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VALUTĂ

Toţi braşovenii care nu au reuşit să intre în posesia unui loc
de parcare de reşedinţă, deşi în zona în care locuiesc s-au
făcut deja atribuiri sau reatribuiri, sunt invitaţi să se adreseze
Compartimentului Parcări din cadrul Direcţiei Tehnice a

Primăriei, pentru a intra în posesia unui abonament. Mu-
nicipalitatea a luat această decizie deoarece toate locurile
rămase libere în parcările de reşedinţă vor fi transformate
în parcări publice cu plată, începând cu 1 ianuarie. 

Ultima strigare pentru
parcările rezidenţiale 

Reprezentanţii medicilor de familie
susţin că toată populaţia, inclusiv ne-
asiguraţii şi copiii, ar fi trebuit să
aibă cardul de sănătate, ei întrebând
cum se va rezolva, de pildă, situaţia
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi
din ţară sau nu sunt asiguraţi. „Am
semnalat de mai multe ori că există
nenumărate neclarităţi în privinţa

cardului, dar acestea nu au fost so-
luţionate. Copiii nu au card şi se va
folosi cardul părinţilor. Încă nu se
ştie însă cum se va rezolva situaţia
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi
din ţară sau dacă părinţii sunt neasi-
guraţi sau în situaţia în care copiii
sunt instituţionalizaţi.”, se arată într-
un comunicat de presă. 

Medicii trag un semnal de alarmă 
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Directorul general al echipei FC Bra-
şov, Constantin Zotta, a precizat ieri
că nu se pune problema înlocuirii lui
Adrian Szabo. „Problema înlocuirii
lui Adrian Szabo nu s-a pus nicio se-
cundă, orice discuţie pe această temă
este inutilă. Szabo a preluat echipa
într-un moment foarte greu, echipa
joacă, arată bine, de ce să schimbăm

antrenorul? Eu nu ştiu absolut nimic
despre o posibilă preluare a echipei
de acel grup de investitori de care văd
că se vorbeşte” a precizat Zotta. „Este
posibil ca aceste lucruri să se întâm-
ple, fără să ştiu eu. Până la urmă, pa-
tronul este cel care hotărăşte acest
lucru.” a mai spus directorul general
Constantin Zotta. 

„Szabo rămâne la FC Braşov!”
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Ziua porţilor deschise 
la Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă Braşov 
Să ne păstrăm calmul şi să urmăm instrucţiunile pompie-
rilor! Acestea au fost principalele sfaturi date de reprezen-
tanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă cu ocazia
Zilei Interna4ionale pentru Reducerea Riscului şi a Dezas-
trelor Naturale. Evenimentul a făcut parte dintr-o campanie
de informare şi conştientizare în rândul populaţiei cu privire
la riscurile care pot surveni odată cu un dezastru natural.
Ziua porţilor deschise pentru ca cetăţenii să fie mai bine
informaţi de pericolele pe care le poate crea un dezastru
natural. Aceasta a fost principala temă a evenimentelor
 organizate de ISU. 
„Am organizat ziua porţilor deschise la instituţia noastră.
Am prezentat tehnica noastră vizitatorilor în cazul producerii
unor dezastre naturale. De asemenea, am organizat mai multe
acţiuni preventive în pieţe, parcuri şi în alte locuri aglomerate”,
a declarat lt. Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt la ISU Braşov. 
Cei mai bucuroşi de această iniţiativă a pompierilor au fost
cei mai mici dintre braşoveni. Copiii, care au vizitat garni-
zoana alături de profesorii lor, au învăţat de la reprezentanţii
ISU despre cum să evite accidentele şi incendiile. O atracţie
pentru ei au fost autospecialele pompierilor, dar şi faptul că
au avut ocazia să mânuiască uneltele pe care pompierii le
folosesc în intervenţiile lor. 
„Riscurile naturale vizează evenimente cauzate de cutremurele,
alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile, seceta şi fe-
nomenele meteorologice periculoase, precum înzăpeziri, furtuni,
îngheţ. Deşi apariţia acestor evenimente nu poate fi împie-
dicată, efectele acestora pot fi reduse printr-o gestionare co-
rectă de către autorităţile competente la nivel local, regional
şi central, cu atât mai mult cu cât, în general, zonele de ma-
nifestare a acestora pot fi cunoscute”, informează Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, cu ocazia Zilei Interna-
ţionale pentru Reducerea Riscului la Dezastre Naturale. 
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Medicii de familie cer ca toată populaţia, nu numai
asiguraţii, ar fi trebuit să aibă card de sănătate

Omul de afaceri braşovean
Ilie Luca, în vârstă de 75 de
ani, care deţinea lanţul de
magazine alimentare Luca, a
murit, ieri, la Spitalul Jude-
ţean Braşov, unde fusese
adus în stare foarte gravă,
după ce a prins mai mulţi
hoţi pe una dintre proprietă-
ţile sale şi a fost atacat de
unul dintre aceştia.

Omul de afaceri a fost in-
ternat la Spitalul Judeţean
Braşov în 9 octombrie, după
ce a suferit un atac vascular
cerebral.

După  pa t ru
zile de comă, Ilie
Luca a murit ieri
dimineaţă, în ju-
rul orei 06.00, au
declarat surse
medicale. Milio-
narul braşovean
a suferit atacul
cerebral după ce
a prins mai mulţi
hoţi pe o proprie-
tate de-a sa din
Codlea şi a fost atacat de unul
dintre aceştia. În noul con-
text, este posibil să fie schim-

bată și încadrarea juridică a
agresorului care a primit 30
de zile de arest preventiv.

Circula cu 214 km/h pe autostradă
Poliţiştii rutieri au surprins,

pe Autostrada A3  Bucureşti
– Ploieşti, un conducător auto
care circula cu viteza de 214
km/h. Duminică seara, poliţi-
ştii au depistat un bărbat de 49
de ani, cetăţean cipriot, în timp
ce conducea un autoturism cu

viteză excesivă. Acesta a fost
înregistrat cu aparatul radar, la
km. 52, pe sensul de mers Plo-
ieşti – Bucureşti, conducând
cu o viteză de 214 km/h.

Conform legislaţiei în vigoa-
re, acesta a fost sancţionat con-
travenţional cu amendă în

valoare de 810 de lei, achitând
pe loc jumătate, respectiv 405
lei. Totodată, poliţiştii i-au re-
ţinut permisul de conducere în
vederea suspendării exercitării
dreptului de a conduce auto-
vehicule, pentru o perioadă de
90 de zile.

Reprezentanţii medicilor
de familie susţin că toată po-
pulaţia, inclusiv neasiguraţii
şi copiii, ar fi trebuit să aibă
cardul de sănătate, ei între-
bând cum se va rezolva, de
pildă, situaţia copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi din ţară
sau nu sunt asiguraţi.

„Am semnalat de mai multe
ori că există nenumărate ne-
clarităţi în privinţa cardului,
dar acestea nu au fost solu-
ţionate. Copiii nu au card şi
se va folosi cardul părinţilor.
Încă nu se ştie însă cum se va
rezolva situaţia copiilor ai că-
ror părinţi sunt plecaţi din
ţară sau dacă părinţii sunt
neasiguraţi sau în situaţia în
care copiii sunt instituţionali-
zaţi. La fel de neclară e situa-
ţia gravidelor care nu au
asigurare (sunt asigurate nu-
mai pe perioada sarcinii) şi
care nu vor avea card. Cum
vor fi rezolvate urgenţele pa-
cienţilor neasiguraţi, dacă nici
ei nu au card? Ce facem dacă
pacientul îşi pierde cardul şi

are doar o adeverinţă (adeve-
rinţa nu poate ţine loc, tehnic
vorbind, de card). Considerăm
că toată populaţia ţării, nu nu-
mai asiguraţii, ar fi trebuit să
aibă cardul de sănătate”, se
arată într-un comunicat remis
de Societatea Naţională de
Medicină Familiei (SNMF)
şi Federaţia Naţională a Pa-
tronatelor Medicilor de Fami-

lie (FNPMF).
Referitor la cumpărarea ci-

titoarelor de card, reprezen-
tanţii SNMF şi FNPMF
precizează că medicii de fa-
milie îşi vor cumpăra cititoare
de card, „aşa cum şi-au cum-
părat imprimante laser, pro-
grame de cabinet, semnături
electronice, tonere şi hârtii ne-
numărate, abonamente de in-

ternet, toate din fondurile pro-
priilor cabinete”.

Medicii de familie susţin
însă că aceste cititoare „nu
costă 5 euro, aşa cum a spus
reprezentantul CNAS”, ci
„mult mai mult dacă dorim
să nu se strice din prima zi
(blocând astfel posibilitatea
de a oferi bolnavilor cele ne-
cesare), după cum şi mente-
nanţa acestora implică unele
costuri”.

Preşedintele CNAS Vasile
Ciurchea  a anun�at că peste
aproximativ trei luni de zile
se va lucra doar pe baza car-
durilor. Cardul va face dovada
calităţii de asigurat şi va con-
firma prezenţa asiguratului la
furnizorul de servicii medi-
cale. Cardul de sănătate primit
acasă de asigurat, prin poştă,
este inactiv. După ce va intra
în posesia cardului de sănă-
tate, asiguratul îl va prezenta
pentru activare la prima vizită
la un furnizor de servicii me-
dicale. Personalizarea pin-ului
este obligatorie. 

Cardurile de  sănătate  vor fi obligatorii de anul viitor

Neasigurații, la mila statuluiTârgul BESTEngineer revine
Experţii în IT şi inginerii din judeţul Braşov, care se află
la început de carieră şi sunt în căutarea unui loc de muncă
sau doresc un alt job sunt invitaţi să participe la târgul
BESTEngineer, unde, cei mai mari angajatori din ţară,
oferă peste 300 de joburi. A treia ediţie braşoveană a
târgului se va desfăşura pe 17 şi 18 octombrie, la Inter-
national Trade Center. Ofertele se adresează inginerilor
cu specializări în domeniile mecanic, electric, chimic,
construcţii civile, calitate sau din domeniul petrolier cât
şi experţilor în IT software şi hardware. 

Costuri mai mari pentru „Prima Maşină“
Programul Prima Maşină, adresat în special tinerilor cu
vârste între 18 şi 35 de ani dă posibilitatea achiziţiei în
rate de maşini noi cu preţuri de până în 13.000 de euro.
Avansul pentru creditul de Primă Maşină este cuprins
între 5-10%, de două ori mai puţin faţă de cel cerut în
mod obişnuit pentru creditul auto.  Faptul că perioada
de creditare este mai lungă cu doi ani aduce clientului
rate lunare mai mici. 150 de euro lunar pentru 13.000
de euro împrumutaţi, faţă de 200 sau 300 de euro în
cazul celorlalte tipuri de credite. Dar un împrumut întins
pe mai mult timp înseamnă totuşi dobânzi şi comisioane
în plus şi în final o valoare mai mare a sumei înapoiate
băncii.

Lucrările de pe Transfăgărăşan au fost amânate
Lucrările de amploare programate pentru acest an pe
Transfăgărăşan şi menite să menţină drumul deschis
mai multe luni pe an au fost amânate pentru anul viitor,
din lipsa autorizaţiei de construcţie, au anunţat oficiali ai
CNADNR. Oficialii au explicat că a existat o autorizaţie
de construcţie, dar nu au existat banii necesari şi, până
când a fost alocată suma pentru lucrări, a expirat auto-
rizaţia de construcţie. Circulaţia pe Transfăgărăşan  se
va închide la 1 noiembrie până pe 1 iulie anul viitor.

Doi tineri din Braşov au
fost prinşi în flagrant de po-
liţişti în timp ce încercau să-
i smulgă unei femei lanţul din
aur de la gât. Este fapta cu nu-
mărul 8 de care sunt acuzaţi
suspecţii, spun poliţiştii. Ti-

nerii implicaţi sunt cercetaţi
în stare de arest sub acuzaţia
de tâlhărie. Până să fie prinşi,
la Poliţia din Braşov s-au de-
pus 7 reclamaţii. Victimele au
vârste cuprinse între 45 şi 70
de ani. 6 dintre bijuteriile fu-

rate de suspecţi au fost recu-
perate de poliţişti. Tinerii im-
plicaţi vor răspunde penal sub
acuzaţia de tâlhăre, dar pre-
zumţia de nevinovăţie fiinţea-
ză până când instanţa va
pronunţa sentinţe definitive. 

Tâlhăreau brașovenii pe stradă

Omul de afaceri Ilie Luca s-a stins 
la spital, după ce a fost tâlhărit



La sfârșitul săptămânii tre-
cute a avut loc vizita de mo-
nitorizare trimestrială din
partea ADR Centru pentru
proiectul "Amenajare zonă
turistică Poiana Braşov -
Amenajare spaţii agrement şi
divertisment", centru de agre-
ment care se află deocamdată
în aşteptarea deciziei comisiei
de licitaţie pentru continuarea
lucrării. 

Pe 6 august a avut loc des-
chiderea ofertelor la licitaţia
organizată de primărie, pentru
continuarea lucrărilor, reali-
zate în proporţie de 30% de
o altă firmă, care a intrat în
insolvenţă. Din această cauză,
în luna septembrie, Primăria
a solicitat AMPOR aprobarea
unui act adiţional la contractul
de finanţare, pentru prelungi-
rea termenului de finalizare
până în decembrie 2015, faţă
de aprilie 2015, termenul an-
terior. Comisia de licitaţie se
află încă în procedura de ana-
liză a ofertelor, pentru conti-
nuarea lucrării, criteriul
principal fiind cel mai mic
preţ. 

La licitaţie şi-au depus ofer-
tele treisprezece firme, din ju-
deţele Braşov, Olt, Argeş şi
municipiul Bucureşti. Printre
cele 13 firme se află şi o fir-
mă spaniolă. Trei dintre oferte
aparţin unor asocieri. Anunţul

de licitaţie a fost postat pe Sis-
temul Electronic de Achiziţii
Publice (SEAP), la mijlocul
lunii iunie.

„Ne dorim să semnăm con-
tractul cât mai repede şi să
continuăm construcţia. Dez-
voltarea staţiunii Poiana Bra-
şov este una din priorităţile
noastre, iar această dezvoltare
cuprinde toate aspectele, de la
infrastructura pentru schi, ac-
cesul în Poiană, crearea de lo-
curi de parcare, până la acest
centru de agrement unde tu-
riştii vor avea o posibilitate
în plus pentru petrecerea tim-
pului liber. Dorim să trans-
formăm Poiana Braşov într-o
staţiune de sejur pe tot par-
cursul anului, iar acest proiect
este foarte important pentru
noi”, a declarat primarul Ge-
orge Scripcaru. 

Proiectul „Amenajare
zonă turistică Poiana Braşov
- Amenajare spaţii agrement
şi divertisment” a fost demarat
în 2012, iar în aprilie 2013 a
fost semnat contractul de lu-
crări. Lucrarea ar fi trebuit să
fie gata în decembrie 2014,
însă firma din Brăila care a
câştigat licitaţia a intrat în in-
solvenţă, iar contractul a fost
reziliat. 

Proiectul beneficiază de
o finanţare de 50% din fon-
duri europene obţinute prin

Programul Operaţional Re-
gional 2007-2013. Construc-
torul care va câştiga licitaţia
va avea de făcut 70% din lu-
crările incluse în proiect,
având în vedere că până la
momentul rezilierii contrac-
tului, firma care a început
acest centru de agrement a
executat deja 30%. Termenul
de execuţie este de zece luni
de la data semnării contrac-
tului, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2015. 

Conform analizei efec-
tuate de reprezentanţii Primă-
riei, au mai rămas de efectuat
lucrări de  în valoare de 27,41
milioane lei fără TVA, dintr-
un total de 44,48 milioane lei
fără TVA, cât este valoarea
iniţială a contractului. 

Când va fi gata, Centrul de
agrement va pune la dispoziţia
turiştilor opt piste profesio-
niste de bowling, trei mese de
biliard, două piste de mini-
bowling, jocuri pentru copii,
jocuri electronice, simulatoa-
re, mese de minihochei, mi-
nifotbal şi minibaschet.
Pasionaţii  sporturilor vor avea
la dispoziţie o sală de căţărare
de 250 de metri pătraţi. Com-
plexul va avea, de asemenea,
o sală multifuncţională cu o
capacitate de 246 persoane şi
un spaţiu de expoziţii de 345
de metri pătraţi. A.P.

Toţi braşovenii care nu
au reuşit să intre în po-
sesia unui loc de parcare
de reşedinţă, deşi în
zona în care locuiesc s-
au făcut deja atribuiri
sau reatribuiri, sunt in-
vitaţi să se adreseze
Compartimentului Par-
cări din cadrul Direcţiei
Tehnice a primăriei,
pentru a intra în posesia
unui abonament. 

Municipalitatea a luat
această decizie deoarece, po-
trivit purtătorului de cuvânt
Sorin Toarcea, toate locurile
rămase libere în parcările de
reşedinţă vor fi transformate
în parcări publice cu plată, în-
cepând cu 1 ianuarie. „Pro-
prietarii de maşini care nu au
deja un loc în parcările de re-

şedinţă de la adresa de domi-
ciliu se pot adresa primăriei
pentru atribuirea unui loc, în
condiţiile prevăzute în Regu-
lamentul pentru parcările de
reşedinţă. Până la sfârşitul
anului nu se vor mai face atri-
buiri sau reatribuiri în afara
celor programate, iar locurile
rămase libere vor fi ocupate
în ordinea solicitărilor, pe
principiul primul venit, primul
servit, cu condiţia ca în zona
respectivă să existe locuri li-
bere. Din 1 ianuarie 2015,
toate locurile rămase libere
din zonele în care au fost  deja
atribuiri sau reatribuiri vor fi
transformate în parcări publi-
ce cu plată, ce vor fi semna-
lizate corespunzător”, a
declarat Sorin Toarcea.

Decizia vine odată cu înce-
perea distribuirii abonamen-

telor pe cinci ani, emise con-
form noului regulament pri-
vind parcările de reşedinţă. În
această lună, vor fi distribuite
aceste abonamente în cartie-
rele Craiter şi Triaj, iar în lu-
nile noiembrie şi decembrie
vor fi distribuite abonamen-
tele pentru locuitorii din car-
tierele Scriitorilor, Florilor,
Bartolomeu şi Şchei.

Până în prezent, municipa-
litatea a amenajat aproximativ
42.000 de locuri de parcare
de reşedinţă, din care au fost
închiriate aproximativ 31.000.  

Din 1.330 de locuri amena-
jate în cartierul Craiter, 615
locuri sunt disponibile. În car-
tierul Triaj, din totalul de 1.387
de locuri, sunt disponibile 695.
În zona Fundătura Hărmanu-
lui, din 354 locuri, 177 sunt
disponibile. A.P.

Parcările rezidențiale rămase libere vor fi transformate în parcări publice cu plată, începând cu 1 ianuarie

Abonamente de parcare la
ofertă pe locurile neocupate 

Finalizarea Centrului de Agrement din
Poiană, amânată pentru decembrie 2015

În paralel, începe distribuirea abonamentelor pentru o perioadă de cinci ani
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Fondurile de pensii private
din România administrează
active de 4,25 miliarde euro,
iar 94% din investi�ii sunt în
România, potrivit datelor la
finalul lunii septembrie pre-
zentate luni, la o conferin�ă
de specialitate, de conducerea
Asocia�iei pentru Pensiile Ad-
ministrate Privat din România
(APAPR).

Circa 75-80% din structura
portofoliului îl reprezintă in-
strumentele fi nan ciare cu risc
scăzut, iar fondurile de pensii
private de�in 11% din titlurile
de stat ale României,
preferin�a fiind pentru

maturită�i lungi, ceea ce con-
duce la reducerea volatilită�ii
în perioade de turbulen�e. 

Pe Bursa de Valori Bucu -
rești /BVB/, fondurile de pen-
sii private de�in plasamente
de 700 milioane euro, fiind
cei mai mari investitori
institu �io nali locali, și asigură
peste 10% din lichiditatea
medie a Bursei, având un rol
crucial în succesul ofertelor
publice recente și reprezen-
tând un factor de echilibru pe
pia�a secundară de ac�iuni.

Pe Pilonul II al fondurilor
de pensii administrate privat
(obligatorii), lansat în 2008,

activează 8 fonduri, cu 6,2 mi-
lioane participan�i și active
nete de 17,8 miliarde lei (4
miliarde euro). Randamentul
mediu anual de la lansare este
de 11,2%, iar în totalul acti-
velor nete 14,2 miliarde lei au
fost contri bu�ii brut, iar 3,6
miliarde lei câștigul net din
investi�ii.

Pe Pilonul III al pensiilor
private facultative, lansat în
2007, activează 10 fonduri,
cu 337.000 participan�i și ac-
tive nete de 975 milioane lei
(221 milioane euro), iar ran-
damentul mediu anual de la
lansare este de 8,2%.

Lucrările la Cana-
lul Bucureşti-Du-
năre, estimate la
1,5 miliarde euro,
vor fi reluate abia
peste 16 ani din
cauza costurilor ri-
dicate, afirmă
Marcel Boloş, şe-
ful AM POST.

„O investiţie care a
ieşit sustenabilă din
punct de vedere al tes-
tării în Master Plan este
vechiul canal Bucureşti-
Dunăre, unde lucrările au ieşit,
ca perioadă de implementare,
după 2030. Încă mai avem de
aşteptat pentru realizarea acestei
investiţii. Din discuţiile pe care
le-am purtat cu Comisia Euro-
peană se pare că aici rezerva ar
fi determinată de partea aceasta
de costuri de mentenanţă care
sunt destul de mari, însă suste-
nabilitatea economică a acestuia
se pare că este confirmată prin
regulile pe care le-am avut în
cadrul modelului naţional de

transport", a declarat Boloş la
o dezbatere publică organizată
luni, la sediul Ministerului
Transporturilor, cu privire la
proiectele din domeniul naval
incluse în Master Plan.

Lucrările la Canalul Bucu-
reşti-Dunăre au început în 1986
şi au fost oprite după 1989. "Ne-
am ocupat de acest proiect o
foarte lungă perioadă de timp
şi discuţiile au fost destul de am-
ple. De fapt, când vorbim de
Canalul Dunăre - Bucureşti, vor-

bim de amenajarea complexă a
râurilor Dâmboviţa şi Argeş
pentru navigaţie, producţia ener-
giei electrice, irigaţii şi protecţia
împotriva inundaţiilor", a afir-
mat, prezent la eveniment, Cor-
nel Marţincu, manager al
companiei de proiectare IPTA-
NA.

El a afirmat că proiectul ar
putea fi inclus în Master Plan,
într-o formă etapizată şi reana-
lizată, începând cu investiţia pe
Argeş şi continuată cu lucrările

pe Dâmboviţa. Costu-
rile acestui proiect s-au
ridicat până în prezent
la 1 miliard de dolari, a
punctat Marţincu. 

„Reluarea acestui
proiect de o asemenea
anvergură pentru Ro-
mânia nu este joacă.
Ca dimensiune finan-
ciară, cei 1,5 miliarde
euro sunt echivalentul
alocărilor pentru au-
tostrăzi pe şapte ani
destinate României.
Pornind la drum cu un

asemenea proiect, vor fi sus-
ţinători pro, adică cei vor spu-
ne că este o investiţie care
trebuie să prindă contur, sau
contra, care o să spună că sunt
bani aruncaţi pe geam. Dacă
dumneavoastră, în calitate de
proiectant, veniţi cu aceste so-
luţii şi propuneri, care mi se
par de bun simţ, noi putem să
facem această testare cu aju-
torul modelului naţional de
transport şi să vedem ce reie-
se", a spus, în replică, Boloş.

Lucrările la Canalul Bucureşti -
Dunăre, reluate după 2030

Știri pe scurt
CE: România trebuie să extindă interconectarea în do-
meniul energiei electrice
România trebuie să îşi extindă capacitatea de interconectare
în domeniul electricităţii pentru o mai bună exploatare a uni-
tăţilor de generare a energiei, arată Comisia Europeană,
care remarcă existenţa unui excedent de producţie pe piaţa
locală, concomitent cu o capacitate redusă de exporturi.
Menţinerea capacităţii actuale de producţie a energiei elec-
trice necesită îmbunătăţirea condiţiilor de export, se arată
într-un raport al Comisiei privind progresul statelor UE în
stabilirea unei pieţe energetice integrate. De asemenea, au-
torităţile române trebuie să asigure transpunerea "corectă
şi completă" a directivelor EU incluse în Pachetul 3 Energie,
să finalizeze procesul de liberalizare a preţurilor la gaze şi
electricitate şi să îmbunătăţească mediul competiţional pe
segmentul de retail. Liberalizarea preţurilor la energia electrică
pentru consumatorii industriali a fost încheiată în decembrie
2013, în timp ce pentru consumatorii casnici procesul va fi
finalizat până în decembrie 2017.

Importurile de gaze, în continuare scăzute
Livrările de gaze rusești în România sunt cu 9,2% mai mici
decât cele normale, deși, inițial, Gazprom anunțase o re-
ducere de 10,6% pentru această zi, potrivit reprezentanților
Departamentului pentru Energie. Duminică, importurile au
fost mai mici tot cu 9,2 procente.Totodată, livrările de gaze
din Rusia au fost reduse vineri cu 13,6% față de situația
normală, după ce Gazprom a anunțat pentru această zi o
reducere și mai mare, de 30,7%. Consumul actual total al
României este de 25,5 milioane de metri cubi pe zi, în timp
ce producția internă de gaze naturale este de 31 de milioane
mc/zi. Departamentul pentru Energie a susținut, în repetate
rânduri, că populația nu va fi afectată în nici un fel de aceste
reduceri, chiar dacă rușii sistează total livrările până la pri-
măvară.

ECONOMIC

Fondurile de pensii private administrează, 
în total, active de 4,25 miliarde euro

Obiectivele noului Consiliu de Administrație al BNR 
Banca Na�ională a Româ-

niei (BNR) are un nou Con-
siliu de Administra�ie (CA),
care va fi condus de guver-
natorul Mugur Isărescu, și are
ca obiective principale adop-
tarea monedei unice europe-
ne și intrarea în Uniunea
Bancară Europeană.

Mandatul vechiului CA al
BNR a expirat în data de 10
octombrie 2014.

Mugur Isărescu se află la
al cincilea mandat de guver-
nator al Băncii Na�ionale a
României. Din conducerea
executivă a BNR mai fac par-

te Florin Georgescu, prim-vi-
ceguvernator, aflat la al treilea
mandat, Bogdan Olteanu, vi-
ceguvernator, la al doilea
mandat și Liviu Voinea, vi-
ceguvernator, primul mandat.

Membrii neexecutivi ai
conducerii BNR pentru ur-
mătorii cinci ani vor fi Agnes
Nagy, aflată la al patrulea
mandat, Marin Dinu, la al
doilea mandat, Virgil Stoe-
nescu, la al treilea mandat,
Gheorghe Gherghina și Da-
niel Dăianu, la primul mandat
fiecare. Noul Consiliu de
Administra�ie al BNR a fost

numit de Parlament la jumă-
tatea lunii iunie anul acesta.
Cristian Popa, care a de�inut
func�ia de viceguvernator al
BNR timp de trei mandate
consecutiv, Napoleon Pop,
care a avut două mandate de
membru în CA și Nicolae
Dănilă, un singur mandat de
membru, nu au mai primit
aprobarea Parlamentului pen-
tru un nou mandat în condu-
cerea băncii centrale.
Consiliul de administra�ie al
BNR este alcătuit din 9
membri numi�i de Parlamen-
tul României.



Sinagoga din Braşov va primi
numele de „Beith Israel” (Casa
lui Israel), în cadrul unui eve-
niment special dedicat come-
morării Zilei Holocaustului.

Evenimentul va avea loc vi-
neri, de la ora 12.30, la Sina-
goga de pe strada Poarta Şchei
nr 27-29. Sunt invitaţi să par-
ticipe toţi braşovenii care do -
resc să asiste la acest mo ment
unic în istoria comunităţii. In-
trarea se va face pe bază de in-
vitaţie, iar cei interesaţi pot so-
licita invitaţia la numărul de te-
lefon 0268.511.867. 

Durata evenimentului este es-
timată la 90 de minute. A.P.

Asociaţia Artifiscent Bra-
şov, în parteneriat cu Opera
Braşov, organizează cursuri
de artă, care se vor desfăşura
în perioada octombrie 2014
– iunie 2015. Proiectul se
adresează copiilor, tinerilor şi
adulţilor cu vârste cuprinse
între: 6 - 10 ani, 11 - 14 ani,
15 ani – adulţi şi vizează re-
punerea în prim-plan a mese-
riilor din culisele de spectacol,
începând cu pregătirea intrării
artiştilor pe scenă şi până la
ultimele detalii ale spectaco-
lului. Cele patru ateliere pro-
puse sunt: atelierul de inter-
pretare teatrală, sub îndruma-
rea solistei Operei Braşov,

Valentina Mărgăraş, atelierul
de decor şi recuzită în teatru,
sub îndrumarea lui Răzvan
Popescu – lector desen tehnic
şi inginer în prelucrarea lem-
nului, atelierul de pictură şi
butaforie scenică, sub îndru-
marea lui Ioan Lodină – pic-
tor decorator Opera Braşov
şi atelierul de fascinaţie a cos-
tumului de scenă, sub îndru-
marea scenografei Operei
Braşov, Rodica Garştea. În
cadrul atelierelor, participanţii
vor învăţa să realizeze costu-
me, decoruri, butaforie şi mo-
bilier, trecând prin istoria
acestor meserii. Cursurile au
scop educaţional şi practic,

urmărind lărgirea spectrului
opţiunilor profesionale şi, în-
deseobi, a meseriilor din tea-
tru, astăzi pe cale de dis pa -
riţie. 

Cursurile reprezintă o nou-
tate în materie, datorită spe-
cificului abordat, dar şi pentru
faptul că acest gen de ateliere
nu s-a mai desfăşurat la Bra-
şov. Cursurile se vor desfă şu -
ra în sălile şi atelierele Operei
Brașov, str. Bisericii Române
nr. 51. Înscrierile se vor face
până la sfârşitul lunii octom-
brie 2014, la tel. 0729.485.
815. Informaţii şi detalii su-
plimentare la tel. 0723.276.
272. 

Penitenciarul Codlea
face eforturi pentru edu-
carea deținuților, orga-
nizând inclusiv cursuri
de calificare în diverse
meserii cu scopul de a-i
ajuta să se integreze mai
ușor în societate după
eliberare.

Declara�iile au fost făcute de
comisar șef Florin Cristian
Chiș, directorul Penitenciarului
Codlea, cu ocazia prezentării
proiectului „Parteneriat pentru
Reintegrare și Incluziune So-
cială a Oamenilor în Nevoie”
(PRISON).

„În ziua de 13 octombrie
1989 s-a dat acea recoman -
dare a Comitetului de Miniștri
din statele membre europene
prin care s-au făcut recoman-
dări privind educația în Peni-
tenciare și, cu această ocazie,
încercăm să promovăm și să

arătăm opiniei publice
care sunt eforturile pe
care le face Penitenciarul
Codlea legat de educația
deținuților și, de aseme-
nea, promovarea proiec-
tului PRISON pe fonduri
europene care se ocupă
de calificarea deținuților
în penitenciare. Toate cu
scopul de a-i ajuta în
reintegrarea lor în socie-
tate după punerea în li-
bertate. Reintegrarea
foștilor deținuți în socie-
tate este tot timpul o pro-
blemă, și de aceea încer-
căm să sensibilizăm opi-
nia publică, societatea
civilă să-i primească pe
acești oameni în socie-
tate. Noi încercăm în Pe-
nitenciar să-i educăm,
să-i calificăm în așa fel
încât și lor să le fie mai
ușor, dar și societatea ci-

vilă să-i primească pen-
tru a se putea reintegra”,
a afirmat directorul Pe-
nitenciarului Codlea, ci-
tat de agerpres.ro.

El a adăugat că
trebuie arătat opiniei pu-
blice că acești oameni au
greșit, dar după punerea
în libertate sunt cetă�eni
cu șanse egale cu ceilal�i.

„Noi nu-i putem ur-
mări să vedem ce fac,
unde merg după termin-
sarea pedepsei. Unii
mai vin și ne spun. Uite,
am reușit să-mi găsesc
un loc de muncă, dar
numai dacă doresc ei”,
a mai arătat comisarul
șef Florin Cristian
Chiș.

În prezent, la nivelul
Penitenciarului Codlea
se desfășoară 10 tipuri
de cursuri de calificare.

O parte pentru cei care au ab-
solvit până în patru clase și o
parte pentru cei cu opt clase.
Cursurile de calificare aflate
în desfășurare sunt cele de
peisagist floricultor, frizer,
electrician, lăcătușerie, cultura
plantelor, bucătar.

Până în luna octombrie
2015, în Penitenciarul Codlea
vor urma cursuri de calificare
300 de de�inu�i, iar în total,
în cadrul proiectului, care cu-
prinde și Penitenciarele
Botoșani, Poarta Albă și
Giurgiu, un număr de 900 de
de�inu�i vor învă�a o nouă
meserie.

Proiectul Parteneriat pentru
Reintegrare și Incluziune So-
cială a Oamenilor în Nevoie
(PRISON) este cofinan�at din
Fondul Social European prin
Programul Opera�ional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.

Proiectul PRISON  cu fonduri europene a fost prezentat la Brașov

Proiect pentru reintegrarea
socială a foştilor deţinuţi

Un nume pentru Sinagoga din Braşov
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Cursuri de artă la Opera Braşov
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Legende: Tunelul şi lacul
de sub Tâmpa

Imagini din colecţia personală 
a lui Aristotel Căncescu

Marţi

La începutul anilor ’40, s-a pus problema săpării unui
tunel pe sub Tâmpa, care să facă legătura între oraşul
vechi şi cartierul Valea Cetăţii. Din cauza izbucnirii răz-
boiului, proiectul a fost abandonat, după primele încercări
de sfredelire. În vremea comunismului, când în Răcădău

au avut loc ample lucrări de construcţie (peste
10.000 apartamente), problema tunelului a ieşit
din nou pe tapet: „apare ca imperios necesară stră-
pungerea muntelui Tâmpa cu un tunel”. În viziunea
planului din 1979, străpungerea s-ar fi realizat în
partea estică,  paralel cu străzile C-tin Dobrogeanu
Gherea şi Tâmpei. Câteva date de reper: lungimea:
842m; lăţimea: 9,8m; înălţimea: 7,65m. Cantitatea
rocii excavate: 100.000 m³. Cost total (în 1984):
163 milioane de lei. De-a lungul vremii s-a vorbit
despre existenţa, în interiorul muntelui, a sute de

mii, sau chiar a milioane de hectolitri de apă, adunate într-
un lac (unii susţin că sărat, iar alţii – dulce). Spargerea
muntelui pentru realizarea tunelului ar duce la inundarea
oraşului. Totuşi, specialiştii nu confirmă existenţa acestui
ochi de apă. (sursa text: wikipedia.org)



Peste 8.000 de
persoane plăti-
toare de bilet au
dorit să viziteze
duminică Grădina
Zoologică Braşov,
 recent dată în fo-
losinţă după o
lungă perioadă
de modernizare. 

Lumea a aşteptat la
coadă chiar şi mai
bine de o oră, iar şirul
de părinţi şi copii a depăşit
uneori jumătate de kilometru.
Cu toate că orarul de iarnă
este între orele 9.00 şi 18.00,
duminică grădina a fost des-
chisă până la 19.30. În con-
diţiile în care întreaga
săptămână intrarea copiilor
cu vârsta de până la 14 ani a
fost gratuită, duminică au fost
încasări de 64.880 de lei şi
s-au înregistrat 8.100 de vi-
zitatori plătitori de bilet, la
care se adaugă, cu siguranţă,
cel puţin tot atâţia copii. 

Duminică a fost şi ziua cu
cel mai mare flux de vizitatori
din toată săptămâna trecută,
săptămână care, potrivit au-
torităţilor, a înregistrat „poate
cel mai mare număr de vizi-
tatori din toată istoria Grădinii
Zoologice Braşov”. În total,
s-au vândut 17.473 de bilete,
dintre care 12.865 au fost bi-
lete individuale pentru adulţi,
4.246 pentru studenţi şi elevi,
313 pentru grupuri de adulţi
(un grup necesită cel puţin
zece persoane) şi 49 pentru

copii de 14 ani. Încasările to-
tale au fost de 152.629 lei, în
condiţiile în care toată săptă-
mâna, toţi copiii cu vârsta
până la 14 ani au avut intrarea
gratuită. 

Reamintim că începând de
luni, 6 octombrie, Grădina
Zoologică Braşov a fost re-
deschisă, după ample lucrări
de modernizare, făcute în ca-
drul unui proiect care a durat
patru ani, printr-o investiţie
de 31,12 de milioane lei, din
care finanţarea Ministerul

Mediului şi Schimbă-
rilor Climatice a fost
de75%, adică 22,23
milioane lei, restul de
25% fiind contribuţia
municipiului 

Noua grădină poate
fi vizitată zilnic, iar
programul a fost îm-
părţit în două perioa-
de: de la 1 octombrie
şi până la sfârşitul lu-
nii februarie, orarul
este 9.00 – 18.00, iar

de la 1 martie la 30 septem-
brie, programul se extinde cu
două ore, accesul fiind posibil
de la 9.00 până la ora 20.00.
Recent, consiliul local a apro-
bat şi noile tarife de vizitare.
Biletul de intrare pentru copii,
elevi, şi studenţi costă 5 lei,
sau câte 4 lei de persoană în
cazul grupurilor organizate.
Adulţii trebuie să plătească ta-
riful normal, de 10 lei de per-
soană, iar în cazul grupurilor
organizate, 8 lei de persoană.

A.P.

Cea mai aglomerată săptămână
din istoria Zoo Braşov

Cititorii braşoveni vor avea
parte de lecturi speciale, cu
ocazia unei noi ediţii a pro-
iectului derulat de Asociaţia
de Servicii Sociale Scut. Pro-
gramul îşi propune
să promoveze res-
pectul pentru dreptu-
rile omului şi
demnitatea umană,
să atragă atenţia asu-
pra diversităţii, dar şi
să încurajeze dialogul
între oameni. Persoa-
nele participante în
calitate de Cărţi Vii
sunt voluntari, care
au acceptat să vor-
bească celor intere-
saţi despre
experienţele şi modul lor de
viaţă. Nu sunt altfel! Sunt di-
ferit de voi doar prin faptul
că nu am o familie. Unii oa-
meni au crescut cu cei dragi
alături, eu nu am avut această
şansă. Tot ceea ce vreau să

zic este că sunt la fel ca voi şi
vă asigur că tot ce faceţi voi
pot şi eu să fac. Aceasta este
mărturia unui tânăr care a
crescut într-un centru de pla-

sament, dar care s-a bucurat
de serviciile asociaţiei SCUT.
Cărţile din Biblioteca Vie sunt
persoane reale, care aparţin
unor categorii extrem de di-
verse şi variate despre care
există anumite prejudecăţi sau

stereotipuri. Iniţiatorii proiec-
tului susţin că este nevoie să
ne cunoaştem mai bine între
noi, pentru că de multe ori di-
ferenţele dintre oameni nu

sunt valorificate ca
resurse, iar de cele
mai multe ori aceste
diferenţe duc la dis-
criminare, suspiciune
şi respingere. Una
dintre activităţile din
acest an ale proiectu-
lui Biblioteca vie este
o expoziţie foto rea-
lizată de tineri cu di-
zabilităţi, beneficiari
ai asociaţiilor SCUT,
Copiii de Cristal şi
Haralambie.

Evenimentul este progra-
mat să aibă loc sâmbătă, 25
octombrie, la Centrul Cultural
Reduta şi pe strada Apolonia
Hirscher, iar în Piaţa Sfatului
va fi organizat un flash-mob.

Diana Bjoza

Începând cu astăzi, 14 oc-
tombrie, Biserica Neagră tre-
ce la programul de vizitare
aferent perioadei de iarnă.
Astfel, biserica poate fi vi-
zitată în zilele de marţi până
sâmbătă între orele 10:00 şi
15:00 şi duminica între orele

12:00 şi 15:00. Biserica Ne-
agră va rămâne închisă în ur-
mătoarele zile: în fiecare
luni, pentru efectuarea lucră-
rilor de întreţinere şi cu oca-
zia sărbătorilor religioase:
ziua Reformei (31 octom-
brie), Crăciunul (24-26 de-

cembrie), Anul Nou (1-2 ia-
nuarie), Epifania (6 ianua-
rie), Joia Mare şi Vinerea
Mare (2-3 aprilie). Progra-
mul de iarnă va rămâne va-
labil până în 4 aprilie 2015,
dată după care revenim la
programul de vară.

Grădina a fost reconfigu-
rată aproape în întregime
şi are mai multe clădiri cu
desăvârşire noi, cum ar fi,
de exemplu, adăpostul
pentru lei şi tigri – care
permite publicului să ob-
serve animalele atât afară,
cât şi în interiorul clădirii,
prin intemediul unor gea-
muri securizate, planeta-
riul, sau „Casa cu ocol” –
construită în specificul ar-
hitecturii rurale din zona
Rucăr-Bran, foarte asemă-
nătoare cu o gospodărie
ţărănească şi unde copiii
vor putea observa şi îngriji
animale şi păsări domes-
tice (găini, raţe, curci, gâş-
te, prepeliţe, bibilici, iepuri,
nutrii, ovine, cornute şi por-
cine) exact ca într-o gos-
podărie românească. 
Noi sunt şi policlinica pen-
tru animale, şi spaţiul des-
tinat păsărilor exotice şi
reptilelor, ambele însă în-
chise deocamdată, până
la definitivarea dotărilor in-

terioare necesare şi, în ca-
zul păsărilor şi reptilelor,
până la aducerea anima-
lelor. La aceste detalii însă
se va lucra în perioada
imediat următoare. „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 săptămâni, alături de
alte specii de reptile, dar
şi specii exotice, care sunt
împărţite pe cinci categorii,
în funcţie de continentul de
origine. Avem intenţia de
a aduce şi un crocodil mai
mic”, a explicat Dumitru
Daneş, directorul Grădinii
Zoologice. De altfel, grădi-
na îşi va spori oricum efec-
tivele, până la primăvară,
fiind necesară nu numai o
extindere a speciilor, ci şi
aducerea de exemplare
mai tinere. În acest mo-
ment, grădina găzduieşte
54 de specii şi are un grad
de ocupare de 70%. 

Spaţii noi şi atracţii în premieră

Biserica Neagră trece
la programul de vizitare de iarnă 
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Învingeţi prejudecăţile la Biblioteca vie!
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Cea mai mare locuință din Europa de 
acum 7.000 de ani, descoperită la Baia

Arheologii suceveni au fă-
cut o nouă descoperire în situl
pre-Cucuteni I de la Baia, cu
o vechime de peste 7.000 de
ani, confirmată de exper�i din
domeniu din Kiev - Ucraina
și Chișinău - Republica Mol-
dova.

Directorul Muzeului Buco-
vinei din Suceava, arheologul
Emil Constantin Ursu, a de-
clarat, ieri, că este vorba des-
pre restul locuin�ei care a fost
găsită în timpul săpăturilor
din 2013, ce datează din anii
5.200-5.100 ÎH și este cea
mai mare din Europa pe acest
nivel cronologic. După această

nouă descoperire, s-a conclu-
zionat că locuin�a milenară de
la Baia avea peste 200 metri
pătra�i ca suprafa�ă.

Potrivit lui Ursu, descope-
rirea este una din cele mai im-
portante realizate în ultimii
40 de ani în arealul Pre-Cu-
cuteni din România, Republi-
ca Moldova și Ucraina. El a
spus că din ceramica găsită
deja în situl de la Baia au fost
restaurate patru vase cu re-
prezentări antropomorfe sti-
lizate, adăugând că două piese
similare se găsesc în jude�ul
Neam� și alte două lângă
Odessa.

În afară de ceramică și un
număr de vase întregibile au
fost găsite și foarte multe
unelte, piese unicat, cum ar fi
un pandantiv de piatră, unicat
în arealul pre-cucutenian, dar
și o vatră păstrată în integra-
litatea ei. Totodată, au fost gă-
site și foarte multe râșni�e,
ceea ce înseamnă că partea
de prelucrare a grânelor era
importantă, motiv pentru care
pe șantierul de la Baia a venit
anul trecut o echipă de la
Cambridge pentru a studia
modul în care se făcea, în
acea perioadă, schimbul de
cereale între Europa și Asia. 

Muzica hip-hop ar putea fi folosită 
în tratarea unor boli psihice

Hip-hop-ul, ale cărui origini
pornesc de la rap, graffiti, DJ-
i şi stilul breakdance din car-
tierul Bronx din New York,
din anii 1970, a ajuns un fe-
nomen cultural şi comercial
mondial, iar un grup de cer-
cetători din Marea Britanie
spune că este posibil să fi găsit
o nouă utilizare pentru acest
gen muzical, ca terapie pentru
boli mintale precum schizo-
frenia şi depresia, informează
theguardian.com.

Experţii spun că genul mu-

zical hip-hop oferă ascultăto-
rilor un sentiment de putere
şi autocunoaştere care ar pu-
tea fi folosit în rezolvarea pro-
priilor probleme psihologice,
această artă oferind de multe
ori o conştientizare intrinsecă
a problemelor de ordin men-
tal.

Experţii consideră că o me-
todă de includere a acestui
gen muzical în terapie este ca
pacienţii să scrie şi să recite
în stil rap propriile versuri.
De asemenea, o altă idee este

folosirea muzicii hip-hop în
cursurile privind bolile min-
tale predate studenţilor la me-
dicină. „O tehnică pe care am
vrea să o explorăm este să de-
terminăm pacienţii care au ne-
voie de terapie să pună în
versuri cum se văd ei peste un
an sau doi şi să folosească
rap-ul pentru a sublinia cum
cred ei că le va arăta viitorul”,
a spus  Becky Inkster, cerce-
tător în neuroştiinţe la depar-
tamentul de psihiatrie al
Universităţii Cambridge. 

În acest an, trei cratere
imense au apărut în Sibe-
ria, dând naştere unor
numeroase teorii privind
cauza apariţiei acestora.
Explicaţiile găsite în acest
caz ar putea fi folosite şi
pentru a dezlega misterul
„Triunghiului Bermude-
lor”.

În luna iulie a acestui an, un
crater uriaş, cu un diametru de
80 de metri şi o adâncime de
30 de metri, s-a format brusc
în Peninsula Iamal (Siberia),
într-o provincie al cărei nume
se traduce prin sintagma "Ca-
pătul lumii". Ulterior, alte două
cratere, cu adâncimi de 15
metri, respectiv 4 metri au apă-
rut în alte două regiuni din Si-
beria.

După studiile efectuate în
zonă, experţii ruşi au ajuns la
concluzia că aceste cratere au
fost provocate de explozii de
gaze naturale, care au legătură
că fenomenul de încălzire glo-
bală. „Principalul element îl re-
prezintă o eliberare de hidraţi
de metan (o substanţă solidă,

un amestec de
gheaţă şi metan). S-a dovedit că
există astfel de hidraţi atât în
subsolul peninsulei, cât şi în stra-
turile de la suprafaţă. Pot fi şi
alţi factori. Fiecare din acest fac-
tor a contribuit la declanşarea
exploziei care a provocat apa-
riţia craterului”,  a explicat Vla-
dimir Potapov,  un reputat

cercetător de la Centrul pentru
studii arctice. Daily Mail notea-
ză că, potrivit unor experţi, ex-
plicaţia formării acestor cratere
ar putea sta la baza dezlegării
misterului dispariţiei vapoarelor
şi avioanelor în Triunghiul Ber-
mudelor

„Există o teorie care leagă
Triunghiul Bermudelor de hi-
draţii de metan. Ei încep să se
descompună, metanul din ghea-

ţă transfor-
mându-se în
gaz. Totul se
întâmplă ca
într-o reacţie
nucleară ,
producând
cantităţi uria-
şe de gaze.
Asta conduce

la încălzirea apei oceanului, iar
vasele se scufundă în aceste zone
pline cu imense cantităţi de gaze.
De asemenea, aerul de la su-
prafaţa zcestor zone devine su-
prasaturat cu metan, provocând
turbulenţe care pot cauza pră-
buşirea avioanelor”, susţine Igor
Ielţov, conducător al Institutul
Trofimuk.

Soneria inteligentă spune cine a sunat la ușă
O nouă invenție care se concentrează asupra
siguranței locuitorilor poate schimba radical acest
aspect.  Compania Ring în trecut sub denumirea de
DoorBot a lansat pe piață o sonerie cu totul specială,
ce include o componentă video și chiar senzori de
mișcare. Ea transmite semnal audio-video HD în in-
terior prin intermediul unei rețele de Internet Wi-Fi.
Dacă cineva nu este acasă și e căutat de o altă per-
soană la ușă, soneria va transmite semnalul către
smartphone-ul utilizatorului, care poate vorbi chiar și
de la distanță cu vizitatorul respectiv. Ring include
și senzori speciali care permit vizualizarea pe timp
de noapte. Soneria este rezistentă la intemperiile vre-
mii, fiind capabilă inclusiv să detecteze mișcările unor
persoane aflate în preajma ușii, atunci când vizitatorul
nu sună. Prețul ei este, într-o prima fază, 157 de euro,
urmând că de la 1 noiembrie să fie crescut la 196 de
euro.

Alcatel lansează un „phablet ”
Compania Alcatel a anunțat lansarea dispozitivul One
Touch Pop Mega LTE, cu un ecran de 6 inci, ce se
încadrează în categoria „phablet”, fiind în același timp
și telefon și tabletă. Acesta vine la pachet cu un te-
lefon mai mic destinat exclusiv convorbirilor telefonice.
Telefonul, denumit Buddy, cu un display de 960X540,
un procesor de 1.2 GHZ și cameră frontală, se poate
conecta la tableta Alcatel prin Bluetooth, iar bateria
rezistă chiar și 14 ore, informează Elite Daily. Alcatel
prezintă variante ieftine de telefoane, pentru a oferi
cumpărătorilor posibilitatea de a sta în permanență
conectați la cele mai noi tendințe ale tehnologiei smar-
tphone. Dispozitivele pereche vor fi lansate luna vii-
toare.

8 Marţi

Pe scurtMisterul „Triunghiului Bermudelor”,
la un pas de a fi dezlegat



Site-ul Ligii Pro-
fesioniste de Fot-
bal, a dat în cursul
dimine�ii de ieri, o
informa�ie bombă:
Ioan Andone - di-
rector tehnic la FC
Brașov. Fără  prea
multe amănunte,
sursa amintită a
precizat că acest lu-
cru va fi posbil în
cazul în care… va
fi schimbat
a c � i o n a r i a t u l !
„Ioan Andone a
mai lucrat la FC
Brașov în perioada
1999-2000. Acum,
«Fălcosul» îl va în-
locui pe Adrian
Szabo şi va fi ajutat
de Adrian Falub,
care va acoperi
funcţia de antrenor
principal. Ioan An-
done, în vârstă de
54 de ani, a câşti-
gat de trei ori titlul
de campion al Ro-
mâniei, cu Dina-
mo(2003-2004) şi
CFR Cluj (2007-
2008, 2011-2012). În carie-
ra sa a mai antrenat pe
Sportul Studenţesc,Universi-
tatea Cluj, Petrolul Ploieşti,
Farul Constanţa, FC Bihor,
Omonia Nicosia, Al-Ettifaq,
Al Ahli, TSKA Sofia, Rapid
şi Astana” a precizat site-ul
oficial al LPF. 

Uite știrea, nu e știrea! Ştirea
a dispărut la un moment dat
de pe site-ul LPF, dar după
câteva minute a fost publicată
din nou, „îmbunătă�ită”: „Fa-
lub va lucra cu Ando ca an-
trenor principal. De aceea a
refuzat oferta de la Iaşi”.
După alte câteva minute, in-
formaţia a fost ştearsă şi în-
locuită cu un articol care
găzduia doar o declaraţie dată
de directorul general al gal-
ben-negrilor, Constantin Zot-

ta: „Suntem mulţumiţi de Sza-
bo” şi scuzele celor care se
ocupă de site-ul LPF: „Pe
această cale dezminţim şi noi
informaţia privind preluarea
băncii tehnice a braşovenilor
de către cuplul Ioan Andone
- Adrian Falub”. 

Neculaie s-a enervat rău! Ioan
Neculaie, finanţatorul de la
FC Braşov, a izbucnit nervos
în momentul în care a aflat
de postarea de pe site-ul LPF.
„Să-i ia dracul pe ăia de la
Ligă. Cine îmi ia mie acţiu-
nile? Întrebaţi-l pe Gino! E o
idioţenie, o aşa tâmpenie mai
mare nu am auzit până acum.
Cineva vrea să destabilezeze
echipa”, a spus Ioan Neculaie
pentru ProSport. Nu la fel de
vehement a fost Ioan Andone,
care a lăsat subiectul în coadă

de pește. „Am citit şi eu ştirea,
dar, momentan, nu am semnat
nimic. Este un proiect intere-
sant la Braşov, sunt planuri
foarte ambiţioase, dar există
multe variabile care trebuie
îndeplinite pentru a se con-
cretiza totul. Nu exclud nimic,
nu vreau să mă arătaţi cu de-
getul peste două luni, dacă
merg acolo, dar în acest mo-
ment, nu e nimic sigur”, a de-
clarat şi Ioan Andone.

Vin sau nu noii investitori?
FC Brașov a devenit subiect
de presă, după ce în ultimul
timp s-a vehiculat ideea pre-
luării echipei de către un
grup de oameni de afaceri
din capitală. Aceștia urmau
să vină cu capitalul finan-
ciar, iar de destinele echipei
să se ocupe, ca și manager

general, Ioan Ando-
ne. Ca și în alte rîn-
duri (a se vedea
„tranzac�iile” cu in-
vestitorii turci sau
italieni), patronul
echipei, Ioan Necu-
laie, a negat
existen�a unor
discu�ii cu tema vin-
derea echipei. Cel
mai probabil, un
deznodământ în
noua tentativă de
vânzare a clubului
de sub Tâmpa îl
vom avea în maxim
două săptămâni.  

„Suntem foarte
mulțumiți de Szabo!”
Directorul general al
echipei FC Brașov,
Constantin Zotta, a
precizat ieri în ca-
drul emisiunii 100%
Sport, că nu se pune
problema înlocuirii
lui Adrian Szabo.
„Problema înlocuirii
lui Adrian Szabo nu
s-a pus nicio secun-
dă, orice discuţie pe
această temă este in-

utilă. Szabo a preluat echipa
într-un moment foarte greu,
echipa joacă, arată bine, de
ce să schimbăm antrenorul?
Eu nu știu absolut nimic des-
pre o posibilă preluare a
echipei de acel grup de in-
vestitori de care văd că se
vorbește” a precizat Zotta la
100% Sport (Mix 2 Tv).
„Este posibil ca aceste lu-
cruri să se întâmple fără să
știu eu. Până la urmă patro-
nul este cel care hotărăște
acest lucru. Dacă se va în-
tâmpla așa, eu îmi doresc
să fie spre binele Brașovului.
Dar, îmi este greu să cred
că echipa va fi preluată de
acel grup de oameni de afa-
ceri” a încheiat directorul
general al stegarilor, Con-
stantin Zotta.

Liga Profesionistă de Fotbal a dat ieri cu bățul în baltă: 
l-a numit pe Andone, noul technician al celor de la FC Brașov 

Să râdem cu Liga
Profesionistă
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România, hopul trei! 
Prima reprezentativă de fotbal a României va susține în
această seară, la Helsinki, al treilea joc din grupa F, în Cam-
pania de calificare pentru Campionatul European 2016. Pe
un frig pătrunzător, naționala României s-a antrenat ieri la
prânz pe stadionul Olimpic din Helsinki. Tricolorii au fost
supervizați din tribune de Anghel Iordănescu, Gino Iorgulescu,
președintele LPF, și Răzvan Burleanu, șeful Federației. Ro-
mânii au fost vizibil afectați de temperatura scăzută din ca-
pitala finlandeză, la ora antrenamentului termometrele arătând
doar 8 grade. Antrenamentul a fost unul de refacere și de
revenire la un tonus fizic optim, însă concentrarea a fost ma-
ximă. Niciunul dintre jucătorii pe care Federația i-a anunțat
ușor accidentați după meciul cu maghiarii, Lucian Sânmăr-
tean, Dragoș Grigore și Alexandru Maxim, n-au părut să mai
resimtă vreo problemă medicală. Oficialii care însoțesc
echipa au solicitat gazdelor în tribună pături, ca să se în-
călzească. Meteorologii preconizează că și la ora meciului
vor fi tot 8 grade. În plus, va fi înnorat și e posibil să și plouă.
Partida va începe la ora 21.45 și va fi preluată în direct de
canalul 1 al Televiziunii Române. Tot în grupa F, se mai
joacă în această seară Grecia-Irlanda de Nord și Insulele
Feroe-Ungaria. 

Ciuca bătăilor la U19!
Echipa de fotbal a România U19, s-a făcut de râs în turneul
din Georgia. În ultimul joc din grupa de calificare la Euro
2015, tricolorii mici au reușit să marcheze, însă n-a fost de
ajuns pentru a merge mai departe.Tricolorii antrenaţi de
Doru Isac au pierdut după ce au deschis scorul în minutul
1, prin Pușcaș. Kiteishvili cu o dublă şi Malania au adus vic-
toria gazdei acestei grupe, scor 3-1. Astfel, România a ter-
minat grupa pe ultimul loc, fără să reuşească să strângă
vreun punct. În primele două partide, România cedaseră în
fața Muntenegrului şi Ciprului, cu același scor: 0-1.

Rusia nu bate Moldova pe teren propriu!
Moldova a ținut Rusia în șah, la Moscova, Spania și Suedia
au câștigat previzibil, iar Anglia s-a chinuit cu Estonia, în de-
plasare. Rezultatele înregistrate în partidele disputate, du-
minică, în preliminariile Campionatului European din 2016,
sunt următoarele: 
Grupa C: Ucraina - Macedonia 1-0 (Sidorciuk '45+2)
Belarus - Slovacia 1-3 (Kalachev '79 / Hamsik '65, '84, Sestak
'90+1)
Luxemburg - Spania 0-4 (Silva '27, Alcacer '42, Diego Costa
'69, Bernat '88)
Grupa E: Estonia - Anglia 0-1 (Rooney '74)
Lituania - Slovenia 0-2 (Novakovici '33, '37)
Grupa G: Austria - Muntenegru 1-0 (Okotie '24)
Rusia - Moldova 1-1 (Dziuba '73 (penalti) / Epureanu '74)
Suedia - Liechtenstein 2-0 (Erkan Zengin '34, Durmaz '46)

Halep va ajunge pe 4!
Jucătoarea de tenis Simona Halep, acum pe locul 3 WTA,
va coborî o poziţie, până pe locul 4, în ierarhia care va fi
dată publicităţii lunea viitoare, ea urmând a fi depăşită de
sportiva cehă Petra Kvitova. Halep are în acest moment
6.246 de puncte, iar Kvitova 6.126 de puncte. Românca va
pierde la finalul săptămânii cele 470 de puncte aferente câş-
tigării turneului Kremlin Cup, din octombrie 2013. Sportiva
din Constanţa nu îşi apără titlul câştigat la Moscova pentru
a fi pregătită pentru Turneul Campioanelor, care va începe
lunea viitoare, la Singapore, competiţie finală a sezonului,
la care ea participă în premieră. În schimb, Kvitova nu are
nimic de apărat în această săptămână, astfel că ea va ră-
mâne cu cele 6.126 de puncte acumulate până în prezent.
Pe locurile 1 şi 2 se vor afla şi săptămâna viitoare americanca
Serena Williams, respectiv rusoiaca Maria Şarapova. În
afara celor patru jucătoare menţionate, la Singapore vor mai
fi prezente poloneza Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA,
canadianca Eugenie Bouchard, locul 7 WTA, sportiva sârbă
Ana Ivanovici, locul 8 WTA, şi daneza Caroline Wozniacki,
locul 9 WTA. Prima rezervă este germana Angelique Kerber,
locul 10 WTA.

SUA, cea mai tare la fileu!
Echipa de volei feminin a Statelor Unite ale Americii a câştigat
în premieră titlul mondial, după ce a învins, duminică, în
finală, la Milano, cu scorul de 3-1, reprezentativa Chinei.
Scorul pe seturi  a fost 27-25, 25-20, 16-25, 26-24. Ameri-
cancele au mai câştigat în 1967 şi 2002 medaliile de argint
la Campionatele Mondiale. Pe locul trei s-a clasat selecţionata
Braziliei, care a trecut în finala mică, cu scorul de 3-2 (25-
15, 25-13, 22-25, 22-25, 15-7), de formaţia Italiei.

Site-ul LPF a dat ieri noua bancă tehnică a stegarilor

„Am propus să jucăm la Brașov!”
După două săptămâni de pau-

ză, Liga 1 de fotbal va fi reluată
în acest weekend, cu jocurile care
contează pentru etapa cu numă-
rul 10. FC Brașov va juca în de-
plasare, cu Rapid, dar până ieri
nu se cunoștea locul disputării

partidei. În Giulești nu se poate
juca, deoarece Rapidul are tere-
nul suspendat, condi�ii în care
vișinii trebuie să se decidă asupra
unei loca�ii aflate la cel pu�in 60
de kilometrii de capitală. Direc-
torul general al stegarilor, Con-

stantin Zotta a făcut Rapidului,
o popunere inedită. „Eu am dis-
cutat cu cei de la Rapid și le-am
propus să jucăm la Brașov, pe
Tineretului, cu noi în calitate de
oaspe�i. Cheltuielile de organizare
le-am fi suportat noi, dar am fost

refuza�i. Cel mai probabil în cur-
sul zilei de mar�i (n.r. astăzi) vom
ști unde jucăm cu Rapidul. Ilie
Oană din Ploiești cred că ar fi
solu�ia agreată de ambele păr�i.
O altă variantă ar putea fi Giur-
giu” a spus Zotta. 
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În această săptămână, la Teatrul Sică
Alexandrescu sunt programate urmă-
toarele spectacole.

Astăzi, 14.10.2014
Autostrada de Neil LaBute – sala Studio,
ora 19.00. Spectacol de: Adrian Iclen-
zan
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pen-
tru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

Miercuri, 15.10.2014
Cel de lângă tine de David Lind -
say Abaire – sala Studio, ora
19.00. 
Regia: Vlad Zamfirescu.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ re-
dus pentru elevi, studenţi, pen-
sionari: 5 lei.

Joi, 16.10.2014
Nişte fete de Neil LaBute
– sala Studio, ora 19.00. 
Regia: Gelu Colceag.
Preţul biletelor: 10 lei.
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei.

Vineri, 17.10.2014
Olenka de Vasili Sigarev – sala Studio,

ora 19.00. 
Regia: Sânziana Stoi-
can.

Preţul biletelor: 10 lei.
Preţ redus pentru elevi,

studenţi, pensionari: 5
lei.

Sâmbătă, 18.10.2014
Un cuplu ciudat de Neil

 Simon – sala Mare ora
19.00. Regia: Adrian Iclen-

zan.
Preţul biletelor: categoria I –

11 lei; categoria II – 9 lei; Preţ
redus pentru elevi, studenţi, pen-

sionari: 5 lei.

Duminică, 19.10.2014
Jake şi femeile de Neil Simon de

Neil Simon – sala Mare, ora 19.00.
Regia: Petre Bokor.

Preţul biletelor: categoria I – 11 lei;
categoria II – 9 lei; Preţ redus pentru

elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu te juca cu banii astăzi, orice ar fi trebuie să fii
chibzuit/ă. Nu spune da tentaţiilor de fiecare dată, e foarte
important să faci economii. 
Taur. Fii mai sincer/ă cu tine şi cu cei din jurul tău astăzi,
este foarte important să spui ce ai pe suflet. Dacă nu ţi se
permite acest lucru, atunci ai grijă la limbaj. 
Gemeni. Trebuie să fii foarte atent/ă la vorbe astăzi, chiar
dacă îţi va fi greu. Este foarte important să spui ceea ce tre-
buie mai ales dacă interacţionezi cu persoane influente. 
Rac. Dacă eşti singur/ă, astăzi nu este cea mai bună zi pentru
a răspunde unui flirt. Cel mai probabil te vei trezi cu cineva
pe cap de care nu vei mai ştii cum să scapi. 
Leu. Încearcă să îţi duci toate sarcinile la bun sfârşit astăzi,
mai ales dacă ţi se cere să faci ceva anume. Încearcă să te
pui bine cu şefii, altfel vei avea de suferit! 
Fecioară. Astăzi ţi se va face o surpriză plăcută, şi în mod
sigur va fi din partea iubitei/iubitului. Câteva momente ro-
mantice te vor umple de energie şi de forţă de muncă. 
Balanţă. Iubita ta / iubitul tău te va scoate din minţi astăzi,
dar trebuie să înveţi să îţi controlezi ieşirile. Nu investi bani
şi nu semna acte astăzi, nu este o perioada favorabilă.
Scorpion. Spune da schimbărilor, chiar dacă nu eşti adept/ă
unui astfel de trăi. Ţi se poate schimba viaţa într-o clipă şi
trebuie să fii pregătit/ă pentru orice. 
Săgetător. Eşti plin/ă de energie astăzi, însă nu trebuie să o
iroseşti pe ce nu este important. Încearcă să te concentrezi
pe sarcinile cele mai serioase şi vei reuşi să te remarci.
Capricorn. Eşti foarte sociabil/ă astăzi şi nimic nu te poate
împiedica să te simţi bine. Nu ceda însă tentaţiilor prosteşti
şi încearcă să asculţi şi de sfaturile familiei.
Vărsător. Ai încredere în cei din jurul tău, mai ales dacă e
vorba de familie şi iubit/ă. Este o perioada bună din punct
de vedere sentimental, aşa că profită la maxim de asta!
Peşti. Stai foarte bine la capitolul dragoste, şi nici cu via-
ţăasexuală nu te poţi plânge. Fie că eşti singur/ă sau nu, ai
tot ce îţi doreşti dacă îţi propui ceva în acest sens.

Co
m

ple
ta

ţi c
u c

ifr
e d

e l
a 1

 la
 9.

 Ci
fre

le 
să

 nu
 se

  re
pe

te
 ni

ci 
pe

 ve
rti

ca
lă,

nic
i p

e o
riz

on
ta

lă 
şi 

nic
i în

 ca
re

ur
ile

 m
ici

 de
 3x

3

Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov vă
invită mâine, 15 octombrie
2014, ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Non ti scor-
dar di me. Recitalul va avea
loc tot la Sala Patria (sala
mică).

Intrpretează:
Asineta Răducan – mezzo-

soprană;
Gabriela Hazarian – mezzo -

soprană;
Sonia Hazarian – mezzoso-

prană;
Nora Vlad – actriţă.
La pian: Simona Patriche.
Intrarea se face pe bază de

bilete: 2 lei elevi şi studenţi; 3
lei pensionari; 5 lei adulţi.

Recitalul de la ora cinci
tot la Sala Patria ◾ Când bărbatul se simte rău, îşi

caută soţia.  Când bărbatul se simte
bine, îl caută soţia!

◾ Fiul discută cu tatăl său:
– Tată, să ştii că totuşi mama con-
duce automobilul mai bine decât
tine!
– Eşti sigur? Eu n-aş spune aşa ceva!
– Dar tu singur ai afirmat că n-ai
putea să faci nici 10 metri cu frâna

de mână trasă, pe când mama a
reuşit să parcurgă aşa 12 km!

◾ Ce vor avea afişat la pompă, în
2015, benzinăriile: Fă-ţi plinul şi
primeşti cadou o maşină.

◾ – Ia povesteşte, bade Gheorghe,
cum o fo’ cu accidentul de maşină?
– Apoi, o fost aşe: noi am mărs pă
drum tat’nainte şi, când drumu’ o
luat-o spre stanga, noi tăt ‘nainte...

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

Q.E.D. -PREMIERĂ-
(QUOD ERAT DEMONSTRANDUM)
Regie: Andrei Gruzsniczki
(AP-12), Dramă, 107 min.
ora: 18:00

UMBLÂND PRINTRE MORMINTE 
-PREMIERĂ-
(A WALK AMONG THE
TOMBSTONES)
Regie: Scott Frank
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
114 min.
orele: 13:00, 17:30, 22:00

NUME DE COD: SPIONUL DIN
NOIEMBRIE -PREMIERĂ-
(THE NOVEMBER MAN)
Regie: Roger Donaldson
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
108 min.
orele: 16:30, 21:15

DRACULA: POVESTEA NESPUSA 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15), Acţiune, Fantastic, Horror,
92 min.
orele: 15:30, 20:15

GONE GIRL 
Regie: David Fincher
(N-15), Dramă, Thriller, 145 min.
ora: 20:00

DANS LA COUR 
Regie: Pierre Salvadori
(AP-12), Dramă, 97 min.
ora: 13:45

EQUALIZER 
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 131 min.
orele: 14:15, 18:45

AMERICA, VENIM! 
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12), Comedie, 90 min.
ora: 15:45

Astăzi în Braşov

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

Spectacole de
teatru la Dramatic 

Bancuri
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Din presa maghiară
Greva muncitorilor de la fabrica de utilaje 
şi produse din fier Teutsch
Cei 90 de angajaţi ai fabricii de produse din fier ai fraţilor
Teutsch joi dimineaţă au intrat în grevă. Inspectoratul
de Muncă din Braşov a declarat greva ilegală conform
legii, deoarece între conducerea fabricii şi reprezentanţii
angajaţilor de câteva zile bune se duc tratative, iar In-
spectoratul de Muncă nu a primit raportul de la aceste
întâlniri. Astfel, muncitorii, ca să rămână în cadru legal
şi să evite descinderea jandarmeriei, au reluat lucrul la
ora prânzului, iar după masă s-au continuat tratativele
dintre reprezentanţii muncitorilor şi a conducerii fabricii,
în prezenţa unui inspector de muncă, al secretarului In-
spectoratului de Muncă şi al Asociaţiei Industriaşilor.
Discuţiile au fost întrerupte de rigiditatea în opinie a
conducerii fabricii şi astfel muncitorilor au intrat legal în
grevă.
Cerinţele lucrătorilor se referă în primul rând la creşterea
salariilor, dar solicită îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate,

respecta-
rea progra-
mului de
muncă de
8 ore, tra-
t a r e a
 umană a
ucenicilor,
p l ă t i r e a
orelor su-
plimentare
c o n f o r m
legii, acor-
darea şi
plata con-
c e d i u l u i
 legal.
În timpul
tratativelor
cele două
tabere nu

găseau calea de mijloc mai ales în stabilirea cotei de
majorare a salariilor. Muncitorii cereau o creştere de 25%,
dar angajtorii nu acordau mai mult de 10%.

(Beszüntették a munkát 
a brassói Teutsch-féle vasárugyár munkásai. 

În: Brassói Lapok, nr. 228, 6 octombrie 1934, p.2)

Casă de naşteri la Braşov
Duminică va fi inaugurată clinica privată a doctorului
Heinz Winkler – Casa de naşteri, o instituţie care lipsea
sistemului sanitar braşovean. Clinica privată din Şirul
Grâului nr. 6 este concepută cu camere de clasa I şi
clasa II, iar preţul pauşal stabilit acoperă toate intervenţiile
care pot apărea în cadrul unei naşteri şi îngrijirea de
după. Casa de naşteri este dotată după ultimele cerinţe
medicale, respectând normele moderne de igienă. Ale-
gerea medicilor de către pacienţi este liberă.

(Szülőotthon Brassóban. 
În: Brassói Lapok, nr. 229, 7 octombrie 1934, p.6)

În prima parte a acestei ru-
brici, prozatorul şi criticul
braşovean Ovidiu Mocea-
nu a scris despre antologia
Literatură şi eveniment
(alcătuită de braşoveanul
Anatol Ghermanschi şi
prefaţată de George Ma-
covescu), care grupa arti-
cole, studii, poezii, poeme,
ce oglindeau „modul cum
s-au reflectat în conştiinţa
scriitorilor contemporani,
două din evenimentele
cruciale din trecutul Ro-
mâniei: anul 1848 şi actul
Unirii, din 1859”. 

Era pus astfel la dispoziţia
cititorilor un material foarte
bogat, risipit prin revistele li-
terare, aproape uitat – ceea ce
era „oarecum surprinzător” şi
dădea „întreprinderii asidue a
lui A. Ghermanschi meritul,
deloc de ignorat, de restituire”.
Anul 1848 şi Unirea, mai spu-
nea scriitorul Ovidiu Moceanu,
„momente importante în fău-
rirea României moderne, au
avut un puternic ecou peste
generaţii”. Scriitorii contem-
porani au sesizat, „în pagini
mişcătoare, resorturile adânci
care au determinat schimbările,
contribuţia maselor populare,
conduse de personalităţi ca N.
Bălcescu, A. Iancu sau Al. I.
Cuza”. 

Numai spaţiul l-a determinat
pe scriitorul braşovean să lase
la o parte, după cum însuşi
mărturiseşte, „multe texte, la
fel de semnificative”. Antologia
anatolghermanschiană nu era

doar o „colecţie de atitudini”.
Studii riguroase ofereau o „im-
agine adecvată a evenimentelor,
în complexitatea lor”. 

Era de consultat o antologie
în care cercetarea şi creaţia co-
laborau pentru „a proiecta din
diferite unghiuri evenimentele
respective”. Ca atare, antologia
restituia publicului larg „arti-
cole vibrante” şi era „o dovadă
a patriotismului scriitorilor din
România socialistă”, după cum
spunea prefaţatorul George
Macovescu. 

Cea de-a doua carte era
analizată de Horst Anger şi
se numeşte Berichtigung
(„Corecturi”) şi era semnată
de poetul sas Hans Schuller
care revenea pe piaţa edito-
rială după o absenţă de 10 ani.
Titilul volumului se dorea
semnificativ: pentru a nu ră-

mâne în urma dinamismului
vieţii poetul (şi prin el bineîn-
ţeles cititorul) era invitat „să-şi
verifice permanent atitudini,
concepţii, relaţia individ-co-
lectivitate”. Imaginile mitizate
aveau nevoie de corecturle lu-
cide ale uneri conştiinţe aten-
te. O constantă în lirica
hansschulleriană se dovedea
în acest volum versul iubirii,
fiorul erotic fiind dezvoltat cu
o „neaşteptată tandreţe, um-
brit de sentimentul efemeru-
lui; domină în aceste note
sentimentale rezonanţele ele-
giace, fructul întâlnirii rămâne
amintirea”. 

Horst Anger mai spunea că
poetul nu trăia sau nu divulga
„sentimentul de criză, frustrare
şi izolare afectivă”, câştigând
teren activismul robust, iar in-
trospecţia se încheie cu analize

ironice şi autoironice”. Majo-
ritatea poemelor acestui volum
constituia portrete parodistice
aeonaţo lirici din toate gene-
raţiile, de la Wolf Aichenburg,
până la Richard Wagner. În
aceste portrete literare, poetul
Hans Schuller, dezvoltând un
domeniu neglijat al literaturii
germane din România, folosea
„citatul, colajul literar, rima ca-
racterizată, vocabularul tipic”.
Nu lipseau nici autoportretele
lui Hans Schuller, din care pri-
mul fusese scris în 1966.
Acum, în 1979, ideea era reîn-
noită: „Înrolat din nou printre
voluntarii gata de luptă / con-
tinui marşul.../ cu vechea poftă
de fapte, / doresc lumea s-o
transform...”    
(„Drum Nou” – 14 oct. 1979)
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„Braşov, 7 octombrie: Cu-
noscutul prin a sa generozi-
tate, consilierul şi asesorul a
două comitate, domnul Ioan
de Tartler, prin o scrisoare a
sa din 5 octombrie anul cu-
rent către domnul abate şi
pleban Antonie de Kovaci în-
dreptată, arată o nouă jertfă
de 1.000 florini argint făcută
noului gimnaziu latinesc de

la catolici (din
Braşov). 

Şi aşa cu totul
lasă în testamen-
tul său 3000 flo-
rini de argint
numitului institut.
Nu este cu putinţă
ca această pildă rară de pa-
triotism şi generozitate să nu
insufle şi pe alţii spre a jertfi

asemenea pentru cultura fii-
lor şi nepoţilor săi. E cunos-
cut că domnul consilier se

trage de familie din Braşov.
Dar aceea încă e ştiută cum
că acel bătrân vrednic de toa-
tă cinstea nu mai este nici cu
o datorie legat către locul
naşterii sale decât singur cu
dorirea de a face un bine  pe
care furiile şi moliile să nu
poată să-l atingă niciodată.”
(Gazeta de Transilvania, nr. 42, 

13 octombrie 1840, p. 1.)

Iulian Cătălui

Ruxandra Nazare
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Vitrina cărţii braşovene”
14 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”

Sprijin pentru şcoală
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A doua generaţie a SUV-
ului Audi Q7 va debuta
oficial anul viitor în luna
ianuarie la Salonul Auto
de la Detroit. Lansarea
a fost confirmată de
 Ulrich Hackenberg,
membru în consiliul de
administrare Audi.

Cel mai mare SUV din
gama Audi are deja aproape
nouă ani de când este în oferta
producătorului german. Este
timpul pentru un înlocuitor şi
acesta va fi prezentat publi-
cului în luna ianuarie a anului
viitor la Salonul Auto de la
Detroit. Informaţia a fost con-
firmată la Paris de către
 Ulrich Hackenberg, unul din-
tre cei mai înalţi oficiali Audi
în cadrul unui interviu. Între-
bat când vom putea vedea
noul Q7, acesta a răspuns:
„Dacă veniţi la Detroit, îl veţi
vedea.”

A doua generaţie a SUV-ului
full-size de la Audi va folosi
platforma MLB, ceea ce în-
seamnă ca va fi mai uşor cu
aproximativ 350 kg. Silueta va
fi mai zveltă, iar partea frontală

va aborda grila hexagonală fo-
losită pentru toate modelele
Audi. Ca şi până acum, Audi
Q7 va avea şapte locuri, dispuse
pe trei rânduri, iar lungimea to-
tală va depăşi cinci metri. 

Cel mai probabil noul Audi
Q7 va avea actualele propul-
soare diesel şi benzină. În
plus, va exista aproape sigur
o variantă e-tron plug-in
 hybrid.

Noul Audi Q7 
va fi lansat în 2015

Tichetele electronice pentru persoanele
fizice în Programul „Rabla” s-au epuizat

Toate cele 17.000 de vou-
chere alocate persoanelor fi-
zice în Programul „Rabla” din
acest an s-au epuizat cu o lună
înainte de termenul-limită, a
anunţat, ieri, Ministerul Me-
diului şi Schimbările Climatice
(MMSC). „Astăzi, 13 octom-
brie 2014, (n.r. ieri) a fost
epuizat ultimul tichet electro-
nic destinat persoanelor fizice
prin Programul de  Înnoire a
Parcului Auto (Rabla 2014).

Acesta a fost lansat în luna
aprilie 2014 şi a dat posibi-
litatea ca 17.000 de români
să îşi înlocuiască maşinile
vechi, poluante, cu altele noi,
cu emisii reduse. Programul
este deja la a 10-a ediţie, fiind
unul dintre cele mai longevive
programe guvernamentale”,
se arată într-un comunicat al
ministerului de resort. 

În acest an, MMSC, prin
Administraţia Fondului pen-

tru Mediu a alocat suma de
119 milioane de lei pentru
persoanele fizice care au
dorit să-şi caseze autovehi-
culul vechi şi să-l schimbe
cu unul nou. Prima de casa-
re acordată fiecărui benefi-
ciar al programului a fost de
6.500 de lei, iar rezervarea
primului tichet electronic a
fost înregistrată în sistemul
informatic al AFM în data
de 8 aprilie 2014.

Honda Jazz Hybrid va fi
comercializat alături de o ver-
siune revizuită a Honda Jazz
cu motorizare pe benzină şi
marchează, în premieră,
disponibilitatea unui sistem
hibrid paralel pe un auto-
mobil din clasa B. Jazz
Hybrid este echipat cu
 tehnologii care protejează
mediul şi eficientizează con-
sumul: sistemul ECO Assist
şi butonul ECON.

Jazz Hybrid dispune de
acelaşi sistem de propulsie ca
şi hibridul Insight, adică un
motor de 1,3 litri i-VTEC şi
motor electric. Sistemul este
combinat cu o cutie de viteze
CVT şi are emisii de doar

104g/km de CO2 – cele mai
mici din gama de maşini de
segment B cu cutie automată.
Consumul de combustibil este
de doar 4,5l/100 km în regim
mixt. Fiind un hibrid cu mo-
tor benzină-electric, acesta asi-
gură un nivel foarte scăzut
pentru orice fel de emisii, nu

doar pentru
cele care in-
tră în com-
p o n e n ţ a
diferitelor

taxe de
poluare.

H o n d a
Jazz Hybrid este

disponibil în reţeaua deale-
rilor Honda, la un preţ de la
14.190 Euro fără TVA, pen-
tru echiparea superioară Ele-
gance, cu plafon panoramic. 

Din octombrie, modelul
Jazz Hybrid vine echipat şi cu
anvelope de iarnă cadou şi
poate fi achiziţionat cu finan-
ţare în leasing, cu dobândă
 începând de la 0.99%/an.

Ninja H2R, 300 de cai-putere
Kawasaki a prezentat la Sa-
lonul Moto de la Köln, Inter-
mot 2014, Ninja H2R, scrie
pemotoare.ro. Motoreta
este dotată cu un motor de
300 de cai-putere scoşi
dintr-un motor de un litri su-
praalimentat. Japonezii n-au livrat nici un fel de date teh-
nice, s-au limitat la a anunţa că va avea o acceleraţie
nemaivăzută. Pentru păstrarea stabilităţii, Kawasaki Ninja
H2R va avea aripi stabilizatoare din fibră de carbon. Ka-
wasaki Ninja H2R va avea şi o versiune de stradă de 80
de cai-putere. Conform sursei citate, preţul ar putea fi de
35.000 de euro pentru versiunea de 300 de cai.

Automobile Bavaria, 20 de ani
Automobile Bavaria a aniversat 20 de ani de prezenţă în
România cu avanpremiera hibridul de înaltă performanţă
BMW i8.La evenimentul de la Ateneu au luat parte peste
700 de invitaţi care au aflat că e lângă BMW, BMW M,
MINI, Rolls-Royce şi Motorrad, grupul va comercializa şi
modelul BMW i. „Am pornit cu un birou în singurul centru
de afaceri din Bucureşti şi am vândut 11 maşini cu ajutorul
a trei angajaţi. Astăzi, Grupul Automobile Bavaria are
peste 600 de angajaţi şi 15 dealeri, în două ţări”, a spus
Michael Schmidt, preşedintele fondatorul companiei.

Adio, Lancer Evo!
Urmaşul lui Mitsubishi Lancer Evo va fi un crossover cu
sistem de propulsie hibrid. Astfel, epopea furioaselor mo-
dele Evo se va opri la X. „Nu va exista aşa cum îl cu-
noaştem acum. Va fi însă înlocuit cu un SUV foarte
performant care va duce spiritul Evo mai departe”, a de-
cralat Kanenori Okamoto. Modelul Mitsubishi MiEV Evo-
lution este folosit în celebra cursă de la Pikes Peak, fiind
unul dintre cei mai probabili înlocuitori.

Honda Jazz Hybrid este disponibil 
şi pentru români


