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Ziua de 1 Decembrie va fi săr-
bătorită cu tradiţionala paradă
militară din Piaţa Sfatului, care
care va fi urmată de câteva
exerciţii demonstrative de  luptă
ale militarilor, dar şi ale jandar-
milor şi poliţiştilor. Manifestă-
rile vor începe la ora 11.00.
Totodată, Piaţa Sfatului va fi
survolată de către aeronavele
Aeroclubului Teritorial Braşov,
iar seara, de la ora 18.30, un

foc de artificii va marca
 finalul manifestărilor. De
asemenea şi Junii Braşovu-
lui organizează luni în Piaţa
Unirii o festivitate de Ziua
Naţională. Evenimentul va
debuta cu un serviciu reli-
gios dedicat memoriei eroi-
lor neamului, apoi junii,
alături de braşoveni, se vor
prinde într-o horă a Unirii.

Braşovul sărbătoreşte
Ziua Naţională

Vecine în clasament, FC Braşov – lo-
cul 9, Viitorul Constanţa – locul 10 şi
despărţite de un singur punct – 19 Bra-
şovul, 18 Viitorul – sunt formaţiile
care se vor bate duminică pe Tinere-
tului pentru punctele puse la bătaie.
Meciul este programat de la ora 15:30.
Principalul stegarilor, Adrian Szabo,
aşteaptă cu nerăbdare, dar şi cu încre-

dere meciul. „Pentru mine personal,
o victorie contra Viitorului ar însemna
foarte mult. Îi port un respect deosebit
lui Hagi, dar punctele trebuie să rămâ-
nă la Braşov. Avem obligaţia şi datoria
să facem totul pentru a obţine victoria.
Un succes cu Viitorul ar cântări foarte
mult în economia clasamentului” a
spus Szabo. 

FC Braşov întâlneşte echipa „regelui”
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Tribunalul Arbitral Intern şi Interna-
ţional de la Braşov devine operaţional
începând cu 1 ianuarie 2015, a anun-
ţat Liviu Pandele, preşedintele fon-
dator al Asociaţiei Balcanice de
Arbitraj, care a făcut demersurile ne-
cesare pentru ca acest organism să
fie înfiinţat şi în România. Conduce-
rea naţională a acestui for este asigu-

rată de: gral de armată Constantin
Degeratu, gral. de brigadă Dorin Şan-
dru, prof. univ dr. Otto Milik, dr. doc.
Liviu Leonte, ac. Negrea George, exe-
cutor judecătoresc Stelian Dincă, ju-
decător Georgeta Bădoi, av. Nicoleta
Ghimpeţeanu, av. Alina Claudia Mol-
dovan, av. Elena Cernea şi av. Horaţiu
Marin.

Tribunal de Arbitraj la Braşov
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Secţie de votare la Braşov
pentru alegerile din 
Republica Moldova 
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Cetăţenii Republicii Moldova cu reşedinţa în România sau
aflaţi în tranzit prin ţara noastră îşi vor putea exprima votul
petnru alegerile parlamentare din Republica Moldova la secţia
de votare amenajată în incinta Casei de Cultură din Complexul
Memorandumului. 
Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toar-
cea, municipalitatea braşoveană ajută la amenajarea secţiei,
punând la dispoziţie urna, cabinele de vot, săgeţile indicatoare
şi panoul pe care este afişat numărul secţiei de votare, iar îm-
preună cu Prefectura Braşov, hârtia şi rechizitele necesare. 
Secţia de votare este una dintre cele 18 amenajate pe teritoriul
României şi va fi deschisă între orele 7.00 şi 21.00, cu po-
sibilitatea prelungirii programului până la orele 23.00, dacă
la urne vor veni foarte mulţi alegători. Studenţii şi elevii ba-
sarabeni beneficiază de transport gratuit cu trenul, pe baza
canetelor de student/elev, dacă se deplasează pentru a vota. 
Republica Moldova va exclude posibilitatea „turismului elec-
toral” printr-un sistem informatic care va verifica în timp real
identitatea alegătorilor, pe baza codului numeric personal.
Sistemul, care la Braşov se reduce de fapt la două calculatoare,
o aplicaţie şi o conexiune la internet, oferă de asemenea şi
posibilitatea de a afla tot în timp real participarea la vot. 
Preşedintele secţiei de votare din Braşov, Vasile Popovici,
estimează un număr de aproximativ 3.000 de votanţi care
vor apela la secţia din oraşul nostru. La alegerile parlamen-
tare anticipate din 2010, la secţia de votare amenajată la
Braşov s-au prezentat doar 560 dintre cei circa 2.000 de
alegători aşteptaţi la urne. A.P.

URMĂTORUL NUMĂR AL ZIARULUI VA APĂREA MIERCURI, 3 DECEMBRIE 2014
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Operatorul instalaţiilor de
transport pe cablu din Poiana
Braşov - Ana Teleferic - va
plăti aceeaşi taxă de utilizare a
domeniului schiabil ca şi în se-
zonul de iarnă trecut, au stabilit
ieri consilierii locali. Cuantu-
mul taxei speciale de utilizare
a domeniului schiabil, proprie-
tatea Municipiului Braşov, pen-
tru pârtiile Bradul şi Stadion,
este de 0,1375 lei/punct, iar pe
restul pârtiilor aferente dome-
niului schiabil din Poiana Bra-
şov, cuantumul este de 0,277
lei/punct. Taxa se calculează
doar pentru urcările şi cobo-
rârile efectuate de schiori, iar
calculul se face automat. Taxa
se va achita lunar, către bugetul
local al Municipiului Braşov,
în primele două zile lucrătoare
ale lunii următoare pentru pres-

taţia lunii precedente, funcţie
de numărul de puncte consu-
mate pe fiecare instalaţie de
transport pe cablu în parte, con-
form raportului dat de un soft
special, prin intermediul căruia
se gestionează activitatea de
transport pe cablu în Poiana
Braşov.

Tot ieri, Consiliul local a
aprobat şi menţinerea la acelaşi
nivel a taxei speciale pentru uti-
lizarea unei anumite porţiuni
din domeniul schiabil, în ve-
derea organizării de competiţii.
Taxa este de 2.000 lei/zi/com-
petiţie şi cuprinde  pregătirea
pârtiei şi delimitarea zonei de
concurs. Această taxă va fi
achitată cu cel puţin două zile
înainte de începerea competi-
ţiei, sau organizatorii vor pierde
dreptul de organizare a cimpe-

tiţiei pe suprafaţa solicitată.
Taxa nu se plăteşte în cazul
competiţiilor organizate de mu-
nicipalitate sau organizaţii spor-
tive din care face parte şi
municipalitatea (de exemplu,
de către Federaţia Română se
schi, sau în cazul concursurilor
dedicate copiilor care fac parte
din secţia de schi a Clubului
Corona Braşov). În sezonul tre-
cut, din taxa specială aplicabil-
pă operatorilor transportului pe
cablu s-au încasat 552.000 de
lei. În cadrul aceleiaşi şedinţe
de consiliului local au fost apro-
bate şi tarifele pentru utilizarea
mijloacelor de transport pe ca-
blu din Poiană (telecabină, te-
legondole, telescaune şi
teleschiuri), tarife care au fost,
de asemenea, menţinute la ni-
velul celor de anul trecut. A.P.

Capetele de linie RAT, folosite şi ca autogări
Consiliul Local a aprobat

ieri utilizarea terminalelor –
capăt de linie de pe străzile
Hărmanului, Poienelor, 13
Decembrie şi de la Stadionul
Municipal, inclusiv ca auto-
gară pentru transport public
efectuat de alte firme decât
RAT.  Cele patru hotărâri de
consiliu au venit după cele pri-
vind (re)darea în administra-
rea RAT a respectivelor

terminale, recent reamenajate
şi modernizate, şi după mo-
dificări ale „Regulamentului
privind efectuarea serviciilor
de transport public local în
municipiul Braşov”, menite
să încurajeze utilizarea efi-
cientă a infrastructurii de
transport a municipiului de
către operatorii privaţi de
transport persoane. „Efectul
urmărit constă în reducerea

suprapunerilor cu traseele de
transport urban. Unul din
obiectivele acestui proiect îl
constituie realizarea unor no-
duri de transfer a populaţiei
care locuieşte în împrejurimile
municipiului Braşov, dar se
deplasează către şi de la locul
de muncă, şcoală, universitate
etc., putându-se astfel evita
supraaglomerarea căilor ru-
tiere ale municipiului”. A.P.

România are încasările
cele mai mici în com pa -
ra ție cu media europea-
nă pe partea de venituri
bugetare, cu un nivel de
colectare cuprins între
27% și 29% din PIB, a
afirmat, ieri, preșe din -
tele Consiliului Fiscal, Io -
nuț Dumitru.

„Pe partea de venituri avem
colectări de bugete foarte mici,
în comparație cu media euro-
peană. Nu am colectat mai
mult de nivelul de 27 - 29%
din PIB, indiferent de conjunc-
tura economică. Pe cotele de
impozite vedem un sistem de
impozitare foarte dezechilibrat,
din motive demografice, din
cauza disproporției dintre forța
de muncă și numărul mare al
celor cuprinși în sistemul de
asistență socială. România are

un deficit la sistemul de pensii
care în momentul de față se
apropie la 3% din PIB. Ca să
putem echilibra situația, pen-
siile ar trebui să fie cam la
60% din cât sunt ele acum”, a
spus Ionu� Dumitru, citat de
Agerpres.

În opinia acestuia, și cota de

TVA rămâne o problemă pen-
tru mediul economic.

„Nivelul TVA este unul foarte
înalt. Reducerile parțiale de TVA
nu au avut efect. Dau exemplul
TVA la pâine, de 9%, la care
rezultatul a fost zero. Cei care
au plătit înainte de reducere
sunt tot cei care plătesc și acum.

În ceea ce privește investițiile,
anul acesta vom marca un mi-
nim istoric. Vedem în continuare
investiții care nu au niciun
sens”, a spus Dumitru.

În ce privește �inta adoptării
euro de către România în 2019
aceasta este „ambi�ioasă”, a
adăugat  Ionu� Dumitru. „Față
de această ambiție trebuie să
avem și un plan coerent, pentru
a putea asigura convergența
reală. Ne trebuie o foaie de
parcurs, să vedem ce avem de
făcut. Convergența reală este
însă foarte problematică. Noi
suntem în zona de 50% la
convergența reală. Avem ne-
voie, într-o perioadă foarte
scurtă de timp, de creștere eco-
nomică foarte înaltă. Avem au-
tostrăzi foarte multe în
România, desenate pe hârtie,
trebuie să le avem în realitate”,
a subliniat Ionu� Dumitru.

Președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru

Șeful Consiliul Fiscal: Avem
colectări de bugete foarte
mici, comparativ cu Europa

Pervers sexual după gratii
Polițiștii brașoveni au prins un individ care s-a auto-
satisfăcut în prezența minorilor. Perversul a fost încar-
cerat în arestul IJP Brașov. Potrivit cms. șef Liviu Naghi,
purtătoruil de cuvânt al IJP Brașov, este vorba de un
bărbat în vârstă de 27 de ani, este divorțat, are o fetiță
și stă cu părinții. În data de 21 noiembrie, la miezul
zilei, o patrulă a Secției 5 l-a văzut pe individ care aler-
ga pe B-dul Ștefan cel Mare. În timp ce a fost oprit și
era legitimat de oamenii legii, a apărut o mămică cu
două fetițe de 10, respectiv 14 ani, care le-a spus că
individul se masturbase în fața minorelor, în plină stradă.
Liviu Naghi a precizat că același individ, în data de 28
iunie, a fost văzut masturbându-se în scara unui bloc
de pe strada Alexandru cel Bun, unde a fost văzut de
o fetiță, iar în 20 august, a făcut același lucru în fața a
trei minore, în liftul unui bloc de pe strada Soarelui.
Polițiștii l-au reținut în data de 21 noiembrie, iar în data
de 25 noiembrie magistrații au dipsu arestarea lui pre-
ventivă pentru 30 de zile, pentru corupere sexuală de
minori și ultraj contra bunelor moravuri. Pentru aceste
fapte, bărbatul riscă să stea după gratii cinci ani.

Au ajuns vaccinurile antigripale la Braşov! 
Pentru judeţul Brașov au fost trimise 10.300 de doze,
iar dintre acestea aproape 3000 au fost distribuite
pentru persoanele instituţionalizate, copii, bătrâni şi
personal sanitar. Potrivit datelor oferite de reprezen-
tanţii Direcţiei de Sănătate Publică din Braşov, cam-
pania antigripală va începe săptămâna viitoare, pe 2
decembrie. Programul de vaccinare se va derula cu
sprijinul medicilor de familie, iar  pacienţii vor fi vac-
cinaţi la recomandarea  acestora. De asemenea, vac-
cinul va fi oferit gratuit unor categorii de risc: copii de
la şase luni la cinci ani, gravide şi persoane vârstnice,
la care se adaugă personalul medical, expus prin na-
tura profesiei. 

Şi taxa plătită de operatorul instalaţiilor de
transport pe cablu din Poiană rămâne la fel



Liderul UDMR, Kelemen
Hunor, a anunţat ieri că for-
maţiunea sa a decis să iasă din
coaliţia de guvernare, preci-
zând că aceasta este o reco-
mandare a Consiliului
Permanent al Uniunii, iar de-
cizia urmează să fie validată
în 13 decembrie.

Declaraţia a fost făcută
după o întâlnire a Consiliului
permanent al UDMR, în ca-
drul căreia liderii Uniunii au
analizat rezultatul alegerilor
şi au ajuns la concluzia că tre-
buie „să se întoarcă mai mult
către alegătorii care ne-au sus-
ţinut 25 de ani, în momentele
grele, dificile, în special când

am intrat în coaliţia de guve-
nare”. „Am făcut un calcul şi
am constatat că şi fără noi gu-
vernul Ponta are majoritate.
Nu depinde de prezenţa noas-
tră în guvern. Stabilitatea po-
litică nu depinde de noi. Nu
vrem să creăm instabilitate,
nu vrem să dam jos guverne”,
a spus Kelemen Hunor.

„Luăm această decizie pen-
tru a lua mai mult contact cu
alegătorii noştri”, a mai spus
el.

Kelemen Hunor a încercat
să detalieze: „Eu cred că în
continuare vom susţine toate
demersurile care, pentru fie-
care om, inclusiv pentru ma-

ghiari, înseamnă un pas în-
ainte, creşterea nivelului de
trai, salarii, locuri de muncă,
dar vrem să menţinem tot ce
am obţinut în 25 de ani în ce
priveşte drepturile minorităţi-
lor - dialog permanent cu par-
tidele police”.

Consiliul permanent al
UDMR întrunit ieri recoman-
dă Consiliului Reprezentanţi-
lor Unionali (CRU) din 13
decembrie ieşirea din coaliţia
de guvernare. „Până acum nu
s-a întâmplat niciodată ca
CRU să nu ţină cont de reco-
mandările Consiliului perma-
nent”, a mai precizat Kelemen
Hunor.

Octavian Eugen Cio-
vică este noul consilier
local din partea PDL,
care a depus ieri jură-
mântul în şedinţa de
plen, pentru a ocupa po-
ziţia din care a demisio-
nat Costel Mihai. Noul
consilier local are 30 de
ani, urmează cursurile de
Administraţie Publică la
Facultatea Spiru Haret  şi
este copreşedintele orga-
nizaţiei municipale de tineret
a noii formaţiuni politice re-
zultată din absorbţia PDL de
către PNL, funcţie pe care o
deţine în PDL Braşov de şase

luni, fiind totodată şi vicepre-
şedinte al Biroului Permanent
Naţional de tineret. El a fost
propus pentru învestitură de
pe poziţia 32 pe lista depusă

de PDL la alegerile locale
din 2012. În urma înves-
titurii lui Octavian Eugen
Ciovică, s-a modificat şi
componenţa comisiei de
validare, precum şi a co-
misiilor 4 şi 5 ale Consi-
liului Local. Locul lui
Costel Mihai în Comisia
Juridică a fost luat de
consilierul local Adrian
Oprică (PDL), iar locul
lui Oprică din comisia de

cultură a fost luat de Ciovică.
Noul consilier l-a înlocuit pe
demisionar şi în consiliile de
administraţie ale unităţilor de
învăţământ. A.P.

Tribunalul Arbitral In-
tern și Internațional de
la Brașov devine o pe ra -
țio nal începând cu 1 ia-
nuarie 2015, a anunțat
Liviu Pandele, pre șe din -
tele fondator al Aso cia -
ției Balcanice de Ar bi traj,
care a făcut demersurile
necesare pentru ca  acest
organism să fie înființat
și în România.

Conducerea na�ională a aces-
tui for este asigurată de un grup
de specialiști în domeniu: gral
de armată Constantin Degeratu,
gral. de brigadă Dorin Șandru,
prof. univ dr. Otto Milik, dr.
doc. Liviu Leonte, ac. Negrea
George, executor judecătoresc
Stelian Dincă, judecător Geor-
geta Bădoi, av. Nicoleta
Ghimpe�eanu, av. Alina Claudia
Moldovan, av. Elena Cernea și

av. Hora�iu Marin.
„Sâmbătă, în preajma Zilei

Naționale a României, 40 de
magistrați arbitrali vor depune
jurământul de credință și fide-
litate față de instituție, Constitu -

ție și România. Sunt absolvenți
de drept, majoritatea sunt per-
soane cu masterate sau docto-
rate, au notorietate pulbică și
sunt specialiști recunoscuți
internațional în domeniu”, spune

Pandele.
Tribunal de Arbitraj vine în

soluţionarea mai rapidă a do-
sarelor civile. Este bine de ştiut
că hotărârile date la Tribunalul
de Arbitraj au valoarea juridică

şi executorie, iar acestea nu pot
fi atacate cu recurs sau cu apel.

Tribunalul de Arbitraj Insti-
tuţionalizat vine cu o ofertă greu
de refuzat de persoanele fizice
sau juridice implicate în litigii
civile. Pe lângă costul şi timpul
de soluţionare reduse, acest or-
ganism oferă şi confidenţialitate,
în sensul că la şedinţa de jude-
cată pot participa terţe persoane
numai cu aprobarea părţilor im-
plicate în litigiu şi cu încuviin-
ţarea tribunalului arbitral.

Noua mişcare pe piaţa Justiţiei
din România este privită cu in-
teres de magistraţi şi avocaţi. O
altă diferenţă faţă de Tribunalul
Civil este că părţile au posibili-
tatea de a-şi alege arbitrul, iar
martorii se pot audia şi în alte
locuri decât la sediul Tribuna-
lului de Arbitraj Instituţionalizat
Dâmboviţa.De a se menea, poate
fi supus procedurii arbitrale ori-

ce litigiu civil (inclusiv latura ci-
vilă din cauzele penale), în afară
de acelea care privesc starea ci-
vilă, capacitatea persoanelor,
dezbaterea succesorală, relaţiile
de familie, precum şi drepturile
asupra cărora părţile nu pot să
dispună.

Asocia�ia Balcanică de Ar-
bitraj este o organiza�ie juridică
de drept privat român, cu sediul
în România, constituită în te-
meiul OG 26/2000, înfiin�ată
prin decizia civilă nr. 86/A din
29.10.2013 a Tribunalului Co-
vasna), în participa�ie cu Insti-
tutul Balcanic de Arbitraj
(organiza�ie juridică de drept
privat interna�ional cu sediul la
Bruxelles), constituit prin De-
cretul Casei Regale nr.
WL22/16.381 din 21.02.2014,
și are ca obiectiv arbitrajul co-
mercial institu�ionalizat.

Sebastian Dan

Primul Tribunalul  de  Arbitraj Instituționalizat a fost înființat în Dâmbovița

Tribunalul Arbitral la
Brașov, din ianuarie 2015

UDMR iese de la guvernare
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PDL are un nou consilier local
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În 2015, accizele vor rămâne
la acelaşi nivel ca în 2014, a
anunţat premierul Victor Ponta,
deşi conform prevederilor Co-
dului Fiscal în vigoare cursul de
schimb pentru accize ar fi tre-
buit să scadă de la 4,7380
lei/euro la 4,5018 lei/euro
lei/euro. „Vreau să vă rog să în-
chidem această construcţie bu-
getară pe 2015 pe principiile pe
care le-am anunţat, şi anume
nu se creşte nicio taxă şi niciun

impozit. Foarte multă lume în-
treba de acciză sau de... rămân
exact cum au fost în anul 2014,
niciun leu în plus”, a declarat
Victor Ponta la şedinţa de gu-
vern de ieri, în ciuda asigurărilor
pe care le-a dat, recent, că ac-
cizele vor fi mai mici anul viitor.
Conform normelor de aplicare
a Codului Fiscal, Ministerul de
Finanţe era obligat să publice
pe site-ul propriu cursul de
schimb pentru accize, până cel

târziu pe 20 octombrie 2014.
Prevederea legală nu a fost, însă,
respectată.

Codul fiscal în vigoare pre-
vede că accizele se calculează
în funcţie de cursul de schimb
mai mare dintre cele comuni-
cate de Banca Centrală Euro-
peană în prima zi lucrătoare din
octombrie din ultimii doi ani.
Cursul se indexează cu rata
anuală a inflaţiei anunţată tot în
octombrie de INS.

Comisioanele bancare
sunt la un nivel foarte ri-
dicat în România în ra-
port cu celelalte state
membre UE, arată Consi-
liul Concurenţei în cea de-
a şasea ediţie a
Raportului asupra concu-
renţei în sectoare cheie
ale economiei naţionale.

Autoritatea română de con-
curenţă menţionează că un
studiu al Comisiei Europene
realizat în anul 2009 arăta că
România se situa pe locul pa-
tru în topul ţărilor cu cele mai
mari costuri aferente unui cont
de plăţi şi că aceste costuri de-
păşesc considerabil media în-
registrată la nivelul Uniunii
Europene, diferenţa fiind de
aproximativ de 50 de euro.

Comisioanele bancare ana-
lizate privesc administrarea
lunară a contului, eliberarea
extrasului de cont, internet
banking, administrarea cardu-

lui de debit, retragerea de nu-
merar (de la ATM propriu sau
al altei bănci) şi tranzacţiile
internaţionale.

Conform raportului Consi-
liului Concurenţei, în afară de
Marfin Bank şi Banca Tran-
silvania, toate celelalte bănci
au taxe de cel puţin 2,5 lei/lună
pentru administrarea lunară a
unui cont curent de bază. De

asemenea, interogarea soldului
este taxată de majoritatea băn-
cilor, excepţie făcând Piraeus
Bank, Credit Europe Bank şi
Marfin Bank. Cele mai multe
bănci nu percep comision la
eliberarea unui extras de cont
lunar, excepţie făcând Banca
Transilvania şi Libra Internet
Bank, unde fiecare extras de
cont eliberat este tarifat cu 1

leu, respectiv cu 0,5 lei. „De
asemenea, serviciul de Internet
Banking, care în majoritatea
statelor europene este gratis,
în ţara noastră este tarifat de
către bănci cu sume de apro-
ximativ 1 euro/lună. Cel mai
înalt tarif, în valoare de 1,5
euro/lună, este perceput de
OTP Bank, dar sunt şi bănci
unde acest serviciu este oferit
gratuit pentru clienţi: Unicredit
Ţiriac Bank, Banca Româneas-
că, Libra Internet Bank, Credit
Europe Bank şi Marfin Bank”,
se spune în raport.

În ceea ce priveşte retrage-
rea de numerar de la un ATM
din afara reţelei proprii, comi-
sioanele încasate de bănci de
la clienţii persoane fizice pre-
zintă un grad mai mare de va-
riabilitate. Cel mai înalt
comision este perceput de că-
tre BCR, acesta atingând ni-
velul de 1% + 6 lei, în timp ce
tariful celor mai multor bănci
nu depăşeşte 0,5% + 2,5 lei.

Plătim cele mai mari
comisioane bancare!

ECONOMIC

Accizele rămân la fel în 2015, chiar dacă,
potrivit legii, ar fi trebuit să scadă

BCR, BRD şi Banca Transilvania ar putea fi
supravegheate direct de către BCE

Reprezentanţii BNR vor în-
cepe în zilele următoare dis-
cuţii cu experţii BCE pentru a
stabili băncile locale care vor
fi supravegheate direct de in-
stituţia europeană, fiind vizate
în primul rând BCR, BRD şi
Banca Transilvania, potrivit lui
Virgil Dăscălescu, director în
Direcţia Stabilitate din BNR.

„De regulă, cele mai mari
trei instituţii de credit sunt su-
pravegheate de BCE. Nu con-
tează neapărat cota de piaţă,
există şi alte criterii (...) Pentru
că sistemul bancar românesc
este dominat de bănci cu pă-
rinţi din zona euro, filialele ar
putea fi considerate semnifica-
tive şi supravegheate direct de

Banca Centrală Europeană în
cadrul cooperării strânse (...)
În 4 noiembrie 2014 a intrat
în vigoare Mecanismul Unic
de Supraveghere, iar pentru
unele susbsidiare din zona euro
BCE va face supraveghere di-
rectă (...) Aspectul va fi clari-
ficat în următoarele zile
împreună cu specialiştii din
BCE”, a afirmat Dăscălescu la
seminarul EU-Cofile, organizat
de Alpha Bank, BNR şi ARB.

Întrucât România nu face
parte din zona euro, nu va pu-
tea participa direct la Uniunea
Bancară, pentru statele UE
care nu au adoptat euro fiind
disponibilă „Cooperarea Strân-
să”. Această formă de partici-

pare dă dreptul la un loc în
Consiliului de Supraveghere,
dar fără reprezentare în Con-
siliul Guvernatorilor.

„În cursul anului 2015 ur-
mează un amplu exerciţiu de
evaluare a calităţii activelor, ur-
mat de un exerciţiu de testare
la stres, similar celui derulat în
zona euro în acest an (...) Este
pentru prima dată când se va
desfăşura un exerciţiu de eva-
luare cuprinzătoare la nivelul
instituţiilor de credit din Ro-
mânia”, a continuat Dăscăles-
cu. Criteriile de selectare ale
băncilor semnificative supra-
vegheate direct de BCE ţin atât
de mărimea şi influenţa acelor
instituţii într-o economie.

Carfil Industrial Parc oferă
spre închiriere, la preţuri foarte
avantajoase, spaţii de birouri
cu toate utilităţile, precum şi
spaţii de producţie şi depo zi tare,
astfel:
Spaţii – birouri etaj:
◾ 109 mp
◾ 2 x 65 mp
◾ 171 mp
◾ 59 mp
Spaţii producţie – hală:
◾ 371 mp
◾ 354 mp
◾ 690 mp
Spaţiu depozitare hală:
◾ 232 mp (etaj)
Pentru detalii:
Braşov, Str. Zizinului Nr. 119
Tel: 0268.333.674 
Fax: 0268.321.244
E-mail: cipbrasov@gmail.com 



Asocia�ia pentru Protec�ia
Consumatorilor (APC) a so-
licitat eliminarea codului PIN
de pe cardurile de sănătate,
invocând numărul mare de
pensionari beneficiari ai aces-
tui card și faptul că PIN-ul în-
greunează mult utilizarea
acestei facilită�i.

„Reluăm cererea noastră și
propunem și azi eliminarea
codului PIN la utilizarea car-
dului de sănătate. Sunt mulți
pensionari care folosesc
aceste carduri și nu se descur-
că cu codul PIN. De aseme-
nea, în cazul unui accident
grav, de exemplu, nu poate fi

folosit cardul de sănătate al
unei persoane, pentru că nu
se cunoaște codul PIN”, a de-
clarat miercuri Costel Stanciu,
președintele APC.

Pe de altă parte, aproxima-
tiv 87% din cardurile de să-
nătate au fost distribuite până
în prezent, a declarat
președintele Casei Na�ionale
de Asigurări de Sănătate, Va-
sile Ciurchea. El a afirmat că
CNAS acceptă pentru început
refuzul unor persoane de a fo-
losi cardul de sănătate, însă a
precizat că într-un timp scurt
vor fi validate doar acele ser-
vicii medicale cuprinse pe

card. „Datele personale ale
pacientului nu sunt afectate
de card. Cardul arată că ești
asigurat. Nu are nicio legătură
nici cu religia”, a mai spus
șeful CNAS. El a men�ionat
că sunt extrem de pu�ine per-
soane care refuză cardul și a
precizat că într-un timp scurt
CNAS se va gândi la o anu-
mită variantă, astfel încât să
nu se mai folosească „doar
acel plastic”.

Potrivit președintelui
CNAS, din ianuarie-februarie
anul viitor, dacă lucrurile
merg bine, se vor utiliza citi-
toarele de carduri.

Societatea Română de
Pneumologie vrea schimbarea
legisla�iei privind fumatul
pentru o mai bună protec�ie a
fumătorului pasiv, potrivit
președintelui acestei institu�ii,
Florin Mihăl�an. „Vom
încerca să forțăm legislația,
este singura modalitate de a
face ca fumătorul pasiv să fie
realmente protejat. Ce presu-
pune aceasta? Înseamnă că
trebuie să scoatem din lege
acel amendament cu 100 de
metri pătrați iar în curtea
școlii nu trebuie să mai existe
magazine de comercializare a

țigărilor ce sunt disimulate în
alte tipuri de vânzări”, a de-
clarat Florin Mihăl�an. El a
men�ionat că la fumătorii pa-
sivi se poate înregistra o
creștere a riscului de boală
cardiovasculară cu 35% și o
dublare a celui de a face o de-
presie. „Procentul de cancere,
indiferent că sunt pulmonare
sau de altă natură, crește de
aproximativ 1,5 ori față de un
nefumător. În funcție de nu-
mărul de ore de expunere, de
încăperea în care se realizează
aceasta și de gradul de
ventilație, se poate produce o

instalare mai rapidă sau mai
târzie a unei afecțiuni din
aceeași panoplie de afecțiuni
ca și la fumătorul activ”, a
atras aten�ia Mihăl�an. La rân-
dul său, dr. Daniel Gherasim
a precizat că sunt 6,4 de mi-
lioane de fumători pasivi în
�ara noastră. „Pentru a scădea
numărul fumătorilor se pot
aplica mai multe metode. Prin-
cipala procedură este cea le-
gislativă, care trebuie să im-
pună niște reguli stricte pentru
fumători. Alte metode sunt cea
educațională și terapia”, a
afirmat medicul.

După vârsta de 30 de ani, se obser-
vă un declin evident al tonusului
muscular şi activităţilor fizice. Aces-
ta este şi motivul pentru care spor-
tivii profesionişti îşi ating apogeul
performanţelor fizice în intervalul
de timp dintre 20-30 de ani.

Declinul capacităţilor organismului con-
tinuă de-a lungul vieţii şi atinge o fază de
platou în perioada de vârstă dintre 60-70
ani. După această fază de platou, declinul
continuă, dar mai puţin accentuat. 

Rata declinului care duce la scăderea
masei musculare şi îngrăşarea organis-
mului uman depinde foarte mult de ba-
gajul genetic individual, intensitatea şi
frecvenţa activităţii fizice, alături de dieta
şi modul de viaţă al fiecăruia. Capacitatea
şi funcţionalitatea aparatului cardiovas-

cular intră şi ele în declin după vârsta de
30 de ani.

Tot atunci se observă o creştere constantă
şi accelerată a depozitelor de grăsime, atât
la femei, cât şi la bărbaţi.

Principalul motiv pentru care ne îngrăşăm
după ce trecem de vârsta de 30 de ani,
constă în scăderea ratei metabolismului. Cu
alte cuvinte, organismul nostru nu mai poate
arde grăsimile la fel de bine ca înainte, iar
ca rezultat, o mare parte a grăsimilor pe care
le ingerăm sunt depozitate în stratul adipos
care creşte astfel în dimensiuni.

Mai multe cercetări separate au
descoperit că după vârsta de 30 de ani, me-
tabolismul tuturor oamenilor scade cu 5,5%
odată cu trecerea fiecărui an.

Există trei mari cauze fiziologice care în-
cetinesc rata metabolică a fiecărui om, anu-
me scăderea masei musculare, schimbarea

nivelului hormonal şi scă-
derea nevoilor calorice ale
organelor inderne. Toate
aceste cauze pot fi însă con-
trolate prin adaptarea stilului
de viaţă al fiecăruia dintre noi.
Cea mai controlabilă dintre
aceste trei cauze este scăderea ma-
sei musculare, care poate fi optimi-
zată printr-un program frecvent şi sus-
ţinut de exerciţii fizice.

O altă cauză majoră a îngrăşării de
după această vârstă constă în faptul că
noi, oamenii, continuăm să mâncăm la
fel de mult ca înainte, uitând că rata me-
tabolismului nostru este în scădere li-
beră. Prin urmare, pentru a evita în-
grăşarea, pe măsură ce înaintăm în
vârstă ar trebuie să mâncăm din ce în ce
mai puţine alimente bogate în calorii.

De ce ne îngrăşăm mai 
mult după vârsta 
de 30 de ani?

Asociația pentru Protecția Consumatorilor
cere eliminarea PIN-ului la cardul de sănătate
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Se va schimba legislaţiei privind fumatul



6 BRAȘOVUL ISTORIC Vineri

Johann Martin Honigberger (1795-1869,) a
fost un medic şi farmacist sas originar din
Braşov, având preocupări legate de farma-
cie, medicină (cu diferitele ei ramuri în care
se specializează pe rând), arheologie, nu-
mismatică şi botanică. Numele său a devenit
cunoscut în România în special datorită fap-
tului că, în 1940, Mircea Eliade a publicat
în „Revista Fundaţiilor Regale” celebra nu-
velă fantastică „Secretul doctorului Honig-
berger”,  în care redă o parte din
experienţele în Orient ale doctorului sas.
După mărturisirea proprie, Eliade a com-
binat evenimente reale (existenţa istorică a
lui Honigberger, experienţele sale personale
din Rishikesh) şi elemente imaginare.

Johann Martin Honigberger s-a născut la
data de 10 martie 1795 în oraşul Braşov (pe
atunci în Imperiul Habsburgic). A urmat
studii la Liceul Johannes Honterus din oraş,
după absolvirea cărora a intrat ca ucenic
într-o farmacie braşoveană din Piaţa Sfa-
tului, continuându-şi apoi studiile şi practica
la o farmacie din Bistriţa.

Timp de jumătate de secol,
dr. Honigberger a întreprins
cinci călătorii în India, trei
în  Europa şi  una în Asia,
având o viaţă plină de aven-
turi şi cu multe acţiuni de
pionierat .  În  anul  1815 a
plecat spre Constantinopol,
unde a devenit medicul per-
sonal al sultanului; a cutre-
ierat Europa, Rusia, Turcia,
Siria, Ierusalimul şi  ajun-
gând în  cele  din  urmă la
Cairo. De acolo se îndreaptă
apoi spre Bagdad, ajungând
în anul 1829 în oraşul indian
Lahore,  unde va  rămâne
timp de patru ani ca medic
de curte al maharajahului
Ranjit Singh.

Revine în ţară în anul 1834,
ajungând la Braşov, dar stă
puţin acolo şi face o călăto-
rie europeană cu perioade
scurte de sta-
bilire la Vie-
na,  Paris  ş i
Londra, timp
în care îl  vi-
zi tează  pe
doctorul Sa-

muel Hahnemann, părintele
homeopatiei.  Între  anii
1836-1838 se af lă la Con-
stantinopol, unde aplică tra-
tamentul homeopatic al dr.
Hahnemann. El a practicat
atât medicina alopată, cât şi
cea homeopată în Transilva-
nia, precum şi în Bulgaria,
Turcia, India şi Pakistan. În
Kaşmir a căutat plante mi-
raculoase, iar la Alep a in-
trodus  noi  metode  de
vaccinare antivariolică.

În anul 1838 pleacă din nou
spre Lahore, unde ajunge în
1839, după o călătorie plină
de peripeţii. S-a îmbolnăvit
de holeră şi  a reuşit  să se
vindece singur, cu ajutorul
homeopatiei. El a fondat în
Lahore şi mai târziu în Cal-
cutta unul dintre primele
spitale unde oamenii săraci

erau îngrijiţi fără a li se cere bani. Meto-
dele sale de tratare a cazurilor de holeră
şi ciumă erau inovatoare, iar la Calcutta a
luptat pentru combaterea unei epidemii de
holeră. A publicat la Viena în anul 1838
un tratat despre ravagiile balcanice şi asia-
tice ale holerei.

Deoarece în anul 1849 statul indian Punjab
este anexat posesiunilor engleze, Honigber-
ger se îndreaptă iarăşi spre Europa. A fost
un reputat orientalist, arheolog, botanist
şi numismat, fiind ales ca membru în So-
ciété Asiatique în anul 1835, cu mulţi ani
înainte de Constantin Georgian şi Mircea
Eliade. El şi-a publicat memoriile la Lon-
dra. Dr. Honigberger cunoştea 17 limbi,
printre care germana, latina, franceza, en-
gleza, turca, araba, persana, hindi şi caş-
mireza.

A murit la data de 18 decembrie 1869 în
Braşov (pe atunci Kronstadt) şi a fost în-
gropat în cimitirul evanghelic din centrul
oraşului.

„Secretul doctorului
Honigberger”



Prefectura şi Garnizoana
Braşov au finalizat pre-
gătirile pentru sărbăto-
rirea Zilei Naţionale.

Manifestările încep luni, 1
Decembrie, la ora 11.00, în
Piaţa Sfatului, iar la ceremo-
nialul militar din Piaţa Sfatului
va fi adus drapelul de luptă
cu garda drapelului: de către
Brigada 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa”. Garda de
onoare formată din trei plu-
toane de la Brigada 2 Vânători
de Munte „Sarmizegetusa”,
un pluton de studenţi militari
de la Academia Forţelor Ae-
riene „Henri Coandă”, un plu-
ton de la Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Braşov şi
un pluton de pompieri mlitari
ai I.S.U. „Ţara Bârsei” Braşov.
Ca de obicei, muzica militară
este asigurată de fanfara Aca-
demiei Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”.

Piaţa Sfatului, survolată de
avioane. Programul din prima
parte a zilei cuprinde, după ce
au loc intonarea imnului de
stat şi trecerea în revistă a găr-
zii de onoare, alocuţiunile ofi-
cialităţilor şi slujba religioasă.
Urmează apoi un moment ar-
tistic susţinut de muzica mi-
litară a Academiei Forţelor
Aeriene, un miniconcert al co-
rului de copii UNISON şi de-
monstraţii ale jandarmilor şi
poliţiştilor, care întotdeauna
au făcut deliciul copiilor. De
asemenea, Piaţa Sfatului va fi
survolată de către aeronavele

Aeroclubului Teri-
torial Braşov.

Dineu oficial. Pri-
măria Braşov, par-
ticipă, alături de
Consiliul Judeţean
şi Prefectura Jude-
ţului Braşov, la or-
ganizarea seriei de
evenimente care
marchează Ziua
Naţională a Româ-
niei, finanţând cu
suma de 30.000 de
lei o parte dintre
evenimente. Suma
acoperă ceremo-
nialul militar cu participarea
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmisegetuza”, program ar-
tistic din Piaţa Sfatului şi di-
neul oficial oferit de cele trei
instituţii, la care vor fi invitaţi
reprezentanţi ai administraţiei
publice locale şi centrale, ai
instituţiilor deconcentrate, pri-
marii din localităţile judeţului,
consilieri locali şi judeţeni,
etc.

Defilare cu torţe. Un alt mo-
ment aşteptat al zilei este de-
filarea cu torţe, între orele
18.30 – 19.00, pe itinerarul
Piaţa Sfatului – strada Mure-
şenilor – Bulevardul 15 No-
iembrie – Sediul Brigăzii 2
Vânători de Munte „Sarmi-
zegetusa”(Zona Patria), la
care vor participa fanfara Aca-
demiei „Henri Coandă” şi
câte un pluton cu efectiv mărit
de vânători de munte, jan-
darmi şi pompieri militari.

S.D. & A.P.

Cum sărbătoreşte Braşovul
Ziua Naţională a României

În Piaţa Unirii din Prund,
luni, de la ora 12.00, Uni-
unea Junilor din Şcheii Bra-
şovului şi Braşovul Vechi
organizează o manifestare
dedicată
Zilei Na-
ţ i o n a l e .
E v e n i -
mentul va
debuta cu
un servi-
ciu reli-
g i o s
d e d i c a t
memoriei eroilor neamului,
Te Deum, oficiat de către
protopopul Braşovului şi un
sobor de preoţi din parohiile
scheienilor. Între orele
12.30– 13.00 urmează de-
punerea de coroane la Mo-
numentul Eroilor din 1916,
din Piaţa Unirii. Alături de

juni, vor depune coroane
reprezentanţi ai autorităţilor
locale, instituţiilor publice,
asociaţii şi ONG-uri. În con-
tinuare, organizatorii le-au

p reg ă t i t
braşove-
nilor un
spectacol
de muzi-
că specifi-
că Ţării
Bârsei şi
Ardealu-
lui, pro-

gramat între orele 13.00–
15.30. În deschiderea
spectacolului, Junii vor dan-
sa tradiţionala Horă a Juni-
lor. Organizatorii promit o
petrecere în toată puterea
cuvântului, de la care nu
vor lipsi vinul fiert şi prepa-
rate tradiţionale.

Junii serbează Ziua Naţională
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Supervoluntarul anului
2014 este Gabriel Costea!
Gala pentru Supervoluntari edi-
ţia a VI-a Braşov şi-a desemnat
miercuri seara câştigătorii pe
scena Centrului Cultural Redu-
ta. Cel mai râvnit premiu, de
supervoluntar al anului a ajuns
la actorul Gabriel Costea, no-
minalizat pentru activităţile cul-
turale din cadrul Penitenciarului
Codlea. „Nici nu credeam că
se numeşte voluntariat ce fac
eu. Iubesc ceea ce fac. Dum-
nezeu mi-a dat un dar, iar dacă
nu îl împărţim nu are nicio va-
loare” a declarat voluntarul anu-
lui, actorul Gabriel Costea,
aplaudat la scenă deschisă de
toţi cei prezenţi.
Anul acesta au fost acordate 32
de premii la 15 categorii diferite,
un record absolut pentru acest
eveniment, premianţii fiind aleşi
de către un juriu format din re-
prezentaţi ai organizatorilor şi
instituţiilor publice active în do-
meniul voluntariatului şi de că-
tre public pentru categoria „cel
mai simpatic voluntar”.
Lista câştigătorilor:
Cel mai tânăr voluntar: Călin
Florian Boto, Copiii de Cristal
Cel mai vârstnic voluntar: Da-
vid Martin, FAST Săcele 
Voluntar cu idei: Andrei Stra-
tene, Fundaţia Comunitară
Ţara Făgăraşului
Cea mai activă organizaţie: Co-
piii de Cristal
Cel mai reuşit proiect: Job Sha-
dowing Day, Consiliul Judeţean
al Elevilor Braşov
Cel mai reuşit proiect extraş-
colar: Pledoarie pentru senec-
tute, CNI Grigore Moisil Braşov
Proiect mobilizator de resurse
din comunitate: Braşov Heroes,
Grupul de Iniţiativă – Fundaţia
Comunitară Braşov şi Bikeat-

hon Ţara Făgăraşului, Fundaţia
Comunitară Ţara Făgăraşului 
Premiu special ISJ Braşov:
membrii Consiliului Judeţean
al Elevilor Braşov
Premiu special Casa Mureşe-
nilor: Alexandru Corvin, Andrea
Bocksor, Rebeca Nicolaescu,
Larissa Paraschiv, Elena Iulia-
na Sincă, Dana Popa, Andreea
Bell
Premiu special DJST Braşov:
Nicolae Cioc, ApIS PM Feed-
back Braşov
Premiu special Reţeaua CAN:
Ionuţ Deneş
Voluntar Colors: Diana Puşca-
şu, Rafila Săracu, Anna Haită
Cel mai simpatic voluntar: Iulia
Bilovolschi, Clubul pentru Pro-
tectia Naturii si Turism
Coordonatorul de voluntari al
anului: Alina Năstase, ApIS PM
Feed-back Braşov
Voluntarul anului: Gabriel Cos-
tea, Penitenciarul Codlea. De
asemenea echipa Grupului de
iniţiativă a Fundaţiei Comuni-
tare Braşov a mai acordat 2
premii pentru implicarea în pro-
iectul Braşov Heroes pentru
Robert Cadar, alergătorul care
a strâns cele mai multe donaţii
şi Mihaela Cioclu, alergătoarea
cu cei mai mulţi susţinători. 

Liana Adam

Regia Autonomă de Trans-
port (R.A.T.) Braşov mar-
chează sărbătorirea zilei de
1 Decem-
br ie,  Z iua
Naţională a
României ,
pr in două
gesturi me-
nite a arăta
respect faţă
de însemnă-
tatea aces-
tei zile, precum şi faţă de
publicul călător. 
Astfel, timp de trei zile, în pe-
rioada 1 – 3 decembrie
2014, toate mijloacele de
transport în comun aflate în
circulaţie vor purta steaguri
tricolore amplasate în zona
cabinei de conducere. De
asemenea, începând de
luni, 1 decembrie 2014, con-
ducătorii auto ai R.A.T. Bra-
şov vor purta noi uniforme

de lucru. „Introducerea aces-
tui model de uniformă pen-
tru conducătorii auto şi

marcarea Zi-
lei Naţionale
a României
reprez in tă
elemente de
n o u t a t e
 pentru trans -
portul local
braşovean.
Vom crea o

atmosferă de sărbătoare
pentru toţi clienţii noştri. Ne
continuăm şi în acest fel ac-
ţiunile întreprinse pentru a
oferi comunităţii locale un
serviciu de transport calita-
tiv din toate punctele de
 vedere. Respect pentru
 România, respect pentru
Braşov!” a declarat Directo-
rul general al R.A.T. Braşov,
ing. Cristian Radu (foto).

L.A.

După controlori, 
şi şoferii RAT au uniformă!

Gabriel Costea, voluntarul anului, foto:
Asociaţia Colors (Cosmin Matifalean)
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O nouă specie de dinozaur, identificată 
de un cercetător american

Un profesor de paleontolo-
gie american care predă în
Marea Britanie a identificat o
nouă specie de dinozaur, stu-
diind un schelet expus într-un
muzeu canadian, şi este de pă-
rere că numeroase alte des-
coperiri vor fi făcute în
viitorul apropiat pe baza co-
lecţiilor existente.

Nick Longrich, care predă
la Universitatea Bath din sud-
vestul Angliei, a analizat o co-
lecţie de oase de dinozaur,
expuse de 75 de ani la Cana-
dian Museum of Nature.

Potrivit profesorului ame-
rican, oasele aparţin unui di-
nozaur dintr-o specie din
familia Pentaceratops, până
acum necunoscută. Acele ani-
male erbivore, de mărimea
unui bivol, au trăit în urmă cu
75 milioane de ani şi aveau
un fel de guler osos în spatele
craniului.

Oasele studiate au fost des-
coperite în urma unor săpături
realizate în statul canadian Al-
berta. Scheletele de dinozauri
din familia Pentaceratops cu-
noscute până în prezent au

fost descoperite în sud-vestul
Statelor Unite. Într-un articol
apărut în revista Cretaceous
Research, profesorul Lon-
grich a botezat noua specie
"aquilonius", un termen lati-
nesc care înseamnă "nordic".

Aproximativ 700 de specii
de dinozauri au fost identifi-
cate până în prezent, dar, po-
trivit profesorului Longrich,
analizarea specimenelor deţi-
nute de muzeele din lumea în-
treagă va duce la o creştere a
acestui număr, chiar în absen-
ţa unor noi săpături.

ADN-ul supraviețuiește în spațiul cosmic
Molecule de ADN fixate pe

o capsulă transportată de o ra-
chetă au reușit să supravie�uiască
atât în spa�iul cosmic, cât și -
fapt și mai surprinzător - la rein-
trarea rachetei în atmosfera te-
restră, în pofida temperaturilor
foarte înalte, potrivit unui studiu
dat publicită�ii.

După zborul spa�ial, reintra-
rea în atmosferă și aterizare,
moleculele de ADN erau intac-
te, în același loc în care fuseseră
fixate. Aceasta însă nu a fost
singura surpriză: cea mai mare
parte a moleculelor
supravie�uitoare erau în conti-
nuare capabile să transmită
informa�ie genetică unor celule.

„Acest studiu furnizează dovezi
experimentale în sensul că
informația genetică a ADN-ului
poate supraviețui în condițiile
extreme din spațiu și la reintra-
rea în densa atmosferă a Pă-
mântului”, explică profesorul
Oliver Ullrich, de la Institutul
de Anatomie al Universită�ii
din Zürich, coautor al acestui
studiu. Experimentul, numit
DARE (DNA atmospheric re-
entry experiment) a fost făcut
spontan în cursul misiunii TE-
XUS-49. În cadrul acesteia, oa-
menii de știin�ă de la
Universitatea din Zürich studiau
rolul gravită�ii în procesul de
reglare a exprimării genelor în

celulele umane. Pentru aceasta
utilizau un hardware instalat în
rachetă pe care îl manevrau
prin control la distan�ă. În tim-
pul pregătirii acestei misiuni,
cercetătorii au început să spe-
culeze asupra posibilită�ii ca
structura externă a rachetei să
fie potrivită pentru realizarea
unor teste biologice. Concret,
analiză de „biosemnături”,
substan�e care furnizează
eviden�e știin�ifice despre via�ă.

„Biosemnăturile sunt mole-
cule care pot dovedi existența
vieții extraterestre în trecut sau
în prezent”, precizează Cora
Thiel, profesor la Universitatea
din Zürich. 

Jabuticaba, cunoscut şi
sub denumirea de Pom cu
Struguri, este un arbore
unic, ce creşte în regiunile
unor ţări sud-americane,
precum Brazilia, Para-
guay şi Argentina. 

Spre deosebire de alţi pomi,
fructele sale pot fi culese şi mân-
cate direct de pe trunchi. Pentru
a supravieţui, Jabuticaba a evo-
luat prin a-şi face mai accesibile
roadele pentru acele animale
care nu se pot caţără. Astfel, ele
pot ajunge la fructe, le pot mânca
şi pot disemina seminţele de-
parte de pomul-sursă. 

Fructele de Jabuticaba au cu-
loarea roşu închis spre violet şi
pot fi consumate fie ca atare,
proaspete, folosite în fabricarea
gemurilor, sau lăsate la fermentat

pentru transformarea lor în vin
ori într-un lichior tare. Pieliţele
uscate de fructe jabuticaba pot
fi folosite în tratarea astmului şi
a diareei, iar cercetătorii speră

că aceste fructe se vor dovedi
folositoare în lupta anti-cancer,
datorită unor compuşi de această
natură identificaţi în structura
lor genetică.

Arborele ale cărui
fructe cresc pe trunchi 

Cercetătorii ruşi au creat o pastilă despre care spun
că ar putea amâna debutul procesului de îmbătrânire
şi ar putea permite oamenilor, în cele din urmă, să
trăiască până la 120 de ani, potrivit dailymail.co.uk.
Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Moscova
testează pe câini, peşti, şoareci şi şobolani o pastilă
care conţine un nou tip de antioxidant, despre care
spun că ar influenţa mitocondriile, componente ale
celulelor responsabile cu producerea de energie şi
care sunt implicate în procesul de îmbătrânire. Potrivit
lui Maxim Skulacev, în urma testelor pe animale, cer-
cetătorii au observat că multe dintre bolile legate de
îmbătrânire s-au dezvoltat mult mai încet.
„Mitocondriile sunt implicate în producerea atacului
de cord, în apariţia bolilor Alzheimer şi Parkinson”,
a spus Skulacev. Cercetătorii ruşi nu au reuşit să
determine creşterea semnificativă a duratei de viaţă
a animalelor folosite în timpul experimentelor, dar
au obţinut amânarea instalării procesului de îmbă-
trânire.
O ţintă realistă este de a prelungi durata de viaţă a
omului până la 120 de ani, tratamentele antiîmbă-
trânire fiind „tehnic posibile”, potrivit savantului rus.
„Nu cred că vom reuşi să trăim până la 800 de ani.
Cel mai probabil, vor apărea boli noi, să spunem boli
tipice pentru persoanele în vârstă de 120 de ani.
Aşa s-a întâmplat cu cancerul, care era o boală foarte
rară în antichitate, când oamenii mureau tineri”, a
mai spus Skulacev. „Dacă se va dovedi că bolile se
vor dezvolta mai încet, ideea noastră de a lupta con-
tra îmbătrânirii prin intermediul mitocondriilor este
corectă. Va fi posibil să amânăm bătrâneţea”, a de-
clarat Maxim Skulacev, care lucrează la perfecţio-
narea acestui tratament de zeci de ani.

8 Vineri

Pastila care ar putea permite
oamenilor să trăiască 120 de ani 
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Doar cinci necunoscute în CL
După partidele disputate marţi şi miercuri seara în grupele
Champions League,11 echipe sunt calificate în optimile de
finală înaintea ultimei runde: Real Madrid, Borussia Dortmund,
Bayern Munchen, FC Barcelona, PSG, FC Porto, Chelsea,
Șahtior, Arsenal, Atletico Madrid și Bayer Leverkusen. Ur-
mătoarele cinci formații calificate vor fi decise abia după
ultima rundă a partidelor din grupă, programată pentru 9 și
10 decembrie. Rezultate înregistrate în partidele disputate
miercuri seara, în etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor,
sunt următoarele: 
Grupa A
Atletico Madrid – Olympiakos 4-0
Au marcat: Raul Garcia '9, Mandzukici '38, '62, '65
Malmö - Juventus  Torino 0-2
A marcat: Llorente '49, Tevez '80
Grupa B
FC Basel - Real Madrid 0-1
A marcat: C.Ronaldo '35
Ludogoreţ Razgrad - Liverpool 2-2
Au marcat: Abalo '3, Terziev '88 / Lambert '8, Henderson '37
Grupa C
Zenit Sankt Petersburg - Benfica 1-0
A marcat: Danny '79
Bayer Leverkusen - AS Monaco 0-1
A marcat: Ocampos '72
Grupa D
Anderlecht Bruxelles - Galatasaray Istanbul 2-0
A marcat: Mbemba '44, '86
Arsenal - Borussia Dortmund 2-0
Au marcat: Sanogo '2, A. Sanchez '57

Începe etapa a 16-a
Etapa cu numărul 16 a primei ligi de fotbal, va fi deschisă
astăzi cu partidele de la Chiajna şi Iaşi, cu Gaz Metan şi
Pandurii în postură de oaspeţi. Programul complet al acestei
runde, arată astfel: 
Vineri 28.11
Concordia Chiajna-Gaz Metan Mediaş ( 18.00)
CSMS Iaşi – Pandurii Târgu Jiu (20.30)
Sâmbătă 29.11
CS U Craiova- Ceahlăul Piatra Neamţ (15.30)
Universitatea Cluj-Oţelul Galaţi (18.00)
Rapid-CFR Cluj (20.30)
Duminică 30.11
FC Braşov-Viitorul Constanţa (15.30)
ASA Târgu Mureş-Astra Giurgiu (18.00)
Dinamo-Petrolul Ploieşti (20.30)
Luni 01.12
FC Botoşani-Steaua (20.30)

Tricolorii, come back in business!
FIFA a publicat clasamentul pentru luna noiembrie, iar tricolorii
sunt pe 15, cu 1014 puncte, în urcare 6 locuri faţă de oc-
tombrie! România depăşeşte naţionale cu rezultate importante
la Mondialul din Brazilia, cum ar fi Costa Rica, Algeria sau
Mexicul! Lider mondial rămâne Germania (1725 puncte), ur-
mată de Argentina şi de Columbia. Belgia e următoarea na-
ţională europeană din clasament, pe 4, Olanda e pe 5, iar
Brazilia abia pe 6.

Bute nu se gândeşte la retragere
Boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la ca-
tegoria supermijlocie, a dezmințit, miercuri, la Montreal, într-
o conferință de presă, că s-ar fi gândit la retragerea din
activitate după accidentarea suferită luna aceasta, în canto-
namentul din Filipine. Bute urma să boxeze cu argentinianul
Roberto Bolonti, pe 6 decembrie, la Montreal, la categoria
semigrea, însă meciul a fost amânat din cauza durerilor la
spate acuzate de sportivul gălățean. „Am auzit mai multe
zvonuri în ultimele zile, dar pot să vă spun că nu mă voi re-
trage, iar Freddie Roach este în continuare antrenorul meu”,
a precizat Bute. Lucian Bute (31 de victorii și 2 înfrângeri) nu
a exclus posibilitatea de a boxa anul viitor cu danezul Mikkel
Kessler, un meci care era avut în vedere de InterBox în cazul
unei victorii cu Bolonti, pe 6 decembrie. „Este o opțiune”, a
recunoscut Bute. Argentinianul Bolonti, care trebuia să boxeze
pe 6 decembrie cu Bute, îl va înfrunta la data respectivă pe
nimeni altul decât Jean Pascal.

Vecine în clasament, FC
Braşov-locul 9, Viitorul Con-
stanţa-locul 10 şi despărţite
de un singur punct - 19 Bra-
şovul, 18 Viitorul - sunt for-
maţiile care se vor bate
duminică pe Tineretului pen-
tru punctele puse la bătaie.
Puncte care înainte de ultima
etapă a turului pot aduce o
iarnă liniştită uneia dintre cele
două combatante. În ultimul
joc din 2014, FC Braşov va
evolua sâmbătă, 6 decembrie,
în deplasare cu Gaz Metan
Mediaş.   

„Îl respect pe Hagi, dar punctele
vor rămâne la Braşov!” Principa-
lul stegarilor, Adrian Szabo,
aşteaptă cu nerăbdare, dar şi
cu încredere, duelul cu Ghe-
orghe Hagi. „Personal, o vic-
torie contra Viitorului ar
însemna foarte mult. Îi port un
respect deosebit lui Hagi, dar
punctele trebuie să ramână la
Brasov. Avem obligaţia şi da-
toria să facem totul pentru a
obţine victoria în acest meci.
Un succes cu Viitorul, ar cân-
tări foarte mult în economia
clasamentului. Jucătorii mei
îşi dau seama de importanţa
punctelor în joc şi îi simt con-
centraţi pe acest meci. Nu vom
putea obţine uşor punctele
puse în joc, dacă vom trata su-
peficial acest joc. Să dea Dum-
nezeu ca la finalul meciului de
duminică, Hagi să ne felicite
pe noi şi din calitatea de an-

trenor, aşa cum a făcut-o
atunci când el era doar patron
la Viitorul”, a spus tehnicianul
stegarilor, Adrian Szabo.

Neînvinşi de şase etape! Vii-
torul a început mai slab sezo-
nul, cu doar 6 puncte strânse
în primele 7 etape. Din acel
moment, patronul Gheorghe
Hagi a devenit antrenorul pro-
priei sale echipe şi rezultatele
au început să apară.  Viitorul
a reuşit o serie de şase meciuri
consecutive fără înfrângere în
Liga 1, poziţie la care, proba-
bil, nu mulţi se gândeau după
debutul dezamăgitor de sta-
giune. Ultimul eşec al Viito-

rului datează din 5 octombrie,
când Petrolul s-a impus cu 3-
1 pe terenul sintetic din Chiaj-
na, unde echipa antrenorului
- patron Hagi îşi dispută me-
ciurile de acasă.

Păun, spre insulă? Povestea
cu salariile restante la FC Bra-
şov, este arhicunoscută. Sătul
de promisiuni, Georgian Păun
nu a mai avut răbdare să vadă
dacă în sfârşit contul său ban-
car va fi „deranjat” de oficialii
stegarilor, şi a depus memoriu
pentru a deveni liber de con-
tract, fiind în negocieri cu o
echipă din prima ligă cipriotă.
În afara discuţiilor cu ciprioţii

(care se pare că i-au pus pe
masă fotbalistului un contract
peste ce avea acesta la FC
Braşov), Păun mai negociază
şi cu o formaţie din Liga 1.
Indiferent de alegerea pe care
o va face, Păun nu poate lua
vreo decizie până când litigiul
cu gruparea de sub Tâmpa, va
fi soluţionat. Georgian Păun
a ajuns la Braşov în august
2012 şi a adunat 34 de jocuri
în tricoul „galben-negru”,
marcând 5 goluri în această
perioadă. Fotbalistul a mai
evoluat pentru Dinamo,
ŢSKA Sofia, Poli Iaşi şi Astra
Ploieşti.

Principalul stegarilor, Adrian Szabo, are un singur gând: 3 puncte cu Viitorul Constanţa! 

Faţă în faţă
cu Viitorul
FC Braşov întâlneşte echipa „regelui”

Ciucul, peste „lupii” Braşovului
SC Miercurea Ciuc a trecut

de Corona Wolves Brașov cu
scorul de 4-2 (0-0, 0-1, 4-1),
miercuri seara, pe Patinoarul
„Vakar Lajos” din Miercurea
Ciuc, în derby-ul Campionatului
Na�ional de hochei pe ghea�ă.
Braşovul a condus cu 1-0 și 2-
1, dar Sport Club a avut o re-
priză a treia excelentă, punctând
de patru ori și ob�inând victoria.
Hugo Gecse (41:11), Huba
Bors (49:25), Pasi Petteri Sa-
lonen (51:19) și Tamas Biro
(59:32) au marcat golurile har-
ghitenilor, în timp ce pentru
brașoveni au punctat Jaroslav
Obsut (39:51) și Csanad Fodor

(45:46). Chiar şi cu înfrângerea
de miercuri seara, Corona Wol-
ves Brașov este lider, cu 24
puncte (10 jocuri), urmată de
Sport Club Miercurea Ciuc, 23
p (10 j), Steaua București, 22
p (9 j), CSM Dunărea Gala�i, 6
p (8 j), Progym Gheorgheni, 6
p (9 j), Sportul Studen�esc, 0 p
(8 j). Pentru Corona urmează o
partidă foarte importantă, care
contează pentru Liga Mol. Sâm-
bătă, de la ora 18.00, la Pati-
noarul „Olimpic”, „lupii” vor
juca împotriva slovacilor de la
Nove Zamky. Marţi, 2 decem-
brie, la Braşov va veni SC Mier-
curea Ciuc.

Coe, vrea şefia IAAF
Britanicul Sebastian

Coe, vicepreședinte al
Federa�iei Interna�ionale
de Atletism (IAAF), a
confirmat joi că va candi-
da pentru postul de
președinte al forului atletic
mondial, precizând, totodată, că în cursul lunii de-
cembrie își va face cunoscute planurile și viziunea
sa în noua func�ie. „Vreau să avem noi obiective și o
nouă abordare pentru tânăra generație, precum o
înțelegere adevărată a noilor provocări pe care le au
atleții tineri și suporterii. Dacă ne vom ghida după
aceste principii, sunt convins că atletismul va intra
înr-o nouă eră, de încredere și cu un viitor deosebit”
a spus Sebastian Coe. Alegerile pentru președin�ia
IAAF, de�inută în prezent, de 16 ani de senegalezul
Lamine Diack, vor avea loc anul viitor.



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

PINGUINII DIN MADAGASCAR 
-3D– -PREMIERĂ-
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, 92 min.
Vineri: 13:30 dublat, 15:15 dublat,
17:00 subtitrat
Sâmbătă, Duminică: 11:45 dublat,
13:30 dublat, 15:15 dublat, 17:00
subtitrat
Luni: 11:45 dublat, 13:30 dublat,
15:15 dublat, 17:00 subtitrat
Marţi: 13:30 dublat, 15:15 dublat,
17:00 subtitrat
SCURT/4 – ISTORII DE INIMĂ
NEAGRĂ 
-PREMIERĂ- Tarif unic: 10 lei/bilet
Regie: Luiza Pârvu, Radu Jude,
Andrei Creţulescu, Iulia Rugină
(N-15), Scurt metraj, 84 min.

Vineri:16:00
Sâmbătă, Duminică: 13:15
Luni: 21:15
Marţi: 16:00
IDA -PREMIERĂ– Tarif unic: 10
lei/bilet
Regie: Pawel Pawlikowski
(AP-12), Dramă, 82 min.
Vineri: 18:00
Sâmbătă, Duminică:15:00
JESSABELLE -PREMIERĂ– 
Regie: Kevin Greutert
(N-15), Horror, Thriller, 90 min.
Vineri: 22:00
Sâmbătă, Duminică: 20:30
Luni: 19:00
Marţi: 20:00
ŞEFI DE COŞMAR 2 -PREMIERĂ– 
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min. 
Vineri: 16:15, 18:30
Sâmbătă, Duminică: 18:15, 20:15,
22:30
Luni: 18:15, 20:30
Marţi: 16:15, 18:30

MUZEELE VATICANULUI 3D 
(THE VATICAN MUSEUMS 3D)
Tarif unic: 25 lei/bilet 
(AG) Documentar. 65 min.
Sâmbătă, Duminică: 17:15
Luni: 17:45
PUNCT ŞI DE LA CAPĂT 
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic, 106 min.
Vineri: 19:45
Sâmbătă, Duminică: 18:30
Luni: 15:30
Marţi: 18:00, 21:45
JOCURILE FOAMEI: REVOLTA –
PARTEA I (THE HUNGER GAMES:
MOCKINGJAY – PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 123 min.
Vineri: 14:00, 18:45, 20:45
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 16:00,
18:45
Luni: 11:30, 16:00, 18:45
Marţi: 14:00, 18:45, 20:45
NORTHMEN: SAGA VIKINGILOR 
(NORTHMEN: A VIKING SAGA)

Regie: Claudio Fäh
(N-15), Acţiune, Aventuri, 97 min.
Sâmbătă: 14:00
Duminică: 14:00
Luni: 14:00
ELIZA GRAVES 
Regie: Brad Anderson
(N-15), Thriller, 112 min.
Sâmbătă, Duminică: 22:15
Luni: 11:15
INTERSTELAR: CĂLĂTORIND PRIN
UNIVERS 
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:00
Luni, Marţi: 21:00
BOXTROLI -3D– dublat
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) , Animaţie, Aventuri, 97 min.
Vineri: 14:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15
Luni: 13:45
Marţi: 14:15

DIVERTISMENT10 Vineri

Premiera operetei „Ţara
Surâsului” de Fr. Lehar
încheie Festivalul Inter-
naţional de Operă, Ope-
retă şi Balet 2014 –
ediţia a XII-a!

„Ţara Surâsului” este o ope-
retă în trei acte de Franz Le-
hár, care a avut premiera la
Viena, la 9 februarie 1923
(sub titlul Die gelbe Jacke –
Jacheta galbenă), respectiv la
Berlin, la 10 octombrie 1929
(sub titlul Das Land des Lä-
chelns – Ţara Surâsului).

Piesa va fi reprezentată
sâmbătă, 29 noiembrie 2014,
la ora 18.30, Sala Operei, dar
şi duminică, 30 noiembrie
2014, tot de la ora 18.30, la
Sala Operei. 

Dirijor: Traian Ichim
Regia: Tiberius Simu 
Scenograf: Rodica Garştea

Coregraf: Corina Dumi-
trescu

Asistent regie: Asineta Ră-
ducan

Asistent coregraf: Meda
Enăcache

Dirijor cor: Ciprian Ţuţu
Instructor arte marţiale:

Adrian Silivestru
Regia tehnică: Dan Antipa
Distribuţia sâmbătă, 29 noiem-

brie 2014: Valentina Mărgăraş,

Mihai Irimia, Corina
Klein, Mugurel Oan-
cea, Andreea Gurgu-
iatu, Cristian Fieraru,
Mugur Curelaru

Distribuţia duminică,
30 noiembrie 2014:
Cristina Coatu, Liviu
Iftene, Iuliana Stâr-
lea, Claudiu Bugnar,
Andromeda Nemeş,
Cristian Fieraru,
Mugur Curelaru

Corul, Baletul şi
Orchestra Operei
Braşov

Preţ bilete: 50 lei;
30 lei

Biletele se vând la
sediul Operei din str. Bisericii
Române nr. 51, telefon:
0268.419.380.

Program: Luni – Vineri 10
– 17 şi cu o oră înainte de în-
ceperea spectacolelor.

Horoscopul zilei
Berbec. E posibi ca astăzi să ai unele probleme de sănătate
care îţi vor da bătăi de cap. Mergi la un medic decât să te
chinui şi poate să faci şi greşeli la locul de muncă. 
Taur. Încearcă să profiţi cât mai mult de viaţă pe care o ai,
şi să fii mulţumit/ă de ţine. Întotdeauna e loc de mai bine,
însă trebuie să ştii când trebuie să te opreşti. 
Gemeni. Astăzi există riscul să fii perceput/ă greşit din cauza
firii tale foarte comunicative. Deseori ai tendinţa de a exagera
cu sinceritatea, această fiind supărătoare uneori.
Rac. E posibil să apară unele probleme de sănătate, şi asta
doar din cauza regimului alimentar şi al stilului tău haotic
de viaţă. Încearcă să te schimbi dacă nu vrei să ai probleme.
Leu. Încearcă să ţii de bani cât poţi tu de mult astăzi, chiar
dacă tentaţiile sunt mari. Nu te lăsa dus/ă de val sau mai
ales păcălit/ă de cei care vor să profite de tine.
Fecioară. Încearcă să nu stai singur/ă astăzi, altfel gândurile
pesimiste vor pune stăpânire pe ţine. Bucură-te de lucrurile
mărunte şi trăieşte clipa ca şi când ar fi ultima.
Balanţă. Bazează-te pe intuiţie astăzi şi cu siguranţă vei avea
de câştigat. Câteodată este bine să acţionezi şi după cum îţi
dictează inima şi să laşi raţiunea deoparte. 
Scorpion. Evită pe cât posibil să te cerţi cu persoana iubită
astăzi, altfel rişti că lucrurile să degenereze. Pune mereu în
balanţă părţile bune şi pe cele rele! 
Săgetător. Dacă te-ai certat recent cu cineva, astăzi este mo-
mentul să faci primul pas spre împăcare. Nu îţi strica relaţiile
de dragul profesiei, sau invers. 
Capricorn. Dacă eşti singur/ă, astăzi ai toate şansele să îţi gă-
seşti sufletul pereche. Surpriza vine atunci când vei descoperi
cine este cel care e cu adevărat atras de tine. 
Vărsător. Astăzi trebuie să fii prudent/ă, zodia ta este pre-
dispusă accidentărilor. Chiar dacă ai foarte multă energie,
ar fi bine să o canalizezi spre ce trebuie.
Peşti. Fii cu băgare de seama astăzi la serviciu, nu risca să
faci unele greşeli majore. Înainte de a semna ceva, ai grijă
să citeşti de două ori înainte!

„Ţara Surâsului”, 
la Opera Braşov
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Duminică, 30 noiembrie,
începând cu ora 16.00, la Li-
brăria Şt. O. Iosif Braşov, sun-
teţi invitaţi la lansarea
volumului „Crăciunul regal”
scris de Principesa Margareta
şi Principele Radu ai Româ-
niei şi a Calendarului Regal
dedicat anului care urmează.
Cărţile au apărut la Editura
Curtea Veche Publishing. În

volumul „Crăciunul regal”
Principesa Moştenitoare şi
Principele Radu ai României
au ales să evoce cea mai de-
finitorie sărbătoare a familiei
fiecăruia dintre noi: Crăciu-
nul, aşa cum a fost petrecut
de-a lungul timpului de Fa-
milia Regală a României. La
lansare va fi prezent Prince-
pele Radu. 

Volumul „Crăciunul regal”
lansat duminică la Braşov ◾ – Iubi, iar am mâinile reci!

– Super! Ţine-mi berea asta, te rog.

◾ Soţia îşi întreabă soţul:
– De ce iarăşi sunt ciorapii împră-
ştiaţi prin toată casa?
– Aceasta este o nouă promoţie:
strânge 10 perechi de ciorapi şi pri-
meşti bani pentru rimel!

◾ Am dus-o pe soţia mea ieri la
 Planetariu. A fost şocată să afle că

nu e ea centrul universului…

◾ – Nevastă-mea a aflat că o
 înşel…
– Nu-i nimic, soţia ta este o femeie
puternică.
– Asta mă şi sperie!

◾ Poziţia mea sexuală preferată cu
soţia se numeşte 11.
Doar stăm în pat întinşi unul lângă
altul.

Bancuri

Filme la Cityplex

9 8 1 2 3 6 4 7 5
4 7 5 1 8 9 6 3 2
3 2 6 5 7 4 8 9 1
8 4 7 6 9 5 1 2 3
5 3 2 7 4 1 9 6 8
6 1 9 3 2 8 5 4 7
7 9 8 4 1 2 3 5 6
2 5 4 8 6 3 7 1 9
1 6 3 9 5 7 2 8 4
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Din presa maghiară

Halász Gyula (Brassai), marele fotograf, povesteşte despre fotografiile lui, 
despre cariera lui interesantă şi despre cum trebuie să fotografiem

Cu toate că a ajuns târ-
ziu în redacţia noastră,
considerăm important
pentru braşoveni şi pu-
blicăm interviul cu Bras-
sai realizat încă pe timp
de pace la Paris.

Nu există persoană educată
în lumea asta, care să nu-şi
amintească de numele Bras-
sai din paginile revistelor in-
ternaţionale. Dacă vedem
undeva o imagine reală, dar
totuşi originală, banală, dar
totuşi inedită, ne aşteptăm să
întâlnim şi semnătura lui
Brassai. Acest nume apare în
revistele Vogue, Coronet,
Verve, în Illustration, Dame,
Harpers Bazar şi în alte re-
viste şi magazine renumite
din America şi Europa. Acest
nume ne duce cu gândul la
cariera inedită a artistului
transilvănean, care cu ochiul
ager observă viaţa, oamenii,
umbrele, obiectele şi din când
în când declanşează aparatul
de fotografiat.

El este Ochiul Parisului.
Nu noi l-am numit aşa. În

cercurile fotografilor toţi ştiu
despre cine este vorba după
apariţia albumului „Paris de
nuits”. Acest album, cu pre-
faţa semnată de Paul Mo-

rand, a revoluţionat arta fo-
tografică pe timp de noapte
şi atunci a fost numit Brassai,
Ochiul Parisului.

Acum stăm faţă în faţă cu
artistul.

Atelierul interesant al lui
Brassai este pe lângă Obser-
vatoire. Pereţii sunt plini cu
fotografii, picturi, pe poliţe
observăm statuete primitive,
obiecte cu specific chinezesc
şi japonez, reviste şi cărţi.

Halász Gyula – acesta fiind
numele real al lui Brassai –
a plecat acum 20 de ani din
Braşov la Academia de Arte
din Berlin, secţia de pictură,
parcă urmând exemplul lui
Daguerre, părintele fotogra-
fiei. Cariera lui de pictor era
pe o linie ascendentă, când
s-a hotărât să se mute la Paris
şi a început să fie interesat
de noutăţile din arta fotogra-
fică. În curând schimbă pa-
leta de pictor cu obiectivul
aparatului foto.

– În lume sunt aşa de mulţi
fotografi care nu se realizea-
ză. Care este secretul succe-
sului dumneavoastră?

– Acela că fotografiez „ade-
vărul”. Nu modific realitatea,
nu caut extraordinarul, dar
mă opresc în faţa banalului,
pe lângă care trec oamenii

fără să-i acorde atenţie. Ui-
taţi-vă la această fotografie,
am avut mare succes cu ea.

În fotografie vedem un
scaun de grădină, cu un spă-
tar cu o dantelă din fier su-
perbă, al cărui umbră este
proiectată pe jos de soare.
Atât. Şi totuşi te uiţi minute

în şir la această imagine sim-
plă, de o frumuseţe impre-
sionantă. 

Brassai nu caută exoticul,
fotografiază aspecte din viaţa
de zi cu zi. Un coş plin cu
peşte, o ladă de gunoi, pava-
jul plouat în lumina felinaru-
lui, umbra unui zid, hornul

înalt al fabricii, o prostituată,
doi jandarmi discutând sub
un felinar, adâncimea unei
alei întunecate, aglomeraţia
în autobuz, lumina înceţoşată
din jurul stâlpului de ilumi-
nat, o expresia a feţei, o
mână. Momente zilnice. Nu-
mai că el le vede cu alţi ochi.

Putem spune că el a des-
coperit Parisul noaptea, sau
că este poetul mizeriei Pari-
sului, un Villon modern, care
se exprimă prin imagini.

Bineînţeles că pentru a i-
mortaliza aceste momente în-
cărcate cu mesaje este nevoie
de o pregătire tehnică şi apa-
rate performante. El ştie sigur
ce va imortaliza obiectivul
aparatului, majoritatea foto-
grafilor doar presupun. Din
această cauză el nu greşeşte,
din această cauză el nu face
decât o singură înregistrare,
de aceea el este numit Ochiul
Parisului.

– Ce planuri aveţi?
– Să muncesc. Iubesc

această artă nouă, care as-
cunde o multitudine de mo-
dalităţi de exprimare. Şi
nu-mi pare rău că am ajuns
fotograf. Momentan scriu şi
o carte, care va apărea la o
mare editură din Franţa. Aici
vreu să prezint opinia mea

despre esenţa fotografiatului.
Nu din punct de vedere tehnic,
ci din unghiul remarcării,  al
constatării. Dar am sentimen-
tul că acest lucru totuşi nu se
poate învăţa. În afară de
acestea mai am de onorat o
comandă de fotografii pentru
o revistă din Anglia.

– Am auzit că vă pregătiţi
să plecaţi în America?

– Se poate să stau o pe-
rioadă acolo. Dar recunosc
că America nu mă prea atra-
ge. Iubesc mai mult pisicile
gri şi podurile sumbre ale Pa-
risului, decât zgârie-norii din
lumea nouă.

Îmi iau rămas bun de la
Brassai şi multitudinea de fo-
tografii. Un mare critic fran-
cez, Emile Henriot a scris
despre el în Le Temps şi are
dreptate: „Peste două mii de
ani vom cunoaşte Parisul din
fotografiile lui Brassai.”

(Dánér Lajos. Szemben
„Párizs szemével” : Halász

Gyula (Brassai), a
fényképezés nagymestere

beszél fotóiról, érdekes
karrierjéről és arról, hogy
hogyan kell fényképezni.

Brassói Lapok, nr. 274, 26
noiembrie 1939, p.18)
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Şcoală românească de
ţesut la Săcele

La adunarea generală a Aso-
ciaţiunii „Astra”, ţinută la Cer-
nat, Diamandi Manole – mare
comerciant braşovean, susţine
într-o prelegere valoarea in-
dustriei de casă şi priceperea
femeilor săcelene la confecţio-
narea veşmintelor din postav. 

El propune înfiinţarea unei
şcoli române de ţesături de

lână şi bumbac în Săcele. Ast-
fel, până la finalul şedinţei, se
adună 873 de florini, în arti-
col publicându-se lista celor
care au contribuit. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 89, noiembrie 1880)

Plângerile birjarilor
braşoveni

Mai mulţi birjari braşoveni
au depus la Magistratul Bra-

şov (Primăria) o plângere în
care îşi arată nemulţumirile
legate de interzicerea
folosi-
r i i
cai-
l o r

slabi la  curse
cerând verificarea sanitară a
acestora, precum şi lipsa unui
loc adecvat în care birjarii să
fie feriţi de vremea rea. Ei in-
vocă scumpirea preţului la cai
şi a hranei acestora, de aceea

ei mai pretind

mărirea taxei
unei călătorii cu birja, dar şi
scutirea lor de la plata vămii. 

Ei vor ca petiţia să ajungă
la Magistrat, în caz contrar
ameninţă cu întreruperea ser-
viciului la piaţă şi la gară. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 254, noiembrie 1912 )

Deschiderea 
„Casei Copilului”

Duminică, 22 no-
iembrie 1936, avea

loc inaugurarea şi sfinţirea „Ca-
sei Copilului” din Braşov, aflată
sub patronajul Reginei Maria. 

Dotată cu şcoală, cantină,
săli de joc, vestiare, sufragerie,
dormitor şi baie, instituţia asi-
gura îngrijirea şi educaţia co-
piilor braşoveni. 

Evenimentul s-a desfăşurat
în prezenţa principesei Ale-

xandrina Cantacuzino. Ser-
viciul religios l-a efectuat
Ioan Brânzea, iar despre aşe-
zământul nou deschis a vor-
bit preşedinta instituţiei,
Margareta Bleahu. 

Învăţătoarea Maria Po-
pescu a încheiat cu un pro-
gram artistic susţinut de
către copii. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 93, noiembrie 1936)

Mihaela Lupu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Faţă în faţă cu „Ochiul Parisului”

Din „Gazeta de Transilvania”

28 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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Biblioteca Judeţeană
„George Bariţiu” Braşov
vă invită astăzi la confe-
rinţa-duplex despre
„Moda de altădată. Ple-
doarie pentru pălărie”
susţinută de Adina
Nanu şi Georgeta Filitti. 

Evenimentul are loc de la
ora 18.00, la Mansarda Casei
Baiulescu (Livada Poştei, Bd.
Eroilor nr. 33, lângă Şcoala
nr. 6). Prelegerea va fi însoţită
de expunerea pieselor şi arti-
colelor din colecţia personală
a Adinei Nanu.

Critic şi istoric de artă, Adi-
na Nanu este autoarea singurei
cărţi de istorie a costumului
din România până în momen-
tul de faţă. Absolventă a In-
stitutului de Arte Plastice din
Bucureşti, cu o teză de docto-
rat despre costumul bucureş-

tean în seco-
lul al  XIX-
l e a ,  Adina
Nanu a predat istoria artei la
Institutul de Arte Plastice şi
cursuri de educaţie vizuală,
stiluri în costum şi decor la
Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematogra-
fică din Bucureşti.

Erudită şi pasionată, Adina
Nanu s-a preocupat de diverse
aspecte ale artei şi a alcătuit,
în decursul timpului, o colec-
ţie personală de costume au-
tentice din secolele XIX-XX.

Istoricul Georgeta Filitti
este specialist în secolele XIX-
XX, o cunoscătoare profundă
a documentelor şi jurnalelor
epocii. Buna pregătire în do-
meniu este însoţită de caris-
mă, umor şi ingeniozitate,
ceea ce face din personalitatea
Georgetei Filitti unul dintre

cei mai îndrăgiţi
şi seducători conferen-
ţiari, conferinţa este
deschisă tuturor celor
interesaţi nu numai
de istoria costumului,
dar este şi o sursă
de inspiraţie pentru
creatorii de modă,
amatorii de vin -
tage, iubitorii de
frumos şi a celor
ce cred că şi
„Haina îl face
pe om!”

Liana
Adam

Mickey Mouse şi gaşca sa
de prieteni – Minnie Mouse,
Donald Duck şi Goofy – so-
sesc în România pen-
tru a participa la
spectacolul muzical
Disney Live! Mic-
key’s Music Festival,
care se va desfăşura
în perioada 22-26
aprilie 2015, la Sala
Palatului din Bucu-
reşti, informează or-
g a n i z a t o r i i
evenimentului.

Astfel, spectatorii se vor pu-
tea bucura live de cele mai cu-
noscute piese de pe coloanele

sonore ale unor superproduc-
ţii Disney, precum „Aladdin”,
„Mica Sirena” şi „Toy Story”,

reorchestrate pe ritmuri de
rock, pop, reggae, hip-hop,
jazz şi country, în interpreta-

rea originală a celor mai iubite
personaje Disney. Fiecare
spectator poate deveni mem-

bru al trupei în timpul
scenelor interactive
din care nu vor lipsi
baloane uriaşe, dar şi
personajele Disney
care vor dansa prin
public alături de cei
prezenţi, într-un con-
cert al celor mai iubi-
te staruri Disney, se
mai arată în comuni-
catul citat.

Biletele sunt dinspobile on-
line, pe www.myticket.ro, cu
preţuri de la 75 de lei.

Topul cele mai neinspirate 
daruri de Crăciun pentru români

Calul de dar nu se caută la
dinţi, spune o zicală din vre-
murile de demult, însă românii
se pare că nu sunt întotdeauna
încântaţi de ceea ce primesc
în dar cu ocazia Sărbătorilor
de iarnă, cele mai detestate ca-
douri primite de Crăciun find
produsele alimentare. 

Potrivit statisticilor, anumite
daruri pot strica spiritul săr-
bătorilor. Rezultatele unui stu-
diu făcut în ţări europene,
inclusiv România, relevă că
peştii de acvariu şi banii în
plic sunt cele mai detestate ca-
douri.

De exemplu, darurile cu-
linare primite cu ocazia Cră-
ciunului sunt cele mai
neinspirate pentru 6 din 10
români, de aceeaşi „aprecie-
re” având parte şi articolele
de papetărie, cosmeticele
sau peştii de acvariu. Cu toa-
te acestea” există români
care au identificat soluţia
dacă au primit asemenea da-
ruri: le oferă altor persoane.

Potrivit aceluiaşi studiu,
un cadou neinspirat pentru
una din zece persoane de-
vine motiv de ceartă cu per-
soana iubită, iar bărbaţii

sunt mai leneşi decât femei-
le când vine vorba de um-
blat prin magazine pentru
un dar de Crăciun Ei amână
această acţiune pentru a
doua jumătate a lunii de-
cembrie, 20 la sută dintre
aceştia cumpărând cadouri-
le cu doar o zi înainte de a
le dărui

Clasamentul celor mai ne-
inspirate cadouri de Săr -
bători, este dominat de
produsele alimentare, pe po-
ziţiile următoare situându-
se articolele de papetărie,
peştii de acvariu şi banii.

Vocalista trupei BZN, Anny Schilder, 
este bolnavă de cancer
Anny Schilder, vocalista grupului BZN, a fost diagnosticată cu
o boală teribilă, cancer la sân. Din cauza acestui motiv, orga-
nizatorii vor reprograma concertul de la Sala Palatului, de la 4
decembrie 2014, pentru 10 octombrie 2015.
Acesta va fi ultimul concert BZN în România, aşa că păstraţi
biletul legendar pentru o ultimă întâlnire cu artiştii îndrăgiţi, plus
o supriză de proporţii. Anny promite publicului român că se va
recupera curând şi îi pare foarte rău pentru această situaţie în
care nimeni nu şi-ar dori să fie. Momentan, Anny face chimio-
terapie şi acest diagnostic nu-i permite să iasă din ţară, apelând
la buna înţelegere a spectatorilor români.Totodată, vocalista
solicită publicului român să nu o uite şi să aştepte trupa BZN
până pe 10 octombrie 2015, acesta subliniind faptul că va fi
ultimul concert BZN în România.

Mircea Albulescu a fost operat pe cord
Actorul, internat la Institutul de Boli Cardiovasculare dinTimişoara,
a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe inimă. Surse din
cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timişoara au de-
clarat pentru Mediafax că miercuri seară actorul Mircea Albulescu
a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe cord, echipa de me-
dici care l-a operat pe actor fiind condusă de profesorul Marian
Gaşpar, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiacă.În timpul intervenţiei,
lui Mircea Albulescu i-au fost făcute trei bypass-uri, întrucât în
urma analizelor amănunţite s-a impus această operaţie, mai
ales că actorul avea montat un stimulator cardiac, mai spun
sursele citate. În prezent, actorul este internat la Secţia de Te-
rapie Intensivă. În noaptea de luni spre marţi, actorul Mircea
Albulescu s-a prezentat la Serviciul de Urgenţe al Spitalului Ju-
deţean din Timişoara, acuzând dureri în zona pieptului. Medicii
de aici l-au transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare din
municipiu, unde a fost internat, relatează Mediafax.
Mircea Albulescu se afla la Timişoara deoarece luni seară a
avut loc în acest oraş spectacolul „Bădăranii”, în care actorul
joacă.

Mickey Mouse şi prietenii săi vin în România

LIFE

„Moda de altădată.
Pledoarie pentru
pălărie” 


