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VALUTĂ

Un incendiu foarte puternic a izbucnit, sâmbătă noaptea,
la un depozit de substanţe toxice aflat în zona Cheile Râş-
noavei (de la Râşnov spre Predeal). Potrivit dispeceratului
de la ISU Braşov, peste 100 de pompieri din Braşov, Co-

vasna şi Harghita au muncit zece ore ca să oprească vâlvătaia.
Ca să stingă deşeurile de magneziu, pompierii au folosit
praf de ciment şi nisip uscat, iar pentru răcirea zonelor în
pericol au avut nevoie de spumă lichidă.

Incendiu puternic
la un depozit

Săptămâna debutează cu vreme fru-
moasă şi în încălzire în toate zonele
ţării. Marţi, în vestul, centrul şi nor-
dul ţării norii se adună tot mai mulţi
si lasă pe arii extinse ploi, dar în sud
şi sud-est predomină soarele. De
miercuri, însă, în jumătatea de vest
a ţării temperaturile scad simţitor,
vor fi şi cu 10 grade mai mici faţă

de ziua precedentă. Miercuri noaptea
va urma o schimbare radicală a vre-
mii, iar pe crestele înalte se va aş-
terne un strat de zăpadă. Tendinţa
de vreme rece se va resimţi până
spre sfârşitul săptămânii, regimul ter-
mic nu se redresează, iar valorile
diurne vor fi mai degrabă comparate
cu cele din cursul nopţii. 

Vremea, schimbare radicală
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La prima participare în Cupa Con-
tinentală la hochei pe gheaţă, cam-
pioana României, Corona Wolves
Braşov a avut o comportare remar-
cabilă. Hocheiştii de sub Tâmpa au
înregistrat două victorii – cu Prizma
Riga şi Dab Docler, şi au cedat în jo-
cul decisiv pentru calificarea în turul
3, aseară, în jocul cu KS Sanok, cam-

pioana Poloniei. O experienţă bună
pentru „lupii” Braşovului, care acum
se vor concentra pe campionat, cupa
României şi Liga Mol. Din grupa de
la Braşov, merge la Angers (Franţa)
în turul 3, HK Sanok. Din grupa B,
disputată la Bremerhaven (Germa-
nia), va merge echipa gazdă şi Belfast
(Marea Britanie).

Au ratat calificarea pentru 3 minute!
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214 de elevi au rămas fără
abonamente de transport din
cauza absenţelor nemotivate
Faţă de luna septembrie, când în baza situaţiei transmise de
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov Primăria Braşov a
emis 14.159 de abonamente gratuite de transport pentru elevi,
pe una sau două linii de autobuz, numărut abonamentelor
vizate în luna octombrie a fost de doar 13.945. Diferenţa de
214 sunt – potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea – abonamente care nu au mai fost acordate din cauza
absenţelor elevilor. Potrivit hotărârii de consiliu local, elevii
pierd dreptul la transportul gratuit pe luna respectivă dacă
absentează nemotivat la o singură oră. 
Faţă de luna septembrie, în topul absenţelor se află Liceul
Teoretic „Johannes Honterus”, cu 77 de abonamente nevizate
pe luna octombrie dintr-un total de 979 emise în septembrie,
Liceul Tehnologic Silvic „Nicolae Rucăreanu”, unde s-au în-
registrat 29 de absenţi nemotivat dintr+un total de 256 po-
sesori de abonamente şi Colegiul Naţional „Unirea”, cu 17
abonamente care nu au mai fost vizate, dintr-un total de 712.
a Şaguna, Meşotă, Informatică, Aprily Lajos, Colegiul Tehnic
Transilvania, Remus Răduleţ, Pedagogic şi Titulescu, rata de
prezenţă a fost de 100%, printre elevii care au primit abo-
namente de transport. 
Din totalul abonamentelor eliberate pe luna septembrie,
12.813 sunt pentru o linie de transport, iar 1.346 pe două
linii. Pentru luna octombrie, beneficiază de gratuitate pe o
linie 12.610 elevi, şi pe două linii, 1.335 de elevi. Între do-
miciliu şi şcoală trebuie să existe distanţă de cel puţin o staţie
mai lungă sau două mai scurte, pentru ca elevul să beneficieze
de abonamentul gratuit. Abonamente pe două linii se elibe-
rează atunci când nu există o linie de autobuz care să facă
legătura direct între şcoală şi casă. 
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Va ninge în zonele montane
Săptămâna debutează cu

vreme frumoasă şi în încălzire
în toate zonele ţării. Apoi vre-
mea se va răci treptat, fiind
aşteptate ninsori în zonele
montale, spre sfîrţitul săptă-
mânii.

Săptămâna începe cu vre-
me frumoasă şi în încălzire
în toate zonele ţării, dar cu
deosebire în cele estice şi su-
dice, unde la amiază se ating
22-23 de grade, pornind de
la 15-16 grade în nord-vestul
extrem şi în Delta Dunării.
Marţi în vestul, centrul şi nor-
dul ţării noastre norii se adună
tot mai mulţi şi lasă pe arii
extinse ploi, dar în sud şi sud-
est predomină soarele peste
zi şi vremea va fi frumoasă
până seara târziu, şi abia
noaptea apar câţiva stropi de
ploaie. Vântul doar pe crestele
înalte de munte se arată mai
agitat, iar temperaturile rămân

ridicate.
Miercuri însă, în jumătatea

de vest a ţării, temperaturile
scad simţitor, vor fi şi cu 10
grade mai mici faţă de ziua
precedentă, la amiază nu se
ating mai mult de 8-10 grade
în câteva localităţi din Banat
şi Crişana, în timp ce în sud-
est încă sunt valori generoase,
de 22-23 de grade. 

Pentru joi, răcirea se va
simţi în toate zonele ţării unde
temperaturile nu vor trece de
10 grade Celsius. Tendinţa de
vreme rece se va resimţi până
spre sfârşitul săptămânii, re-
gimul termic nu se redresează,
iar valorile diurne vor fi mai
degrabă comparate cu cele din
cursul nopţii. Mai mult, vântul
se intensifca şi el în majori-
tatea regiunilor, iar la munte
rafalele sunt din ce în ce mai
puternice şi noaptea pe cres-
tele înalte apar şi ninsori.

Raed Arafat, despre EBOLA:
În România, în prezent, nu
avem niciun motiv de panică

Reacţia MAE după ce un consilier italian a bătut un român
Ministerul Afacerilor Externe condamnă, prin purtătorul
de cuvânt Brânduşa Predescu, atitudinea consilierului
italian Anthony Aliano care a anunţat „cu satisfacţie”,
pe Facebook, că a bătut un român în plină
stradă.”Considerăm inadmisibilă atitudinea exprimată
de un politician, reprezentant al administraţiei locale
din Italia, ale cărui afirmaţii injurioase la adresa unui
presupus român denotă o evidentă atitudine xenofobă
şi prejudecăţi grave la adresa cetăţenilor românilor
în ansamblu, fiind în acelaşi timp un îndemn direct
la violenţă. Este inacceptabil ca un oficial al admi-
nistraţiei local a unui stat membru UE, prieten şi par-
tener, să se exprime, chiar şi pe o reţea de socializare,
în acest mod denigrator faţă de alţi cetăţeni europeni,
faţă de români”, afirmă purtătorul de cuvânt al MAE
într-un comunicat transmis duminică.Conform oficia-
lului MAE, „asemenea afirmaţii, cu evidentă conotaţie
xenofobă, afectează şi decredibilizează rolul de model
şi de reper moral pentru comunitate pe care orice
ales local într-o administraţie europeană ar trebui să
şi-l asume”.

Papa care l-a primit în audienţă 
pe Ceauşescu în ’73 a fost beatificat
Papa Paul al VI-lea, care a condus Biserica Catolică
între anii 1963 şi 1978, a fost beatificat duminică de
Papa Francisc în Piaţa Sfântul Petru, în prezenţa fostului
Suveran Pontif Papa Benedict al XVI-lea şi a numeroşi
cardinali din întreaga lume, transmite AFP. Papa Fran-
cisc a rostit în latină formula consacrată, cerând ca „ve-
nerabilul servitor al Domnului Paul al VI-lea să devină
preafericit”. Sărbătoarea acestuia va avea loc în fiecare
an la data de 26 septembrie.Papa Paul al VI-lea, născut
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, (n. 26
septembrie 1897, Italia – d. 6 august 1978) a fost Su-
veran Pontif între 1963 şi 1978. Cei care l-au cunoscut
mai bine îl descriu ca pe un om strălucit, profund spi-
ritual, umil, rezervat şi blând, un om de o „curtoazie
infinită”. A fost unul dintre papii care a călătorit cel mai
mult şi primul care a vizitat cele cinci continente, no-
tează wikipedia.În data de 26 mai 1973 l-a primit în
audienţă pe Nicolae Ceauşescu, care s-a arătat inte-
resat de reglementarea situaţiei Bisericii Române Unite
prin trecerea greco-catolicilor la ritul latin (romano-ca-
tolic), propunere respinsă de Vatican. Pentru moartea
sa a cerut ca funeraliile să fie simple, fără catafalc şi
fără monument pe mormânt. A fost înhumat la 12 august
1978, potrivit dorinţelor sale, în grotele Vaticanului,
după o ceremonie care a avut loc în Piaţa Bazilicii Sf.
Petru din Roma.În aprilie, Papa Francisc i-a canonizat
pe Ioan al XXIII (1958-1963) şi pe Ioan Paul al II-lea
(1978-2005)

Secretarul de stat în ca-
drul Ministerului Afa -
cerilor Interne, Raed
Arafat, a asigurat, sâm-
bătă, la Realitatea TV, că,
în România, la ora actua-
lă, nu există niciun motiv
de panică, în ceea ce pri-
veşte epidemia de Ebola 

Raed Arafat a ţinut să pre-
cizeze că, deşi „riscul este mic,
noi trebuie să fim pregătiţi şi
pentru un singur caz, pentru
a evita răspândirea lui”, de
aceea „este obligatoriu ca toa-
te măsurile să se facă în regim
de urgenţă”.

„Vreau să transmit că, în
România, la acest moment, nu
avem motiv de panică şi acest
lucru a fost insistent subliniat
la nivelul întrunirii ministeria-
le, care a fost la Comisia Eu-
ropeană. Nu se pune problema
să se izoleze ţările  africane sau
să se închidă graniţele, ar duce
la agravarea situaţiei, mai mult
decât la îmbunătăţirea ei. S-a
discutat mult de screeningul la
intrare în Europa, unde să se
facă screeningul că dacă cine-
va este îmbolnăvit, totuşi, să
prindem situaţia de la început
şi să fie izolat. Concluzia a fost
că screeningul, cel mai bine,
este să fie făcut la ieşire din
ţările africane afectate,
 urmând ca ONS şi Comisia
Europeană să auditeze aero-
porturile de la care se pleacă,
să fie convinşi că screeningul,

în perioada următoare, se face
corect. În acelaşi timp, se dis-
cută de screeningul pentru cei
care vin pe cale maritimă, aco-
lo se stă 10-15 zile şi chiar
dacă s-a făcut un screening la
urcare, pe vas, oricum trebuie
făcut un screening la sosire,
lucru pe care îl va implementa
şi România”, a explicat, la
Realitatea TV, Raed Arafat.

De asemenea, fostul minis-
tru al Sănătăţii a ţinut să pre-
cizeze că „omul devine
contagios numai după ce apar
simptomele” şi că, în acest
sens, „rolul nostru este să mo-
notorizăm dacă apare orice
semn, că există această infec-
ţie”, urmând ca persoana să
fie „automat izolată”, împreu-
nă cu cei cu care a luat con-

tact, care, la rândul lor, vor fi
ţinuţi sub observaţie. 

„Oricând poate să ajungă
un caz la noi, prin orice cale.
Singura chestie este să putem
să îl depistăm cât mai repede,
să limităm şi să tratăm con-
tactele acestui caz şi, bine -

înţeles, să îi asigurăm tra -
tamentul de sprijin simptoma-
tologic. (...) Omul devine
contagios numai după ce apar
simptomele. Foarte important!
Dacă este asimptomatic, este
necontagios, astea sunt infor-
maţiile date de către experţi.
Atunci, rolul nostru este să
monotorizăm dacă apare orice
semn că există această infecţie,
persoana automat izolată, îm-
preună cu contacţii care ur-
mează să fie monotorizaţi.
Trebuie să se facă instruirea
în toate zonele, nu este sufi-
cient să ai această instruire
într-un singur spital”, a mai
spus Raed Arafat

Pe plan mondial, virusul
Ebola a omorât aproape
5.000 de persoane. Recent,
ONU a anunţat că specialiştii
sunt pe punctul de a pierde
lupta cu Ebola. Virusul se
poate transmite prin contact
cu sângele unui animal sau al
unui om infectat.

Suspiciunea de Ebola, în
cazul a trei pacienţi internaţi
în Spitalul de Boli Infecţioa-
se din Braşov, nu s-a con-
firmat. CeI trei au fost
spitalizaţi joia trecută, în sa-
loane special amenajate, li
s-au recoltat probe pentru
analize şi s-a instituit caran-
tina. Măsura a fost ridicată

vineri dimineaţă, au decla-
rat, surse din interiorul Spi-
talului Clinic Judeţean de
Urgenţă din Braşov. „Pe te-
ritoriul României nu avem
suspiciuni de infectare cu
virusul fenrei hemoragice”
a declarat Oana Grigore –
purtătorul de cuvânt al Mi-
nisterului Sănătăţii.

Alertă şi la Braşov 

Raed Arafat asigură că România e pregătită pentru apariția unui caz de boală  



Un braşovean de 33 de ani
şi-a pierdut viaţa în urma unui
grav accident rutier petrecut
joi noapte pe strada Hărma-
nului din Braşov. Acesta con-
ducea un autoturism dinspre
cartierul Triaj spre centru şi
conform primelor informaţii
ale poliţiştilor, nu a adaptat
viteza la condiţiile drum, a

pierdut controlul volanului şi
a intrat în coliziune cu un
stâlp de pe marginea drumu-
lui. În maşină se afla şi un pa-
sager, care a fost rănit şi
transportat la Spitalul Clinic
Judeţean. 

La faţa locului au interve-
nit mai multe echipaje de la
Inspectoratul pentru Situaţii

de Urgenţă dar şi de Poliţie
Rutieră. 

„Accidentul s-a soldat cu
două victime, în urma im-
pactului deosebit de puter-
nic, conducătorul auto a
rămas încarcerat, s-a in-
tervenit pentru scoaterea
acestuia dintre fiarele con-
torsionate ale autoturismu-
lui, dar din păcate nu a
răspuns manevrelor de re-
suscitare”, a declarat loco-
tonent Ciprian Sfreja,
purtător de cuvânt la ISU
Braşov. 

Pasagerul din dreapta, în
vârstă de 32 de ani, a fost ră-
nit în zona capului şi a fost
transportat la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov. 

Cercetările sunt continuate
de poliţiştii Biroului Rutier
Braşov, sub coordonarea unui
procuror, pentru stabilirea îm-
prejurărilor exacte în care s-a
produs accidentul. 

Poliţiştii braşoveni au prins
sâmbătă noaptea un tânăr din
Argeş care conducea sub in-
fluenţa băuturilor alcoolice.
Bărbatul conducea un auto-
turism pe strada Crinului din
municipiul Braşov şi, ajun-
gând la intersecţia cu strada
Rozelor, a pierdut controlul
asupra volanului şi autove-

hiculul condus de el a intrat
în coliziune cu gardul unei
staţii de carburanţi, după
care s-a răsturnat. În urma
evenimentului nu au rezultat
victime omeneşti. Conducă-
torul auto a fost testat de po-
liţişti cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind de 0,58 mg/l
alcool pur în aerul expirat şi

a fost condus apoi la spital
pentru recoltare probe bio-
logice, în vederea stabilirii
alcoolemiei. Poliţiştii au în-
tocmit pe numele său dosar
penal pentru săvârşirea in-
fracţiunii de conducere a
unui autoturism pe drumu-
rile publice sub influenţa
băuturilor alcoolice.

Un incendiu declanşat în
noaptea de sâmbătă spre
duminică la un  depozit de
reziduuri şi substanţe pe-
riculoase, situat în apro-
piere de drumul dintre
Râşnov şi Predeal, a nece-
sitat  intervenţia a 20 de
autospeciale de la Inspec-
toratele pentru Situaţii de
Urgenţă Braşov, Covasna
şi Harghita.

Purtătorul de cuvânt al ISU
Braşov, Ciprian Sfreja, a precizat
că intervenţia a fost foarte dificilă,
localizarea incendiului s-a făcut
cu greu pentru a opri propagarea
la un depozit de materiale lem-
noase şi la o fermă cu animale si-
tuate în apropiere.

Pompierii au acţionat peste 10
ore pentru stingerea incendiului
având în vedere că în depozit erau
deşeuri de magneziu, cauciucuri
şi alte materiale, iar într-o hală
vecină vopsele şi cherestea. Pen-
tru a stinge deşeurile de magneziu
pompierii au folosit praf de ci-

ment şi nisip uscat, iar pentru ră-
cirea zonelor aflate în pericol s-
a folosit spumă lichidă.

„Peste 100 de pompieri de la
Inspectoratele Judeţene pentru Si-
tuaţii de Urgenţă Braşov, Covasna
şi Harghita au intervenit cu 20 de
autospeciale pentru stingerea in-
cendiului, având în vedere că în
hala în care a izbucnit erau deşe-
uri de magneziu, lacuri, vopsele,
cauciucuri. Mai bine de 10 ore
pompierii s-au luptat cu flăcările
care au atins şi şase metri înăl-
ţime. Nu s-au înregistrat victime.
La faţa locului mai avem trei au-
tospeciale, pentru că pe o supra-
faţă de 20 de metri pătraţi mai
există uşoare fumegări, a spus
purtătorul de cuvânt, citat de ager-
pres.ro. Circulaţia pe drumul din-
tre Râşnov şi Predeal s-a făcut cu
dificultate din cauza restricţionării
acesteia pentru intervenţia autos-
pecialelor. Nu au fost persoane
rănite. Ancheta care a început în
acest caz va stabili cu exactitate
cauza incendiului”, a mai precizat
reprezentantul ISU Braşov.

Incendiu la un depozit din judeţ.
Peste 100 de pompieri au intervenit 
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Prins băut la volan 

Fo
to

: I
SU

 B
ra

şo
v

Accident mortal în Triaj 
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Comisia Europeană (CE) a
decis retragerea cererilor de
chemare în judecată a Româ-
niei în cazul netranspunerii
unor directive atât în ceea ce
priveşte sectorul gazelor natu-
rale, cât şi sectorul energiei
electrice.

„Comisia Europeană a
transmis Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene acte din care
rezultă că ţara noastră şi-a
 îndeplinit obligaţiile de trans-
punere ulterior începerii pro-
cedurii la Curte. La început,

Comisia a cerut desistare pen-
tru cauza pe energie electrică,
iar Colegiul Comisarilor a luat
o decizie similară şi în ceea ce
priveşte speţa pe gaze natura-
le”, a declarat într-un comuni-
cat ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicolescu.

CE a iniţiat în 2011 proce-
dura de infringement împotri-
va României pentru faptul că
Guvernul percepea tarife pen-
tru tranzacţiile la importul şi
exportul energiei electrice. Ta-
rifele au fost eliminate la ju-

mătatea anului trecut. Proce-
dura de infringement în sec-
torul gazelor a fost deschisă
întrucât România nu putea asi-
gura exportul. Autoritatea Na-
ţională de Reglementare în
Domeniul Energiei a emis anul
trecut o reglementare pentru
a da posibilitatea exporturilor
de gaze, pentru a opri infrin-
gementul.

Sistemul naţional de trans-
port al gazelor este interconec-
tat cu reţelele Ungariei şi
Republicii Moldova.

Programul guvernamen-
tal „”Prima casă”„ va be-
neficia de o suplimentare
cu 400,5 milioane de lei,
echivalentul a 90 milioa-
ne euro, potrivit unui
proiect de Hotărâre de
Guvern, publicat vineri
pe site-ul Ministerului Fi-
nanţelor Publice (MFP).

Prin proiectul de act nor-
mativ, MFP propune realoca-
rea pentru programul „Prima
casă” a sumei de 400,5 mi-
lioane lei din plafonul destinat
Programului de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor în do-
menii prioritare pentru eco-
nomia românească, finanţate
din instrumentele structurale
ale Uniunii Europene alocate
României, în condiţiile în
care, din acest plafon pentru
anul 2014, în sumă de
100 milioane euro (respectiv
445 milioane lei), nu a fost
acordată nicio garanţie, ca ur-
mare a faptului că nu au fost
depuse cereri în acest sens.

„Prin acest proiect de act
normativ venim în sprijinul
persoanelor care au depus do-
sare la bănci pentru a obţine
credite cu garanţii guverna-
mentale prin Programul Pri-
ma casă – şi ştim că sunt la
băncile partenere programului
foarte multe dosare în lucru –

şi, prin ur-

mare, dăm curs solicitărilor
primite din partea finanţato-
rilor”, a declarat ministrul Fi-
nanţelor Publice, Ioana-Maria
Petrescu.

De la începutul anului
2014, numărul de garanţii

acordate este de peste 16.556,
iar finanţările accesate sunt
de aproximativ 299 milioane
euro, respectiv 1,3 miliarde
lei. Bilanţul la zi al Progra-
mului „Prima casă” arată că
ritmul de depunere al solici-
tărilor de garantare
a ajuns la circa 140
solicitări/zi.

La data de
1 iulie 2014, plafonul total
aferent anului 2014 (exclusiv
plafonul destinat achiziţionării
locuinţelor  construite prin
ANL) a fost integral alocat,
Ministerul  Finanţelor Publice
primind multe cereri de su-
plimentare de la finanţatorii

înscrişi în program, deoarece
aceştia nu mai dispuneau de
sume pentru onorarea dosa-
relor deja existente.

Prin Hotărârea Guvernului
nr. 818/ 2014 s-

a majorat pla-
fonul total

de ga-
rantare
a pro-
g r a -

mului „Prima
casă”, prin realocarea plafo-
nului nealocat şi/sau alocat şi
neutilizat de circa 500 milioa-
ne lei destinat achiziţiei de lo-
cuinţe construite de ANL.
Programul „Prima casă” a fost
implementat începând cu cea
de-a doua jumătate a anului
2009.

Programul „Prima casă”
se va suplimenta

Ştiri pe scurt
11.016 firme și-au suspendat activitatea
în primele opt luni ale acestui an
Numărul total al firmelor care și-au suspendat activitatea
a scăzut în primele opt luni ale acestui an cu 29,62% față
de perioada similară din 2013, de la 15.652 firme la 11.016
firme, conform datelor centralizate de Oficiul Național al
Registrului Comerțului. Cel mai mare număr de firme care
și-au suspendat activitatea a fost înregistrat în București
- 1.375 și în județele Constanța - 543, Bihor - 506 și Pra-
hova - 490.   645 de companii braşovene au intrat în in-
solvenţă în primele opt luni ale acestui an, arată datele
statistice ale Oficiului Naţional pentru Registrul Comerţului,
numărul fiind în scădere faţă de perioada similară a anului
trecut cu 23,49%, atunci înregistrându-se 843 de cazuri
de insolvenţă. Braşovul este pe locul patru după numărul
insolvenţelor declarate în acest an, după Bucureşti, care
are 2.497 de cazuri, Bihor – 1.094, şi Prahova – 651 de
dosare.

Exporturile româneşti în China au crescut cu 24%
Exporturile româneşti în Republica Populară Chineză au
crescut, în primele şapte luni ale acestui an, cu 24% faţă
de perioada similară din 2013, după ce anul trecut înre-
gistraseră o creştere de 34%, conform unui comunicat
al Ministerului Economiei. În primele 7 luni ale anului
2014, conform datelor statistice româneşti, s-a înregistrat
valoarea de 2,291 miliarde dolari (în creştere cu 24,9%
faţă de perioada similară a anului 2013), din care export
românesc pe piaţa chineză 494 milioane dolari (în creş-
tere cu 26,42% faţă de perioada similară a anului pre-
cedent) şi import 1,834 miliarde dolari (în creştere cu
24,53%). La data de 31 august 2014 erau înregistrate
în România 11.277 societăţi comerciale cu participare
chineză la capitalul social, valoarea totală a investiţiilor
chineze în România fiind de 407 milioane dolari.
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CE a oprit infringementul asupra României 
în sectorul energiei şi gazelor

Ministrul Darius Vâlcov: Luăm în calcul varianta 
ca acciza să nu mai depindă de euro, ci de leu

Ministrul delegat pentru
Buget, Darius Vâlcov, a de-
clarat, sâmbătă seara, că până
în prezent nu a fost stabilit
modul în care se va calcula
acciza de anul viitor. Ministrul
a ţinut însă să precizeze că se
ia în calcul şi varianta ca
aceasta să nu mai depindă de
euro, ci de leu.

Fiind întrebat la ce valoare
a euro va fi calculată acciza
pentru anul viitor, ministrul a
spus că încă nu a fost stabilit
modul de calcul. Darius Vâl-
cov a afirmat că una dintre va-
riante este să se calculeze la
nivelul leului. „O variantă pe

care o luăm în calcul este să
nu calculăm acciza la nivelul
euro, ci la nivelul leului, pentru
că aşa este normal în orice
stat”, a afirmat Darius Vâlcov.

Ministrul delegat pentru
Buget a mai spus că modali-
tatea de calcul se va face pu-
blică odată cu prezentarea
bugetului. „Sunt mai multe va-
riante de calcul, iar una dintre
ele este ca acciza să nu se mai
refere la euro, ci să se refere
la leu, iar anual să se modifice
în funcţie de inflaţie”, a subli-
niat Darius Vâlcov.

Premierul Victor Ponta a
declarat, în urmă cu două săp-

tămâni, că accizele pentru
anul 2015 vor fi, cu  siguranţă,
mai mici. Prim-ministrul a
mai spus că modul în care
acestea se calculează este sta-
bilit de Ministerul de Finanţe,
care lucrează în acest sens cu
partenerii internaţionali.

„Se lucrează la Ministerul
de Finanţe împreună cu par-
tenerii noştri internaţionali,
cu Comisia Europeană şi o
să vă anunţăm. Cu siguranţă
vor fi accize mai mici. Atunci
când Ministerul de Finanţe
vine cu o decizie, o să vă
anunţăm”, a afirmat premie-
rul Victor Ponta.



Românii au acces la in-
ternet de mare viteză şi
doar în 100 de localităţi
reţelele nu permit fur-
nizarea de servicii de
acces la internet de
bandă largă, dar aproa-
pe jumătate dintre ei nu
au pus niciodată mâna
pe un calculator. 

De asemenea,
în România se
întâlneşte sin-
gura regiune
din UE unde
51% dintre
locuitor i

nu au folo-
sit niciodată
un PC.

Avem inter-
net de mare vi-
teză, dar nu ştim
să folosim calcu-
latoarele. Aceasta
este concluzia unui
studiu realizat de

Eurostat, biroul de statistică
al Uniunii Europene (UE),
care arată că 42% dintre ro-
mânii cu vârste cuprinse între
16 şi 74 de ani nu au folosit
niciodată un calculator.

De asemenea, regiunea
Sud-Muntenia este singura
din UE unde mai mult de ju-
mătate dintre locuitori (51%)
nu au folosit niciodată un cal-
culator la muncă, acasă sau în
alt context. Situaţia nu este
foarte diferită nici în Nord-
Vestul ţării (45%), în Centru
(41%), în Nord-Est (42%),
Sud-Est (47%) şi Sud-Vest
Oltenia (45%).

Lucrurile stau însă diferit
atunci când

vine vorba
d e s p r e
zona Bu-
cureşti-Il-
fov, unde
doar 24%
dintre lo-
cuitorii
cu vâr-
ste cu-
p r i n s e
între 16 şi
74 de ani nu
au folosit nicio-
dată un PC, şi
despre vestul ţării
unde procentul este
de 38%.

Au mai rămas 100 de loca-
lităţi fără Internet în toată ţara
şi 3,21 milioane de lo-
cuinţe fără baie

Un caz si-
milar cu

regiunea
S u d -

Muntenia se întâlneşte în Se-
veroyapaden (47%) – Bul-
garia, şi în Kentriki Ellada
(47%) – Grecia.

La polul opus, există
regiuni unde doar 1% dintre
locuitori nu au utilizat un cal-
culator până acum. Este vorba
despre Flevoland (Olanda),
Oslo og Akershus (Norvegia)

şi Vestlandet (Norvegia).
Pe primele locuri în topul

ţărilor UE unde se găsesc
cele mai puţine persoane
care nu folosesc calculatorul
se află Islanda (2%), Dane-
marca, Norvegia, Suedia
(3%), Luxemburg, Olanda
(4%), Finlanda (5%) şi Ma-
rea Britanie (6%).

Aproape 50% dintre români 
nu au folosit niciodată un calculator

Într-un clasament al statelor
lumii, România se află pe
locul trei la viteza de co-
nectare la internet în lume
după Hong Kong şi Singa-
pore, cu o medie de 55.71
Mbps, informează un raport
al NET INDEX, bazat pe
datele furnizate de Speed
Test. Poate cel mai intere-
sant este faptul că un nu-
măr de cinci oraşe din Ro-
mânia se află în top 10 ora-
şe ale lumii cu cea mai

mare viteză la internet. Ti-
mişoara este oraşul cu cea
mai mare viteză la internet
din lume, cu o medie de
99.13Mbps. Următorul oraş
din lume cu cea mai mare
viteză la intenet este Bucu-
reştiul cu o medie de 81.86
Mbps. Pe locul 5 în top se
află Braşov cu 65.83 Mbps,
pe locul 6 se află Iaşi cu
60.11 Mbps, iar pe locul 9
este Cluj-Napoca, cu o vi-
teză medie de 55.86 Mbps. 

Braşov, pe locul cinci în ţară 
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administrator de reţea de calculatoare 1 
administrator financiar (studii superioare) 2 
agent de securitate 5 
agent de vânzări 2 
agent servicii client 1 
ajutor -ospătar 1 
ambalator manual 1 
analist calitate 3 
analist cumpărări/consultant furnizori 1 
analist servicii client 2 
asamblator-montator profile aluminiu şi geam
termopan 1 
asistent medical generalist 2 
automatist 1 
barman 1 
brutar 1 
bucătar 2 
camerista hotel 6 
casier 6 
chimist 1 
conditioner-finisor 1 
conducător autospecială 1 
confecţioner articole din piele şi înlocuitori 3 
confecţioner, prelucrător în industria textilă 1 
confecţioner-asamblor articole din carton 4 
confecţioner-asamblor articole din textile 1 
contabil 2 
controlor calitate 3 
corespondent comercial 1 
debavurator-retuşor la produse din ceramică fină 1 
decorator vitrine 1 
designer grafică (studii superioare) 1 
dulgher restaurator 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 1 
electrician exploatare reţele electrice 1 
electrician montator de instalaţii automatizate 2 
electronist depanator utilaje calcul 2 
femeie de serviciu 1 
fierar betonist 1 
frezor universal 1

funcţionar informaţii clienţi 1 
gestionar depozit 3 
încărcător-descărcător 2 
infirmier/infirmieră 1 
inginer automatist 2 
inginer de sistem software 1 
inginer industrializarea lemnului 2 
inginer mecanic 1 
inginer producţie 2 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 2 
îngrijitor animale 1 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor spaţii hoteliere 1 
inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă1 
inspector/referent resurse umane 1 
instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare
obiectiv/sisteme de distribuţie 1 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 2 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 2 
lăcătuş mecanic 5 
lăcătuş mecanic de întreţinere şi 
reparaţii universale 1 
lăcătuş mecanică fină 1 
logistician gestiune flux 2 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 3 
lucrător comercial 8 
lucrător gestionar 1 
magaziner 2 
maistru electromecanic 1 
manipulant mărfuri 7 
marcator piese 1 
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1 
mecanic auto 1 
mecanic utilaj 1 
medic stomatolog 2 
montator subansamble 1 
muncitor necalificat în agricultură 1 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 4 
muncitor necalificat în metalurgie 1 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide 2 

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 5 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 1 
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi
laminarea metalelor 1 
operator la deservirea războaielor de ţesut 1 
operator la maşini unelte cu comandă numerică în
prelucrarea lemnului 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 8 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 5 
operator la prelucrarea maselor plastice 1 
operator suport tehnic pentru servicii 
de comunicaţii electronice 3 
ospătar (chelner) 4 
peisagist-floricultor 1 
planificator 1 
portar 3 
presator metale la rece 1 
presator, ambutisor la cald 1 
programator 4 
programator de sistem informatic 1 
programator producţie 1 
proiectant inginer instalaţii 1 
proiectant inginer mecanic 1 
recepţioner contractări-achiziţii 1 
recepţioner de hotel 2 
rectificator universal 1 
referent de specialitate financiar-contabilitate 1 
reglor la maşini de prelucrare mase plastice 1 
reprezentant comercial 1 
revizor gestiune 1 
sculer-matriţer 2 
secretară 1 
şef atelier 1 
şef depozit 1 
şef formaţie în industria de maşini şi echipamente 1 
şef schimb 1 
şlefuitor, lustruitor 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 6 
şofer de autoturisme şi camionete 4 
sortator produse 1 
spălător vehicule 1 
specialist îmbunătăţire procese 1 

specialist în domeniul calităţii 1 
specialist în domeniul proiectării 
pe calculator 3 
specialist proprietate intelectuală 1 
specialist proprietate intelectuală 1 
stivuitorist 5 
strungar la maşini de strunjit roţi cai ferate 1 
strungar universal 1 
sudor 5 
sudor cu arc electric cu electrod fuzibil 1 
tâmplar binale 1 
tâmplar universal 3 
tehnician analist calitate 1 
tehnician instalaţii în construcţii 1 
tehnician mecanic 1 
tehnician mentenanţă electromecanică – 
automatică echipamente industriale 1 
tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei 1 
tehnician proiectant 1 
tehnician staţii radiorelee şi satelit 1 
termist-tratamentist 1 
turnător metale şi neferoase 1 
vânzător 1 
zidar rosar-tencuitor 2
agent vânzări standarde şi produse conexe 1 

dulgher restaurator 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 1 
fierar betonist 1 
instalator reţele de distribuţie/transport fluide 1 
maşinist pod rulant 1 
mecanic auto 1 
mecanic utilaj 1 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide şi semisolide 1 
profesor de cultură fizică medicală 1 
stivuitorist 1 
strungar universal 1 
sudor 1

Braşov

Făgăraş

A.J.O.F.M. BRAŞOV LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
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De ce a rămas Biserica
Sf. Bartolomeu în afara cetăţii

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Cărturarul Sextil Puşcariu redă în
cartea „Braşovul de altădată” o ex-
plicaţie credibilă acestui fapt, pe care
o redăm în continuare:

„Cea mai veche biserică din Braşov cunoscută
nouă e cea din Braşovechi (oraşul vechi), de
la Bartolomei. Datează de la începutul secolul
al XIII-lea, când stilul gotic nu era stăpânitor
nici în ţările apusene. Coloniştii saşi nu erau
deprinşi cu el, dar o particularitate pătrunsese
şi în stilul roman, în care-şi clădeau casele sfin-
te: în locul arcurilor de la ferestre găsim ogivele. 

Ceea ce bate la ochi privind această biserică
sunt trei particularităţi. Mai întâi, dacă ar
fi zidit-o românii ar fi aşezat-o probabil pe
Dealul Şprenghiului, nu la poalele lui, ca
să domine toată împrejurimea, cum se cu-
vine casei lui Dumnezeu. Despre locul bi-
sericii de la Bartolomei, am dedus asupra
mutării Braşovului. Experienţa a arătat că
la şes oraşul era prea expus incursiunilor
duşmane, iar braşovenii s-au retras în loc
mai ferit, sub Tâmpa. Astfel Biserica a ră-
mas la capătul Braşovului, în loc să fie pre-
cum ne-am fi aşteptat în poziţie centrală. 

Apoi faptul că e atât de mare – are o lun-
gime de 60 de metri, mai mult ca oricare
altă biserică din Ţara Bârsei, afară de cea
Neagră, trădează importanţa Braşovului,
încă de la întemeierea lui. Ordinele călu-
gărilor catolici din Apus şi chiar papa ţi-
neau seama de lăcaşurile sfinte ridicate de
colonişti în ţări îndepărtate şi le subven-
ţionau. Dacă în Braşovechi ar fi fost de la
început numai o aşezare rurală, biserica
începută la scurt timp după colonizare n-
ar fi avut dimensiunile Sf. Bartolomei. 

Şi faptul că al doilea turn nu s-a mai ri-
dicat poate fi un indiciu că oamenii cu
stare se mutaseră din Braşovechi în Ce-
tate, unde trebuia zidită o biserică nouă.
Din punct de vedere strategic, locul noului
Braşov era cu mult mai potrivit pentru a
fi apărat decât Braşovechiul, unde cetatea
de la Şprenghi se adeverise prea slabă să
reziste atacurilor decisive ale mongolilor
de la 1241.” 



Faţă de luna septembrie,
când în baza situaţiei
transmise de Inspecto-
ratul Şcolar al Judeţului
Braşov Primăria Braşov
a emis 14.159 de abona-
mente gratuite de trans-
port pentru elevi, pe una
sau două linii de auto-
buz, numărut abona-
mentelor vizate în luna
octombrie a fost de doar
13.945. 

Diferenţa de 214 sunt – po-
trivit purtătorului de cuvânt
al Primăriei, Sorin Toarcea –
abonamente care nu au mai
fost acordate din cauza absen-
ţelor elevilor. Potrivit hotărârii
de consiliu local, elevii pierd
dreptul la transportul gratuit
pe luna respectivă dacă ab-
sentează nemotivat la o sin-
gură oră. 

Faţă de luna septembrie, în
topul absenţelor se află Liceul
Teoretic „Johannes Honte-
rus”, cu 77 de abonamente

nevizate pe luna octombrie
dintr-un total de 979 emise în
septembrie, Liceul Tehnologic
Silvic „Nicolae Rucăreanu”,
unde s-au înregistrat 29 de ab-
senţi nemotivat dintr-un total
de 256 posesori de abona-
mente şi Colegiul Naţional
„Unirea”, cu 17 abonamente
care nu au mai fost vizate,
dintr-un total de 712. La Şa-
guna, Meşotă, Informatică,
Aprily Lajos, Colegiul Tehnic
Transilvania, Remus Răduleţ,
Pedagogic şi Titulescu, rata
de prezenţă a fost de 100%,
printre elevii care au primit
abonamente de transport. 

În cazul şcolilor, în topul
absenţelor nemotivate este
Şcoala 12, cu 24 de abona-
mente care nu au mai fost vi-
zate, dintr-un total de 380
eliberate în septembrie.

Vizele se aplică lunar, astfel
încât elevii care au absentat
nemotivat pot obţine din nou
gratuitatea la transport în luna
noiembrie, dacă pe luna oc-

tombrie nu vor avea absenţe
nemotivate.

Din totalul abonamentelor
eliberate pe luna septembrie,
12.813 sunt pentru o linie de
transport, iar 1.346 pe două
linii. Pentru luna octombrie,
beneficiază de gratuitate pe o
linie 12.610 elevi, şi pe două
linii, 1.335 de elevi. 

De luna viitoare va începe şi
plata, retroactiv, a burselor so-
ciale şi de studii, acordate de
municipalitate. Beneficiază de
burse sociale 686 de elevi, iar
de burse de studii, 1.026 de
elevi. Plata se face prin inter-
mediul instituţiilor de învăţă-
mânt, iar sumele vor fi calculate
începând cu 15 septembrie. A.P.

Chiulul îi arde la buzunar
214 de elevi au rămas fără abonamente de transport din
cauza absenţelor nemotivate

Expoziţia face
parte dintr-un
proiect mai vast
(Colecţii etno-
g r a f i c e  p a r  -
t icula re  d in
România. Res-
taurarea patri-
m o n i u l u i
cultural material,
o cale spre dez-
voltarea durabi-
lă), finanţat de
Administraţia
Fondului Cultu-
ral Naţional, vi-
zând restaurarea
unor obiecte de
patrimoniu care nu aparţin
muzeelor etnografice, al căror
patrimoniu este protejat de
autorităţi şi instituţii de cultură
centrale sau locale, ci unor co-
lecţii etnografice particulare. 

Vernisajul are loc astăzi, 20
octombrie 2014, la ora 13.00,
la Muzeul Civilizaţiei Urbane
a Braşovului, Piaţa Sfatului
nr. 1. Expoziţia va fi deschisă
până în 20 ianuarie 2015 la
Muzeul Civilizaţiei Urbane a
Braşovului, de marţi până du-
minică, între orele 9.00 şi
17.00 (luni închis). Curatorul
expoziţiei este Eugen Vaida,
preşedintele RECOMESPAR.

Pentru prima dată, studenţi
restauratori din universităţi
renumite şi posesorii unor co-

lecţii etnografice de mare in-
teres cultural s-au întâlnit pe
„baricadele” salvării patrimo-
niului, recuperând obiectele
(căci cei nepricepuţi aruncă,
adesea, bunuri de valoare),
restaurându-le şi restituindu-
le circuitului cultural.

Sprijiniţi de cadre univer-
sitare şi de specialiştii de la
Complexul Naţional Muzeal
ASTRA şi de la Universitatea
Naţională de Arte din Bucu-
reşti, studenţii au restaurat
icoane şi cruci de mână din
secolele XVIII – XIX, piep-
tare, ceramică, un opreg din
bănuţi, o ladă de zestre, o
ladă de dulgher din Brădeni
din secolul al XVI-lea, un bu-
toiaş de transportat sare.

Expoziţia prezintă etape-
le restaurării obiectelor, fişe
şi fotografii selectate din
documentaţia de restaurare,
de mare interes pentru cei
dornici să vadă cum lupta
împotriva urmelor timpului
salvează ce mai poate fi
salvat şi chiar recuperează
o parte din frumuseţea de
odinioară a obiectelor.

Expoziţia include şi şase
lucrări efectuate în atelierul
de restaurare al Muzeului
de Etnografie Braşov de
Csipo Arpad, restaurator
lemn. Două dintre aceste
lucrări au obţinut Marele
Premiu la Salonul Naţional
de Restaurare Craiova,
2014.
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Spitalul Judeţean Braşov
şi-a externalizat serviciul
de spălătorie! 

Serviciul de spălătorie de la
Spitalul Judeţean Braşov a
fost preluat de la începutul
lunii octombrie de o compa-
nie care poate asigura zilnic
igienizarea pentru două tone
de lenjerie.
Reprezentanţii unităţii me-
dicale spun că era necesară
această modificare, pentru
a putea extinde spaţiile de-
dicate îngrijirii pacienţilor.
Până în prezent, serviciul de
spălătorie pentru lenjeria
provenită de la Spitalul Cli-
nic Judeţean de Urgenţă
Braşov era asigurat în cadrul
unităţii medicale.
„Fiind director de îngrijiri la
Spitalul Judeţean, având în
atribuţii confortul pacientului
şi condiţiile hoteliere, pentru
mine această cumpărare de

servicii de spălare a
lenjeriei este o che-
stiune foarte bineve-
nită, pe care o
aşteptam de foarte
multă vreme şi care
s-a materializat de la
1 octombrie”, a de-
clarat Elena Fercală,
director Îngrijire Spi-

talul Clinic Judeţean Braşov.
„Este o spălătorie specifică
pentru unităţi sanitare. Noi
am realizat această investi-
ţie în urma unei licitaţii câş-
tigate la Spitalul Judeţean,
care au externalizat acest
serviciu. Şi am realizat
această spălătorie într-un
spaţiu extern spitalului, pen-
tru că beneficiarul nostru
avea nevoie de acele spaţii
pentru a le folosi în scopuri
medicale.” a adăugat Ştefan
Fusea, reprezentantul com-
paniei.
Spălătoria funcţionează la
standarde europene de ca-
litate şi igienă, iar zilnic cei
30 de angajaţi asigură buna
desfăşurare a serviciului de
spălătorie. 

Diana Bjoza 

„Recuperări, Restituiri, Restaurări” 
la Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului
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HK Sanok merge mai departe în Cupa Continentală

Etapa a 11-a, aproape de final
În runda cu numărul 11 a primei ligi de

fotbal, FC Braşov a obţinut trei puncte mari
pe terenul Rapidului, Iaşiul şi-a împărţit punc-
tele cu Botoşaniul, la fel cum au făcut cei de
la Pandurii în partida cu ASA. CFR Cluj a
întors meciul de la 0-1 cu Dinamo, iar Vii-
torul a administrat un scor de neprezentare
Oţelului. Rezultatele înregistrate în etapa cu
numărul 11 sunt următoarele:  

Vineri 17.10.2014
CSMS Iaşi – FC Botoşani 2-2
Au marcat: Coşereanu '2, Onduku '46 /

Martinus '29, Codoban '77
Rapid – FC Braşov 0-1
A marcat: Aganovici '84
Sâmbătă 18.10.2014
FC Viitorul – Oţelul Galaţi 3-0
Au marcat: Mitrea '33 (penalti), Bonilla

'45+1, '70
Pandurii Târgu Jiu – ASA Târgu Mureş

1-1
Au marcat: Momcilovici '79 / Elton '40

(autogol)
CFR Cluj – Dinamo 2-1

Au marcat: Chanturia '20 (penalti), Guima
'83 / Lazăr '3

Duminică 19.10.2014
CS U Craiova – Concordia Chiajna –

COMPLETARE MARCATORI+MINU-
TE

Partidele Gaz Metan Mediaş – Astra Giur-
giu şi Steaua – Universitatea Cluj s-au diputat
aseară şi s-au terminat după închiderea ediţiei.
Etapa cu numărul 11 va fi încheiată în această
seară  cu jocul Petrolul Ploieşti – Ceahlăul
Piatra Neamţ, ora 21.00 (Look TV)

La prima participare în
Cupa Continentală la
hochei pe gheaţă, cam-
pioana României, Coro-
na Wolves Braşov, a
avut o comportare re-
marcabilă. Hocheiştii de
sub Tâmpa au înregis-
trat două victorii – cu
Prizma Riga şi Dab Do-
cler, şi au cedat în jocul
decisiv pentru califica-
rea în turul 3, aseară, în
jocul cu KS Sanok, cam-
pioana Poloniei. 

O experienţă bună pentru
„lupii” Braşovului, care acum
se vor concentra pe campio-
nat, cupa României şi Liga
Mol. Din grupa de la Braşov
merge la Angers (Franţa) în
turul 3, HK Sanok. Din grupa
B, disputată la Bremerha-
ven(Germania), va merge
echipa gazdă şi Belfast (Ma-
rea Britanie).

Debut cu dreptul. Turul al
doilea al Cupei Continentale
la hochei pe gheaţă a debutat
perfect pentru campioana Ro-
mâniei, Corona Braşov. Vi-
neri, în prima zi de concurs,
„lupii” de sub Tâmpa s-au im-
pus entuziasmant împotriva
letonilor de la Prizma Riga,
cu 3-2 (0-2, 3-0, 0-0). Braşo-
venii au intrat mai greu în joc,
iar balticii au marcat de două
ori în prima perioadă. Repriza
de mijloc a fost însă una fan-
tastică, băieţii noştri reuşind
trei goluri consecutive. Slo-
vacul Obsut a înscris de două
ori, din pasele lui Mihály Ar-
pad, iar apoi Pysarenko a
marcat golul victoriei, undeva
aproape de punctul de mijloc
al meciului, cu ajutorul lui Fo-
dor şi Saluga. 

Toate cele trei goluri ale
noastre s-au marcat în mai pu-

ţin de 9 minute şi în situaţii
de power play. Repriza a treia
a fost albă, echipa noastră ani-
hilând cu atenţie situaţiile din
care formaţia letonă putea să
restabilească egalitatea. 

Ziua a doua, victoria a doua!
Sâmbătă, campioana Româ-
niei a înregistrat un nou
 succes preţios în Cupa Con-
tinentală. Braşovenii au întâl-
nit-o pe Dab Docler,
cunoştiinţa din Liga Mol, şi
au făcut un nou meci de ca-
litate, încheiat cu un succes:
3-2 (2-1,1-0, 0-1)! Prima re-
priză a fost foarte bună, trupa
de sub Tâmpa marcând două
goluri în 63 de secunde.  An-
tal Zsombor a deschis scorul,
după care Arpad Mihály, în
superioritate, a fructificat pasa
lui Filip. În repriza de mijloc,
braşovenii au dus scorul la 3-1
prin Nagy Csaba, tot în supe-
rioritate, după pasa lui Saluga.
Chiar dacă ungurii au redus
din handicap pe final, victoria
braşoveană nu poate fi con-
testată. De remarcat este şi
eficienţa extraordinară în po-

wer play pentru formaţia pre-
gătită de suedezul Jenny An-
derson. Braşovenii au înscris
5 din cele 6 goluri în situaţii
de om în plus! 

Aproape să dea lovitura! Bra-
şovenii au fost foarte aproape
să dea lovitura şi să obţină ca-
lificarea în turul trei, chiar de
la debutul în competiţie. Cam-
pioana Poloniei a început tare
jocul de pe patinoarul olimpic
din parcul Tractorul şi în mi-
nutul 4 conducea deja cu 2-
0! Petres Tivadar a reaprins
speranţele în tabăra noastră,
dar KS Sanok a făcut 3-1
după primele 20 de secunde

din repriza a doua. Acelaşi
Petres Tivadar a redus din
handicap cu 10 minute înainte
de final, pentru ca în minutul
54, Jaroslav Obsut să egaleze
la 3!! La acest scor Corona
era echipa calificată, dar cu
trei minute şi jumătate înainte
de final, Mihael Danton a
prins un şut de la mare dis-
tanţă şi KS Sanok a închis ta-
bela la 4-3! Chiar dacă nu a
obţinut calificarea, la prima
apariţie în Cupa Continentală,
Corona Wolves Braşov a dat
totuşi cel mai bun fundaş –
Jaroslav Obsut, dar şi cel mai
bun portar - Patrik Polc

„Lupii” de la Corona au fost foarte aproape de turul 3 al Cupei Continentale!

Au ratat calificarea
pentru 3 minute!
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Grupă dificilă pentru Halep
Simona Halep a fost repartizată în aceeași grupă cu ame-
ricanca Serena Williams, numărul unu mondial, la Turneul
Campioanelor de la Singapore, conform tragerii la sorți
care a avut loc sâmbătă. Reprezentanta țării noastre va
face parte din Grupa Roșie a competiției, alături de Serena
Williams (SUA), Eugenie Bouchard (Canada) și Ana Iva-
novic (Serbia). Halep (23 ani), locul 4 în clasamentul ''Road
to Singapore'', după Williams, Șarapova și Kvitova, are
bilanț favorabil în întâlnirile directe cu adversarele din
grupă doar cu Ivanovic. Simona Halep este a treia repre-
zentantă a țării noastre la Turneul Campioanelor, care
reunește la sfârșit de sezon cele mai bune opt jucătoare
ale sezonului în curs. Prima româncă la Turneul Campioa-
nelor a fost Virginia Ruzici, în 1983 și 1984, nimeni alta
decât managerul Simonei, urmată de Irina Spîrlea, în
1998. În Grupa Albă au fost repartizate Maria Șarapova
(Rusia), Petra Kvitova (Cehia), Agnieszka Radwanska
(Polonia) și Caroline Wozniacki (Danemarca). Simona Ha-
lep va evolua astăzi, în jurul orei 16.00, cu sportiva cana-
diană Eugenie Bouchard, în primul meci al româncei la
Turneul Campioanelor de la Singapore.

Sumă astronomică pentru drepturile tv din NBA!

Dacă în fotbalul european – inclusiv în România – drepturile
de televizare a competiţiilor mari se vând pe cinci ani, în
sporturile americane modelul de business este cu totul altul.
La fel ca şi sumele implicate. S-a dovedit încă o dată săp-
tămâna trecută, când NBA, asociaţia care organizează Liga
nord-americană de baschet, a anunţat că a vândut drepturile
TV către Turner Broadcasting, care deţine televiziunea TNT,
şi către Walt Disney Company, care va transmite competiţia
pe posturile ABC şi ESPN. Suma e colosală: 24 de miliarde
de dolari în perioada 2016-2025, adică 2,66 miliarde de
dolari pe sezon, şi vizează numai teritoriul SUA.

FIFA l-a blocat pe Mutu!
Atacantul român Adrian Mutu s-a înţeles cu echipa indiană
Pune City FC pentru a juca în următoarele trei luni, însă
FIFA s-a opus mutării lui Mutu în India, pe motiv că acesta
şi-a încheiat contractul cu Petrolul după ce s-a terminat pe-
rioada de transferuri. ”Mutu s-a aflat sub contract cu clubul
român Petrolul Ploieşti mult timp după încheierea perioadei
de transferuri, pe 31 august, iar cererea sa de transfer
trebuia făcută înainte de această dată. Doar jucătorii care
şi-au reziliat de comun acord contractul cu echipele lor îna–
inte de încheierea perioadei de mercato sunt acum eligibili
pentru un transfer", a declarat un oficial al clubului indian
pentru ziarul Times of India. 

Centura WBA rămâne la Golovkin

Campionul mondial WBA la categoria mijlocie, Ghenadi
Golovkin, şi-a adăugat în palmares titlul WBC, învingându-
l prin KO în runda a doua pe mexicanul Marco Antonio
Rubio, sâmbătă, la Carson. Sportivul în vârstă de 32 de ani
din Kazahstan a rămas neînvins la profesionişti. El a înre-
gistrat 31 de victorii, dintre care 28 înainte de limită. KO-ul
de sâmbătă a fost al 18-lea consecutiv pentru Golovkin.

Vineri 17.10.2014
Dab Docler – KH Sanok 2-6
Corona Braşov – Prizma Riga 3-2
Sâmbătă 18.10.2014
KH Sanok-Prizma Riga 2-3
Dab Docler – Corona Braşov 2-3
Duminică 19.10.2013
Prizma Riga-Dab Docler 2-5
Corona Braşov – KH Sanok 3-4

Cupa Continentală, grupa C, Braşov



FC Braşov este pe val în Liga
1. Stegarii au făcut vineri seara
încă un joc bun şi au bifat trei
puncte foarte importante în eco-
nomia clasamentului, pe terenul
celor de la Rapid. Unicul gol al
meciului a fost reuşit de galben-
negri în minutul 83, de Agano-
vic și cele trei puncte ajung sub
Tâmpa! Pentru formaţia lui
Adrian Szabo a fost cel de-al
cincilea joc consecutiv fără în-
frângere. Ultima dată câd ste-
garii au cedat s-a întâmplat în
etapa a 6-a, 1-2 în Ştefan cel
Mare cu Dinamo. Cu victoria
de vineri, FC Braşov a acumulat
16 puncte şi ocupă un liniştitor
loc 8 în clasament. În runda cu
numărul 12, galben-negrii vor
primi vineri, 24 octombrie, viz-
tita celor de la CSU Craiova.   

Punct ochit, punct lovit! Băieţii
lui Adi Szabo şi-au propus să
nu se întoarcă din Giuleşti cu
mâna goală, iar socoteala de
acasă s-a potrivit de minune în
Giuleşti! Rapidul şi-a trecut în
cont prima ocazie a jocului în
minutul 9, când Ciolacu  a luat
o acţiune pe cont propriu şi a
finalizat-o cu un şut la colţul
scurt, parat de Iacob. Tot rapi-
diştii au trecut pe lângă deschi-
derea scorului în minutul 21,
dar  Săndulescu nu a putut pro-
fita de ieşirea eronată a goal-
keeperului braşovenilor şi a
trimis mingea în bară. Marian
Rada a primit o lovitură puter-
nică în minutul 27, când Mera
a fost eliminat. Jucătorul a în-
casat două cartonaşe galbene în
20 de minute şi a fost trimis la
cabine de Cristian Balaj. În actul
secund, Braşovul a încercat să
profite de superioritatea nume-
rică şi a fost aproape de deschi-
derea scorului în minutul 73.
Constantinescu a centrat din
dreapta, iar Ciocâlteu, aflat pe
linia careului mic, nu a reuşit să-
l învingă pe Drăghia. În cele din
urmă insistenţele „stegarilor” s-
au materializat în minutul 83.
Serginho a centrat de pe partea

stângă, Enceanu nu a putut re-
lua, dar în apropiere s-a aflat
Aganovic, care a trimis mingea
sub bară!

Aganovic, omul de trei puncte.
Adnan Aganovic a adus victoria
brașovenilor în meciul din
Giulești cu Rapid. Croatul a fost
impresionat de atmosfera creată
de fanii Rapidului şi atrage
aten�ia asupra faptului că tuturor
echipelor le va fi greu să joace
sub Podul Grant. „A fost un
meci foarte greu, mai ales după
ce și noi am primit un cartonaș
roșu. Noi am venit aici să jucăm
fotbal, fără presiune. Fanii Ra-
pidului au creat o presiune foarte
mare, dar sunt importante cele
trei puncte până la urmă. E o
echipă cu entuziasm, cu fani, cu
spirit, tuturor echipelor le va fi
greu” a spus la finalul partidei,
Aganovic. 

„Vrem să câştigăm şi următorul
joc!” Punctele câştigate de ste-
gari în Giuleşti, dau echipei de
sub Tâmpa liniştea necesară,
pentru pregătirea următoarelor
meciuri din prima ligă. Stegarii
se gândesc deja la jocul de pe
teren propriu cu „juveţii” din
Bănie. „Am întâlnit o echipă

dornică de a juca. Condiţia fi-
zică şi experienţa ne-au ajutat
să câştigăm. Când am evoluat
în superioritate numerică ne-
am precipitat în atac şi nu am
reuşit să fructificăm vreo ocazie.
Sperăm să jucăm la fel de bine
şi pe viitor. Urmează un duel
foarte dificil pe teren propriu
cu CSU Craiova. Ne dorim vic-
toria şi în acel meci”, a declarat
principalul stegarilor, Adrian

Szabo. „Pentru noi, nu era bun
nici un rezultat de egalitate. În
situaţia în care ne aflăm, avem
nevoie de puncte. Se putea să
câştigăm şi în 10 oameni. Ăsta
este fotbalul, atât putem acum,
dar trebuie să salvăm echipa
din această situaţie. Am văzut
reluările, n-a fost fault, deci
Mera nu trebuia eliminat” a
spus şi tehnicianul Rapidului,
Marian Rada.

Golul lui Aganovic din Giuleşti a adus încă trei puncte stegarilor! 

Stegarii, de
neoprit în Liga 1

A marcat: Aganovic '84
Rapid: Drăghia - Tânc (V. Balint '71), Mera, Al. Iacob,
Mendy - Săndulescu, Al. Dan - Al. Coman, Martin, Buş
- Ciolacu (Negru '30)
Antrenor: Marian Rada.
FC Braşov: Fl. Iacob - Străuţ, Machado, Leko, Serginho
- Almeida (Ciocâlteu '46), C. Munteanu (Madeira '67) -
M. Constantinescu, Grigorie, Aganovici - Ţâră (Enceanu
'60)
Antrenor: Adrian Szabo.
Cartonaşe galbene: Mera '7, '27, Tânc '38, Al. Coman
'81, V. Balint '89 / C. Munteanu '26, Almeida '37, Machado
'58, '62, Aganovici '71, Străuţ '73, Ciocâlteu '90
Cartonaşe roşii: Mera '28 / Machado '62
Arbitri: Cristian Balaj - Ovidiu Artene, Gero Szabo - Dra-
goş Istrate
Observatori: Augustus Constantin, Mircea Călin.

Rapid-FC Braşov 0-1 (0-0)
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„Olimpicele” au picat testul de la Târgu Mureş
Baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov au suferit o în-
frângere neaşteptată, în etapa cu numărul 5 a Ligii Naţionale.
Deşi erau favorite, fetele antrenate de Dan Calancea au
cedat la Târgu Mureş, în faţa localnicelor de la Nova Vita:
74-84 (21-22, 19-13,13-16, 21-33). Diferenţa pe tabela de
marcaj a fost făcută în ultimul sfert, în care gazdele au reuşit
numai puţin de 33 de puncte!! MVP-ul jocului a fost ameri-
canca gazdelor, Thompson, care şi-a trecut în cont 32 de
puncte. Punctele Olimpiei au fost reuşite de Jones-27, Bar-
tee-15, Ursu-13, Irimia-12, Mitov-7. În etapa cu numărul 6,
braşovencele vor primi miercuri, 22 octombrie, de la ora
13.00, vizita ultimei clasate, SCM Craiova. 

Begu a jucat finala de la Moscova
Irina Begu a pierdut finala turneului WTA de la Moscova,
dotat cu premii în valoare de 710.000 dolari, fiind învinsă
duminică în trei seturi, 6-4, 5-7, 6-1, de rusoaica Anastasia
Pavliucenkova, cap de serie numărul 6 la această competiție
de categoria Premier. Câștigătoarea a fost recompensată
cu un cec în valoare de 120.000 dolari și 470 de puncte
WTA, în timp ce finalistei i-au revenit 64.000 dolari și 305
puncte WTA. Este pentru al doilea an consecutiv când o re-
prezentantă a României a disputat finala turneului de la Mos-
cova, după ce anul trecut Simona Halep a câștigat această
competiție, învingând-o în ultimul act pe australianca Sa-
mantha Stosur (7-6, 6-2).

Unirea pierde pe terenul liderului
Metalul Reșița continuă să conducă seria vestică a ligii se-
cunde, după victoria cu 2-1 în Valea Domanului, cu Unirea
Tărlungeni. Vasile Buhăescu a semnat ambele reușite ale
formației bănățene. Elevii lui Oprița au deschis rapid scorul
prin Buhăescu, în minutul 13, care a reluat cu capul în plasă
centrarea lui Manole. Același Buhăescu a dublat avantajul
reșițenilor în minutul 58. Totuși, până la final spectatorii de
pe arena „Mircea Chivu” au trăit cu sufletul la gură, Liviu Ni-
colae reducând din diferență în minutul 60. După jocul de
sâmbătă, formaţia lui Daniel Bona rămâne cu 11 puncte şi
ocupă poziţia a 8-a în ierarhia seriei B 2. Etapa viitoare,
Unirea Tărlungeni va evolua sâmbătă, 25 octombrie, pe
teren propriu, cu lanterna FC Bihor Oradea. 

Debut cu dreptul pentru Baia Mare în LC
Campioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare
a învins formația poloneză MKS Selgros Lublin cu scorul
de 30-25 (16-12), vineri seara, în fața propriilor spectatori,
într-o partidă din cadrul Grupei D a Ligii Campionilor la han-
dbal feminin. Cu excepţia debutului de partidă, jocul a fost
controlat de echipa maramureşeană. Pentru HCM au marcat:
Do Nascimento 6 (4 din 7m), Ardean Elisei 4, Buceschi 4
(1), Davydenko 3, Gjeorgjievska 3, Szucs 2, Oltean 2, Tiron
2, Marin 1, Lobach 1, Nechita 1, Makeeva 1.  Principala
marcatoare a polonezelor a fost Dzhukeva, care a înscris
12 goluri. În următoarea etapă de Champions League, în
25 octombrie, băimărencele de la HCM vor întâlni în depla-
sare echipa din Metz, campioana Franţei.

Haţegan fluieră în LC!
UEFA a anunțat duminică numele arbitrilor care vor fi delegați
la meciurile programate marți, în cadrul celei de-a treia etape
din cadrul grupelor Champions League. Printre aceștia se
regăsește și arădeanul Ovidiu Haţegan, care a fost delegat
la centru la partida APOEL Nicosia - Paris Saint-Germain,
care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în cadrul Grupei F
a Ligii Campionilor. Ovidiu Haţegan va fi ajutat la cele două
linii de Octavian Șovre şi Sebastian Gheorghe, asistenţi su-
plimentari vor fi Cristian Balaj şi Sebastian Colţescu, iar re-
zervă a fost desemnat Radu Ghinguleac. Delegatul UEFA
va fi belgianul Jean-François Crucke, iar observatori pentru
arbitri a fost desemnat slovacul Jozef Marko.

FC Braşov s-a impus în Giuleşti 

Fără probleme pe semicerc
Etapa cu numărul 9 a primei

ligi de handbal feminine, a adus
vicecampioanei României, Co-
rona Braşov, încă trei puncte. În
sala sporturilor Dumitru Popescu

Colibaşi, fetele antrenate de Bog-
dan Burcea au câştigat la pas în-
tâlnirea cu HC Dunărea Brăila:
28-21(17-13). Pentru Corona
au marcat: Zamfir - 8, Brădeanu

- 5, Hotea și �ăcălie - câte 3, Tu-
dor, Chiper și Apetrei - câte 2,
Bondar, Dincă și Ra�iu - câte 1.
„Trebuie să remarc travaliul de-
pus de aceste fete în ultimele 10

zile. Sper că în meciul următor,
cel de la Zalău, vom fi mai exac�i
la finalizare. Am ratat 12-13
situa�ii clare. Acest lucru ne dă
de gândit. S-a văzut oboseala

acumulată după meciurile de la
echipa na�ională. Din fericire,
din punct de vedere fizic stăm
bine.”, a declarat princiaplul Co-
ronei, Bogdan Burcea. După 9

etape disputate, Corona se si-
tuează pe locul 3 cu 22 de puncte
acumulate. În etapa cu numărul
10, braşovencele vor juca la Za-
lău, sâmbătă, 25 octombrie.  



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

ANNABELLE -PREMIERĂ-
Regie: John R. Leonetti
(IM-18) 98 min., Horror
ora: 20:00
ELIMINAŢI MESAGERUL
-PREMIERĂ-
(KILL THE MESSENGER!)
Regie: Michael Cuesta
(AP-12) 112 min., Biografic, Crimă, Dramă
orele: 14:00, 19:45
ÎNAINTE SĂ ADORM -PREMIERĂ-
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe
(N-15) 92 min., Mister, Thriller
orele: 18:15, 22:00
POARTA ALBĂ -PREMIERĂ-
Regie: Nicolae Mărgineanu
(AP-12) 86 min., Dramă
ora: 16:15
CE DACĂ 
(WHAT IF)
Regie: Michael Dowse

(AP-12) 98 min., Comedie, Dramă,
Romantic
orele: 13:30, 19:30
Q.E.D.
(QUOD ERAT DEMONSTRANDUM) 
Regie: Andrei Gruzsniczki
(AP-12) 107 min., Dramă
ora: 17:30

UMBLÂND 
PRINTRE MORMINTE 
(A WALK AMONG
THE TOMBSTONES)
Regie: Scott Frank
(N-15) 114 min., Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 22:15

NUME DE COD: 
SPIONUL DE NOIEMBRIE 
(THE NOVEMBER MAN)
Regie: Roger Donaldson
(N-15) 108 min., Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 15:45
DRACULA: POVESTEA NESPUSĂ 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15) 92 min., Acţiune, Fantastic,
Horror
ora: 18:00
FATA DISPARUTĂ 
(GONE GIRL)
Regie: David Fincher
(N-15) 145 min., Dramă, Thriller
ora: 21:30
EQUALIZER (THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) 131 min., Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 13:15
AMERICA, VENIM! 
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) 90 min., Comedie
ora: 15:30

DIVERTISMENT10 Luni

Biblioteca Jude-
ţ e a n ă  B r a ş o v
şi ziarul Epoch
 Times România
vă invită astăzi
la lansarea cărţii
„Recoltarea Sân-
geroasă – Ucide-
rea practicanţilor
Falun Gong pen-
tru organele lor”.

Volumul este scris
de David Kilgour, fost
secretar al guvernului
Canadei pentru Asia-
Pacific şi David Matas,
reputat avocat de drep-
turile omului, ce a pri-
mit „Ordinul Canadei” pentru
merite deosebite în domeniul
drepturilor omului.

Evenimentul va avea loc as-
tăzi, 20 octombrie, de la ora
17:30, la Mansarda Casei Ba-
iulescu, aflată pe Bulevardul

Eroilor nr. 33.
Cei doi autori au fost no-

minalizaţi la Premiul Nobel
pentru Pace 2010 pentru car-
tea „Recoltarea Sângeroasă”.

Cartea „Recoltarea Sânge-
roasă” dezvăluie adevăruri şo-

cante pe care David Matas şi
David Kilgour le-au descope-
rit atunci când au investigat
acuzaţiile potrivit cărora gu-
vernul chinez persecută şi
omoară practicanţi Falun
Gong.

Seara se va deschide cu
alocuţiuni ale gazdelor şi ale
invitaţilor, urmate de vizio-
narea filmului „Free China:
Curajul de a crede” şi de o
sesiune de întrebări şi răs-
punsuri. 

Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi succes într-o călătorie de afaceri. Vă reco-
mandăm să fiţi atent cu persoanele care vă însoţesc. După-
amiază puteţi să rezolvaţi o problemă de natură sentimentală. 
Taur. Dimineaţă sunteţi foarte activ şi sociabil şi vă înţelegeţi
bine cu toată lumea. Reuşiţi să vă păstraţi optimismul, în
ciuda problemelelor sentimentale care vă frământă. 
Gemeni. Aveţi suficientă energie pentru a începe noi activităţi
pentru familie şi casă. Partenerul de viaţă şi familia vă sprijină.
Vă recomandăm să va detaşaţi de problemele financiare.
Rac. Dimineaţă sunteţi apreciat pentru entuziasmul de care
daţi dovadă. Vă simţiţi bine la o întâlnire cu prietenii şi este
posibil să fiţi invitat la o petrecere. 
Leu. Dimineaţă luaţi o hotărâre prin care vă schimbaţi tot
programul zilei. Este posibil să vă întâlniţi cu câţiva prieteni
şi să începeţi pregătirile pentru o petrecere. 
Fecioară. Sunteţi plin de entuziasm şi pus pe schimbări.
Acum este momentul să vă faceţi planuri de viitor. Este o
zi prielnică pentru investiţii, afaceri şi călătorii.
Balanţă. Vă îmbunătăţiţi considerabil situaţia financiară.
Luaţi bani atât de la serviciu, cât şi dintr-o afacere. Aveţi
ocazia să faceţi o investiţie rentabilă, pe termen lung. 
Scorpion. Aveţi încredere în forţele proprii şi daţi dovadă de
spirit de aventură. Vă sfătuim să nu riscaţi prea mult. Este
o zi favorabilă călătoriilor în interes de familie.
Săgetător. Astăzi daţi dovadă de mult curaj în afaceri. Vă
sfătuim să ţineţi seama de sfaturile unei rude mai în vârstă. 
După-amiază s-ar putea să vă certaţi cu partenerul de viaţă. 
Capricorn. Pe plan financiar, se pare că nu parcurgeţi o pe-
rioadă prea bună. Căutaţi noi surse de venituri! Spiritul de
aventură şi optimismul vă determina să vă asumaţi riscuri. 
Vărsător. Treceţi mai uşor peste grijile cotidiene, graţie en-
tuziasmului şi optimismului cu care începeţi ziua. După-
amiază faceţi planuri pentru o călătorie mai lungă.
Peşti. Vă sfătuim să acordaţi mai multă atenţie celor apropiaţi,
pentru că s-ar putea să vi se reproşeze că sunteţi indiferent.
Este cazul să fiţi mai prudent.

Lansare de carte
la Casa Baiulescu 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Marţi, 21 octombrie 2014,
la orele 10:00 şi 11:30 copiii
sunt invitaţi la Centrul Cultu-
ral Reduta la spectacolul de
teatru „Magia copilăriei” sau
Bibbidi-Bobbidi-Boo de Ste-
lian Milu. 

Marele Vrăjitor al celui mai
fascinant ţinut din lume, cel
al copilăriei, are un Spiriduş
care-i îndeplineşte toate do-
rinţele. Numai că cele trei

Vrăjitoare din Răsărit pun la
cale un complot împotriva
Marelui Vrăjitor, şi-i vor adu-
ce la palat un Ucenic cu totul
aparte, pentru a-l înlocui pe
Spiriduş. Ucenicul Vrăjitor va
bulversa întreg universul ma-
gic. Complotul celor trei Vră-
jitoare de a-i mai lua din
puterile Marelui Vrăjitor
eşuează. Dar, totul se termină
cu bine. 

Spectacol pentru copii
◾ John, din Glasgow, îi cumpără
soţiei sale, la venirea iernii, un inel
foarte ieftin. – De ce eşti, dintr-o
dată, aşa de risipitor? îl întreabă un
coleg de birou.
– Am un motiv întemeiat, colega.
Acum, Liz nu va mai avea nevoie de
mănuşi, până la venirea primăverii!

◾ Scoţianul citeşte o carte şi din
când în când stinge lumina.

– Ce faci? întreabă soţia.
– Să întorci paginile se poate şi pe
întuneric...

◾ Sfârşitul scrisorii tatălui din Scoţia:
„Am vrut să-ţi mai trimit ceva bani,
dar, din păcate, plicul era deja
 închis...”

◾ Doi scoţieni se întâlnesc la poştă:
– Ai pus o scrisoare?
– Nu, am pus cerneală în stilou.

Bancuri

Astăzi în Braşov

5 9 1 8 2 7 4 6 3
7 4 2 6 3 9 1 8 5
6 3 8 4 1 5 7 9 2
3 8 4 2 9 1 5 7 6
2 1 7 3 5 6 9 4 8
9 5 6 7 8 4 2 3 1
8 2 9 5 4 3 6 1 7
1 7 3 9 6 2 8 5 4
4 6 5 1 7 8 3 2 9
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Întreprinderea „Timpuri
Noi” era şi ea un „bun
exemplu în demonstra-
ţia că viaţa cultural-ar-
tistică” nu depindea de
mărimea unităţilor eco-
nomice, ci de oamenii
care o animau, scria cri-
ticul Ermil Rădulescu. 

Până nu demult „mitul” lip-
sei de talente se instalase şi
aici ca senator de drept. O
destul de lungă perioadă de
timp cu greu puteai descoperi
prezenţa artiştilor amatori în
ediţiile Festivalului naţional
„Cântarea României”. Aproa-
pe că chestiunea sau cestiunea
se considera, de unii, închisă.
Iată, însă, că dezicând pronos-
ticurile pesimiste, cunoscuta
întreprindere braşoveană de
pielărie şi încălţăminte se în-
scria atunci printre unităţile

cu „vie activitate artistică”.
Evident, de amatori. 

Revirimentul l-a înregistrat
Ermil Rădulescu, ca să zică
şi el aşa, în deplasare. Şi, măr-
turisea Rădulescu, cu surprin-
dere. La ultimele manifestări
coltorale de anvergură – „Ne-
deia munţilor”, „Sărbătoarea
cetăţilor” – pe afişul protago-
niştilor spectacolelor se aflau
şi artiştii amatori de la „Tim-
puri noi”. Ermil Rădulescu a
fost astfel îndemnat să cu-
noască „preocupările artistice
(şi nu numai artistice) şi aca-
să”. Dialogul înfiripat cu
 preşedinta comitetului sindi-
catului, Ana Noaghi, la
 Rupea, la „Sărbătoarea cetă-
ţilor”, unde însoţea grupul de
artişti amatori, l-a continuat
Ermil la faţa locului, în între-
prindere. „Eu cred – declara
interlocutoarea – că deocam-

dată putem vorbi de un înce-
put promiţător. Cel mai mult
mă bucură pasiunea şi dărui-
rea fetelor, plăcerea evidentă
de a-şi cultiva şi afirma talen-
tele. În al doilea rând, apreciez
ca deosebit interesul oameni-
lor din întreprindere pentru
artiştii lor. Deci, este îndrep-
tăţită convingerea că se poate
mai mult, că formaţiile artis-
tice, interpreţii sînt aşteptaţi
la întâlnirea cu publicul”. 

Afirmaţiile preşedintei sin-
diclacatului, ca să nu spunem
altcumva, mai indecent, om cu
„vădite calităţi de animator, în-
treprinzător şi activ”, Ermil
Rădulescu le constata ca având
acoperire practică în chiar
spectacolul din după-amiaza
acelei zile. Micuţa sală a nu-
mitului „club” se arăta a fi ne-
încăpătoare. De altfel,
termenul de spectacol nu era

neapărat adecvat. Manifestarea
cu pricina s-a arătat mai apro-
piată ideii de divertisment. Ea
a înmănunchiat fel de fel de
„fantezii”, de la poemul dra-
matic, la suita de dansuri po-
pulare, de la recitalul poetic,
la melodia preferată, de la fa-
bula cu tâlc, la improvizaţia
veselă. Aplauzele au fost multe,
la scenă deschisă, s-a râs, a
fost, deci, ilaritate în sală, cum
se zicea pe atunci, petrecân-
du-se preţ de vreo două ore în
spirit de colegialitate, cu, după
caz, rechemări la rampă etc. 

Succesul, desigur, obliga.
Mai întâi de toate, diversifi-
carea genurilor şi a reperto-
riului. Trebuia grăbit lucrul la
premiera brigăzii artistice. Cu
atât mai mult cu cât existau
instructori talentaţi ca Marin
Popa şi Ionică Anuţoiu (hopa
Mitică, ăăă, Ionică, n-o fi fost

cumva controversatul patron
şi ziarist postdecembrist!?).
De asemenea, conducerea în-
treprinderii (pe care Ermil ar
fi dorit-o mai aproape de miş-
carea artistică) ar putea să gă-
sească o soluţie pentru
amenajarea minimă a sălii nu-
mită pompos club, în vederea
„permanentizării manifestă-
rilor cultural-distractive”.
Căci, meritau, indiscutabil,
toată admiraţia şi tot sprijinul,

„artişti amatori inimoşi” pre-
cum Mihaela Gherase, Doina
Mureşan, Aurica Rumega,
Rodica Chiriac, Corina Rusu,
care ştiau „să împletească ar-
monios meseria de confecţio-
ner încălţăminte, cu pasiunea
pentru frumos”. Până la urmă,
chiar complementare.  

(„Drum Nou”, 
20 oct. 1988)

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, e-mail: bjt@addjb.ro, fax: 0268.470.504
Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00) 
Redactor şef:
Sebastian Dan

Secretar general de redacţie:
Liana Adam

Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

Ne cunoaştem de 20 de ani.
Prima oară am bătut la uşa
casei ţărăneşti de pe malul
mării, unde te duceai să scrii
în fiecare vară, împinsă de o
atracţie spirituală.

Datorită acestei atracţii am
reuşit să traduc mai multe din-
tre poeziile tale şi să scriu des-
pre persoana ta. Care este
părerea ta despre aceste „afi-
nităţi”?

Acesta este cel mai prosper
tip de atracţie, lipsit de invidie
şi interes, şi fără această atrac-
ţie nu ar exista literatura uni-
versală. Există şi atracţii
spirituale non-personale – faţă
de scriitori, artişti care nu mai
sunt printre noi – care ne ajută
să pătrundem în lumea ope-

relor lor. Aşa simt acum citind
Shakespeare sau poeziile lui
Icik Manger, căruia am reuşit
să-i traduc mai multe poezii
şi să le public în volumul Ba-
lada evreului care a ajuns de
la cenuşiu la albastru.

Văd o carte pe biroul tău,
The Lady of Miracles, apă-
rută în Statele Unite, în limba
engleză, tradusă de Laura
Schiff...

Laura Schiff este o poetă
americană, cu origini maghiare.
Nu m-am întâlnit niciodată cu
ea, mi-a citit poeziile într-o tra-
ducere brută şi a reuşit să mă
simtă, să transmită în limba en-
gleză starea de spirit a poeziilor
mele. Volumul s-a bucurat de
succes în Statele Unite.

În poezia de final din volu-
mul Numărătoarea inversă
apărută la editura Eminescu
scrii: „Chiar de voi fi îngro-
pată / într-o străină ţărînă /
tot învia-voi odată / în limba
română.” O declaraţie extra-
ordinară despre dragostea faţă
de limba maternă...

Da, e dragoste, dar şi încre-
dere în faptul că limba mater-
nă ne va păstra, dacă o
păstrăm şi noi aproape de su-
flet. Ne va susţine să rămâ-
nem oameni într-o lume
inu mană, să rămânem sufle-
tişti şi reprezintă şi patria când
eşti departe de casă.

Eşti de părere că pentru
poet limba maternă poate în-
semna şi patria?

Patria e unică, dar limba na-
tală este un refugiu, şi nu nu-
mai pentru poeţi...

Se cunoaşte că în afara lim-
bajului poetic, te exprimi şi prin
limbajul muzicii. După suita
simfonică intitulată Pisica de
una singură (a cărei primă au-
diţie a avut loc în iunie 1979 la
Braşov, sub prestigioasa baghetă
a lui Ilarion Ionescu-Galaţi), au
urmat mai multe compoziţii vo-
cal-simfonice în care parcă simt
influenţa lui Bartók...

Cine ar putea spune că nu
este influenţat de acest mare
compozitor. După părerea
mea, Bartók nu a fost egalat
în muzica contemporană, în
ceea ce priveşte originalitatea
şi filozofia muzicii.

În locuinţa din Bucureşti
am ascultat ultimele două noi
compoziţii: Fascinaţii tonale
şi Variation perpetua. Simt că
te apropii de „despărţirea de
text”...

Sunt poetă, dar sunt atrasă
foarte mult de muzică... Parcă
îmi dă libertate... Se poate
compara cu cineva care călă-
toreşte cu vehicule terestre şi
dintr-o dată doreşte să zboare

în spaţiu. Calitatea cu-
noaşterii este diferită...

Te invidiez pentru
această cunoaştere...

Te rog, nu. Câteodată
mă cuprinde îndoiala că
dacă sunt interesată,
atrasă de mai multe do-
menii, să nu cad în cap-
cana diletantismului. În
zilele noastre nu există
creatori enciclopedici,
toată lumea este specia-
lizată.

Dacă este aşa, atunci
artiş tii, în special poeţii,
trebuie să facă cunos-

cută o eră trecută, o eră a sen-
timentelor.

Este posibil. Şi mă angajez
cu mare drag pentru acest ser-
viciu.
(Lendvay Éva. Hírt adni az

érzelmek koráról: Nina
Cassian-nal beszélget

Lendvay Éva. În: Brassói
Lapok, nr. 41)

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ20 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”

„Pasiunea pentru frumos, 
în muncă şi pe scenă”

De ştire despre vremea sentimentelor: 
Interviu cu Nina Cassian realizat de Lendvay Éva

Nina Cassian

Din presa maghiară
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Arhitecţii s-au întrecut
pentru a proiecta spaţii
pentru petrecerea tim-
pului liber în locuri ce
par SF. De exemplu, aţi
avea curaj să înotaţi
într-o piscină aflată pe
un bloc turn cu 31 de
etaje? Vedeţi cele mai
spectaculoase piscine
aflate la mare înălţime. 

1. Hotelul Helix din Abu Dhabi,
proiect realizat de studioul Leeser
Architecture Biroul Leeser Ar-
chitecture, cu sediul la New
York, a câştigat concursul
pentru realizarea unui hotel
în Zayed Bay, din Abu Dhabi.
Hotelul, care a primit numele
de Helix din cauza formei sale

sub formă de spirală, propune
oaspeţilor o piscină cu fundul

de sticlă, construită
pe acoperişul clădi-
rii. 

Astfel, cei care
vor înota vor putea
vedea cele opt etaje
inferioare, inclusiv
sala de fitnes de la
nivelul al 5-lea. 

2. The Scotts Tower, Singapore
Arhitecţii olandezi de la UN-

Studio au
proiectat pen-
tru Singapore
un bloc turn
cu 31 de eta-
je. 

C lă d i r ea
dispune însă
de grădini,
piscine şi pa-

vilioane pentru petreceri la
iarbă verde, toate amplasate
la etajele superioare ale im-
obilului. 

3. Complex rezidenţial în Sin-
gapore. Tot pentru Singapore,
biroul Safdie Arhitects con-
dus de arhitectul Moshe Saf-
die, a realizat proiectul unui

complex rezidenţial cu
36 de etaje. 

Fiecare apartament
este prevăzut cu terase
speciale, cu multă ver-
deaţă, cele două corpuri
ale imobilului fiind uni-
te printr-un fel de punţi
ca nişte alei cu copaci
şi iarbă, cea superioară
adăpostind o piscină.

Piscine pe acoperiş

Un număr de
517 de acciden-
te rutiere au
avut loc într-o
singură zi la
Moscova din
cauza unei re-
clame sexi cu
doi sâni dezgo-
liţi şi mameloa-
nele acoperite
cu o bandă al-
bastră pe care
se putea citi slo-
ganul Ei atrag.

Agenţia Sarafan Adverti-
sing a promis despăgubirea
tuturor conducătorilor auto
care au avut necazuri din cau-
za reclamei, acoperind chel-
tuielile nerambursate de

asigurări, relatează 7sur7.be.
Reclama era plasată pe păr-

ţile laterale ale unei camione-
te, iar şoferii întorceau capul
să o vadă mai bine. „Este un
nou format de publicitate. Fir-

mele sunt încurajate să îşi
pună anunţurile pe părţile la-
terale ale camioanelor. Do-
ream să atragem atenţia
asupra acestui format”, a spus
Sarafan Advertising.

Cardul de credit al preşedintelui Barack Obama,
refuzat într-un restaurant din Statele Unite

Barack Obama a povestit vi-
neri cum cardul său de credit
a fost refuzat în urmă cu câteva
săptămâni într-un restaurant
din New York, potrivit AFP.

„Am mers într-un restau-
rant din New York în perioa-
da Adunării Generale a ONU
şi cardul meu a fost respins”,
a povestit preşedintele Ba-
rack Obama, stârnind râsul
funcţionarilor veniţi să ascul-

te prezentarea măsurilor de
luptă împotriva fraudelor cu
carduri bancare şi a furtului
de identitate.

„Îmi închipui că s-a întâm-
plat pentru că nu îl folosesc
prea des (...) Au crezut că tre-
buie să fie o problemă de
fraudă”, a continuat el. „Am
încercat să îi explic chelneriţei
că mi-am plătit facturile...”,
a adăugat preşedintele ame-

rican. „Din fericire, Michelle
îl avea pe al său”, a încheiat
glumind Obama. 

Ulterior, întrebat în cursul
briefingului de presă cotidian
despre motivul exact al res-
pingerii cardului de credit
prezidenţial, purtătorul de cu-
vânt al Casei Albe a afirmat
că nu dispune de nici cea mai
mică informaţie în legătură
cu acest subiect.

Inna, dată în judecată pentru plagiat 
Artistul spaniol Robert Ramirez Carrasco o acuză pe
Inna de plagiat şi îi cere despăgubiri în valoare de
aproape 230.000 de euro. Mărul discordiei dintre Inna
şi spaniolul Robert Ramirez Carrasco este piesa „Club
Rocker”, scrie click.ro. Cântăreţul susţine că a pierdut
contracte importante şi chiar a ajuns să sufere de de-
presie şi insomnii. Robert Ramirez Carrasco a sesizat
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România,
iar avocaţii care îl reprezintă au cerut o analiză a piesei
Innei, pentru a stabili dacă aceasta are elemente simi-
lare cu melodia lui Carrasco. „Interpreta română Inna
şi compozitorii acesteia au furat practic elementele cele
mai importante din nota melodică a piesei originale,
«A minute of life», şi le-au transpus efectiv în melodia
ce susţin că le aparţine, prezentând-o drept o creaţie
personală, fapt ce îi face vinovaţi de plagiat”, a scris
artistul din Spania în cererea de judecată. Reprezen-
tanţii lui Robert Ramirez Carrasco, prin mai mulţi avocaţi
angajaţi în România, i-au citat şi pe băieţii din trupa
Play&Win, care îi compun piesele Innei.

Al doilea fiu al lui Florin Piersic
Florin Piersic mai are un fiu în urma căsătoriei cu actriţa
Ana Szeles, acesta fiind stabilit la Viena unde şi-a întemeiat
o familie. Daniel a rămas cu mama sa, Anna Szeles, după
divorţul acesteia de Florin Piersic, în 1989. „Eu cu mama
ne-am stabilit la Budapesta, însă, în cazul nostru, divorţul
nu a însemnat o schimbare drastică”, a declarat Daniel în
presa clujeană. Fiul lui Piersic a studiat comerţul exterior
şi relaţiile internaţionale, angajându-se apoi la o firmă din
Viena, unde s-a stabilit definitiv. Partenera de viaţă a lui
Daniel este Lisann, o unguroaică blondă care i-a dăruit
doi copii de care Florin Piersic este mândru, acesta vizi-
tându-i des în Austria, scrie wowbiz.ro. Florin Piersic mai
are un băiat, cu actriţa Tatiana Iekel. Acesta îi poartă nu-
mele dar urmează şi aceeaşi profesie, de actor. 

Peste 500 de accidente rutiere într-o singură zi
din cauza unei reclame sexi

Helix

The Scotts Tower

Helix


