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VALUTĂ

Compania Apa a început un alt tronson de lucrări de înlocuire
a reţelei de apă pe Bulevardul Griviţei, tronson situat între
 giratoriul de la Onix şi Bd. M. Kogălniceanu, care nu se afla
iniţial în graficul de lucrări pentru acest an. „Am solicitat firmei

care execută lucrările pentru Compania Apa să finalizeze până
la sfârşitul acestei luni şi să asfalteze pe măsură ce înaintează”,
a precizat primarul George Scripcaru. Lucrările vor bloca două
benzi de circulaţie, însă pe o porţiune limitată. 

Şantier pe Griviţei,
până la sfârşitul lunii

Specialiştii definesc  calitatea vieţii ca
fiind „ansamblul elementelor care se
referă la condiţiile fizice, starea eco-
nomică socială, culturală, politică, de
sănătate etc.” Unul dintre principalii
indicatori în evaluarea calităţii vieţii
se referă la starea de sănătate a po-
pulaţiei şi accesul la servicii medicale
de calitate. Conform datelor furnizate

de către Direcţia de Sănătate Publică
a Judeţului Braşov, prin Comparti-
mentul de biostatistică şi Informatică
Medicală, în anul 2010 s-au acordat
un număr de 83.874 de consul taţii
prin cabinetele medicilor de familie,
ceea ce înseamnă că, în medie, fiecare
locuitor a consultat medicul de cel
 puţin 2 ori pe an!

Studiu despre calitatea vieţii în Săcele
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Locuitorii comunei Jibert, judeţul
Braşov, vor beneficia de evaluare gra-
tuită a tensiunii arteriale, glicemiei,
trigliceridelor, colesterolului, înălţimii
şi indicelui de masă corporală în ca-
drul „Târgului de Sănătate „desfăşurat
în comună, duminică, 23 noiembrie.
Târgul de Sănătate reprezintă o bună
oportunite pentru cei prezenţi de a

primi informaţii şi sfaturi privind îm-
bunătăţirea stării individuale de să-
nătate oferite de medici de familie,
asistenţi şi specialişti. Evenimentul
este organizat în cadrul unui proiect
cofinanţat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operaţional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. 

„Târg de Sănătate” în comuna Jibert
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Seniorii braşovenii pot învăţa
gratuit dansul ROMANA
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METEO
Ploaie

7°C /10°C

Cărturarul Iacob Mureşianu compunea, în toamna anului 1849,
elegantul dans de salon ROMANA, care adapta, sub o formă
avansată, figurile coregrafice ale unor jocuri populare româ-
neşti: este vorba despre Ardeleana, Haţegana, jocul bănăţean
Pe picior, Învârtita şi Braşoveanca. ROMANA se răspândea
şi se dansa la toate seratele, balurile şi recepţiile din Ardeal,
Maramureş, Banat, Crişana şi chiar în nordul Moldovei până
la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Vârstnicii vor
avea ocazia să înveţe gratuit dansul ROMANA de la Cristina
Rotundu, una dintre balerinele Operei din Braşov, angajată a
instituţiei de cultură de mai bine de 20 de ani. Muzeul „Casa
Mureşenilor” Braşov alături de partenerii, Direcţia de Servicii
Sociale Braşov şi Centrul Cultural Reduta, organizează acest
curs de dans într-o manieră interactivă, cu o grupă de persoane
vârstnice în urma cărora aceştia îşi vor însuşi cunoştinţe istorice,
teoretice şi practice privitoare la dansul de societate ROMANA.
Se va constitui o grupă de 8 perechi de dansatori care, timp
de 3 luni, de două ori pe săptămână, vor învăţa să danseze.
Cursul va începe pe 24 noiembrie 2014 şi se va derula timp
de trei luni în sala Clubului Pensionarilor a Centrului Cultural
„Reduta”, în fiecare zi de luni şi miercuri, în intervalul orar
15.00-16.00. Participarea la cursuri este gratuită!
„Muzeul Casa Mureşenilor Braşov a iniţiat începând cu anul
2007 cel mai ambiţios program de revitalizare a acestui mo-
nument din tezaurul patrimonial imaterial din România prin
organizarea de evenimente, expoziţii şi derularea mai multor
proiecte culturale. Dacă în anii anteriori cursul de dans de
societate ROMANA s-a adresat instructorilor de dans, elevilor
din liceele braşovene, de această dată invităm persoanele
vârst nice la dans” a declarat Valer Rus, directorul Muzeului
„Casa Mureşenilor”. Informaţii suplimentare şi înscrieri la
tel. 0268-477864, coordonator curs – Cristina Seitz.
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Mihnea Motoc, reprezentan-
tul permanent al României la
Uniunea Europeană, este pro-
pus la Externe, după ce minis-
trul Teodor Meleşcanu şi-a
anunţat ieri demisia.

„Azi (n.r. ieri)
o să transmit
către președinte
propunerea pen-
tru noul minis-
tru de Externe.
M-am sfătuit
și cu domnul
Meleșcanu și îl
voi propune pe
domnul amba-
sador Mihnea
Motoc, care să
fie noul ministru
de Externe.
Cred că este un
mesaj foarte
bun, apropo și

de importanța pe care o dăm
și relațiilor noastre pe plan
european”, a anun�at Ponta,
la Palatul Victoria.

Ponta i-a mul�umit minis-
trului demisionar Teodor

Meleșcanu, apreciind că aces-
ta „a făcut ce putea să facă
într-o săptămână”.

În 2003, Mihnea Motoc a
fost trimis ca ambasador ex-
traordinar şi plenipotenţiar şi
reprezentant permanent al
României pe lângă Organiza-
ţia Naţiunilor Unite, îndepli-
nind această funcţie timp de
5 ani. În această calitate, el a
fost în anii 2004-2005 repre-
zentant al României în Con-
siliul de Securitate al ONU.
Motoc a fost transferat în
2008 ca ambasador extraor-
dinar şi plenipotenţiar şi şef
al Reprezentanţei Permanente
a României pe lângă Uniunea
Europeană.

Mihnea Motoc este căsă-
torit cu Iulia Motoc, judecător
la Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului.

Primar din Franţa, condamnat 
pentru declaraţii împotriva romilor

Un primar din departa-
mentul Var, din sudul Franţei
(regiunea Provence-Alpi-
Costa de Azur) a primit in-
terdicţia de a mai candida la
funcţii publice timp de un an
şi o amendă de 10.000 de
euro pentru că a avut mai
multe luări de poziţie împo-
triva comunităţii rome. Pri-
marul, aflat la al treilea său

mandat, a provocat un scan-
dal când a declarat că pom-
pierii au fost anunţaţi „prea
devreme” în cazul unui in-
cendiu izbucnit într-o tabără
de romi. „Romii şi-au dat
singuri foc caravanelor! O
farsă! E păcat că am cerut
prea repede ajutor”, a spus
primarul. Primarul a fost sus-
pendat pentru câteva săptă-

mâni din UMP, principala
formaţiune a opoziţiei de
dreapta. Alesul local a de-
clarat însă că este vorba des-
pre „o manipulare politică”. 

Acelaşi primar a mai fost
condamnat la plata a 20.000
de euro amendă, pentru că a
folosit în interes personal
voucherele pentru benzină
ale administraţiei locale.

Compania Apa a început
un alt tronson de lucrări
de înlocuire a reţelei de
apă pe Bulevardul Grivi-
ţei, tronson situat între
giratoriul de la Onix şi
Bd. M. Kogălniceanu,
care nu se afla iniţial în
graficul de lucrări pentru
acest an.

„Am eliberat autorizaţia de
săpătură şi pentru acest tron-
son, fiind vorba de o lucrare
mult mai uşoară decât ultimele
lucrări de pe Bulevardul Grivi-
ţei. Am solicitat firmei care exe-
cută lucrările pentru Compania
Apa să finalizeze până la sfâr-
şitul acestei luni şi să asfalteze
pe măsură ce înaintează”, a
precizat primarul George Scrip-
caru. Lucrarea cuprinde săpă-
turi pentru introducerea unei
conducte de aducţiune cu dia-
mentrul de 400mm,  din fontă
ductilă, pe o lungime totală de
220 de metri. Potrivit construc-
torului, sondajele efectuate nu
au arătat dificultăţi de traseu,

ca în tronsonul al treilea al bu-
levardului Griviţei realizat în
ultima perioadă, cea ce înseam-
nă că lucrările vor decurge des-
tul de repede, dacă starea vremii
nu se va înrăutăţi prea mult. 

Lucrările vor bloca două
benzi de circulaţie, însă doar
pe o porţiune limitată, de câte
30 - 50 de metri. 

Lucrările fac parte din pro-
gramul multianual de moder-
nizare a reţelei de apă şi
canalizare în municipiul Bra-
şov, derulat de Compania Apa
şi finanţat prin POS Mediu, în
valoare de 35 de milioane
euro. Contribuţia Municipali-
tăţii este de 2% (700.000 de
euro). De la demararea pro-

gramului, au fost înlocuite re-
ţele de apă pe o lungime de 21
de kilometri, dintr-un total de
39 km. Proiectul trebuie fina-
lizat integral până în luna
 noiembrie 2015. În zona bu-
levardului Griviţei, lucrările au
început din 1 august şi au cu-
prins strada Plevnei, apoi Bu-
levardul Griviţei.  A.P.

Bulevadrul Griviței se află în șantier de la începutul lunii august

Lucrările pe Griviţei, 
gata până la sfârşitul lunii

Concurs pentru şefia DNA Braşov
Direcţia Generală Anticorupţie (DNA) organizează pe 27
noiembrie concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu
la Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov, „prin recrutare
din sursă internă, din rândul ofiţerilor din Ministerul Afa-
cerilor Interne”.  Pot participa la concurs ofiţerii care înde-
plinesc cumulativ mai multe condiţii, precum cele că au
absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în
domeniul „management” sau studii universitare de lungă
durată în domeniul de studii universitare de licenţă „drept”,
specializarea „drept” sau în domeniul de studii universitare
de licenţă „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, spe-
cializarea „ordine şi siguranţă publică” sau în domeniul
„management”, au 3 ani vechime în specialitatea structurii
pentru care se organizează concursul. Concursul va consta
într-un interviu pe subiecte profesionale.

Legea amnistiei și grațierii, respinsă în Camera Deputaților
Proiectul de lege privind amnistia și gratierea a fost res-
pins ieri după-amiază în plenul Camerei Deputaților, deși
inițial ar fi trebuit să primească votul final astăzi. Legea
a fost respinsă în plenul Parlamentului, cu 293 de voturi
"pentru", un vot "împotrivă" şi o abţinere. Legea amnistiei
şi graţierii a fost iniţiată în februarie 2013 de către Mădălin
Voicu şi Nicolae Păun. Cei doi susţineau că e nevoie să
fie graţiaţi cei condamnaţi pentru infracţiuni minore pentru
că închisorile sunt supraaglomerate. „Noi nu ne mai
simțim părinții legii amnistiei și grațierii pentru că i-au
fost schimbate anumite paragrafe. Legea nu ne mai
aparține. Noi am propus să fie grațiați oamenii cu pe-
depse mici, cu pedepse de la unu la patru ani. Acum s-
a schimbat și este vorba despre pedepse de la unu la
șapte ani. Oricum, dacă legea aministiei și grațierii a fost
respinsă, nu este nicio problemă... Săptămâna viitoare
poate veni cineva cu o altă inițiativă”, a spus Mădălin
Voicu. 

Mihnea Motoc, propus ministru la Externe

Nu uitaţi niciodată faptul că A FI PUTERNIC NU ÎNSEAMNĂ A FI VIOLENT!

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Prevenirea implicării minorilor în acte de violenţă
Tendinţa tinerilor de a-şi demonstra „su-
perioritatea” în cercul de prieteni sau
în colectivitatea în care învaţă, se trans-
formă nu de puţine ori în acte de vio-
lenţă, care generează la rândul lor reacţii
necontrolate şi uneori chiar tragedii.

Dacă nu se intervine la timp asupra cau-
zelor care stau la baza comportamentului
violent, acest tip de atitudine este de re-
gulă „copiat” de ceilalţi membri ai co-
lectivităţii, rezultatul fiind o alterare a
regulilor de convieţuire socială şi în cele
din urmă, încălcarea normelor juridice şi
comiterea de fapte antisociale.

Pentru a evita astfel de situaţii este nevoie
ca orice persoană să cunoască şi să utilizeze
modalităţi de dezamorsare sau stingere a
agresivităţii.

Iată câteva sfaturi care le oferim copiilor și tinerilor, sfaturi care
odată urmate îi pot feri pe aceștia de implicarea în conflicte:

◾ Manifestaţi întotdeauna o atitudine po-
zitivă şi o stare de înţelegere faţă de cei
din jur!

◾ Într-o conversaţie nu vă impuneţi cu forţa
punctul de vedere! Nu uitaţi faptul că o
vorbire calmă şi convingătoare este o me-
todă inteligentă de a schimba părerea ce-
lorlalţi participanţi la discuţie.

◾ Nu jigniţi niciodată persoanele din jurul
vostru. Vă veţi crea o imagine negativă
şi, la un moment dat, veţi fi marginalizaţi
de ceilaţi membri ai grupului.

◾ Adoptaţi un comportament prietenos şi
altruist faţă de orice persoană. Veţi fi
percepuţi ca persoane de încredere şi veţi
fi apreciaţi de cei din jur.

◾ Nu manifestaţi frică sau spaimă în faţa

situaţiilor tensionate. Zâmbiţi, păstraţi-
vă stăpânirea de sine şi renunţaţi la dis-
cuţii conflictuale. Nu uitaţi de zicala ,,Cel
mai deştept cedează!”

◾ Dezamorsaţi tensiunea printr-un gest de
împăcare, care nu înseamnă cedare în
faţa ,,adversarului” ci o bună capacitate
de gestionare a unor astfel de situaţii.

◾ Nu vă lăsaţi niciodată umiliţi de alte per-
soane şi sancţionaţi-i pe cei care fac astfel
de lucruri cu cei mai mici sau mai slabi
decât ei. 

◾ Dacă sunteţi totuşi implicaţi într-un con-
flict, prin conversaţia pe care o purtaţi
cu adversarul încercaţi să-l faceţi conştient
de starea sa agresivă şi consecinţele pe
care le va suporta în cazul unei agresiuni.
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Persoanele care vor
achiziţiona un autove-
hicul prin programul
„Prima maşină” vor be-
neficia de o perioadă de
creditare de maximum
5 ani, la un cost al maşi-
nii de cel mult 50.000 lei
plus TVA, şi cu o dobân-
dă subvenţionată în
proporţie de 50%, con-
form normelor de apli-
care a programului.

Normele au fost aprobate în
şedinţa de ieri a Guvernului.

„Cinci ani perioada de cre-
ditare, limita 50.000 (lei - n.r.)
plus TVA, se subvenţionează
cu 50% dobândă”, a precizat
purtătorul de cuvânt al Gu-
vernului, Corneliu Calotă, la
finalul şedinţei.

Iniţial, autorităţile anunţa-
seră pentru acest program o
perioadă de creditare de până
la 7 ani.

Proiectul de norme, pre-
zentat la finele lunii octom-
brie, prevede că persoanele
cu vârsta cuprinsă între 18 şi
35 de ani care vor să cumpe-
re cu credit un autoturism
prin programul „Prima Ma-
şină” trebuie să depună un
avans de cel puţin 5% din
preţul de achiziţie, iar în ca-
zul celor de peste 36 de ani,
inclusiv, procentajul creşte la
minimum 10%.

Potrivit proiectului, persoa-

nele fizice vor beneficia de o
finanţare - exclusiv dobânzile
şi comisioanele bancare şi alte
sume datorate de beneficiar
în baza contractului de credit
- care va acoperi maximum
95% din preţul de achiziţie
prevăzut în factura proforma.
Statul va garanta 50% din fi-
nanţarea acordată.

Persoanele cu vârsta de
peste 36 ani, inclusiv, la data
aprobării creditului, vor be-
neficia de finanţare - exclusiv
dobânzile şi comisioanele
bancare şi alte sume datorate
de beneficiar în baza contrac-
tului de credit - care va aco-

peri maximum 90% din pre-
ţul de achiziţie prevăzut în
factura proforma. În acest
caz, statul va garanta 40%
din finanţare, conform pro-
iectului.

Pentru a beneficia de ga-
ranţia acordată de stat, per-
soanele fizice trebuie să
îndeplinească o serie de con-
diţii, între care: să facă dova-
da că autoturismul care va fi
cumpărat este nou, este pro-
dus în spaţiul intracomunitar
sau provenit din import, în-
deplineşte cel puţin cerinţele
minime ale standardului Euro
5, este cumpărat de la o firmă

care are ca obiect de activitate
vânzarea autovehiculelor şi
are un preţ de achiziţie care
nu depăşeşte suma de 50.000
lei, la care se adaugă TVA.

De asemenea, cumpărăto-
rul se obligă să asigure auto-
turismul printr-o poliţă Full
Casco fără franciză, care va
acoperi cel puţin riscurile to-
tale şi parţiale de furt şi dau-
nă, şi să nu înstrăineze maşina
pe toată durata de valabilitate
a garanţiei. 

Pentru a intra în vigoare,
proiectul de act normativ tre-
buie publicat în Monitorul
Oficial.

Toți cei care au peste 18 ani ar putea să acceseze „Prima Mașină"

Programul „Prima
mașină” a fost aprobat

Regele Mihai, dineu cu 12 foști șefi de stat
Regele Mihai I va oferi un dineu oficial, mâine, în onoarea
a doisprezece foşti șefi de stat din Europa Centrală şi
de Est, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la căderea co-
munismului, anunță Casa Regală a României într-un co-
municat. Dineul regal va avea loc începând cu ora 21.15
și va fi precedat de o ceremonie în Sala Regilor. Alături
de Majestatea Sa, vor lua parte Principesa Moştenitoare
Margareta, Principele Radu şi Principele Nicolae. Foștii
șefi de stat invitați sunt: Lech Walesa, preşedinte al Po-
loniei (1990 – 1995), Emil Constantinescu, preşedinte
al României (1996-2000), Petăr Stoyanov, presedinte al
Bulgariei (1997 – 2002), Stanislav Shushkevich, preşe-
dinte al Belarus (1991 – 1994), Sali Berisha, preşedinte
al Albaniei (1992 – 1997), Petru Lucinschi, preşedinte
al Republicii Moldova (1996 – 2001), Rexhep Meidani,
preşedinte al Albaniei (1997 – 2002), Rudolf Schuster,
preşedinte al Slovaciei (1999 – 2004), Boris Tadic, pre-
şedinte al Serbiei (2004 – 2012), Viktor Iuşcenko, pre-
şedinte al Ucrainei (2005-2010), Leonid Kuchma,
preşedinte al Ucrainei (1994-1999), Valdis Zatlers, pre-
şedinte al Letoniei (2007-2011) și Hans-Gert Pöttering,
președintele Parlamentului European (2007-2009).

Ponta despre bugetul pe anul viitor
Premierul Victor Ponta le-a cerut miniştrilor marți, în
ședința de Guvern, să pregătească bugetul pe anul viitor
până la sosirea delegaţiei FMI, Comisiei Europene şi
Băncii Mondiale, precizând că discuţiile vor fi la Finanţe,
iar decizii politice pentru „măsuri speciale” vor fi adoptate
în coaliţie şi Guvern. „O să vă rog, până la sosirea de-
legaţiei Comisiei Europene, Fondului Monetar Interna-
ţional şi Băncii Mondiale, să pregătiţi bugetul pe 2015.
Deci, fiecare ministru vorbeşte cu Finanţele şi, după
aceea, pentru măsuri speciale, luăm decizia politica în
cadrul coaliţiei şi în cadrul Guvernului”, a spus Ponta.

Angela Merkel către Iohannis: „Vom sprijini România”
Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat, ieri, pe
Klaus Iohannis pentru victoria în alegerile prezidenţiale,
asigurându-l că Germania va rămâne „un partener de
nădejde” al României, iar țara sa ne va sprijini „cu sfaturi
şi fapte pe calea reformelor importante”. „Vă felicit din
toată inima pentru alegerea dumneavoastră în funcţia
de preşedinte al României”, i-a transmis Merkel lui Klaus
Iohannis. „Vom sprijini România cu sfaturi şi fapte pe
calea reformelor importante pentru ţară dumneavoastră
şi pentru Uniunea Europeană şi vom rămâne un partener
de nădejde. Sunt convinsă că împreună vom putea apro-
funda relaţiile noastre bilaterale”, a mai transmis Angela
Merkel.
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Locuitorii comunei Jibert,
judeţul Braşov, vor beneficia
de evaluare gratuită a tensiunii
arteriale, glicemiei, trigliceri-
delor, colesterolului, înălţimii
şi indicelui de masă corporală
în cadrul „Târgului de Sănă-
tate „desfăşurat în comună,
în data de 23 noiembrie. 

Evenimentul este organizat
în cadrul unui proiect cofi-
nanţat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul prin
Programul Operaţional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, „Inves-
teşte în oameni!” şi imple-
mentat de Fundaţia Romtens
la nivelul a 19 comunităţi ru-
rale din 19 judeţe.

Târgul de Sănătate este un
eveniment de mare amploare,
dedicat publicului general, în
cadrul căruia se doreşte atra-
gerea şi educarea populaţiei
în sensul adoptării unui stil
de viaţă sănătos, prin oferirea
de sesiuni de informare indi-
viduale şi conştientizarea im-
portanţei monitorizării şi
menţinerii unei bune stări de
sănătate. 

Cadrul este unul relaxat, lip-
sit de rigorile activităţilor de-
rulate într-un cabinet medical,
dar care are rolul de a creşte
nivelul de informare şi de con-
ştientizare a membrilor comu-
nităţii cu privire la importanţa
şi impactul stilului de viaţă
asupra sănătăţii şi cu privire

la importanţa monitorizării
unor parametri cheie în eva-
luarea stării de sănătate.

Târgul de Sănătate organi-
zat în comuna Jibert, judeţul
Braşov, reprezintă o bună
oportunite pentru cei prezenţi
de a primi informaţii şi sfaturi
privind îmbunătăţirea stării
individuale de sănătate oferite
de medici de familie, asistenţi
şi specialişti în domeniul pro-
movării sănătăţii. 

Prevenirea anumitor boli
prin adoptarea unui stil de via-
ţă sănătos şi eliminarea fac-
torilor de risc ce conduc la
apariţia acestora, sunt doar
câteva dintre temele care vor
fi abordate în cadrul târgului
şi care se regăsesc în mate-
rialele informative ce vor fi
diseminate de organizatori în
rândul participanţilor. Printre
activităţile Târgului de Sănă-
tate se vor regăsi cele de in-

formare-educare posibile prin
intermediul materialelor scrise
şi audio-video utilizate în ca-
drul târgului şi, de asemenea,
oferite de un medic de fami-
lie, precum şi cele medicale,
concretizate în efectuarea
unor măsurători invazive (gli-
cemie, colesterol, trigliceride)
şi a unor măsurători neinva-
zive (înălţime, greutate, ten-
siune arterială). 

La acestea, se adaugă acti-
vităţile adresate copiilor des-
făşurate într-un spaţiu special
amenajat. Copiii vor primi
sfaturi despre igiena personală
şi alimentaţia sănătoasă şi, to-
todată, vor avea posibilitatea
de a participa la concursuri
de desen, colorat. Iniţiativa
organizării acestui eveniment
aparţine Fundaţiei Romtens
care se bucură, în acest de-
mers, de sprijinul Primăriei
Jibert.

Una dintre preocupările
edililor din zona metro-
politană este îmbu nă -
tăţirea transportului
regional şi local pentru
a sprijini dezvoltarea
economică durabilă.

Punctul de pornire pentru
implementarea acestui proiect
o reprezintă analiza situaţiei
actuale privind cererea şi ofer-
ta de transport, printr-o colec-
tare de date de anvergură. În
acest scop, consultantul de
specialitate va efectua inter-
viuri la domiciliu, ce se vor
desfăşura în lunile noiembrie
– decembrie 2014, între orele
10:30–13:00 şi 16:30–21:30
în zilele lucrătoare iar în week-
end pe tot parcursul zilei. 

Interviurile vor cuprinde
date generale despre gospodă-
rie şi, în particular, date deta-
liate despre fiecare membru al
gospodăriei în vârstă de peste
5 ani şi date referitoare la toate
deplasările acestora în cadrul
unei anumite zile de lucru, ast-

fel: date generale despre gos-
podărie: numărul permanent
de membri ai gospodăriei, nu-
mărul total de vehicule aflate
în utilizarea gospodăriei (per-
sonale, de la firmă sau inchi-
riate) etc., date personale
despre fiecare membru al gos-
podăriei (vârstă, ocupaţie şi
sectorul de activitate econo-
mică, adresa locului de muncă

sau cea a locului de studiu),
date despre fiecare deplasare
efectuată în ziua precedentă
interviului – cu excepţia zilei
de duminică când se colectea-
ză date despre deplasările zilei
de vineri – (originea şi desti-
naţia deplasării (strada şi nu-
măr), moduri de transport
folosite, timpul de călătorie cu
fiecare mod de transport (in-

clusiv timpul de aş-
teptare) şi timpul to-
tal de călătorie de la
origine până la des-
tinaţie pentru fiecare
deplasare; date des-
pre disponibilitatea
locurilor de parcare
şi timpul necesar gă-
sirii unui loc de par-
care pentru cei care
au utilizat auto turis -
mul. 

Sunteţi rugaţi în
această perioada să
reţine�i detaliile de
mai sus legate de de-
plasările dumnea-
voastră pentru a fi în

măsură să furnizaţi intervie-
vatorilor date cât mai comple-
te, sprijin pentru care vă
mulţumim anticipat. Interviu-
rile se vor efectua de către stu-
denţi selectaţi şi special
instruiţi în acest scop de către
consultant, şi care se vor legi-
tima cu ecusoane de operator
de interviu, cartea de identitate
şi carnetul de student. 

Interviuri pentru
transportul metropolitan

Ştiri pe scurt
Columbofilii făgărăşeni, campioni judeţeni
Ţara Făgăraşului are şapte columbofili campioni pe
judeţ. Odată încheiate toate zborurile de anul acestea,
s-au întocmit şi clasamentele. Câştigători la categoriile
fond, general şi maraton au fost Virgil Orzea (Părău),
Mihai Popa (Sâmbăta de Jos), Constantin Chima (Fă-
găraş), Marcel Păiş (Mândra), Cornel Sas (Şinca),
Sorin Zamfir (Făgăraş) şi Gheorghe Şendruc (Făgă-
raş). La nivelul judeţului Braşov la startul sezonului
au fost 9.000 de porumbei înscrişi în competiţii. Pentru
prima oară în acest an s-a realizat şi un campionat
provincial, compus din crescătorii din cele 9 judeţe
ale Transilvaniei. Doi crescători făgărăşeni au obţinut
bronzul la nivel de provincie, respectiv Constantin
Chima la categoria maraton tineret şi Sorin Zamfir la
categoria general. Preşedintele Asociaţiei, Sorin Zam-
fir, are în palmares anul acesta şi faptul că se află în
primii zece la nivel naţional. Făgărăşeanul ocupă un
bine meritat loc VIII la categoriile general şi viteză.
La startul sezonului la nivelul ţării s-au înregistrat pes-
te 500.000 de porumbei înscrişi în concursuri.

Făgăraş: 500-600 de vizitatori pe weekend la Cetate
A venit frigul, s-au terminat concediile, s-au împuţinat
şi vizitatorii Cetăţii! Asta nu înseamnă însă că muzeul
şi ansamblul arhitectural au scăzut la acelaşi nivel
de turişti ca în anii trecuţi. Sunt mai puţini ca astă
vară, dar mai mulţi ca în sezonul rece din anii anteriori.
Potrivit managerului Elena Băjenaru, circuitul turisitc
este vizitat de 500-600 de persoane pe weekend. În
zilele de sâmbătă şi duminică se înregistrează cei
mai mulţi turişti, majoritatea fiind grupuri de copii. În
ce priveşte străinii care calcă pragul Cetăţii în acest
anotimp, ei sunt cu preponderenţă maghiari, francezi
şi englezi.

„Târg de Sănătate” în comuna Jibert

DIN JUDEŢ



Primarul comunei Orme-
niş, Gergely János, ne-a in-
format despre faptul că, „în
cursul acestui an, am reuşit
captarea de noi izvoare de
apă potabilă şi am realizat in-
stalaţia ţevilor necesare în lun-
gime de 2 kilometri. Sperăm
ca, în acest fel, să reuşim eli-
minarea problemelor pe care
le-am avut peste vară în ali-
mentarea cu apă. Investiţia a
costat 600.000 lei. Urmează
ca, tot în acest an, să începem
izolarea şi acoperirea bazinu-
lui de acumulare”. 

De asemenea, edilul comu-
nei Ormeniş a precizat că anul
acesta s-a reuşit finalizarea în
procent de 80% a garajului
pentru maşina de pompieri,
primită în anul 2012, din Ger-
mania, localitatea Dörpen, iar
anul viitor speră să aibă sufi-
ciente fonduri pentru finaliza-
rea în totalitate a lucrărilor ne-
cesare. 

O altă investiţie realizată este
noua clădire a grădiniţei, carea
fost tencuită şi pentru care s-
au primit promisiuni de la
Consiliul Judeţean că se vor

obţine finanţări pentru conti-
nuarea lucrărilor, dar şi pentru
a plăti datoriile de 3 milioane
lei către firma care a realizat
asfaltarea străzilor anul trecut. 

Tot anul acesta se vor cum-
păra 400 de scaune pentru Că-
minul Cultural, din banii pri-
miţi de la Consiliul Judeţean,
urmând să fie cumpărată şi
 instalaţia de aer condiţionat,
necesară pentru un cămin mo-
dern, aşa cum şi-au dorit săte-
nii, a mai precizat Gergely
 János, edilul din Ormeniş. 

Toaso Aron

Specialiştii definesc
 calitatea vieţii ca fiind
„ansamblul elementelor
care se referă la condiţii-
le fizice, starea economi-
că socială, culturală, po-
litică, de sănătate etc.”.

Este vorba despre mediul în
care trăiesc oamenii, conţinu- 
tul şi natura activită ţilor pe care
aceştia le desfăşoară, caracte-
risticile relaţiilor şi procesele
sociale la care participă, bunu-
rile şi serviciile la care au acces,
modelele de consum adoptate,
stilurile de viaţă, evaluarea îm-
prejurărilor şi rezultatele acti-
vităţilor desfăşurate, stările su-
biective de satisfacţie/ insatis-
facţie, fericire, frustrare etc.

Este un concept extrem de
complex care însumează prac-
tic toate aspectele ce şin de
sfera activităţilor pe care omul
le desfăşoară zi de zi. În ceea
ce ne priveşte, vom aborda în

cadrul acestui capitol câţiva
dintre cei mai importanţi in-
dicatori din spectrul social
care contribuie la conturarea
calităţii vieţii.

Unul dintre principalii indi-
catori în evaluarea calităţii vie-
ţii se referă la starea de sănă-
tate a populaţiei şi accesul la
servicii medicale de calitate.
Conform datelor furnizate de
către Direcţia de Sănătate Pu-
blică a Judeţului Braşov prin
Compartimentul de biostatis-
tică şi Informatică Medicală,

în anul 2010 s-au acordat un
număr de 83.874 de consul -
taţii prin cabinetele medicilor
de familie, ceea ce înseamnă
că, în medie, fiecare locuitor
a consultat medicul de cel
 puţin 2 ori pe an!

Un alt indicator important
este cel al bolilor cronice. Con-
form datelor disponibile, în
anul 2010 în municipiul Săcele
erau înregistrate un număr de
11.147 de boli cronice, respec-
tiv 337,37 de boli la 1000 de
locuitori. Din acest punct de

vedere, municipiul Săcele nu
iese din tipar, însă se află puţin
peste media înregistrată la ni-
velul localităţilor urbane din
zona metropolitană.

În anul 2013 funcţionau pe
raza municipiului Săcele nu-
mai 3 cabinete medicale şco-
lare, reflectând astfel comasa-
rea administrativă a unităţilor
de învăţământ şi arondarea
elevilor din mai multe şcoli la
un singur cabinet medical. De
asemenea, existau 19 cabinete
medicale ale medicilor de fa-

milie, faţă de cele 22 care
funcţionau în 2009. În ceea ce
priveşte numărul cabinetelor
stomatologice, acesta nu s-a
modificat în timp, însă, dacă
în anul 2009 funcţionau 5 ca-
binete publice şi 8 private, în
2013 toate cele 14 cabinete
erau în proprietate privată,
însă nici unul dintre acestea
nu avea contract cu Casa de
Asigurări de Sănătate a Jude-
ţului Braşov pentru furnizarea
de servicii medicale compen-
sate. În condiţiile existenţei

unui număr însemnat de lo-
cuitori al căror nivel de trai
este extrem de scăzut, şansele
acestora de a putea beneficia
de servicii stomatologice este
practic nul, cu serioase conse-
cinţe asupra stării lor generale
de sănătate. De asemenea, tre-
buie spus că toate cele 8 far-
macii existente în 2014 elibe-
rau medicamente pe baza re-
ţetelor compensate având con-
tracte încheiate cu casa jude-
ţeană de asigurări de sănătate.
Asistenţa medicală primară
este furnizată prin medicii de
familie, care sunt organizaţi în
cabinete medicale (în special
individuale). Municipiul Săcele
are asigurată asistenţa medi -
cală primară, fiecare dintre cei
21 medici de familie asigurând
asistenţa medicală unui număr
de 1630 săceleni.Toate cele
19 cabinete de au încheiat în
2014 contracte cu acest for. 

Sebastian Dan

519 noiembrie 2014

Seceta nu va mai afecta Ormenişul

Liceul Teoretic din localitate
a sărbătorit 80 de ani de la in-
augurarea clădirii principale a
şcolii româneşti. Cu această
ocazie a fost dezvelită şi o placă
comemorativă şi bustul învăţă-
torului Ioan Pascu, directorul
instituţiei între anii 1921 şi
1939. Învăţătorul Pascu a fost
cel care a întocmit schiţa pro-
iectului şi a „luptat” cu autori-
tăţile timpului pentru idealul
său de a construi o şcoală nouă,
frumoasă, dotată cu tot ce era
necesar pentru desfăşurarea ac-
tivităţii instructiv-educative în
cele mai bune condiţii. Bustul

personalităţii codlene a fost rea-
lizat de către artistul plastic Pe-
trică Buhnici. 

La eveniment au participat
reprezentanţi ai Inspectoratului
Şcolar Judeţean, primarul Că-
tălin Muntean, cadre didactice
de la instituţiile de învăţământ
din localitate, foşti şi actuali
profesori şi elevi ai liceului şi
familia învăţătorului Ioan
Pascu. În sala festivă a liceului,
oaspeţii au putut viziona un
scurt istoric al şcolii, un filmuleţ
realizat de un elev al liceului cu
o dronă şi un spectacol pregătit
de elevi şi cadre didactice ale

liceului,  urmat apoi de întâlni-
rea între generaţii, fiind pre-
miaţi cu diplome de excelenţă
foştii directori, profesori pen-
sionari, şefi de promoţie şi alţi
absolvenţi de prestigiu.

Cu aceeaşi ocazie, Mircea
Dragoş, preşedintele despărţă-
mântului „ASTRA Codlea Dr.
Nicolae Căliman”, a conferit
diplome de excelenţă Liceului
Teoretic Codlea şi profesorilor
Merinde Elisabeta, Iaru Mihae-
la, Carmen Mihăescu, Magda-
lena Rătan, Gheorghe Cutieru
pentru contribuţia la promova-
rea culturii naţionale.

Codlea: 80 de ani de la inaugurarea
primei clădiri a Liceului Teoretic 

Calitatea vieţii în Săcele
faţă de zona metropolitană
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6 BRAȘOVUL ISTORIC Miercuri

Jurna-
list, inven-

tator al propulsorului cu reacţie,
Alexandru Ciurcu s-a născut pe 29
ianuarie 1854, în comuna Şercaia,
într-o familie de vechi cărturari. 

După terminarea liceului la Braşov,
în 1872, s-a înscris la Facultatea de
Drept din Viena, dar a făcut în paralel
şi studii tehnice între 1873 şi 1876.  

Împreună cu francezul Just Buisson
au pus la punct detaliile tehnice ale
unui motor cu reacţie. Ei studiază
problema propulsiei aeronavelor mai
uşoare decât aerul, respectiv pro-
pulsarea dirijabilelor, la vremea
aceea în vogă. Propulsorul se baza
pe forţa de reacţie care se dezvoltă
la evacuarea gazelor dintr-un reci-

pient aflat sub presiune. Au făcut
mai multe experienţe şi au ajuns la
concluzia că acesta poate fi folosit la
propulsarea unui vehicul care se de-
plasează în aer, pe apă sau pe sol.
Definitivează invenţia „Ambarcaţiu-
ne cu reacţie – Propulsorul reactiv“,
numită mai apoi „Propulsorul cu
reacţie Ciurcu–Buisson“. 

Ei construiesc şi experimentează
pentru prima dată în lume un motor
cu reacţie. Motorul era format
dintr-o butelie de aramă, având o
capacitate de 2 l şi un orificiu de eva-
cuare, cu diametrul de 3 mm. Ames-
tecul introdus producea, prin ardere,
o presiune interioară de 10-15 at-
mosfere. Nu se cunoaşte compoziţia
amestecului. În descrierea Brevetului
se spunea doar că „arde lent în
 recipiente
 închise fără
să lase rezi-
d u u r i ;
 produce un
volum mare
de gaze (are
o detentă pu-
ternică); se
fabrică uşor;
are un preţ
redus“. 

Pe 13 august 1886, ei au experimen-
tat, cu succes, pentru prima oară în
istoria tehnicii, o ambarcaţiune cu
motor reactiv. Experienţa a avut loc
pe Sena, contra cursului apei, şi a
durat 15 minute.

Presa din Paris a consemnat acest
eveniment, menţionând că „o barcă
fără pânze, fără vâsle sau zbaturi a
urcat pe Sena împotriva curentului“.
Autorii au primit Brevetul francez
179001 din 12.10.1886. Cu ocazia
primei experimentări au constatat
că este nevoie de o putere mai mare.
În consecinţă, au mărit capacitatea
buteliei şi au reluat experimentul pe
16 decembrie 1886. Din păcate, în
experimentul făcut tot pe Sena, Just
Buisson şi-a pierdut viaţa. Cercetă-
rile au continuat, iar experimentările

efectuate cu
un motor
montat pe
un vagonet
au demons-
trat posibili-
t a t e a
u t i l i z ă r i i
motorului
cu reacţie
fără pericol
de explozie.

Aşadar,  a construit şi experimentat
primul motor reactiv cu combustibil
lichid care putea fi utilizat pentru
deplasarea pe apă sau pe şine. 

A intuit şi posibilitatea utilizării în
aeronautică, dar moartea lui Just
Buisson şi lipsa banilor au făcut ca
această soluţie de aplicare să rămână
doar la stadiul de proiect. 

A revenit în ţară în 1890 şi a condus
timp de zece ani ziarul Timpul. 

Alexandru Ciurcu s-a stins din viaţă
pe 22 ianuarie 1922 în Bucureşti.
Avea 68 de ani.

Inventatorul
motorului cu reacție



Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Braşov
organizează o serie de
manifestări dedicate
 Zilei Internaţionale a
Drepturilor Copilului,
potrivit unui comunicat
de presă.

Manifestările se adresează
atât copiilor din centrele de
plasament din judeţul Braşov
aflate în subordinea instituţiei,
cât şi copiilor din şcolile bra-
şovene.

Seria de evenimente a în-
ceput luni, la Complexul de
Servicii din localitatea Hăr-
man, unde actorii Teatrului
de păpuşi „Albinuţele” au pre-
zentat o piesă de teatru pentru
copiii din centrele Hărman şi
Tărlungeni.

Ieri, la Complexul de Ser-
vicii din oraşul Victoria, s-a
organizat întrecerea „Cupa
Prieteniei” la fotbal, la care
au participat echipele Centru-

lui de Plasament „Azur”, a
Liceului Teoretic „I.C Drăgu-
şanu” şi a Colegiului Tehnic
„Dr. Al. Bărbat” din oraşul
Victoria.

Astăzi, de Ziua Mondială
de Prevenire a Abuzului şi
Violenţei împotriva Copilului,
se va organiza o campanie de
informare şi conştientizare a

efectelor abuzului şi violenţei
împotriva copiilor, care se va
derula în colaborare cu Şcolile
generale nr.3 şi 14 din Bra-
şov.

În ziua de 20 noiembrie, se
va organiza Ziua Porţilor Des-
chise la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, după care va avea

loc festivitatea de premiere a
câştigătorilor competiţiei de
desene „Drepturile copilului
văzute prin ochi de copil”, la
care s-au înscris elevi de la
mai multe şcoli generale, dar
şi din centrele de plasament
din subordinea Direcţiei Ge-
nerale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Braşov.

Manifestările se vor încheia
vineri, cu o masă rotundă pe
tema drepturilor copilului şi
protejarea lor împotriva ori-
căror forme de abuz şi a de-
licvenţei juvenile.

În cadrul Complexelor de
servicii din localităţile Hăr-
man, Tărlungeni, Săcele, Bră-
det, Braşov, Codlea, Ghimbav,
Făgăraş Victoria, Rupea şi
Dacia, care aparţin de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Braşov,
se vor organiza pe tot parcur-
sul săptămânii activităţi edu-
cative şi sportive dedicate
Zilei Internaţionale a Drep-
turilor Copilului.

Ziua Internaţională
a Drepturilor Copilului

Proiectul „Liderii de mâine
Braşov”, iniţiat de Asociaţia
Femeilor de Afaceri şi a Fe-
meilor Conducătoare de In-
treprinderi Braşov (AFAFCI)
a continuat ieri cu modului
„Management public”, în ca-
drul căruia elevii participanţi
au avut ocazia să se întâlneas-
că şi să dialogheze cu repre-
zentanţii instituţiilor din
administraţia publică locală
braşoveană. Beneficiarii di-
recţi ai proiectului sunt 30 de
elevi al clasei a XI-a, din trei
colegii braşovene.

Cei 30 de elevi au fost pri-
miţi în sala de consiliu local
de Adina Durbacă, viceprimar
al municipiului Braşov, iar
după ce au epuizat majoritatea
subiectelor de discuţie, îm-
preună cu viceprimarul, au
pornit într-un tur al obiective-

lor de investiţii din Braşov rea-
lizate de municipalitate, în cur-
sul căruia au primit explicaţii
în special despre dublarea pa-
sajului Fartec, pasajul Inde-
pendenţei, Sala Sporturilor şi
Bazinul Olimpic. Pe tot par-
cursul întâlnirii, elevii s-au ară-
tat interesaţi de chestiuni
generale vizând organizarea
şi rolul Primăriei, şi Consiliului
Local, dar au adresat şi între-
bări precise, depre implicarea
primăriei în sprijinirea învă-
ţământului sau în crearea de
locuri de muncă, despre lu-
crări de investiţii concrete care
vizează liceele de unde provin
sau despre alocări bugetare
din bugetul local.

„Am avut discuţii interesan-
te şi foarte la obiect. Tinerii
sunt interesaţi de amănunte
privind rolul şi atribuţiile pri-

marului, viceprimarilor şi con-
siliului local, dar am primit
întrebări interesante şi despre
buget, despre investiţiile pe
care le-am realizat, sau despre
strategiile de viitor pentru Bra-
şov. M-au surprins într-un
mod plăcut cu acest interes al
lor pentru viaţa comunităţii şi
cred că a fost o experienţă uti-
lă şi interesantă de ambele
părţi”, a declarat viceprimarul
Adina Durbacă.

„A fost foarte interesant
pentru că am avut ocazia să
ne întâlnim cu personalităţi
pe care le vedem doar la tele-
vizor. Sunt oameni foarte des-
chişi, care ne-au răspuns la
toate întrebările pe care le-
am avut şi a fost o oportuni-
tate pe care nu mulţi tineri o
au de a intra în contact şi de
a înţelege administraţia bra-
şoveană”, a spus Alexandra
Mara Similie, elevă a Colegiu-
lui Naţional „Ioan Meşotă”,
una dintre participantele la
proiect.

Cel de-al doilea modul al
proiectului a mai inclus două
întâlniri similare, cu prefectul
Judeţului Braşov, Romer
 Ambrus Sandor Mihaly, şi cu
preşedintele interimar al
 Consiliului Judeţean Braşov,
Mihai Pascu, întâlniri care au
avut loc în sala de şedinţe a
Consiliului Judeţean. A.P.

LOCAL 719 noiembrie 2014

Documentarul „Paşaport de
Germania” va fi proiectat la
Braşov în prezenţa regizorului
Răzvan Georgescu şi a pro-
ducătorului Alexandru Solo-
mon. 
Premiera va avea loc mâine,
20 noiembrie, de la ora 19:00,
în sala 3 a cinematografului
Cityplex Braşov.
Paşaport de Germania spune
povestea celui mai amplu
 negoţ de oameni din Europa
secolului XX: vânzarea siste-
matică a populaţiei germane
din Republica Socialistă Ro-
mânia către Republica Fede-
rală Germania. Documentarul
se axează pe istoriile perso-
nale ale celor direct afectaţi,
dar şi pe mărturiile celor res-

ponsabili de acest negoţ.
Imagini de arhivă inedite
completează acest docu-
mentar emoţionant.
În timpul prezenţei lor
continue de 850 de ani în
Transilvania şi de peste
200 de ani în Banat, ger-
manii au înfruntat vitre-
giile naturii, valurile de
mongoli şi epidemiile, s-
au opus tentativelor de
asimilare ale maghiarilor
şi românilor, au îndurat

deportările în Bărăgan, în Uni-
unea Sovietică dar şi comu-
nismul românesc. În ciuda
greutăţilor, au prins rădăcini
aici şi s-au bucurat de o pozi-
ţie socială relativ confortabilă.
Până când s-a pus la cale ne-
goţul şi germanii au dispărut
– practic, peste noapte – din
România. 
Cum a fost posibilă vânzarea
unui întreg grup etnic din Ro-
mânia comunistă între 1968 şi
1989? Cu ce fel de probleme
se confruntă astăzi un om care
a fost „vândut” astfel? Care
este preţul libertăţii? Acestea
sunt câteva dintre întrebările
la care vă invită să reflectaţi
Paşaport de Germania.

Liana Adam

„Liderii de mâine” 
au stat de vorbă cu autorităţile locale

Documentarul „Paşaport de
Germania” , proiecţie de gală
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Crenguţe de pe proprietatea prinţului
Charles, folosite la medicamente anticancer

Crenguţe de tisă recoltate
din grădinile de la Highgrove
House, proprietatea pe care
prinţul Charles, un adept al
homeopatiei şi al tratamente-
lor naturiste, o deţine în co-
mitatul Gloucestershire din
Marea Britanie, vor fi trans-
formate în medicamente con-
tra mai multor tipuri de
cancer.

În acest an, aproximativ
380 de kilograme de crenguţe
de tisă, recoltate din arborii
care se află pe acea proprie-
tate a prinţului britanic, vor fi
utilizate la fabricarea unor
medicamente contra cance-
rului mamar, ovarian, pulmo-

nar şi altor tipuri de cancer
care sunt asociate cu SIDA,
informează dailymail.co.uk.

Medicamentele vor fi pro-
duse de Limehurst, o mică fir-
mă din Chichester, care
foloseşte crenguţele de tisă în
tratamentele anticancer de
peste două decenii.

Peste 4.000 de grădini pu-
blice şi private participă la
acest proiect. Grădinile de la
Highgrove House participă
pentru prima dată la noul pro-
iect, iar unele dintre crengu-
ţele de tisă au fost tăiate chiar
de prinţul britanic.

Anumite specii de tisă - in-
clusiv cele din grădinile Hi-

ghgrove House - conţin mo-
lecule anticancer cunoscute
sub denumirea „taxan”, con-
centrate în frunzele aflate la
vârfurile crengilor.

Aceste molecule au o func-
ţie antimitotică, împiedicând
celulele să se multiplice şi
oprind astfel creşterea ţesutu-
rilor tumorale la pacienţii
diagnosticaţi cu cancer.

Crenguţele de tisă trebuie
să fie recoltate într-o anumită
perioadă a anului - din iunie
până în septembrie - când are
loc un nou ciclu de creştere.
În afara acestei perioade, con-
centraţiile de substanţă activă
sunt considerabil reduse.

China își propune să trimită o sondă
spațială pe Marte în 2020

China inten�ionează să trimită
o sondă spa�ială pe planeta Mar-
te în anul 2020, pentru a depune
un vehicul teleghidat, după
eșecul unei misiuni precedente
spre Planeta Roșie, a informat
presa de stat din China. „Pre-
conizăm să efectuăm o misiune
pe Marte până în 2020, care va
include punerea pe orbită a unei
sonde spațiale, amartizarea sa
și explorarea planetei prin in-
termediul unui vehicul”, a de-
clarat omul de știin�ă Peng Tao,

citat de ziarul China Daily.
„Spre comparație, alte națiuni
vor trebui să efectueze mai multe
misiuni pentru a reuși aceste trei
etape”, a sus�inut sursa citată.

China și-a perfec�ionat teh-
nica spa�ială, reușind o aseleni-
zare la sfârșitul anului 2013 cu
sonda de Chang'e-3 și debar-
carea pe suprafa�a Lunii a unui
vehicul teleghidat numit „Iepu-
rele de Jad”, misiune apreciată
drept un „succes deplin”, scrie
AFP. Acest rover lunar asele-

nizat la mijlocul lunii decembrie
2013, a întrerupt comunicarea
cu Pământul câteva săptămâni
mai târziu din cauza unor pro-
bleme tehnice generate de „me-
diul complicat de pe suprafa�a
Lunii”. Oamenii de știin�ă chi-
nezi s-au temut că modulul nu
va supravie�ui frigului din noap-
tea lunară care durează cât 14
zile pământene, însă contactul
cu „Iepurele de jad” a fost în
cele din urmă restabilit în fe-
bruarie 2014.

Rotterdamul, cel
de-al doilea mare
oraş din Olanda,
a fost ales „Oraşul
european al anu-
lui 2015” în cadrul
galei premiilor de-
cernate de centrul
britanic „Acade-
my of Urba nism”,
informează ziarul
La Libre Belgique.

Locurile următoare
în top 3 au fost ocupate
de Aarhus, din Dane-
marca, şi Torino, din
nordul Italiei.

„Rotterdamul are o
populaţie tânără, deschisă şi
tolerantă, adoptă inovaţii ur-
bane şi arhitecturale şi se află
în avandargă în termeni de
antreprenoriat. Strategia sa vi-
zează reunirea familiilor şi a
întreprinderilor în partea cen-
trală a oraşului prin interme-

diul dezvoltărilor urbane, a
spaţiilor publice animate şi a
unei foarte bune reţele de
transport în comun”, a explicat
preşedintele academiei, Steven
Bee. 

Rotterdamul este cel mai
modern oraş din Olanda, cu-

noscut pentru turnurile sale
care se ridică pe clădirile de
afaceri din centru. Simbolul
oraşului portuar este Turnul
Spaţial Euromast ce măsoară
nu mai puţin de 184 metri î-
nălţime. 

De asemenea, în Rotterdam

puteţi vizita muzeul
Boymans-van-Beunin-
gen unde aveţi posibi-
litatea de a admira o
colecţie de sculptură,
pictură şi design. Lângă
centrul oraşului este In-
stitutul Olandez de Fo-
tografie şi Arhitectură
care dispune de un nu-
măr generos de galerii. 

Un obiectiv turistic
foarte popular este
Diergaarde Blijdorp,
grădina zoologică ce
găzduieşte fabulosul
Oceanum, locul unde
turiştii se pot plimba
prin tuneluri transpa-

rente chiar în mijlocul
�estoaselor uriaşe şi a rechi-
nilor. Pentru o plimbare ro-
mantică în Rotterdam vizitaţi
elegantul pod Erasmus, cu -
noscut şi sub numele de „Le-
băda”, datorită înfăţişării sale
fascinante.

Rotterdam este cel mai mare port fluvial din Europa și al treilea port din lume

„Oraşul european
al anului 2015”

Facebook dezvoltă în secret un nou site
Facebook dezvoltă în secret un nou site, denumit „Face-
book at Work”, pentru a cuceri şi zona corporate. Reţeaua
socială doreşte să ofere un instrument de comunicare la
nivel profesional, în speranţa că va putea rivaliza cu Goo-
gle, Microsoft şi LinkedIn. Noul instrument Facebook le
va permite utilizatorilor să comunice între ei şi să transmită
documente, rivalizând cu Google Drive şi Microsoft Office.
Noul site va semăna cu Facebook - având newsfeed-uri
şi grupuri - dar angajaţii vor putea să separe profilul per-
sonal de cel profesional.
Angajaţii Facebook au folosit site-ul în activitatea lor zilnică
şi s-au declarat mulţumiţi. Proiectul a început anul trecut
şi este testat alături de alte companii, pe măsură ce se
apropie data de lansare. Unii dintre tehnicienii care lu-
crează la site-ul Facebook at Work se află în Londra. Fa-
cebook ar putea acapara o parte din cota de piaţă a
LinkedIn, reţeaua de socializare pentru profesionişti, care
are 90 de milioane utilizatori activi în fiecare lună. 

O mie de jocuri video vintage, lansate gratuit pe internet
Pac-Man, Astro Fighter şi Kung-Fu Master se numără
printre cele aproximativ o mie de jocuri video vintage care
pot fi consultate gratuit de internauţi pe site-ul Internet
Arcade.  Cele mai multe dintre aceste jocuri vintage sunt
de luptă, de sport, de îndemânare şi de aventuri. Utilizatorii
nu au nevoie să descarce niciun program utilitar. După
ce au deschis jocul, ei trebuie să facă un simplu clic pe
menţiunea „Run an in-browser emulation” şi să urmeze
instrucţiunile. Ei vor trebui, după caz, să folosească butonul
de spaţiu pentru a lansa jocul şi apoi să apese pe butonul
„inseraţi o monedă”. Jocurile pot fi jucate în doi, folosind
butoanele „Player 1” şi „Player 2”. Utilizatorul controlează
jocul cu ajutorul tastelor săgeţi de pe tastatură, tasta de
spaţiu şi tastele CTRL şi ALT. 

8 Miercuri

Pe scurt



Corona Brașov va juca
împotriva fetelor de la
SCM Craiova, astăzi de
la ora 18.00, în Sala
Sporturilor „Dumitru
Popescu Colibași”, într-
o partidă ce contează
pentru ultima etapă a
turului Ligii Naționale
de Handbal Feminin.  

Partida cu SCM Craiova
este una extrem de importantă
pentru configura�ia clasamen-
tului. Brădeanu și compania
ocupă pozi�ia a patra în cla-
sament, la patru lungimi
distan�ă de locul secund, ocu-
pat în acest moment de trupa
din Craiova. În aceste condi�ii,
fetele antrenate de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece
sunt condamnate să câștige
jocul cu forma�ia pregătită de
fostul tehnician al Coronei,
Aurelian Roșca.

Oboseala, principalul inamic.
Brașovencele vin după debu-
tul perfect din Cupa EHF, dar
oboseala acumulată în această
deplasare este principalul mo-
tiv de îngrijorare pentru trupa
de sub Tâmpa. „A fost un
drum foarte lung și fetele s-au
plâns de oboseală. Trebuie
însă să facem ceea ce este ne-
cesar, să acoperim tot ce ne-
am propus să trecem peste
această stare de oboseală și
la ora jocului să fim în cea
mai bună formă și să ne pu-
tem apropia victoria. Cu Cra-
iova va fi un meci extrem de
dificil. Craiova e pe poziția a
doua a clasamentului, una pe
deplin meritată, din punctul
meu de vedere. Oltencele for-
mează o formație dificilă, au
o viteză foarte mare de joc,
sunt extrem de periculoase în-
tre nouă și șase metri și dacă
le vom lăsa se se apropie am
putea avea probleme. Trebuie
să ne luăm măsuri pe faza de-
fensivă, la atacurile lor rapide,
la contraatacuri și la faza a
doua, pentru că au un joc în
viteză. Sunt jucătoare mici, nu
au talie, dar compensează

printr-o viteză foarte mare și
o tehnică individuală foarte
bună. Eu sunt însă optimist și
spun că dacă noi vom juca la
nivelul nostru și la potențialul
nostru, va fi greu ca fetele de
la Craiova să ne pună proble-
me la Brașov”, a declarat teh-
nicianul brașovencelor,
Bogdan Burcea. „A fost un
drum foarte lung din Slovacia
și s-a acumulat oboseală. Tre-
buie însă să trecem repede
peste și să ne revenim pentru
că ne așteaptă un meci foarte
important în campionat îm-
potriva formației din Craiova,
care este în acest moment pe
poziția secundă a clasamen-
tului. Craiova a demonstrat
că este un adversar incomod
în acest campionat și trebuie
să fim foarte atente. Sperăm
să ne recuperăm cât mai bine
și la ora partidei să fim în cea
mai bună formă pentru a pu-
tea câștiga jocul”, a spus ex-
trema Coronei, Camelia
Hotea.

Săptămână de foc. Nici nu
vor scăpa bine de partida cu
Craiova, că fetele antrenate
de Bogdan Burcea și Dumitru
Berbece trebuie să se pregă-
tească de returul cu Iuventa
Michalovce din turul al treilea

al Cupei EHF. Chiar dacă s-
au impus în tur în Slovacia cu
scorul de 31-28, brașovencele
sunt conștiente că trebuie să
lupte până la capăt și să
câștige și partida de duminică.
„Nu vrem să ne gândim decât
la calificare, însă trebuie să
tratăm foarte serios meciul re-
tur, să jucăm mai bine și să
tranșăm meciul mult mai clar.
Nu mai vrem să avem proble-
me. Am marcat șapte goluri
în meciul tur și mă bucur pen-
tru acest lucru, însă trebuie să
le mulțumesc fetelor pentru că
fără pasele lor nu aș fi reușit
să înscriu de atâtea ori. Tre-
buie să rămânem concentrate
până la finalul partidei retur
cu formația slovacă, pentru a
nu avea surprize”, a spus și
golghetera Brașovului din me-
ciul tur, Camelia Hotea. „Le-
am atras atenția asupra
meciului doi cu Iuventa Mi-
chalovce de duminică și până
nu vom câștiga și meciul retur,
calificarea nu este jucată. Am
spus de la început că este o
dublă dificilă și fetele trebuie
să fie concentrate și atente
până la final. Sper să
câștigăm mai clar decât am
făcut-o în meciul tur și să ofe-
rim o bucurie fanilor care vor

veni să ne susțină duminică”,
a spus tehnicianul Coronei,
Bogdan Burcea. Partida retur
dintre Corona Brașov și Iu-
venta Michalovce, din turul
al treilea al Cupei EHF, se va
disputa duminică, de la ora
18.00, în Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu Colibași”.  

Cu Baia Mare în cupă. Corona
a avut ghinion la tragerea la
sor�i a Cupei României la
handbal feminin și va juca în
optimile competi�iei împotri-
va campioanei HCM Baia
Mare. Partida va avea loc pe
21 ianuarie 2015 la Sala Spor-
turilor „D. P. Colibași” din
Brașov. În acest sezon, pro-
gramul de desfășurare al Cu-
pei României a fost schimbat.
Astfel, acum vom avea optimi
de finală, care se vor juca într-
o singură manșă, sferturi de
finală, tur-retur și apoi Final-
Four. Celelalte confruntări din
optimi sunt: Dunărea Brăila
- HCM Roman, HCM Rm.
Vâlcea - CSM Ploiești, CSM
Cetate Deva - Mureșul Tg.
Mureș, CSM Unirea Slobozia
- CSM București, „U” Ale-
xandrion Cluj - Știin�a
București, CSU Neptun
Constan�a - HC Zalău, Rapid
București - SCM Craiova. 

Obligate să câștige
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Mureșan a scăpat de suspendare. Comisia de Recurs a Federației
Române de Fotbal a înlăturat sancțiunile aplicate lui Gabriel
Mureșan, jucătorul echipei ASA Tg. Mureș, informează site-
ul lpf.ro. Comisia de Disciplină din cadrul FRF îl sancționase
pe Mureșan cu o suspendare de 16 meciuri și o amendă
de 25.000 de lei după ce fotbalistul l-a accidentat pe Raul
Rusescu, atacantul Stelei București, în timpul meciului din
etapa a 12-a a Ligii I. Mijlocașul l-a lovit cu cotul în cap pe
Rusescu, care a devenit indisponibil mai multe săptămâni.
După decizia Comisiei de Recurs, Mureșan va putea evolua
în următoarea etapă a Ligii I. În schimb, Comisia de Recurs
a menținut suspendarea de 6 meciuri dictată împotriva lui
Ousmane N'Doye, coechipierul lui Mureșan.

Rusescu e uluit de decizia Comisiei de Recurs. Atacantul stelist Raul
Rusescu, accidentat grav de mijlocaşul echipei ASA Târgu
Mureş, Gabriel Mureşan, s-a declarat şocat de faptul că sus-
pendarea de 16 jocuri dictată de Comisia de Disciplină în
cazul fotbalistului ardelean a fost anulată de Comisia de Re-
curs a FRF. „Sunt şocat de decizia Comisiei de Recurs şi
consider că nu este normal ca în 2014 să fie tolerate ase-
menea acte de indisciplină. Din păcate, s-a creat un prece-
dent periculos pentru toţi jucătorii de fotbal. Nu pot şi nu am
cum să fiu de acord cu această decizie. Din păcate pentru
mine şi pentru familia mea, am trecut prin momente foarte
dificile. Încă nu pot să estimez data când voi redeveni un
om normal şi când voi putea să îmi desfăşor activitatea fără
probleme. Este regretabil că s-a ajuns în această situaţie”,
a declarat Rusescu, pentru site-ul oficial al FC Steaua.

Chiricheș costă 10 milioane de euro. Clubul Tottenham a stabilit
la 10 milioane de euro suma cu care acceptă să-l cedeze
definitiv pe fundaşul Vlad Chiricheş, sperând astfel să re-
cupereze în totalitate investiţia iniţială, de 9,5 milioane de
euro, informează canalul italian Sport Mediaset. Sursa pre-
cizează că preţul de zece milioane de euro este „pentru cine
întreabă”. Arsenal şi Juventus sunt cluburile cele mai inte-
resate de Chiricheş, cu menţiunea că gruparea londoneză
este într-o situaţie financiară mai bună decât „rivala” italiană.
Presa internaţională a scris, săptămâna trecută, că Juventus
a luat legătura prin intermediari cu clubul Tottenham pentru
transferul fundaşului Vlad Chiricheş, însă nu este dispusă
să plătească mai mult de opt milioane de euro pentru fostul
stelist. Campioana Italiei doreşte un împrumut al fundaşului
în vârstă de 25 de ani, cu opţiune de cumpărare. Totodată,
tranzacţia ar trebui să aibă loc în ianuarie, numai în situaţia
în care Juventus se califică în optimile de finală ale Ligii
Campionilor. De asemenea, conform presei engleze, clubul
Arsenal Londra doreşte să-l achiziţioneze pe Chiricheş în
perioada de transferuri din această iarnă şi este dispus să
ofere suma cerută de Tottenham pentru român.

Mancini a revenit la Inter. Roberto Mancini a revenit după şase
ani la Inter Milano, dar misiunea tehnicianului de 49 de ani
nu este deloc una uşoară, primele meciuri din cel de-al
doilea mandat pe banca nerazzurrilor fiind cu AC Milan şi
AS Roma. „Niciun meci nu este uşor în Serie A, dar să începi
avându-i ca adversari pe Milan şi pe Roma este fascinant”,
a declarat Mancini pentru Gazzetta dello Sport. Fostul teh-
nician de la Manchester City şi Galatasaray trebuie să rea-
ducă şi entuziasmul într-o echipă care părea debusolată în
mandatul lui Walter Mazzarri. „Am lucrat atât din punct de
vedere tactic, cât şi din punct de vedere psihologic. Primul
lucru pe care am încercat să mă bazez, dincolo de tactică,
a fost entuziasmul”, a spus antrenorul care a cucerit trei titluri
de campion al Italiei la prima sa experienţă la Milano, între
2004 şi 2008. Fostul atacant recunoaşte dificultăţile actuale
din fotbalul italian, dar spune că Inter are nevoie să-şi îm-
bunătăţească jocul cât mai curând. Mancini va debuta pe
banca Interului duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45,
chiar împotriva rivalilor de la AC Milan.

Totti a luat premiul Facchetti. Premiul Giacinto Facchetti, înfiinţat
în 2006 în memoria fostului căpitan al formaţiei Internazionale
Milano şi al naţionalei Italiei, a fost acordat căpitanului echipei
AS Roma, Francesco Totti, informează Gazzetta dello Sport.
„Am dat totul pentru AS Roma şi Roma mi-a dat totul. Dacă
joci 20 de ani pentru o echipă, înseamnă că relaţia este
foarte puternică. Mereu am avut o pasiune pentru acest club
şi doar tricoul acestei echipe am vrut să-l port", a declarat
Totti, în vârstă de 38 de ani. Acest premiu, intitulat „Giacinto
Facchetti, Il bello del calcio (frumosul fotbalului)", înfiinţat la
iniţiativa cotidianului sportiv Gazzetta dello Sport în memoria
fostului jucător decedat în septembrie 2006, recompensează
o personalitate din lumea fotbalului a cărei carieră este
exemplară.

Victorie pe terenul campioanei
Lupii au scăpat de blestemul

loviturilor de departajare și au
reușit un succes extrem de
spectaculos, chiar pe terenul
campioanei en-titre și liderului
la zi din Liga MOL, Dab Do-
cler. Hocheştii de la Corona
Wolves Braşov  au câştigat cu
5-2 (3-1, 0-1, 2-0) în fa�a celor
de la Dab Docler şi s-au apro-
piat la trei puncte de podium.
Căpitanul Evgheni Pisarenko

a fost unul dintre cei mai buni
jucători de pe teren, el reușind
trei pase decisive, cu ajutorul
cărora Corona Brașov a
câștigat neașteptat de clar pe
arena liderului din Liga MOL.
Campionii României au avut
o primă repriză excelentă, iar
golurile înscrise de Molnar,
Virag și Peter au dus scorul la
3-1 după 20 de minute de joc.
Dab Docler a revenit în joc în

actul secund când s-a apropiat
la o singură lungime distan�ă
de forma�ia condusă de Jerry
Andersson. Repriza a treia a
apar�inut „lupilor” brașoveni
care au mai punctat de două
ori prin Klouda și Mihaly și
au închis tabela la scorul de
5-2. Acesta a fost doar al trei-
lea eșec în 18 meciuri pentru
Dab Docler în acest sezon.
Astfel, la finalul miniturneului

din Ungaria, hocheiștii
brașoveni se întorc acasă cu
5 puncte din trei jocuri, ei pier-
zând întâlnirile cu Debrecen
și Miskolc după executarea lo-
viturilor de departajare. Co-
rona Wolves Brașov a adunat
31 de puncte în cele 17 me-
ciuri jucate și se află la doar
trei puncte distan�ă de Mis-
kolci, ocupanta pozi�iei a treia
în clasament. 



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

DIVERTISMENT10 Miercuri

Filmele programate în
această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
următoarele: 

Astăzi 19 noiembrie
◾ 20:00 – Seara Doc And

Roll: Pirate Radio / The
Boat That Rocked (Piraţii
Rockului) (Anglia, 2009)
Regia: Richard Curtis
Cu: Philip Seymour Hof-
fman, Bill Nighy, Nick
Frost
Comedie, muzical

Mâine 20 noiembrie
◾ 20:00 – Comedy Classics:

The Big Lebowski (Marele
Lebowski)  (SUA, 1998)
Regia: Joel şi Ethan Coen
Cu: Jeff Bridges, John
Goodman, Steve Buscemi
Comedie

Vineri 21 noiembrie
◾ 18:00 – ALTFESTVAL

Intrarea gratuită
Back to The Future (SUA,
1985)
Regia: Robert Zemeckis
cu: Michael J. Fox, Chris-
topher Lloyd, Lea Thom-
pson
Comedie, SF

◾ 20:00 – Seara fantastică/
Film Cult: The Keep (For-
tăreaţa) (SUA, 1983) 
Regia: Michael Mann
Cu: Scott Glenn, Ian

McKellen, Gabriel Byrne
Thriller, fantastic

◾ 22.00 ALTFESTIVAL
Intrarea gratuită
TRON: Legacy (2010)
Regia Joseph Kosinski
cu: Jeff Bridges, Garrett
Hedlund, Olivia Wilde 
SF, aventura

Sâmbătă 22 noiembrie
◾ 11:00 – Matineu copii:

 Ratatouille (1961)
Regia: Brad Bird, Jan Pin-

kava
Animaţie
Dublat în limba română

◾ 17:00 – Golden Classics:
Sunset Boulevard (Bulevar-
dul amurgului) (1950)
Regia: Billy Wilder
Cu: William Holden, Gloria
Swanson
Dramă, film noir
3 premii Oscar

◾ 19.00: Mari regizori: To
Catch a Thief (Să prinzi un
hoţ) (SUA, 1955)

Regia: Alfred Hitchcock
Cu: Cary Grant, Grace Kelly
Thriller, romantic

◾ 21:00 – ALTFESTIVAL
Intrarea gratuită
Minority Report (SUA,
2002) 
Regia: Steven Spielberg
Cu: Tom Cruise, Colin Far-
rell, Samantha Morton
Thriller, SF

Duminică 23 noiembrie
◾ 11:00 – Matineu copii: Fin-

ding Nemo (În căutarea lui
Nemo)  (SUA, 2003)
Regia: Andrew Stanton,
Lee Unkrich
Animaţie
Dublat în limbă română

◾ 17:00 – Golden Classics:
Mirage (Miraj) (SUA,
1965)
Regia: Edward Dmytryk
Cu: Gregory Peck, Diane
Baker, Walter Matthau
Thriller

◾ 19:00 – Seara de Oscar:
Chinatown (Cartierul chi-
nezesc) (SUA, 1974) 
Regia: Roman Polanski
Cu: Jack Nicholson, Faye
Dunaway
Drama, film noir
6 nominalizări şi premiul
Oscar pentru cel mai bun
scenariu.

Intrarea la filme se face pe
bază de voucher. 

Horoscopul zilei
Berbec. Te vei lăsa dus/ă de val şi e posibil să faci unele
greşeli copilăreşti. Nu este cazul să îţi pierzi capul şi nici
să te îndrăgosteşti de prima persoană care îţi apare în cale. 
Taur. Dacă vei acţiona cu încredere, astăzi e posibil să obţii
tot ce îţi doreşti. Uneori este bine să fii stăpân/ă pe tine şi
să nu te emoţionezi, chiar dacă nu eşti prea bine pregătit/ă. 
Gemeni. Astăzi vei reuşi să ajuţi pe cineva fără măcar să îţi
planifici acest lucru. Simpla ta prezenţă la locul şi momentul
potrivit îţi va salva un prieten de la o neplăcere. 
Rac. O întâmplare nefericită îţi poate strica ziua astăzi, însă
nu este atât de grav precum pare la început. Vei trece printr-
o sperietură zdravănă, după care te vei linişti şi vei zâmbi. 
Leu. Astăzi vei excela la locul de muncă şi vei primi exact
ceea ce meriţi. Laudele şefilor, cât şi cele ale colegilor te
vor copleşi şi este posibil să primeşti o mărire de salariu. 
Fecioară. Astăzi vei avea parte de unele discuţii destul de
aprinse cu partenerul de viaţă, dar în mare parte va fi vina
ta. Învaţă să îţi ţii criticile în frâu. 
Balanţă. Nu te încrede în oricine astăzi şi încearcă să îţi se-
lectezi atent cunoştinţele. E posibil că cineva să se infiltreze
în grupul tău tocmai pentru a-ţi face probleme. 
Scorpion. Astăzi va trebui să participi la un eveniment la care
nu ai vrea să fii prezent/ă, însă va trebuie. Chiar dacă este
o obligaţie, nu le lăsa celor din jur această impresie. 
Săgetător. Dacă eşti singur/ă, astăzi este o zi perfectă pentru
întâlniri romantice. Încearcă să tratezi totul ca pe o distracţie,
altfel rişti să fii dezamăgit/ă! 
Capricorn. Nu stai bine deloc la capitolul bani astăzi, însă îţi
poţi reveni dacă recunoşti ce trebuie schimbat la tine. Orice
defect se poate transforma într-o calitate.
Vărsător. Astăzi vei primi ajutor din toate părţile, chiar dacă
nu ceri acest lucru. Cei apropiaţi ţie, colegi şi prieteni, te
vor asalta cu sfaturi şi chiar cu sume de bani
Peşti. Trebuie să îţi păstrezi mereu o rezervă de bani în caz
de urgenţă, astăzi e posibil să ai nevoie de ea. Încearcă să
acţionezi cu calm şi să analizezi înainte de a lua o decizie.

Filme vechi 
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi în Braşov

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
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Din presa maghiară
Expoziţie Nagy Imre la Braşov
Duminică va avea loc vernisajul expoziţiei pictorului Nagy
Imre în Sala Albastră de la Reduta. Renumitul pictor ex-
pune pentru a şaptea oară în oraşul nostru, prima expo-
ziţie fiind acum 9 ani. Artistul a reuşit să clădească o
legătură strânsă între creaţiile lui şi publicul braşovean,
bucurându-se de succes de fiecare dată.
Prezentarea noilor creaţii, picturi şi grafică, este una
dintre cele mai importante evenimente culturale din
această toamnă.

(Nagy Imre kiállítás Brassóban. 
În: Brassói Napló, nr.118, 18 noiembrie 1933, p.5)

Se reglementează circulaţia 
în zona din faţa Palatului Justiţiei şi a Poştei
Braşovenii cunosc pe pielea lor pericolul care există la
intersecţia străzilor Fântânii, Gării şi a Porţii. Cu toate că
lângă semnul de circulaţie STOP mereu există un poliţist
care coordonează traficul, aici se întâmplă tamponări în
fiecare zi. Faptul că nu s-au întâmplat accidente grave,
credem că se datorează numai sfinţilor ocrotitori ai şo-
ferilor. Pietonii trebuie să fie cu ochii în patru şi să se fe-
rească atât de biciclişti şi căruţe, cât şi de automobile.
Conducerea oraşului încearcă să rezolve această problemă
şi a hotărât amenajarea unui sens giratoriu, fiind inspiraţi
de soluţia aplicată în marile oraşe ale lumii. Proiectul a
fost aprobat, au început măsurătorile şi defrişarea zonei.

Responsabilul de acestă lucrare, inginerul Neusinger,
spune că în spaţiul din faţa Palatului Justiţiei şi a Poştei
se va amenaja un giratoriu mare, acoperit cu gazon şi
flori, care va prelua rolul poliţistului de circulaţie. Toate
vehiculele din străzile din jur vor întra în acest giratoriu
şi prin construcţie îl pot părăsi numai prin dreapta. În
jurul giratoriului va exista un trotuar. Lucrările sunt în des-
făşurare, iar cetăţenii încă se minunează de această mă-
sură. Eficacitatea sensului giratoriu va fi demonstrată
abia după terminarea lucrărilor, care se aşteaptă într-o
săptămână, sau maxim două.
Din punct de vedere al amenajării oraşului, cu siguranţă
acest proiect va îmbunătăţii mult imaginea oraşului. Staţia
pentru trenul de Săcele va fi mutată astfel încât să se în-
cadreze armonios în noua aşezare.
Inginerul Neusinger se întoarce la lucrări. Printre realizările
lui se numără şi coordonarea construirii stadionului ora-
şului, aşa că avem încredere şi în reuşita giratoriului.

(Szabályozzák a posta- és törvényszéki palota
előtti köztér forgalmát. În: Brassói Napló, nr. 119,

19 noiembrie 1933, p.2)

Sunt fapte cari pur şi simplu
uimesc. Între acestea noi pu-
nem pe acela petrecut Mier-
curi noaptea la restaurantul
„Transilvania” din Braşov. 

Câţiva chelneri cari se alar-
mează atât de tare că patro-
nilor lor li se fură vesela, încât
fac singuri pe detectivii şi
când – cred că au găsit pe hoţ
în persoana unui soldat, îl
bagă în pivniţă şi-l supun la
astfel de maltratări, ce nu sunt
permise nici faţă de animale.
La schingiuiri ia parte şi unul
dintre patroni.

Câţiva soldaţi auzind a doua
zi de cele petrecute, se hotă-
răsc să răspundă faptei săvâr-
şite de chelneri şi aşteptând

ora închiderei restaurantului
se duc şi-l devastează – spăr-
gând geamuri, veselă şi tot ce
întâlnesc în cale.

Autorităţilor li se incumbă
sarcina să ancheteze cazul şi
noi nu voim să le stingherim
posibilitatea stabilirei adevă-
rului în această urâtă afacere
prin publicări de declaraţiuni
ale părţilor interesate.

Ca organ de ordine cerem
însă sancţiuni de aşa natură,
încât să imprime un exemplu
pentru cei cărora le place să
creadă că într’un Stat organi-
zat poate să existe şi altceva
decât domnia legilor. Şi slavă
domnului, avem legi în ţara
noastră şi pentru cei ce fură

şi pentru cei ce-şi fac singuri
dreptate.

Două lucruri ne surprind:
atitudinea unor confraţi locali
cari numai contra plată puteau
să publice ceeace au publicat,
şi faptul că restaurantul nu a

fost închis imediat ce s’a sta-
bilit fioroasa agresiune contra
soldatului.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 49,
Luni 14 August 1922)
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Criticul Ermil Rădulescu
s-a tot întrebat nu o
dată, în sinea lui însuşi,
dacă între cronicarul ce
scria despre acelaşi tea-
tru şi actorii respectivi
„nu s-ar instala o anu-
mită monotonie”. 

Fiind în situaţia cu pricina,
el a întors întrebarea pe toate
feţele şi se simţea atunci în
1988 în stare să răspundă că
„monotonia (apatia) nu se aş-
terne”. Ermil Rădulescu l-a
luat ca martor pe actorul bra-
şovean Costache Babii. Şi lui,
ca şi altor colegi de-ai săi, le-
a simţit faptele scenice „ieşite
din comun”, bucuros ca orice
om „supus revelaţiei”. Fişa de
creaţie îi era bogată şi com-
plexă, relevând calităţi parti-
culare, îmbinări însolite ale
unor roluri care presupuneau
fie „compoziţia comică cu ac-
cente tragice în semnificaţii
– precum acel memorabil
Bască din Mormântul călăre-
ţului avar de D.R. Popescu,
fie compoziţia comică de or-
chestraţie absurdă – precum
acel Goldberg, ca o lamă de
brici strălucitoare, din Serată
neprevăzută de Harold Pinter,
fie compoziţia comică în stil
cameleonic – precum acel Sile

din Mobilă şi durere de Teo-
dor Mazilu şi acel Ametistov
din Locuinţa Zoikăi de Mihail
Bulgakov, fie compoziţia co-
mică de lirism dens – precum
El din Doi pe o bancă de Ale-
xandr Ghelman”. 

La aceste exemple luate din
fuga amintirilor sau din „şan-
ţul amintirilor”, am adăuga,
Rădulescu a mai alăturat „pro-
pensiunea pentru un comic
cald, stârnind afecţiunea şi
compasiunea spectatorului, vi-
zibil cu ochiul liber (şi  înlă-
crimat) în viitoarea premieră
a teatrului braşovean Birlic o
adaptare de Tudor Muşatescu
şi Sică Alexandrescu”. Astfel
de roluri care cereau sculptură
fină i-au adus lui Costache Ba-

bii numeroase premii la pres-
tigioase manifestări teatrale,
ultimul din Gala „Arta Come-
diei” de la galaţi din 1988, el
deţinând, de asemenea, şi pre-
miul A.T.M., distincţie ce în-
deobşte încununează o carieră. 

Desigur, un actor de talentul
şi „fibra” lui Costache Babii
nu era neapărat comod pentru
un teatru. Rădulescu avea în
vedere aici alegerea reperto-
riului, operaţie care nu-l putea
ocoli ca personalitate distinc-
tă. Văzut în perspectiva posi-
bilităţilor sale de către un
regizor, succesul spectacolului
– Ermil îndrăznea a spune –
era în mare parte asigurat. El
îl privea, de pildă, în Locuinţa
Zoikăi şi a avut senzaţia reci-

talului torenţial, fiecare replică
stârnind cascade niagarice sau
iguaziene de râs. 

Deunăzi, prin pură coinci-
denţă, Ermil îl întâmpina pe
cunoscutul, pe atunci, come-
diograf Tudor Popescu, invitat
în juriul unei manifestări cul-
turale la Braşov. Ştiindu-l iu-
bitor de glumă „ca-n teatru”,
el îl întreba, printre altele, „îl
cunoşti pe Costache Babii?”.
Popescu răspunde râzând: „Eu
cunosc mai mulţi Costache Ba-
bii. Numai din piesele mele îl
cunosc pe cel din Jolly-Joker
şi pe cel din Milionarul sărac.
Actorii sunt mereu alţii, ca într-
un carnaval. Iar noi îi admirăm
cu ochii şi sufletul de fiecare
zi. De aceea, care dintre... Cos-
tache Babii. Pe toţi pe care
i-am urmărit mi s-au părut ex-
traordinari!” Ermil Rădulescu
i-a mulţumit lui Tudor Popescu
pentru „tuşa finală la  portretul
încercat de subsemnatul”. 

Şi Rădulescu avea convin-
gerea că toate întruchipările lui
Costache Babii erau de neuitat.
Şi vor fi, spera Ermil Rădules-
cu, de neuitat. Căci actorul bra-
şovean se afla în 1988 în plină
maturitate creatoare.
(„Drum Nou”, Nov. 1988)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Scandalul dela Restaurantul Transilvania

„Un excelent actor de comedie: Costache Babii”
19 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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Primul muzeu submarin
din Europa, creaţie a
sculptorului ecologist
britanic Jason DeCaires
Taylor, care îmbină arta
cu fauna şi flora, este în
curs de amenajare în in-
sula spaniolă Lanzarote,
din Arhipelagul Canare,
anunţă ziarul „ABC”.

Muzeul Atlantic din Lanza-
rote va fi amplasat în locali-
tatea Yaiza, într-o zonă aflată
la adăpost de puternicii curenţi
marini care afectează partea

de nord a insulei. Instalaţiile
aferente se vor întinde pe
2.500 de metri pătraţi, dar
zona ocupată efectiv de ope-
rele de artă pe fundul oceanu-
lui nu va fi decât de 15 % din
această suprafaţă.

Sculpturile, la care
artistul lucrează deja,
sunt turnate dintr-un
ciment de înaltă ca-
litate, iar viaţa lor
submarină este ga-
rantată pentru o pe-
rioadă de 300 de ani.
Taylor foloseşte doar

materiale care nu dău-
nează mediului, iar mo-
dul de dispunere a
creaţiilor sale favorizea-
ză dezvoltarea faunei şi
florei. 

Artistul nu utilizează
metale sau materiale co-
rozive, iar sculpturile
sale au un pH neutru şi
vor fi atent curăţate în-
ainte de a fi scufundate
în mare. Acestea vor fi

fixate la o adâncime cuprinsă
între 12 şi 15 metri, astfel în-
cât muzeul va putea fi vizitat
de scufundători cu antrena-
ment bazic şi, în unele zile,
lucrările vor putea fi admirate
chiar de la suprafaţa apei. 

Realizarea ineditului muzeu
costă 700.000 euro.

Primul muzeu subacvatic
din Europa

80.000.000 de bacterii se transmit prin sărut
Noi cercetări sugerează că

print-un sărut de 10 secunde
se pot transfera circa 80 de mi-
lioane de bacterii potrivit unui
studiu publicat de revista Mi-
crobiome.

În cavitatea bucală care este
gazdă pentru mai mult de 700
de soiuri de bacterii, microbio-
ta orală este influenţată de cei
apropiaţi. „Sărutul intim impli-
când contactul complet al limbii
şi schimbul de salivă pare să
fie un comportament specific
la oameni, comun în peste 90
la sută din culturile cunoscute”,
a spus Remco Kort, autorul
principal al studiului. „Intere-
sant, explicaţiile curente pentru

funcţia sărutului intim la oa-
meni includ un rol important
pentru microbiota prezentă în
cavitatea bucală, deşi efectele
exacte ale sărutului intim asu-
pra microbiotei orale nu au mai
fost studiate. Am vrut să aflăm
măsura în care partenerii îm-
părtăşesc microbiota lor orală
şi se pare că aceasta este simi-
lară cu cât se sărută mai mult”,
a mai spus specialistul. 

Pentru acest studiu, 21 de cu-
pluri au fost rugate să comple-
teze chestionare cu privire la
comportamentul lor privind să-
rutul inclusiv frecvenţa medie
de săruturi, iar apoi au luat probe
de salivă pentru a investiga com-

poziţia microbiotei lor orale. Re-
zultatele au arătat că, atunci când
cuplurile se sărută relativ frec-
vent, microbiota lor devine ase-
mănătoare. S-a constatat că în
medie cel puţin nouă săruturi
pe zi au dus la crearea unei mi-
crobiote salivare comune ale
membrilor cuplului. Într-un alt
experiment, câte un membru al
fiecărui cuplu a băut un probiotic
care conţine anumite soiuri de
bacterii. După ce partenerii s-
au sărutat, cercetătorii au des-
coperit creşterea de trei ori a
cantităţii de bacterii probiotice
din saliva receptorului şi au cal-
culat că, în total, 80 de milioane
de bacterii ar fi fost transferate.

Sora lui Beyoncé, mireasă cu pantaloni
Sora mai mică a lui Beyon-

cé s-a căsătorit, duminică, la
New Orleans, cu regizorul
Alan Ferguson, în
cadrul unei ceremo-
nii la care au asistat
200 de prieteni şi
membri ai familiei,
toţi îmbrăcaţi în alb.

Ceremonia a avut
loc în clădirea veche
de 167 de ani Ma-
rigny Opera House,
iar cei doi miri au
sosit pe biciclete
albe, cea a miresei
având în faţă un coş în care
era un buchet de flori.

Solange Knowles, în vârstă
de 28 de ani, a vorbit anterior
despre bucuria de a-l fi întâlnit

pe Alan Ferguson, în vârstă
de 51 de ani, regizor care a

realizat clipuri pentru Beyon-
cé, Jay-Z, Gym Class Heroes,
Katy Perry, Natasha Bedin-

gfield şi Nelly Furtado.
Solange a spus însă că o
relaţie lipsită de griji pre-
cum cea pe care o are în
prezent nu o inspiră din
punct de vedere muzical.

„Din fericire, m-am vă-
zut cu toţi neisprăviţii aia
acum mult timp.Viaţa
mea romantică este sta-
bilă de ceva vreme. E un
lucru cam aiurea, dar,
fără conflict, nu prea pot

să scriu cântece interesante”,
a spus Solange Knowles.

Andreea Bălan îl face praf pe Keo
Andreea Bălan dă cărţile pe faţă şi vorbeşte deschis des-
pre despărţirea de cel care i-a fost aproape mai bine de
opt ani. Artista şi-a spus partea de adevăr în versurile
melodiei „Rece”, în care povesteşte că a trăit într-o min-
ciună, făcând astfel referire la relaţia paralelă pe care o
avea Keo cu o altă femeie. S-au iubit mai bine de opt
ani, dar au avut parte de o despărţire urâtă. Infidelitatea
lui Keo a determinat-o pe Andreea Bălan să-şi încheie
socotelile cu cel alături de care visa să-şi întemeieze o
familie. ”Mi-am auzit gândurile cu urechea lipită de po-
deaua rece din baie. M-am închis acolo crezând că o să
scap de tot ce-am aflat, însă mi-am auzit gândurile mai
tare ca niciodată”, îşi aminteşte Andreea Bălan de sufe-
rinţa pe care bărbatul i-a produs-o. „M-am trezit încon-
jurată de iluzii, am avut încredere oarbă că eram împreună
pe drumul cel bun. Am crezut că ne putem oferi tot ce
aveam mai bun, m-am pus pe mine deoparte, trăiam în
minciuna care era viaţa lui. (...) Mă simţeam rece, tot
mai rece”, şi-a spus artista adevărul în melodia „Rece”.

Andreea Răducan ar putea face parte 
din juriul unui show de televiziune
Andreea Răducan şi Mariana Bitang ar putea face parte
din juriul show-ului „Tumble”, ce va fi difuzat în România
de ProTV. Aceeaşi emisiunea difuzată în Marea Britanie
o are în rolul de jurat pe Nadia Comăneci. Este vorba
despre „Tumble”, emisiune ce va fi difuzată de ProTV
începând de anul viitor, scrie ziarulring.ro. Emisiunea
aduce alături vedete şi experţi care iau parte la probe
de gimnastică ce le testează limitele fizice. Showul este
deja difuzat în Marea Britanie şi îl are în rolul de jurat
pe Nadia Comăneci, potrivit Mediafax. „Este un concept
foarte frumos, este un concept nou, care a reuşit de
data asta. Au mai fost două încercări pentru a se face
un show care să aibă gimnastica la bază”, a declarat
fosta gimnastă. 


