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VALUTĂ

S-a dat startul lucrărilor de amenajare a atelierelor de la
Şcoala Profesională Germană Kronstadt. În prezent acestea
se află într-o stare avansată de degradare, fiind nevoie de
reparaţii de consolidare şi reabilitare. În urma unor discuţii

între reprezentaţii municipalităţii şi cei ai firmelor partenere,
s-a stabilit ca Primăria Braşov să execute lucrările de reabi-
litare, iar firmele private să doteze aceste ateliere cu echipa-
mente. Lucrările vor fi finalizate până la primăvară.

Atelierele 
Şcolii Kronstadt 

intră în amenajare

Anul 2018 poate fi cel în care Ro-
mânia va avea două autostrăzi trans-
carpatice, una care să lege sudul ţării
de nord şi una estul de vest, a decla-
rat ministrul Transporturilor, Ioan
Rus. „Până în 2018, prioritate zero
în acest Master Plan (Master Planul
General de Transport al României
– n. r.), dincolo de toate reţelele care

să asigure interconectivitate între di-
verse localităţi, regiuni etc., se găsesc
două lucruri esenţiale: două trans-
carpatice sud-nord, prin Piteşti şi
prin Braşov, şi două transcarpatice
una Bacău – Braşov şi una de la Târ-
gu Neamţ, pe la Poiana Largului,
care să coboare, de asemenea, în
Transilvania”, a spus Rus.

Promisiuni de autostrăzi transcarpatice
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Pandurii Tg. Jiu a învins pe FC Braşov
cu scorul de 3-0, sâmbătă, în deplasare,
într-un meci din etapa a 14-a a Ligii I
de fotbal. Adrian Szabo a fost extrem
de dezamăgit de înfrângerea drastică,
0-3, suferită chiar pe teren propriu în
faţa celor de la Pandurii. Antrenorul
lui FC Braşov nu înţelege de ce echipa
sa nu poate reveni pe tabelă atunci când

este condusă. „S-au risipit punctele de
la Cluj, e jenant, ştiu, dar în acelaşi timp
am plătit tribut evoluţiei din prima re-
priză. Nu am mai putut şi azi să reve-
nim, a câta oară, după ce am fost
conduşi. Cred că prima repriză ne-a
costat. Ce mă îngrijorează cel mai tare,
că în trei meciuri am primit 9 goluri
acasă”, a spus Adrian Szabo. 

Duş rece pentru stegari
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Târgul de Cariere 
revine la Braşov
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Peste 2.500 de tineri braşoveni sunt aşteptaţi săptămâna
aceasta la Casa Armatei, la o nouă ediţie a Târgului de Cariere,
cea mai mare reţea de evenimente de acest tip din România
şi Republica Moldova. Cei 20 de participanţi prezenţi la târg
oferă oportunităţi de carieră variate în domenii precum IT
& software, servicii, consultanţă, telecom şi producţie.
Târgul se adresează în principal tinerilor cu vârste cuprinse
între 20 şi 30 de ani, cu studii superioare absolvite sau în
curs. Evenimentul se va desfăşura în 12 şi 13 noiembrie, între
orele 10 şi 16, iar accesul este gratuit. Organizatorii au pregătit
şi o tombolă, cu sprijinul partenerului eJobs: vizitatorii care
vin la târg cu CV-ul eJobs completat minim 90% intră în
cursa pentru un laptop şi un smartphone.
„Ediţia din această toamnă a Târgului de Cariere se centrează
pe interacţiunea directă între tinerii care îşi caută noi opor-
tunităţi de carieră şi potenţialii angajatori. Pe de o parte, vi-
zitatorii au ocazia de a discuta direct cu reprezentanţii
companiilor unde şi-ar dori să lucreze, iar pe de altă parte,
aceştia din urmă au ocazia să recruteze şi, totodată, să ia
pulsul pieţei muncii”, a declarat Louisa Olar, project mana-
ger-ul Târgului de Cariere.
Lista participanţilor la Târgul de Cariere Braşov, precum şi
o parte dintre oportunităţile oferite de angajatori se găsesc
pe pagina dedicată: www.targuldecariere.ro/brasov.
Potrivit unui studiu realizat la ediţiile din această primăvară de
la Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu şi Braşov ale Târgului de Cariere,
tinerii români în căutarea unui loc de muncă sunt interesaţi mai
mult de atmosfera de lucru din cadrul unei companii şi de si-
guranţa locului de muncă decât de pachetul salarial oferit.
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Guvernul se pare că ar fi de-
cis suplimentarea numărului
de sec�ii de votare din Dias-
pora, anun�ul urmând să fie
făcut astăzi.

Protestele din ultimele zile
ar fi determinat Guvernul să
decidă mărirea nu numai a ca-
binelor și ștampilelor de vot,
ci și a sec�iilor de vot din Dias-
pora. 

Pentru ca procesul de votare
să nu mai întâmpine dificultă�i,
Guvernul a dublat numărul de
ștampile, numărul de cabine
și personalul aferent sec�iilor
de votare din Diaspora.

De asemenea, Ministerul de
Externe a informat duminică,

într-un comunicat, că a trans-
mis către BES lista cu propu-
neri de personal, pentru
com pletarea birourilor electo-
rale ale secţiilor de votare din
străinătate.

MAE a anunţat că declara-
ţia pe propria răspundere, pen-

tru votanţii din diaspora a fost
postată online, fiind atît pe
site-ul instituţiei, cât şi pe cel
al BEC. Formularul poate fi
completat înainte de intrarea
în secţia de votare, unde va fi
doar semnat pentru a scurta
pocedura de vot.

Cei 28 de evazionişti, cercetaţi în libertate
Tribunalul Braşov a decis,

vineri seara, ca toţi cei 28 de
indivizi, care au fost reţinuţi
pentru evaziune fiscală şi spă-
lare de bani, să fie cercetaţi
în libertate. Judecătorii au res-
pins solicitarea procurorilor
de la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Braşov şi nu au
dispus nicio măsură restrictivă
pe numele suspecţilor. Procu-
rorii au făcut contestaţie la
decizie, aceasta urmând să se
judece la Curtea de Apel Bra-
şov. Cei 28 au fost reţinuţi,
joi, de poliţiştii de la Serviciul

de Investigare a Fraudelor
Braşov într-un dosal cu pre-
judiciu de peste 23 milioane
lei din evaziune fiscală şi spă-
lare de bani.  Vă reamintim
că reprezentan�ii mai multor
firme, în perioada 2013–
2014, ar fi înregistrat cheltu-
ieli fictive în evidenţele con-
tabile. Cei 28 de suspecţi, cu
vârste cuprinse între 28 şi 61
de ani,  sunt 24 de adminis-
tratori de firme sau contabili
şi patru persoane fără adăpost,
pe numele cărora au fost în-
fiinţate firme fantomă cu pro-

filul construcţii şi consultanţă
financiară.

Pentru firmele înfiinţate pe
numele lor, persoanele fără
adăpost au primit, în schimb,
mâncare sau bani de la coor-
donatorii reţelei de evazionişti.
„Firmele fantomă erau pe nu-
mele persoanelor fără adă-
post, iar acestea, teoretic,
înregistrau cheltuieli fictive în
evidenţele contabile ale firme-
lor lor”, a precizat cms. șef
Liviu Naghi, purtătorul de cu-
vânt al IJP Brașov.

Sebastian Dan

Turiştii care merg în sta-
ţiunile de la munte îşi per-
mit din ce în ce mai greu
să ia masa la restaurant,
din cauza puterii scăzute
de cumpărare, ceea ce
face ca peste 70% dintre
restaurante să fie în peri-
col de a da faliment şi pes-
te 15.000 de angajaţi să
rămână fără locuri de
muncă, potrivit FPTR.

„Restaurantele de la munte
sunt ameninţate cu falimentul
din cauza sărăciei turiştilor. O
masă la restaurant în staţiunile
montane este din ce în ce mai
scumpă, iar turiştii aleg să sară
peste mese, să mănânce din pun-
gă, din ce şi-au luat de acasă,
sau să cumpere mâncare de la
supermarket”, a declarat Dragoş
Răducan, vicepreşedintele Fe-
deraţiei Patronatelor din Turis-
mul Românesc (FPTR).

El spune că în ultimii ani
scumpirea alimentelor, cumulată
cu creşterea tarifelor la utilităţi,
a dus la majorarea preţurilor în
restaurante. Din acest motiv, mai
mult de jumătate dintre turişti
nu mai intră în restaurante, cu
excepţia mesei de dimineaţă, în
cazul în care au micul dejun in-
clus în preţul de cazare.

„Majoritatea restaurantelor
din staţiuni sunt goale. Aceasta
este explicaţia şi pentru numărul

mare de supermarketuri care au
apărut în staţiuni: lumea nu îşi
mai permite să mănânce la res-
taurant. S-a ajuns ca în această
toamnă peste 70% dintre res-
taurantele de la munte să fie în
pericol de faliment, ceea ce poate
duce la dispariţia a peste 15.000
de locuri de muncă”, a afirmat
oficialul federaţiei.

Potrivit lui Răducan, hotelierii
sunt afectaţi atât de creşterea ta-
rifelor la utilităţi, cât şi de intro-

ducerea unor noi taxe locale.
„Deşi se fac eforturi ca, în

aceste condiţii, tarifele de cazare
să nu crească, la serviciile de ali-
mentaţie publică preţurile nu au
putut fi menţinute şi au fost ma-
jorate. În alte ţări, când se ajunge
la o situaţie de criză într-un do-
meniu, autorităţile statului fac o
analiză şi iau măsuri. La noi nu
are cine să facă această analiză
la nivelul Guvernului, iar când
noi le trimitem analize şi facem
propuneri de remediere a pro-
blemelor nu sunt interesaţi de
ele”, a adăugat reprezentantul
hotelierilor.

Turismul a avut anul trecut o
contribuţie totală de 5,1% la
Produsul Intern Brut, ceea ce
plasează România pe locul 154
în lume, din 184 de ţări, în urma
Albaniei, Bulgariei, Ungariei,
Cehiei şi Slovaciei, potrivit unui
raport al Consiliului Mondial al
Turismului.

Restaurantele de la munte
riscă falimentul din cauza
sărăciei turiştilor

Condamnat la închisoare capturat de polițiștii săcele
În acest weekend, polițiștii săceleni au capturat un localnic
de 39 ani, condamnat la un an și opt luni închisoare, pen-
tru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul
pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere,
conform unui mandat emis în data de 05.11.2014, de
Judecătoria Brașov. Persoana menționată a fost reținută
de polițiști și încarcerată în Penitenciarul Codlea.  

Din arest la domiciliu, în arest la I.P.J.Brașov 
În data de 25.08.2014,
Curtea de Apel Brașov
a dispus măsura preven-
tivă a arestului la domi-
ciliu față de un
prej merean de 33 ani,
cercetat pentru  trafic de
persoane  într-un dosar instrumentat de B.C.C.O. Brașov.
Persoana menționată a fost preluată în supraveghere de
polițiștii Biroului Supravegheri Judiciare, din cadrul I.P.J.
Brașov. Polițiștii au constatat în luna octombrie  că băr-
batul a încălcat obligația de a nu comunica cu persoane
vătămate din dosar și au sesizat instanța de judecată,care
a dispus în data de 05.11.2014 înlocuirea măsurii ares-
tului la domiciliu cu arestul preventiv. Polițiștii  Biroului
Supravegheri Judiciare au pus în executare dispoziția
instanței și l-au încarcerat în aceeași zi pe bărbat în
arestul I.P.J. Brașov. 

Minor dispărut, găsit de polițiști 
În data de 06.11.2014, Poliţia Municipiului Braşov a fost
sesizată de tatăl unui minor de 13 ani din  municipiul
Brașov cu privire la faptul că fiul său a plecat  de la do-
miciliu şi nu s-a mai întors acasă. În urma activităților de
căutare desfășurate de polițiștii Biroului Investigații Cri-
minale Brașov, minorul a fost găsit la câteva ore după
sesizare în municipiului Brașov și  reîncredințat familiei. 

Guvernul va suplimenta numărul 
secțiilor de votare din Diaspora 



S-a dat startul lucrărilor de
reamenajare a atelierelor
de la Şcoala Profesională
Germană Kronstadt. În
prezent acestea se află
într-o stare avansată de
degradare, fiind nevoie de
reparaţii de consolidare şi
reabilitare. 

În urma unor discuţii între re-
prezentaţii municipalităţii şi cei
ai firmelor partenere, s-a stabilit
ca Primăria Braşov să execute
lucrările de reabilitare, iar firmele
private să doteze aceste ateliere
cu echipamente. Reprezentanţii
firmei de construcţii au dat asi-
gurări că lucrările vor fi finalizate
până la primăvară.

„Această investiţie este finan-
ţată de la bugetul local şi va fi fi-
nalizată până în primăvară.
Ne-am dorit ca Şcoala profesio-
nală Kronstadt să fie o şcoală

model nu doar în judeţ, ci în în-
treaga ţară,  şi era nevoie de mo-
dernizarea infrastructurii
necesare, astfel ca elevii să îşi

poată desfăşura orele de practică
şi în cadrul şcolii, nu doar în ca-
drul fabricilor partenere în acest
proiect. După ce vom încheia

partea de reabilitare, partenerii
noştri vor aduce toate echipa-
mentele necesare pentru dotarea
corespunzătoare a atelierelor”, a

declarat primarul George
Scripcaru.

În următoarele cinci luni se
vor executa lucrări de consoli-
dare, recompartimentare, înlo-
cuire tâmplărie, înlocuire reţele
aferente funcţionării utilajelor,
respectiv curenţi slabi, apă-canal,
electrice, aer comprimat, supra-
veghere video etc. Execuţia lu-
crărilor va fi realizată de către
SC Conforest  SA la valoarea de
1.439.306,53 lei cu TVA inclus.

„O să începem de luni cu lu-
crările de hidroizolaţie, fiindcă
vremea ne permite, iar apoi, pe
timp de iarnă vom lucra la spa-
ţiile interioare, respectiv recom-
partimentări, înlocuirea
pardoselilor, după care vom face
şi izolaţia termică exterioară a
clădirii. Termenul de finalizare

a lucrărilor este de
cinci luni”, a declarat Gelu Za-
vate, reprezentantul constructo-
rului.

Dotarea cu utilaje se va face
de către societăţile comerciale
care specializează elevii în cadrul
şcolii profesionale. „Ne-am obli-
gat ca fiecare leu investit de Pri-
mărie, noi să îl dublăm prin
investiţiile pe care le vom face în
dotare acestor ateliere. Vom adu-
ce echipamente de pneumatică
hidraulică, dar şi de electrotehnică
şi automatizare. Pot spune că
vom aduce aici unele dintre cele
mai moderne maşini cu comandă
numerică (CNC)”, a precizat
Uwe Kando, manager Trainings
Center în cadrul Schaeffler Ro-
mânia.  Sebastian Dan

Primăria Braşov va executa lucrările de reabilitare, iar firmele private le vor dota cu echipamente necesare
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Rata de distribuire la nivel
naţional a cardurilor de să-
nătătate a ajuns la 95%. Peste
10,7 milioane de asiguraţi au
primit cardurile naţionale de
sănătate, arată un comunicat
prezentat de Mediafax. Pro-
cesul de distribuire a cardu-
rilor se va încheia în jurul

datei de 15 decembrie. Car-
durile care nu au fost înmâ-
nate asiguraţilor sunt
returnate caselor de asigurări
de sănătate. Termenul de pre-
dare către casele de asigurări
este de 10 zile lucrătoare
după expirarea termenului de
distribuire.

După ce procesul de distri-
buire se va încheia, va urma
o perioadă de testare a cardu-
lui naţional de sănătate, în care
cele două sisteme vor merge
în paralel. În această perioadă
vor fi identificate şi rezolvate
eventualele probleme în func-
ţionalitatea cardului.

După această perioadă de
testare, cardul naţional de să-
nătate va deveni obligatoriu
prin lege, iar serviciile medi-
cale vor fi validate şi decon-
tate doar prin intermediul lui.

Cardul naţional de sănătate
este un proiect care are ca
principal scop transparentiza-
rea şi eficientizarea utilizării
fondurilor din sistemul asigu-
rărilor sociale de sănătate.
Acesta va face dovada pre-
zenţei asiguratului la furnizo-
rul de servicii medicale.

Ministrul Finanțelor, despre legalizarea
prostituției: „Orice bani la buget contează”

Ministrul Finanţelor, Ioana
Petrescu, susţine legalizarea
prostituţiei, pe motiv că aduce
bani la buget.

„Deocamdată, prostituţia
este ilegală. Dacă prostituţia
devine legală, atunci va deveni
o activitate economică legală,
generatoare de profit. (...) Ori-

ce bani în plus la buget con-
tează”, a spus Petrescu, potri-
vit b1.ro.

Ministrul nu este însă de
acord cu impozitarea Bisericii,
pentru că aceasta este „o or-
ganizaţie non-profit”.

Eurostat a cerut statelor din
Uniunea Europeană să inte-

greze în statisticile na�ionale
și activită�ile ilegale ce aduc
venituri.

Potrivit unor calcule ale In-
stitutului Na�ional de Statis-
tică, veniturile din prostituţie
ar mări produsul Intern Brut
al României cu 180 de mi-
lioane de lei, adică 0,03%.

Peste 95% dintre asiguraţi au primit
cardurile naţionale de sănătate

Atelierele Şcolii Kronstadt
intră în amenajare
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Black Friday 2014 va avea
loc în România atât în ziua de
21 noiembrie, cât şi în 28 no-
iembrie, deoarece multe ma-
gazine au decis să devanseze
„Vinrea Neagră” a cumpără-
turilor şi să pregătească ofertele
ceva mai devreme, începând
cu ziua de 21 noiembrie.

Lista magazinelor care vor
participa la Black Friday 2014
este în curs de actualizare. 

Printre magazinele care şi-
au anunţat participarea la
Black Friday 2014 se număra
F64, EvoMag, MarketOnline,
Azerty, Mediadot şi Conrad.

La Black Friday 2014 vor
lua parte şi magazine de fas-
hion precum My Closet, Ti-
naR şi MiniPrix.

Cei care vor să-şi cumpere
încălţăminte de Black Friday
vor putea alege produse de la
Originals, Otter sau Shoes.ro,
precizează site-ul blackfriday-
romania.net.

Magazinul online de ceasuri
WatchShop promite că va da
ora exactă de Black Friday, iar
pentru culturalizare, putem
cumpăra la preţuri-bombă cărţi
de la Nemira, Libris sau Okian.
Black Friday 2014 nu va fi
ocolit nici de magazinele de ju-
cării, cele de decoraţiuni, ca-
douri şi cosmetice.

Posibile probleme pe care le vei
întâmpina. Probleme au existat
în ultimii ani pentru magazi-
nele care nu au fost suficient
de bine pregătite în ceea ce pri-
veşte stocurile de produse. De
asemenea, retailerii online au
întâmpinat dificultăţi în plasa-
rea comenzilor, dar şi în flui-
dizarea acestui proces. Unii
s-au dovedit a fi învinşi deoa-
rece numărul mare de comenzi
plasate a făcut ca serverele
acestora să cadă, ceea ce a dus
la pierderea clienţilor şi evident
a unor sume consistente de
bani.

În esenţă, Black Friday este
o cursă pentru vânzător, care
trebuie să îşi vândă produsele
aflate sub promoţie în timp
util, dar şi pentru cumpărător,
care trebuie să îşi aleagă cu
grijă bunurile dorite. Oricine

a cumpărat produse de vinerea
neagră ştie din proprie expe-
rienţă că răbdarea în această
zi este o virtute, iar o bună pla-
nificare şi nervi de oţel pot fi
calităţi răsplătite cu achiziţio-
narea unor chilipiruri în sin-
gura zi din an în care oricine
poate pleca acasă fericit, dar
şi cu bani în buzunare.

Originea Black Friday. Black
Friday este o sărbătoare ame-
ricană care a reuşit să se im-
pună pe majoritatea pieţelor
din lume. 

Sub aspectul reducerilor
substanţiale la diverse produse,
retailerii reuşesc să atragă foar-
te mulţi clienţi ce sunt dispuşi
să scoată din buzunar sume de
bani pentru laptop-uri, televi-
zoare, monitoare, maşini de
spălat, tablete, telefoane mobile
sau console video.

Anul 2018 poate fi cel în
care România va avea
două autostrăzi transcar-
patice, una care să lege su-
dul ţării de nord şi una
estul de vest, a declarat,
vineri seară, ministrul
Transporturilor, Ioan Rus.

„Până în 2018, prioritate
zero în acest Master Plan
(Master Planul General de
Transport al României –
n. r.), dincolo de toate
reţelele care să asigu-
re interconectivitate în-
tre diverse localităţi,
regiuni etc., se găsesc
două lucruri esenţiale: două
transcarpatice sud-nord, prin
Piteşti şi prin Braşov, şi două
transcarpatice una Bacău –
Braşov şi una de la Târgu
Neamţ, pe la Poiana Largu-
lui, care să coboare, de ase-
menea, în Transilvania. Pe
finanţarea existentă azi, pe
disponibilităţile pe care le
avem, 2018 poate fi anul în
care să avem două (autos-

trăzi transcarpatice – n. r.),
deci cel puţin câte o trans-
carpatică sud-nord şi est-
vest”, a spus Rus.

Ministrul Transporturilor a
reiterat faptul
că autos-
trăzi-

l e
Piteşti –
Sibiu şi
Craiova –
Piteşti se regăsesc în Master
Planul General de Transport.
„Îmi spune cineva că la Piteşti
adunau semnături să facem
autostrada Piteşti – Sibiu. Au-

tostrada Piteşti – Sibiu se re-
găseşte în Master Planul Ge-
neral de Transport, ca şi
Craiova – Piteşti. Ce să um-
blăm să adunăm semnă-

turi?!”, a
p reciza t

Ioan Rus.
Şeful de la Transporturi a

făcut referire şi la căile ferate
şi a dat asigurări că nicio rută
de cale ferată care deserveşte
o zonă cu dezvoltare econo-

mică nu va fi desfiinţată. „Ro-
mânia are cam 12.000 de ki-
lometri de rute de cale ferată
şi peste 20.000 de kilometri
de cale ferată. Sunt triaje, de-
pouri unde-s multe linii. Nicio
rută de cale ferată care de-

serveşte o zonă cu dez-
voltare economică şi cu
activitate economică nu
va fi desfiinţată. Sunt

două considerente luate în dis-
cuţie: existenţa unor agenţi
economici ce impun existenţa
unei căi ferate sau probleme
sociale, care impun existenţa

unei căi ferate. Şi
atunci, eu, care nu-
s de aici, de pe Dâm-
boviţa, asta spun.

Aceste lucruri se vor în-
tâmpla. Eu îi îndemn pe
români, deopotrivă

PSD-işti, liberali, PDL-işti
să renunţe la atâta scandal şi
să se gândească şi la lucruri
pozitive. În realitate, avem şi
lucruri pozitive pe care să le
facem împreună”, a îndemnat
ministrul Rus.

Promisiuni privind
autostrăzi transcarpatice

Ştiri pe scurt
Premierul ungar: „Uniunea Europeană 
riscă să devină un experiment utopic eşuat”
În prezent, în faţa Uniunii Europene se pune întrebarea
dacă ea va intra în numărul de utopii eşuate ale istoriei
lumii, consideră primul ministru ungar Viktor Orban. Des-
pre aceasta el a scris pe site-ul său într-un articol dedicat
noii cărţi a fostului cancelar german Helmut Kohl „Îngri-
jorări privind Europa”, potrivit agenţiei RIA Novosti. „Dacă
nu suntem atenţi, UE ar putea deveni un nou exemplu
al unui experiment utopic eşuat”, a scris Orban. Iar „res-
ponsabilitatea noastră este de a preveni”, adaugă el. Ast-
fel, Orban atrage atenţia că „sinuciderea” pentru Europa
este renunţarea la rădăcinile naţionale şi cheamă la o
implicare mai activă a fiecărei ţări în activitatea UE. Un-
garia, notează Orban, nu ar dori ca Europa să fie condusă
de o „instituţie centralizată birocratică uriaşă”. 

FMI şi Fed încurajează Banca Central Europeană 
să adopte noi stimulente monetare
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Chris-
tine Lagarde, a salutat vineri anunţul făcut recent de pre-
şedintele Băncii Central Europene, Mario Draghi, potrivit
căruia BCE este gata să adopte noi măsuri neconvenţio-
nale, transmite AFP şi Reuters. „Credem că este o abor-
dare perfect legitimă şi adecvată având în vedere că riscul
de inflaţie rămâne foarte scăzut şi chiar în anumite ţări
există chiar riscul de deflaţie”, a declarat Christine Lagarde
la o conferinţă a guvernatorilor de bănci centrale organizată
la Paris de Banca centrală a Franţei. La rândul său, gu-
vernatorul Rezervei Federale americane, Janet Yellen, a
spus şi ea că băncile centrale „trebuie să fie pregătite să
utilizeze toate instrumentele aflate la dispoziţia lor, inclusiv
politici neconvenţionale, pentru a sprijini creşterea eco-
nomică şi a-şi atinge ţintele de inflaţie” mai ales având în
vedere că guvernele şi-au retras stimulentele fiscale.

ECONOMIC

Black Friday: Noutăţi, 
oferte şi reduceri în acest an



SOCIAL 510 noiembrie 2014

S-a publicat lista 
cu dosarele aprobate 
la Programul „Casa Verde”

APM Braşov informează
solicitantii din cadrul Pro-
gramului „Casa Verde”,
care au depus dosare în ve-
derea finanţării, să consulte
listele cu dosarele admise/
respinse afişate pe site-ul
AFM: www.afm.ro, sec-
ţiunea „Casa Verde” per-
soane  fizice, în data de 4 no-
iembrie 2014.

Solicitanţii aflaţi pe lista
dosarelor respinse pot depu-
ne contestaţii în termen de
10 zile, începând cu data de
5 noiembrie 2014, iar cei
aflaţi pe lista dosarelor ad-
mise, vor putea semna con-
tractele de finanţare în ter-
men de 60 de zile, începând
cu data de 24 noiembrie
2014.

După semnarea contrac-
telor, beneficiarii vor putea
achiziţiona şi monta insta-
laţia pentru care au solicitat
finanţarea, după care vor de-
pune la APM Braşov dosa-
rul în vederea decontării.

În cursul anului au fost
 depuse la APM Braşov 831
dosare. Finanţarea se acordă
diferit, în funcţie de sistem:
până la 6.000 lei pentru in-
stalarea panourilor solare,
până la 8.000 lei pentru ins -
talarea pompelor de căldură
şi până la 6.000 lei pentru
instalaţie de producere a
energiei termice pe bază de
peleţi, brichete, tocătură lem-
noasă, precum şi orice fel de
resturi şi de şeuri vegetale,
agricole, forestiere, silvice.

Recordul mondial pen-
tru cele mai multe sar-
male gătite într-o oală a
fost doborât sâmbătă,
la Odorheiu Secuiesc,
unde au fost pregătite
27.104 sarmale, de
aproape trei ori mai
multe decât preceden-
tul record.

Pregătirile pentru dobo râ -
rea recordului Guinness au în-
ceput în urmă cu mai multe
săptămâni, iar performanţa a
fost posibilă datorită impli cării
unui număr mare de voluntari,
a unui lanţ de supermaerketuri
şi a autorităţilor din Odorheiu
Secuiesc, Gheorgheni, Mier-
curea Ciuc, Târgu Secuiesc şi
Sfântu Gheorghe.

250 de voluntari din jude-
ţele Harghita, Covasna, dar şi
din Braşov au început să în-
velească sarmalele vineri sea-
ră şi au muncit susţinut timp
mai multe ore, până după
miezul nopţii. Voluntarii au
fost supravegheaţi de 14
maeştri bucătari din România
şi Ungaria, care au fost atenţi

la toate detaliile, astfel încât
rezultatul să fie unul delicios.

Coordonatorul maeştrilor
bucătari, chef Benedek Ar-
pad, a declarat că pentru pre-
gătirea sarmalelor s-au folosit
780 kg de carne, 156 kg orez,
117 kg ceapă, 20 kg boia de
ardei, patru kilograme de pi-
per, cinci kilograme de ustu-
roi. De asemenea, s-au folosit
aproape trei tone de varză
murată, preparată de o firmă

din Odorheiu Secuiesc. �A
fost respectată reţeta de pe
vremea bunicilor noştri şi
toate condimentele şi ingre-
dientele sunt naturale. Pregă-
tirea foilor de varză şi a tutu-
ror detaliilor a început în
urmă cu două săptămâni” , a
declarat Benedek Arpad, care
a recunoscut că este foarte
mândru de această realizare.

Sarmalele au fost puse la
foc sâmbătă, în jurul orei

5,00, şi au fiert peste opt
ore. Şi oala în care ele au
fost fierte a fost realizată de
specialişti din Harghita şi
are dimensiunile impresio-
nante. Emoţiile s-au risipit
şi au fost înlocuite de bucu-
rie şi entuziasm după ce re-
prezentanta Guinness World
Records Limited, Annabel
Lawday, a validat recordul
şi a înmânat organizatorilor
mult râvnitul certificat.

Record Guinness
Book la sarmale!

administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) 1 
agent de securitate 7 
agent de vânzări 4 
agent servicii client                                                                                                    10 
ajutor ospătar 2 
ambalator manual 3 
asistent medical generalist 2 
barman 3 
brancardier 1 
brutar 3 
bucătar 9 
cameristă hotel 8 
casier 5 
coafor 1 
comisioner 1 
conditioner finisor produse explozive 1 
conducător autospecială 1 
confecţioner articole din piele şi înlocuitori 1 
consilier/expert/inspector/referent/economist în 
relaţii economice internaţionale 2 
controlor calitate 2 
croitor 2 
cusator piese din piele şi înlocuitori 2 
director tehnic 1 
dulgher restaurator 1 
educator puericultor 1 
electrician auto 1 
electrician constructor montator aparataj şi 
cabluri de medie şi înaltă tensiune 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 6 
electrician exploatare reţele electrice 1 
electromecanic auto 1 
electronist depanator utilaje calcul 1 
facturist 1 
faianţar 1 
femeie de serviciu 7 
fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 1 
fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte                                          2

fochist pentru cazane mici de abur 1 
frezor universal 6 
frizer 1 
funcţionar economic 1 
funcţionar informaţii clienţi 3 
gauritor-filetator 1 
gestionar depozit 2 
guvernantă 1 
infirmier/infirmieră 1 
inginer automatist 1 
inginer industrializarea lemnului 1 
inginer mecanic 1 
inginer producţie 1 
inginer textile, pielărie 1 
inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice 2 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 2 
îngrijitor clădiri 2 
îngrijitor spaţii hoteliere 5 
instalator apă, canal 1 
instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare
obiectiv/sisteme de distribuţie 2 
instalator centrale termice 1 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 4 
instalator reţele termice şi sanitare 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 2 
lăcătuş de mînă 1 
lăcătuş mecanic 6 
legător de sarcina 2 
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 1 
librar 1 
logistician gestiune flux 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 5 
lucrător comercial 7 
lucrător gestionar 1 
macaragiu 1 
maistru în industria alimentară 1 
manager 1 
manager în activitatea de turism 1 
manichiurist 1 
manipulant mărfuri                                                                                                     6

maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 1 
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1 
mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale 1 
mecanic utilaj 3 
menajeră 3 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 6 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 1 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 2 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli 
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 2 
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 3 
muncitor necalificat la tăierea materialelor de construcţii 1 
operator introducere, validare şi prelucrare date 1 
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea
metalelor 1 
operator la maşini de electroeroziune automate 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 9 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 2 
operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice 2 
operator vopsitor textile 1 
ospătar (chelner) 8 
patiser 1 
pedichiurist 1 
pizzar 1 
programator 1 
programator de sistem informatic 1 
programator producţie 1 
proiectant inginer mecanic 5 
recepţioner de hotel 3 
rectificator universal 2 
referent 1 
reprezentant comercial 2 
sculer-matriţer 1 
secretara 2 
şef atelier 1 
şef formaţie 1 
şef secţie 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 6 

şofer de autoturisme şi camionete 5 
spălător vehicule 1 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist resurse umane 1 
stilist protezist de unghii 1 
stivuitorist 2 
strungar la maşini de strunjit roţi cai ferate 1 
strungar universal 4 
sudor 6 
tâmplar binale 1 
tâmplar universal 3 
tehnician agronom - exploatare 1 
tehnician asigurarea calităţii 1 
tehnician dentar 1 
tehnician maşini şi utilaje 1 
tehnolog alimentaţie publică 1 
turnător metale şi neferoase 1 
vânzător 3 
vopsitor industrial 2 
zidar rosar-tencuitor 1 
zugrav 2 
agent de securitate 1

economist-șef 1
electrician auto 1
instalator apă, canal 1
lăcătuș mecanic 1
lucrător comercial 1
lucrător gestionar 2
manipulant mărfuri 1
mecanic utilaj 1
muncitor necalificat în agricultură 1
muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje 1
reporter operator 1
sudor 1
vopsitor auto 1

Braşov

Făgăraş

A.J.O.F.M. BRAŞOV LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
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Dumitru Stăniloaie, 
„Teologul iubirii”

Luni

Braşovul a dat ortodoxiei cel mai cel
mai mare teolog contemporan – cum
este caracterizat părintele Dumitru
Stăniloae.

Dumitru Stăniloae s-a născut în 1903,
în satul Vlădeni, ca ultimul dintre cei
5 copii ai lui Irimie şi Rebeca, nepoată
de preot. Încă din copilărie, el a fost
pătruns de spiritualitatea poporului
român, cu atât mai intensă în această
regiune, cu cât ea a fost mult timp con-
testată de o dominaţie străină. 

A urmat studiile la liceul „Andrei Şa-
guna” şi Facultatea de Teologie din
Cernăuţi, unde şi-a obţinut doctoratul
în 1928. Ajuns la Sibiu, centrul bise-
ricesc şi cultural al Transilvaniei de
atunci, Dumitru Stăniloae a fost re-
marcat de mitropolitul Bălan, care l-
a ajutat să-şi continue studiile în Grecia
şi în Germania. În 1932 este hirotonit
preot. 

Va fi mai mulţi ani ziarist şi profesor
în Sibiu, iar din 1947 va preda la
 facultatea de teologie în Bucureşti. 

În 1958, este reţinut de Securitate ală-
turi de membrii mişcării Rugul Aprins,
la ale cărei întruniri participa. Rugul
Aprins reprezenta un nucleu de inte-
lectuali laici şi monahi care îşi propu-
nea păstrarea valorilor ortodoxe într-o
ţară pe care comunismul adus de tru-
pele sovietice o dorea atee. Va petrece
mai mult de cinci ani în închisori şi la-
găre. A considerat temniţa ca „o expe-
rienţă ca atâtea altele, puţin mai dificilă
pentru familia mea, spunea părintele
surâzând.” 

A trecut la cele veşnice la 90 de ani, lă-
sând în urmă zeci de lucrări de teolo-
gie, catalogate ca fiind creaţii majore
ale gândirii creştine. 

45 de ani a lucrat la traducerea lucrării
„Filocalia sfintelor nevoinţe ale de să -
vâr şirii” , în 12 volume. 

Căsuţa din Vlădeni unde a copilărit
Dumitru Stăniloaie a fost amenajată
ca muzeu memorial.

Citate
• Prin blândeţe, sufletul se apropie de

simplitate, care este idealul fiinţei
 spirituale. 

• Viaţa pur individuală este oarbă şi atee.
Am pierdut umanitatea pentru că am
devenit solitari.

• Iubirea e tare pentru că poate merge
până la moarte.

Elena Cristian



A fost inaugurat cel
de-al doilea terminal al
Regiei Autonome de
Transport! Este vorba
despre capătul de linie
din zona Rulmentul.

Astfel, au fost finalizate lu-
crările de modernizare şi
amenajare pentru complexul
RAT, care deserveşte persoa-
nele ce folosesc transportul în
comun. Acesta este unul din-
tre cele cinci capete de linie
pe care municipalitatea le va
realiza cu ajutorul fondurilor
europene, alături de cele din
cartierul Timiş-Triaj şi zonele
Poienelor, Saturn, Brazilor. 

„Proiectul nostru de dezvol-
tare a transportului în zona
metropolitană începe să ca-
pete consistenţă şi pas cu pas
vom stabili legături cu toate
localităţile din zona metropo-
litană. Acest terminal va asi-
gura legătura şi cu comunele
Sânpetru şi Bod, astfel încât
cetăţenii din cele două comu-

ne, dar şi cei din Vâlcele, vor
putea ajunge mult mai uşor în
interiorul oraşului. Şi la acest
capăt de linie am amenajat
locuri de parcare, peste 50,
pentru cei care vin cu autotu-
rismele proprii, dar am pre-
văzut şi locuri de parcare
pentru microbuze, pentru
transportul în comun din aces-
te  localităţi”, a declarat pri -
marul George Scripcaru. 

Primul terminal RAT dat în
folosinţă a fost cel de pe stra-
da Hărmanului. În terminalul
de pe strada 13 Decembrie
este amenajat şi un birou de
informaţii  călători, mai multe
grupuri sanitare, dar şi o sală
de aşteptare. Planul construc-
ţiei a prevăzut şi platforma de
îmbarcare şi debarcare călă-
tori, pe care va fi amenajat un
peron pentru troleibuze şi pa-

tru peroane pentru au-
tobuzele RAT. Totodată
a fost prevăzută şi ame-
najarea unei  parcări
pentru autoturismele
utilizatorilor transpor-
tului public local, care
călătoresc din afara lo-
calităţii, dar şi cinci lo-
curi pentru taxi şi două
locuri pentru maxi taxi.

Stadiul  lucrărilor la
 celelalte trei terminale
nefinalizate:
◾ Str. Brazilor: 96%
din lucrări finalizate,
◾ Str. Poienelor: 92%

din lucrări finalizate,
◾ B-dul Saturn: 83% din lu-

crări finalizate.
Terminalele moderne sunt

incluse în reţeaua de transport
din zona metropolitană. Va-
loarea totală a contractului
este de aproape 19 milioane
de lei, iar contribuţia munici-
piului este de doi la sută din
această sumă. 

Diana Bjoza

A fost inaugurat
al doilea terminal RAT

Lotul de Self Defense
al României, cu sportivi
braşoveni antrenaţi de
instructorul Ilie Nicuşor,
au participat în perioada
30.10-04.11.2014 la
Campionatul Mondial
Unificat de Arte Mar-
ţiale în Italia. 

Sportivii braşoveni
s-au clasat în fruntea
clasamentului, obţinând
numeroase medalii,
după cum urmează: 
◾ Filip Garlonta

locul 1 
◾ Remus Gociman locul 1 
◾ Daniel Bene locul 1 
◾ Cosmincasian Maravela

locul 1 
◾ Gavrilă Mihai locul 1 

◾ Nicuşor Ilie locul 2 
◾ Garlonta Florin locul 2 
◾ Polgar Emi locul 2 
◾ Dan Seby locul 3 
◾ Gal Izabela locul 3 
◾ Aliz Ramona locul 3 

„Felicit toată delegaţia pen-
tru rezultate, mulţumim pentru
susţinere! Imnul Naţional a
sunat extraordinar”, a declarat
antrenorul Ilie Nicuşor. 

Liana Adam

Trupa de teatru a Peniten-
ciarului Codlea s-a calificat
în finala Festivalului Mul-
tiArt pentru Deţinuţi, cu pie-
sa de teatru „Colonelul şi
păsările”, de Hristo Boicev,
în regia lui Gabriel Costea.

Alături de Penitenciarul
Codlea s-au mai calificat:
◾ Penitenciarul Rahova cu

piesa de teatru „Visul unei
nopţi de vară”;

◾ Penitenciarul Bacău cu
piesa de teatru „Eu sunt
băiat cuminte”, 

◾ Penitenciarul Oradea cu
piesa de teatru „Conspira-
ţia apocalipsei”;

◾ Penitenciarul Ploieşti cu
piesa de teatru „Amicii”;

◾ Penitenciarul Gherla cu
piesa de teatru „A două-
sprezecea noapte”. 
Finala va avea loc la Tea-

trul Nottara, în perioada
26-27 noiembrie şi va fi un
spectacol cu public în ca-
drul căruia vor fi prezentate
toate cele şase piese califi-
cate. De asemenea, specta-
torii  vor avea ocazia să
viziteze o expoziţie de
obiecte handmade realizate
de deţinuţi şi o expoziţie de
fotografie. 

L.A.

Trupa de teatru a Penitenciarului Codlea, 
în finala Festivalului MultiArt
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Succes pentru sportul braşovean la
Campionatul Mondial Unificat de Arte Marţiale 

Mai sunt bilete
de tratament pentru
majoritatea staţiunilor
Noi bilete de tratament sunt
disponibile la Casa Jude-
ţeană de Pensii Braşov. Bi-
letele de tratament se
acordă pensionarilor şi asi-
guraţilor în limita numărului
de locuri repartizat de către
Casa Naţională de Pensii.
„Pentru seria nr. 18 au fost
repartizare 363 bilete de tra-
tament din care 39 bilete
gratuite, la următoarele
 staţiuni: Amara, 1 Mai, Bala,
Buziaş, Călimăneşti, Căciu-
lata, Covasna, Eforie Sud,
Felix, Geoagiu, Govora,
Lacu Sărat, Herculane,
Mangalia, Neptun, Ocna
Şugatag, Olăneşti, Pucioa-
sa, Sângeorz, Sărata Mon-
teoru, Saturn, Slănic
Prahova, Sovata, Tg. Ocna,
Techirghiol, Tuşnad, Vatra
Dornei”  a declarat directorul
executiv al Casei de Pensii
Braşov, Mady Brescan. 
Mai sunt disponibile 148 bi-
lete de tratament în urmă-
toarele staţiuni :
◾ 1 Mai – 6 bilete
◾ Amara – 20 bilete
◾ Buziaş -1 bilete
◾ Căciulata 7

◾ Călimăneşti 2
◾ Covasna 17
◾ Eforie Nord 3
◾ Felix 2
◾ Geoagiu 2
◾ Herculane 15
◾ Lacu Sărat 2
◾ Mangalia 5
◾ Moneasa 3
◾ Pucioasa 10
◾ Olăneşti 15
◾ Sărata Monteoru 7
◾ Slănic Prahova 2
◾ Sovata 2
◾ Techirghiol 12
◾ Tusnad 2
◾ Vatra Dornei 13
La ridicarea biletului de tra-
tament se vor prezenta ur-
mătoarele acte :
◾ numărul de înregistrare al

cererii/ cerere;
◾ cuponul de pensie aferent

lunii octombrie 2014;
◾ recomandare medicală;
„Având în vedere că data ple-
cării este 13.11.2014, ultima
zi de ridicare a biletelor de
tratament este 13.11.2014”
a adăugat directorul executiv
al Casei de Pensii Braşov,
Mady Brescan. 

Liana Adam



SPORT

Stegarii și-au bătut joc de
munca lor și de punctele
câștigate la Cluj în fața
CFR-ului și au pierdut jocul
de pe teren propriu cu
Pandurii Târgu Jiu cu sco-
rul de 0-3 (0-1). 

După surpriza din runda pre-
cedentă, când s-au impus în fa�a
CFR-ului, jucătorii de la FC
Brașov porneau ca favori�i în jo-
cul cu Pandurii Târgu Jiu, o echi-
pă care avea doar două victorii
în 13 partide disputate în acest
sezon în Liga I. Brașovenii au în-
ceput bine meciul, au dominat,
și-au creat oportunită�i de a punc-
ta, dar Liviu Ganea, Constanti-
nescu sau Enceanu le-au irosit
prea ușor. Cu cinci minute înainte
de finalul primei reprize, Buleică
a deschis scorul din șase metri
după o centrare perfectă din ban-
da stângă, profitând de o greșeală
de marcaj a lui Serginho. După
pauză, brașovenii au continuat să
atace, dar Leko nu a găsit spa�iul
por�ii în două situa�ii, iar Con-
stantinescu l-a luat la �intă pe
Stanca. Cu zece minute înainte
de finalul jocului, Buleică a pre-
luat o minge la 30 de metri de

poarta lui Marinescu, i-a driblat
cu ușurin�ă pe Leko și Diogo
Santos și a înscris cu un șut per-
fect la col�ul lung. În ultimele mo-
mente ale jocului, Mihai Roman
a scăpat singur cu Marinescu și
l-a învins cu ușurin�ă pe goalkee-
perul stegar. Astfel s-a terminat
3-0 pentru gorjeni care au reușit
al treilea succes în acest sezon și
au luat o mare gură de oxigen
sub Tâmpa. În urma acestui re-
zultat, FC Brașov rămâne cu 19
puncte în clasamentul Ligii I și
ocupă pozi�ia a noua. 

„I-am resuscitat”.  La finalul par-
tidei, tehnicianul Br a șo vu lui era
dezamăgit de evolu�ia elevilor săi.
„Sunt puține de spus despre mo-
dul în care am jucat în această
seară. În prima repriză nu am
fost concentrați în atac la ocaziile
pe care le-am avut, dar nici în
apărare, astfel că oaspeții au
reușit să marcheze la singura lor
șansă de gol. Am sperat că vom
întoarce rezultatul după pauză.
Din păcate, ulciorul nu merge de
multe ori la apă și nu am reușit
nimic în partea secundă. Rezul-
tatul, dar și jocul din această sea-
ră, sunt rușinoase. Este
îngrijorător că de la o săptămână

la alta avem evoluții oscilante și
ce mă deranjează cel mai tare
este faptul că am primit nu mai
puțin de nouă goluri în ultimele
trei meciuri jucate pe teren pro-
priu. I-am resuscitat și pe cei de
la Pandurii. Așa cum împreună,
jucători, antrenori, conducere, am
ajuns pe poziția a opta, tot îm-
preună trebuie să găsim acum
soluțiile. Este bine că vine această
pauză și putem să reparăm ce nu
a funcționat”, a declarat la finalul
meciului antrenorul stegarilor,
Adrian Szabo.

O gură de oxigen.  Petre Grigoraş
era extrem de bucuros după vic-
toria echipei sale în deplasarea
de la FC Braşov, mai ales că jocul
gorjenilor nu a fost unul foarte
entuziasmant, în ciuda scorului
drastic înregistrat la finalul par-
tidei, 3-0. „E o imensă gură de
oxigen, aveam o foame de puncte
extraordinară. Recunosc că nu a
fost un meci strălucit, dar am fost
mai pragmatici ca altădată, nu
am mai jucat atât de spectaculos,
dar am fost mult mai eficienți.
Urmează două săptămâni de
pauză, ar fi fost foarte negre pen-
tru mine dacă nu am fi câştigat.
Sperăm să fie un nou început, să

realizăm cât mai multe puncte
din ultimele trei etape. Ar fi o
mare realizare dacă am câştiga
măcar cele două meciuri de pe
teren propriu”, a spus Grigoraş.    

Promisiunile nu costă. În runda
precedentă FC Brașov reușea să
se impună în deplasare în fa�a
celor de la CFR și uimea pe toată
lumea. Entuziasmat de acest re-
zultat, patronal stegarilor Ioan
Neculaie le-a promis fotbaliștilor
lui Adi Szabo că până la jocul
cu Panduri Târgu Jiu va achita
o parte din restan�ele salariale.
Boss-ul galben-negrilor nu s-a
�inut de cuvânt și fotbaliștii
brașoveni au ajuns la capătul răb-
dării. Neplăti�i de luni bune
fotbaliștii brașoveni sunt mai
mult cu gândul la problemele fi-
nanciare și dacă nu li se vor ali-
menta cât mai curând conturile,
s-ar putea ca o parte din stegari
să facă memorii pentru a deveni
jucători liberi de contract. „Nu
cred că a contat faptul că nu s-
au virat banii promiși înaintea
acestui meci. Băieții au înțeles.
Nu amânarea acelei plăți a jucat
pe teren”, a spus la finalul me-
ciului tehnicianul Brașovului,
Adrian Szabo. 

Au pierdut în fața campionilor
Campioana CSM Digi Oradea a trecut la pas de Sportul
Studențesc Corona în primul meci din cadrul rundei a 5-
a din Superliga Națională, scor 13-5 (3-1, 2-0, 4-1, 4-3).
Aproape jumătate din golurile orădenilor, șase, au fost
marcate de Tiberiu Negrean. Orădenii au dominat de la
un capăt la altul partida. La pauza mare jucătorii lui Dorin
Costraș au condus doar cu patru goluri, scor 5-1, dar și-
au dublat avantajul în sferturile trei și patru, în care au
punctat de câte patru ori. S-a terminat 13-5. Meciul de
duminică a fost mult mai echilibrat, însă campionii de la
Oradea s-au impus cu scorul de 11-7. În clasament, Spor-
tul Studențesc Corona este pe locul trei cu 18 puncte.  

Victorie facilă la Cluj
Corona Brașov a câștigat clar partida disputată în deplasare
în fața fetelor de la Universitatea Jolidon Cluj, cu scorul 35-
24 (16-11). Fetele antrenate de Bogdan Burcea și Dumitru
Berbece au dominat jocul de la un capăt la celălalt și nu s-
a pus niciodată problema echipei câștigătoare. Până la
pauză, Zamfir și compania aveau cinci goluri diferență, iar
la final au închis tabela la scorul de 35-24. Pentru Corona
Brașov au punctat Zamfir zece goluri, Chiper cinci, Hotea,
Pricopi și Țăcălie câte patru goluri înscrise fiecare, Briscan
trei reușite, Dincă și Apetrei câte două goluri fiecare și Tudor
un gol. Bogdan Burcea a odihnit-o pe Mica Brădeanu care
a acuzat o accidentare la spate.   

Recorduri în bazin
Alexandru Coci de la CSM Brașov a stabilit un nou record
național în proba de 100 m fluture, în ziua a doua a Cam-
pionatului Național de înot în bazin scurt, de 25 m, de la
Hunedoara, cu timpul de 51 secunde și 57/100. Coci a
depășit astfel performanța care aparținea lui Ioana Gher-
ghel de la CSM Pitești, din 8 decembrie 2005, de la Trieste
din Italia - 52 secunde 02/100. Coci a fost urmat în cla-
sament de Daniel Macovei (ACS Delfinul București) și
de colegul său de la CSM Brașov, Alin Coste. O altă îno-
tătoarea din Brașov, Carina Bianca Macavei, a câștigat
titlul național în proba de 200 de metri spate.

All Star Game românesc
Emilian Hulubei, preşedintele Asociaţilor Fotbaliştilor
Amatori şi Naonamatori, a propus Federaţiei Române de
Fotbal organizarea unui eveniment grandios la finalul anu-
lui, All Football Star Game - România. Proiectul a fost
realizat de AFAN şi de agenţia lui Boby Durbac, fost di-
rector de marketing al Stelei. Propunerea va fi discutată
în Comitetul Executiv de astăzi, 10 noiembrie. Concret,
iată despre ce este vorba: organizarea unui meci demons-
trativ între cei mai buni jucători străini şi cei mai buni ju-
cători români din Liga I înainte cu 7-10 zile de sărbătoarea
Crăciunului. Data propusă pentru acest an este 17 de-
cembrie, ora 20:30. Selecţia jucătorilor se va face pe
baza a trei criterii: votul fanilor (pe site-ul dedicat eveni-
mentului), votul antrenorilor din Liga I, care însă nu vor
avea voie să voteze jucători din echipa pe care o pregătesc
şi votul jurnaliştilor. Pentru acest an, selecţia se va face
până pe 30 noiembrie, dacă proiectul va primi un vot fa-
vorabil în Comitetul executiv de luni. Echipa românilor ar
putea arăta astfel: S. Lung - Bărboianu, Papp, B. Mitrea,
Vătăjelu - Benzar, Sânmărtean - Chipciu, Budescu, V. La-
zăr - Keșeru. Antrenor: C. Gâlcă. Primul 11 al străinilor
ar putea fi: Arlauskis - Sony Alcenat, Szukala, Varela,
Camora - Brandan, Laban - Chanturia, N'Doye, Teixeira
- Tamuz. Antrenor: N. Napoli.

Finală pentru Edina Gallovits
Jucătoarea română de tenis Edina Gallovits-Hall s-a ca-
lificat în finala turneului ITF de la Captiva Island
(Florida/SUA), dotat cu premii totale de 50.000 de dolari,
după ce a dispus în semifinale de americanca Jennifer
Brady (19 ani, 267 WTA), cu 6-7 (6), 6-4, 6-4. Edina Gal-
lovits (29 ani), aflată pe locul 744 în lume, a revenit în
septembrie în circuitul profesionist după o absență de 20
de luni cauzată de accidentări. În ultimul act al turneului
din Florida, Gallovits, beneficiară a unui wildcard, a în-
fruntat-o noaptea trecută pe croata Petra Martic, care a
dispus în cealaltă semifinală de Tatjana Maria (Germania),
cu 6-7 (2), 6-2, 6-4. Pentru calificarea în finală Edina Gal-
lovits-Hall și-a asigurat un premiu de 4.035 de dolari și
48 de puncte WTA.
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Le-am dat o
gură de oxigen

Corona Wolves Brașov a
fost învinsă de Steaua
București cu scorul de 7-5 (2-
0, 4-4, 1-1) într-un meci ce a
contat pentru sezonul regulat
al Ligii Na�ionale de hochei
pe ghea�ă. Înfrângerea de la
Câr�a a fost prima pentru
„lupi” în acest sezon al între-
cerii interne. Corona a suferit
sâmbătă prima înfrângere în
sezonul regulat al Ligii
Na�ionale la hochei pe ghea�ă.
Brașovenii l-au pierdut după

doar câteva secunde pe por-
tarul Fulop, care a părăsit pa-
tinoarul accidentat. Locul său

în poartă a fost luat de tânărul
Bereș, care astfel a debutat în
Liga Na�ională. Pentru steliști

au punctat Bocu, Butochnov
3, Iemelianenko, Borysenko
și Timaru, în timp ce golurile
trupei conduse de Jerry An-
dersson au fost înscrise de
Nagy Csaba, Klouda, Obsut,
Pysarenko și Zsolt Molnar.
Steaua e prima în clasament,
cu 19 puncte din 8 partide,
Corona e pe locul secund cu
18 puncte din 7 meciuri. Po-
diumul este completat de
HSC Miercurea Ciuc cu 17
puncte din 8 jocuri.

I-au făcut pe „lupi” să schelălăie



După un sezon excepțio -
nal încheiat cu o finală la
Turneul Campioanelor de
la Singapore, jucătoarea
de tenis Simona Halep
spune că nu și-a propus să
devină numărul unu mon-
dial și că vrea doar să
câștige turnee.

Jucătoarea de tenis Simona
Halep, numărul 3 WTA, a de-
clarat că scopul său nu este să
ajungă numărul 1 mondial „azi,
mâine sau poimâine”, ci să câş-
tige turnee, precizând că în 2015
are ca obiectiv calificarea la Tur-
neul Campioanelor de la Singa-
pore. „O să fie un an foarte greu,
am multe puncte de apărat, încerc
să iau totul de la capăt, încerc să-
mi pun un obiectiv să joc pentru
ceva, motivaţia rămâne foarte
sus. Trebuie să-mi pun un obiectiv
şi am decis să fie tot participarea
la turneul de la Singapore. Lupta
începe de la începutul anului
până în octombrie. A fost prima
mea participare, mi-am dorit foar-
te mult să câştig câteva meciuri
acolo. Am dat totul, m-am bucurat
de fiecare meci şi am ajuns în fi-
nală. Obiectivul meu nu este să

ajung numărul 1
mondial azi, mâi-
ne, poimâine, ci să
câştig turnee, visul
meu este să câştig
un Grand Slam,
nu se ştie dacă se
va întâmpla. De-
pinde de multe lu-
cruri, de norocul la
tragerea la sorţi,
trebuie să fii pozitiv
două săptămâni,
sunt foarte multe
chestii, este multă
muncă la un
Grand Slam”, a
declarat Halep la
ProTV.

Și-a împlinit un vis.
Simona Halep a
afirmat că şi-a do-
rit foarte mult să câştige un meci
contra uneia din surorilor Venus
şi Serena Williams, ea reuşind
acest lucru la Singapore când a
învins numărul 1 mondial în gru-
pe. „Şi pentru mine a fost un meci
faimos, aşteptam cu nerăbdare
să câştig contra lor. Îmi doream
să bat una dintre surori. Am jucat
relaxată şi am intrat cu încredere
că pot să câştig. Am fost relaxată,

nu am avut emoţii, ea e numărul
1 mondial, mereu m-a bătut. Am
intrat, am mers ghem cu ghem,
ea nu mă prea mă ştia și cred că
asta a făcut diferenţa. Cred că nu
a fost ziua ei cea mai bună. A fost
o bucurie foarte mare, o realizare,
mi-am dorit foarte mult să o în-
ving. M-am consumat foarte mult
emoţional, am adormit greu sea-
ra. În al doilea meci a lovit foarte

puternic, este o forţă, este foarte
puternică. Când ea câştiga Grand
Slam, eu doar mă jucam cu ra-
cheta. Finala am pierdut-o înainte
să intru pe teren, eram foarte ner-
voasă, tremuram de emoţii, mi-
am făcut nişte gânduri care nu
erau pozitive, dar am şi obosit, în
setul doi eram obosită. La final,
eram fericită că totul s-a încheiat
cu bine, că sunt cu un trofeu mai

mic în mână”, a
spus Halep care a
mai declarat că nu
s-a gândit nicio se-
cundă să piardă
meciul cu Ana Iva-
novici pentru a o
elimina pe Serena
Williams. „Mi-am
dorit să câştig cu
Ivanovici, mereu do-
resc să lupt pentru
fiecare punct, nu m-
am gândit o secun-
dă să pierd ca să o
elimin pe Serena, eu
aşa am fost învăţa-
tă, aşa am fost edu-
cată şi nimeni nu o
să mă schimbe”, a
spus Simona.

Are emoții înainte
de fiecare meci. Sportiva care a ui-
mit lumea tenisului în acest an,
a afirmat că niciodată nu stă sin-
gură înainte de meciuri şi a su-
bliniat că are emoţii înainte de
fiecare partidă: „Înainte de meci
nu sunt niciodată singură, stau
cu echipa. De fiecare dată am
emoţii, fără ele nu cred că aş avea
acest spirit de luptătoare. Încerc
să zâmbesc, să glumesc cu cei din

jurul meu. Ascult des muzică. În-
ainte de turneul de la Madrid as-
cultam «M-am îndrăgostit lulea»,
melodia lui Marcel Pavel. Dacă
nu o ascultam, simţeam că nu îmi
este bine”, a spus Halep.

A renunțat la Wim Fissette. Jucă-
toarea care ocupă în acest mo-
ment locul trei în clasamentul
mondial WTA, a declarat că vrea
să lucreze din nou cu un antrenor
român şi a subliniat că i-a trans-
mis un mesaj de mulţumire pen-
tru colaborare belgianului Wim
Fissette, însă acesta nu i-a răs-
puns. „Am lucrat numai cu ro-
mâni, până în februarie când am
colaborat cu Wim, a fost un an
foarte bun, m-a ajutat foarte mult,
îi doresc să urce ca antrenor, să
câştige turnee. Eu i-am dat mesaj,
i-am mulţumit, el nu mi-a răs-
puns. Eu vreau ca atunci când
ne întâlnim la turnee, să vorbim,
să fim aşa cum am fost, să ră-
mânem prieteni. Vreau să lucrez
din nou cu un roman. Antrenorul
trebuie să te susţină, să-ți dea
sfaturi pozitive şi să-ţi înţeleagă
felul de a fi. Sunt destul de pre-
tenţioasă ca jucătoare, iar pentru
un antrenor e greu să mă supor-
te”, a spus Halep.

Halep vrea să câștige turnee
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Buș e golgheterul Bulgariei
Fostul atacant al Coronei Brașov, Sergiu Buș, e vedetă
în Bulgaria. Sergiu Buş a marcat două goluri şi a fost
decisiv pentru ŢSKA Sofia în victoria în faţa celor de
la Haskovo, scor 4-2. Românul a înscris în minutul 21,
la scorul de 1-0 pentru ŢSKA Sofia, cu un şut de la 6
metri, după ce a profitat de o gafă a portarului advers.
Buş şi-a continuat prestaţia bună şi în repriza a doua.
Atacantul a înscris al patrulea gol al echipei sale în mi-
nutul 57. După 15 etape din prima liga din Bulgaria,
ŢSKA Sofia se află pe primul loc, la opt puncte în faţa
celor de la Ludogoreţ, iar Sergiu Buş este golgheter,
cu 10 reuşite.

Dublă pentru Bicfalvi
Mijlocaşii Eric Bicfalvi şi Florentin Matei au înscris trei
goluri în partida pe care echipa lor, Volin Luţk, a câşti-
gat-o pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), în faţa
formaţiei Olimpik Doneţk, într-un meci din etapa a XII-
a a campionatului ucrainean. Matei, care a jucat până
în minutul 90+2, a deschis scorul în minutul 37, din
pasa lui Bicfalvi. Apoi Eric Bicfalvi, care a jucat tot me-
ciul, a înscris în minutele 43 şi 70. Ultimul gol al gazdelor
a fost marcat de Kobahidze, în minutul 90+1. În urma
acestei victorii, Volin Luţk a urcat pe locul opt în clasa-
ment, cu 14 puncte.

Avram trebuie repus în funcție la CCA
Fostul arbitru FIFA, Vasile Avram, a câştigat în instanţă
litigiul cu Federația Română de Fotbal, Tribunalul Bu-
cureşti obligând conducerea federaţiei să îl repună în
funcţia de preşedinte al CCA, de unde fusese suspendat
la 25 septembrie 2011 ca urmare a anchetării sale într-
un dosar de corupţie. De asemenea, instanţa a obligat
conducerea FRF să îi achite lui Vasile Avram despă-
gubiri salariale actualizate de la data de 21 noiem-
brie2011 şi până la repunerea sa în funcţia de
preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor. În momentul
de faţă, funcţia de preşedinte al Comisiei Centrale a
Arbitrilor este ocupată de grecul Kyros Vassaras. 

La Londra a început duminică o nouă edi�ie
a Turneului Campionilor la tenis masculin, Ro-
mânia fiind prezentă, dar numai în proba de
dublu, prin Horia Tecău, care, alături de olan-
dezul Jean-Julien Rojer, s-a calificat la această
competi�ie, unde sunt prezen�i primii 8 jucători
la individual și primele 8 cupluri din lume în
anul 2014. Horia Tecău, care este prezent pentru
a treia oară la Turneul Campionilor, va debuta
în competi�ia londoneză astăzi de la ora 14.00,
când este programată partida Bruno Soares-
Alexander Peya (Brazilia-Austria) — Horia
Tecău-Jean-Julien Rojer (România-Olanda)

Săptămână de vis pentru
Ana Bogdan

Jucătoarea de tenis
Ana Bogdan, locul 241
WTA, venită din califi-
cări, a ajuns până în se-
mifinalele turneului de
la Taipei din Taiwan,
dotat cu premii în va-
loare totală de 125.000
de dolari. Bogdan a în-
vins-o în sferturile de
finală, cu scorul de 6-7
(3), 6-1, 6-4, în două
ore şi 30 de minute, pe
sportiva chineză Saisai
Zheng, locul 97 WTA şi
cap de serie numărul 3. În
semifinale românca a pier-
dut după un meci de mare
luptă în fa�a rusoaicei Vi-
talia Diatcenko, cap de se-

rie numărul 6 şi locul 108
WTA, scor 4-6, 6-3, 3-6.
Prin calificarea în semifi-
nale, Ana Bogdan şi-a asi-
gurat un premiu de 6.000
de dolari şi 57 de puncte
WTA.

Au pierdut în Norvegia
Echipa HCM Baia Mare a

fost învinsă de forma�ia nor-
vegiană Larvik cu scorul de
31-26 (16-11), în deplasare,
într-un meci din Grupa D a
Ligii Campionilor la handbal
feminin. După ce la pauză
avantajul gazdelor era de cinci
goluri, 16-11, Larvik s-a
distan�at în debutul păr�ii se-
cunde la șapte goluri, scor 20-
13. Campioana României a
avut o revenire remarcabilă,
reușind să egaleze în minutul
48, 23-23. La scorul de 25-
24, antrenorul Costică Bu-
ceschi a cerut neinspirat
timeout, chiar în momentul
în care echipa sa marca, astfel
că în loc să fie 25-25, tabela
a ajuns să arate 27-24 pentru
nordice, Larvik câștigând în

cele din urmă cu 31-26, în
fa�a unei forma�ii decimate
de absen�e. Cea mai bună
marcatoare a gazdelor a fost
Koren Riegelhuth cu 9 goluri
înscrise. Pentru trupa din Baia
Mare au marcat Luciana Ma-
rin 7 goluri, Camilla Herrem
6, Elena Gjeorgjievska 4, Va-
lentina Ardean Elisei, Eliza
Buceschi, Ksenia Makeeva și
Bianca Tiron câte două goluri
fiecare și Timea Tătar un gol.
În clasament, pe primul loc
se află Larvik cu opt puncte,
urmată de Metz Handball
două puncte, MKS Selgros
Lublin două puncte și HCM
Baia Mare două puncte. HCM
va disputa următorul joc pe
16 noiembrie, în deplasare, cu
MKS Selgros Lublin.

Tecău își începe Aventura la Turneul Campionilor 



Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr. 2, 
în incinta Eliana Mall

INTERSTELAR: 
CĂLĂTORIND PRIN
UNIVERS
-PREMIERĂ-
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12) SF, Aventuri,
169 min.
ora: 20:30
PATIMILE MARIEI -
PREMIERĂ-
(STATIONS OF THE CROSS)
Regie: Dietrich Brüggemann
(AG) Dramă, 107 min.
ora: 17:00
BOXTROLI -3D-
(BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) Animaţie, Aventuri, 97 min.,
dublat
orele: 13:15, 16:00

ALFABET 
(ALPHABET)
Regie: Erwin Wagenhofer
(AG) Documentar, 113 min.
ora: 12:30

JOHN WICK 
Regie: David Leitch,
Chad Stahelski
(N-15) Acţiune,
Thriller, 96 min.
ora: 19:45
DRAGOSTE &
DESIGN 
(LOVE BY DESIGN)
Regie: Michael
Damian
(AG) Romantic,
120 min.
ora: 14:30
HĂRŢI CĂTRE STELE 
(MAPS TO THE STARS)
Regie: David
Cronenberg
(AP-12) Dramă,
111 min.
ora: 19:15
COARNE 

(HORNS)
Regie: Alexandre Aja
(N-15) Dramă, Fantastic, Horror,
Thriller, 125 min.
ora: 18:00

BĂRBAŢI MIŞTO
-PREMIERĂ-
(THE STAG)
Regie: John Butler
(AP-12) Comedie, 94 min.
ora: 21:30
SERENA 
Regie: Susanne Bier
(AP-12) Dramă, 109 min.
ora: 21:45
CUSCRII 
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12) Comedie, 80 min.
ora: 15:15
DAMA DE COMPANIE
-PREMIERĂ-
(CALL GIRL)
Regie: Mikael Marcimain
(N-15) Dramă, Thriller, 140 min.
ora: 16:45
FURIA: 
EROI ANONIMI 
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Acţiune, Dramă, Război,
134 min.
ora: 13:30

DIVERTISMENT10 Luni

Aflat la cea de-a patra edi-
ţie, Festivalul Internaţio-
nal de Muzică de cameră
„Marile Serate Muzicale”
se va desfăşura în zilele
de 14, 15, 16 noiembrie
2014 la Centrul Cultural
„Reduta”.

Programul Festivalului va
cuprinde lucrări celebre din
literatura muzicală barocă,
clasică, romantică, modernă
şi contemporană.

Programul complet:
Vineri,14 Noiembrie 2014 
ora 19:00
◾ G. Mahler– Cvartet cu pian
(1876)
Horia Văcărescu – vioară
Vladimir Mendelssohn– violă
Anton Niculescu – violoncel
Andrei Licareţ – pian
◾ J.S. Bach – Petri – Coral/
Suita franceză nr.4
◾ F. Chopin – Scherzo nr.3
Andrei Licareţ – pian
-pauză-
◾ G. Rossini – Tulou – Cava-
tina din opera „Bărbierul din
Sevilla”
◾ C. Debussy– Syrinx pentru
flaut solo
◾ G. Bizet – F. Borne – „Fan-
tasia brillante” din opera
„Carmen”
Luisa Sello – flaut
Andrei Licareţ – pian
◾ F. Kreisler – Schön Rosma-
rin/ Liebesleid/ Liebesfreud
Gernot Winischhofer – vioară
Horia Mihail – pian
◾ S. Rachmaninov – Trio élé-
giaque în sol minor (1892)

Gernot Winischhofer – vioară
Anton Niculescu – violoncel
Andrei Licareţ – pian
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014
ora 19:00
◾ F. Mendelssohn-Bartholdy
– Trio op. 49 în re minor/Ger-
not Winischhofer– vioară
Anton Niculescu – violoncel
Horia Mihail – pian
◾ Z. Kodaly – Adagio
◾ F. von Vecsey – Vals trist
◾ B. Bartok – Dansuri popu-
lare româneşti
Istvan Kosztandi – vioară
Andrei Licareţ – pian
–pauză–
◾ J.S. Bach – Arioso
◾ A. Rubinstein – Romanţă
◾ P.I. Ceaikovski – Barcarola/
Cântec de toamnă
◾ E. Granados – G. Cassado
– Intermezzo din opera

„Goyescas”/ Dans spaniol
Anton Niculescu – violoncel
Horia Mihail – pian
◾ L. van Beethoven – 32 Va-
riaţiuni în do minor
Horia Mihail – pian
◾ M. Glinka – Sextet, diver-
tisment pe teme din opera
„Somnambula” de V. Bellini
Istvan Kosztandi – vioara I
Horia Văcărescu – vioara a
II-a
Vladimir Mendelssohn– violă
Anton Niculescu – violoncel
Tetsuro Miyoshi – contrabas
Chiho Tsunakawa – pian
Duminică, 16 Noiembrie 2014
ora 19:00
◾ W. A. Mozart – Cvartet cu
flaut nr. 1 în Do major, KV.
285b – Allegro– Andantino–
Allegro
Luisa Sello – flaut

Gernot Winischhofer– vioară
Vladimir Mendelssohn – violă
Anton Niculescu – violoncel
◾ I. Stravinsky – Suita italiană
(1932)/ Introduzione/ Serena-
ta/ Tarantella/ Gavotta/ Scher-
zino/ Minuetto e Finale
◾ N. Paganini – Dansul vră-
jitoarelor, tema cu variaţiuni
Horia Văcărescu – vioară
Chiho Tsunakawa – pian
–pauză–
◾ F. Mendelssohn-Bartholdy
– Sextet op.110
Istvan Kosztandi – vioara I
Vladimir Mendelssohn – viola I
Luiza Balint – viola a II-a
Anton Niculescu– violoncel
Tetsuro Miyoshi – contrabas
Chiho Tsunakawa – pian

Biletele se pot achiziţiona de
la Centrul Cultural „Reduta”.

Preţ bilet: 25 lei

Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi foarte multe probleme, dar aveţi destulă energie
pentru a le rezolva pe toate. Singurele dificultăţi de care va
puteţi lovi sunt de natură financiară. 
Taur. Vă recomandăm să vă amânaţi vizitele planificate
pentru azi. S-ar prea putea să nu decurgă întocmai cum aţi
dori. 
Gemeni. S-ar putea să aveţi o neînţelegere cu persoană iubită
şi să plecaţi într-o excursie cu prietenii. Nu exageraţi pozând
în victima! 
Rac. Dimineaţă sunteţi dezamăgit de un partener de afaceri.
Nu puneţi la suflet! Sunteţi energic şi aveţi mari şanse de
reuşită în tot ce faceţi împreună cu persoana iubită. 
Leu. S-ar putea ca o dispută cu o femeie mai în vârstă din
familie să vă dea de gândit. N-ar strica să vă întrebaţi dacă
aveţi o atitudine corectă faţă de cei din jur. 
Fecioară. S-ar putea ca o întâlnire de afaceri să nu decurgă
conform aşteptărilor şi să rămâneţi cu un gust amar. Nu vă
descurajaţi! Azi nu este o zi bună pentru afaceri. 
Balanţă. Chiar dacă aveţi multe probleme de rezolvat, vă
sfătuim să vă relaxaţi. Dimineaţă aveţi de gând să cheltuiţi
o sumă importantă. Fiţi prudent!
Scorpion. Nu este momentul să începeţi noi activităţi. S-ar
putea să nu găsiţi cele mai bune soluţii şi să aveţi parte de
o dezamăgire. 
Săgetător. S-ar putea ca cei din jur să nu vă aprecieze ideile
la adevărata lor valoare, dar asta nu vă descurajează. Vă sfă-
tuim amânaţi planurile referitoare la pornirea unei afaceri. 
Capricorn. Evenimente neprevăzute vă determina să vă schim-
baţi programul. S-ar putea să fiţi nevoit să plecaţi într-o de-
legaţie, spre nemulţumirea partenerului de viaţă. 
Vărsător. S-ar putea să nu intraţi nici azi în posesia unor bani
pe care trebuia să îi primiţi zilele trecute. Amânarea unei
călătorii planificate vă poate afecta relaţiile sentimentale. 
Peşti. Sunteţi cu capul în nori şi s-ar putea să pierdeţi din
vedere probleme importante. Vă recomandăm să nu începeţi
proiecte noi, pentru că aveţi tendinţa să acţionaţi superficial. 

Festival Internaţional
de Muzică de Cameră
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Sudoku

9 2 6 4 1 5 3 7 8
3 5 7 9 8 6 1 2 4
1 4 8 7 2 3 9 5 6
6 3 5 8 9 7 4 1 2
8 1 4 6 3 2 7 9 5
2 7 9 5 4 1 8 6 3
5 6 1 3 7 4 2 8 9
7 9 3 2 5 8 6 4 1
4 8 2 1 6 9 5 3 7

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi în Braşov

6 9 4 7 1 2 5 3 8
5 7 2 8 9 3 4 6 1
1 3 8 4 5 6 2 9 7
4 8 3 9 6 1 7 5 2
7 2 6 5 3 4 1 8 9
9 5 1 2 7 8 6 4 3
3 6 5 1 2 9 8 7 4
2 4 9 6 8 7 3 1 5
8 1 7 3 4 5 9 2 6
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Din presa maghiară
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov 
organizează simpozion la Sf. Gheorghe
Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov
a hotărât că va organiza la Sf. Gheorghe o întrunire
cu comercianţii şi industriaşii din judeţul Trei Scaune.
Data întrunirii a fost fixată în 18 noiembrie. Din par-

tea conducerii Camerei de Comerţ şi Industrie vor
participa: preşedintele Hessheimer Adolf, vicepre-
şedintele Bediteanu Vasile, dr.V. Gologan şi dr. Emil
Tandler. Ei, împreună cu reprezentanţii Uniunii Mi-
cilor Comercianţi din Transilvania, vor susţine lucrări
despre problemele economice şi comerciale actuale.
Conducerea Camerei roagă şi pe această cale pe
toţi industriaşii şi comercianţii din judeţul Trei Scau-
ne să se prezinte la această întânire, în 18 noiem-
brie, ora 10.00 la sediul Corpului Comercianţilor
din str.Oltului.

(Október 18-án lesz a brassói iparkamara
sepsiszentgyörgyi kiszállása. În: Bukaresti Lapok,

nr. 256, 10 noiembrie1934, p.3)

Soţii fabricau, iar nevestele puneau în circulaţie banii falşi
Sergentul de la Jandarmeria din Satu Lung a observat
de mai mult timp că în localitate circulă bancnote de
20 lei false. Comercianţii din sat au fost rugaţi să fie
mai atenţi şi astfel suspiciunile s-au îndreptat spre
Tóth Anna.
Jandarmii le-au arestat pe Tóth Anna şi Izling Ilona şi
au găsit asupra lor mai multe bancnote false. La in-
terogatoriu femeile au negat orice implicare, dar până
la urmă Izling Ilona a recunoscut că soţul ei, Izling Is-
tván, falsifica banii, iar ea împreună cu Anna Tóth  le
puneau în circulaţie. În timpul anchetei Ilona Izling a
spus cum se tipăreau banii şi a arătat şi ascunzătoa-
rea. Jandarmii, sub conducerea sergentului Dumitru
s-au deplasat la locul indicat unde au găsit tiparniţa,
clişeele şi banii fabricaţi în valoare de 39.000 lei. Au
fost arestaţi şi adevăraţii răufăcători István Izling, János
Tóth şi Andor Jani.

(A férjek gyártották, feleségeik forgalomba
hozták a hamis pénzt. În: Bukaresti Lapok,

nr. 257, 11 noiembrie 1934, p.3)

Primul Război Mondial a lăsat
în sufletul şi trupul nostru răni
care nu s-au vindecat. Desprin-
dem un impresionant capitol
din durerile şi frământările ne-
amului nostru din Ardeal. 

Bunii români, îndeosebi intelec-
tualii, au avut de îndurat groaznice
suferinţe prin temniţe ungureşti de
către fosta stăpânire maghiară. 

Era în ziua de 5 martie 1917, când
Curtea Marţială de la Cluj a dat ur-
mătoarea sentinţă:

„Tribunalul Militar de honvezi, ca
instanţă penală nr. 486-1916 H. B.,
în numele Majestăţii Sale Regelui şi
sub preşedinţia colonelului de cava-
lerie de honvezi G. Nadassy, asistat
de locotenent-colonel Al. Szabo, apoi
de locotenenţii în rezervă Balo Zac-
sko şi Fr. Ternovsky ca judecători şi
Ministerul public reprezentat prin
maior auditor Paul Bogha şi locote-
nent auditor în rezervă Biro Balazs,
a adus şi pronunţat în şedinţa publică
din 5 martie 1917, în procesul penal
contra lui David Pop şi alţi 15 soţi
aflători în stare de arest, acuzaţi de
crimă de spionaj şi înaltă trădare co-
mise în favoarea unui stat străin (Ro-
mânia), crime calificate şi pedepsite
conform dispoziţiilor articolului 321,
322, 323 C. J. III B., acuzaţii repre-
zentaţi prin avocaţii Aurel Isacu, Ioan
Erdely, Ştefan Laday, Aurel Varady,
Ioan Giurgiu şi I. Kertesz. Tribunalul
declară vinovaţi pentru crimă de
spionaj şi înaltă trădare pe inculpaţii:
Spiridon Boita – avocat din Braşov,
Pompiliu Dan –inspector şcolar din
Zărneşti, Nicolae Hamzea - notar şi
ziarist din Râşnov, Ioan Coman – pa-
roh din Sita Buzăului, Coman Baca
– paroh din Poplaca Sibiului, Romu-
lus Cristolovean – director şcolar din
Râşnov, Zaharie Muntean – avocat
din Alba, Victor Pop – farmacist din
Sibiu şi David Pop – director şcolar
din Hărman, în consecinţă îi con-
damnăm la moarte prin spânzurătoa-
re, urmând ca sentinţa rămasă validă
să se execute. Declară mai departe
ca vinovaţi şi condamnă pentru de-
lictul de spionaj şi înaltă trădare la
câte 3 ani de temniţă grea şi pierde-

rea drepturilor politice pe următorii:
George Negoescu – paroh din Întor-
sura Buzăului, Ioan Modroiu – paroh
din Vama Buzăului, Ioan Stan – pa-
roh din Sânpetru. În fine, îi declară
vinovaţi şi îi condamnă pentru acelaşi
delict, la 8 luni temniţă grea şi de-
gradare civică pe următorii: Romul
Popescu – contabil din Sibiu şi Du-
mitru Greceanu – paroh din Hărman.
Se absolvă de orice penalitate incul-
paţii Iosif Popoviciu – paroh din Sf.
Gheorghe şi Ioan Sociu – revizor fi-
nanciar, dispunând ca aceşti doi se
vor pune în libertate. Considerând
că această sentinţă se extinde pe 35
coli de hârtie şi fiind prea volumi-
noasă, dar de interes obştesc, moti-
varea s-a eliminat.”

Aceşti intelectuali români, cei mai
mulţi din judeţul Braşov, o parte din
ei condamnaţi la sentinţa capitală, au
suferit 3 ani încheiaţi de temniţă grea,
în temniţele din Cluj, între anii 1915-
1918, schingiuiţi şi torturaţi pentru
sentimentele lor naţionale, au trebuit
să ducă un greu calvar pe umerii lor.
Păcatul lor de neiertat de stăpânirea
maghiară a fost dorinţa de a vedea
cu o zi mai curând înfăptuirea idea-
lului naţional. Acest proces memo-
rabil, care adurat 4 luni, frământând
sufletele româneşti, a găsit ecouri

chiar şi în străinătate. Astfel un ge-
neral străin a scris o carte volumi-
noasă despre acţiunea de spionaj din
timpul Primul Război Mondial din
Ungaria, Iugoslavia, Grecia, Cehoslo-
vacia, Italia şi România, scriere tra-
dusă şi în limba franceză de colonelul
Kronger. În această carte se vorbeşte
cu multă convingere despre luptele
politice înverşunate ale românilor din
Ardeal, duse contra opresiunii ma-
ghiare. Autorul consacră pagini în-
tregi „Grupului Spânzuraţilor” din
Ardeal cu sediul la Braşov, arătând
intensa propagandă românească fă-
cută de aceşti martiri în favoarea Ro-
mâniei, şi calvarul îndurat în
temniţele ungureşti, precum şi osânda
grea a condamnării la moarte prin
spânzurătoare. Autorul mai face lungi
comentarii pe marginea patriotismu-
lui românesc în lupta sacră pentru
atingerea idealului străbun. 

Cei rămaşi în viaţă, azi, mai sunt
zece. Trebuie amintit aici că domnii
Alexandru Vaida-Voievod, Iuliu Ma-
niu şi Isopescu-Grecul deputaţi în
acel timp în Parlamentul maghiar, au
apărat cu înflăcărare pe aceşti martiri. 

(Tribuna, nr. 1072,
4 noiembrie 1944)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Un capitol din istoria Ardealului:
Eliberarea „Grupului Spânzuraţilor”
din Braşov

10 noiembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

În picioare: Popovici Iosif, Sociu Ion, Hamzea Nicolae, Negrescu Gh., Pop Victor, Munteanu Zaharie,
Popescu Romul, Modroi Ion, Nan Ion 
Şezând: Greceanu D-tru, Coman Ion, Cristolovean Romul, Dr. Boita Spiridon, David Pop, Dan Pompiliu,
Bâcă Romul
(sursa foto: „File din istoria unui proces antiromânesc” de Cornel Lungu –www.revistatransilvania.ro)



Br așovul – judeţul tău

Trubadur al tuturor melea-
gurilor româneşti, încărcate
de o străveche şi bogată viaţă
spirituală, „finul Pepelei”, cel
„isteţ ca un proverb” – cum
îl clasa Eminescu – se înscrie
biografic în rândul cărturari-
lor care au întreţinut flacăra
de lumină la şcoala şi biserica
de îndepărtată existentă în
Şcheii Braşovului, atât prin
popasurile sale, cât şi prin
zestrea de carte muzical-bi-
sericească oferită de marele
cărturar şi păstrată încă aici,
unde o sală de clasă din mu-
zeul şcolii îi statuează încă
memoria.

Alături de Râmnicu Vâlcea
şi Bucureşti, Braşovul, în spe-
ţă Şcheii Braşovului, deţine
statutul de oraş găzduitor al
marelui cărturar.

Primul popas braşovean are
loc în condiţiile revoluţiei lui
Tudor Vldimirescu, când cca.
8000 de munteni găsesc po-
pas în Şcheii Braşovului, între
care şi mitropolitul muntean
Dositei (decedat la Braşov în
1826 şi înmormântat la Bise-
rica Sf. Treime-Bariţiu) şi
prinţul Grigore Brâncoveanu
(care îşi înmormânta părinţii
în cimitirul Bisericii Sf.Trei-
me din Cetatea Braşovului),
dar şi Anton Pann, care măr-
turiseşte că a venit aici „cu su-
fletul plin de dor şi inima de
mohor”. Încă puţin cunoscut,
pentru că nu-şi publicase încă
nicio carte, avea să fie găzduit
de poetul iluminist Ioan Barac
„dascăl mare” la şcoala bise-
ricii din Şchei „carele învăţa
gramaticeşte pre prunci şi pe

langă aceste şi alte trebuin-
cioase ştiinţe frumoase”, tra-
ducător din Shakespeare,
Gesner, Schieman, Kotzebue
ş.a., autor al mult populariza-
tei „Istorii despre Arghir cel
frumos şi Elena cea frumoa-
să”, dar şi traducător al Hali-
mei (1001 de nopţi). În
această casă în care poposea
Anton Pann, astăzi se află ar-
hiva şi biblioteca istorică a
Muzeului Bisericii Sf. Nicolae.
„Aici a învăţat a compune ver-
suri mai potrivite” de la Ioan
Barac, ţine să precizeze mai
târziu protopopul Iosif Barac,
fiul poetului iluminst. Prima
sa poezie, „Ah noroc noroa-
ce!”, o dedică Miniţei Barac,
micuţei fetiţe a poetului găz-
duitor. Se pare că rămânerea
sa la Braşov a fost de scurtă
durată, căci în 1822 îl aflăm
din nou la şcoala de pe Podul
Mogoşoaiei din Bucureşti,
ceea ce presupune că, odată
cu revenirea în Muntenia a
boierilor refugiaţi, s-a întors
şi A. Pann.

Al doilea popas are loc după
şapte ani, în 1828, popas con-
firmat chiar de Anton Pann,
care mărturiseşte în predoslo-
via „Cărţii de cântări…” că
„Doamne miluieşte s-a refor-
mat aflându-mă la Braşov în
1828”, iar pe fila de vorzaţ al
unui Minei „Acest Minei al
 lunii lui Iuniu este al sfintei
 Biserici din Bolgarsechiu
(n.n.Şchei) şi pentru ca să să
ştie am scris eu şi am icălit
Antonie Panteleon. Braşov în
10 februar 828”, însemnare
completată de discipolul său,
George Ucenescu, care preci-
zează că „Acest mare cântăreţ
(A.Pann) au trecut la viaţa cea
mai bună în 5 noembrie 1854
la Bucureşti, pe timpul acesta
s-a numit Anton Pann. Cel ce
ştie a scris G. Ucenescu, cira-
cul lui Pann”. 

Faptul că actul de aparte-
nenţă al cărţii este consemnat
chiar de Anton Pann, poate
convinge că s-a ocupat şi de
organizarea bogatului fond

de carte veche exisent aici şi
aceasta în condiţiile în care
se ocupa şi de şcoală, aşa cum
dovedeşte G.Ucenescu.

Ambele popasuri sunt con-
semnate de altfel şi de Geor-
ge Ucenescu, care preciza că
„Pann, dascălul meu a fost
psalt în 1821 şi 1828 la Sfân-
tu Nicolae” (din Şchei).

Dacă despre primele două
popasuri deţinem doar aceste
sumare mărturii documenta-
re, în schimb ultimul popas
este bine confirmt de nume-
roase documente aflate în Ar-
hiva istorică din Şchei şi
concentrate în fondul docu-
mentar „Anton Pann - Geor-
ge Ucenescu”. 

„Tocma în anul 1850, în
luna februarie, aştepta ono-
rata reprezentanţie să soseas-
că d. Anton Pann cu doi
cântăreţi la Braşov…” – scria
într-un memoriu autobiogra-
fic George Ucenescu, descri-
ind episodul venirii şi
călduroasa primire făcută de
slujitorii bisericii şcheiene, în
frunte cu protopopii Iosif Ba-
rac şi Ion Popazu. Acum este
cunoscut Anton Pann în
Şchei şi de Titu Maiorescu,
pe atunci elev al şcolii con-
duse de Iosif Barac,  fiind
 găzduit de unchiul său, pro-
topopul Popazu. Însoţit de

discipolii săi, Manolache Po-
pescu şi Dincă Trandafir, pe
care-i angajează ca dascăli
cântăreţi la biserica şi şcoala
biseriii din Şchei. După un
an, la 25 martie 1851 aflăm
pe George Ionescu, absolvent
al şcolii de muzică eclezias-
tică din Bucureşti, instalat de
Anton Pann cântăreţ „în
dreaptă, la biserica cea mare
din Şchei”, dar acesta nu ră-
mâne mult, pentru că după
un an îl găsim slujind în
aceeaşi calitate la Biserica din
Braşovul Vechi. Tot cu acest
prilej, Anton Pann „chibzuind
la folosul naţiunii romane din
Ardeal” recrutează din Şchei
pe Dumitru Lupan, Ion Pe-
trişor şi pe Geor ge Ucenescu,
promiţând să-i formeze ca
buni cântăreţi bisericşti la
şcoala sa din Bucureşti „ca
să poată fi vrednici a ţinea
locul unui profesor perfect, ca
să predea ştiinţele sale altor
tineri şi să scoată cântăreţi
buni din sânul patriei fără să
aveţi trebuinţă a vă ruga de
toţi proş tii şi rău nărăviţii de
prin alte părţi” – după cum
mărturisea Pann într-o scri-
soare adresată slujitorilor bi-
sericii din Şchei în anul 1852.

În urma acestei vizite, doar
George Ucenescu se obligă a
urma cursurile muzicale timp

de doi ani şi pentru aceasta
încheie un protocol cu repre-
zentanţa Bisericii, având ca
chezaş tocmai pe socrul său,
Vasile Neguţ. La puţin timp,
în 25 iulie 1851 A.Pann
 informează Reprezentanţa
 bisericii din Şchei că G.Uce-
nescu a fost examinat deja
pentru 9 materii de studio
(Bazul theoretic şi practice al
muzicii bisericeşti, parte întâi
şi a doua, Anastasimatarul
perfective pentru glasurile
1–4, opt Doxologii octave pa-
negirice după Dionisie Foti-
no, alte opt Doxologii din
creaţiile lui Anton Pann, Li-
turghia – jumătate, câteva He-
ruvice şi Chinovnice din
Heruvico-chinonicar, Paresi-
mierul tot, Un polieleu pe gla-
sul al VI-lea şi Antiaxioanele
sărbătorilor panegirice”). 

Ucenescu însuşi informea-
ză pe reprezentanţii bisericii
că „am avut a învăţa cu des-
ăvarşire ca să poci ţinea locul
unui profesor şi a preda lec-
ţiile mele către alţii din ţinutul
Transilvaniei, spre a nu mai
avea trebuinţă a aduce din
străinătăţi pe unii şi pe alţii
cu nume de cântăreţi lăudaţi,
iar în ştiinţă slabi…”.  

(va urma)

Pr.prof.dr. Vasile Oltean

Salvaţi-l pe Anton Pann! (I)
„Acest mare cântăreţ (A.Pann) au tre-
cut la viaţa cea mai bună în 5 noembrie
1854, la Bucureşti, pe timpul acesta s-
a numit Anton Pann. Cel ce ştie a scris
G. Ucenescu, ciracul lui Pann”. Deci în
ziua de 5 noiembrie 1854, cu 160 de
ani în urmă se stingea din viaţă cel mai
mare scriitor înainte de Eminescu şi
Alecsandri. Pe vremea bunicilor ma-
nualele şcolare alimentau mintea ti-
nerilor şcolari cu numerosele creaţii
ale acestui poet, scriitor şi compozitor.
Nu există mare scriitor, critic literar şi

publicist, care i-a urmat să nu aducă
omagii şi aprecieri acestui mare poet,
scriitor şi compozitor Astăzi, manua-
lele şcolare l-au ignorat, preferând în-
locuirea operelor sale cu cele ale
numeroşilor scriitori străini, a căror
valoare nu depăşeşte pe cea a scriito-
rului nostru. Ne îngăduim acum, la
acest moment comemorativ, să pre-
zentăm un serial documentar dedicat
acestui cărturar şi azi prezentăm câ-
teva aspecte privind legăturile acestui
mare cărturar cu braşovenii.

220 ani de la naştere – 160 ani de la moarte

Anton Pann – gravura lui Barbu Şefănescu Delavrancea aflată în sala de clasă
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