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VALUTĂ
Baschetbalistele de la Olimpia CSU
Braşov au pierdut sâmbătă în depla-
sare cu Universitatea Alba Iulia. Fe-
tele antrenate de Dan Calancea au
fost învinse de Universitatea CS Alba
Iulia cu 75-65 (19-20, 24-19, 20-
14,12-12). În etapa a treia, Olimpia
CSU Braşov va primi astăzi, în Sala
Sporturilor „Dumitru Popescu Coli-

başi”, replica formaţiei Olimpia Satu
Mare. „Va fi un meci dificil, împo-
triva unei echipe cu care ne luptăm
pentru accederea în play-off. Jucăm
acasă şi trebuie să câştigăm acest
meci. Sper ca publicul să vină în nu-
măr mare şi să ne susţină”, a spus
tehnicianul fetelor de la Olimpia CSU
Braşov, Dan Calancea. 

Test pentru „olimpice”
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România are 550 de kilometri de au-
tostradă, conform datelor care apar
în Masterplanul General de Transport,
prezentat Comisiei Europene şi recent
lansat în dezbatere publică de Minis-
terul Transporturilor. Dacă socotim
doar numărul, făcând abstracţie de
suprafaţă, condiţiile de relief, şi po-
pulaţie, nu suntem ultimii în Europa.

Însă când vine vorba însă de rapor-
tarea la populaţie, suntem chiar ultimii
de pe continent. În România revine
un km de autostradă la 36.585 de lo-
cuitori. În cazul Bulgariei, revine câte
un km de autostradă la 14.000 de lo-
cuitori, pentru Polonia raportul este
de 28.000 de locuitori la un km de
autostradă. 

Codaşii Europei la autostradă
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Braşovenii au din nou posibilitatea să viziteze
Grădina Zoologică. După modernizare, spaţiul
total al grădinii a crescut de la patru la aproape
zece hectare, ceea ce a adus în primul rând

un confort sporit pentru animale, dar şi o di-
versificare a obiectivelor de vizitat. Grădina
este acum organizată după toate normele eu-
ropene în domeniu, iar amenajările au fost

făcute cu sprijinul şi sub îndrumarea Asociaţiei
Europene a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor
(EAZA), De asemenea, Municipalitatea a de-
cis să înfiinţeze o „Asociaţie a Prietenilor

Animalelor”, prin intermediul căreia orice
doritor ar putea „înfia” simbolic câte un ani-
mal din grădina zoologică, pentru a ajuta la
creşterea şi hrana acestora. pag. 7

S-a deschis cea mai modernă
grădină zoologică din ţară
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Curtea de Apel Bucureşti
(CAB) va da astăzi, 7 octom-
brie, decizia definitivă  în Do-
sarul Rompetrol, în care omul
de afaceri Dinu Patriciu –
acum decedat – şi alte 12 per-
soane sunt acuzate de mai
multe infracţiuni, printre care
manipularea pieţei de capital,
complicitate la delapidare şi la
spălare de bani.

Parchetul a cerut, la ultimul
termen de judecată, să se
cons tate încetarea procesului

penal pentru fostul ministru
Sorin Pantiş şi senatorul Sorin
Roşca Stănescu, întrucât fap-
tele de care sunt acuzaţi s-au
prescris, precum şi în cazul lui
Dinu Patriciu, în urma dece-
sului acestuia. 

Procurorul DIICOT a susţi-
nut că decizia de achitare dată
în primă instanţă în cazul tu-
turor inculpaţilor din această
cauză nu este motivată. În
 septembrie 2006, Dinu Patri-
ciu a fost trimis în judecată în

 Dosarul Rompetrol, pentru de-
lapidare, spălare de bani, ma-
nipularea pieţei de capital şi
asociere pentru săvârşirea de
infracţiuni. Înainte de a fi pus
sub acuzare în acest caz, Dinu
Patriciu a fost reţinut pentru
alte învinuiri, în 27 mai 2005,
după mai bine de 13 ore de
audieri, de procurori DIICOT,
fiind eliberat după câteva ore,
instanţa apreciind că omul de
afaceri poate fi cercetat în
 libertate. 

Parchetul a pus sechestru asigurator
pe produsele rafinăriei Petrotel Lukoil

Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Ploieşti a decis punerea
sub sechestru asigurator a pro-
duselor rafinăriei Petrotel Lukoil
aflate în depozitele şi conductele
Oil Terminal. Oil Terminal a
transmis această informaţie Bur-
sei de Valori Bucureşti.

„Ponderea tranzacţiilor Lukoil
la 30.09.2014 este de 34,2%
din cifra de afaceri preliminată
a Oil Terminal. Conducerea Oil
Terminal va analiza de urgenţă
situaţia cu toţi factorii implicaţi
şi va stabili un plan de măsuri
pentru limitarea impactului aces-
tui eveniment asupra activităţii
sale”, se arată într-un comunicat
de presă al companiei.

Procurorii au efectuat joia
trecută percheziţii la sediile

mai multor companii aparţi-
nând Lukoil, inclusiv la rafi-
năria din Ploieşti. Prejudiciul
adus bugetului de stat în acest
caz este estimat la 1,039 mi-
liarde lei (230 de milioane de
euro), din care 112 milioane
de euro din evaziune fiscală
şi restul din spălare de bani.

Procurorii au ridicat mai
mulţi saci cu documente. De
asemenea, Lukoil a oprit pro-
ducţia rafinăriei din Ploieşti
la o zi după efectuarea per-
cheziţiilor. Compania contestă
măsura de blocare a conturi-
lor, aducând ca argument pro-
blema socială.

Ambasadorul Federaţiei
Ruse la Bucureşti, Oleg Mal-
ginov, se arată „foarte îngrijo-

rat” de evenimentele desfăşu-
rate „în jurul rafinăriei Petrotel”,
care aparţine companiei petro-
liere ruseşti Lukoil, precum şi
de „atmosfera care se creează
în legătură cu această situaţie”,
în contextul anchetei derulate
de procurori, potrivit hot -
news.ro. Ambasadorul rus sus-
ţine că, de când activează în
România, compania Lukoil a
fost verificată „de multe ori” de
către „organele corespunzătoare
de control” . „Ultima verificare
s-a terminat anul trecut. (...)
Vreau să subliniez în mod spe-
cial că, în cursul tuturor verifi-
cărilor, întreprinderea nu s-a
oprit niciodată şi ciclul de pro-
ducţie nu s-a întrerupt nicioda-
tă”, declara Oleg Malginov.

Organizaţia Tratatului At-
lanticului de Nord (NATO)
este hotărâtă să apere
flancul estic al alianţei în
faţa ameninţării ruse.
Alianţa pregăteşte schim-
bări importante în relaţia
sa cu Moscova.

Noul secretar general al
NATO, Jens Stoltenberg
(foto), a declarat ieri că alianţa
occidentală nu va da socoteală
nimănui pentru cum îşi ges -
tionează forţelor militare.
„Vom lua o decizie cu privire
la crearea unei forţe de reacţie
rapidă, dar chiar şi înainte de
a fi creată, NATO are şi aşa
o armată puternică. O putem
plasa oriunde dorim”, a expli-
cat fostul premier norvegian.

Stoltenberg a adăugat că
alianţa are datoria de a se
adapta la noua situaţie geo-
politică din estul Europei şi
a-şi creşte capacitatea militară
pentru a asigura securitatea
flancului estic. În acelaşi timp,
el a negat că întărirea NATO
ar prezenta o ameninţare la
adresa securităţii militare a
statului rus. „Nu este nici o
contradicţie între o NATO

 puternică şi crearea de relaţii
constructive cu Rusia”, a afir-
mat politicianul norvegian.
Potrivit Agerpres, Stoltenberg
a amintit că ţara sa a cooperat
cu Moscova în domeniul eco-
nomic chiar şi în perioada
Războiului Rece.

Rusia reacţionează. Ria No-
vosti a publicat ieri un mate-
rial în care mai mulţi experţi
ruşi îl critică pe secretarul
 general al NATO. Serghei Oz-
nobişcev, directorul Institutu-
lui pentru Evaluări Strategice,
este de părere că Stoltenberg
„nu s-a lămurit cu specificul
noii sale funcţii şi nu s-a fa-

miliarizat destul cu documen-
tele care stau la baza relaţiilor
dintre Rusia şi NATO”. Potri-
vit acestuia, punerea în apli-
care a schimbărilor anunţate
de secretarul general al
NATO încălca Actul fondator
NATO-Rusia, semnat de Mos-
cova cu alianţa militară occi-
dentală în 1997. Oznobişcev
a mai spus că dacă declaraţiile
nu sunt rectificate, „atunci ar
fi vorba de o schimbare foarte
serioasă de strategie”. 

Fostul premier al Norvegiei,
Jens Stoltenberg, a devenit de
miercurea trecută secretarul
general al Organizaţiei Tra-

tatului Atlanticului de Nord
(NATO). În vârstă de 55 de
ani, este un politician cu multă
experienţă. Intrat în politică
la 14 ani, el s-a implicat în
protestele din Norvegia faţă
de războiul din Vietnam. În
2000, Stoltenberg a fost pen-
tru o scurtă perioada prim-
ministrul Norvegiei, dar
adevărata carieră la conduce-
rea Executivului de la Oslo a
început abia în 2005. El a reu-
şit să conducă Guvernul nor-
vegian până la alegerile din
septembrie 2013, când coali-
ţia sa a pierdut în faţa dreptei
conservatoare.

Mesajul NATO pentru RusiaTribunalul Bucureşti a admis fuziunea dintre PNL şi PDL
Tribunalul Bucureşti a admis cererea privind fuziunea
prin contopire a Partidului Naţional Liberal cu Partidul
Democrat Liberal, noua formaţiune urmând să se nu-
mească PNL, după cum deja s-a anunţat. Prin aceeaşi
decizie s-a dispus şi radierea celor două partide po-
litice care au fuzionat, respectiv a PDL şi a PNL, din
Registrul special. Decizia instanţei poate fi contestată
în termen de 10 zile. Procesul de fuziune prin contopire
a PNL şi a PDL a fost amânat de mai multe ori, între
motive aflându-se şi faptul că instanţa a trebuit să ju-
decate mai întâi fuziunea prin contopire a PDL cu Par-
tidul Forţa Civică.

Se caută manageri de top
Ministerul Transporturilor caută manageri pentru com-
paniile TAROM, CFR Călători, CFR SA, Aeroporturi Bu-
cureşti şi Metrorex, finalizarea selecţiei fiind prevăzută
pentru data de 30 octombrie. Recrutarea vizează mana-
geri pentru poziţiile vacante în conducerea celor cinci
companii, ocupate în prezent de directori sau de membri
executivi provizorii în Consiliile de Administraţie. Procesul
de recrutare este derulat în baza unui contract încheiat
la jumătatea anului 2012 între Ministerul Transporturilor
şi asocierea PricewaterhouseCoopers Tax Advisors &
Accountants, D&B David şi Baias şi George Butunoiu.

Şedinţele publice ale CCR vor fi transmise în direct 
Curtea Constituţională a României (CCR) a anunţat, că,
începând de astăzi, şedinţele publice de judecată vor fi
transmise în direct pe pagina de internet www.ccr.ro.
„Semnalul TV în format HD transmis cu acest prilej, fiind
distribuit prin infrastructura NetCity, poate fi preluat, la
cerere, de către instituţiile media interesate. Cererile în
acest sens se înaintează pe adresa: ccr@ccr.ro sau fax:
021.312.43.59. Alte informaţii se pot obţine la telefon:
021.312.34.84 sau 021.414.21.21”, a precizat CCR.

Dosarul Rompetrol, verdict final astăzi
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Avertisment: Ebola 
va lovi Europa în curând

Cercetătorii apreciază că
sunt 75% şanse ca Ebola să
fie importată de Franţa până
la 24 octombrie şi 50% şanse
să pătrundă în Marea Britanie,
până la aceeaşi dată.

Estimările sunt valabile
dacă traficul aerian rămâne
la capacitate maximă. Dacă
presupunem că va exista o
scădere cu 80% a traficului
aerian, ca urmare a anulărilor
zborurilor în zonele afectate,
riscul pentru Franţa este
de 25%, iar pentru Marea
 Britanie de 15%, conform
Euractiv. „E o loterie”, spune
expertul Derek Gatherer, de
la Universitatea Lancaster din
Marea Britane.

Epidemia fatală a luat peste
3.400 de vieţi de la momentul
izbucnirii sale, în martie. Boa-
la a fost contractată de aproa-

pe 7.200 de oameni. Franţa
este una dintre ţările care riscă
cel mai mult să fie lovită de
Ebola, deoarece cele mai
afectate ţări sunt Guinea, Sier-
ra Leone şi Liberia, state vor-
bitoare de limbă franceză,
care au legături de trafic in-
tense cu Franţa. Totodată, ae-
roportul Heathrow din Marea
Britanie este unul dintre cele
mai mari noduri de tranzit din
lume. „Dacă lucrurile conti-
nuă să se agraveze în Africa
de Vest, aşa cum unii oameni
prezic, e o chestiune de timp
cât va mai dura ca unul dintre
aceste cazuri să se afle într-
un avion care merge spre Eu-
ropa”, spune Gatherer. Belgia
are 40% ca boala să ajungă
pe teritoriul său, în timp ce
Spania şi Elveţia prezintă un
risc mai scăzut, de 14%.

România are 550 de kilo-
metri de autostradă, con-
form datelor care apar în
Masterplanul General de
Transport, prezentat Co-
misiei Europene şi recent
lansat în dezbatere pu-
blică de Ministerul Trans-
porturilor.

Dacă socotim doar numă-
rul, făcând abstracţie de su-
prafaţă, condiţiile de relief, şi
populaţie, nu suntem ultimii
în Europa. Cel mai prost stau
islandezii, cu doar 11 km, iar
sub noi sunt slovacii (419 km),

sârbii (259 km), norvegienii
(392 km), cetăţenii micuţului
stat Luxemburg (152 km), es-
tonienii (124 km) şi bulgarii,
cu care ne comparăm în ge-
neral, nu numai la situaţia in-
frastructurii rutiere (541 km).

Dacă însă luăm în calcul şi
densitatea, adică numărul de
km de autostradă raportaţi la
suprafaţă, România stă mult
mai prost, cu doar 2 km de
autostradă la 1.000 km pă-
traţi. Mai prost decât noi stau
doar ţările nordice, din motive
de climă şi relief evidente. În
Islanda, densitatea este aproa-

pe zero, iar în Norvegia, de
1 km la 1.000 kmp. 2 km de
autostradă la 1.000 kmp mai
are doar Finlanda. Ţările cu
care ne comparăm noi sunt
destul de departe: în cazul
Bulgariei, densitatea este de
5 km, Polonia are o densitate
de 2 km la 1.000 mp, Cehia
de 10, iar Ungaria de 16.

Când vine vorba însă de ra-
portarea la populaţie, suntem
chiar ultimii de pe continent.
În România revine un km de
autostradă la 36.585 de locui-
tori. Este cel mai mare număr
din Europa, şi este, de fapt,

indicatorul cel mai relevant.
În cazul Bulgariei, revine câte
un km de autostradă la 14.000
de locuitori, pentru Polonia
raportul este de 28.000 de lo-
cuitori la un km de autostradă,
iar Ungaria se poate lăuda cu
doar 6.587 de locuitori pentru
fiecare dintre cei 1.515 km ai
reţelei sale. 

Dacă facem abstracţie de
Luxemburg, cel mai bine des-
ervită de reţeaua de drumuri
rapide este populaţia Slove-
niei, unde un km de autostra-
dă se „împarte” la doar 2.618
locuitori.

Cât de prost stăm
la capitolul autostrăzi

A murit torţionarul care a omorât deţinuţi cu ciocanul
Celebrul „torţionar cu ciocanul”, de la Gherla, a murit,
luna trecută, la Peciu Nou, lângă Timişoara. El urma
să fie judecat pentru crime împotriva umanităţiI, scrie
evz.ro. Constantin Istrate (88 de ani), a fost cel de-al
patrulea torţionar pentru care Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Româ-
nesc (IICCMER) a solicitat Parchetului începerea ur-
măririi penale, pentru săvârşirea de infracţiuni contra
umanităţii. Locotenent major (r) Constantin Istrate –
care a îndeplinit funcţia de locţiitor al comandantului
pentru pază şi regim la Colonia de muncă Oneşti în
perioada decembrie 1953-mai 1954, respectiv la Pe-
nitenciarul Gherla în august 1957-noiembrie 1958,
martie 1959-octombrie 19262, precum şi pe cea de
comandant al Penitenciarului Gherla, din decembrie
1958 până în martie 1959 – a săvârşit infracţiuni contra
umanităţii în legătură cu persoanele internate admi-
nistrativ şi condamnaţii aflaţi în executarea pedepselor
privative de libertate.

Aeroportul din Târgu Mureş, închis până pe 13 octombrie
Aeroportul „Transilvania” din Târgu Mureş este închis,
de luni şi până în 13 octombrie, pentru reparaţii la
pista de aterizare-decolare, iar peste 20 de curse
aeriene operate de Tarom şi Wizz Air vor fi redirec-
ţionate la Cluj-Napoca. „Conducerea aeroportului re-
comandă pasagerilor care şi-au achiziţionat bilete
în această perioadă să contacteze reprezentanţii
companiilor aeriene de la care au cumpărat biletele
pentru a primi toate detaliile necesare. În acelaşi
timp, menţionăm că reprezentanţii companiilor ae-
riene care operează în prezent pe Aeroportul «Tran-
silvania» au fost anunţaţi din timp referitor la perioada
de efectuare a acestor revizii tehnice, astfel încât să
poate lua toate măsurile care se impun”, potrivit unui
anunţ de presă transmis de reprezentanţii Aeropor-
tului „Transilvania”. Potrivit Tarom, în perioada amin-
ti tă cele trei curse programate pe relaţia
Bucureşti-Târgu Mureş şi retur sunt anulate, iar pa-
sagerii relocaţi pe cursele Bucureşti-Cluj-Bucureşti.

Şoferi amendaţi de poliţiştii braşoveni
Săptămâna trecută, poliţiştii rutieri din I.P.J.Braşov au
efectuat controale în trafic, constatând 11 infracţiuni
şi aplicând 1238 sancţiuni contravenţionale, în valoare
totală de 153. 693 lei. De asemenea, au fost ridicate,
în vederea suspendării dreptului de a conduce auto-
vehicule pe drumurile publice, 98 permise de condu-
cere,dintre care 7 pentru alcool, 7 pentru viteză, 15
pentru depăşire, 38 pentru neacordare prioritate, 31
pentru alte abateri. În plus, au fost reţinute şi 54 cer-
tificate de înmatriculare.
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În perioada 6-8 octombrie
are loc, la Braşov – Hotel Aro
Palace, cea de-a 88-a Adunare
Generală a Comisiei Europe-
ne pentru Turism, unde sunt
prezenţi delegaţi din 20 de ţări
europene.

„Găzduirea în România a
Adunării Generale a Comisiei
Europene pentru Turism este o
recunoaştere a eforturilor depuse
de autorităţile centrale de a face
turismul românesc competitiv
pe plan internaţional. Am ales
oraşul Braşov ca loc de desfă-
şurare a acestei reuniuni deoa-
rece este una dintre cele mai
vizitate destinaţii turistice româ-
neşti. Totodată, acest eveniment
reprezintă o oportunitate de a
promova România ca destinaţie

turistică”, a declarat Florin Jianu,
Ministrul pentru IMM, Mediul
de Afaceri şi Turism.

Cele două teme principale
aflate la baza Adunării Gene-
ralea E.T.C. sunt activităţile şi
iniţiativele de promovare a Eu-
ropei ca destinaţie turistică, pre-
cum şi planul de acţiuni pentru
anul 2015. De asemenea, alte
subiecte pe ordinea de zi vor
avea în vedere destinaţiile eco-
turistice din România şi im -
pactul audio-vizual asupra
promovării în turism. Alte ele-
mente importante din cadrul
activităţilor desfăşurate de de-
legaţiile prezente la Braşov vor
fi premierea primelor două des-
tinaţii ecoturistice din Româ-
nia: Oraşul Zărneşti şi zona

Mara-Cosău-Creasta Cocoşului
(Maramureş) dar şi decernarea
premiilor ETC Film Awards.

European Travel Commis-
sion (ETC) a fost înfiinţată în
anul 1948 în Norvegia, are ca
membri 33 de state din Europa
şi operează pe pieţele europe-
ne, dar şi în Brazilia, Canada,
China sau Statele Unite ale
Americii. România este mem-
bră în Comisia Europeană pen-
tru Turism din anul 1998.

Misiunea ETC este aceea de
a crea strategii pentru dezvol-
tarea turismului sustenabil în
destinaţiile din Europa, precum
şi a unei platform profesionale
de marketing, în vederea pro-
movării cu succes a ţărilor
membre.

Braşov, pe locul patru după insolvenţe
În primele 8 luni ale anului,

peste 600 de firme braşovene
au intrat în insolvenţă, arată
datele statistice ale Oficiului
Naţional pentru Registrul Co-
merţului. Chiar şi aşa, numă-
rul acestora a scăzut în 2014,
faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, cu 23 de pro-
cente. În primele opt luni ale
lui 2013 s-au înregistrat
aproape 850 de cazuri de in-
solvenţă, cu 23 % mai mult
faţă de aceeaşi perioadă a

anului curent, când 645 de
companii au intrat în insol-
venţă. Astfel, Braşovul este
pe locul 4 anul acesta după
Bucureşti, Bihor şi Prahova,
după numărul insolvenţelor
declarate. În aceeaşi perioadă,
numărul companiilor braşo-
vene care şi-au suspendat ac-
tivitatea a scăzut cu aproape
46%, de la 816 la 442, în
timp ce numărul cazurilor de
dizolvare s-a redus cu 29%,
de la 671 la 470. În schimb,

a crescut numărul societăţilor
radiate cu aproape 12 procen-
te, de la 683 la 764 de cazuri.
Tot în primele opt luni s-au
înmatriculat 2.230 de noi co-
mercianţi, mai puţin cu 13%
faţă de primele opt luni ale lui
2013, când se înmatriculau
2.568 de comercianţi. În aces-
te condiţii, numărul agenţilor
economici activi din Braşov
a urcat la finele lunii august,
potrivit ONRC, de la 32.400
la 34.200. 

Cele mai populare zone
din Braşov, în rândul
potenţialilor chiriaşi
sunt Răcădău, Astra,
Griviţei, urmate de an-
samblul rezidenţial
Avantgarden, dar şi de
centrul istoric.

Potrivit unei analize reali-
zate l de Imobiliare.ro (pe
baza ofertelor listate pe por-
tal), în Braşov, garsonierele
cu preţuri de până la 200 de
euro pe lună reprezintă 67%
din totalul ofertei, preţul de
pornire pe acest segment fiind
de 120 de euro pe lună (pen-
tru o suprafaţă de 20 de metri
pătraţi, în zona Florilor). 

În ceea ce priveşte locuin-
ţele cu două camere, 71% din
ofertă se încadrează în pragul
de 300 de euro pe lună, cel
mai mic preţ fiind însă de
150 de euro pe lună (pentru
o unitate locativă de 36 de
metri pătraţi, nemobilată, din
zona Florilor). 

Nu în ultimul rând, 72%
dintre proprietarii de aparta-

mente cu trei camere cer o
chirie lunară de maximum
400 de euro, însă suma mi-
nimă solicitată pe acest seg-
ment în momentul de faţă
este de 220 de euro pe lună
(pentru o locuinţă de 60 de
metri pătraţi, semimobilată,
din zona Bartolomeu). 

Deşi există o uşoară ten-
dinţă de majorare a preţurilor
din partea unor proprietari,
odată cu începerea anului uni-
versitar, per ansamblu, chiriile
la apartamente au rămas re-
lativ constante. Asta pentru
că, explică acesta, majoritatea
celor care au o locuinţă de în-

chiriat fac acest lucru de ceva
vreme şi sunt conştienţi de
faptul că, dacă cer prea mult,
riscă să rămână cu locuinţa
goală – un risc pe care nu
sunt dispuşi să şi-l asume (o
lună sau două fără chiriaşi ar
contrabalansa câştigul unei
creşteri de preţ).

Cu cât se mai închiriază
o locuinţă în municipiul Braşov

Flash economic
„Prima casă” şi pentru românii din diasporă
Românii care locuiesc în străinătate, cu permis de şedere
şi de muncă, vor putea achiziţiona locuinţe prin programul
Prima Casă. Plafonul garanţiilor acordate exclusiv pentru
aceştia va fi de 25 milioane lei, până la finele acestui an.
„Este o propunere venită din practică, prin care dorim
să-i sprijinim pe românii care muncesc în străinătate să
îşi achiziţioneze sau să îşi construiască o locuinţă. În
acelaşi timp, măsura va contribui la o administrare mai
eficientă şi la creşterea gradului de utilizare a portofoliului
de garanţii din Programul Prima Casă”, a declarat, într-
un comunicat, ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, potrivit
site-ului Medidafax. Prevederile sunt incluse într-un proiect
de hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Finanţelor.
Programul Prima Casă a fost lansat în anul 2009. Până
în prezent au fost acordate 123.922 garanţii, din care
31% destinate achiziţiei de imobile construite între anii
2008 şi 2013. Valoarea medie a finanţărilor accesate în
cadrul programului este de 38.210 euro.

Nereguli găsite de inspectorii ITM Braşov
Inspectorii ITM Braşov au demarat în trimestrul II al acestui
an o acţiune în cadrul căreia au fost efectuate controale
la un număr de 90 de angajatori care îşi desfăşoară ac-
tivitatea în domeniul construcţiilor şi au fost constatate
46 de deficienţe, fie de natură organizatorică, fie de natură
tehnică, pentru care s-au dispus măsuri de remediere.
S-a urmărit, cu prioritate, verificarea modului în care an-
gajatorii din construcţii respectă cerinţele legale în do-
meniul securităţii şi sănătăţii în muncă în şantierele
temporare şi mobile la lucrările de săpături şi la lucrările
de termoizolaţii. Astfel, în perioada aprilie – septembrie
2014, un număr de 29 de angajatori au fost sancţionaţi,
aplicându-se 54 sancţiuni contravenţionale din care
26 amenzi în valoare de 81.000 lei.

Adunarea Generală a Comisiei Europene
pentru Turism are loc în Braşov



Preşedintele Asociaţiei Foş-
tilor Deţinuţi Politic, Octav
Bjoza (foto), a fost nominali-
zat pentru funcţia de subse-
cretar de stat pe problemele
foştilor deţinuţi şi ale depor-
taţilor. 

Funcţia este nou creată,
 fiind introdusă, în luna
august, în cadrul Secretaria-
tului de stat pentru recunoaş-
terea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist
instaurat în România în pe-
rioada 1945-1989”. 

Secretariatul de stat pen -
tru recunoaşterea meritelor
luptătorilor împotriva regi-
mului comunist instaurat în
România în perioada 1945-
1989 a luat fiinţă prin ordo-

nanţă de urgenţă, apărută în
luna martie. 

Octav Bjoza s-a născut în
1938 în Iaşi, dar la trei ani s-a
mutat împreună cu familia la
Braşov. A absolvit Colegiul
„Andrei Şaguna”, ulterior a
intrat la Facultea de Geogra-
fie-Geologie din cadrul Uni-
versităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.

La finele anului I, după ul-
timul examen, pe 25 iunie
1958, a fost exmatriculat şi
arestat de Securitatea din Iaşi.
Între anii 1956-1958 a făcut
parte, împreună cu alţi
14 elevi, studenţi şi muncitori
din organizaţia anticomunistă
„Garda Tineretului Român”
din Braşov, care avea drept

scop „înlăturarea regimului
democrat popular din ţara
noastră pe calea violenţei”.

Octav Bjoza a fost con-
damnat în 1958 la 15 ani
muncă silnică, 10 ani degra-
dare civică şi confiscarea to-
tală a averii, pentru delictul
crimă de uneltire împotriva
ordinii sociale. A fost de por -
tat în 14 locuri. 

Eveniment cu tradiţie în
Cluj-Napoca şi Oradea, Cro-
sul Companiilor s-a derulat
cu succes anul acesta în pri-
mă ediţie şi la Bucureşti şi
Târgu-Mureş. Pe 19 octom-
brie şi Braşovul se va alătura
circuitului de alergare cu un
prim cros de 5 km, care va
reuni alergătorii amatori din
companii într-o întâlnire ac-
tivă de socializare destinată
în exclusivitate lor. Crosul va
începe la ora 10.00, din par-

cul Titulescu. Alergătorii îşi
vor reprezenta companiile
într-una din cele două probe
de concurs, proba indi vi dua -
lă sau proba pe echipe, pe un
traseu identic, de 1 km. Tra-
seul se va parcurge de 5 ori
şi se întinde pe aleile inte-
rioare ale parcului Titulescu. 

Dacă la proba pe echipe
fiecare alergător poate par-
curge traseul în ritm propriu,
provocarea propusa de orga-
nizatori echipelor este ca cei

trei membri să alerge în ace-
laşi timp şi să treacă linia de
final împreuna. 

Programul zilei va începe
cu ultimele înscrieri la stan-
dul organizatorilor, va conti-
nua cu alergarea coordonată
de instructorii de fitness şi
cu cele două probe de con-
curs succesive, iar în jurul
orei 13.00 vor avea loc fes-
tivitatea de premiere şi tom-
bola. Mai multe detalii pe
www.crosulcompaniilor.ro.

Irlanda, Germania, Un-
garia, Austria şi Norve-
gia sunt ţări care recru-
tează forţă de muncă
prin reţeaua europeană
Eures, fiind căutaţi, prin-
tre altele, asistenţi me-
dicali, agenţi de vânzări,
un mecanic şi un electri-
cian auto, confecţioneri
de huse pentru maşini.

Un angajator din Irlanda
anunţă pe reţeaua Eures că
are nevoie de patru asistenţi
medicali care să aibă expe-
rienţă în domeniul îngrijirii
persoanelor în vârstă.

„Este necesară înre gis tra -
rea în prezent în «An Bord
Altranais» (echivalentul Or-
dinul Asistentelor şi Moaşe-
lor). Aplicanţii trebuie să fur-
nizeze referinţe personale
adecvate şi să fie dispuşi să
completeze o cerere-formular

«Garda vetting»”, se arată în
anunţul de angajare.

Candidaţii trebuie să aibă
un nivel bun de limbă engleză
(nivel B2).

Salariul oferit este de
17 euro brut/oră, iar con-
tractul este pentru o perioa-
dă de doi ani. Angajatorul

mai asigură cazarea pentru
patru săptămâni, rambursea-
ză cheltuielile cu înregistra-
rea şi plăteşte şi cursuri de
limba engleză.

Cei interesaţi să aplice pot
suna la Caroline Walsh, tel.
087 9801647 sau pot trimite
CV in limba engleza la adre-

sa de email: caroli-
ne.walsh@carechoi-
ce.ie.

În Germania, sunt
vacante 10 locuri de
agent de vânzări, care
să primească co-
menzi sau să pregă-
tească bunurile con-
form comenzii.

Cei interesaţi, tre-
buie să aibă disponi-
bilitate de lucru în
depozite frigorifice 
(-25°C), în trei schim -
buri, să fie flexibili şi
motivaţi, să aibă abi-

litatea de a lucra independent
şi atenţie la primirea şi livrarea
comenzilor.

Angajatorul precizeză că
cei care au autorizaţie pentru
lucru pe stivuitor constituie
un avantaj, iar experienţa în
domeniul livrărilor (primirea
comenzilor şi recepţionarea

bunurilor) constituie un avan-
taj. De asemenea, cei intere-
saţi trebuie să vorbească foar-
te bine limba germană.

Salariul oferit este de
10 euro/ora brut, iar timpul
normal de lucru este de
40 ore/săptămână în trei
schimburi.

CV-ul şi referinţele trebuie
trimise în limba germană pe
adresa work-in-germany@
usgpeople.de 

Tot în Germania se caută
un mecanic auto, absolvent de
liceu/şcoală profesională şi
calificare în domeniul meca-
nic auto. Candidaţii trebuie
să vorbească limbile germană
şi engleză la nivel avansat.

În Ungaria sunt disponibile
50 de posturi de confecţioner
de huse pentru maşini. Can-
didaţii trebuie să vorbească
maghiară, să fie calificaţi şi
să aibă experienţă în do -

meniu. Contractul este pe pe-
rioadă nedeterminată iar sa-
lariul oferit este de 713 forint
(2,31 euro) brut/oră. De ase-
menea, angajatorul precizează
că asigură cazare.

Un restaurant din Norvegia
caută să angajeze doi bucătari
preparate indiene. Anga ja -
torul cere calificare şi expe-
rienţă de 5 – 10 ani, bune cu-
noştinţe de limbă engleză, iar
experienţa europeană în
 bucătărie cu specific indian
cons tituie avantaj.

De asemenea, în Austria
sunt neocupate 10 posturi de
coordonator echipă pentru
munca în pădure, salariul
 oferit fiind de 1.300 de euro
net/lună, cinci posturi de
 finisor faţade clădiri, remu-
nerate cu aceeşi sumă, şi cinci
posturi de zugrav, pentru care
se oferă o remuneraţie de
1.200 euro net/lună.

Locuri de muncă pentru
români în străinătate
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„Crosul companiilor” organizat şi la Braşov

Reprezentare oficială pentru 
foştii deţinuţi politic



6 BRAȘOVUL ISTORIC

Cea mai nouă clădire
din Centrul istoric 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Modarom este cea mai nouă clădire
(construit în anii 70) din centrul istoric
al oraşului Braşov. Înainte, aici se afla
vila inginerului Christian Kertsch. Vila
a fost parţial distrusă în cel de-al Doi-
lea Război Mondial, parţial reconstrui-
tă de comunişti şi apoi dărâmată

definitiv pentru a face loc Modarom-
ului şi ulterior Hotelului Capitol. 

Modarom, proiectat de arhitectul
 Nicolae Niculin, a reprezentat o so-
luţie abilă de punctare a acestei im-
portante intersecţii din Centrul
istoric. În plus, forma lui rotundă face

trimite la istorie, la celebrele turnuri

ale Cetăţii Braşov. În ’89 în faţa Mo-

daromului au avut loc împuşcături,

urmele gloanţelor păstrânzându-se pe

clădire. După ’89, pe clădire s-a pus o

plăcuţă pe care scrie Piaţa Revoluţiei. 



Braşovenii au din nou
posibilitatea să viziteze
Grădina Zoologică. 

„Redeschidem astăzi (n.r
ieri) Grădina Zoologică Bra-
şov, dar vor urma şi alte etape
în modernizarea acestui obiec-
tiv. Am finalizat proiectul de-
rulat împreună cu Ministerul
Mediului, însă mai sunt etape
ce trebuie derulate şi care nu
au intrat în această finanţare.
Mai trebuie să dotăm plane-
tariul cu aparatură, mai sunt
lucruri de făcut în următoarea
perioadă în interiorul clădirii
pentru păsări exotice şi reptile,
trebuie să aducem mai multe
animale, şi toate acestea se
vor derula în viitor. Este un
proiect important atât pentru
noi, cât şi pentru braşoveni şi
turişti, pentru că vorbim în
primul rând de o schimbare
de concept, de la o simplă gră-
dină zoologică unde poţi ve-
dea nişte animale, la un spaţiu
de agrement şi instruire.” a

declarat primarul George
Scripcaru.

Investiţia a fost de 31,12
milioane lei, din care finan-
ţarea Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice a fost
de75%, adică 22,23 milioane
lei, restul de 25% fiind con-
tribuţia municipiului. 

Spaţii noi şi atracţii în premie-
ră. Grădina a fost reconfigu-

rată aproape în întregime şi
are mai multe clădiri cu desă-
vârşire noi, cum ar fi, de
exemplu, adăpostul pentru lei
şi tigri – care permite publi-
cului să observe animalele atât
afară, cât şi în interiorul clă-
dirii, prin intemediul unor
geamuri securizate, planeta-
riul, sau „Casa cu ocol” – con-
struită în specificul arhitecturii

rurale din zona
Rucăr – Bran,
foarte asemănă-
toare cu o gos-
p o d ă r i e
ţărănească şi
unde copiii vor
putea observa şi
îngriji animale şi
păsări domestice
(gă in i ,  r a ţ e,
curci, gâşte, pre-
peliţe, bibilici,
 iepuri, nutrii,
ovine, cornute şi
porcine) exact ca
într-o gospodă-
rie românească. 

Noi sunt şi policlinica pen-
tru animale, şi spaţiul destinat
păsărilor exotice şi reptilelor,
ambele însă închise deocam-
dată, până la definitivarea do-
tărilor interioare necesare şi,
în cazul păsărilor şi reptilelor,
până la aducerea animalelor.
La aceste detalii însă se va lu-
cra în perioada imediat urmă-
toare. 

„Am adus 20 de specii noi
de şerpi, dar la corpul în care
vor fi găzduiţi aceştia se mai
lucrează şi vor putea fi vizitaţi
în aproximativ două săptă-
mâni, alături de alte specii de
reptile, dar şi specii exotice,
care sunt împărţite pe cinci
categorii, în funcţie de conti-
nentul de origine. Avem inten-
ţia de a aduce şi un crocodil
mai mic”, a explicat Dumitru

Daneş, directorul Grădinii
Zoologice. 

De altfel, grădina îşi va
spori oricum efectivele, până
la primăvară, fiind necesară
nu numai o extindere a spe-
ciilor, ci şi aducerea de exem-
plare mai tinere. În acest
moment, grădina găzduieşte
54 de specii şi are un grad de
ocupare de 70%. 

De asemenea, municipali-
tatea a amenajat în cadrul gră-
dinii şi un loc de joacă pentru
copii, unde aceştia să se poată
distra în timpul vizitei, sau
unde se pot organiza petreceri
în aer liber sau chiar ore de
curs. Grădina este acum or-
ganizată după toate normele
europene în domeniu. A.P.

Compania Apa a început
de ieri înlocuirea reţelelor de
apă din Piaţa Sfatului. Lucră-
rile sunt o etapă
din proiectul de
reabilitare şi mo-
dernizare a zonei
Centrului Vechi
şi a Pieţei Sfatu-
lui, derulat de
municipalitate 

Potrivit admi-
n is t r a t o r ulu i
 public al Muni-
cipiului Braşov,
Miklos Gantz,
lucrările au înce-
put pe porţiunea
dintre strada
Apollonia Hirscher şi Biserica
Neagră, urmând să se inter-
vină, succesiv, şi în porţiunile
dintre Biserica Neagră şi stra-

da G. Bariţiu, dintre Apollonia
Hirscher şi Republicii, respec-
tiv dintre Republicii şi Mure-

şenilor. Ultima etapă va fi cea
din zona fântânii arteziene.
Sectoarele în lucru vor avea
aproximativ 30 de metri şi nu

vor afecta circulaţia pietonală.
Dacă vremea este favorabilă,
Compania Apa estimează că

va finaliza în
aproximativ o
lună înlocuirea
reţelelor din
prima zonă vi-
zată. Interven-
ţia Companiei
Apa vine după
cea a compa-
niei de gaz şi
va fi urmată de
Electrica şi re-
ţeliştii din do-
m e n i u l
telecomunica-
ţiilor, apoi se

va trece la reabilitarea pava-
jului. Zonele de lucru vor fi
respectate şi în etapele ulte-
rioare. A.P.

Odată cu creşterea supra-
feţei Grădinii Zoologice şi
a numărului de animale, a
devenit necesară şi o sporire
a numărului personalului
grădinii. Dacă până la închi-
dere aici lucrau aproximativ
20 de angajaţi, în prezent pe
noua organigramă au fost
aprobate 49 de posturi, iar
după o primă sesiune de an-
gajări, numărul lor a ajuns

la 36. Municipalitatea speră
să găsească suficienţi dori-
tori pentru a completa toată
organigrama. Majoritatea
posturilor sunt de îngrijitor,
condiţia minimă fiind ca so-
licitanţii să fie absolvenţi de
liceu. „În momentul de faţă
sunt ocupate 22 de posturi
şi se va mai elibera unul, ca
urmare a pensionării celui
care îl ocupă. Pentru 11 pos-

turi concursurile s-au desfă-
şurat luna trecută, rămânând
descoperite unele, iar pentru
alte patru vom organiza o
selecţie anul viitor. Cei ad-
mişi urmează sau vor urma
un stagiu de pregătire orga-
nizat de responsabilii cu în-
grijirea animalelor din
cadrul Grădinii Zoologice”,
au mai spus oficialii muni-
cipalităţii.

Noua grădină poate fi vizi-
tată zilnic, iar programul a
fost împărţit în două perioa-
de: de la 1 octombrie şi
până la sfârşitul lunii fe-
bruarie, orarul este 9.00 –
18.00, iar de la 1 martie la
30 septembrie, programul
se extinde cu două ore, ac-
cesul fiind posibil de la 9.00
până la ora 20.00. Recent,
consiliul local a aprobat şi
noile tarife de vizitare. Bi-

letul de intrare pentru copii,
elevi, studenţi costă 5 lei,
sau câte 4 lei de persoană
în cazul grupurilor organi-
zate. Potrivit primarului Ge-
orge Scripcaru, în această
primă săptămână de func-
ţionare, accesul copiilor în
grădină va fi gratuit. Adulţii
trebuie să plătească 10 lei
de persoană, iar în cazul
grupurilor organizate, opt
lei de persoană. 

Intrare gratuită pentru copii

Se caută personal pentru Grădina Zoologică

LOCAL 77 octombrie 2014

Lucrări de înlocuire 
a reţelelor de apă în Piaţa Sfatului

S-a deschis cea mai modernă
grădină zoologică din ţară
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În urmă cu câteva zile, a ve-
nit pe lume, în Suedia, un bă-
ieţel numit Vincent, primul
copilaş care s-a dezvoltat într-
un uter transplantat, primit de
mama sa de la o donatoare.
Mai mult, medicii din Suedia
aşteaptă, în următoarele săp-
tămâni, naşterea a încă doi be-
beluşi care s-au dezvoltat în
utere transplantate, de data
aceasta donate chiar de către
bunicile lor.

Practic, acest lucru înseam-
nă că acelaşi uter poate servi
pentru dezvoltarea a două ge-
neraţii ale aceleiaşi familii,
spun medicii, care consideră
că reuşita unor transplanturi

de uter şi
ducerea
la bun
sfârşit a
unor sar-
cini în
u t e r e l e
d o n a t e
reprezintă
o victorie
la fel de mare ca şi reuşita pri-
mul transplant de inimă. 

Aceste sarcini se înscriu
într-un proiect revoluţionar al
medicilor suedezi; până acum,
au fost realizate 9 astfel de
tranplanturi, iar la 7 dintre fe-
mei au fost făcut fertilizări in
vitro. 

Transplantul de uter poate
reprezenta o soluţie pentru fe-
meile care s-au născut fără
acest organ sau cărora le-a
fost îndepărtat uterul (histe-
rectomie) din cauza canceru-
lui sau ca ultimă soluţie pentru
a opri o hemoragie potenţial
fatală, în timpul unei naşteri.

Cea mai bătrână pădure din România
Conform datelor remise pu-

blicităţii de către Romsilva,
cea mai bătrână pădure din
ţara noastră este pădurea Mo-
ciar, de lângă localitatea Nă-
daşa, din Judeţul Mureş.
Pădurea este situată în apro-
pierea şoselei care face legă-
tura cu staţiunea turistică
Sovata, fiind străjuită de de-
aluri domoale acoperite cu pa-
jişti şi păduri. Aici, la mică
distanţă de oraşul Reghin, la
altitudinea de circa 400 metri
se întinde pădurea Mociar,
care are o suprafaţă de 569

hectare. Pădurea Mociar a fost
studiată de-a lungul timpului
de către numeroşi biologi care
au declară unanim că aceasta
este cea mai bătrână pădure
din România. Pe baza cerce-
tărilor de teren, aici au fost
identificaţi circa 300 de ar-
bori, în speţă fagi şi stejari
care au vârste cuprinse între
650-720 ani. Aproximativ ju-
mătate dintre stejari multise-
culari au murit practic de
bătrâneţe, fiind uscaţi, dar nu
au fost încă tulburaţi de inter-
venţia omului.

Deşi pădurea este relativ
bine protejată, din nefericire
nu se poate spune acelaşi lu-
cru şi despre salvarea rezer-
vaţiei floristice, căci deseopri
ciobanii vin şi pasc oile în in-
teriorul pădurii, activitate in-
terzisă de lege, dar care
distruge multe specii de plante
rare. Fauna este tipică pădu-
rilor colinare din Transilvania,
la Mociar fiind prezenţi mis-
treţii, căprioarele, vulpile, bur-
sucii, iepurii, diverse rozătoare
precum şi numeroase specii
de păsări.

Capacităţile uimitoare
ale caracatiţelor le-au
dat cercetătorilor idei
pentru crearea unor noi
dispozitive şi materiale
foarte performante.

Material de camuflaj. Luând
ca model felul în care cara-
catiţele îşi schimbă „desene-
le” şi culorile pielii pentru a
se camufla perfect, o echipă
condusă de inginerii Cunjiang
Yu (University of Houston)
şi John Rogers (University of
Illinois at Urbana-Cham-
paign) a dezvoltat un sistem
de camuflaj flexibil care con-
ţine straturi de coloranţi sen-
sibili la căldură şi senzori de
lumină. 

Roboţi înotători. Oamenii de
ştiinţă din cadrul Fundaţiei
pentru Cercetare şi Tehnolo-
gie din Grecia au testat cu suc-
ces un robot subacvatic cu 8
braţe, ale cărui mişcări le imi-
tă pe cele ale caracatiţelor;
scopul este acela de a inves-

tiga noi tipuri de propulsie,
mai eficiente, care să permită
roboţilor să transporte sub apă
încărcătur i
grele.

Braţe
robotice
sensibi-
le. Cer-

cetătorii
de la universităţile

din Zurich şi Kyoto au fabri-
cat un braţ din silicon cu sen-
zori, ce detectează poziţia
braţului când acesta se roteşte.
Materialele non-rigide sunt
dificil de controlat, dar oame-
nii de ştiinţă au fost inspiraţi
de perfecta coordonare a cor-
pului moale şi a multelor braţe
ale caracatiţelor.

Mai multe braţe. Oamenii
de ştiinţă de la MIT cred că

purtarea
u n o r
braţe ar-
tificiale

suplimen-
tare, flexibi-

le, montate pe umeri sau la
talie şi care ar imita mişcă-
rile braţelor reale ale utili-
zatorilor, ar putea preveni
leziunile în cazul unor mun-
citori ce efectuează munci

repetitive şi
dificile. 

E n d o s c o p u l
moale. În

cadrul
Euro-

pean
O c t o p u s
Project, este dezvoltat proiec-
tul STIFF-FLOP, centrat pe
obţinerea unui endoscop foar-
te moale şi flexibil, pentru
chirurgia minim invazivă. Mo-
delul este inspirat din trompa
elefantului şi braţele caraca-
tiţelor. 

Misterul zborului MH370. Anchetatorii au reluat căutările 
La aproape şapte luni după inexplicabila dispariţie a zborului
MH370 al companiei Malaysia Airlines, căutările submarine
au fost reluate ieri în Oceanul Indian, unde s-ar fi prăbuşit
avionul, au anunţat autorităţile australiene. După o primă
fază de căutări fără succes la suprafaţă şi în adâncime, o
navă specializată închiriată de Malaysia a început să son-
deze fundul oceanului pentru a încerca să localizeze epava
avionului Boeing 777-200, dispărut la 8 martie, la puţin
timp după decolarea de la Kuala Lumpur cu destinaţia Bei-
jing, având la bord 239 de persoane. „Nava GO Phoenix,
care a îmbarcat materiale şi experţi puşi la dispoziţie de
Phoenix International, a sosit în zona de căutare din sudul
Oceanului Indian şi a început operaţiunile de explorare
submarină”, a anunţat Biroul australian pentru securitatea
transporturilor (ATSB). Navele GO Phoenix şi Fugro Dis-
covery – închiriată de Australia – vor scufunda la adâncimea
de 5.000 sau 6.000 de metri sonare puternice programate
să detecteze părţile voluminoase ale epavei avionului.

Ceasul imposibil de distrus
Victorinox, compania al cărei statut este echivalent cu
acela al unei comori naţionale pentru Elveţia datorită
unui produs legendar, briceagul Swiss Army, implineşte
anul acesta 130 de ani. Pentru a marca acest moment,
Victorinox Swiss Army a creat I.N.O.X., un nou ceas care
aduce un omagiu istoriei şi know-howului industrial care
caracterizează brandul şi care încapsulează valorile măr-
cii: autenticitatea, puterea, calitatea, expertiza şi designul
elveţian. Creat pentru a face faţă unor presiuni externe
neobişnuite, ceasul a trecut de o baterie de 130 de teste
nemiloase. Ceasul poate rezista sub roţile unui camion
de 25 de tone sau sub şenilele unui tanc de 64 de tone.
Rezistă la temperaturi cuprinse în intervalul -57 de grade
până la 71 de grade Celsius.
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Pe scurt

Pentru prima dată în lume: un copil 
s-a născut dintr-un uter transplantat 

Tehnologii inspirate
de caracatiţe



Selecţionerul echipei na-
ţionale de fotbal a Româ-
niei, Victor Piţurcă, a
convocat un lot de 24 de
jucători pentru meciurile
cu Ungaria şi Finlanda din
preliminariile EURO 2016. 

Din campionatul intern,
Steaua are cei mai mulţi ju-
cători în lot, nu mai puţin de
opt. Cei 24 de jucători con-
vocaţi sunt: portari – Costel
Pantilimon, Ciprian Tătăru-
şanu şi Silviu Lung jr.; fun-
daşi – Vlad Chiricheş, Dorin
Goian, Florin Gardoş, Dragoş
Grigore, Cosmin Moţi, Răz-
van Raţ, Srgian Luchin şi Ias-
min Latovlevici; mijlocaşi –
Ovidiu Hoban, Mihai Pintilii,
Gabriel Torje, Alexandru
 Maxim, Andrei Prepeliţă,
Cristian Tănase, Alexandru
Chipciu, Gabriel Enache şi
Lucian Sânmărtean; atacanţi
– Bogdan Stancu, Ciprian
Marica, Claudiu Keşeru şi
Raul Rusescu. 

Piţi îndeamnă la fair-play.  Se-
lecţionerul echipei naţionale,
Victor Piţurcă, a declarat că
rivalitatea dintre România şi
Ungaria este cunoscută, dar
speră ca jucătorii şi spectatorii
să dea dovadă de fair-play la
partida directă programată,
sâmbătă, în preliminariile
Euro-2016. Piţurcă speră ca
spectatorii de pe Arena Na-
ţională să nu scandeze lozinci

xenofobe la acest meci pentru
ca prima reprezentativă să nu
rişte să evolueze cu porţile în-
chise în următoarele partide.

„Am trecut cu bine de pri-
mul meci, dar urmează două
partide cu doi adversari la fel
de periculoşi, care se bat pen-
tru calificare. Primul este me-
ciul cu Ungaria, iar rivalitatea
dintre cele două ţări este cu-
noscută, dar pe mine asta mă
interesează mai puţin. Pe mine
mă interesează ca jucătorii să
dea dovadă de fair-play, sâm-
bătă, la fel şi spectatorii, iar
la sfârşitul meciului să ne
 bucurăm de cele trei puncte

câştigate, pentru că este ex-
trem de important pentru noi.
Sper ca apelul făcut de noi să
aibă ecou, pentru că e extrem
de important ca România să
abordeze meciurile următoare
cu stadionul plin. Ar fi un
mare handicap pentru noi să
nu avem suporteri în tribună”,
a afirmat Piţurcă.

Maghiarii au schimbat antre-
norul. Tehnicianul a menţionat
că schimbarea selecţionerului
Attila Pinter cu Pal Dardai
înaintea acestei partide nu re-
prezintă un avantaj pentru
România. „Vecinii noştri şi-
au schimbat antrenorul, nu

cred că a fost un lucru benefic
pentru noi. Dar eu sunt bu-
curos că, în afară de absenţele
lui Tamaş şi Marica, ceilalţi
băieţi au terminat etapa tre-
cută cu bine. Vrreau să ne
pregătim cât mai bine şi să
câştigăm acest meci”, a adău-
gat Piţurcă. 

Prima reprezentativă a Ro-
mâniei întâlneşte la 11 oc-
tombrie, de la ora 19.00, pe
Arena Naţională, selecţionata
Ungariei, şi în 14 octombrie,
de la ora 21.45, la Helsinki,
echipa naţională a Finlandei,
în cadrul Grupei F a prelimi-
nariilor Euro-2016.

Piţurcă le cere jucătorilor şi spectatorilor să dea dovadă de fair-play

Ne pregătim 
de Ungaria

SPORT 97 octombrie 2014

Vettel la Ferrari
Pilotul german de Formula 1, Sebastian Vettel, şi-a reziliat
contractul cu Red Bull, iar din sezonul viitor va concura
pentru Ferrari. „Vettel ne-a informat că va părăsi Red
Bull Racing la sfârşitul sezonului 2014. Vrem să-i mul-
ţumim pentru rolul incredibil pe care l-a jucat la Red Bull
în ultimii şase ani”, s-a arătat într-un comunicat emis de
echipa austriacă. „Ferrari i-a făcut o ofertă atractivă. S-
a deschis o oportunitate acolo şi a decis că este mo-
mentul potrivit. Este alegerea lui şi e de mult timp în
Formula 1 pentru a putea să ia singur decizii”, a menţionat
Christian Horner, şeful Red Bull Racing. În locul lui Vettel,
la Red Bull va veni rusul Daniil Kvyat de la Toro Rosso.
La Ferrari, Vettel îl va înlocui pe Fernando Alonso. 

Halep e pe locul trei
Românca Simona Ha-
lep a coborât pe locul
al treilea în clasamen-
tul mondial al jucătoa-
relor profesioniste de
tenis (WTA), dat publi-
cităţii luni, după ce a
petrecut şapte săptă-
mâni (din 11 august)
pe poziţia a doua. Ha-
lep a fost devansată de
rusoaica Maria Şara-
pova, câştigătoarea
turneului WTA de la Beijing, unde românca a abandonat
în sferturile de finală. Lider detaşat este americanca Se-
rena Williams, în timp ce pe locul patru se găseşte Petra
Kvitova (Cehia), la doar 120 de puncte de Simona Halep.
În prima sută de locuri se mai află doar două românce,
Monica Niculescu, pe 45 după ce a coborât patru poziţii,
şi Irina Begu, pe 61, un loc mai sus faţă de săptămâna
precedentă. Sorana Cîrstea este pe 101, iar Alexandra
Dulgheru a ajuns pe 105.

Hănescu stă cel mai bine
Victor Hănescu ră-
mâne cel mai bun
tenisman român în
clasamentul interna-
ţional al jucătorilor
profesionişti (ATP),
dat publicităţii luni şi
în care ocupă locul
134, cu două poziţii
mai sus faţă de săp-
tămâna trecută.

Adrian Ungur a coborât opt locuri şi este acum pe 158,
în timp ce Marius Copil a urcat două trepte şi se găseşte
pe 177. La dublu, Horia Tecău, deşi a câştigat două tur-
nee în ultimele două săptămâni, a coborât un loc şi se
află pe 18, în timp ce Florin Mergea a pierdut şi el un
loc, fiind acum pe 27. Totuşi, Tecău şi olandezul Jean-
Julien Rojer şi-au consolidat poziţia a şasea în clasa-
mentul „Race to London”, din care primele opt perechi
se califică la Turneul Campionilor. Pe primele trei poziţii
ale clasamentului de simplu se află în ordine sârbul
Novak Djokovici, spaniolul Rafael Nadal şi elveţianul Ro-
ger Federer. 

Super CR7
Cristiano Ronaldo a înscris de 3 ori în victoria cu Athletic
Bilbao a lui Real Madrid, scor 5-0. Portughezul a ajuns
la cota 13 în acest sezon de La Liga, având o medie de
2,17 goluri înscrise pe meci. Practic, vedeta lui Real Ma-
drid are o medie mai bună decât 91 de echipe dintre cele
97 din cele mai puternice 5 campionate. A 98-a este chiar
Real, echipă pentru care a marcat 52% dintre golurile
acestui sezon. Spre exemplu, în La Liga sunt doar două
echipe care au marcat mai multe goluri decât Ronaldo.
Este vorba despre Barcelona, cu 19 şi Valencia, cu 17
iar Sevilla a marcat exact cât el. Acesta este al 3-lea hat-
trick al lui Ronaldo în acest sezon şi este al 22-lea marcat
de Ronaldo în La Liga, egalându-i astfel pe Telmo Zarra
şi Alfredo Di Stefano. CR7 a devenit al doilea jucător care
reuşeşte 3 hattrick-uri în primele 7 meciuri din La Liga,
după Mariano Martin (1943-44). Cristiano a ajuns la 188
de goluri pentru Real Madrid în 171 de meciuri.

Naţionala României va juca sâmbătă pe teren propriu
împotriva Ungariei, în preliminariile pentru EURO 2016

Test pentru „olimpice”
Baschetbalistele de la Olimpia CSU

Braşov au pierdut sâmbătă în deplasare
cu Universitatea Alba Iulia. Fetele antre-
nate de Dan Calancea au fost învinse de
Universitatea CS Alba Iulia, cu 75-65
(19-20, 24-19, 20-14,12-12). 

Pentru formaţia de sub Tâmpa şi-au
trecut numele pe lista marcatoarelor: Brit-
ney Jones – 25 de puncte, Zorica Mi-
tov – 11, Sonia Ursu – 10, Shuanda
Ashford – 8, Carla Bartee – 6 şi Gabriela
Irimia – 5. Principala marcatoare a gaz-
delor a fost Ogowumi Agunbiade, care
a reuşit 21 de puncte. „Nu a fost un meci

rău făcut de fete, dar s-a văzut şi de aceas-
tă data că relaţiile de joc nu sunt încă
puse la punct. Am început pregătirea cu
o lună mai târziu decât celelalte comba-
tante şi acest lucru se vede. Altele erau
datele problemei dacă fetele erau la 100%
din potențial. Uşor, uşor, vom ajunge şi
la potenţial maxim”, a spus tehnicianul
„olimpicelor”, Dan Calancea. 

În etapa cu numărul trei, Olimpia CSU
Braşov va primi astăzi, în Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu Colibaşi”, replica for-
maţiei Olimpia Satu Mare. „Va fi un meci
dificil împotriva unei echipe cu care ne

luptăm pentru accederea în play-off. Ju-
căm acasă şi trebuie să câştigăm acest
meci. Sper ca publicul să vină în număr
mare şi să ne susţină”, a spus tehnicianul
fetelor de la Olimpia CSU Braşov, Dan
Calancea. 

„Nu va fi un meci uşor, însă sunt con-
vinsă că putem câştiga acest meci. Dacă
vom reuşi să ne facem jocul nostru vom
reuşi să ne impunem. Echipa din Satu
Mare este în luptă directă cu noi pentru
accederea în play-off şi trebuie să câşti-
găm toate punctele din această confrun-
tare”, a spus „olimpica” Sonia Ursu-Kim. 



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

DRACULA: POVESTEA
NESPUSĂ -PREMIERĂ-
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15) Acţiune, Fantastic, Horror
(92 min)
orele: 17:00, 21:45
TERAPIE PENTRU CRIMĂ -
PREMIERĂ-
Regie: Kiki Vasilescu
(N-15) Acţiune, Dramă, Thriller
(80 min)
ora: 13:45
GONE GIRL
-PREMIERĂ-
Regie: David Fincher
(N-15) Dramă, Thriller (145 min)
orele: 14:00, 19:00
DANS LA COUR 
Regie: Pierre Salvadori
(AP-12) Dramă (97 min)
orele: 15:15, 21:15

EQUALIZER
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) Acţiune, Crimă, Thriller (131
min)
orele: 16:00, 21:00
AMERICA, VENIM!
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) Comedie (90 min)
orele: 17:15, 19:15
LABIRINTUL: EVADAREA 
(THE MAZE RUNNER)
Regie: Wes Ball
(AP-12) Mister, SF (114 min)
orele: 13:30, 18:30

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).
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În această săptămână la
Teatrul Sică Alexandres-
cu sunt programate ur-
mătoarele spectacole:

Astăzi 7 octombrie, de la ora
19.00, la sala Studio se joacă
piesa „Un bilet spre fericire”
de Spiró György.

Regia: Diana Lupescu.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Mâine, 8 octombrie 2014, de
la ora 19.00, la sala Studio
se joacă piesa „Auto” de
Ernesto Caballero.

Regia: Sorin Militaru.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Joi, 9 octombrie, de la ora
19.00, la sala Studio se joacă
piesa „Metoda G” de Jordi
Galcerán.

Regia:Cristian Dumitru.

Preţul
biletelor: 10 lei. Preţ redus
pentru elevi, studenţi, pen-
sionari: 5 lei.

Vineri, 10 octombrie 2014,
de la ora 19.00, la sala Studio
se joacă „American Buffalo”
de David Mamet.

Regia: Vlad
Massaci.

Preţul bilete-
lor: 10 lei. Preţ
redus pentru
elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Sâmbătă, 11 oc-
tombrie 2014, de la

ora 19.00, la sala
Mare este programa-
tă piesa „Fanteziile
sexuale ale soţului
meu aproape că m-au

înnebunit” de John Tobias.
Regia: Şerban Puiu.
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Duminică, 12 octombrie 2014,
de la ora 19.00, la sala Mare se
joacă „Un cuplu ciudat”de
Neil Simon. Regia: Adrian
Iclenzan.

Preţul biletelor: categoria I
– 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Cel mai probabil astăzi te vor macina unele probleme
legate de familie, dar vei fi capabil/ă să rezolvi orice. Nu le
permite celor din jur să se bage în treburile tale personale! 
Taur. Astăzi ai grijă ce vorbeşti, altfel relaţia ta cu persoana
iubită se poate înrăutăţi. Încearcă să nu jigneşti pe nimeni
şi să te gândeşti de două ori înainte de a face un reproş.
Gemeni. Dacă simţi că nu mai suporţi singurătatea, atunci
ia atitudine şi caută-ţi pe cineva. Nu aştepta să apară epe
un cal alb, ai trecut de vârsta în care credeai în poveşti! 
Rac. Astăzi nu te amăgi singur/ă, ştii foarte bine că iubirea
nu durează o veşnicie. Cu toate astea, luptă ca relaţia ta să
se bazeze pe respect şi pe sinceritate. Vei fi fericit/ă! 
Leu. Eforturile pe care le-ai făcut până acum legate de ac-
tivitatea ta profesională vor începe să cunoască primele re-
zultate astăzi. E posibil să primeşti o mărire de salariu.
Fecioară. Astăzi poţi începe o relaţie de dragoste dacă nu ai
un partener stabil, aşa că fii deschis/ă flirtului. Eşti foarte
atractiv/ă pentru cei din jurul tău.
Balanţă. Dacă vor apărea conflicte la locul de muncă, ar fi
indicat să te retragi cât poţi de repede din ele. Nu îţi vărsa
nervii pe cine îţi iese şi păstrează-ţi modestia! 
Scorpion. Astăzi, relaţia ta de dragoste are mari şanse să evo-
lueze. Cel mai probabil va fi vorba de planuri serioase de
viitor, cum ar fi căsătoria sau conceperea unui copil. 
Săgetător. Învaţă să vezi partea plină a paharului şi încearcă
să înţelegi că nu există perfecţiune. Nu te certa cu partenerul
de viaţă din motive banale şi total neimportante.
Capricorn. Dacă ai probleme de sănătate, astăzi este ziua per-
fectă pentru a încerca să te ocupi de ele. Astrele te ajută să
găseşti soluţii pentru orice, aşa că profită de această perioadă! 
Vărsător. Astăzi trebuie să ocoleşti persoanele invidioase,
ele îţi pot face mai mult rău decât crezi. Fie că este vorba
de colegi sau de cunoştinţe noi.
Peşti. Nu este imposibil ca astăzi viaţa ta amoroasă să treacă
printr-o schimbare drastică. De cele mai multe ori este mai
bine să fii singur decât să te simţi singur în doi.
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Piesă de teatru jucată 
de deţinuţi la Reduta ◾ – Iubito, m-am săturat să tot

fiu vioara a doua pe lângă tine.
– Bucură-te că mai faci parte din
orchestră.

◾ Ion, tânăr absolvent de Medi-
cină, merge într-un sat ca stagiar. 
Medicul titular pe post intră în
concediu de odihnă, aşa că îl lasă
pe Ion singur o săptămână. Reve-
nit din concediu, medicul îl întrea-

bă curios pe Ion:
– Ei, cum te-ai descurcat?
– Păi, prima oară a venit o babă
pe care o durea capul şi i-am pres-
cris algocalmin, apoi a venit un
copil julit la un picior şi l-am pan-
sat. Iar ieri, a venit Maria, s-a dez-
brăcat, s-a urcat pe canapea şi
mi-a zis că nu a mai văzut bărbat
de 6 luni.
– Şi tu ce i-ai făcut?
– Păi... i-am pus picături în ochi...

Bancuri

Astăzi în Braşov

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

Spectacole de
teatru la Dramatic

Astăzi, 7 octombrie 2014,
începând cu ora 18.00, pe sce-
na Centrului Cultural Reduta
din Braşov, trupa de teatru
compusă din şapte persoane
private de libertate aflate în
custodia Penitenciarului Cod-
lea va oferi o reprezentaţie a
piesei „Colonelul şi păsările”,
în regia actorului braşovean

Gabriel Costea. Este a şasea
piesă de teatru pusă în scenă
sub îndrumarea aceluiaşi re-
gizor, reprezentaţia trupei de
teatru fiind şi în acest an pre-
mergătoare participării aces-
teia la Festivalul MultiArt al
Deţinuţilor, eveniment orga-
nizat în luna noiembrie 2014.
Intrarea este liberă.
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Din presa maghiară
Plimbare de primăvară pe valea Homorodului Mic
O vizită în localitatea Jimbor, unde sătenii povestesc cu
mare drag de Rozsonday Jenő (1831 – 1904), cel care
a notat obiceiurile şi povestirile sătenilor. Şi la Jimbor
exista obiceiul împuşcatul cocoşului şi altele legate de
izvoarele şi fântânile din zonă.
Legenda despre Cetatea Jimbor culeasă de Rozsodnay
a fost publicată pentru prima oară de Orbán Balázs sub
titlul Recompensa loialităţii. A fost construită în secolul
XIII şi datorită poziţiei strategice apăra valea Homorodului
Mic. După trecerea tătarilor şi turcilor cetatea a fost re-
făcută de către comunitate şi îşi păstrau proviziile acolo
până de curând. 

Se face apel la tineret pentru păstrarea obiceiurilor vechi
şi reconstrucţia cetăţii.
Plimbarea continuă la Mercheaşa şi se prezintă impor-
tanţa geologică a zonei şi fântânile de apă sărată care
se foloseau de două ori pe an.
Locurile preferate de localnicii de pe valea Homorodului
Mic vor rămâne totuşi Băile Homorodului şi Vulcanii No-
roioşi pentru valoarea terapeutică.
(Kisgyörgy Zoltán.  Tavaszi séta a Kis Homoród mentén.

În: Brassói  Lapok, an 2, nr. 15, 16 aprilie 1970, p.9)

Într-o caldă atmosferă
de simţire românească
s-a redeschis restauran-
tul „Unicum” din Bra-
şov. Este în această
redeschidere primul pas
făcut de strădania ro-
mânească pe drumul ro-
mânizării comerţului.

La solemnitate au participat
reprezentanţii autorităţilor lo-
cale, precum şi ai comerţului
românesc, în frunte cu domnii
N. G. V. Golo-
gan – primarul
Braşovului, Se-
ver Pop – prim
ajutor de pri-
mar, Virgil Voi-
cu – secretar
general, Ion
Moşoiu – pro-
prietarul restau-
r a n t u l u i
„Luther”, Nico-
lae Cătănoiu –
proprietarul res-
t a u r a n t u l u i
„Ursu”, Ion Ove-
sea şi Ion Șuraru
– proprietarii „Li-
brăriei Școalelor”,
Gheorghe Rucăreanu – pro-
prietarul „Librăriei noastre”,
Ion Hodiş – directorul Peni-
tenciarului, Jan Săracu – pro-
prietarul restaurantului
„Podgoria”, Victor Bugll şi

Rudolf Henter – foşti
proprietari ai restau-
rantului „Coroana”
şi „Unicum”, care au
predat afacerile con-
duse de ei în mâini
româneşti.

Slujba de sfinţire
a localului a fost oficiată de
părintele Vasile Coman, care
a binecuvântat strădania ro-
mânească şi a recomandat ro-
mânilor să privească cu toată
seriozi-

tatea spre răsăritul vremu-
rilor care dau posibilitatea
elementelor vrednice să cree-
ze aşezăminte grăitoare des-
pre spiritul de iniţiativă, de
acţiune, de pricepere româ-
nească pe meleagurile năpă-

dite de buruiana străinilor.
Din partea comercianţilor

români a luat cuvântul Ion
Moşoiu – preşedintele „Sin-
dicatului alimentar”,

care a rostit
câteva fraze în care se oglin-
deşte satisfacţia comercianţi-
lor români de a vedea
strălucind pe cea mai princi-
pală stradă a oraşului încă o
firmă românească. „Să dea
Domnul ca binecuvântarea

părintelui Coman, să fie pen-
tru noi comercianţii braşo-
veni, un îndemn la lupta
pentru recucerirea vieţii co-

merciale a regiunii,
căci numai astfel vom
da dovadă de vitalita-
te şi voinţă româ-
nească” a spus dl.
Moşoiu.

Noua întreprinde-
re va fi condusă de
două persoane veri-
ficate, de nădejde:
d o m n i i  To m a
Ștefan şi Teodor
Beşchea. Ei sunt
prea bine cunoscuţi
braşovenilor pentru
a le mai face pre-
zentarea. Depinde
însă de felul în
care îşi vor arăta

dorul de a face dintr-o între-
prindere străină, un vad care
să vorbească despre prezenţa
şi permanenţa românească. 

(Tribuna, nr. 1044,
7 octombrie 1944)
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Problema locuinţelor a luat
un caracter foarte îngrijitor
pentru oraşul nostru. Nu este
vorba numai de locuinţele re-
zervate viligiaturiştilor – şi
chiar dacă problema s’ar măr-
gini aci, ea totuşi ar prezenta
o mare importanţă. Viligiatu-
riştii lasă bani în oraşul nostru,
activează piaţa şi comerţul,
reprezentând un însemnat câş-
tig pentru populaţia Braşovu-

lui. Negăsind locuinţe, viligia-
turiştii se vor duce în altă par-
te şi vor lăsa banii acolo.

Pentru Braşov ar fi o per-
dere, căci în afară de faptul
că mai întotdeauna au venit
aci mulţi viligiaturişti, apoi
viligiaturistul de obiceiu e
mai larg la cheltuială decât
băştinaşul.

Voim să vorbim acum de
situaţia ce se creiază funcţio-

narului şi militarului trimis
de soartă aci, mai cu seamă
când e familist şi are şi copii.

Ei trebue să vină aci, fiin-
dcă altfel riscă să-şi piardă
slujba şi cariera. Dar unde să
doarmă şi să locuiască?

Hotelurile sunt archi-pline,
locuinţele particulare de în-
chiriat sunt ocupate, tot ce a
putut fi rechiziţionat s’a re-
chiziţionat. La oficiul de în-

chiriere pentru o singură ca-
meră se bat zeci de persoane.
Ce e de făcut? Primăria ora-
şului Braşov trebue să se gân-
dească serios la această
problemă.

Primăria oraşului are o so-
luţiune pentru a remedia
această criză, care deşi nu va
produce un efect imediat, to-
tuşi va fi binevenită la timp,
căci altfel criza de locuinţe va

merge agravându-se. Primăria
oraşului posedă numeroase
locuri virane, pe care poate
începe din vreme construcţii.
Deocamdată ne mărginim să
supunem această soluţie aten-
ţiei şi meditărei Primăriei, ră-
mânând ca ea să formuleze
cum va ştii modalităţile de
realizare, pe care le vom dis-
cuta cu toţii, specialiştii şi ce-
tăţenii acestui oraş.

Noi ne rezervăm dreptul
de a reveni în curând asupra
acestei grave probleme edi-

litare, formulând la rândul
nostru metoda de realizare
a construcţiilor pe care pri-
măria oraşului Braşov trebue
să le efectueze pe locurile
virane.

Aşteptăm răspunsul primă-
riei oraşului Braşov, care dată
fiind importanţa publică a
acestei probleme, nădăjduim
că nu se va face aşteptat.

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

Mihaela Lupu

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Redeschiderea
restaurantului „UNICUM”

Primăria Braşovului are datoria de a construi locuinţe

7 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”

EDILITARE

Cetatea Jimbor care apăra odinioară Valea Homorodului Mic



Grile radiator proemi-
nente, performanţe ex-
cepţionale şi preţuri
astronomice sunt ingre-
dientele comune a trei
producători de automo-
bile de lux, Bentley, Lam-
borghini şi Rolls-Royce,
prezenţi la Salonul auto
mondial de la Paris, des-
chis pentru public din
4 până în 19 octombrie. 

Pavilionul dedicat modele-
lor de lux impresionează prin
opulenţă, fiecare producător
aducând modele noi sau pro-
punând versiuni cu perfor-
manţe extraordinare.

„Asterion” este primul con-
cept-car hibrid al constructo-
rului Lamborghini, iar Bentley
impresionează prin modelul
„Mulsanne Speed”, cu perfo-
manţe incredibile pentru o li-
muzină de lux: atinge 100
km/h în doar 4,9 secunde şi
o viteză maximă de 305 km/h.
Ca şi compania Rolls-Royce,
constructorul a înregistrat anul

trecut vânzări record, succes
pe care îl doreşte repetat.

Rolls-Royce a adus la Paris
modelul său exclusivist „Phan-
tom Metropolitan”, produs în
doar 20 de exemplare pentru
a răspunde cerinţei de unici-
tate din partea clienţilor săi.
„Clienţii nu vor sa vadă un

Rolls-Royce la fiecare colţ de
stradă, ei vor să deţină ceva
unic”, a declarat preşedintele
Rolls-Royce, Thorsten Muller.
Patronul grupului Lambor-
ghini, Stephan Winkelman,
subliniază că, „nu cumperi un
Lamborghini pentru că ai ne-
voie de o maşină, ci pentru că

îţi doreşti ca un vis să devină
realitate”.

În ceea ce priveşte cifra de
vânzări pentru aceste automo-
bile de lux, compania Rolls-
Royce speră să atingă în acest
an pragul de 4.000 de auto-
mobile vândute, iar Bentley,
să depăşească cele 10.000 de

unităţi vândute anul
trecut. Lamborghini vi-
zează o creştere con-
stantă a livrărilor în
2014 şi 2015, după ce
a înregistrat în 2013 un
vârf de circa 2.120 de
unităţi vândute.

12 AUTO

Cele mai luxoase
maşini expuse la Paris 

Românii cumpără tot mai puţine maşini noi
Dacia, Volkswagen şi Sko-

da se află în topul primelor
trei mărci de autoturisme noi
înmatriculate în septembrie,
cu un volum total de 2.816 de
unităţi, relevă statistica pro-
vizorie publicată de Direcţia
Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV).

Conform datelor provizorii,
numărul total al înmatriculă-
rilor de autoturisme noi se si-
tuează în septembrie la 5.547
de unităţi, deocamdată în scă-

dere cu 13,46% faţă de luna
anterioară, când se consem-
naseră 6.410 unităţi.

Din totalul celor aproape
5.500 de autoturisme noi în-
matriculate, cele mai multe au
continuat să fie Dacia, cu
1.447 de unităţi, urmate de
Volkswagen (819), Skoda
(550), Ford (487), Skoda
(751) şi Renault (341).

Pe de altă parte, cele mai
puţine înregistrări au fost con-
semnate la mărcile Volvo
(18), Posche (13), Mini (10),

Chevrolet (4), Jaguar (3) şi
Lexus, Maserati, Ssang Yong,
Subaru şi Alfa Romeo (cu
câte o unitate).

Potrivit DRPCIV, la sfârşitul
anului 2013, parcul auto na-
ţional din România ajunsese
la aproximativ 5,98 milioane
de unităţi, în creştere cu 4,73%
faţă de aceeaşi perioadă din
anul precedent. Din acest total,
aproape 4,7 milioane de exem-
plare erau autoturisme, iar pes-
te 3,3 milioane aveau motoare
pe benzină.

Dacia a prezentat la Salonul
Auto de la Paris versiunile
Lodgy Stepway şi Dokker
Stepway, precum şi ediţiile
 limitate Sandero Black Touch
şi Duster Air.

Lodgy este al treilea model
vândut sub marca Dacia în va-
rianta Stepway, după Sandero

Stepway şi Dokker Stepway,
ambele lansate în 2012. În
ceea ce priveşte Dokker Step-
way, Dacia a prezentat o nouă
generaţie a versiunii.

Preţul de pornire pentru
Lodgy Stepway, disponibil în
două variante, cu motor TCe
115 sau 1.6 MPI, este de

14.200 de euro. De asemenea,
modelul Dokker, care prezintă
o variantă pe benzină şi două
pe motorină, are un preţ de
pornire de 14.250 de euro.

Preţurile prezentate sunt va-
labile pentru piaţa franceză.
Până în prezent Dacia nu a
comunicat cât vor costa în Ro-
mânia noile maşini. 

În plus, Dacia a lansat două
modele ediţie limitată – San-
dero Black Touch (cu un des-
ign sobru, gri metalizat la
exterior şi elemente de culoare
neagră în interior şi jante de
aluminiu) şi Duster Air (cu un
design inspirat din caracteris-
ticile avioanelor, limitator de
viteză şi senzori de parcare).

Daimler şi alianţa Renault-Nissan 
extind proiectele comune
Daimler AG şi alianţa Renault-Nissan vor să-şi extindă co-
laborarea deoarece livrările primului model Smart dezvoltat
împreună de cei trei producători auto vor începe luna viitoare,
transmite Bloomberg. „De la începutul ei, în 2010, această
cooperare a furnizat ce a promis, şi chiar mai mult. Cu si-
guranţă este o realizare care va fi continuată”, a afirmat şeful
Daimler, Dieter Zetsche, la Salonul auto de la Paris. În 2010,
cei trei producători auto şi-au unit forţele pentru a dezvolta
o nouă generaţie de modele Smart (Daimler) şi Twingo (Re-
nault). Compania franceză a început în septembrie vânzarea
vehiculelor sale. „Acest parteneriat a accelerat lansarea de
vehicule şi a reprezentat un avantaj strategic pentru Re-
nault-Nissan. Rămânem încrezători în privinţa relaţiei noastre
în viitor”, a apreciat şeful alianţei, Carlos Ghosn.
Versiunea cu două locuri a noului Smart este construită la
fabrica din Hambach, Franţa, în timp ce versiunea cu patru
locui şi modelul Twingo sunt realizate la uzina Renault din
Novo Mesto, Slovenia. Toate cele trei maşini sunt prezentate
la Salonul auto de la Paris.

Ford mută producţia motorului EcoBoost 
de la uzina din Craiova 
Grupul american Ford a decis mutarea producţiei motorului
EcoBoost de 1,5 litri de la uzina din Craiova la o fabrică din
Marea Britanie. Decizia va fi pusă în aplicare până la sfârşitul
anului. Producţia motorului EcoBoost de 1 litru, mai popular,
va rămâne la Craiova. Producţia de motoare EcoBoost de
la Craiova a fost redusă deja la aproximativ 700 de unităţi
de 1,5 litri şi 1 litru pe zi, faţă de 1.000 de unităţi anterior.
„Producţia motorului de 1,5 litri se mută în Marea Britanie,
la uzina din Bridgend. Volumul de motoare produse zilnic
la Craiova a scăzut la 700-750 de bucăţi pe zi, de la 1.000.
Probabil că în 2015 nu se va mai produce deloc acest motor
la Craiova”, a spus Ovidiu Cioroianu, liderul de sindicat din
cadrul fabricii Ford Craiova, potrivit Adevarul.ro.

Noile modele Dacia 
prezentate la Salonul Auto de la Paris


