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VALUTĂ

Braşovul a votat şi la turul doi al alegerilor prezidenţiale
cu Klaus Iohannis. Potrivit Biroului Electoral Judeţean
Klaus Iohannis a obţinut 63,09 % din voturi, iar Victor
Ponta 36,91%. Prezenţa la vot în judeţul Braşov a fost mult
mai bună comparativ cu primul tur, o diferenţă de aproape
10%, 54,72% în primul tur şi 64,52 % în al doilea tur de
scrutin. Şi numărul voturilor anulate a fost de această dată

mult mai mic, iar urna mobilă a fost mult mai solicitată în
turul doi. S-au prezentat la urne 334.085 de alegători
(64,52%), dintre care 296.979 pe listele electorale perma-
nente, iar 34.988 au votat pe tabelele electorale suplimentare.
2.118 au votat după ce au solicitat urna mobilă. Voturile
valabil exprimate sunt de 328.251 (98,25%), în timp ce
5.834 au fost voturi nule (1,74%).

Klaus Iohannis, noul
preşedinte al României

Strada Castelului a fost redeschisă
circulaţiei din 15 noiembrie, după
finalizarea ultimului tronson al lu-
crărilor de reamenajare şi moderni-
zare începute în această vară. În
următoarele zile se fac ultimele pro-
be pentru sistemul de iluminat public,
care a fost de asemenea reabilitat de-
a lungul întregii străzi, fiind montate

aparate de iluminat pe faţade, după
modelul celor de pe clădirile din Pia-
ţa Sfatului. „Lucrările au fost fina-
lizate şi ne apropiem de finalizarea
proiectului de reabilitarea a infras-
tructurii rutiere şi pietonale din cen-
trul istoric, pe care l-am început în
urmă cu zece ani”, a declarat prima-
rul George Scripcaru.

Strada Castelului a fost modernizată
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Naţionala de fotbal a României va
juca în această seară de la ora 20.30,
pe Arena Naţio na lă, o partidă amicală
în compania primei reprezentative a
Danemarcei. La 11 ani dis tan ţă de la
una dintre cele mai mari umilinţe din
istoria naţionalei de fotbal, 2-5 pe te-
ren propriu cu Danemarca, în preli-
minariile pentru Euro 2004, România

are ocazia revanşei. „Dorim să câş-
tigăm pentru că întâlnim o echipă
bună, care conduce în grupa de cali-
ficare pentru EURO. Aş vrea să-l bat
pe Olsen pentru că suntem prieteni,
dar mă gândesc în mod special la
această echipă care trebuie să se obiş-
nuiască cu victoria”, a spus selecţio -
nerul Anghel Iordănescu 

Vremea revanşei pentru Naţională
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Ponta: Rămân premier.
Avem de pregătit bugetul
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METEO
Parţial noros

2°C /9°C

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că este hotărât să ră-
mână în funcţia de prim-ministru şi să dialogheze cu noul
preşedinte ales, liderul liberal Klaus Iohannis.
„Atât timp cât am sprijinul coaliţiei parlamentare, sunt hotărât
să rămân în funcţia de prim-ministru şi să ducem până la
 alegerile din 2016 la îndeplinire programul pentru care am
fost ales. (...) Intenţionez, deci, să continui actul de guvernare,
alături de PSD, UNPR, PC, UDMR şi Partidul Liberal
 Reformator, să adoptăm cât mai repede, în perioada următoare,
bugetul. (...) Nu se schimbă nicio cotă unică şi nu se măresc
taxe şi impozite, ci dimpotrivă, avem un buget de pregătit
pentru 2015-2016, care să continue creşterea economică”,
a afirmat Ponta, adăugând că bugetul va fi trimis la Parlament
la finalul lunii noiembrie.
Premierul a mai precizat că îşi doreşte să dialogheze cu
 liberalul Klaus Iohannis.
„Îmi exprim şi eu şi toţi liderii coaliţiei de guvernare dorinţa
de dialog cu noul preşedinte legitim al României, domnul
Klaus Iohannis. Sunt absolut convins că domnia sa va dori
să dialogăm şi să încercăm să facem împreună cât mai mult
bine poporului român şi ţării. (...) România are nevoie în
continuare, mai mult decât oricând, de stabilitate şi predic-
tibilitate”, a susţinut prim-ministrul. 
Klaus Iohannis, în prima declaraţie oficială, după anunţarea
rezultatelor finale ale alegerilor, a cerut Parlamentului să
 respingă legea amnistiei şi graţierii. De asemenea a invitat
Guvernul să prezinte în Parlament proiectul bugetului pentru
2015, cât mai repede. De asemenea, nu a omis nici problema
votului din diaspora care s-a desfăşurat în condiţii dezastruoase. 
„Cer partidelor politice să înceapă urgent discuţiile pe legea
votului electronic şi a votului prin corespondenţă. Nu vreau
să se mai întâmple vreodată ce s-a întâmplat la votul în dias-
pora. Este inadmisibil” a adăugat Iohannis. 
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Strada Castelului a fost re-
deschisă circulaţiei din 15 no-
iembrie, după finalizarea
ultimului tronson al lucrărilor
de reamenajare şi moderni-
zare începute în această vară.

În următoarele zile se fac
ultimele probe pentru sis-
temul de iluminat public,
care a fost de asemenea
reabilitat de-a lungul între-
gii străzi, fiind montate apa-
rate de iluminat pe faţade,
după modelul celor de pe clă-
dirile din Piaţa Sfatului.

„Lucrările au fost finalizate
conform graficului stabilit şi ne
apropiem de finalizarea proiec-
tului de reabilitarea a infras-
tructurii rutiere şi pietonale din
centrul istoric, pe care l-am în-
ceput în urmă cu zece ani. În
această perioadă, am reuşit să
reabilităm majoritatea arterelor
din zona veche a oraşului, şi am
transformat multe dintre aceste

străzi în zone pietonale, unde co-
vorul asfaltic a fost înlocuit cu
pavaj din granit. De asemenea,
piesele de mobilier urban şi sis-
temul de iluminat public au fost
adaptate, astfel încât să se în-
cadreze în specificul zonei” a ex-
plicat primarul Braşovului,
George Scripcaru.

Reaparaţiile Străzii Castelului
au început la sfârşitul lunii iulie
şi au vizat întreaga stradă,  până
la Colegiul Tehnic „Maria Ba-
iulescu” (înaintea pantei de la
Baza Sportivă Olimpia, care a

fost reabilitată anterior). 
Lucrările s-au desfăşurat

pe trei tronsoane, respectiv
Dobrogeanu Gherea (400 de
metri) – Michael Weiss, Mi-
chael Weiss  - Apollonia
Hirscher (la giratoriul de la
transformator), în lungime
de aproximativ 250 de metri,
tronsonul al treilea, de la
transformator până la Cole-

giul Tehnic „Maria Baiulescu”
(aproximativ 300 de metri). Au
fost înlocuite reţelele, trotuarele,
bordurile, pavajele şi a fost reas-
faltată întreaga stradă. Au fost
montate corpuri de iluminat cu
aplice pe faţade, după modelul
Pieţei Sfatului. De asemenea a
fost resistematizat sistemul de
parcare de-a lungul străzii, iar
strada a fost transformată în sens
unic pe toată lungimea, de la
intersecţia cu strada Dobrogea-
nu Gherea şi până după baza
Olimpia. A.P.

Sindicalişti braşoveni 
au pichetat sediul Ministerului Muncii

Membri ai Confederaţiei
Naţionale Sindicale „Cartel
Alfa” din Braşov, alături de co-
legi din Giurgiu, Ilfov şi Mu-
nicipiul Bucureşti, au pichetat
ieri, timp de două ore, sediul
Ministerului Muncii. Oamenii
cer modificarea Legii Dialo-
gului Social. La acţiune au par-

ticipat apro ximativ 50 de sin-
dicalişti. Ei solicită modificarea
actului normativ astfel încât să
devină posibilă încheierea con-
tractelor colective de muncă la
nivel sectorial. ,,Dreptul la ne-
gociere nu se negociază şi toc-
mai de aceea noi vom continua
acţiunile de protest până când

vom obţine modificarea sub-
stanţială a actului normativ”,
declară Bogdan Hossu, preşe-
dintele CNS „Cartel Alfa”. Şe-
ful filialei „Cartel Alfa” din
Braşov, Fănică Gabor, spune
că vor avea loc pichetări la Mi-
nisterul Muncii zilnic, până pe
17 decembrie.

Președintele ales al Ro-
mâniei Klaus Iohannis s-
a născut la 13 iunie 1959,
la Sibiu, într-o familie de
sași transilvăneni.

Între anii 1979-1983, a ur-
mat cursurile Facultă�ii de Fi-
zică din cadrul Universită�ii
"Babeș Bolyai" din Cluj-Na-
poca. După absolvirea
facultă�ii, a fost profesor la di-
ferite școli și licee din Sibiu
(1983-1997), inclusiv la Co-
legiul Na�ional „Samuel von
Brukenthal”, al cărui elev a
fost. A ocupat func�ia de in-
spector școlar general adjunct
(1997-1999) și apoi inspector
școlar general în cadrul Inspec-
toratului Școlar al Jude�ului
Sibiu (1999-2000).

Din 1990 este membru al
Forumului Democrat al Ger-
manilor din România
(FDGR). A fost ales primar al
municipiului Sibiu, la 30 iunie
2000, în al doilea tur de scru-
tin, din partea FDGR. În 2004

a fost reales cu 88,7% din vo-
turi. La alegerile locale din
2008 a ob�inut un nou mandat
de primar, întrunind 83,2%
din op�iuni. Reales în func�ia
de primar al Sibiului la alege-
rile locale din 10 iunie 2012.

A ini�iat numeroase contacte
cu investitori străini și cu oficiile
Uniunii Europene. Sub anga-
jamentul său, municipiul Sibiu
a fost numit Capitală Europeană
a Culturii pentru anul 2007 (îm-
preună cu Luxemburg).

Klaus Iohannis s-a înscris
în PNL, la 20 februarie 2013,

rămânând și membru FDGR,
dar renun�ând la președin�ia
Forumului. A fost prim-
vicepreședinte al PNL, ales la
23 februarie 2013. Pe 28 iunie
2014, în cadrul Congresului
ordinar al PNL, a fost ales
președinte al PNL. În cadrul
aceluiași eveniment, a fost
aprobată fuziunea dintre PNL
și PDL, noul partid rezultat
numindu-se tot PNL.

Liberalii și democrat-libe-
ralii s-au reunit în congres co-
mun, la 26 iulie 2014, pentru
aprobarea statutului noii

forma�iuni rezultate în urma
fuziunii și a noii alian�e elec-
torale - Alian�a Creștin Li -
berală Partidul Na�ional
Liberal-Partidul Democrat
 Liberal (ACL PNL-PDL).

La 11 august 2014, Biroul
Politic Na�ional comasat
PNL-PDL, reunit la Palatul
Parlamentului, a decis des-
emnarea liderului liberalilor,
Klaus Iohannis, drept candi-
dat al Alian�ei Creștin Libe-
rale la alegerile preziden�iale
din noiembrie 2014.

Vorbește f luent limbile
germană și engleză. Este că-
sătorit cu Carmen Iohannis
şi nu are copii. Klaus Iohannis
nu are terenuri, dar a cumpă-
rat, împreună cu soţia sa, trei
apartamente şi trei case în Si-
biu. El declară trei conturi cu-
rente: unul de 13.500 euro,
deschis în 2003, unul de
9.000 USD deschis în 1990,
iar unul de 91.000 lei deschis
în anul 1999.

Klaus Iohannis,
portret de preşedinte

Republica Moldova  va depune cererea de aderare la UE în 2015
Republica Moldova intenționează să depună cererea
de aderare la Uniunea Europeană în anul 2015, a de-
clarat ieri președintele Nicolae Timofti, în cadrul unei
conferințe de presă susținute alături de omologul său
austriac Heinz Fischer, aflat în vizită oficială la Chișinău.
„Acordarea Republicii Moldova de către Uniunea Euro-
peană a statutului de stat candidat la aderare va fi în
măsură să impulsioneze politicile integraționiste, să con-
tribuie la modernizarea instituțiilor publice și, nu în ultimul
rând, să plaseze Republicii Moldova într-un spațiu
convențional de securitate, la adăpost de provocările
care se înregistrează în regiune”, a declarat Timofti.
Președintele Heinz Fischer a declarat că Austria respectă
decizia Republicii Moldova de a solicita în 2015 statutul de
țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, deoarece
politica de apropiere de Europa este în interesul țării noastre.

Putin, ferm în privinţa Ucrainei: "Nu vom permite asta"
Întrebat în timpul unui interviu pentru televiziunea germană
ARD de unde au rebelii pro-ruşi din Ucraina arme, mai cu
seamă ca puterea de la Kiev acuză Rusia în acest caz, Vla-
dimir Putin a facut o declaraţie care indică limpede linia pe
care Rusia o va adopta în privinta conflictului din Ucraina.
“Vreau să subliniez că nu aceasta este problema. Problema
este cu totul diferită, şi anume că nu putem vedea lucrurile
doar dintr-o perspectivă. Astăzi în estul Ucrainei se duc
lupte. Autorităţile centrale ucrainene au trimis forţe armate
acolo şi folosesc chiar şi rachete balistice. A vorbit cineva
despre asta? Niciun cuvânt. Si asta ce înseamnă? Ce ne
spune nouă asta? Aceasta arată că autorităţile centrale
ucrainene vor sa anihileze pe toţi cei de acolo, pe toti opo-
nenţii politici. Asta vreţi? Noi nu vrem cu siguranţă asta. Şi
nu vom permite să se întâmple asta.”  Putin a declarat că
Rusia nu şi-a extins propriul sistem de baze militare, dar a
subliniat că au reluat zborurile avioanelor militare strategice
pentru a răspunde la provocările puterilor occidentale.

Strada Castelului a fost modernizată
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Laboratorul a fost construit de un
consorţiu format din Comtest Voluntari
şi Thermo Fix Braşov, contractul fiind
atribuit la începutul anului 2013.

Contractul s-a ridicat la 18,1 milioane
de lei (TVA inclusă) şi a presupus pro-
iectarea, construcţia, furnizarea, insta-

larea şi integrarea
echipamentelor

specifice, pre-
cum şi in-

struirea

per-
sona-

l u l u i
ANCOM
care va
deservi la-
boratorul.
Finanţa-
rea pro-
iectului a
fost reali-

zată din
veniturile

proprii ale
ANCOM.

Laboratorul va per-
mite verificarea echipa-

mentelor radio din punct

de vedere al utilizării eficiente a spec-
trului de frecvenţe radio, astfel încât
acestea să nu cauzeze interferenţe pre-
judiciabile care să împiedice buna uti-
lizare a spectrului de către deţinătorii
de licenţe sau utilizatorii finali.

Laboratorul ANCOM va fi acreditat
exclusiv pentru măsurătorile necesare
activităţii de control al pieţei de comu-
nicaţii şi va acoperi o gamă largă de
teste, precum testări ale surselor de ali-
mentare, ale compatibilităţii electromag-
netice privite din punctul de vedere al
emisiilor şi imunităţii, testări ale imuni-
tăţii la descărcări electrostatice, ale im-
pulsurilor electromagnetice de
telecomunicaţii, testări ale echipamen-
telor de telecomunicaţii în operare, mă-
surări prin intermediul liniei TEM
(transversal electromagnetic) sau mă-
surări ale indicelui SAR pentru telefoa-
nele mobile.

SAR (Specific Absorption Rate) arată
măsura în care energia degajată de un-
dele radio, numite popular radiaţii, este
absorbită de corpul uman expus câm-
pului electromagnetic emanat de tele-
fonul mobil.

SAR poate fi exprimată atât ca o va-
loare medie pe ansamblul întregului
corp, cât şi pe o anumită porţiune a cor-
pului.

Primul laborator din România pentru
măsurarea indicelui SAR a fost deschis
la Craiova în 2009, de către Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi În-
cercări pentru Electrotehnică.

Laborator pentru testarea
radiaţiilor emise de
telefoane, la Prejmer

Amenzi date în trafic de polițiștii brașoveni
Săptămâna trecută polițiștii rutieri din I.P.J.Brașov au or-
ganizat și desfășurat acțiuni pe linie de circulație rutieră,
constatând 12 infracțiuni și aplicând  901 sancțiuni
contravenționale, în valoare totală de 107.107 lei. De
asemenea au ridicat 61 permise de conducere, dintre
care 14 pentru alcool, 2 pentru viteză, 11 pentru depășire,
18 pentru neacordare prioritate și 16 pentru alte abateri.
În plus au fost reținute și 49 certificate de înmatriculare.

Condamnat la închisoare prins la Feldioara 
În weekend au fost organizate și desfășurate acțiuni pe
raza județului, în vederea depistării persoanelor pe nu-
mele cărora instanțele de judecată au emis mandate de
executare a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii din Fel-
dioara au prins un localnic de 25 ani, pe numele căruia
a fost emis de Tribunalul Brașov,  în data de 11.11.2014,
un  mandat de executare a trei ani și patru  luni închisoare,
pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Persoana
menționată a fost reținută de polițiști și încarcerată în pe-
nitenciarul Codlea         

Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a realizat
o estimare a temperaturilor şi a cantităţilor de precipitaţii
în perioada 17-30 noiembrie. În Transilvania, în primele
zile ale intervalului, vremea se va menţine uşor mai caldă
decât în mod obişnuit în a doua decadă a lunii noiembrie,
cu temperaturi maxime, în medie, de 10... 12 grade. În-
cepând din 20 noiembrie, valorile termice diurne vor scă-
dea, devenind normale pentru această perioadă din an
şi apoi urmând a se situa chiar sub mediile climatologice,
cu un ecart mediu al maximelor de 4... 7 grade, mai mici
către sfârşitul lunii, spre 2 grade. În ceea ce priveşte re-
gimul minimelor nocturne, acesta va avea aceeaşi evo-
luţie, astfel că la început acestea se vor situa, în cea mai
mare parte a regiunii, peste cele obişnuite, cu o medie
de 2... 5 grade, după care vor scădea continuu, urmând
a se a se încadra între -2 şi 2 grade. Vor fi ploi pe arii
extinse în primele zile, moderate cantitativ în jurul datei
de 19 noiembrie, iar în restul intervalului vor fi precipitaţii
în general slabe, cu caracter local, care - după data de
20 noiembrie - vor fi mixte. La munte  regimul termic se
va situa la începutul intervalului în general peste cel cli-
matologic normal, cu valori diurne în medie de 4... 7
grade şi minime de 0... 2 grade. Din data de 20 noiembrie
vremea se va răci accentuat, astfel că pe timpul nopţilor
temperaturile vor fi exclusiv negative, spre o medie de -
7... -4 grade, iar în cursul zilelor valorile termice se vor
situa în jurul limitei de îngheţ. Din 20 şi 21 noiembrie se
așteaptă ninsori. 

Autoritatea de reglementare în co-
municaţii (ANCOM) va putea testa
într-un laborator, care a fost deschis
la Prejmer, dacă radiaţiile telefoa-
nelor mobile vândute în România
respectă normele europene în pri-
vinţa protecţiei sănătăţii şi siguran-
ţei utilizatorului, scrie Mediafax.ro.
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Menţinerea cotei unice de
impozitare, revenirea la TVA
de 19%, restrângerea prezen-
ţei statului în economie şi ade-
rarea la euro, sunt printre
priorităţile programului cu
care Klaus Iohannis a candidat
la funcţia de preşedinte al Ro-
mâniei. 

În programul lui Klaus Io-
hannis, revenirea la TVA de
19% este prioritară. Astfel, re-
laxarea fiscală va asigura o
mai bună colectare a venitu-
rilor. Iohannis pledează şi pen-
tru menţinerea cotei unice, pe
care o consideră soluţia corec-
tă pentru economie.

În ceea ce priveşte disciplina

fiscală, propunerile vizează
descentralizarea, controlul co-
rupţiei şi eliminarea presiuni-
lor la care primăriile sunt
supuse de către Guvern.

Pentru dezvoltarea infras-
tructurii, Iohannis susţine un
plan de dezvoltare pentru ur-
mătorii 10 ani, care să includă
atât investiţiile finanţate din
bani europeni, cât şi pe cele
pentru care se alocă fonduri de
la buget. Comunităţile locale
trebuie implicate în procesul
de creştere a in de pendenţei
energetice, consideră Iohannis.

Astfel, legislaţia ar trebui
modificată după modelul ame-
rican, iar o parte din redevenţe

să ajungă la primării sau chiar
la proprietarii terenurilor.

Pentru a creşte performan-
ţa agriculturii româneşti,
programul lui Iohannis por-
neşte de la consolidarea pro-
prietăţii funciare. Este
importantă, în acest caz, fi-
nalizarea lucrărilor de ca-
dastru.

În privinţa fondurilor eu-
ropene, Klaus Iohannis sus-
ţine restructurarea sistemului
de gestionare. Astfel, în vi-
ziunea sa, funcţionarii care
se ocupă de programele cu
finanţare europeană ar trebui
plătiţi în funcţie de gradul
de absorbţie a fondurilor.

A treia mare economie a lumii, în recesiune
Japonia, a treia mare econo-

mie a lumii, a reintrat în rece-
siune la finalul trimestrului al
treilea, după ce a înregistrat
două trimestre consecutive de
scădere a produsului intern brut,
pe fondul creşterii taxei pe vân-
zări în luna aprilie, relatează
The Wall Street Journal.

PIB-ul Japoniei s-a contractat
cu 1,6% în ritm anualizat în pe-
rioada iulie-septembrie, în timp
ce datele revizuite au arătat că
declinul din trimestrul anterior
a fost de 7,3%. Niciunul dintre
economiştii consultaţi de The

Wall Street Journal nu a anti-
cipat scăderea PIB-ului în tri-
mestrul al treilea, analiştii
estimând un avans mediu de
2,25% al economiei nipone.

Rezultatele negative ale eco-
nomiei japoneze au apărut ca
urmare a creşterii taxei pe vân-
zări de la 5% la 8% la începutul
lunii aprilie, ceea ce a afectat
nivelul cheltuielilor consuma-
torilor. De exemplu, investiţiile
în locuinţe private au coborât
cu 24% în ritm anualizat în pe-
rioada iulie-septembrie.

La finalul primului trimestru

din 2011, economia Japoniei a
intrat în recesiune, după două
trimestre consecutive de scă-
dere a PIB-ului, de 0,8% în ul-
timul trimestru din 2010 şi de
0,9% în intervalul ianuarie-
martie din 2011. Declinul eco-
nomiei nipone din 2011 a fost
determinat de impactul cauzat
de dezastrele naturale şi scur-
gerile de radiaţii de la centrala
nucleară Fukushima, sever afec-
tată de tsunami, care a condus
la creşterea cheltuielilor din sec-
torul privat şi a rupt lanţurile
comerciale.

Analiştii grupului Erste es-
timează că nu va exista o
volatilitate crescută pe
pieţele financiare interne
în urma alegerilor prezi-
denţiale din România şi
atrag atenţia că priorita-
tea guvernului este să
realizeze o schiţă a buge-
tului pentru 2015 care să
acopere măsurile popu-
liste promise înainte de
alegeri.

„Pe termen scurt, nu ne aştep-
tăm la o volatilitate ridicată pe
pieţele financiare interne, dar lu-
crurile se pot modifica în funcţie
de schimbările politice care ar
putea include chiar şi o redese-
nare a majorităţii parlamentare
în următoarele şase luni, cee ce
ar conduce la alcătuirea unui
guvern de o altă culoare politică”,
se arată în raportul grupului Er-
ste.

Analiştii de la Erste consideră
că există riscuri în creştere care
ar putea împiedica avansul PIB
cu 1,8% la nivelul anului, după

cum au estimat anterior. Produ-
sul Intern Brut al României a
avansat cu 1,9% în trimestrul al
treilea comparativ cu trimestrul
anterior şi cu 3,2% faţă de tri-
mestrul al treilea din 2013. Re-
zultatele economiei româneşti
au depăşit estimările analiştilor
de la Erste, care au anticipat un
avans de 1% al PIB-ul faţă de
nivelul din perioada iulie-sep-
tembrie 2013.

În opinia analiştilor de la Erste,

consumul şi exporturile au avut
o contribuţie importantă la aces-
te rezultate, în timp ce investiţiile
au înregistrat un declin mai mic
faţă de perioada anterioară.

Inflaţia anuală s-a situat la ni-
velul de 1,4% în luna octombrie,
ratând ţinta Băncii Naţionale a
României. Grupul austriac esti-
mează o rată a inflaţie de 2,1%
pentru 2015, existând însă po-
sibilitatea ca aceasta să înceti-
nească la 1,8% în condiţiile în

care preţul barilului de petrol va
scădea dub 80 de dolari pentru
mai multe trimestre.

BNR are o ţintă pentru infla-
ţia anuală de 2,5% plus/minus
un punct procentual. Relaxarea
monetară ar putea continua şi
anul viitor, prin reducerea rezer-
velor minime obligatorii şi a do-
bânzii cheie, pe fondul scăderii
preţului la petrol şi a unui curs
stabil RON/EURO, notează eco-
nomiştii grupului austriac.

Erste: Prioritatea Guvernului
este bugetul pe 2015

Flash economic
Profitul net al Nuclearelectrica s-a prăbuşit cu 68%
Producătorul de energie Nuclearelectrica, care adminis-
trează centrala nucleară din Cernavodă, a finalizat primele
nouă luni din acest an cu un profit net de 99,78 milioane
de lei, în scădere cu 68% faţă de perioada corespunză-
toare a anului trecut, când a obţinut 313,6 milioane de
lei.Veniturile din vânzarea energiei electrice au fost de
1,226 miliarde de lei, mai mici cu 9% faţă de aceeaşi
perioadă din 2013, iar cantitatea de energie electrică
vândută s-a diminuat cu 1%, în perioada menţionată,
până la 7,98 TWh. „Diminuarea profitului net reflectă în
principal scăderea preţurilor de vânzare a energiei elec-
trice pe piaţa competitivă cu 19%, care nu a compensat
diminuarea cantităţilor vândute pe piaţa reglementată (-
29%) şi a efectului impozitului pe construcţii speciale în
cuantum de 67,048 milioane lei în primele nouă luni ale
anului 2014”, se arată într-un comunicat.

Romsilva, investiţii de 185 milioane lei
Investiţiile programate de Regia Naţională a Pădurilor
(RNP) - Romsilva pentru anul 2014 se ridică la 185,6
milioane de lei, acestea fiind realizate în primele nouă
luni din acest an în proporţie de 51% (94,5 milioane de
lei), deoarece multe dintre ele se află în derulare prin
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, potrivit Agerpres.
Anual, Romsilva susţine exploatarea masei lemnoase
23 de parcuri naturale şi naţionale, dar şi patrimoniul ge-
netic al cailor de rasă. Suprafaţa de pădure administrată
a scăzut la numai 3,2 milioane de hectare, faţă de 4,7
milioane hectare în urmă cu câţiva ani. Romsilva a re-
coltat, în primele nouă luni din acest an, 6,36 milioane
de metri cubi de masă lemnoasă, ceea ce reprezintă
66% din programul estimat pentru 2014 de 9,6 milioane
de metri cubi. Regia ar putea încheia anul 2014 cu un
profit brut de peste 150 de milioane de lei.

Revenirea la TVA de 19% şi menţinerea cotei
unice, priorităţi ale programului lui Iohannis



Turismul medical aduce
României venituri în va-
loare de 250 milioane
de dolari anual, iar nu-
mărul străinilor care vin
să se trateze în România
s-ar putea dubla anul
viitor, la 500.000, creş-
terea acestui sector ofe-
rind posibilitatea medi-
cilor români de a întoar-
ce în ţară.

Cei mai mulţi turişti care vi-
zitează România în scop me-
dial vin din Germania, Italia,
Israel şi Marea Britanie, iar
numărul acestora poate
ajunge la 500.000, „dacă vor
fi realizate lucrările de infras-
tructură planificate”, potrivit
directorului Seytour România,
Andrei Nacea, transmite
Bloomberg.

Turiștii străini vin mai ales
pentru tratamente dentare sau
chirurgie plastică, notează
Bloomberg.

Străinii aleg serviciile me-
dicale din ţările est-europene
pentru preţurile mai scăzute
în comparaţie cu ţările de ori-
gine, precum şi pentru faptul
că asigurările naţionale nu
acoperă unele servicii, precum
chirurgia plastică.

„Un sector privat dezvoltat,

care oferă o remunerare adec-
vată ar putea împiedica pleca-
rea doctorilor, care înseamnă
o problemă mare şi generali-
zată în centrul şi estul Europei.
Pierderile din sectorul dănă-
tăţii publice ar putea fi mini-
mizat, dacă medicii ar rămâne
în ţară, ceea ce ar ajuta, de

asemenea, şi economia”, a de-
clarat Dan Bucşa, economist
al UniCredit Bank din Lon-
dra.

În acelaşi sens argumentea-
ză şi Zeljko Popadic, un
doctor croat care deţine o cli-
nică privată. Acesta susţine că
dezvoltarea turismului

medical „ar putea ajuta stopa-
rea exodului doctorilor către
alte ţări din UE”. Aproximativ
40% dintre pacienţii care se
tratează la clinica lui Popadic
sunt străini, aceştia generând
80% din veniturile totale ale
instituţiei medicale.

De la integrarea în Uniunea
Europeană, în 2007, aproxi-
mativ 25.000 de doctori şi
15.000 de asistente au plecat
din România în ţări ca Ger-
mania, Franţa, Spania şi Italia,
potrivit Ministerului Sănătăţii.
Aceştia beneficiază de regulile
UE, care permit libera
mişcare a forţei de muncă, in-
clusiv în condiţiile în care res-
pectiva ţară are probleme în
a înlocui personalul medical
care pleacă în străinătate.

În România, peste 70% din
personalul medical lucrează
în sistemul public de sănătate.
România are un număr scăzut
de medici prin comparaţie cu
ţările din regiune, respectiv

22,7 doctori la 10.000 de lo-
cuitori, potrivit datelor Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
Ungaria, de exemplu, are 30,3
doctori la 10.000 de locuitori,
iar Croaţia 26 de doctori la
10.000 de locuitori.

Salariul mediu al unui doc-
tor experimentat care lucrează
în România este de 20.000 de
dolari pe an, în timp ce în
Germania acesta se ridică la
82.000 de dolari, iar în Marea
Britanie la 120.000 de dolari,
potrivit datelor Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvol-
tare Economică, ajustate la
costul vieţii.

Anul trecut, România a
avut 1,71 milioane de turişti
străini, din care 58% au fost
în interes de afaceri, iar restul
în scop particular, categorie
care include tratamentul me-
dical, alături de vacanţe, cum-
părături, evenimente culturale
şi sportive sau vizitarea prie-
tenilor şi rudelor.

Serviciile medicale ieftine pot aduce în România 500.000 turişti străini în 2015, dublu faţă de 2014

În 2015, turismul medical
va lua amploare în România

SOCIAL 518 noiembrie 2014

agent de securitate 6
agent de vânzări 3
agent hidrotehnic 1
agent servicii client 4
ajutor ospătar 2
ambalator manual 4
analist calitate 3
asistent medical generalist 2
barman 5
brancardier 1
brutar 3
bucătar 9
cameristă hotel                                                                                                             11
cantaragiu 2
casier 4
casier tezaur 1
coafor 1
cofetar 1
comisioner 2
conducător autospecială 1
conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii 1
confecţioner articole din piele şi înlocuitori 1
contabil-şef 1
controlor calitate 2
croitor 2
cusator piese din piele şi înlocuitori 2
debavurator-retuşor la produse din ceramică fină 1
desenator-însemnător cherestea 1
director general adjunct societate comercială 1
director tehnic 1
electrician constructor montator aparataj 
şi cabluri de medie şi înaltă tensiune 1
electrician de întreţinere şi reparaţii 4
electrician exploatare reţele electrice 1
electronist depanator utilaje calcul 1
facturist 1
faianţar 1
femeie de serviciu 5
finisor-lăcuitor lemn 1
fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 1

fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte 1
fochist pentru cazane mici de abur 1
frezor universal 6
frizer 1
funcţionar economic 1
funcţionar informaţii clienţi 2
galvanizator 1
gauritor-filetator 1
gestionar depozit 3
infirmier/infirmieră 1
inginer automatist 1
inginer construcţii civile, industriale şi agricole 1
inginer mecanic 2
inginer producţie 1
inginer textile, pielărie 1
inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice 2
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 1
îngrijitor clădiri 3
îngrijitor spaţii hoteliere 3
instalator apă, canal 1
instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare
obiectiv/sisteme de distribuţie 1
instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare
obiectiv/sisteme de transport şi inmagazinarestocare 1
instalator centrale termice 1
instalator încălzire centrală şi gaze 1
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 2
instalator reţele termice şi sanitare 1
izolator hidrofug 1
izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie) 1
lăcătuş construcţii metalice şi navale 3
lăcătuş de mină 1
lăcătuş mecanic 5
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 2
librar 1
logistician gestiune flux 1
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 7
lucrător comercial 7
lucrător gestionar 1
macaragiu 1
magaziner 2
maistru în industria alimentară 1

manager 1
manager în activitatea de turism 1
manichiurist 1
manipulant mărfuri 2
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 1
mecanic utilaj 2
menajeră 2
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton 1
muncitor necalificat în industria confecţiilor 3
muncitor necalificat în metalurgie 1
muncitor necalificat în silvicultură 1
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 1
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 3
muncitor necalificat la întreţinerea de 
drumuri, şosele, poduri, baraje 2
muncitor necalificat la spargerea şi 
tăierea materialelor de construcţii 1
operator comercial 1
operator confecţioner industrial îmbrăcăminte 
din ţesături, tricotaje, materiale sintetice 1
operator introducere, validare şi prelucrare date 1
operator la maşini de electroeroziune automate 1
operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea
lemnului 1
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 9
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 6
operator la prelucrarea maselor plastice 1
operator presă de transfer termic 1
operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice 2
operator vopsitor textile 1
ospătar (chelner)                                                                                                          12
patiser 3
paznic 1
pedichiurist 1
pizzar 1
primitor-distribuitor materiale şi scule 1
programator 1
programator de sistem informatic 1
programator producţie 1
proiectant inginer mecanic 5
recepţioner de hotel 2
rectificator universal 2

referent de specialitate marketing 1
reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice 1
reprezentant comercial 1
revizor contabil 1
sculer-matriţer 2
şef atelier 1
şef formaţie 1
şef schimb 1
şef secţie 1
şef serviciu comerţ cu ridicată şi cu amănuntul 1
şlefuitor, lustruitor 1
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 6
şofer de autoturisme şi camionete 3
sortator produse 1
spălător vehicule 1
spălătoreasă lenjerie 1
specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale 1
stilist protezist de unghii 1
stivuitorist 3
strungar universal 5
sudor 5
tâmplar binale 1
tâmplar universal 3
tehnician agronom - exploatare 1
tehnician asigurarea calităţii 1
tehnician maşini şi utilaje 1
tehnolog alimentaţie publică 1
tipograf-tipăritor 1
turnător metale şi neferoase 1
vânzător 4
zidar rosar-tencuitor 1
zugrav 2

instalator apă, canal 1
lucrător comercial 1
manipulant mărfuri 1
mecanic utilaj 1
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 1
sudor 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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A înfiinţat primul
dispensar pentru copii 

Viena, august 1919: dreapta sus, doctorul Nicolae Căliman

Marţi

Medicul braşovean Nicolae Căliman
(1886-1968) a studiat medicina la Vie-
na şi Berlin şi a susţinut doctoratul la
Budapesta. Este una dintre persona-
lităţile cele mai proeminente ale Bra-
şovului interbelic, precum şi din
primele două decenii de după Al Doilea
Război Mondial. 

Mulţi ani a fost medic şef al Labora-
torului de igienă al oraşului. Nicoale
Căliman a înfiinţat şi condus primul
dispensar de copii, unde a lucrat o vre-
me fără să fie plătit. I-a ajutat cât a pu-
tut pe cei săraci. După cum îşi amintesc
colaboratorii săi, deviza medicului Că-
liman în cadrul laboratorului era „Ni-
meni să nu fie refuzat de la analize!”.
Aproape 20 de ani a fost preşedinte al
Asociaţiei Medicilor din Braşov, ca re-
cunoaştere a meritelor sale în menţi-

nerea stării de sănătate a popu-
laţiei. A publicat mai multe lu-
crări de medicină preventivă,
printre care „Cum să ne
 apărăm sănătatea?” Doctorul
 Căliman a fost şi un publicist
reputat, luptând pentru drep-
turile românilor din Ardeal. A
fost o perioadă când la Gazeta
de Transilvania, pe o coloană era
un editorial de Călin Căliman şi pe
cealaltă coloană unul de soţia lui, apre-
ciata profesoară Valeria Căliman. 

Vreme de 17 ani a condus Despărţă-
mântul cultural Astra. Sub directoratul
său s-a înfiinţat biblioteca Astra, ce
 ulterior s-a transformat în Biblioteca
Judeţeană. Ca vicepreşedinte al orga-
nizaţiei locale a Partidului Naţional
Țărănesc, Nicolae Căliman a fost prie-

ten
cu li-

d e r u l
ţărănist Iu-

liu Maniu. Doc-
torul Căliman fost arestat de trei ori
după venirea ruşilor şi a cunoscut oro-
rile închisorilor comuniste. Memoriile
scrise în lagărul de la Caracal au fost
ascunse de soţie şi editate după ’89 sub
titlul „Ne cheamă pământul”.

Elena Cristian



Braşovul participă pentru a treia
oară la competiţia „Oraşul
 reciclării”.

După ce în prima ediţie a concursului,
Braşovul a fost premiat la categoria „Li-
nia Întâi” în cadrul „bătăliei” pentru tit-
lul de „Oraşul Reciclării” fiind printre
primele municipii înscrise în competiţie,
iar la ediţia de anul acesta, a primit pre-
miul pentru cea mai bună campanie de
comunicare în cadrul campaniei, la edi-
ţia a treia oraşul nostru se va lupta pen-
tru un parc tematic în valoare de 12.000
de euro, care va fi un spaţiu inedit de
relaxare cu mobilier realizat din deşeuri
reciclabile. 

„Este pentru a treia oară când par-
ticipăm la această competiţie şi de la
an la an am obţinut rezultate tot mai
bune, astfel că ne propunem ca la aceas-
tă ediţie să vină şi confirmarea faptului
că braşovenii sunt printre cei mai res-
ponsabili români în ceea ce priveşte pro-
tecţia mediului”, a precizat primarul
George Scripcaru.

Înscrierea se face până la 3 decembrie,
iar competiţia se va desfăşura în perioada
1 ianuarie – 30 iunie 2015. Criteriile
care vor sta la baza evaluării oraşelor în-
scrise în competiţia organizată de Eco-

Rom Ambalaje sunt calitatea serviciilor
de colectare separată a deşeurilor de am-
balaje (însemnând accesul populaţiei la
containerele colorate de tip clopot, as-
pectul acestora şi corectitudinea depu-
nerii separate a deşeurilor în containere),
cantitatea de deşeuri colectate separat
per locuitor şi campaniile de conş -
tientizare a populaţiei cu privire la im-
portanţa colectării separate a deşeurilor
de ambalaje, organizate de primării în
cele şase luni ale competiţiei. 

Obiectivul proiectului este acela de a
implica şi mobiliza primăriile de muni-

cipiu, pentru ca serviciile de colectare
separată a deşeurilor de ambalaje să se
desfăşoare în cele mai bune condiţii şi
cantităţile colectate să continue să crească. 

Pe parcursul competiţiei din acest an
fost colectate separat, la nivel naţional,
peste 6.700 de tone de deşeuri de am-
balaje, dintre care 2.700 de tone de plas-
tic, 3.500 de tone de hârtie-carton, 500
de tone de sticlă şi 30 de tone de metal.
Prin acest proiect 40% din populaţia Ro-
mâniei – peste 4 milioane de români din
cele 32 de municipii participante – a aflat
despre importaţa reciclării. A.P.

Bătălia pentru „Oraşul reciclării”
continuă

În străvechiul Bastion
al Ţesătorilor de la poa-
lele Tâmpei a fost dumi-
nică forfotă mare.

Heralzi, domniţe şi ca-
valeri ce stăpâneau ceta-
tea odinioară au oferit un
spectacol fascinant pentru
braşovenii, dar şi pentru
turiştii care au venit să ia
parte la petrecerea me-
dievală. Cele mai apre -
ciate show-uri au fost
concursul de tir cu arcul,
duelurile cu sabia sau de-
monstraţiile periculoase,
cel puţin la prima vedere,
cu biciul. Vizitatorii au
fost răsfăţaţi cu covrigi,
vin fiert şi alte bunătăţi,
totul pe un fond ambien-
tal bineînţeles cu muzică
medievală. 

Sebastian Dan

Proiectul „Liderii de mâine
Braşov” iniţiat de Asociaţia
Femeilor de Afaceri şi a Fe-
meilor Conducătoare de În-
treprinderi Braşov continuă
astăzi cu activităţile din cadrul
celui de-al doilea modul –
„Managementul public”. 30
de elevi din clasa a XI-a de la
trei licee braşovene se vor în-
tâlni şi vor discuta cu prefectul
Ambrus Sandor Mihaly, cu
Mihai Pascu, preşedintele

Consiliului Judeţean Braşov
şi cu primarul George Scrip-
caru. Prin aceste întâlniri in-
teractive elevii vor afla  care
este modul de funcţionare al
administraţiei publice. 

Proiectul „Liderii de mâine
Braşov” are ca obiectiv: edu-
carea tinerilor în spiritul apar-
tenenţei la comunitatea locală
atat prin informarea lor cu pri-
vire la „mecanismul de func-
ţionare” al acesteia dar şi prin

conştientizarea importantei
implicării lor în viaCa civică. 

Sesiunile de pregătire se vor
desfăşura pe perioada a şase
luni, în fiecare lună fiind pro-
gramat unul din modulele te-
matice planificate: leadership,
administraţie locală, turism
siguranţa cetăCeanului, educa-
ţie, economie. Proiectul este
programat pentru durata unui
an şcolar, iar în prezent este
la a doua ediţie. L.A.

„Liderii de mâine” învaţă de la profesionişti

LOCAL 718 noiembrie 2014

Conferinţă deschisă
publicului larg la Şaguna
Vineri, 28 noiembrie 2014,
de la ora 17:30, va avea loc,
în cadrul proiectului Confe-
rinţele Şaguna – Okian, un
nou eveniment public. Aca-
demicianul Ioan Aurel Pop,
rectorul Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, va
susţine o conferinţă cu tema
„Istorie şi propagandă isto-
rică în societatea contem-
porană”. Conferinţa va avea
loc în Sala Festivă a Cole-
giului Naţional Andrei Şagu-
na din Braşov. Evenimentul
este deschis publicului larg.
„Istoria şi propaganda au
mers uneori mână-n mână,
în sensul că anumite date şi
fapte istorice au fost folosite
de către unele persoane şi
organizaţii cu scopul influ-
enţării opiniilor, atitudinilor
şi comportamentelor unor
grupuri de oameni spre
 scopuri bine precizate. Ter-
menul propagandă este
compromis astăzi, fiindcă
toate propagandele cunos-
cute şi popularizate au
 presupus grave exagerări,
distorsiuni. Propaganda
 istorică are legătură cu tre-
cutul, cu istoria şi cu istorio-
grafia, dar nu se confundă

cu ele, ci le foloseşte ca pre-
text, ca mijloc. Propagandă
istorică pot face politicienii,
eseiştii, politologii, artiştii,
chiar şi istoricii, dar ştiinţă
istorică – adică reconstitui-
rea trecutului cu metode de
specialitate, în scopul des-
coperirii adevărului (parţial,
omeneşte posibil) – pot face
numai profesioniştii dome-
niului, adică istoricii de me-
serie. Trecutul nu este aşa
cum îl figurează (uneori
 caricatural) propagandiştii
de toate felurile, ci aşa cum
încearcă să-l reconstituie
 istoricii, după regulile mese-
riei. Se vor da exemple de
prezentare a trecutului în stil
propagandistic, cu scopul
susţinerii unor idei politice,
naţionale, xenofobe, inter-
naţionaliste etc. De aici
 apare nevoia stringentă de
a nu ne lăsa amăgiţi, de a fi
 conştienţi de existenţa pro-
pagandei istorice, de deo -
sebirea dintre realitate şi
propagandă; amăgirea este
un fel de «somn al raţiunii»,
iar «somnul raţiunii naşte
monştri»”, spune academi-
cianul Ioan Aurel Pop. 

Liana Adam

Atmosferă medievală la Bastionul Ţesătorilor
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Un dinte de dinozaur cu o vechime de 
140 milioane  ani, descoperit în Malaezia

Un dinte de dinozaur desco-
perit în Malaezia are o vechime
de cel pu�in 140 de milioane de
ani și apar�ine unei noi specii
din ordinul Ordinul Ornitischia,
dinozauri ierbivori cu cioc, au
anun�at săptămâna trecută cer-
cetătorii implica�i în căutări.

Deși nu se știe doecamdată
despre ce specie exactă este vor-
ba, cercetătorul care conduce
lucrările, Masatoshi Sone, de la
Universitatea din Malaya, a de-
clarat ca descoperirea înseamnă
că este posibil ca în Malaezia să
mai existe importante depozite
de fosile de dinozaur.

Proiectul de căutare de fosile

de dinozaur a demarat în urmă
cu doi ani, implicând și cerce-
tători de la universită�i din Ja-
ponia, scrie AFP.

Ordinul Ornithischian include
un grup larg de dinozauri ier-
bivori cu cioc, precum cei din
familia Triceratops. Dinozaurul
căruia i-ar fi apar�inut dintele
găsit, lung de 13 mm și lat de

10,5, ar fi fost de mărimea unui
cal.

Fosila a fost găsită în apro-
piere de locul unde în 2012 a
fost descoperită prima fosilă de
dinozaur din Malaezia, a cărei
vechime este estimată la cel
pu�in 75 de milioane de ani. S-
a dovedit că aceasta a apar�inut
unui animal de pradă care se
hrănea cu pește și apar�inea fa-
miliei Spinosauridae, despre
care se crede că era semi-acva-
tică.

Locurile exacte ale acestor
descoperiri sunt �inute secrete
pentru fi protejate, potrivit
agen�iei citate.

Încălzire globală: Fiecare grad Celsius
în plus face să crească frecvența fulgerelor 

Cercetătorii americani spun
că au calculat în ce măsură
fiecare grad Celsius în plus în
procesul de încălzire globală
va determina o creștere a
frecven�ei fulgerelor. Luând
în considerare factori precum
nivelurile de precipita�ii, fron-
turile atmosferice și încălzi-
rea, ei au previzionat o
creștere cu 12 la sută a nu-
mărului de fulgere pentru fie-
care grad Celsius cu care
crește temperatura medie glo-
bală. Cele 11 modele clima-

tice diferite folosite în cadrul
studiului au indicat o creștere
cu 4 grade Celsius între mo-
mentul prezent și anul 2100.

Astfel, pentru fiecare două
fulgere produse în anul 2000,
vor fi trei în 2100, arată cal-
culele, adică a creștere cu
50% a frecven�ei acestor fe-
nomene, deoarece furtunile
vor deveni mai explozive în
următoarele decenii din cauza
încălzirii globale.

„În prezent, în Statele Unite
se produc anual aproximativ

30 de milioane de fulgere. Ast-
fel, în 2100, trebuie să ne
așteptăm la aproximativ 45 de
milioane pe an”, a declarat Da-
vid Romps, de la Universitatea
Berkeley din California, care
a condus studiul. Această
creștere ar putea conduce la
mai multe incendii de
vegeta�ie, în condi�iile în care
fulgerele declanșează deja ju-
mătate din aceste incendii în
Statele Unite. Fulgerele ucid,
de asemenea, zeci de ameri-
cani anual .

Renato Barros
se autointitulea-
ză Prințul Rena-
to al II-lea, al țării
Pontinha, o in-
sulă în apropie-
rea portului
Funchal, aflat în
Madeira, Portu-
galia. 

În 1903, guvernul
portughez nu a avut
bani să construiască
un port, așa că au
vândut insula bogatei
familii engleze, Blan-
dy. Timp de zeci de
ani, aceștia s-au ocupat de
produc�ia vinului de Madeira.
În urmă cu 14 ani, această în-
stărită familie engleză i-a vândut
insula lui Baross cu 25.000
euro. Fiind profesor de desen,
acesta nu avea suficien�i bani
pentru a o cumpăra, dar a atras
investitori și a vândut tot ce a

avut pentru a o cumpăra. Fa-
milia, prietenii și colegii l-au
crezut nebun.

Atunci când regele Portuga-
liei a vândut insula in 1903, el
și guvernatorii au semnat un
document prin care au vândut
toate drepturile de posesiune
asupra insulei. Asta înseamnă

că, în calitate de de�inător actual
al ei, Barros își poate deschide
un cinema sau un restaurant.
Însă, cu siguran�ă că nimeni nu
s-a gândit că va dori să trans-
forme insula într-o �ară.

„M-am hotărât ca insula mea
să nu mai fie doar o rocă
abruptă din apropierea portului

Funchal, ci să fie
propria mea insulă,
de mărimea unui
dormitor”, a explicat
Barros.

„Am un pașaport
portughez și un
pașaport pentru
Pontinha (numărul
pașaportului este
0001). În noua țară
există patru cetățeni,
adică eu, soția mea,
fiica mea și fiul meu.
Eu sunt poliția, gră-
dinarul, sunt oricine.
Sunt oricine îmi do-
resc să fiu. Până la

urmă, nu este acesta visul tutu-
ror? Dacă îmi doresc un cântec
național, îl pot alege și îl pot
schimba oricând îmi doresc. La
fel este și cu steagul - azi poate
fi albastru, mâine roșu. Puterea
mea este absolută doar aici,
unde sunt un adevărat condu-
cător,” a mai spus Barros.

Omul care și-a
înființat propria țară

Doliu în lumea matematicii
Alexandre Grothendieck, unul dintre cei mai talentaţi ma-
tematicieni din secolul al XX-lea, a murit vinerea trecută
într-un spital din sud-vestul Franţei, la vârsta de 86 de ani,
au anunţat autorităţile medicale franceze. Născut pe 28
martie 1928, la Berlin, dintr-un tată rus, anarhist, de origine
evreiască, şi dintr-o mamă care era o jurnalistă militantă,
Alexandre Grothendieck a primit în 1966 Medalia Fields,
considerată echivalentul premiului Nobel în domeniul ma-
tematicii. Matematician cu o intuiţie ieşită din comun, el
fiind comparat adesea cu Albert Einstein, Alexandre Grot-
hendieck a reformat geometria algebrică şi, după ce s-a
retras din cercetarea ştiinţifică, a pus bazele unei versiuni
radicale a ecologiei politice. A părăsit Institutul pentru
Înalte Studii Ştiinţifice în 1972 şi a ales să predea la Uni-
versitatea din Montpellier. În august 1991, s-a retras în
Munţii Pirinei, trăind într-o stare de izolare totală.

Budișteanu a obținut cinci premii la Salonul de la Bruxelles
Tânărul inventator vâlcean Ionuț Budișteanu s-a întors
de la Salonul de Invenții de la Bruxelles 2014 cu cinci
premii și două medalii, obținute pentru un dispozitiv elec-
tronic menit să faciliteze prinderea unor infractorii care
vandalizează un bancomat. „Am prezentat o invenție
constând într-un dispozitiv electronic conectat la mai
multe camere de filmat și un microfon ce recunoaște au-
tomat amprenta spectrală a zgomotului produs de către
un polizor unghiular când un infractor încearcă să taie
cu un polizor/polidisc un bancomat, dar și momentul în
care un spărgător care poartă cagulă intră într-o anumită
instituție. Deci recunoaște momentul în care vede că ci-
neva poartă o cagulă și își acoperă fața și implicit dă
alarmă. Pentru mine este prima ediție la Salonul
Internațional de Invenții de la Bruxelles”, a declarat  Ionuț
Budișteanu.
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Naționala de fotbal a Ro-
mâniei va juca în această
seară de la ora 20.30, pe
Arena Națio na lă, o parti-
dă amicală în compania
primei reprezentative a
Danemarcei. La 11 ani
dis tan ţă de la una dintre
cele mai mari umilinţe din
istoria naţionalei de fot-
bal, 2-5 pe teren propriu
cu Danemarca, în preli-
minariile pentru Euro
2004, România are ocazia
revanşei. 

După victoria cu Irlanda de
Nord, selec�ionata României va
sus�ine un joc test împotriva Da-
nemarcei. Selec �io nerul Anghel
Iordănescu nu vrea să-și amin-
tească de eșecul usturător de
acum 11 ani, când România a
pierdut pe teren propriu cu 5-2,
jocul cu Danemarca din preli-
minariile EURO 2004 și vrea
să-l bată pe prietenul Morten
Olsen. „De ce vreţi să îmi stricaţi
ziua? De ce îmi amintiți de me-
ciul acela? Dorim să câştigăm
pentru că întâlnim o echipă
bună, care conduce în grupa de
calificare pentru EURO. Aş vrea
să-l bat pe Olsen pentru că sun-
tem prieteni, dar mă gândesc în
mod special la această echipă
care trebuie să se obişnuiască
cu victoria”, a spus selec�io nerul
Anghel Iordănescu în cadrul
unei conferin�e de presă. Anghel

Iordănescu, actualul selec�ioner
al României, a fost adversar de
patru ori cu Morten Olsen, an-
trenorul Danemarcei, la meciu-
rile din 1974, scor 0-0, și 1981,
scor 1-2, ca jucător, iar în 2003,
scor 2-5 la București și 2-2 la
Copenhaga, ca antrenor. De ase-
menea, în 1975 , la 6-1 pentru
România, Iordănescu a fost re-
zervă, iar Olsen a jucat tot me-
ciul.

Schimbări în primul 11. Anghel
Iordănescu va conduce în aceas-
tă seară pentru a doua oară de
pe bancă Na�ionala României,
de la revenirea la cârma acesteia,
în amicalul cu Danemarca.
După victoria cu Irlanda de
Nord, de vineri, din prelimina-
riile Euro 2016, selec�ionerul a
pregătit o echipă cu nu mai pu�in
de șapte modificări fa�ă de cea
care i-a învins pe britanici. For�at
și de accidentări, Stancu, Torje
și Tănase părăsind deja canto-
namentul de la Mogoșoaia, teh-
nicianul a lăsat să se în�eleagă
la antrenamentul de ieri, ultimul
înainte de jocul cu danezii, că
va dori să vadă la lucru mai
mul�i jucători fără minute prea
multe până acum la prima re-
prezentativă. Astfel, Costel Pan-
tilimon îi va lua locul între buturi
lui Tătărușanu, în vreme ce nou-
tatea liniei defensive este Gardoș,
acesta urmând să evolueze în
locul lui Chiricheș. Hoban și
Prepeli�ă sunt mijlocașii defen-

sivi pe care Iordănescu
inten�ionează să-i utilizeze, iar
în tridentul ofensiv vor evolua
Sânmărtean în centru, Gabriel
Enache pe dreapta și Alexandru
Maxim pe stânga. În atac va juca
vârful Stelei, Claudiu Keșeru.

Meciul 656 pentru România. Ro-
mânia va sus�ine contra Dane-
marcei, meciul cu numărul 656
din palmaresul său general. Tri-
colorii au până acum un bilan�
de 292 victorii, 164 egaluri, 199
înfrângeri, cu un golaveraj de
1089-847. În partidele de pe te-
ren propriu, 270 la număr, s-au
înregistrat 167 de victorii, 55 de
egaluri, 48 de eșecuri, cu un go-
laveraj de 585-273. În deplasare,
din 315 partide, 99 au fost vic-
torii, 90 egaluri, iar 126 eșecuri,
restul întâlnirilor având loc pe
teren neutru. Bilan�ul dintre pri-
mele reprezentative de fotbal ale
României și Danemarcei este
unul egal, cu câte trei victorii de
fiecare parte și două egaluri în
cele opt partide directe. Tricolorii
conduc cu 15-14 la golaveraj,
doar două dintre cele opt partide
având caracter amical, restul fi-
ind oficiale. Prima confruntare
directă a avut loc în octombrie
1974, la Copenhaga, și s-a în-
cheiat nedecis, 0-0, în prelimi-
nariile EURO 1976. A urmat
prima victorie a României și cea
mai categorică, în 1975, 6-1 la
București. Cele două echipe s-
au întâlnit și în preliminariile

CM 1990, când danezii au în-
vins cu 3-0 la Copenhaga, dar
tricolorii s-au impus cu 3-1 în
Capitală și au parafat astfel ca-
lificarea la Coppa del Mondo.
O altă „dublă” oficială a avut loc
în preliminariile EURO 2004,
când România a pierdut cu 2-5
pe fostul Stadion Na�ional, iar
apoi a remizat la Copenhaga, 2-
2, după un gol primit în al cin-
cilea minut al prelungirilor, și a
ratat astfel calificarea la turneul
final din Portugalia.

L-a invitat pe Iohannis la meci.
Selecţionerul echipei naţionale
a României, Anghel Iordănescu,
a declarat că îl va invita pe Klaus
Iohannis la meciul amical cu
Danemarca, dacă acestuia îi va
face plăcere să fie prezent. În-
trebat dacă îl invită pe Iohannis
la meciul cu Danemarca, Iordă-
nescu a spus: „Să nu amestecăm
fotbalul cu politica. Suntem aici
să-i facem fericiţi pe toţi românii.
Echipa naţională este a tuturor
şi noi avem obligaţia să le adu-
cem bucurie. Dar dacă îi face
plăcere, cu dragă inimă, e bine
primit în orice moment. Oricine
ar fi câştigat îi lansăm această
invitaţie de a veni la meci. De
altfel, noi ieri (n..r duminică) am
participat la vot, ne-am îndeplinit
această obligaţie. În rest, noi
avem nevoie să fie alături de noi
cei care iubesc fotbalul. Iar noi
avem obligaţia de a-i face să ne
iubească”.

Vremea revanșei
SPORT 918 noiembrie 2014

Tecău a coborât două locuri
Tenismanul Horia Tecău a coborât de pe locul 14 pe 16 în
clasamentul ATP de dublu, după ce săptămâna trecută nu
a reuşit să treacă de grupele Turneului Campionilor, alături
de colegul său Jean-Julien Rojer (Olanda). Tot în clasamentul
de dublu, Florin Mergea se menţine pe locul 24. La simplu,
Victor Hănescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 122,
cu 455 de puncte, Adrian Ungur a coborât de pe 155 pe
160, cu 327 de puncte, iar Marius Copil a urcat şase locuri
şi se află pe 170, cu 299 de puncte. Sârbul Novak Djokovici,
câştigătorul Turneului Campionilor, şi-a asigurat locul de
lider mondial pentru finalul anului. El este urmat de elvețianul
Roger Federer și de spaniolul Rafa Nadal.

Ogier a câștigat în Marea Britanie
Francezul Sebastien Ogier (Volkswagen Polo-R) a câştigat,
duminică, pentru a doua oară consecutiv Raliul Marii Britanii,
ultima etapă a Campionatului Mondial. Pe locul doi s-a clasat
finlandezul Mikko Hirvonen (Ford Fiesta RS), iar al treilea a
terminat norvegianul Mads Ostberg (Citroën DS3). Ogier
şi-a asigurat titlul mondial de luna trecută, de la penultima
etapă.

Del Piero din nou la Juve!?
Alessandro Del Piero este unul dintre cei mai iubiţi jucători
din istoria lui Juventus. Campionul mondial din 2006 a plecat
de la Torino în 2012, după ce a strâns peste 700 de prezenţe
în tricoul lui Juventus şi după ce a devenit cel mai important
marcator din istoria piemontezilor. Atacantul care a împlinit
40 de ani în această lună joacă acum în campionatul Indiei,
la Delhi Dynamos, dar vrea să revină la echipa alături de
care a cunoscut cele mai mari bucurii, dar nu ca jucător. Îşi
doreşte un post în conducerea clubului. „Mă voi întoarce în
Italia, pentru că mi-e dor de ţara mea. Întotdeauna mi-am
dorit ca aminirile mele cu Juventus să fie numai plăcute.
Relaţia mea cu Juve va fi întotdeauna una bună. Ce am
trăit la acest club a fost unic. Am o casă acolo, familia, prie-
tenii. Trebuie să vedem ce rol aş putea avea. Când va veni
vremea, vom lua în calcul toate soluţiile”, a recunoscut fostul
internaţional pentru Radio Rai. Del Piero a evoluat 19 se-
zoane pentru campioana din Serie A şi a marcat nu mai
puţin de 290 de goluri în toate competiţiile pentru „Bătrâna
Doamnă”. Vârful i-a impresionat pe fani atunci când a rămas
la echipă şi a jucat un sezon în Serie B, după scandalul Cal-
ciopoli. Alessandro are opt titluri ale Italiei, dar şi un trofeu
UEFA Champions League.

Neuer vrea titlul european
Manuel Neuer, portarul campioanei mondiale Germania, a
afirmat, înainte de amicalul de lux cu Spania, la care nu va
lua parte din cauza unei accidentări la genunchi, că doreşte
să realizeze „dubla" cu ocazia viitorului Campionat European
din 2016 din Franţa. „Este clar că noi ne-am fixat obiective
înalte. Vrem să facem ceea ce au reuşit şi spaniolii. Vrem
dubla cu echipa naţională", a declarat portarul lui Bayern
Munchen pentru Kicker. Jucătorul de 28 de ani a adăugat
că nu îşi face nicio grijă pentru calificarea selecţionatei lui
Joachim Low la turneul final, chiar dacă presa din Germania
i-a sancţionat pe campionii mondiali, după evoluţia din meciul
cu modesta Gibraltar, câştigat cu doar 4-0. Nemţii sunt pe
locul trei al Grupei D, cu doar şapte puncte după primele
patru partide disputate. Mannschaft-ul a pierdut surprinzător,
cu 0-2, meciul împotriva liderului Polonia şi a remizat acasă
cu Irlanda, 1-1.

Isco dorit la City
Isco a profitat din plin de accidentarea lui Gareth Bale și a
avut o primă parte de sezon de vis la Real Madrid. Jocurile
foarte bune făcute în tricoul madrilenilor l-au făcut pe
selecționerul spaniol Vicente Del Bosque să-l titularizeze în
premieră și în prima reprezentativă iberică. Mijlocașul în
vârstă de 22 de ani i-a răsplătit încrederea lui Del Bosque
cu un gol superb cu care a deschis scorul în meciul cu Be-
larus, scor 3-0. Prestațiile bune de la Real Madrid și de la
naționala Spaniei l-au adus în vizorul lui Manchester City,
care pregătește o sumă importantă de bani pentru a încerca
să îl transfere încă din această iarnă. Până la 50 de milioane
de euro e dispusă campioana Angliei să achite în schimbul
mijlocașului spaniol, potrivit cotidianului Sport, care susține
că între cele două părți ar fi deja un acord de principiu. An-
trenorul Manuel Pellegrini ar putea avea un cuvânt greu de
spus în această mutare. Chilianul e tehnicianul sub comanda
căruia Isco a avut prestații excelente la Malaga. „Pellegini
a spus că mă place ca jucător și e o onoare pentru mine,
fiindcă a fost tatăl meu în fotbal. Știu că mă vrea la City și
aș putea continua sub conducerea lui, fiindcă îți dă toată
încrederea din lume. Mă simt foarte confortabil cu el”, a de-
clarat Isco, potrivit sursei citate.

„Piți” a intrat în prima sută
Jucătoarea de tenis Alexan-

dra Dulgheru, care a câştigat,
sâmbătă, turneul ITF de la
Dubai, a urcat de pe poziţia
104 pe locul 84 în clasamen-
tul WTA, cu 652 de puncte.

Simona Halep se află în con-
tinuare pe locul 3, cu 6.292
de puncte, ea fiind devansată
de americanca Serena Wil-
liams și de rusoaica Maria
Șarapova. Irina-Camelia Begu

se menţine pe poziţia 41, cu
1.201 puncte, iar Monica Ni-
culescu este pe locul 46, cu
1.110 puncte. În top 100 se
mai află Sorana Cîrstea, care
a coborât de pe locul 91 pe

92, cu 606 puncte. La dublu,
Monica Niculescu se menţine
pe locul 38, cu 1.940 de punc-
te, Raluca-Ioana Olaru este pe
locul 54, iar Irina-Camelia
Begu se află pe poziţia 55.



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

NORTHMEN: SAGA
VIKINGILOR -PREMIERĂ-
(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15) Gen: Acţiune,
Aventuri
Durata: 97 minute
orele: 18:30, 20:30
MAGIE ÎN LUMINA LUNII -
PREMIERĂ– 
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG) Gen: Comedie, Dramă
Durata: 97 minute
ora: 19:15
ELIZA GRAVES -PREMIERĂ-
Regie: Brad Anderson
(N-15) Gen: Thriller
Durata: 112 minute
ora: 22:00
O MINCIUNĂ NECESARĂ
-PREMIERĂ-

(THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12) Gen: Dramă

Durata: 110 minute
ora: 18:00
CU CE ŢI-AM
GREŞIT NOI,
DOAMNE? -
PREMIERĂ-
(QU’EST-CE QU’ON A
FAIT AU BON DIEU?)
Regie: Philippe de
Chauveron
(AP-12) Gen:
Comedie
Durata: 97 minute
ora: 20:00
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND
PRIN UNIVERS 
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher
Nolan
(AP-12) Gen: SF,
Aventuri
Durata: 169 minute
orele: 16:15, 21:15

PATIMILE MARIEI 
(STATIONS OF THE CROSS)
Regie: Dietrich Brüggemann

(AG) Gen: Dramă
Durata: 107 minute
ora: 16:00
BOXTROLI -3D-
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) Gen: Animaţie, Aventuri
Durata: 97 minute, dublat
ora: 13:15
JOHN WICK
Regie: David Leitch, Chad Stahelski
(N-15) Gen: Acţiune, Thriller
Durata: 96 minute
ora: 14:15
BARBAŢI MIŞTO 
(THE STAG)
Regie: John Butler
(AP-12) Gen: Comedie
Durata: 94 minute
orele: 16:30, 22:15
FURIA: EROI ANONIMI 
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Gen: Acţiune, Dramă, Război
Durata: 134 minute
ora: 13:45
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Vineri, 21 noiembrie, de la ora 18.30
are loc Librăria Okian, un atelier de fo-
tografie moderat de Dan Dinu. Tema
întâlnirii este „Oglindirea în fotografie”
invitată este Luiza Boldeanu. 

„Întâlnirea cu imaginile Luizei Boldeanu
ne va vorbi despre ideile şi conceptele din spa-
tele proiectului prezentat în expoziţie, dar ne
va purta şi într-o lume mult mai concretă, cea
a fotografiei documentare. 

Luiza ne va povesti cum ne oglindim cu toţii
în imaginile noastre, cum uneori încercăm să
fim extrem de obiectivi, mai ales în cadrul fo-
tografiei documentare, dar cum de fiecare dată
ne prezentăm muncă într-o manieră subiectivă.
Imaginile documentare ne vor purta prin mai
multe zone geografice, prin care autoarea a
călătorit, şi ne va arăta lumea în care trăiesc
oamenii aşa cum este ea, uneori dură, alteori
veselă, dar mereu surprinzătoare dacă ştii să
cauţi esenţa locului”, potrivit organizatorilor. 

Înscrieri în limita a 40 de locuri la telefon:
0728.728.315 sau online, la adresa de e-mail:
florin.ifrim@okian.ro 

Librăria Okian este situată pe str. Mureşe-
nilor, nr. 1, Braşov.

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă eşti tot mai activ/ă astăzi, nu vei avea timp să
te gândeşti la problemele pe care le ai. E posibil să primeşti
o ofertă profesională pe care nu o poţi refuza! 
Taur. Dacă ai probleme cu banii, ai grijă să încerci să ţi le
rezolvi cât mai repede. Evită tentaţiile şi nu mai da bani pe
obiecte care chiar nu îţi sunt necesare în acest moment. 
Gemeni. Încearcă astăzi să faci unele schimbări în viaţa ta,
şi nu te lăsa întors din drum de nimeni. Pune-te mai mult
în evidenţă şi lasă-ţi latura creativă să iasă la suprafaţă. 
Rac. Astăzi vei întâmpina unele probleme de ordin senti-
mental, însă nu trebuie să fie o tragedie. Oamenii se mai
despart, aşa că nu e sfârşitul lumii. 
Leu. Câteva mici probleme familiale îţi vor provoca unele
neplăceri în mediul social şi e posibil să devii din ce în ce
mai nervos/oasă. Încearcă să te temperezi.
Fecioară. Dacă simţi că îţi lipseşte ceva, astăzi este momentul
perfect pentru a încerca să umpli acel gol. Lipsa unui partener
de viaţă îşi poate spune cuvântul! 
Balanţă. Vei întâmpina o problemă astăzi şi cel mai probabil
este vorba de viaţa ta sentimentală. Dacă eşti singur/ă, cineva
din jurul tău îţi va declara iubirea.
Scorpion. Trebuie să ai mai multă grijă astăzi de o persoană
importantă din viaţa ta, o relaţie ca asta trebuie întreţinută.
Dacă reuşeşti să faci acest lucru, cu siguranţă ai beneficii. 
Săgetător. Nu risca să faci greşeli astăzi, e posibil să nu mai
poţi repara nimic. Nu este o zi bună pentru a cere sfatul
celor din jur, mai ales colegilor, aceştia te pot încurca.
Capricorn. Astăzi încearcă să eviţi pe cât posibil să te arăţi
uimit/ă sau dezamăgit/ă de ceea ce auzi. Nu este cel mai
bun moment pentru sinceritate.
Vărsător. E posibil să primeşti o veste proastă astăzi şi cu
 siguranţă va fi ceva legat de locul tău de muncă. Nu lua în
seama bârfele care îţi ajung la urechi.
Peşti. Relaţia ta amoroasă traversează o perioadă înfloritoare,
însă astăzi va fi apogeul ei. E posibil să primeşti o cerere
în căsătorie sau poate un cadou îţi va însenina întreaga zi.

Atelier de fotografie
la Librăria Okian
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită mâine, 19 noiembrie
2014, la ora 17.00, la „Reci-
talul de la ora cinci”
– Portativul dragos-
tei. Interpretează:

Ibolya Kosa – soprană

Nora Vlad – actriţă
La pian: Simona
Patriche

Intrarea se
face pe bază de

bilete: 2 lei elevi şi
studenţi; 3 lei pensio-

nari; 5 lei adulţi. 

„Recitalul de la ora cinci” –
Portativul dragostei ◾ Doi prieteni luau masa la restau-

rant. Unul dintre ei rămăsese cu
 privirea pierdută pe pereţi, aşa că
prietenul său îl întrebă:
– Unde te uiţi, Mitică?
– Mă uit la paltonul meu, că al tău
a dispărut de o jumătate de oră.
◾ Clientul către ospătar:
– Nu-mi plac surprizele, aşa că vă

zic de acum: am numai 10 lei la
mine. Ce-mi recomandaţi?
– Un alt restaurant.
◾La un restaurant soseşte un client.
Apare ospătarul la masă şi clientul
comanda o halbă de bere. Aduce os-
pătarul berea şi în ea este o muscă.
– Ospătar, în berea mea este o muscă.
– Ce zgârcit sunteţi, câtă bere cre-
deţi că poate bea o muscă?

Bancuri

Astăzi în Braşov

5 2 7 9 6 4 8 3 1
8 9 1 3 7 2 4 5 6
4 3 6 5 8 1 2 9 7
2 1 4 6 9 7 3 8 5
9 7 5 8 1 3 6 4 2
3 6 8 4 2 5 1 7 9
7 8 2 1 3 9 5 6 4
6 5 9 2 4 8 7 1 3
1 4 3 7 5 6 9 2 8
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Din presa maghiară
Noul prefect
Avocatul Ion Strat, fost director de bancă, a fost numit în
funcţia de prefect al judeţului Braşov.
Înainte însă de a-l saluta pe noul prefect, trebuie să mul-
ţumim fostului prefect, Gheorghe Cuteanu, pentru res-
ponsabilitatea dovedită în această funcţie şi pentru munca
depusă în slujba populaţiei oraşului şi a judeţului.
Dl. Cuteanu, de meserie farmacist, a descoperit un re-
mediu cu care chiar dacă nu a putut să vindece probleme
economice, a reuşit să le aline pe cele sufleteşti. Res-
pectul faţă de cetăţeni era pe primul loc pentru dânsul,
şi în tot ceea ce a făcut s-a ghidat după adevăr şi valoare.

Parcul care îi poartă numele simbolizează toate faptele
lui pentru oraş şi cetăţenii lui.
Noul prefect, chiar dacă e regăţean, a mai fost prefect
de Braşov, astfel că nu-i sunt necunoscute problemele
acestor meleaguri. Braşovenii îl cunosc deja, este un om
citit şi simpatic. Trăim cu speranţa că ajuns din nou în
fruntea judeţului, va conduce drept, echidistant şi evitând
corupţia. Noul prefect poate fi liberal, în sensul pur al cu-
vântului, fără să aplice programe care nu sunt în favoarea
cetăţenilor. 
Braşovenii trăiesc cu speranţa că prefectul proaspăt numit
va încerca să rezolve cât se poate de rapid problemele
publice, că va lupta pentru o viaţă prosperă şi liniştită şi
îi urează mult succes.

(Az új főispán. În: Brassói Napló, nr. 118,
18 noiembrie 1933, p.1)

Nu toţi Românii au
avut fericirea să fie cu-
prinşi în hotarele Ro-
mâniei-Mari de azi.
Mulţi Români au rămas
în afară de regatul
 României: în Macedo-
nia, în Albania, Timoc,
 Banat, Thesalia, Epir,
Istria, Ucraina etc.

Departe de sânul Patriei
Mame ei privesc totuşi cu dor
şi dragoste spre noi, regretând
că nu se pot folosi şi ei de roa-
dele liniştei, care a adus uni-
tatea neamului românesc.

Este de datoria ori cărui
bun Român, să nu uite pe
aceşti fii deopotrivă de
scumpi şi de folositori Ro-
mâniei.

Şi dacă vitregia soartei ne
obligă să nu le putem oferi un
sprijin politic puternic, putem
să îi ajutăm în schimb pe tă-
râmul cultural îngrijindu-ne
de şcolile şi bisericile lor, unde
cel puţin să aibă hrana sufle-
tească românească.

Pentru a împlini o lipsă,
care nu mai putea dura, un
grup important de profesori
universitari şi studenţi dela
Universitatea din Bucureşti,
au întemeiat o societate cul-
turală întitulată „Graiul Ro-
mânesc”. 

Chemărei intelectualilor
universitari au răspuns cu en-
tuziasm toate forurile culturale
ale României.

Guvernul ţării în primul
rând a privit cu mulţumire
mişcarea menită să aducă atât
folos Patriei. Unul din punc-
tele pe cari voeşte să le rea-
lizeze societatea „Graiul
Românesc” este să înfiinţeze

filiale ale sale în toate jude-
ţele României-Mari.

Fiecare filială va avea un
scop definit: Să creeze şi să
întreţie dincolo de hotarele
ţării o şcoală şi o biserică ro-
mânească. 

De bună seamă că în afară
de acest scop se va face din
fiecare filială un centru cultu-
ral românesc, unde întrunin-
du-se Românii, fără deosebire
de culoare politică sau de par-
tid, să-şi îndrepte activitatea
cu adevărată dragoste patrio-
tică spre fraţii lor răsleţiţi.

De asemenea „Graiul
 Românesc” va fi un mijloc de
unificare, de strângere sufle-
tească chiar a noastră, a Ro-
mânilor de aici din ţară. Căci
numai când noi vom fi aici
uniţi şi puternici vom putea
face ceva pentru iubiţii noştri
fraţi din afară.

Având a-şi îndeplini deci
acest program, comitetul cen-
tral al societăţii culturale
„Graiul Românesc” din Bu-
cureşti a hotărât să întemeieze
o filială şi la Braşov.

Depinde de răsunetul pe
care îl va avea în sufletele Ro-
mânilor din judeţul Braşov,
faptul ca această filială să de-
vie cât mai curând un fapt în-
deplinit (...). Pentru a o face
cât mai cunoscută şi pentru a
prepara mai bine terenul şi at-
mosfera înfiinţării filialei sale
din Braşov „Graiul Româ-
nesc” a hotărât să dea aci
două mari serbări populare.

Ele vor avea loc pe Prome-
nada din faţa prefecturei Ju-
deţului în zilele de Sâmbătă
12 şi Duminecă 13 August.

Vor fi frumoase distracţii
de vară: Bătae de confeti, ser-
pentine, tombolă, poşta umo-

ristică, muzica militară etc.
Publicul va putea petrece câ-
teva ore plăcute şi credem că
toţi Românii vor da concursul
lor binevoitor pentru ca ser-
bările să aibă un deplin succes
şi moral şi material.

Ar fi de dorit aceasta mai
ales că Braşovul este primul
oraş în care societatea „Graiul
Românesc” îşi începe activi-
tatea sa în provincie. Să răs-
pundem deci cu toţii chemărei
pe care ne-o face în acest fel
centrala din Bucureşti şi vom
da dovadă, că suntem con-
ştienţi de datoriile noastre faţă
de neam. Pe de altă parte va
fi o mulţumire pentru cei cari
vin între noi cu atâta dragoste
şi entuziasm.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 48,
Vineri 11 August 1922)
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În congresul „Asociaţiei
învăţătorilor din Ardeal” s’a
pus în evidenţă necesitatea
stratificărei şcolilor confe-
sionale din Ardeal. Şcolile
confesionale din Ardeal, ca
multe alte organizaţii ale Ro-
mânilor de aci, sunt instituţii

care au fost altă-dată foarte
necesare, corespunzând şi
satisfăcând nevoi reale.

Ele şi-au încheiat misiunea
– şi şi-au încheiat’o cu vred-
nicie. Românismul are însă
nevoi noui – şi la necesităţi
noui, nu numai că trebue să

corespundă oameni noui, ci
şi forme noui.

Forma confesională a şco-
lilor din Ardeal aparţine tre-
cutului: prezentul cere
stratificarea şcolilor.

În susţinerea acestei teze
juste, unii reprezentaţi ai

dăscălimei în grija lor de a
ieşi de sub tutela bisericei,
în goana inutilă de a aduna
cât mai multe argumente, au
depăşit măsura, şi au adus
învinuiri bisericei.

Excesul nu e bun nicăeri
– şi mai cu seamă în che-

stiuni atât de delicate şi gin-
gaşe, cum sunt chestiunile
de ordin spiritual.

Biserica din Ardeal a să-
vârşit o mare operă: le-a fost
„Alma Mater” sub a cărei
aripă ocrotitoare s’a păstrat
datina, limba şi s’a întărit
conştiinţa naţională. Noi cei
de astăzi, aducând un pios

prinos de recunoscinţă Bi-
sericei pentru opera săvâr-
şită, să începem o operă
nouă, potrivit nevoilor şi as-
piraţiilor vremurilor în care
trăim.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 49,
Luni 14 August 1922)

Cristina Baciu

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Pentru românii de peste hotare

Stratificarea şcoalelor confesionale

18 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”
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Toyota a prezentat ver-
siunea de serie a mode-
lului Mirai, un vehicul
alimentat cu hidrogen
care va debuta în 2015
pe piaţa din Europa. Au-
tonomia sa este de 483
de kilometri.

Toyota Mirai este pro-
punerea celui mai
bine vândut produ-
cător japonez la
nivel mondial
în materie de
vehicule alimen-
tate cu hidrogen.
Modelul a fost
prezentat de
Akio Toyoda,
CEO-ul Toyota, şi
este un automobil de serie al
cărui debut a fost confirmat
pentru anul viitor în Japonia,
SUA şi Europa.

Modelul Mirai este versiu-
nea de serie a conceptului

FCV prezentat anul trecut la
Salonul Auto de la Tokyo. 

Mirai înseamnă „viitor” în
japoneză, iar modelul care
poartă acest nume are o au-
tonomie maximă
de 483 de ki-
lometri.

Alimentarea rezer-
vorului cu hidrogen durează
mai puţin de cinci minute,
specifică reprezentanţii mărcii
nipone. Cei de la Toyota spun
că lansarea lui Mirai coincide
cu momentul în care vor

 începe dezvoltarea unei reţele
de staţii de alimentare cu
 hidrogen în Statele Unite ale
Americii împreună cu un par-

tener local,
Air Liquide. În ceea ce pri-
veşte piaţa din Europa, repre-
zentanţii Toyota nu au anunţat
încă dezvoltarea unei reţele
de staţii de alimentare cu
 hidrogen. Nu ar fi exclusă
 colaborarea cu rivalii de la

Honda în vederea dezvoltării
acestei reţele, în contextul în
care Honda a prezentat con-
ceptul unui vehicul alimentat
cu hidrogen pe care îl vor lan-

sa pe pieţele din Europa,
Japonia şi SUA în

2016.
Toyota
M i r a i
v a
 c o s t a
 ş a p t e
m i l i  -
oane de
yeni în
Ja p o -

nia, ceea
ce reprezintă echivalentul

a 48.000 de euro. La fel ca
orice alt vehicul alimentat cu
hidrogen, Mirai emite vapori
de apă pe ţeava de eşapa-
ment, în locul noxelor pe
care le emit maşinile conven-
ţionale alimentate cu com-
bustibili fosili.

Toyota Mirai, 
în Europa din 2015

Toyota recheamă la service 362.000 
de vehicule vândute la nivel mondial

Grupul auto japonez Toyo-
ta Motor Corp a anunţat mier-
curi că va rechema la service
un număr total de 362.000
vehicule vândute în întreaga
lume, din cauza a trei defecte
separate, transmite Reuters.

Anunţul vizează în prin -
cipal 170.000 de sedanuri
Camry, rechemate la service
din cauza unei defecţiuni care
ar putea provoca pierderea
controlului vehiculului. Cea
mai mare parte a vehiculelor
afectate de acest defect se află
în Europa, 120.000 de unităţi,
urmate de 40.000 în Japonia.
De asemenea, Toyota va re-
chema în service alte 105.000

de vehicule modelele Hiace,
Regius Ace şi Dyna, în prin-
cipal de pe piaţa japoneză,
pentru a înlocui o conductă
de combustibil. În sfârşit, cel
de-al treilea defect vizează
86.000 de vehicule Crown şi
Crown Majesta care vor fi
 rechemate la service pentru a
repara un defect la centura de
siguranţă.

Constructorul nipon a su-
bliniat că nu s-au înregistrat
accidente sau răniri din cauza
celor trei defecte.

Aceasta este a doua reche-
mare la service anunţată de
Toyota în ultimele şase săp-
tămâni, după ce la începutul

lunii octombrie a rechemat în
service un număr total de 1,75
milioane vehicule vândute în
întreaga lume, din cauza a trei
defecte separate, printre care
şi o problemă la cilindrul de
frână care ar putea afecta per-
formanţele sistemului de frâ-
nare. Atunci acţiunea a vizat
1,05 milioane autovehicule
din Japonia, 423.000 în SUA,
98.400 în China şi 36.000 în
Europa.

Toyota a vândut un număr
de 7,615 milioane vehicule la
nivel mondial în primele nouă
luni, în creştere cu 3% com-
parativ cu perioada similară
a anului trecut.

Mercedes-Benz schimbă numele unora dintre modele
Producătorul auto german Mercedes-Benz va încerca să
simplifice „arborele genealogic” al brandului. Denumirile
modelelor de bază vor rămâne neschimbate – de la A la
S – deoarece acestea se află în spatele altor modele: CLA
se referă la coupe-ul cu 4 uşi care aparţine de Clasa A,
iar GLA este crossover-ul care are legătură cu aceeaşi
clasă. Cele mai multe modificări vizează gama de SUV-
uri, unde GLK devine GLC (referinţă la C-Class), M-Class
(ML) devine GLE (referinţă la E-Class) şi GL devine GLS
(referinţă la S-Class). Noutatea este GLE Coupe, un model
care ar urma să rivalizeze cu BMW X6. De asemenea,
cabrioletul SLK va fi redenumit SLC. În privinţa motorizărilor,
„c” va fi corespunzător CNG (compressed natural gas –
gaz natural comprimat) (opus sistemului E 200 Natural
Gas Drive – care se va numi E 200 c de acum încolo), „d”
se va referi la diesel, „e” la motoarele electrice, „f” la celulele
de combustibil şi „h” la hibrizii tradiţionali.

Hyundai, o nouă transmisie
Producătorul coreean Hyundai a anunţat o nouă transmisie
automată în şase trepte cu motor integrat care va echipa
viitoarele modele hibrid. Noutatea constă în încorporarea
tuturor elementelor sistemului de propulsie hibridă în sis-
temul de transmisie automată. Au fost integrate şi un nou
grup propulsor şi o nouă pompă de ulei, convertizorul de
cuplu fiind complet eliminat. Noua cutie de viteze automată
cântăreşte 130 kg şi transmite un cuplu de 280 Nm.

Tesla nu face un SUV, încă
Tesla Motors a amânat, din nou, lansarea unui model
electric SUV. Prezentat sub formă de concept în 2012,
SUV X nu va fi lansat nici în 2015, aşa cum se anunţase
iniţial. Pentru a fi lansat în producţie un SUV, producţia
actualelor modele ar trebui să crească în 2015 cu 50%,
spre 50.000 de maşini, iar procentul ar trebui să se men-
ţină şi în anii următori, a anunţat Elon Musk, şeful Tesla. 

Mazda a lan-
sat în România
noua generaţie
a seriei 2, sau
Demio, la un
preţ de pornire
de 10.990 de
euro cu TVA.

Maşina va fi
d i sp o n ib i lă
spre vânzare
din 2015 şi vine cu motoare
pe benzină şi un diesel de 1,5
litri, cu puteri cuprinse între
75 CP şi 115 CP. Cel  mai
mic model Mazda este primul

care introduce farurile cu sis-
tem de iluminare cu patru
lămpi LED. Versiunile supe-
rioare de echipare beneficiază
de sistem multimedia MZD

Connect, cu ecran
 tactil de 7 inci şi
 navigaţie. 

La capitolul sigu-
ranţă activă, Mazda2
include o suită de
sisteme din cadrul
tehnologiilor i-AC-
TIVSENSE.

Mazda2 este pri-
mul model din Eu-

ropa al companiei echipat cu
sistemul Blind Spot Monito-
ring (BSM) care monitorizea-
ză spatele şi lateralele maşinii
până la 45 m, respectiv 7 m. 

Mazda Demio, lansată în România


