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Ţeapă cu 
izolarea blocului 

Locatarii unui bloc din Ră-
cădău au plătit, în avans, lu-
crările, însă nici după un an
firma nu s-a apucat de treabă. 
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METEO

Începând de astăzi, contribuabilii care nu şi-au achitat impozitele
anuale pentru clădiri, terenuri şi autovehicule vor fi penalizaţi

În perioada 4-5 octombrie,
locuitorii comunei Drăguş vor
oferi un sfârşit de săptămână
de neuitat tuturor turiştilor
care vor lua parte la „Ziua re-
coltei”. Mâncare bună, mu-
zică de calitate şi o petrecere
pe cinste sunt doar câteva din
ingredientele care vor sta la

baza unui weekend tradiţional
la poalele Munţilor Făgăraş.
În majoritatea satelor se or-
ganizează ziua recoltei. Ziua
în care sătenii îşi expun cu
mândrie legumele şi fructele
pe care le-au plantat şi „grijit”
cu atenţie toată vara. 

„În cadrul Programului Ope-
raţional Regional 2007 -2013
am depus două proiecte, unul
prin care vrem să finalizăm
lucrările de la atelierele de la
Liceul Tehnologic din Râşnov,
investiţie începută încă din
2007, a precizat primarul Râş-
novului, Adrian Veştea. Va-

loarea eligibilă a proiectului
este de aproximativ 500.000
de euro. Al doilea proiect de-
pus spre finanţare de edilii
râşnoveni vizează finalizarea
Cantinei, din cadrul aceluiaşi
Liceu. Valoarea proiectului
este 754.441,26 de lei. 

Bani europeni pentru RâşnovZiua Recoltei la Drăguş

Parţial noros
9°C /17°C

Impozite
cu penalităţi

pag.2

Corona, misiune
dificilă în Capitală

Partida CSM Bucureşti –
Corona Braşov se va juca
în această seară, în Capitală,
de la ora 19.30. 

Sărbătoare la 
Liceul de Muzică

Elevii braşoveni susţin as-
tăzi de Ziua Internaţională
a Muzicii concerte în sala
festivă a liceului. 
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Potrivit datelor Direcţiei Fiscale, până
la 30 septembrie şi-au achitat impo-
zitele pe anul în curs aproximativ
120.000 de contribuabili persoane

fizice, din totalul de aproximativ
135.000. Majoritatea dintre aceştia
au plătit la primul termen, integral,
pentru a beneficia astfel de bonifi-

caţia de 5% acordată de Consiliul
Local. Deşi bonificaţia este valabilă
şi pentru societăţi comerciale, acestea
preferă de obicei plata la termen.

Până în 30 septembrie, au plătit
5.000 de contribuabili persoană ju-
ridică, însă mai există ordine de plată
care sunt în aşteptare. pag. 7
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ATENŢIE!
Dacă sesizaţi un furt din locuinţă, anunţaţi imediat Poliţia la 112 – Apel unic de urgenţă.
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Schimburile co-
merciale dintre Ro-
mânia şi Turcia au
ajuns la şapte miliar-
de de euro anual, iar
autorităţile române
îşi propun creşterea
acestora la peste 10
miliarde de euro în
câţiva ani, a declarat
ieri ministrul Econo-
miei, Cons tantin
Niţă (foto), în cadrul
Forumului de Afa-
ceri Turco – Român.

„Turcia reprezintă
pentru România prin-
cipalul partener co-
mercial din afara Uniunii
Europene. Dorim să menţinem
acest rol, în aşa fel încât în ur-
mătorii câţiva ani, volumul ci-
frelor de export dintre cele
două ţări să depăşească 10 mi-
liarde de euro. Acesta este tar-
get-ul pe care trebuie să ni-l
propunem împreună pentru ur-
mătorii ani”, a explicat Niţă.

El a mai spus că, în prezent,
investiţiile turceşti în România
se ridică la patru miliarde de
euro, ceea ce înseamnă înfi-
inţarea a peste 15.000 de so-
cietăţi comerciale.

Ministrul român al Econo-
miei a invitat companiile tur-
ceşti să investească în
România, chiar dacă investi-

torii în energia verde s-
au declarat nemulţumiţi
de măsura luată de Gu-
vern în privinţa certifi-
catelor vezi. „Îi asigur
pe investitori că este un
profit amânat, deci nu
unul pierdut, şi că pre-
dictibilitatea în acest do-
meniu va fi menţinută”,
a explicat Constantin
Niţă.

El a amintit şi de ne-
cesitatea realizării cablu-
lui submarin Constanţa
– Istanbul, proiect con-
venit prin semnarea
unui memorandum în-

tre cele două state, însă întâr-
ziat din punct de vedere al
punerii în aplicare. De ase-
menea, ministrul Economiei
a invitat companiile turceşti
să investească în domeniul
minier. „Nu vindem resursele,
însă dorim parteneri în ex-
ploatarea acestor resurse.”, a
susţinut Constantin Niţă.

Gaz ieftin pentru consumatorii noncasnici 
Preţul gazelor pentru con-

sumatorii noncasnici va scădea
cu 3,5% în medie de la 1 oc-
tombrie la nivel naţional. „Vor
scădea preţurile pentru circa
90.000 de consumatori alimen-
taţi de GDF Suez, unde consu-

mul este mai mare. Cele mai
mari ieftiniri sunt de 6% şi se
vor aplica unor şcoli şi spitale”,
a declarat preşedintele Auto-
rităţii Naţionale de Reglemen-
tare în Energie (ANRE),
Niculae Havrileţ. Potrivit aces-

tuia, în cazul consumatorilor
E.ON România nu va fi ope-
rată nicio modificare de preţ.
„De la 1 ianuarie, potrivit legii,
piaţa gazelor pentru noncasnici
va fi complet liberalizată”, a
adăugat oficialul ANRE. 

Jumătate dintre locata-
rii unui bloc din cartierul
Răcădău au plătit în vara
anului trecut, în avans,
lucrările de izolare ter-
mică. Însă firma cu care
s-a semnat contractul nu
a realizat lucrarea. 

Locatarii blocului situat pe
strada Măceşului nr. 17 au
plătit, în vara anului 2013,
pentru izolarea termică a
apartamentelor. Este vorba
despre 13 locuinţe pentru care
braşovenii au plătit sume cu-
prinse între 1.600 şi 4.000 de
lei. Şi acum achită, însă, la fel
de mult pentru încălzirea lo-
cuinţelor. Majoritatea celor
păgubiţi sunt pensionari care
au făcut mari eforturi finan-
ciare pentru a achita sumele
necesare lucrărilor de reabi-
litare termică. 

„Suntem mai multe persoa-
ne care am dat fiecare câte
1600 de lei, la jumătatea lunii
iulie 2013. Patronul firmei se
pare că a uitat că şi-a luat un

angajament” a spus Virginia
Fetcu, păgubită.

„Eu sunt singură, locuiesc
într-un apartament cu patru
camere şi am zis că decât să
mai plătesc atât de mult gazul
iarna, mai bine plătesc un
acont de 1600 de lei pentru
izolarea termică. Anul trecut

i-am dat banii, dar nu a făcut
nimic! Nici nu stă de vorbă cu
noi!” a adăugat Maria Barbu,
păgubită. 

Una dintre locatare a plătit
suma integrală pentru lucrări.

„În momentul când a înce-
put lucrarea, el a promis că
în două luni va termina tot

blocul ,  însă în
acest timp nu a fi-
nalizat nicio treime
din bloc. Atunci,
eu l-am contactat
personal şi i-am
spus că îi dau
 banii când văd
schela pe partea
noastră, imediat a
pus schela, dar a
spus că nu mai
face lucrarea până
nu îi dau banii.”,
a  spus  Ma r ia
Baba, păgubită.

Firma de con-
strucţii din Braşov
nu a efectuat lu-
crările de izolare
termică nici până

acum, iar reprezentanţii so-
cietăţii nu le mai răspund la
telefon păgubiţilor. Păgubiţii
au depus plângere penală îm-
potriva patronului firmei im-
plicate, iar dosarul este în
anchetă la Parchetul de pe lân-
gă Judecătoria Braşov.

Diana Bjoza 

Schelele abandonate pe blocul din Răcădău

Au rămas şi fără bani, 
şi cu frigul în apartamente! 

Piloţii români încep pregătirea pe F-16
Primii militari ai Forţelor Aeriene Române care vor urma
un curs de pregătire pentru trecerea pe aeronave F-16
au plecat marţi spre Portugalia cu o aeronavă militară.
Pilotul Marin Mihăiţă, unul dintre ofiţeri, spune că piloţii
români se vor adapta la misiunile pe noile avioane care
vor intra în dotarea Armatei Române din anul 2016.
„Consider că în acest moment toţi suntem foarte bine pre-
gătiţi pentru a executa trecerea pe avionul F-16. Acesta
este un avion de generaţie diferită, avionul F-16 are capa-
bilităţi mult mai ridicate şi mai diverse decât MIG-ul 21, dar
noi credem că am reuşit, cel puţin din punct de vedere teo-
retic, să ne pregătim după standardele NATO de când fa-
cem parte din Alianţă, aşa că nu va fi o problemă foarte
mare să ne adaptăm la avionul F-16 şi să ne îndeplinim
misiunile cu el”, a declarat Marin Mihăiţă, potrivit Agerpres.
Avioanele F-16 achiziţionate din Portugalia vor avea resurse
de zbor în medie de peste 4.500 de ore de zbor fiecare,
iar perioada de exploatare va fi de minimum 20 de ani.

De ce Rusia nu poate ataca România şi Polonia
Vladimir Putin nu-şi va pune în practică ameninţările cu
trimiterea trupelor ruse „în două zile” la Kiev, Riga, Vilnius,
Tallinn, Varşovia şi Bucureşti, dar ele reprezintă o ame-
ninţare cu un „război hibrid” împotriva statelor baltice vi-
zând divizarea NATO, afirmă analişti ruşi. Perspectivele
Bucureştiului şi Varşoviei sunt diferite. „Bucureştiul iese
complet din discuţie. Trupele ruse vor trebui să traverseze
un teritoriu atât de uriaş, încât (acest lucru) este imposibil
din punct de vedere tehnic”, afirmă Pavel Baev, un fost
cercetător de la un institut al Ministerului rus al Apărării
de la Oslo. Tancurile şi infanteria ruseşti ar putea ataca
Polonia din Belarus, sistemele ruse de rachete de tip
 Iskander pot lovi oraşele poloneze din Kaliningrad. Însă
avioanele şi trupele terestre ruseşti ar opera departe de
bazele lor şi ar întâmpina dificultăţi în reaprovizionarea
cu combustibil şi privind rutele pentru furnituri. 

Niţă: Ne dorim ca volumul cifrelor de export
dintre România şi Turcia să creascăINSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Prevenirea furturilor din locuinţe
Siguranţa propriei locuinţe şi a bunurilor trebuie să re-
prezinte o prioritate a oricărei persoane, în condiţiile în
care obiectele de valoare vor atrage întotdeauna atenţia
infractorilor, iar aceştia profită de indiferenţa sau ne-
glijenţa proprietarilor faţă de măsurile de siguranţă.
Astfel, forţarea încuietorilor de la uşi, escaladarea bal-
coanelor, intrarea pe geamurile lăsate întredeschise
sau uitate deschise, constituie tot atâtea modalităţi
folosite de infractori pentru a pătrunde în locuinţă şi
a sustrage diferite bunuri sau valori
monetare.
Una dintre cele mai eficiente metode
de protecţie în faţa acestor amenin-
ţări o constituie limitarea posibi-
lităţilor de acces la aceste bunuri
şi prelungirea timpului necesar
pentru însuşirea acestora, atât prin
adoptarea unui comportament preventiv cât şi
prin utilizarea unor soluţii tehnice eficiente. O îm-
binare a acestor două metode de prevenire poate
genera o protecţie eficientă şi implicit poate împiedica
accesul infractorului în locuinţă.
Dintre soluţiile tehnice care pot fi adoptate, sistemele
de securitate perimetrală, antiefracţie , control al ac-
cesului sau sistemele de supraveghere şi înregistrare
video şi-au dovedit eficienţa în ceea ce priveşte des-
curajarea infractorilor sau detectarea în faza incipientă
a tentativelor de pătrundere prin efracţie.
Este foarte important pentru dumneavoastră să cu-
noaşteţi dacă firma care vă oferă instalarea unui sistem
de securitate deţine licenţa de funcţionare. Numai aşa
vă puteţi asigura pe lângă o calitate a serviciilor conform
normelor, şi de confidenţialitatea asupra sistemului

dumneavoastră de securitate.
În România, activitatea de proiectare, instalare şi men-
tenanţă a sistemelor de securitate este reglementată
de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi
completările ulterioare – pentru sistemele de alarmă
antiefracţie, control al accesului şi monitorizare, precum
şi HG. 301/2012 – normele de aplicare a acestei legi.
În baza acestor acte normative, firmele prestatoare

de servicii primesc licenţe de funcţionare
pentru una sau mai multe activităţi
 licenţiate.
Pentru a cunoaşte date despre compe-
tenţa şi profesionalismul firmei, vă re-
comandăm să vă informaţi pe cât posibil
înaintea angajării unei investiţii de acest
gen. Acest lucru puteţi să-l faceţi prin

 referinţe obţinute de la persoane care au apelat la
o astfel de măsură de siguranţă, de la poliţiştii de
proximitate care au o evidenţă a firmelor licenţiate
în domeniu sau de la cei din cadrul comparti -
mentului Sisteme de securitate, de pe site-ul
www.politiaromana.ro sau de la asociaţii profesionale
care activează în acest domeniu. 
În cazul sistemelor de securitate este de preferat ca
preţul să nu fie principalul criteriu de achiziţie, în
schimb argumentele tehnice si calitative trebuie să
primeze.
Nu uitaţi însă faptul că sistemele de securitate elec-
tronice nu exclud adoptarea unui comportament pre-
ventiv din partea proprietarilor de locuinţe. Combinarea
celor două măsuri poate însă duce la reducerea riscului
de a deveni victime ale hoţilor din locuinţe.

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII



În urma tragerii la sorţi pe
care a făcut-o preşedintele Bi-
roului Electoral Central, ju-
decătoarea Veronica Năstasie,

primul pe buletinul de vot la
prezidenţiale va fi Kelemen
Hunor (UDMR). Acesta va fi
urmat de candidaţii celorlalte

partide parlamentare: Klaus
Iohannis (ACL), Dan Diaco-
nescu (PP-DD) şi Victor Pon-
ta (PSD-PC-UNPR). În
continuare, pe buletine vor
apărea: William Brînză
(PER), Elena Udrea (PMP),
Mirel Mircea Amariţei (Pro-
demo), Teodor Meleşcanu
(independent), Gheorghe Fu-
nar (independent), Zsolt Szi-
lagyi (PPMT), Monica
Macovei (independent), Con-
stantin Rotaru (PAS), Călin
Popescu Tăriceanu (indepen-
dent) şi Corneliu Vadim Tu-
dor (PRM). În total, 14
candidaţi validaţi de BEC.

Deputaţii au adoptat ieri, în
cadrul şedinţei de plen, cu ma-
joritate de voturi, proiectul
care prevede amnistia fiscală
a medicilor de familie. Un nu-
măr de 1.157 de medici vor
beneficia de această măsură.

Astfel, medicii nu vor mai
fi nevoiţi să dea înapoi sta-
tului banii primiţi pentru
funcţionarea centrelor de per-
manenţă. De această amnistie
fiscală vor beneficia 1.157
de medici de familie care au
efectuat gărzi în centre de
permanenţă. Potrivit expu-
nerii de motive, un audit al

Curţii de Conturi a constatat
neconcordanţe în ceea ce pri-
veşte plata medicilor pentru
asigurarea serviciului de per-
manenţă din mai 2008 şi
până în iunie 2011.

În unele cazuri, sumele
care trebuie date înapoi sta-
tului ajung şi la 20 -25.000
de lei. Acest proiect de lege
prevede „scutirea de la plata
acestor bani a medicilor care
i-au cheltuit”.

Amnistia fiscală a medici-
lor de familie nu este singura
facilitate adoptată de Guvern
şi trecută prin Parlament. La

începutul lunii septembrie,
deputaţii au adoptat legea
care amnistiază fiscal peste
12.000 de mame şi 80.000
de pensionari. Legea a fost
votată de Parlament, după ce,
deputaţii au adoptat extinde-
rea amnistierii la toţi buge-
tarii cu venituri  salariale
constatate nelegale Curtea de
Conturi, adică 25.000 de an-
gajaţi. Astfel, toţi bugetarii
care au primit sporuri sau
alte venituri salariale pe ne-
drept au scutiţi de la înapo-
ierea banilor luaţi în plus de
la stat.

Asociaţia Aeroporturi-
lor din România (AAR) a
organizat, la sfârşitul
săptămânii trecute, la
Poiana Braşov, cea de-
a 22-a Conferinţă şi
Adunare Generală.

Manifestarea a fost cea mai
importantă de acest gen din
sectorul aviaţiei civile din Ro-
mânia. Lucrările conferinţei
au fost special concepute pen-
tru a prezenta şi dezbate ten-
dinţele existente în aviaţia
civilă în contextul noilor pro-
vocări ale secolului XXI.

Evenimentul a reunit repre-
zentanţi ai Ministerului Trans-
porturilor, ai Consiliilor
Judeţene, ai Autorităţii Aero-
nautice Civile
Române, Consi-
liului Concuren-
ţei, ai Serviciului
Român de Infor-
maţii, Poliţiei Ro-
mâne, Poliţiei de
Frontieră, Jan-
darmeriei Româ-
ne,  Direcţiei
Generale a Vă-
milor, directori ai
aeroporturilor

din ţară şi ai
companiilor
aeriene, pre-
cum şi agenţi
economici din
ţară şi străină-
tate cu activita-
te în domeniul
aero portuar.

Prima zi a
conferinţei a
grupat discuţii

cu privire la respectarea po-
liticilor în domeniul concu-
renţei în transportul aerian şi
evoluţia obiectivelor de inves-

tiţii ale aeroporturilor din Ro-
mânia în ultimul an.

Au fost analizate noile re-
glementări europene care ur-
mează să fie implementate
prin Reglementări Aeronau-
tice Civile Române, precum
şi noile prevederi europene
pentru certificarea aeropor-
turilor şi siguranţă aeropor-
tuară şi anume Regulamentul
(CE) nr. 216/2008 privind
normele comune în domeniul
aviaţiei civile şi instituirea unei
Agenţii Europene de Siguran-
ţă a Aviaţiei.

Totodată, s-au adus în dis-
cuţie necesitatea finalizării şi
publicării spre consultare a
Master Planului General de
Transport şi a actualizării legii
fundamentale a aviaţiei civile,
Codul Aerian Civil, iar în ceea
ce priveşte facilitarea accesării
fondurilor europene de către
aeroporturile din România şi
alocării ajutoarelor de stat că-
tre aeroporturi s-a ridicat pro-
blema necesităţii întocmirii
unei scheme de ajutoare de
stat aferente ajutoarelor acor-
date aeroporturilor cu un tra-
fic mediu anual mai mic de
3 milioane de pasageri.

A doua zi a conferinţei a
fost dedicată partenerilor co-
merciali ai aeroporturilor. De
remarcat în acest sens a fost
prezenţa transportatorilor ae-
rieni Austrian Airlines şi
DHL care au susţinut rolul
companiilor tradiţionale în
dezvoltarea traficului aerian
din România. De asemenea,
a fost subliniată şi influenţa

remarcabilă a Asociaţiei Na-
ţionale a Agenţiilor de Turism
din România în dezvoltarea
turismului şi necesitatea unei
colaborări mai strânse cu
aero porturile.

S-a conturat ca o necesi-
tate acordarea de ajutoare de
marketing pentru stimularea
creşterii traficului aerian pe
aeroporturile regionale şi
atragerea operatorilor ae-
rieni. De asemenea, pentru
creşterea transportului de
marfă pe aeroporturi, au fost
discutate aspecte privind
dezvoltarea infrastructurii
aeroporturilor. La eveniment
au fost şi reprezentanţi ai ae-
roportului de la Ghimbav,
aflat în construcţie. Veştile
promovate de specialiştii în
aviaţie sunt favorabile inves-
tiţiei de la Braşov. În primul
semestru al acestui an, s-a
înregistrat o creştere de şase
la sută a traficului aerian în
România şi există potenţial
în continuare. 
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Amnistie fiscală şi pentru medicii de familie

Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot
de la alegerile prezidenţiale

Provocările secolului XXI în aviaţie,
dezbătute la Braşov
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Trupa „Redoute” va
pune în scenă comedia
„Refacerea vieţii” , în regia
artistică a celebrului actor
de teatru Marian Râlea, cu-
noscut de publicul larg ca
Magicianul din emisiunea
tv „Abracadabra”. Piesa
„Refacerea vieţii” de Ion
Baiesu este o comedie sa-
vuroasă ce prezintă poves-

tea unui cuplu care, la sfâr-
şitul anilor ’80, intenţio-
nează să divorţeze. 

Soarta are însă alte pla-
nuri pentru ei, purtându-i
prin focurile Revoluţiei şi
aducându-i până în vârtejul
zilelor noastre. 

Din distribuţie fac parte
Eugen Frâncu, Nae Ştefan,
Lucian Lepsa, Lioara Popa,

Gina Moarcas şi Silviu Du-
descu. Ilustraţie muzicală:
Marcel Vladareanu, regia
tehnică: Ştefan Kreis şi sce-
nografia: Agata Seceleanu.
Trupa de teatru „Redoute”
va urca pe scena sălii de
spectacole a liceului „Victor
Jinga”, vineri, 3 octombrie,
de la orele 19:00, preţul unei
invitaţii fiind 12 lei. 

Zi de însemnătate istorică
ieri la Făgăraş! După 25 de
ani de la căderea regimului
comunist, luptătorii şi deţi-
nuţii politic au un monument
închinat lor. În prezenţa a
sute de oameni, de la oficia-
lităţi, preoţi, cadre didactice,
şefi de insituţii, istorici, mi-
litari, dar şi a supravieţuito-
rilor din temniţele şi lagărele
de exterminare, a avut loc
inaugurarea şi sfinţirea mo-
numentului construit la por-
ţile Cetăţii Făgăraş.

Pe frontispiciul Monumen-
tului, amplasat pe malul lacu-
lui la intrarea în Cetate, stau
scrise cu litere de „aur” ur-
mătoarele: „Morţi sfinţi în
temniţe şi prigoane/Morţi
sfinţi în lupte şi furtuni/Noi
ne-am făcut din voi icoane/Şi
vă purtăm pe frunţi cununi...”.

„M-am tot gândit ce
să vorbesc în faţa unor
oameni care au stat 12
ani în închisorile co-
muniste… Tabloul cu
destinele cele mai tra-
gice s-a zugrăvit între
anii 1948 şi 1963. În
zona Făgăraşului dra-
mele se consumau în
fiecare casă, în păduri,
în şuri, în ascunzători,
beciuri, chiar şi în să-
lile de clasă de la
Radu Negru. Oamenii
aceştia au acceptat să-
şi frângă destinul pen-
tru a le fi bine urmaşilor lor.
Regimul comunist a aplicat
cele mai dure metode pentru
a împiedica rezistenţa celor
ce se opuneau, iar oamenii
aceia au sfârşit în temniţe.
Una dintre ele a fost închi-

soarea din Turnul Temniţă
de la Cetatea Făgăraşului.
Vreau acum să le cer iertare
celor care au suferit în lagăre
şi închisori, mă închin în faţa
lor!”, a declarat Sorin Măn-
duc, primarul Făgăraşului. 

În cadrul Programului
Operaţional Regional
2007 -2013, la capitolul
îmbunătăţirea infrastruc-
turii sociale, s-a luat deci-
zia ca printre proiectele
care erau în derulare şi nu
exista finanţare, să se de-
pună proiecte în limita a
150 milioane de euro la
acest capitol, pe întreaga
Regiunea Centru.

„Am depus două proiecte,
unul prin care vrem să fina-
lizăm lucrările de la atelierele
de la Liceul Tehnologic din
Râşnov, investiţie începută
încă din 2007, pe vremea
când ministru era Cristian
Adomniţei şi când s-a dorit
construirea a patru campu-
suri şcolare în judeţul nos-
tru”, a precizat primarul
Râşnovului, Adrian Veştea.

De acest proiect vor bene-
ficia 509 elevi, care sunt îm-
părţiţi, la această oră, în două

schimburi, 30 la învăţământ
postliceal, 36 la profesională,

402 învăţământ liceal şi 41
în ciclul gimnazial.

Proiectul propune reabili-
tarea şi extinderea clădirii
de ateliere P+1 existente,
prin adăugarea etajului al
doilea, unde se vor amenaja
două săli de clasă, grupuri
sanitare, cancelarie şi o ma-
gazie. La parter se are în ve-
dere consolidarea acestuia,
completarea cu vestiare, ma-
gazie de materiale, iar la eta-
jul I să se extindă sala de
gimnastică şi dotarea cu ve-
stiare, o cameră pentru pro-
fesori şi construirea de
grupuri sanitare.

De asemenea, prin con-
struirea unui nou corp de clă-
dire P+3, se vor asigura săli
de clasă, laboratoare şi ate-
liere pentru specializările
oferite, bibliotecă şi sală de
lectură. Valoarea eligibilă a
proiectului este de aproxi-
mativ 500.000 de euro, din
care contribuţia oraşului
Râşnov este de 48.365,53 de
lei. Vestea bună este că acest

proiect a fost aprobat şi este
în faza de contractare.

Al doilea proiect depus spre
finanţare de edilii râşnoveni
vizează finalizarea Cantinei
care va avea o capacitate de
150 de locuri, în Piaţa Şcolii
nr.6, din cadrul aceluiaşi Li-
ceu. „Intenţia noastră ca şi co-
munitate este de a amenaja şi
a găsi o formă centralizată
pentru catering, inclusiv pen-
tru celelalte unităţi şcolare, de-
oarece programul «Cornul şi
laptele» este ineficient, şi nu
o spun ca primar, ci ca părin-
te, pentru că elevii nu sunt des-
chişi către acest proiect. Ar
trebui să se gândească un pro-
gram afterschool, şi toţii copii
să beneficieze de hrană gătită.
Mai mult, cantina îmi doresc
să deservească şi viitorul cen-
tru de exelenţă pentru sportu-
rile de iarnă din Râşnov, iar
împreună cu Federaţiile de
profil să înfiinţăm o clasă de
excelenţă, unde sportivii să se

pregătească în sistem centra-
lizat. Oportunitatea investiţiei
rezultă din numărul mare de
elevi din Râşnov şi localităţile
învecinate, şcolarizaţi în ca-
drul Liceului Tehnologic”, a
mai declarat Veştea.

Prin acest proiect se urmă-
reşte construcţia unei săli de
mese, a unui grup sanitar pen-
tru băieţi şi fete, o bucătărie
realizată conform normelor
sanitare în vigoare, depozit de
alimente, vestiare, depozit fri-
gorific, centrală termică etc.
Clădirea are o suprafaţă de
466,37 mp.

Valoarea - 754.441,26 de lei,
din care contribuţia de la bugetul
local este de 15,088 de lei. Pro-
iectul este în faza de evaluare.
Trebuie precizat faptul că am-
bele lucrări menţionate mai sus
începute şi nefinalizate au fost
finanţate de la bugetul de stat,
iar din cauza lipsei de fonduri
au fost sistate.

Sebastian Dan

Bani europeni pentru atelierele
de la Liceul Tehnologic Râşnov

Teatrul la Săcele revine pe 3 octombrie 

S-a inaugurat Monumentul Rezistenţei
Anticomuniste la Făgăraş
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În perioada 4-5 octom-
brie, locuitorii comunei
Drăguş vor oferi un
sfârşit de săptămână de
neuitat tuturor turişti-
lor care vor lua parte la
„Ziua recoltei”. 

Mâncare bună, muzică de
calitate şi o petrecere pe
cinste sunt doar câteva din in-
gredientele care vor sta la
baza unui weekend tradiţional
la poalele Munţilor Făgăraş.

Turiştii, cazaţi în gospodării.
În majoritatea satelor se or-
ganizează ziua recoltei. Ziua
în care sătenii îşi expun cu
mândrie legumele şi fructele
pe care le-au plantat şi „grijit”
cu atenţie toată vara. La fel
se va întâmpla şi la Drăguş. 

Locuitorii comunei vor vin-
de roadele pământului sutelor
de turişti care le vor trece pra-
gul casei. Însă, această zi nu
va fi una tipică, deoarece
 drăguşenii îşi vor deschide
porţile şi uşile caselor pentru
a-i găzdui pe turişti în proprii-
le gospodării întregul wee-
kend şi îi vor invita să parti-
cipe la treburile casei pentru
a le arăta cum se trăieşte eco-
logic, cum se mănâncă bio şi
pentru a savura liniştea pe
care o implică viaţa la ţară. 

„Vrem să organizăm un
eveniment tradiţional de o
mare amploare de «Ziua re-
coltei». Turiştii sunt aşteptaţi
să achiziţioneze direct din gos-
podăriile oamenilor toate le-
gumele şi fructele necesare pe
timp de iarnă. Bineînţeles că
toate produsele sunt bio şi cu-
lese direct din grădinile săte-
nilor. Nu am vrut să fie o zi
banală, să vină turistul să
cumpere şi să plece. De aceea,
am vorbit cu locuitorii comu-
nei şi le-am propus să ofere
camere străinilor care o să
vină, pentru a-i găzdui tot
weekendul. Avem foarte multe
surprize pentru toată lumea şi

ne bucurăm pentru că deja şi-
au anunţat prezenţa multe fa-
milii din ţară”, ne-a explicat
Gheorghe Sucaciu, primarul
comunei Drăguş. 

Localnicii au fost receptivi,
au pus la dispoziţie camerele
care sunt libere şi aşteaptă cu
nerăbdare să primească oas-
peţii. „M-am bucurat când am
auzit ce eveniment frumos o
să se organizeze la noi în sat.
O să primim şi noi oaspeţii,
deja am început să pregătim
cele patru camere pe care le
avem disponibile. O să întâm-
pinăm turiştii cu mâncare tra-
diţională, cu ciorbă de găină,
sarmale şi tocăniţă de miel. O
să-i lăsăm să ne ajute şi la tre-
burile din curte, să vadă cum
se mulge vaca, cum se adună
ouăle din cuibare, cât de fru-
moasă şi sănătoasă este viaţa
la ţară”, ne-a povestit tanti
Lucica din Drăguş. 

În consecinţă, pe lângă
 locurile de cazare, comunita-
tea din Drăguş o să asigure
producătorilor şi turiştilor şi
un meniu culinar tradiţional
preparat cu produse din gos-
podăria proprie, De aseme-
nea, turiştii vor putea găsi cu
uşurinţă locurile destinate ca-

zării deoarece pe uliţele satu-
lui vor fi indicatoare rustice
care îi vor direcţiona.

Nunta tradiţională din Drăguş.
După o zi bogată în expe -
rienţe tradiţionale, rustice, es-
tetice, culinare şi schimburi de
experienţă, sâmbătă seara toa-
tă lumea este invitată în cen-
trul satului, în faţa Căminului
Cultural pentru a participa în
calitate de nuntaşi la nunta tra-
diţională din Drăguş. Este vor-
ba despre evenimentul care va
constitui punctul culminant al
întregului weekend. Doi tineri
din sat se vor îmbrăca în port
popular de miri, vor avea de-
sigur şi naşi care vor purta tot
costume tradiţionale iar alaiul
va fi format din producătorii
şi turiştii care sărbătoresc ziua
recoltei alături de drăguşeni.
Ca la orice nuntă, nu o să lip-
sească muzica populară, masa
îmbelşugată cu mâncare şi
băutură tradiţională şi petre-
cerea până târziu în noapte.
„Am vrut să organizăm o zi a
recoltei mai aparte, aşadar
evenimentul se va desfăşura
tot weekendul. Oamenii care
vor veni în  Drăguş în perioada
4-5 octombrie vor avea parte
de o experienţă inedită. Pe

lângă faptul că vor cumpăra
produse bio culese direct din
grădinile sătenilor, aceştia se
vor distra pe cinste la nunta
tradiţională care va avea loc
sâmbătă. „O să fie amplasată
o scenă pe care vor urca in-
terpreţi îndrăgiţi de muzică po-
pulară, o să avem şi miri îm-
brăcaţi ca la nunţile de pe vre-
mea bunicilor, sătenii se vor
îmbrăca în portul popular spe-
cific Drăguşului, iar în zona
nunţii o să amplasăm corturi
gastronomice unde nuntaşii

vor gusta din toate bunătăţile
pe care gospo dinele le pregă-
tesc”, ne-a povestit Cristina
Fogoroş din Drăguş. Fiind o
nuntă tradiţională, se vor res-
pecta toate ritualurile de la sat,
de la strigături până la lada cu
zestre, aşadar, toţi particpanţii
o să facă timp de o noapte o
scurtă călătorie în trecut şi o
să vadă cum se făceau nunţile
pe vremuri.

Programul activităţilor de
Ziua Recoltei.  Drăguşul este co-
muna care face parte din
salba celor mai frumoase,
vechi, înstărite şi pitoreşti aşe-
zări din Ţara Făgăraşului. Sa-
tul unde tradiţiile strămoşeşti,
portul popular şi arta veche
se păstreză într-un fel inedit,
motiv pentru care numărul
turiştilor care îl vizitează este
tot mai mare. 

Ziua recoltei începe oficial
sâmbătă, 4 octombrie, odată
cu sosirea producătorilor şi
cazarea oaspeţilor în gospo-
dării. După care va avea loc
o conferinţă unde se va dis-
cuta despre agroturismul din
Drăguş, urmată de petrecerea
şi voia bună de la nunta tra-
diţională la care oamenii vor
juca pe ritmuri populare până
în zori de zi. 

Nici ziua de duminică nu
va fi lipsită de activităţi cap-
tivante, deoarece turiştii vor
putea vizita locurile de in-
teres turistic de pe raza co-
munei. Câteva dintre atracţii
sunt: casa cojocarului cu-
noscut drept „tezaurul uman
viu”, moara cu pietre, izvo-
rul Părintelui Arsenie Boca,
zona montană a comunei,
Mănăstirea Brâncoveanu,
Herghelia Sâmbăta de Jos şi
Aventura Park. 

După vizita la obiectivele
turistice, urmează vizitarea
gospodăriilor localnicilor şi
meşteşugarilor. Aşadar, timp
de două zile se va desfăşura
un eveniment cu accente in-
terculturale, care va avea la
bază un schimb de produse
tradiţionale între producă-
torii locali şi naţionali veniţi
din toate colţurile ţării, cu o
gamă diversificată de pro-
duse autentic româneşti. 

Cei care doresc să petrea-
că un sfârşit de săptămână
tradiţional, să doarmă în
gospodării rustice, să mă-
nânce bio şi să se distreze
româneşte, pot contacta Pri-
măria Drăguş pentru a-şi
face rezervare la „Ziua re-
coltei”.

Ziua Recoltei la Drăguş
51 octombrie 2014

Lucrările de modernizare de pe strada
Poiana Narciselor din Predeal continuă

Primăria Predeal a început
modernizarea zonei care cu-
prinde blocurile ANL şi So-
ciale. 

„A fost asfaltat şi moderni-
zat drumul şi va fi definitivat
în curând iluminatul public.
De asemenea, se va realiza şi
un parc care va cuprinde un
loc de joacă pentru copii”, a
precizat primarul staţiunii
Predeal, Liviu Cocoş. 

Proiectul a fost demarat de
edilii din localitate în luna

martie 2014. Acesta presu-
pune modernizarea drumului
de acces la locuinţele constu-
rite prin ANL şi la cele so-
ciale din Predeal, pe o lungi-
me de 579 de metri. 

Lucrările de modernizare
drum includ lucrări de tera-
samente pentru lărgirea părţii
carosabile cât şi pentru refa-
cerea celei existente, lucrări
de consolidare – ziduri de
sprijin, şanţuri, rigole şi ca-
nalizare pentru preluarea ape-

lor pluviale şi de pe versanţi,
podeţe tubulare, aducere la
cotă cămine, încadrare cu
borduri, infrastructură drum,
suprastructura din beton as-
faltic atât pentru carosabil cât
şi pentru trotuare, semnaliza-
re rutieră şi marcaje rutiere. 

Valoarea contractului de
modernizare a drumului este
de 1.424.151,79 lei, sumă
asigurată din bugetul local al
oraşului Predeal, a mai pre-
cizat primarul Liviu Cocoş.

Sprijin pentru elevii proveniţi 
din grupuri vulnerabile de la Prejmer 

Printr-un program socio-edu-
caţional finanţat cu fonduri eu-
ropene, 70 de copii din şcolile
gimnaziale din Prejmer şi
Lunca Câlnicului beneficiază
de servicii sociale şi educaţio-
nale pentru prevenirea abando-
nului şcolar. Prin proiectul
„Centrul de Resurse şi Sprijin
Comunitar” al Asociaţiei pentru
Dezvoltare Rurală Durabilă
„Euro – Rural” copiii şi adoles-
cenţii cu vârsta cuprinsă între
12 şi 16 ani proveniţi din gru-

puri vulnerabile au acces la ser-
vicii de consiliere psihosocială,
activităţi educative şi de asis -
tenţă didactică, dezvoltare a abi-
lităţilor de viaţă independentă,
sprijin material pentru rechizite,
încălţăminte şi îmbrăcăminte.
Programul a debutat odată cu
începerea anului şcolar şi se
desfăşoară zilnic după încheie-
rea activităţilor şcolare în spaţii
amenajate în cele două şcoli
partenere din proiect. Părinţii
sau tutorii legali ai copiilor vor

participa periodic la ateliere de
educaţie parentală coordonate
de către psihologul şi asistentul
social. Profesorii din cele două
şcoli participă de asemenea la
o sesiune de formare privind
educaţia incluzivă şi dezvoltarea
în rândul elevilor a abilităţilor
de viaţă independentă.

Valoarea proiectului este de
49.404 euro, din care 35.000
euro este reprezentată de finan-
ţarea din granturile SEE 2009
– 2014.
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6 BRAȘOVUL ISTORIC

Cetatea Braşov înainte
de marele incendiu 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Miercuri

Cel mai dramatic eveniment petrecut în
Braşov este considerat marele incendiu
din 1689, care aproape că a distrus toată
cetatea. Se spune că focul ar fi fost aprins
de o mână criminală. Potrivit unor
 legende, trupele austriece nu au uitat
refuzul braşovenilor de a ceda oraşul şi
s-au răzbunat. 
După un an, la 21 aprilie 1689, are loc
cel mai mare incendiu din istoria burgului
braşovean. Era o zi de primăvară caldă
şi uscată, cu un vânt puternic care a înteţit
şi răspândit rapid un foc ce izbucnise pe
Strada Fânarilor (azi, Castelului), din
motive necunoscute. Casele, fiind în mare
parte construite din lemn au ars în în-
tregime, iar sute de oameni – circa 300,
potrivit unor surse documentare, au mu-

rit arşi sau asfixiaţi. În câteva ore, arde
aproape tot oraşul. Pe lângă locuinţe, lim-
bile de foc mistuie magazinele şi atelierele
bres lelor, Turnul Casei Sfatului se năruie,
fiind afectate chiar şi clădiri izolate pre-
cum Turnul Alb şi Turnul Negru (numit
aşa după acest incendiu). 
Ca să anunţe nenorocirea, tunurile de pe
Cetăţuie au început să bubuie, speriind şi
mai tare oamenii care fugeau care încotro. 
Şi Biserica evanghelică Sfânta Maria a
suferit pierderi imense. A ars întâi aco-
perişul, care din cauza greutăţii s-a pră-
buşit, focul s-a extins apoi în interiorul
bisericii, unde au ars mobilierul şi toate
materialele perisabile. Potrivit istoricul
de artă Balint Agnes, în incendiu s-au
mai topit clopotele bisericii şi orga, dar

şi altarul. În duminica următoare, slujba
s-a ţinut în aer liber. De atunci, lăcaşul a
căpătat denumirea Biserica Neagră, 
de la culoarea cenuşiu închis pe care au
căpătat-o zidurile. 

Tot în marele incendiu din 1689, au fost
distruse toate manuscrisele şi cărţile din
bogata şi vasta bibliotecă fondată de căr-
turarul Johannes Honterus. Sinistrul a
făcut ca puterea economică a Braşovului
să scadă aproape total. Mulţi ani după
aceea, Braşovul a fost o ruină înnegrită.
În urma acestei calamităţi, autorităţile
braşovene decid interzicerea construcţiei
caselor din lemn. Refacerea oraşului a
durat mai bine de un secol. 

Elena Cristian 



Lucrările de reabilitare a
străzii Castelului se vor în-
cheia şi pe al doilea tronson,
aflat între străzile Michael
Weiss şi Apollonia Hirscher.
Potrivit purtătorului de cu-
vânt al Primăriei, Sorin Toar-
cea, până la sfârşitul acestei
săptămâni se va realiza as-
faltarea şi vor fi trasate mar-
cajele, iar de săptămâna
viitoare tronsonul va fi des-
chis circulaţiei auto, urmând
să înceapă lucrările la ulti-

mul tronson,
respectiv cel
dintre strada
Apollonia Hirs-
cher şi Tehnic
„Maria Baiu-
lescu” (înain-
tea pantei de
la Baza Spor-
tivă Olimpia,

care a fost deja reabilitată). 
Tot de săptămâna viitoare
va începe şi montarea noului
sistem de iluminat public, cu
console aplicate pe pereţii
clădirilor, amplasate pe par-
tea stângă a sensului de
mers către Olimpia. 
Lucrările la tronsonul al trei-
lea al străzii Castelului sunt
estimate să fie finalizate în
luna noiembrie, dacă vre-
mea nu va pune probleme
constructorului. A.P.

Începând de astăzi, con-
tribuabilii care nu şi-au
achitat impozitele anua-
le pentru clădiri, terenuri
şi autovehicule vor fi pe-
nalizaţi lunar cu 2% din
valoarea sumei restante.

Prevederea este cuprinsă în
Codul Fiscal şi va fi pusă în
aplicare de Direcţia Fiscală
Braşov, deoarece data de
30 septembrie este ultima zi
legală pentru plata impozitelor
fără penalităţi. 

Impozitele pe clădiri, tere-
nuri sau aurtovehicule se plă-
tesc, conform Codului Fiscal,
în două tranşe anuale: 50%
din sumă până la 31 martie şi
restul de 50%, până la 30 sep-
tembrie. 

Potrivit datelor Direcţiei
Fiscale, până la 30 septembrie
şi-au achitat impozitele pe
anul în curs aproximativ
120.000 de contribuabili per-
soane fizice, din totalul de
aproximativ 135.000. Majo-
ritatea dintre aceştia au plătit
la primul termen, integral,

pentru a beneficia astfel de
bonificaţia de 5% acordată
de Consiliul Local. Până în
30 septembrie, au plătit 5.000
de contribuabili persoană ju-
ridică. Contribuabilii care în-
târzie cu plata vor fi mai întâi
notificaţi, iar dacă nu vor
plăti, Direcţia Fiscală va în-
cepe demersurile pentru in-
stituirea de popriri. În ce
priveşte sumele colectate, po-
trivit purtătorului de cuvânt

al Primăriei, „există şi capi-
tole unde sunt încasări peste
cele de anul trecut, cum ar fi
impozitele pe clădiri de la per-
soane fizice, dar şi capitole
unde sumele sunt mai mici,
cum ar fi impozitul pe teren
de la persoane juridice, însă
încasările totale sunt asemă-
nătoare celor de anul trecut”.
De exemplu, anul acesta
suma plătită de contribuabilii
persoane fizice în contul im-

pozitului pe clădiri a fost de
17,2 milioane lei, faţă de 17,1
milioane lei anul trecut, iar
persoanele juridice au plătit
anul acesta impozite pe teren
în valoare de 4,505 milioane
lei, faţă de 4,516 milioane
anul trecut. Din  totalul veni-
turilor proprii estimate, care
este de 175 milioane de lei,
a fost încasată suma de 141
milioane lei, adică 80,6% din
suma estimată iniţial. A.P.

Penalităţi pentru 
întârzierea plăţii impozitului

Liceul de Muzică „Tudor
Ciortea” din Braşov sărbăto-
reşte astăzi, pe 1 octombrie,
Ziua Internaţională a Muzicii. 

Cu această ocazie, elevii vor
susAine concerte organizate la
Liceul de Muzică. Astfel, de

la ora 11.00, în Sala Festivă
a liceului va avea loc Concer-
tul micilor instrumentişti, con-
cert susţinut de elevii claselor
I – IV, iar de la ora 13.00 –
Concertul elevilor de gimna-
ziu şi liceu. 

Vor participa elevi de la di-
ferite instrumente: pian, vioa-
ra, chitară, nai, clarinet,
acordeon, canto, precum şi
formaţiile vocal – instrumen-
tale „Versus” şi „Ascensis”.

Ziua internaţională a Mu-
zicii este celebrată în fiecare
an la începutul lunii octom-
brie. Sărbătoarea a fost pro-
clamată de UNESCO în anul
1975.

Intenţia zilei este de a încu-
raja artele muzicale, aplicarea
idealurilor UNESCO de pace
şi dezvoltare a culturilor, pre-
cum şi promovarea Consiliului
Internaţional al Muzicii şi a
organizaţiilor internaţionale
membre UNESCO.

Studenţii la zi din învăţă-
mântul de stat sau privat acre-
ditat beneficiază, în baza
legitimaţiei de student, de o
reducere de 50% pentru un
număr nelimitat de călătorii cu
trenurile Regio. În baza carne-
tului de cupoane, studenţii pot
efectua 24 de călătorii cu tre-
nurile InterRegio, în decursul
unui an, cu o reducere de 50%.

Cei care folosesc zilnic tre-
nul pentru a merge la facultate

pot achiziţiona abonamente
lunare care le permit să călă-
torească cu 75% reducere la
trenurile Regio. Reducerile
sunt valabile pentru călătoriile
la clasa a doua, anunţă repre-
zentanţii CFR. 

Şi elevii până în clasa a 12-
a beneficiază, în baza carne-
tului de elev sau a adeverinţei
pentru clasa pregătitoare, de
o reducere de 50% la cumpă-
rarea unui bilet de tren Regio

şi de o reducere cuprinsă între
20%-30% la cumpărarea unui
bilet de tren InterRegio. În
baza carnetului de elev, res-
pectiv a legitimaţiei de student
„reducere la transport” vizate
pentru anul şcolar sau univer-
sitar 2013-2014, elevii vor
 putea cumpăra bilete/abona-
mente cu reducere până la
data de 12 octombrie 2014 in-
clusiv, iar studenţii până la data
de 31 octombrie.

Reduceri pentru studenţi şi elevi 
la călătoriile cu trenul! 
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Al doilea tronson din
Strada Castelului este gata

Braşovul se află pe locul
şapte în România într-un top
al vitezelor medii de internet.
În ceea ce priveşte viteza in-
ternetului mobil, Braşovul stă
mai bine, aflându-se pe locul

cinci. Bucureştiul este oraşul
cu vitezele medii cele mai
mari la Internet, urmat de
Cluj-Napoca şi Iaşi. Înaintea
Braşovului se mai află Con-
stanţa, Timişoara şi Galaţi. 

Cum stă Braşovul 
la viteza de internet 

Liceul „Tudor Ciortea” sărbătorește astăzi
Ziua Internațională a Muzicii
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Continentul ascuns din Antarctica
Times Comprehensive At-

las of the World a publicat o
hartă detaliată care conţine
detalii necunoscute despre
continentele de la poli. Ca-
nioanele, lacurile sau munţii
vor putea fi observaţi doar în
cazul în care gheaţa care le
acoperă se va topi.

Coordonatorul studiului,
Peter Fretwell, de la British
Antarctic Survey, spune că
dacă nu ar exista gheaţă, An-
tarctica ar fi un continent nor-
mal, ca oricare altul.

Câteva dintre formele de
relief interesante aflate sub
Antarctica sunt Munţii Sub-
glaciali Gamburtsev, care sunt
la fel de înalţi ca Alpii, şi La-

cul Vostok (care se află la o
adâncime de 4 kilometri sub
gheaţă.

Sub Arctica se află un ca-
nion imens, descoperit în
2013, cu o lungime de 750
kilometri şi o adâncime de
800 de metri. Acesta se întin-
de sub calota de gheaţă a Gro-

enlandei, de la nord la sud.
Comparativ, Marele Canion
din SUA are o lungime de
446 de kilometri şi o adânci-
me de 1.800 de metri. Noua
hartă îi va ajuta pe experţi să
afle şi cu cât va creşte nivelul
mărilor atunci când calotele
de gheaţă se vor topi.

A fost descoperit un nou tip de neuroni
O echipă de cercetători de

la Universitatea germană Hei-
delberg şi de la Bernstein
Center Heidelberg-Mannheim
a descoperit un tip nou şi bi-
zar de neuroni, cu o formă di-
ferită şi care îndeplinesc
funcţii încă necunoscute, con-
form unui material publicat
luni de Live Science.

Deşi neuronii au diferite for-
me şi mărimi, în general ei sunt
formaţi dintr-un corp celular şi
două tipuri de apendice care
au rolul de a recepta şi de a
transmite informaţiile: dendri-
tele şi axonii. Dendritele sunt

nişte structuri ramificate care
primesc semnale de la alte ce-
lule nervoase şi le transmit în
neuron, după care informaţia
procesată este retransmisă prin
intermediul axonului.Acesta
este principiul de funcţionare
al neuronilor obişnuiţi. Noul
tip de neuroni descoperit este
diferit. În cadrul acestor ne-
uroni, informaţia preluată de
la alte celule nervoase nu mai
ajunge în celulă, ci trece de la
dendrite prin axon direct către
altă celulă nervoasă.

„Am descoperit că în peste
50% dintre celule axonul nu

este o prelungire a corpului
celular, ci a unei dendrite”,
conform lui Christian Tho-
me, neurolog la Universitatea
Heidelberg.

Noul tip de celule nervoa-
se a fost descoperit în creie-
rul şoarecilor, localizate în
hipocamp, parte a creierului
cu rol în procesele de me-
morie şi orientare în spaţiu.
În general, structura creie-
rului uman este similară celei
a şoarecilor, iar hipocampul
uman este format din acelaşi
tip de celule ca şi cel al şoa-
recilor.

Cercetătorii americani
au descoperit un mod
de a ascunde vederii
obiecte masive folosind
lentile ieftine şi deja dis-
ponibile pe piaţă, o teh-
nologie care pare
inspirată din paginile
seriei „Harry Potter”.

Sistemul de camuflare op-
tică realizat de specialiştii de
la Universitatea din Rochester,
statul american New York,
permite ascunderea unui
obiect, în timp ce restul obiec-
telor din jurul acestuia sunt
vizibile, iar imaginea lor nu
este deformată.

Sistemul de camuflare, in-
titulat „Rochester Cloak”, sea-
mănă mai degrabă cu
echipamentele din cabinetul
unui medic oftalmolog. Ast-
fel, atunci când un obiect este
plasat în spatele lentilelor,
acesta dispare.

Alte metode de camuflare
optică anterioare erau com-

plicate, scumpe şi
nu puteau ascun-
de obiecte tridi-
mensionale când
acestea erau pri-
vite din unghiuri
diferite, au expli-
cat cercetătorii.

„Din ce ştim
noi, acesta este
primul sistem de
camuflare opti-
că care este ca-
pabil să
ascundă vederii

un obiect tridimensional, din
orice direcţie ar fi privit aces-
ta”, a declarat Joseph Choi,
un student care a participat la
crearea sistemului.

În testele pe care le-au efec-
tuat, cercetătorii au reuşit să
facă invizibile o palmă umană,

un chip şi o riglă, fiecare din-
tre acestea devenind „invizi-
bile”, în timp ce obiectele din
spatele lor erau vizbile.

Implicaţiile descoperirii
sunt nelimitate, potrivit cer-
cetătorilor. „Cred că sistemul
ar putea fi folosit pentru as-
cunderea unei remorci a unui
camion, astfel încât şoferul să
poată vedea exact ce este în
spatele său. Poate fi folosit în
operaţiile chirurgicale, în ar-
mată, în designul interior, în
artă”, a mai spus Choi.

Drone pentru agricultură
„Agricultura de precizie” reprezintă o nouă eră în acest
domeniu. Noua tehnologie este pe cale de a schimba
modul de operare al celor 2 milioane de ferme din Statele
Unite, cu ajutorul dronelor. Agricultori din întreaga lume
se bucură deja de beneficiile utilizării dronelor de mici
dimensiuni pentru a aduna date importante despre culturi
şi pentru a lua decizii în timp real, relatează Business
Insider. Statele Unite ale Americii aşteaptă aprobarea
oficială de la Federal Aviation Administration (FAA) care
trebuie să adopte reglementarea şi integrarea în spaţiul
aerian naţional al dronelor pentru agricultură. „Fermierul
modern vrea să gestioneze productivitatea. Vrea să fie
mai activ, mai eficace. Zilele când înregistrările se făceau
la tabloul de bord al camionului au apus”, a declarat Gary
Roberson, profesor la Universitatea de Stat din Carolina
de Nord, care participă la proiect.

Eticheta inteligentă spune când expiră mâncarea
Un abţibild pe bază de gelatină care îşi schimbă textura
pe măsură ce un produs se apropie de termenul expirării,
este invenţia unei tinere din Lituania. Aceasta ar putea
revoluţiona sistemul de etichetare a alimentelor. Printr-
o simplă atingere a abţibildului care se aplică pe amba-
jalele produselor, clientul îşi va da seama dacă ar trebui
să consume un aliment. Gelatina din care este realizată
eticheta îşi schimbă textura pe măsură ce produsul se
învecheşte. Astfel, când un aliment este proaspăt, ea are
o textură fină, moale, iar când se învecheşte şi nu mai
este bun pentru consum, eticheta devine aspră la atin-
gere, zgrunţuroasă. Cu cât abţibildul este mai neted la
atingere, cu atât produsul este mai sigur pentru consum.
Invenţia este utilă, în primul rând, persoanelor nevăză-
toare, pentru care nu există etichete speciale marcate
cu termenul expirării alimentelor.
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Pe scurtSistem revoluţionar 
de camuflare 



Derbyul etapei cu numă-
rul 8 din prima ligă de
handbal feminin, se va
consuma în această sea-
ră, în capitală, de la ora
19.30,  joc transmis în di-
rect de canalul Digi
Sport 3. Multinaţionala
celor de la CSM Bucu-
reşti, va primi replica vi-
cecampioanei României,
Corona Braşov, singure-
le echipe neînvinse din
liga naţională. 

Cel puţin pe hârtie, favorită
porneşte echipa din capitală,
care în vară a făcut transferuri
de 1.800.000 de euro. Cu o
zi înaintea partidei cu echipa
de sub Tâmpa, CSM Bucu-
reşti a primit o veste groazni-
că: este penalizată cu un
punct, iar jocul cu CSM Cra-
iova este pierdut cu 10-0,
după cazul „ecusoanelor” de
acum două săptămâni! 

Le-a „citit” Burcea? Tehnicianul
Coronei, Bogdan Burcea, ştie
care este cheia jocului de mâi-
ne, din capitală. „Au un trio for-
midabil: Tornstenson,
Cavalleiro, Rodrigues, o linie
de 9 metri senzaţională. Un alt
punct forte al lor este poarta,
acolo unde o au pe campioana
mondială Maysa Pesoa. Dacă
le vom anihila aceste atuuri,
atunci vom avea şanse la un
rezultat bun. Eu cred că trebuie
să marcăm 28-29 de goluri,
pentru a ne putea gândi la vic-
torie în jocul de la Bucureşti.
Au cerut devansarea acestui
joc, pentru a putea pregăti der-
byul cu HCM Baia Mare. Mi
se pare o idee excelentă ca CSM
Bucureşti să privească acel joc
ca pe un derby, şi nu partida
cu noi!” a spus Bogdan Burcea,
la 100% Sport, pe Mix 2 Tv.

CSM-ul pierde la masa verde cu
Craiova! După ce în urmă cu
două săptămâni, Comisia de

Disciplină a FRH a omologat
rezultatul din teren al partidei
CSM Bucureşti – SCM Cra-
iova, 28-16, chiar şi după ce
antrenorii echipei bucureştene
nu au avut ecusoanele şi au
stat în tribună, Comisia de
Apel a FRH a detonat bomba
în handbalul românesc, chiar
înainte de meciul dintre CSM
Bucureşti şi Corona Braşov.
Comisia de Apel a Federaţiei
Române de handbal a schim-
bat decizia în Cazul Ecusoa-
nelor, în care a fost implicată
CSM Bucureşti. Astfel, for-
maţia bucureşteană a pierdut
cu 10-0 meciul cu SCM Cra-
iova şi a fost penalizată cu un
punct. Cel mai probabil, CSM
Bucureşti va ataca decizia la
instanţa superioară, adică va
merge la Tribunalul de Arbi-
traj Sportiv (TAS) de la Lau-
sanne, primul astfel de caz din
istoria recentă a handbalului
românesc.

„Presiunea este pe ambele echi-
pe!” După egalul mincinos de
la Roman (în care arbitrii au
fost jenanţi), Corona şi-a re-
venit repede şi a umplut poarta
de goluri celor de la HCM
Râmnicu Vâlcea (40-22). 

În faţa CSM-ului, misiunea
nu va mai fi aşa de simplă,
dar toată lumea este încreză-
toare că se poate obţine un
rezultat bun în capitală.
„Echipa s-a antrenat foarte
bine şi fizic şi tactic şi moral,
pentru acest meci mare, care
se dispută între singurele
echipe neînvinse până acum
în campionat. Consider că
presiune este pe amândouă
echipele şi sper să facem o
 figură frumoasă.” a declarat
secundul Coronei, Dumitru
Berbece. 

„Ne-am pregătit toată săp-
tămâna pentru acest meci. Do-
rim să facem o figură
frumoasă şi să demonstrăm
că locul nostru în clasament
nu este întâmplător. Vrem să
arătăm că toată pregătirea pe
care am făcut-o se va reflecta
în meciul de miercuri şi să ne
întoarcem acasă victorioase.
Dacă învingem la Bucureşti,
probabil vom fi pe primul loc
la finalul turului. Dar, dincolo
de aceste calcule, noi dorim
să ne facem jocul să aplicăm
ceea ce facem la antrenamen-
te”, a punctat şi pivotul echipei
braşovene, Oana Apetrei.

Brigadă internaţională. La
ultima deplasare, cea de la
Roman, Corona a avut parte
de un arbitraj execrabil, în
care cuplul Claudiu Belean/
Valentin Călina a pus serios
umărul la punctul obţinut de
gazde. După acest joc, cei doi,
dar şi observatorul meciului,
Valter Dencescu, au fost re-
ţinuţi de la delegări timp de
o lună de zile. 

Partida CSM Bucureşti-Co-
rona Braşov, va fi arbitrată de
cuplul internaţional Diana
Florescu-Ana Maria Stoia.
Cele două au condus jocuri la
Olimpiada de la Londra din
2012, iar anul trecut au arbi-
trat finala feminină a Ligii
Campionilor. 

„Sperăm totuşi că la Bucu-
reşti va fi un arbitraj corect şi
că rezultatul se va decide ex-
clusiv pe teren, având în ve-
dere că este vorba despre două
arbitre internaţionale, care au
oficiat la competiţii importan-
te. Nu ne rămâne decât să spe-
răm că ele vor fi imparţiale şi
vor împărţi dreptatea pe teren,
conform regulamentului”, a
mai spus secundul Coronei,
Dumitru Berbece. 

Principalul Coronei, Bogdan Burcea, a stabilit target-ul pentru jocul cu CSM: minim 28 de goluri!

Corona, misiune
dificilă în capitală
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Halep, în optimi la Beijing
Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a
învins-o astăzi pe sportiva chineză Lin Zhu (167 WTA),
scor 7-5, 6-4, şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului
de categorie Premier Mandatory de la Beijing, cu premii
de 5,4 milioane de dolari. Meciul a durat o oră şi 28 de mi-
nute. Halep a acuzat probleme la spate şi la coapsa stângă
de la jumătatea primului set, ea cerând chiar ajutorul fizio-
terapeutului la 5-4 pentru adversara sa. După primul set,
câştigat cu 7-5, Halep s-a dus la vestiare pentru un time
out medical. Simona Halep și-a asigurat un cec de 51.850
dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe
Andrea Petkovic (Germania/N. 15), victorioasă în turul se-
cund cu 6-3, 6-3 în fața americancei Madison Keys, după
ce în primul tur o eliminase pe Monica Niculescu.

Punct final în runda 9!
Luni seară s-au disputat ultimele două partide ce au contat
pentru etapa cu numărul 9 a primei ligi de fotbal. Derby-ul Clu-
jului, dintre CFR şi Universitatea, a fost tranşat la mare luptă
de către ceferişti, care s-au impus cu un gol marcat în minutul
94! Din minutul 34, şepcile roşii au evoluat în doar 10 oameni,
după eliminarea lui Mengolo. La Târgu Jiu, cei de la Pandurii
nu au avut emoţii în jocul cu Oţelul Galaţi, şi au administrat
formaţiei din oraşul de la malul Dunării o corecţie severă.  

După nouă etape, Steaua şi CFR Cluj, conduc în clasamentul
Ligii 1, ambele cu câte 22 de puncte, despărţite de golaveraj.
FC Braşov ocupă locul 12, cu un total de 10 puncte. 

Liga 1, malaxor de antrenori!
Prima ligă de fotbal a făcut după runda cu numărul nouă,
alte două victime.  Administratorul special al FC Rapid, Dra-
goş Frăţilă, a anunţat că a reziliat de comun acord contractul
cu antrenorul Ionel Ganea, în locul acestuia fiind numit Marian
Rada, care ocupă şi funcţia de director tehnic. Interesant
este că Rada nu a acceptat încă, noua funcţie! „Nu vreau
să fiu pus două zile şi în a treia să îmi spună că nu mai este
nevoie de mine. L-au sunat pe Pustai, l-au sunat pe Andone,
au fost refuzaţi şi ce-au zis: «Gata, îl punem pe Rada». Dar
eu nu mai vreau aşa”, a afirmat Rada. Şi pentru Adrian Falub,
aventura pe banca tehnică a celor de la ASA Târgu Mureş,
a luat sfârşit, contractual fiind reziliat de comun acord între
cele două părţi. Oficialii târg-mureşeni au demarat deja ne-
gocierile cu Cristi Pustai. Toate echipele nou-promovate și-
au schimbat tehnicienii după disputarea a doar 9 etape:
CSMS Iași, CS Universitatea Craiova, ASA Tg. Mureș și
Rapid, dar și Ceahlăul, FC Brașov, Viitorul Constanța, Oțelul,
U Cluj sau Petrolul.

Ofertă pentru Arlauskis din Premier League
Agentul lui Giedrius Arlauskis, Leonid Istrati, a dezvăluit faptul
că portarul Stelei are o ofertă importantă din Premier League,
iar oficialii din Ghencea sunt puşi sub presiune. „Am fost sunat
în urmă cu câteva zile din Anglia, de un prieten foarte bun,
care antrenează o echipă din Premier League. Şi m-a întrebat
dacă este adevărat că lui Arla îi expiră contractul în vara anului
viitor. I-am confirmat şi a rămas să mai discutăm, cel mai pro-
babil în iarnă. Formaţia din Premier League care îl doreşte
pe Giedrius este una bună, de tradiţie, dar nu vă pot dezvălui
numele ei. De asemenea, Arla poate semna şi mâine cu o
echipă din Turcia. Dar nu este acum momentul, nu trebuie
să ne grăbim”, a spus agentul lui Arlauskis, Leonid Istrati.

Seară plină de Champions League
În această seară sunt programate alte opt partide, ce con-
tează pentru  grupele Ligii Campionilor. Cel mai interesant
meci se va juca pe Vicente Calderon, între finalista ediției
trecute, Atletico Madrid și Juventus Torino, echipă care are
un start excelent în serie A. 
Programul complet al jocurilor din această seară 
este următorul: 
Grupa A: FC Malmö – Olympiakos Pireu

Atletico Madrid – Juventus Torino
Grupa B: FC Basel – Liverpool

Ludogorets Razgrad – Real Madrid
Grupa C: Zenit St.Petersburg – AS Monaco 

Bayer Leverkusen – Benfica Lisabona 
Grupa D: Arsenal Londra – Galatasaray Istanbul 

Singurele echipe neînvinse pe semicerc se întâlnesc astăzi

Kokoro a pus mâna pe medalii! 
Sala de sport a complexului

sportiv Dinamo din Bucureşti,
a găzduit weekend-ul trecut o
interesantă competiţie de ju
jitsu, ce a contat pentru Cupa
Mondială (U 15) dar şi Cam-
pionatul Balcanic. Concursul
s-a bucurat de prezenţa a peste
600 de sportivi din 17 ţări.
Printre cei care au apărat cu-
lorile României s-au numărat
şi 7 sportivi de la Kokoro Bra-

şov, iar prestaţia acestora a
fost una foarte bună. Astfel,
la categoria U 21, Alexandru
Blănaru a devenit campion
balcanic, iar Alina Lighici şi
Antonia Bălăşcău au cucerit
medaliile de argint. Adrian
Bogluţ şi Andreea Ciornei au
încheiat Balcaniada pe locul
5. Sportivii de la Kokoro Bra-
şov sunt pregătiţi de sensei
Lucian Bogluţ. 

Pandurii Târgu Jiu – Oţelul Galaţi 4-0
Au marcat: Roman '58, '61, Matulevicius '59, '82

CFR Cluj – Universitatea Cluj 1-0
A marcat: Thiago Lopes '90+4
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Vineri, 3 octombrie 2014,
la ora 18.30, în Sala Ope-
rei Braşov, va avea loc o
nouă reprezentaţie cu
opera „Don Pasquale”,
de Gaetano Donizetti. 

Această operă comică are o
temă mereu actuală: căsătoria
nepotrivită. Chiar dacă perso-
najele create de compozitorul
Gaetano Donizetti şi libretiştii
Michelle Accursi şi Giacomo
Ruffini acum 170 de ani
sunt inspirate din Commedia
dell’Arte, adevărul temei şi far-
mecul melodiei donizzetiene
au învins timpul. Premiera ope-
rei a avut loc la 3 ianuarie 1843
la Théâtre-Italien din Paris.

Succesul s-a datorat subiec-
tului ales şi muzicii, deopotri-
vă: un bătrân bogat şi singur
se decide să se căsătorească,
soţia trebuind să îndeplinească
două calităţi: frumuseţe şi, mai
ales, tinereţe. Întâmplările pline
de umor şi farsa îl vor trezi pe
Don Pasquale la realitate: fie-

care vârstă are frumuseţea sa.
Rolul titular va fi interpretat

de basul Marian Reşte. În dis-
tribuţe: Nicoleta Chirilă (No-
rina), Mihai Irimia (Ernesto),
Adrian Mărcan (Doctorul Ma-
latesta), Gabriela Hazarian
(Notarul), Ramona Mezei (sta-

tuia). Conducerea muzicală va
aparţine maestrului Dorel
Munteanu. Regia este semnată
de Cristian Mihăilescu, sceno-
grafia de Rodica Garştea şi co-
regrafia de Nermina Damian.
Îşi dau concursul corul şi or-
chestra Operei Braşov.

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul

Operei Braşov din str. Bisericii
Române nr. 51, 0268.419.380. 

Program: Luni – Vineri,
orele 10 – 17 şi cu o oră
 înainte de începerea specta-
colului.

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi încearcă să fii cât mai discret/ă şi păstrează-
ţi gândurile numai pentru tine. Nu permite ca dragostea să
îţi influenţeze viaţa profesională într-un mod negativ. 
Taur. Astăzi, discută despre planurile tale de viitor şi încearcă
să le îmbunătăţeşti. O relaţie nouă te poate face să vezi
lumea cu alţi ochi şi te poate face mult mai fericit/ă. 

Rac. Astăzi va trebui să acţionezi rapid şi fără să te plângi
deloc colegilor tăi de sarcinile primite. Cu siguranţă, dacă
vei începe să te vaiţi nu vor face altceva decât să ducă vorba. 
Leu. Astăzi este o zi excelenţă pentru a începe un nou proiect.
Dragostea este şi ea printre priorităţile tale, şi din fericire
vei avea numai beneficii de pe urma ei.
Fecioară. Astăzi, asumă-ţi responsabilitatea pentru tot ceea
ce faci. Profită de o ieşire în oraş pentru a cunoaşte pe cineva
care îţi poate deveni iubi/ăt. Nu rata şansele care ţi se oferă! 
Balanţă. Astăzi lasă orice tentaţie deoparte şi concentrea-
ză-te la serviciu, nu este deloc indicat să amesteci viaţa per-
sonală cu cea profesională.
Scorpion. Concentrarea are un rol important astăzi şi te va
ajută să ajungi unde îţi doreşti. Dacă eşti discret/ă şi ţii unele
lucruri doar pentru tine, vei ajunge să impresionezi.
Săgetător. Astăzi proiectele tale personale sunt favorizate,
iar astrele te conduc pe sensul bun. Dacă primeşti o ofertă
care pare prea bună pentru a fi adevărată, fii circumspect. 
Capricorn. O persoană pe care o vei cunoaşte astăzi te va
face să progresezi şi te va ajuta să atingi succesul mult dorit.
Încearcă toate posibilităţile de a duce o viaţă sănătoasă.
Vărsător. Astăzi poate fi acel moment în care te gândeşti să
îţi schimbi locul de muncă şi în care nu mai accepţi niciun
sfat din jur. E important să îţi mai asculţi şi instinctul.
Peşti. Renumele tău este în strânsă legătură cu ceea ce vei
face astăzi, şi de cum vei gestiona o problema destul de
complicată. Din fericire, la finalul zilei vei fi mulţumit/ă.

O comedie savuroasă
la Opera Braşov
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Spectacole la Dramatic
◾ Un cocoş vine din delegaţie înapoi la fer-
mă să de păsări cu un ou de struţ în diplomat.
Se duce la găinile sale şi zice:
– Fetelor, nu că aş avea ceva de comentat...
dar ia uitaţi aici ce face concurenţa!..
◾ – Cîteodată, mă apucă aşa un chef de
muncă...
– Şi ce faci?
– Mă aşez într-un loc mai liniştit şi aştept
să-mi treacă.

Bancuri

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

EQUALIZER -PREMIERĂ-
(THE EQUALIZER)
(N-15), 131 minute,
Acţiune, Crimă, Thriller
orele: 16:00, 21:15

AMERICA, VENIM! 
(AP-12), 90 minute,
Comedie
orele: 14:00, 18:00, 20:00
Spectacol de gală: 22:00

SCHIMB DE DAME 
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute,
Comedie, Crimă
orele: 19:30, 21:30

PLANŞA -PREMIERĂ-
(N-15), 80 minute, Dramă,
Romantic
ora: 16:15

LABIRINTUL: EVADAREA
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 13:30, 19:00

ÎN MIJLOCUL FURTUNII 
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
ora: 13:15

GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:00

CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
ora: 17:15

Expoziţie 
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi Braşovul – Expoziţie
permanentă. Cărţi, documente, imagini din arhiva istorică a
Muzeului Primei Şcoli Româneşti. Deschisă zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică şi sculptură. O
expoziţie a Institutului pentru relaţii externe, Stuttgart.
Deschisă până în 30 noiembrie 2014 la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21).

Astăzi în Braşov

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

Gemeni. Astăzi vei reuşi să treci cu bine peste piedicile care
îţi apar în cale, însă nu trebuie să rămâi marcat/ă de aceste
evenimente. Încearcă să iei viaţa aşa cum ţi se dă.

La Teatrul Sică Alexandrescu sunt pro-
gramate următoarele spectacole:

Mâine, 2 octombrie, de la ora 19.00,
la sala Studio este premiera piesei „Căp-
şunile şi orfanii – O călătorie spre o ge-
neraţie abandonată”.

Regia artistică: Julia Roesler. 
Spectacolul se va juca şi vineri, 3 oc-

tombrie 2014, tot de la ora 19.00 la sala
Studio.

Sâmbătă, 4 octombrie 2014, de la ora
19.00, la sala Studio se joacă „Trei femei
înalte” de Edward Albee. Regia: Sânziana
Stoican.

Duminică, 5 octombrie 2014, de la ora
19.00, la Sala Studio se joacă „Sex, Drugs,
Rock & Roll”de Eric Bogossian. Regia:
Emanuel Pârvu. 

La toate piesele preţul biletelor este 10 lei.
Elevii, studenţii, pensionarii au reducere. 
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Din presa maghiară
Tâlharul „cu câine”, Caramella, 
fugea de 78 de ani de detenţie
În numărul precedent s-a publicat ştirea care anunţa moartea
tâlharului Caramella. După ce a fost prins din nou la Sibiu,
a fost adus la Braşov pentru indicarea locului unde îşi as-
cundea lucrurile furate. Însoţit de doi detectivi, a fost dus pe
Tâmpa, unde Caramella a profitat de neatenţia celor doi şi
a încercat să fugă. Poliţiştii au folosit armamentul din dotare
şi l-au nimerit pe Caramella în piept şi în braţ. Tâlharul de
numai 28 de ani a murit pe loc.
Dar iată şi povestea acestui tâlhar iubitor de câine.  În judeţul Tulcea sărăcia
era mare acum 28 de ani, iar ţăranul Ioan Georgescu a devenit
tată pentru a cincea oară. Pământul puţin trebuia muncit din
greu pentru a da roadele atât de necesare familiei. Între mo-
mentul naşterii celui de-al cincilea copil în familia Georgescu
şi moartea tâlharului Caramella se aşterne o viaţă de om.
Mihail Georgescu a crescut în Tulcea, apoi a fost urmărit sub
numele Caramella, Carola, Nelu Petrescu, Bulgaroff şi Con-
stantinescu Bulgar în România, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Iu-
goslavia, Cehoslovacia, Polonia şi în alte ţări din Europa. 
Primul furt al domnului Georgescu a fost calificat ca înstrăinare
de bunuri străine de către oamenii cu robe negre. Caramella
s-a mirat. El a luat doar o bucată de slănină şi pâine, fiindcă
îi era foame.
După ce a scăpat din prima închisoare, s-a dus la Bucureşti. La început doar
a căscat gura, apoi fiindcă i s-a facut foame a furat portmoneul
unui provincial. Din bani şi-a cumpărat haine, apoi s-a dus la
Crucea de Piatră, unde s-a făcut rapid cunoscut. I-au reuşit
multe spargeri, dar la un moment dat, un rival, a cărui prietenă
a fost cucerită de el, l-a dat în vileag. Este prins şi condamnat
la 5 ani de închisoare. Dar nu rămâne mult aici, sare de la
etajul doi fără să păţească nimic, şi după două săptămâni reu-
şeşte să fugă din ţară. În închisoare mai învaţă câte ceva, în
primul rând ca să aibă încredere numai în el, şi de acum „lu-
crează” numai singur sau mai bine spus cu prietenul Fox, un
fox-terrier simpatic care îl atenţiona în timpul spargerilor dacă
se apropia cineva. Contrar metodelor moderne folosite de ban-
da lui Saraga, Broitran şi Schwart, tânărul Caramella foloseşte
cu mare îndemânare doar scule vechi. O rangă, sârmă flexibilă,
şi cele mai sofisticate închizători se deschid sub mâinile lui. 
A cutreierat majoritatea ţărilor din Europa. În cei 28 de ani a
stat doar 6 ani închis, dar avea de executat 78 de ani. Acum
şase luni a evadat de la Sibiu. Timp de 6 săptămâni a săpat
un tunel sub pereţii închisorii, dar a fost surprins de un paznic
chiar în momentul evadării. Cu o săptămână mai târziu a fost
eliberat condiţionat până la aflarea sentinţei noi. În prima seară
de eliberare condiţionată a spart o locuinţă, s-a îmbrăcat din
hainele furate, iar restul le-a vândut. A doua zi s-a întâlnit cu
proprietarul hainelor, scandal mare, este arestat din nou. Îşi
recunoaşte vina şi cu seninătate îl roagă pe poliţist să-l înso-
ţească ca să se schimbe şi să returneze hainele, ca şi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat. Poliţistul l-a predat unui alt poliţist,
acesta la rândului lui la un alt coleg şi în final Caramella era
de fapt victima tâlhărită. Într-un sfert de oră Caramella era în
tren, în drum spre Bucureşti. Este prins din nou la Sinaia, dar
reuşeşte în aceeaşi noapte să fugă din arest.
În Braşov a spart magazinul Neumann de mai multe ori. A fost
arestat şi încătuşat, dar reuşeşte să-şi elibereze mâinile din
cătuşe şi evadează iar. Poliţistul de serviciu, tată a patru copii,
se sinucide.
Continuarea deja o ştiţi. Este prins încă o dată, adus la Braşov,
 încearcă să fugă şi este împuşcat mortal. 
Căţelul Fox, partenerul de nădejde al tâlharului, a fost adoptat
de un domn din Braşov. A primit zgardă nouă, mănâncă resturi
alese şi latră dacă i se pare ceva suspect.
(Laer József. Hetvennyolc esztendőnyi börtön elől akart

megszökni Caramella, a hírhedt „kutyás betörő”. 
În: Brassói Lapok, nr. 212, 15 septembrie 1939, p.7)

În ziua de Joi, 8 Iunie, se
săvârşeşte la Belgrad
căsătoria frumoasei şi
mândrei noastre Dom-
niţe Marioara, cu regele
Alexandru, viteazul
voevod al Jugoslavilor.

În acea zi nu se săvârşeşte
numai unirea a două tinere şi
nobile inimi, bătând sub pu-
terea gingaşe a aceloraşi sim-
ţăminte, a aceloraşi doruri şi
ţeluri de viitor, ci se pecetlu-
eşte definitiv cu sigiliul dra-
gostei, istorica prietenie a
două ţări şi neamuri.

În tot cursul sbuciumat al
veacurilor şi al istoriei Sârbii
sunt singurii noştri vecini, cu
care nu am avut nici odată vre-
o sfadă ori vre-un răsboiu.

Din potrivă vechi schimburi
culturale şi sufleteşti, ca şi
schimburi de colonizări, au
unit în prietenie aceste popoa-

re vecine, până ce marele
răsboiu amestecă laolaltă, în
purpura slavei, sângele de
jertfă ale celor două neamuri.

În ziua de 8 Iunie în cu-
nuna de stejari care împo-
dobeşte fruntea vitează a
celor două neamuri se stre-
coară gingaşe şi neprihănită
ramura de lămâiţă a nunţei
domneşti.

Poporul românesc ca şi cel
jugoslav, care a sângerat de

aceleaşi dureri şi s’a vindecat
cu balsamul aceloraşi isbânzi,
tresaltă de aceiaşi bucurie, fă-
când urări asemuitoare şi mi-
rilor domneşti şi ţărilor lor.

Fie ca sub pavăza şi veghea
acestei căsnicii, pe care cele
două neamuri o doresc de-
apururi senină şi fericită, le-
gătura şi prietenia dintre
România şi Jugo-Slavia să fie
veşnică – în propăşire, isbândă
şi mărire veşnică.
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Cu prilejul căsătoriei A. Sa Regale Prin-
cipesa Marioara cu regele Alexandru al
Jugo-Slaviei, guvernul a hotărît să acorde
amnestia pentru delictele politice.

Amnestia – în fondul cum a fost anun-
ţată chiar de presa oficioasă – va găsi
aprobarea tuturor sufletelor umanitare,
tuturor celor care vroesc restabilirea li-
niştei sufleteşti, turburată de svârcolirile
răsboiului, şi netezirea asperităţilor so-

ciale, atât de necesară armoniei ce tre-
bueşte să domnească înăuntrul ţărei noas-
tre, mai cu seamă în aceste momente.

Prin amnestie se va şterge pedeapsa
şi vina acelor cari au greşit cu gândul –
delicvenţii politici.

Acei cari au păcătuit însă cu fapta, acei
cari au înfrânt prevederile legei, cum
sunt cei cari s’au dedat la atentate, cei
cari sunt vinovaţi de crima dezertărei,
vor continua să-şi ispăşească vinovăţia.

Amnestia aducând uitarea greşelilor
celor cari o merită, va readuce liniştea

în multe familii pustiite de necazuri,
va stinge prin gestul bunătăţei multe
începuturi de obscură resvrătire, căci
nimic nu îmblânzeşte mai mult ca er-
tarea generoasă, şi va reda muncei so-
ciale multe forţe capabile să-şi
cheltuiască energia altfel decât în în-
tunericul pedepsei – pedepsă pentru
o vină de conştiinţă. 

(Carpaţii, anul II, nr. 28, 
Luni 5 Iunie 1922)

Cristina Baciu
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Nunta A.S.R.
Principesei Marioara

Amnestia

1 octombrie 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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Artista americană Ra-
chel Sussman călătoreş-
te în jurul lumii, căutând
organisme de 2.000 de
ani sau chiar mai vechi,
pe care le fotografiază
înainte de a dispărea
complet.

Aceste organisme, printre
care se numără copaci, li-
cheni, muşchi şi plante pe care
majoritatea oamenilor nu le-
au văzut niciodată, au fost
descoperite în Antarctica,
Groenlanda, Namibia, Chile
şi alte locuri izolate.

În cartea sa, „The oldest li-
ving things in the world”
(Cele mai vechi organisme

din lume), Sussman a
colecţionat toate foto-
grafiile.

Printre altele, în Ame-
rica de Sud a descoperit
o plantă care creşte pe
pietre, la altitudini de
peste 3.500 de metri,

despre care inhabitat.com scrie
că „arată precum conţinutul
unei batiste uriaşe”, licheni din
Groenlanda care cresc cu
1 centimetru pe secol, iar în
Australia a fotografiat stroma-
toliţi, structuri preistorice care
preced existenţa oxigenului pe
Terra.

Cele mai vechi organisme
de pe Terra

Donald Trump, victima unei farse pe net
Phil Bradbury, care se pre-

zintă pe Twitter ca un „actor
de comedie ratat”, şi-a utilizat
propriul cont pentru a-l con-
tacta în mod public pe Donald
Trump şi a-i cere să redistri-
buie mesajul său pe această
platformă online: „Salut, Do-
nald Trump. Părinţii mei, care
au murit, spuneau întotdeauna
că eraţi o sursă de inspiraţie
pentru ei. Vreţi să distribuiţi
acest mesaj în amintirea lor,
vă rog?”. 

Însă fotografia ataşată aces-
tui mesaj nu îi prezenta pe pă-

rinţii lui Phil Bradbury, ci pe
doi criminali în serie britanici,
Rosemary şi Fred West, care
au torturat, violat şi asasinat
mai multe femei în anii 1970
şi 1980. 

După ce Donald Trump a
redistribuit acel mesaj, mai
mulţi utilizatori ai reţelei de
socializare au început să pu-
blice cereri similare, ironizân-
du-l pe miliardarul american.
Acesta din urmă a şters me-
sajul redistribuit şi şi-a expri-
mat furia online, într-un nou
mesaj („tweet”), în care i-a

ameninţat pe amatorii de far-
se că îi va da în judecată.

„Un idiot a scris în mod frau-
dulos pe Twitter că părinţii lui
spuneau că eu eram o sursă de
inspiraţie pentru ei. M-a rugat
să distribui mesajul respectiv
– l-am distribuit din bunătate.
Poate că voi depune plângere
în justiţie”, le-a explicat Donald
Trump celor 2,7 milioane de
fani („followers”) ai săi. „Cre-
deam că fac o faptă bună.
 Lecţia este asta: nu trebuie să
fiu bun şi nici să am încredere.
E trist!”, a adăugat el.

George Cloney şi avocata
britanică de origine libaneză
Amal Alamuddin s-au căsă-
torit luni, la Veneţia. Amal a
surprins audienţa cu o rochie
de mireasă din mătase fran-
ţuzească, făcută special pentru
ea de Oscar de la Renta.

Primele imagini cu George
Clooney şi Amal Alamuddin
în ipostaza de mire şi mireasă
au fost publicate de revistele
americane „HELLO!” şi
„People” la câteva ore de la
nunta celor doi, care a avut
loc la Veneţia.

Amal (36 de ani) a purtat
o rochie de mireasă din mă-
tase franţuzească, făcută spe-

cial pentru ea de
Oscar de la Renta,
iar George (53 de
ani) a fost îmbră-
cat într-un costum
Armani.

Actorul ameri-
can George Cloo-
ney şi avocata
britanică de origi-
ne libaneză Amal
Alamuddin s-au
căsătorit weeken-
dul trecut, la Ve-
neţia. La cununia
civilă, Clooney a
purtat un costum
simplu, gri, iar Amal a ales să
se îmbrace într-un pantalon

larg, alb, şi o bluză largă, până
în talie, imaculată.

Speak, răsfăţat de Adelina Pestriţu 
A apărut soarele şi pe strada
Adelinei Pestriţu. După câteva
relaţii sortite eşecului, bruneta
pare să-şi fi găsit liniştea în
braţele cântăreţului Speak.
„Îmi place să-mi surprind iu-
bitul, să-i cumpăr diferite lu-
cruri, şi el îmi cumpără mie.
Îi cumpăr articole sport”, a
spus Adelina Pestriţu. 

Cum lucrurile merg bine între cei doi nu este exlus, ca în
viitorul apropiat, ei să păşească în faţa altarului. Adelina
consideră că şi-a găsit jumătatea, aşa că nu mai este
mult până când îndrăgostiţii vor ajunge la nivelul următor.
De altfel, bruneta a declarat mereu că îşi doreşte copii,
iar la un moment, ea se gândea chiar să adopte o fetiţă.
Acum că lucrurile s-au aşezat în viaţa ei, visul vedetei de
a deveni mamă se poate transforma oricând în realitate.

Pamela Anderson este pe moarte
Rick Salomon, soţul Pamelei Anderson, a făcut mărturisiri
cutremurătoare prietenilor apropiaţi: la 47 de ani, una
dintre cele mai dorite blonde de pe planetă este pe moar-
te, motivul fiind Hepatita C care i-a distrus ficatul, în cei
16 ani de suferinţă. Actriţa a contractat boala în 1998,
de la fostul ei soţ, Tommy Lee Jones, un aprig consumator
de droguri injectabile. Pamela Anderson se afla deja pe
lista de aşteptare pentru transplant de ficat, ca şi pacient
prioritar, iar soţul Rick Salomon care anunţase că vrea
să divorţeze de blondă, s-ar părea că s-a răzgândit, pentru
moment, ca urmare a verdictului grav al medicilor în le-
gătură cu starea de sănătate a acesteia. Acesta le-a spus
apropiaţilor că nu-l lasa sufletul să o părăsească pe
 Pamela Anderson fix în aceste momente extrem de grele
pentru ea şi a decis să-i fie alături în lupta cu boala care
îi pune viaţa în pericol.

Primele imagini cu soţia lui George Clooney
în rochie de mireasă


