
Ziar Gratuit An I, Nr. 157 ◼ 12 pagini ◼ Joi, 30 octombrie 2014Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

4,4226
3,4721

137,0235

Euro
USD
Gram Aur

VALUTĂ

Consilierii judeţeni au alocat 2 milioane de lei pentru
spitalele braşovene. La aceştia bani primiţi de la bugetul
de stat se vor mai adăuga şi alte sume necheltuite din
bugetul CJ Braşov, astfel ca unităţile sanitare să îşi poată
desfăşura activitatea în condiţii optime. Principalul be-
neficiar va fi Spitalul de Copii, unde, în prezent, sunt în

curs de derulare ample lucrări de reabilitare. Totodată,
atât Maternitatea, cât şi Spitalul Judeţean vor beneficia
de fonduri pentru achiziţia de echipamente medicale. Şi
spitalele de Pneumoftiziologie şi Infecţioase vor primi
fonduri, care le sunt necesare pentru acreditarea ca unităţi
de specialitate pentru anul viitor.

Bani pentru
spitalele braşovene

Românii sunt aşteptaţi duminică
la urne pentru primul tur al alege-
rilor în urma cărora va fi desemnat
noul preşedinte al României. Un
sondaj dat recent publicităţii arată
că peste 60% dintre cetăţenii cu
drept de vot se vor prezenta dumi-
nică la urne, pentru a vota în pri-
mul tur al alegerilor prezidenţiale.

Astfel, 61,61% dintre români spun
ca vor merge sigur la votul pentru
alegerea preşedintelui, potrivit unui
sondaj IRES. Sondajul are marja
de eroare este de 3%. În judeţul
Braşov au fost înscrişi pe listele
electorale permanente 518.409 de
alegători, dintre care 251.874 în
municipiul Braşov.

Peste 60% dintre români merg la vot
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Campioana României la hochei pe
gheaţă, Corona Wolves Braşov a
înregistrat a treia victorie consecu-
tivă în jocurile de pe teren propriu
din Liga Mol. „Lupii” lui Jerry An-
dersson au trecut fără probleme de
rivala Sport Club Miercurea Ciuc,
scor 3-1 (0-1, 2-0, 1-0). Ciucanii
au deschis scorul în prima treime

prin Biro, dar braşovenii au reuşit
să întoarcă soarta partidei în actul
secund, când pentru „lupi” au mar-
cat Zsolt Molnar şi Petreş. Peter
Klouda a închis tabela la 3-1 cu
cinci minute înainte de finalul par-
tidei şi Corona Wolves Braşov mai
acumulează trei puncte importante
în clasament. 

Încă o victorie pentru „lupii” Braşovului
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România este în favoarea
Cerului Unic European

Secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba,
i-a transmis directorului executiv al Agenţiei Europene pentru
Siguranţa Aviaţiei (EASA), Patrick Ky, că România este în
favoarea accelerării punerii în aplicare a obiectivelor Cerului
Unic European. George Ciamba a avut ieri o întrevedere cu
directorul executiv al EASA, Patrick Ky, cu ocazia vizitei de
lucru pe care acesta o efectuează în România, în contextul
dialogului privind activitatea în domeniul aviaţiei civile din
statele membre ale Uniunii Europene. 
„Misiunea oficialului european este de a promova cele mai
înalte standarde comune de siguranţă a zborului şi protecţie
a mediului în aviaţie, în contextul în care EASA reprezintă
pilonul central al sistemului de siguranţă a aviaţiei în cadrul
Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat de presă al
Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit MAE, partea română
a exprimat sprijinul României pentru iniţiativele europene
care vizează dezvoltarea sectorului aviaţiei în UE şi a subliniat
faptul că autorităţile naţionale responsabile în domeniu, sub
coordonarea ministerului ca instituţie ce coordonează sistemul
naţional de gestionare a afacerilor europene, sunt strâns im-
plicate în negocierea şi punerea în aplicare a legislaţiei UE.
De asemenea, a mai arătat că România este în favoarea ac-
celerării punerii în aplicare a obiectivelor Cerului Unic Eu-
ropean (Single European Sky — SES) şi susţine convergenţa
dintre SES şi noua legislaţie cu privire la funcţionarea EASA,
„ceea ce conferă un set unic de cerinţe în domeniul securităţii
aviatice şi previne incertitudinea în ceea ce priveşte prevederile
aplicabile”. 
EASA a fost înfiinţată în anul 2003 cu misiunea de a promova
cele mai înalte standarde comune de securitate şi de protecţie
a mediului în aviaţia civilă la nivelul UE. Începând cu 1 sep-
tembrie 2014 a intrat în vigoare o nouă organizare a EASA,
care va permite agenţiei să se implice mai pragmatic în co-
laborarea cu industria aviatică, pentru a consolida strategia
generală a EASA şi de a promova o abordare bazată pe per-
formanţă a gestionării siguranţei aviaţiei.
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Fostul deputat PSD Viorel
Hrebenciuc şi fiul acestuia,
Andrei, se află în arestul In-
spectoratului de Poliţie Jude-
ţean Brașov. Cei doi sunt
cercetaţi penal în dosarul re-
trocedărilor ilegale, caz instru-
mentat de procurorii DNA
din Braşov. Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a emis man-
dat pentru 30 de zile pe nu-

mele lui Viorel Hrebenciuc,
iar în aceeaşi zi a respins con-
testaţia fiului fostului deputat
la hotărârea prin care, săptă-
mâna trecută, Andrei Hreben-
ciuc a ajuns după gratii.

Deputatul Viorel Hreben-
ciuc a demisionat din funcţie
săptămâna trecută. Imediat ce
Camera Deputaţilor a luat act
de această decizie, Hrebenciuc

senior a fost citat de procuro-
rii anticorupţie să se prezinte
la audieri, la DNA Braşov.
Marţi a fost reţinut, iar apoi,
magistraţii i-au dat mandat de
arestare preventivă. Viorel
Hrebenciuc este cercetat penal
sub acuzaţiile de constituire
a unui grup infrac�ional orga-
nizat, trafic de influen�ă şi in-
stigare la folosirea influen�ei
de către o persoană care
îndeplinește o func�ie de con-
ducere într-un partid în scopul
ob�inerii pentru sine sau pen-
tru altul de foloase necuvenite.
Andrei Hrebenciuc este cer-
cetat penal pentru constituirea
unui grup infrac�ional orga-
nizat,  complicitate la trafic
de influen�ă şi spălare de bani.
Ancheta în acest caz continuă.  

Reținut pentru coruperea sexuală 
a unei fetițe în vârstă de cinci ani

Un brașovean de 33 ani a
fost re�inut ieri sub aspectul
comiterii infrac�iunii de coru-
pere sexuală a minorilor.

În data de 25.06.2014, Po-
liţia municipiului Braşov a fost
sesizată de o persoană de sex
feminin cu privire la faptul că,
în data de 24.06.2014, fiica
sa, în vârstă de 5 ani, în timp
ce se afla în timpul programu-
lui de somn, la o grădiniţă pri-
vată din municipiul Braşov, ar

fi fost mângâiată pe picior și
în zona organelor genitale de
un educator.

„În urma verificărilor şi in-
vestigaţiilor efectuate de
polițiști,sub coordonarea pro-
curorului de caz de la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Bra-
şov, a fost identificat educatorul
menționat, un brașovean de 33
ani. În data de 29.10.2014, în
baza  autorizației emise de
instanță, s-a efectuat o perche-

ziţie la domiciliul său, de unde
au fost ridicate mai multe medii
de stocare a datelor (laptop,
telefon mobil). Suspectul a fost
reținut azi sub aspectul comi-
terii infracţiunii de corupere
sexuală a minorilor, urmând a
se formula propunere pentru
luarea de către magistrați a
unei măsuri preventive”, a pre-
cizat cms șef Liviu Naghi, pur-
tătorul de cuvânt al IJP Brașov.

Sebastian Dan

Președintele în exercițiu
al Comisiei Europene
(CE), Jose Manuel Bar-
roso, a apărat ieri, în ul-
tima sa conferință de
presă, decizia de a primi
România și Bulgaria în
rândurile Uniunii Euro-
pene (UE).

El a argumentat că, în
absen�a extinderii Uniunii,
„apetitul” Rusiei ar fi vizat as-
tăzi nu Ucraina, ci Bulgaria și
statele baltice, relatează por-
talul EurActiv.

Barroso a făcut această re-
marcă întrebat fiind în ce mă-
sură a fost credibilă extinderea
blocului comunitar cu Româ-
nia și Bulgaria, care la șapte
ani de la aderare sunt în con-
tinuare monitorizate de Co-
misie prin Mecanismul de
Cooperare și Verificare
(MCV) pentru deficien�ele
sistemelor de justi�ie.

„Imaginați-vă pentru un mi-
nut că aceste țări nu ar fi ade-
rat la UE. În acest caz,

probabil că acum nu am fi dis-
cutat numai despre Ucraina.
Am fi discutat probabil despre
Bulgaria sau despre statele
baltice”, a declarat preșe -
dintele în exerci�iu al CE.

„Așa că a fost un lucru bun.
Firește că nu a fost perfect,
dar permiteți-mi să mă exprim
foarte sincer: problemele pe
care le avem în ultimii ani cu
integrarea europeană au fost

din cauza României și Bulga-
riei? Bineînțeles că nu”, a su-
bliniat Barroso.

El a explicat că unele state
membre mai vechi îngreunea-
ză mult mai mult procesul de
decizie decât noile state mem-
bre, dând totodată asigurări
că procesul de luare a deci-
ziilor în 28 func�ionează, în
pofida predic�iilor pesimiste
contrare.

Jose Manuel Durao Barro-
so, care s-a aflat la cârma CE
timp de 10 ani, pentru două
mandate consecutiv, și-a
sus�inut ieri  ultima
conferin�ă de presă în această
calitate, după ce a prezidat
ultima ședin�ă de cabinet, cea
de-a 424-a. Extinderea UE a
fost una din realizările Co-
misiei în acest interval, 10
�ări aderând în 2004 - Polo-
nia, Republica Cehă, Slova-
cia, Ungaria, Slovenia,
Lituania, Letonia, Estonia,
Cipru și Malta -, Bulgaria și
România în 2007, iar în 2013
Croa�ia. 

Jose Manuel Barroso s-a aflat la cârma CE timp de 10 ani

În ultimul discurs, Barroso
apără România și Bulgaria

Zeci de documente cu date personale, aruncate
la tomberoanele de lângă DGRFP Braşov
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat
cu 3.000 de lei Direcţia Generală Regională a Finan-
ţelor Publice Braşov pentru neîndeplinirea obligaţiilor
privind aplicarea măsurilor de securitate şi de păstrare
a confidenţialităţii datelor cu caracter personal.Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, în
calitate de operator de date personale, nu a luat mă-
surile necesare pentru a împiedica pierderea sau ac-
cesul neautorizat la datele cu caracter personal pe
care le gestionează. Sancţiunea a fost dată Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov după
ce, în urmă cu o zi, zeci de documente şi formulare
care conţineau date personale ale unor cetăţeni sau
societăţi comerciale, au fost aruncate la tomberoanele
aflate lângă Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov.

Primele cazuri de gripă la Brașov 
Un număr de 1.267 de braşoveni au ajuns săptămâna
trecută la doctor cu probleme legate de bolile respiratorii,
între aceştia numărându-se şi două persoane care s-au
îmbolnăvit de gripă. Astfel, în perioada 20-26 octombrie
datele statistice înregistrate de către Serviciul de Supra-
veghere şi Control Bolilor Transmisibile din cadrul Direcţiei
de Sănătate Publică arată că în judeţul Braşov au existat
1.015 cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii supe-
rioare (IACRS), cu unul mai mult decât în săptămâna
precedentă. Dintre aceştia, 12 au avut nevoie de internare,
iar numărul copiilor de până la 14 ani afectaţi de acest
tip de infecţii a ajuns la 644. Cazurile de pneumonie în-
registrate în judeţ au fost în număr de 251, între acestea
aflându-se 71 de persoane pentru care a fost necesară
internarea. Între pacienţii care s-au ales cu pneumonie
săptămâna trecută s-au aflat şi 122 de copii.

Tată şi fiu în arestul Poliţiei din Braşov



Vicepreședintele
Consiliului Jude�ean
Brașov, Mihai Popa
(PSD) a propus ieri
completarea listei USL,
rămasă vacantă cu un
loc, după demisia lui
Matei Gavril, din 6
martie 2014.

Este vorba despre
Adrian Sabin Neag
(PSD), membru su-
pleant pe lista USL, iar
conform paginii perso-

nale de Facebook este
consilier la Parlamentul
României şi președinte
- bucătar șef la
Asocia�ia pentru Pro-
movarea și Dezvoltarea
„�ării Făgărașului”. A
studiat inginerie meca-
nică, specializarea ma-
terial rulant de cale
ferată, la Facultatea de
Mecanică, Institutul Po-
litehnic Timișoara.

Sebastian Dan

Gălă�eanul de 33 de ani,
care a fost adus ieri la spitalul
Victor Babeș din București,
fiind suspect de Ebola, nu are
virusul în organism, a declarat
purtătorul de cuvânt al spita-
lului, Simin Florescu.

Conform cadrelor medicale,
starea pacientului este bună,
urmând să i se facă o serie de
teste. Pacientul s-a întors pe
18 octombrie din Guineea
Ecuatorială, �ară afectată de
epidemia de Ebola și a fost
trimis mar�i de urgen�ă cu o
ambulan�ă de la Spitalul de
Boli Infec�ioase Gala�i către
Spitalul „Victor Babeș” din
București.

Australia a devenit mar�i
prima �ară dezvoltată care și-
a închis grani�ele pentru
cetă�enii din �ările vest-afri-
cane cel mai grav afectate de
epidemia de Ebola. Autori -
tă�ile acestor state consideră
că măsura îi stigmatizează pe
oamenii sănătoși și va face
mai dificilă lupta împotriva
bolii, informează Reuters. Un
specialist de la Institutul de
boli infec�ioase și biosecuri-
tate Marie Bashir din Sydney
a declarat că interdic�ia de că-
lătorie nu este de natură să
protejeze �ara de Ebola, de-
oarece are un impact negativ
asupra popula�iei prin crearea

unui climat de panică. Na �iu -
nile Unite au declarat că astfel
de măsuri ar putea descuraja
munca vitală de acordare de
ajutor, făcând mai grea opri-
rea răspândirii virusului
ucigaș.

Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, a declarat  la
sediul Uniunii Africane (UA),
la Addis Abeba, că lupta con-
tra Ebola este una îndelungată
și că propagarea virusului a
continuat să depășească am-
ploarea mobilizării comu ni -
tă�ii interna�ionale. Epidemia
a făcut 5.000 de mor�i în Afri-
ca de Vest, de la începutul
anului.

Românii sunt aşteptaţi du-
minică la urne pentru pri-
mul tur al alegerilor în
urma cărora va fi desem-
nat noul preşedinte al Ro-
mâniei.

Un sondaj dat recent publici-
tatii arată că peste 60% dintre
cetă�enii cu drept de vot se vor
prezenta, duminică, la urne, pen-
tru a vota în primul tur al alege-
rilor preziden�iale.

Astfel, 61,61% dintre romani
spun ca vor merge sigur la votul
pentru alegerea presedintelui, po-
trivit unui sondaj IRES. 

Sondajul a fost realizat te-

lefonic, pe 23 octombrie. Au răs-
puns 1.124 de persoane, iar marja
de eroare este de 3%.

Potrivit datelor Autorităţii Elec-
torale Permanente, în judeţul
Brașov au fost înscrişi pe listele
electorale permanente 518.409
de alegători, dintre care 251.874
în municipiul Braşov.

În tot judeţul Braşov au fost
delimitate 448 de secţii de vot-
dintre care 177 în municipiul Bra-
şov.

Exercitarea dreptului la vot se
va face în baza cărţii de identitate.
Reamintim că cei care vor să vo-
teze, dar nu au cărţile de identitate
în regulă, se pot prezenta şi sâm-
bătă, cu o zi înainte de vot, dar
şi în ziua alegerilor, la Direcţia
de Evidenţă a Persoanelor din
Braşov pentru a-și face buletine

noi.
Spre deosebire de 2009,

anul acesta românii care
au împlinit 18 ani până

în ziua alegerilor vor putea vota
la orice secţie în cazul în care nu
se află în localitatea de domiciliu,
astfel că nu vor mai fi nevoiţi să
se prezinte la o secţie specială.
Cetăţenii români care vor vota
în ţară în ziua alegerilor şi nu se
vor afla în localitatea de domiciliu
îşi vor putea exercita dreptul la
vot la orice sec�ie din �ară.  În
acest caz trebuie să declare în
scris, pe propria răspundere, că
nu au mai votat şi nu vor mai
vota la acel tur de scrutin.

O altă modificare faţă de ale-
gerile din 2009 o reprezintă faptul
alegătorii vor putea vota la urna
specială doar în ţară, nu şi în stră-
inătate. Deplasarea acesteia se va
face de o echipă formată din cel
puţin doi membri ai biroului elec-
toral al secţiei de votare, însoţită
de pază asigurată de reprezen-
tanţii MAI.

Persoanele cu dizabilităţi care
nu se pot deplasa la secţia de vot

pot solicita urna specială. Pentru
urna specială este nevoie de o ce-
rere care va fi depusă la preşe-
dintele secţiei de votare la care
este arondat alegătorul. Votarea
va începe duminică, 2 noiembrie,
la ora 07.00, şi se va încheia sea-
ra, la ora 21.00. 

BOR, îndemn către alegători. Si-
nodul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne (BOR) îndeamnă preo�ii şi
credincioşii să voteze la alegerile
prezidenţiale. "În perspectiva ale-
gerilor prezidenţiale din România
(2 noiembrie 2014), Sfântul Sinod
îşi reafirmă îndemnul către slu-
jitorii Sfintelor Altare şi credincioşii
Bisericii Ortodoxe Române de a
participa la vot în duhul credinţei
şi al iubirii de Biserică şi Neam,
cu responsabilitate creştină şi ci-
vică pentru împlinirea binelui co-
mun în societatea românească şi
viitorul României", potrivit unui
comunicat transmis presei de Pa-
triarhia Română.

Peste 60% dintre români
merg duminică la vot

Avem un nou consilier județean: 
e consilier parlamentar
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Pacientul din Galați adus la Victor Babeș
fiind suspect de Ebola, nu are virusul

VOTAT
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România ocupă locul 48 din
189 de �ări în clasamentul
„Doing Business 2015” ela-
borat de Banca Mondială, cu
un punctaj total de 70,22
puncte. Anul trecut, România
ocupa locul 50 în acest clasa-
ment, cu 68,48 puncte. Rapor-
tul a analizat 89 de economii
pe baza a 11 criterii precum
demararea unei afaceri,
ob�inerea unui credit, accesul
la re�eaua de electricitate și
tranzac�iile trans fron taliere.
Raportul nu acoperă însă do-
menii precum securitatea, sta-
bilitatea macroeconomică sau
corup�ia. Banca Mondială pre-
cizează că raportul din acest an
utilizează noi date și metodo-
logii în trei domenii:
solu�ionarea insolven�ei,

protec�ia ac�ionarilor minoritari
și ob�inerea de credit. În ceea
ce privește demararea unei afa-
ceri, România se află pe locul
38 din 189 de �ări, cu 22 de lo-
curi mai sus decât în 2013. Con-
form indicatorilor din raportul
„Doing Business”, în România
este nevoie de 8 zile și de înde-
plinirea a cinci proceduri pentru
deschiderea unei afaceri. Din
cele 189 de �ări analizate de
Banca Mondială, Singapore ocu-
pă prima pozi�ie în ierarhia sta-
telor unde este cel mai ușor să
faci afaceri, urmat de Noua Zee-
landă și Hong Kong. Din Euro-
pa, cel mai bine clasate sunt
Danemarca (4), Norvegia (6),
Marea Britanie (8), Finlanda (9),
Suedia (11), Islanda (12), Irlan-
da (13) și Germania (14). 

Pierderi din cauza
embargoului rusesc

Crescătorii de porci au fost
nevoiţi să scadă preţurile cu
peste 25% în ultimele două
luni, pierzând 20 de milioane
de euro, după ce pe piaţa ro-
mânească a intrat carne la
preţuri mici practicate de pro-
ducători europeni care au
pierdut contractele cu piaţa
rusă. Alex Jurconi, preşedin-
tele Federaţiei Naţionale Pro

Agro, spune că cele mai mari
cantităţi de carne provin de
la firme din Olanda şi Polo-
nia. El a afirmat că din acest
motiv, producătorii de carne
de porc au acumulat, în ulti-
mele două luni, pierderi mari.
„Perspectiva este ca producă-
torii să ajungă la pierderi de
peste 100 de milioane de euro
în şase luni”, a spus Jurconi. 

Preţurile reglementate
pe piaţa gazelor pentru
consumatorii non-cas-
nici vor fi eliminate com-
plet la începutul anului
viitor, iar utilizatorii tre-
buie să negocieze cu fur-
nizorii preţuri noi până
la 31 decembrie 2014.

Măsura esre prevăzută într-
un Ordin al preşedintelui Au-
torităţii Naţionale de
Reglementare în Energie
(ANRE).  „Clienţii non-casnici
trebuie să îşi aleagă furnizorul
de gaze naturale şi să încheie
cu aceştia un contract de vân-
zare-cumpărare a gazelor, fie
prin negociere directă a preţu-
lui şi a condiţiilor comerciale,
fie prin acceptarea unei ofer-
te-tip a furnizorului respectiv,
până cel târziu la data de 31
decembrie 2014, în perspectiva
eliminării preţurilor finale re-

glementate”, se arată în textul
ordinului.

Începând de pe 1 noiembrie
și până la finele anului furni-
zorii trebuie să  informeze lu-
nar, în scris, clienţii non-casnici

din portofoliul propriu care nu
şi-au exercitat dreptul de eli-
gibilitate şi nu au optat pentru
furnizarea în regim negociat,
despre faptul că preţurile re-
glementate vor fi eliminate de

la 1 ianuarie 2015 şi despre
faptul că trebuie să încheie un
nou contract, cu noi preţuri. 

„Prin derogare, în perioada
1 ianuarie - 30 iunie 2015, în
privinţa clienţilor non-casnici
care nu au încheiat în confor-
mitate cu art. 2 un contract de
vânzare-cumpărare a gazelor
naturale (fie prin negociere di-
rectă, fie prin acceptarea unei
oferte-tip - n.r.), furnizarea ga-
zelor naturale se realizează în
baza contractelor de furnizare
a gazelor naturale în vigoare
la data de 31 decembrie, cu ex-
cepţia clauzelor din cuprinsul
acestora privind preţul final re-
glementat”, mai precizează or-
dinul. 

Pentru clienţii casnici, libe-
ralizarea totală era programată
pentru 31 decembrie 2018,
însă Parlamentul a votat pre-
lungirea acestui termen cu doi
ani şi jumătate. 

Gazele pentru consumatorii non-casnici, reglementate din 2015

Piața gazelor: Firmele trebuie
să își negocieze prețuri noi
până la 31 decembrie

Flash economic
Salariile angajaților din Poștă vor crește în medie cu 75 de lei 
Salariile lucrătorilor din Poșta Română vor crește, în me-
die, cu 100 de lei brut, iar acest lucru se va întâmpla de
luna viitoare, a declarat, ieri, într-o conferință de presă,
Alexandru Petrescu, directorul general al Companiei
Naționale Poșta Română. ”Vom înregistra la ITM un act
adițional la contractul colectiv de muncă. Suntem într-o
medie de 100 lei brut, creștere pe fiecare salariu. Această
creștere salarială este pentru mine mai mult o investiție
în oameni decât o majorare efectivă, și asta mă aștept
să ni se întoarcă înzecit. Practic, creșterea netă salarială
medie va fi de 70-75 de lei”, a afirmat Petrescu. Poșta
Română înregistrează 6,5 milioane de euro profit brut
până în acest moment. ”Estimăm un profit, până la
sfârșitul anului, care să depășească 10 milioane de euro,
ceea ce ne creează un confort deosebit. Asta înseamnă
că, în 2014-2015, nu numai că riscul insolvenței a dis-
părut, dar vom majora salariile pentru toți factorii poștali,
în conformitate cu înțelegerile pe care sindicatul le are,
începând de luna viitoare” a precizat ministrul pentru So-
cietatea Informațională, Răzvan Cotovelea. 

12 angajaţi după „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi“
La o lună de la desfăşurarea „Bursei Locurilor de Muncă
pentru Absolvenţi” Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă a dat publicităţii rezultatele acestei ac-
ţiuni. După desfăşurarea Bursei au fost angajate 41 de
persoane dintre care 12 sunt tineri absolvenţi. Dintre
aceştia, jumătate au fost absolvenţi de studii superioare,
restul fiind absolvenţi de studii medii. În total, cele 103
firme care au oferit locuri de muncă la Bursă au venit cu
1.484 locuri de muncă (din care 149 pentru absolvenţii
de studii superioare), acoperind un total de 186 meserii
(61 pentru cei cu studii superioare).

România a urcat două locuri
în topul „Doing Business”



Asociaţia pentru
Parteneriat Comunitar Braşov
implementează în perioada
octombrie 2014 – septembrie
2015 proiectul  „Susţine si-
guranţa copiilor şi tinerilor în
spaţiul public”. Proiectul  be-
neficiază de sprijinul financiar
al Fondului pentru Inovare
Civică, program finanţat de
Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe,
administrat de Fundaţia pen-
tru Dezvoltarea Societăţii Ci-
vile.

Proiectul are ca scop creş-
terea gradului de siguranţă a
copiilor şi tinerilor în spaţiul
public din municipiul Braşov.
În acest sens, se va trece la
identificarea zonelor din mu-
nicipiu şi a elementelor care
determină accidente în rândul
copiilor şi tinerilor. Prin pro-
iect se urmăreşte rezolvarea
a cel puţin 10 situaţii cu po-
tenţial de risc de accident în
spaţiul public, activitate care
presupune şi implicarea cetă-
ţenilor din municipiul Braşov.

Beneficiarii direcţi ai pro-
iectului sunt 150 de persoane
implicate în implementarea
unor planuri de acţiune de re-
mediere a posibilelor riscuri
de accident, 7 instituţii publi-
ce, 1500 de părinţi şi 1500 de
copii informaţi, ONG-uri lo-
cale cu preocupări în dome-

niul siguranţei copiilor şi ti-
nerilor. De asemenea, bene-
ficiari vor fi şi cetăţenii care
îşi doresc să se implice în re-
zolvarea situaţilor de pericol,
cetăţenii care din proprie ini-
ţiativă anunţă potenţiale situa-
ţii de risc, cetăţenii care locu-
iesc în zone în care sunt iden-
tificate  situaţii de risc şi care
doresc să lucreze la
rezolvarea lor. Nu în ultimul
rând, beneficiare ale proiec-
tului vor fi şi instituţiile care
au responsabilităţi în aceste
domenii.

Nevoia de la care a pornit
acest proiect a fost
identificată într-un raport rea-
lizat de European Child Sa-
fety Alliance Eurosafe –
„Child Safety Report Card –
Romania 2012”, în care se
arată că în România, în 2010,
accidentele au fost principala
cauză a deceselor în rândul
copiilor şi tinerilor cu vârste
între 0 şi 19 ani.  Proiectul se
va concentra pe arătarea ris-
curilor care se găsesc în spa-
ţiul public şi va încerca să li-
miteze efectul acestora şi
chiar să modifice situaţia, ast-
fel încât riscul de accidente
să fie scăzut. Spaţiile vizate
sunt parcurile din Braşov,
care ocupă o suprafaţă de 22
ha (6 parcuri mari) şi alte 230
ha care reprezintă spaţii verzi

şi părculeţe din cartiere.
Actiunile proiectului pre-

văd, în primele luni,  realiza-
rea unei cercetări cu privire
la cauzele care au provocat
accidente acute în rândul co-
piilor şi tinerilor din munici-
piul Braşov în perioada 2013-
2014.

Identificarea zonelor de risc
se va realiza printr-o monito-
rizare în teren a posibilelor
situa�ii de risc. În cadrul aces-
tei campanii de identificare
se vor forma 10 echipe de
câte doi voluntari care vor
străbate străzile, fiecare
echipa va avea un portofoliu
de 65 de străzi și vor nota și
fotografia toate aspectele care
au poten�ial risc pentru
siguran�a copiilor și tinerilor.
Se va realiza o grilă de mo-
nitorizare care să cuprindă
toate elementele de risc – în
parcuri, pe stradă, iluminatul
nocturn, lipsa semnelor de
circula�ie sau amplasarea lor
defectuoasă, treceri de
pietoni, clădiri în construc�ie
neîmprejmuite sau cu
deficien�ă la împrejmuire, sau
nesemnalizate ca atare, clădiri
cu pericol de prăbușire ten-
cuială, lipsă capace de canal,
lipsă protec�ie împotriva îne-
cului (în cazul lacurilor publi-
ce), elemente de siguran�ă în
parcuri, câini comunitari etc.

Pe 31 octombrie este ziua
Arhivelor Naționale ale
României. Cu această
ocazie, aniversând 183
de ani de la fondarea ca
instituție modernă, ANR
vor lansa oficial portalul
de internet al instituției.

Acesta nu este un simplu site
de prezentare ci este destinat
utilizatorilor serviciilor ANR.
Cetă�enii, după înscriere, vor
putea depune cereri online și
vor putea urmări stadiul rezol-
vării lor. La fel, o bună parte
din documenta�ia diferitelor
institu�ii în raport cu Arhivele
Na�ionale va putea fi încărcată
în portal în format electronic,
renun�ându-se astfel la cantită�i
impresionantede hârtie care fă-
ceau naveta inter-institu�ională.

Dar poate cel mai
important element al portalu-

lui îl reprezintă posibilitatea
de interac�iune cu arhiva isto-
rică de�inută. Grupată pe 5
centre regionale (București,
Brașov, Timiș, Iași și Cluj),
eviden�ele fondurilor arhivis-
tice vor putea fi liber consul-

tabile de către utilizatori, la
orice oră, fără a mai fi nevoie
de deplasări și rezervări la sala
de studiu. În plus, se vor putea
ace comenzi de documente
online, astfel încât utilizatorul
se va putea prezenta la sala de

studiu pentru cercetare fără a
mai fi nevoie să aștepte inutil.
Sistemul oferă de asemenea
posibilitatea ca fiecare utiliza-
tor înregistrat să își salveze
căutările și selec�iile făcute,
astfel încât ele să fie accesibile

oricând și de oriunde, în sis-
tem cloud.

Serviciul Jude�ean Brașov a
jucat un rol important în dez-
voltarea acestui proiect pilot,
în�elegând faptul că un acces
mai facil pentru utilizatori re-
prezintă o condi�ie esen�ială a
oricărei institu�ii moderne. În
ciuda deficitului de personal
care împiedică de multe ori
desfășurarea firească a
activită�ii, SJAN Brașov a
reușit să publice în portal im-
portante descrieri de documen-
te. „Suntem de altfel, singura
arhiva din sistemul ANR, până
în prezent, care are inclusiv do-
cumente digitalizate publicate
în portal. Dintre acestea, se re-
marcă harta orașului Brașov
de la 1887, la scara de 1:720!!
În felul acesta, cercetarea devine
cu adevărat mai ușoară, cerce-
tătorul nefiind obligat să vină

la sala de studiu a instituției. În
perioada următoare, ne propu-
nem încărcarea în portal a cât
mai multor inventare, astfel în-
cât utilizatorii să se poată bu-
cura de avantajele serviciilor
moderne. Cu prioritate vom în-
cerca să finalizăm postarea on-
line a colecțiilor de fotografii pe
care le deținem”  po trivit
reprezentan�ilor insti tu �iei.

Tot în regim de colaborare,
cu Universită�ile din București
și Cluj, se află în desfășurare
un proiect finan�at din fonduri
norvegiene, care urmărește pu-
blicarea online a tuturor docu-
mentelor din Arhive anterioare
anului 1600, (descrieri + ima-
gini). Acest proiect urmează a
se desfășura în următorii 2 ani.

Portalul poate fi accesat
 online la adresa de internet:
 portal.arhivelenationale.ro

Sebastian Dan 

Unele documente din Arhivele brașovene  vor putea fi accesate direct de pe internet

Arhivele Naționale 
pășesc în lumea digitală

APC Braşov implementează un proiect
privind siguranţa copiilor în spaţiul public
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Cum se usca lâna 
pe Dealul Romurilor

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

Braşovul, atestat documentar încă din
anul 1235, a fost cel mai important
oraş al Transilvaniei medievale fiind
cel mai mare centru economic din se-
colele XIV-XVII. 

Conform celui mai vechi act al Arhi-
velor Statului Braşov din anul 1353,
activitatea comercială din această zonă
era înfloritoare, iar oraşul era renumit
atât pentru calitatea mărfurilor, cât şi
pentru cea a armelor. Breslele puter-
nice, formate din meşteşugari specia-
lizaţi au făcut că Braşovul să fie un

centru meşteşugăresc şi comercial în-
floritor. 

Până la apriţia primelor fabrici, înce-
pând cu sfărşitul secolul al XIX-lea,
cărturarul Sextil Puşcariu descrie în
cartea „Braşovul de altădată” cum
erau prelucrate postavurile tradiţional. 

„Pe dealul de lângă După zidurile de
Jos, îmbrăţişând Turnul Negru şi întin-
zându-se la stânga până în Schei, iar la
dreapta până la Turnul Alb, erau romu-
rile (rame) de la germanul Rahmen, nişte
pervaze uriaşe pe care se întindea pos-

tavul roşu, verde sau albastru, la uscat.
Romurile erau caracteristice pentru Bra-
şovul de altădată. Din timpuri vechi lână
oilor ţigăi sau ţurcane, păzite de ciobani
de la Bran, sau de la Săcele, era adusă
la Braşov, unde fete de român o spălau
şi români din Schei o cărau în saci grei,
ridicaţi cu nişte cârlige de colţurile legate
strâns. În bastionul încăpător de la capul
Dupăzidurilor se adunau mai demult ţe-
sătorii saşi la vreme de primejdie. Ulterior
în fabrica lui Scherg începură să lucreze
cu maşini moderne postavurile, care nu
mai trebuiau duse la uscat pe Romuri”. 



Consiliul Judeţean
Braşov a alocat, ieri,
sume importante
pentru drumurile co-
munale, dar şi pen-
tru unităţile sanitare
braşovene. 

Astfel, pentru spitalele
braşovene, la ultima recti-
ficare de buget Guvernul a
alocat 2 milioane de lei pen-
tru bugetul propriu al jude-
ţului. La aceşti bani se vor
mai adăuga şi alte sume ne-
cheltuite din bugetul CJ
Braşov până la finele lui
septembrie, astfel ca unităţile
sanitare să îşi poată desfăşura
activitatea în condiţii optime. 

Principalul beneficiar al
rectificării bugetare va fi Spi-
talul de Copii, unde, în pre-
zent, sunt în curs de derulare
ample lucrări de reabilitare
ale unor secţii, iar conducerea
unităţii sanitare vrea ca şan-
tierul să fie închis până la fi-
nele acestui an. Totodată, atât

Maternitatea, cât şi Spitalul
Judeţean vor beneficia de fon-
duri pentru achiziţia de echi-
pamente medicale, care sunt
necesare pentru desfăşurarea
actului medicale. 

Şi spitalele de Pneumofti-
ziologie şi Infecţioase vor
primi fonduri, care le sunt ne-
cesare pentru acreditarea ca
unităţi de specialitate pentru
anul viitor. 

La Infecţioase s-au alocat
fonduri suplimentare pentru
achiziţia unui aparat de de-
congelare rapidă a sângelui şi
a unui ecograf, în valoare to-
tală de 240.000 de lei. 

De asemenea, Consiliul Ju-
deţean Braşov a aprobat şi îm-
părţirea banilor primiţi de
judeţul Braşov, la rectificarea
bugetului, din sume defalcate
din cota de TVA. 

Din totalul de 9,865
milioane de lei, aleşii
judeţeni au decis repar-
tizarea a 4,668 mi -
lioane de łei către
drumurile comunale,
iar restul pentru drumu-
rile judeţene. Banii vin
să acopere arieratele de
la nivelul localităţilor
(lucrări efectuate şi ne-
decontate), după cum a
precizat Mihai Pascu
(foto stânga), preşedin-
tele interimar al Consi-
liului Judeţean Braşov. 

„Consider că este
cea mai importantă şedinţă
a Consiliului Judeţean de la
sfârşitul acestui an. După
cum am spus şi ieri, mizez pe
consensul politic, pentru că
primăriile au mare nevoie de
aceşti bani şi nu mai au timp
să dea hotărârile de Consiliu
Local de rectificare a buge-
tului local”, a mai declarat
Mihai Pascu. 

Sebastian Dan

Cum s-au împărţit
banii la rectificare 

Viceprimarul Adina Dur-
bacă a primit ieri vizita unui
grup de elevi de la Colegiul
European Goldenberg, din
Hurth– Köln, Germania, aflaţi
la Braşov în cadrul unui
schimb de experienţă cu elevii
de la Colegiul Tehnic Transil-
vania. În cele aproape 3 săp-
tămâni în care stau la Braşov
(20 octombrie – 7 noiembrie),
cei 10 elevi, însoţiţi de doi pro-
fesori, vor desfăşura activităţi
practice, alături de elevii Co-
legiului Transilvania, în cadrul
unor firme private, în atelierele
şcolii şi în laboratoarele Uni-
versităţii Transilvania. 

„Mă bucur foarte mult ca
timp de 3 săptămâni elevii bra-
şoveni vor face practica îm-
preună cu colegii lor din

Germania, astfel încât vor
avea ocazia să se cunoască,
să îşi împărtăşească din expe-
rienţele lor ca elevi, dar şi ca
viitori angajaţi, să lege priete-
nii şi să îşi petreacă împreună
timpul liber. Sper ca elevii
noştri, pe lângă partea de
practică, le vor prezenta cole-
gilor lor Braşovul şi împreju-
rimile, pentru că avem cu ce
ne mândri. Dar cel mai mare
câştig cred că este faptul că
elevii din Germania vor avea
ocazia să cunoască ceea ce în-
seamnă învăţământul şi piaţa
muncii din oraşul nostru, Bra-
şovul şi oportunităţile pe care
le oferă acesta unor potenţiali
investitori, mai ales că o parte
din ceea ce înseamnă activi-
tatea de producţie şi export în

Braşov este asigurată de către
firme cu capital german.”, a
declarat viceprimarul Adina
Durbacă. 

„I-am întrebat pe copii cum
li se pare Braşovul şi am pri-
mit trei răspunsuri: un oraş
minunat, oameni prietenoşi şi
mâncare delicioasă”, a spus la
rândul său Karl-Heinz Schulz,
unul dintre profesorii însoţi-
tori. Schimbul de experienţă
se realizează în cadrul unei
mobilităţi „Erasmus +”, ini-
ţiată de colegiul german. Par-
ticipanţii vor cunoaşte sistemul
de învăţământ românesc şi cel
german şi vor stabili asemă-
nările şi diferenţele dintre cele
două sisteme de învăţământ.
La finalul stagiului, elevii ger-
mani şi români vor elabora un
proiect comun. 

Colaborarea dintre cele
două colegii va continua şi în
anul 2015, când un grup de
15 elevi şi 2 profesori români
vor participa la un proiect
„Erasmus +”, la colegiul ger-
man. Proiectul ERASMUS+
al Colegiului Tehnic Transil-
vania va avea trei astfel de mo-
bilităţi, pe parcursul a doi ani,
în Franţa, Grecia şi Germania. 

Vor participa la aceste sta-
gii 45 de elevi şi 6 profesori
vor participa in aceste stagii
europene. 

A. P. 

LOCAL 730 octombrie 2014

Orar special pe linia 41 de
„Ziua Pomenirii Morţilor”
Vineri, 31 octombrie, şi sâm-
bătă, 1 noiembrie 2014, Regia
Autonomă de Transport supli-
mentează numărul autobuze-
lor pe tronsonul liniei 41
cuprins între capătul de linie
Livada Poştei şi staţia „Cimi-
tirul Central”. Modificarea este
determinată de fluxul mare de
călători ce se înregistrează în
fiecare an, în această perioa-
dă, pe tronsonul mentionat. 
Astfel, pe traseul liniei 41, vi-
neri şi sâmbătă, vor circula

mai multe autobuze, fiecare
cu o capacitate de câte 100
de locuri. În toate staţiile de
pe traseu şi pe portalul R. A.
T. Braşov, respectiv www.
ratbv. ro, în secţiunea „Trasee
şi orare”, va fi afişat programul
de circulaţie pentru aceste
două zile. Afişele vor purta
menţiunea „Valabil pentru zi-
lele de 31 octombrie şi 1 no-
iembrie 2014”, a precizat
purtătorul de cuvânt al R. A.
T. Braşov, Silviu Ştefan. L. A. 

Vineri, 31 octombrie 2014,
începând cu ora 9. 30, în
Poiana Braşov, se va desfă-
şura conferinţa regională cu
tema „Infracţiuni de serviciu,
infracţiuni contra înfăptuirii
justiţiei. Aspecte teoretice şi
practice ale judecătorului de
cameră preliminară. Drepturi
şi obligaţii deontologice ale
judecătorilor şi avocaţilor”.
Evenimentul este organizat
de Uniunea Naţională a Ba-
rourilor din România –
UNBR, Consiliul Superior al
Magistraturii – CSM, Insti -
tutul Naţional pentru Pre -
gătirea şi Perfecţionarea

Avocaţilor – INPPA, re -
prezentantul României la
 Consiliul Consultativ al Ju-
decătorilor Europeni –
CCJE, Curtea de Apel Bra-
şov, Curtea de Apel Târgu
Mureş şi Curtea de Apel
Ploieşti, Baroul Braşov, Ba-
roul Prahova, Baroul Mureş,
Baroul Buzău, Baroul Har-
ghita, Baroul Covasna, Ba-
roul Dâmboviţa. Printre
invitaţi se numără ministrul
Justiţiei Robert Cazanciuc,
Adrian Bordea, preşedintele
CSM, Rodica Aida Popa ju-
decător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie. L. A. 

Conferinţă regională

Schimb de experienţă între elevii 
a două colegii tehnice din Braşov şi Köln



MAGAZIN

Racheta Antares a societăţii
americane Orbital Sciences care
transporta capsula fără pilot
Cygnus spre Staţia Spaţială In-
ternaţională (ISS) a explodat la
puţin timp după lansare, marţi,
potrivit unor imagini transmise
în direct de televiziunea NASA. 

„Explozia s-a produs la puţin
timp după lansare” de la baza
spaţială Wallops din Virginia, a
spus un comentator al televiziu-
nii NASA.

În imagini, se vede cum ra-
cheta ia foc la câteva secunde
după lansare şi ex-
plodează.

„Am pierdut lan-
satorul Orb3”, a
adăugat comentato-
rul.

„Nu există niciun
indiciu că personalul

bazei ar fi fost în pericol, cu toate
că s-au înregistrat importante
pagube materiale”, a adăugat el.

Este vorba de prima lansare
pe timp de noapte a rachetei
Antares, potrivit Orbital, şi a

treia misiune de aprovizionare
a Cygnus spre ISS.

Cygnus ar fi trebuit să livreze
2,2 tone alimente la bordul Sta-
ţiei Spaţiale Internaţionale (ISS).

Studiu: Topirea gheții arctice 
amenință Asia și Europa cu ierni severe 

Topirea ghe�ii arctice crește
probabilitatea unor ierni severe
în Europa și Asia în următoarele
decenii, sus�ine mar�i un raport
Bloomberg care citează cerce-
tători japonezi.

Potrivit site-ului dailydiges-
tnews.com, aceste probabilită�i
s-au dublat în ultimul deceniu,
în condi�iile în care topirea
ghe�ii din Mările Arctică, Ba-

rents și Kara, începând cu anul
2004, a creat o circula�ie atmos-
ferică care va aduce aer rece pe
continentele european și asia-
tic.

Studiul sus�ine pozi�ia adop-
tată de specialiștii pe probleme
de climă de la Organiza�ia
Na�iunilor Unite (ONU), care
afirmă că o temperatură medie
mai ridicată în întreaga lume va

crește gradul de severitate al
furtunilor în multe locuri și va
schimba caracterul anotimpu-
rilor în alte zone ale lumii.

Deși încălzirea medie la
suprafa�a apei a încetinit în-
cepând cu anul 2000, Marea
Arctică a continuat să se în-
călzească rapid în aceeași pe-
rioadă de timp, au mai indicat
cercetătorii.

Cei doi pionieri ai aero-
nauticii, frații Joseph și
Etienne Montgolfier, s-
au născut în familia
unui fabricant de hârtie
din Vidalon-lez-Anno-
nay, Departamentul
Ardeche. După ce au
urmat cursurile cole-
giului local, cei doi s-au
angajat în manufactura
tatălui lor.

Încercând să
îmbunătă�ească procesul de
fabrica�ie a hârtiei, cei doi au
brevetat numeroase inven�ii,
una din cele mai importante
fiind presa hidraulică. Într-
unul dintre experimentele lor,
cei doi fra�i au observat efec-
tele umplerii baloanelor de
hârtie cu aer cald. Astfel, la 4
iunie 1783, la Annonay, în
fa�a unei mul�imi de gură cas-
că și a unui mare număr de
personalită�i știin�ifice, fra�ii

Mongolfier s-au ridicat pentru
prima oară în atmosferă într-
un balon de hârtie cu diame-
trul de 35 de metri, umplut cu
aer cald. Au parcurs câ�iva ki-
lometri, ajungând până la o

altitudine de 2.200 de metri.
Dezavantajele acestui nou

mijloc de transport nu au în-
târziat să apară: odată aerul
răcit, balonul era nevoit să co-
boare, iar men�inerea flăcării

în permanen�ă risca să incen-
dieze balonul.

Cel care a solu�ionat pro-
blema a fost Jacques Alexan-
dre César Charles, membru
al Academiei Franceze de
Știin�ă. Acesta a testat cu suc-
ces un nou tip de balon în care
aerul era înlocuit de hidrogen.
Balonul său era confec�ionat
din mătase tratată pe interior
cu o substan�ă care împiedica
pierderea gazului. Charles a
lansat primul astfel de dispo-
zitiv la Paris, la 27 august
1783. Sfera care măsura patru
metri în diametru s-a înăl�at
914 metri în aer și a aterizat
la 25 de kilometri depărtare.

Încuraja�i de reușita acestui
experiment, a urmat un al doi-
lea zbor, la 19 septembrie,
fra�ii Montgolfier transpor-
tând în nacelă un cocoș și o
oaie, pentru a demonstra că
și alte vietă�i pot suporta
înăl�imile.

Cum a fost inventat
balonul cu aer cald

„PhotoMat”, aplicație  care rezolvă probleme matematice
O companie croată a dezvoltat o aplicație pentru telefoane
mobile care recunoaște operațiuni matematice cu camera
și le rezolvă în câteva secunde, explicând totodată modul
cum s-a ajuns la rezultat. Aplicația folosește tehnologia
de recunoaștere optică de caractere, pentru „a citi” pro-
blema cu camera și a o rezolva. Programul rezolvă ecuații,
probleme de aritmetică, fracții, logaritmi și calcule cu nu-
mere zecimale, cu condiția să nu fie scrise de mână.
Aplicația îi va ajuta pe copii să înțeleagă metoda de re-
zolvare a problemelor și exercițiilor.  Aceasta  se poate
descărca gratuit pentru iOS și Windows Phone.

Smartphone-uri care pot fi încărcate wireless
Noua tendință a pieții gadgeturilor este tehnologia wi-
reless de încărcare a smartphone-urilor, ea fiind adop-
tată de tot mai mulți producători. Conexiunea cu fir de
tipul MicroUSB este cea prezentă pe aproape toate te-
lefoanele inteligente și tabletele existente, scrie an-
droidcentral.com. Pentru ca încărcarea bateriei să se
facă fără fir, telefonul are nevoie de o plăcuță specială
în partea din spate. Altele execută aceeași operațiune
prin intermediul unei carcase speciale de dimensiuni
destul de mari care se conectează inclusiv prin Mi-
croUSB la dispozitivul respectiv. Telefoanele a căror
baterie poate fi încărcată wireless sunt: HTC Droid
DNA, HTC Droid Incredible 4G LTE, HTC Droid Incre-
dible 2, HTC Rezound, LG G3, LG G3 Prime, LG G3
Cat 6, LG Optimus G Pro 2, LG Optimus G Pro, LG
Spectrum, LG Optimus, LG Lucid 2, Google Nexus 4,
Google Nexus 5, Motorola Droid Maxx 2, Motorola Ultra
M, Motorola Droid Bionic, Samsung Galaxy Note 2 (in-
clusiv 3 și 4) Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy
Note Edge, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4,
Samsung Galaxy S5 și Sony Z3v.
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Pe scurt

Racheta Antares a explodat imediat 
după lansare



Campioana României la
hochei pe ghea�ă, Corona
Wolves Brașov a înregistrat a
treia victorie consecutivă în
jocurile de pe teren propriu
din Liga Mol. „Lupii” lui Jer-
ry Andersson au trecut fără
probleme de rivala Sport Club
Miercurea Ciuc, scor 3-1 (0-
1, 2-0, 1-0). Ciucanii au des-
chis scorul în prima treime
prin Biro, dar brașovenii au
reușit să întoarcă soarta par-
tidei în actul secund când pen-
tru „lupi” au marcat Zsolt
Molnar și Petreș. Peter Klou-
da a închis tabela la 3-1 cu
cinci minute înainte de finalul
partidei și Corona Wolves
Brașov mai acumulează trei
puncte importante în clasa-
ment. 

Ciucul a sperat o repriză… De-
parte de echipa din ultimii ani,
care făcea legea în campionatul
intern, Ciucul a  sperat că poate
da lovitura sub Tâmpa, a con-
dus cu 1-0, iar la scorul de 1-
1 a avut o bară prin Istvan
Nagy. Speranţele oaspeţilor au
fost însă distruse de braşoveni,
care sunt pe val după cinci vic-
torii consecutive în Liga Mol.
„Ca şi cu alte ocazii, am fost
foarte aproape să obţinem un
rezultat bun în faţa Brasşvului.
La scorul de 1-1 am avut o
mare şansă însă pucul a lovit
bara. După această fază nu
am mai reuşit să punem în pe-
ricol poarta adversă, iar când
pierzi cu 3-1 nu prea mai este
nimic de spus” a declarat la fi-
nal tehnicianul ciucanilor,  Dre-

berg Christer.
„Avem încredere în noi!” În-

cet-încet, lucrurile se aşează
în tabăra Braşovului. După o
serie de jocuri în care Corona
a fost de nerecunsocut, hochei-
ştii de sub Tâmpa au început
să lege victoriile. „Am jucat azi
împotriva unei echipe foarte
bune şi pot să spun că am avut
un meci foarte dificil. Sunt sur-
prins că această formaţie se
află pe ultimul loc în Liga
MOL, ţinând cont de nivelul la
care joacă. Cu toate acestea,
noi reuşim de fiecare dată să
înscriem, pentru că avem în-
credere în noi” a spus la finalul
partidei şi principalul gazdelor,
Jerry Andersson. 

Cinci la rând în Liga Mol! For-
maţia de sub Tâmpa se simte

din ce în ce mai bine pe ghea-
ţă, în special în jocurile dis-
putate pe teren propriu.
Corona a bifat a cincea victo-
rie consecutivă în Liga Mol,
ultimele trei succese fiind ob-
ţinute în faţa propriilor fani.
„Lupii” Brașovului au acumu-
lat 24 de puncte din 13 me-
ciuri și ocupă locul patru în
clasament. În runda următoa-
re, hocheiștii brașoveni vor
primi vizita celor de la Debre-
cen, forma�ie ce momentan
este pe pozi�ia a cincea a cla-
samentului. Şi la jocul de
marţi seara s-a folosit din nou
pauza comercială, după ce la
Cupa Continentală, desfăşu-
rată tot la Braşov, s-a recurs
în premieră la o astfel de în-
trerupere a meciurilor.

Hocheiştii de la Corona sunt de neoprit pe teren propriu!

Încă o victorie pentru
„lupii” Braşovului

SPORT 930 octombrie 2014

Halep le mulţumeşte susţinătorilor
Cea mai bună jucătoare română de tenis a momentului, Si-
mona Halep, finalistă a Turneului Campioanelor de la Sin-
gapore, a ținut să le mulțumească susținătorilor săi, miercuri,
într-o postare pe contul său de Facebook. ''Vă mulțumesc
foarte mult pentru susținere, pentru comentarii și pentru me-
saje. Am simțit din plin susținerea voastră, atât pe teren cât
și pe Facebook,  și sunt sigură că fiecare dintre voi a participat
la rezultatele mele. Pentru asta vă mulțumesc și vă doresc
numai lucruri bune!'', scrie Halep în rețeaua de socializare. 

Logo-ul CM 2018, prezentat la Moscova
Emblema Cupei Mondiale de fotbal din 2018, ediție care va
fi găzduită de Rusia, a fost lan-
sată  de președintele
Federației Internaționale de
Fotbal, Joseph Blatter, la
Moscova, într-o emisiune de
televiziune. Blatter a preci-
zat că logo-ul va arăta „ini-
ma și spiritul”' Rusiei,
emblema reprezentând
trofeul Cupei Mondiale
în roșu și albastru, culori
din steagul Rusiei, ornat
cu auriu. Emblema CM 2018 a fost prezentată în cadrul emi-
siunii „Urgant Night Show”, redenumită cu acest prilej „Late
Night Mundial”, de către trei cosmonauți (Maxim Suraev,
Elena Serova și Aleksandr Samokutiaev) de pe stația orbitală
ISS, prin intermediul unei legături video, în prezența reali-
zatorului emisiunii, Ivan Urgant, a lui Blatter, a președintelui
Comitetului Local de organizare, Vitali Mutko, și a lui Fabio
Cannavaro, căpitanul naționalei Italiei, campioană mondială
în 2006. Apoi, emblema Cupei Mondiale a fost proiectată
pe clădirea Teatrului Bolșoi din Moscova. Rusia construiește
sau renovează 12 stadioane și alte 125 de instalații sportive
pentru Mondialul de peste patru ani, după cum a precizat
președintele Vladimir Putin.

(Doar) două etape suspendare pentru N'Doye
Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat, miercuri, pentru
două etape pe mijlocaşul echipei ASA Târgu Mureş, Ous-
mane N'Doye, care a fost eliminat după finalul jocului cu
Steaua, din etapa a XII-a a Ligii I. De asemenea N'Doye a
primit o penalitate sportivă de 3.000 de lei. Ousmane N'Doye
a fost eliminat de arbitrul Istvan Kovacs după terminarea
partidei din cauza unui conflict cu mai mulţi jucători stelişti.
Formaţia Steaua a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu
scorul de 1-0, de echipa ASA Târgu Mureş, într-un meci din
etapa a XII-a a Ligii I, în care tehnicianul Constantin Gâlcă
a fost nevoit să facă toate cele trei schimbări în primele 29
de minute, din cauza unor accidentări. Claudiu Keşeru a
părăsit terenul în minutul 22, Iasmin Latovlevici în minutul
23 şi Raul Rusescu în minutul 29.

Cu danezii, pe Arena Naţională
Ultimul meci al echipei naţionale din acest sezon va fi amicalul
cu Danemarca, pe 18 noiembrie, ora 20:30. Federaţia Ro-
mână de Fotbal a decis ca meciul să se dispute pe Arena
Naţională, deşi au fost luate în considerare şi alte stadioane
din ţară. Înainte de partida amicală cu nordicii, România va
juca cu Irlanda de Nord în preliminarile Campionatului Eu-
ropean din 2016. Meciul se va juca vineri, 14 noiembrie, ora
21:45 şi riscă să se joace fără suporteri, din cauza incidentelor
de la meciul România - Ungaria.

Se demolează „Ion Oblemenco”!
După mai multe luni de incertitudine, soarta Stadionului
„Ion Oblemenco” din Craiova este pecetluită! Celebra arenă
din Cetatea Banilor va intra în demolare în cursul săptămânii
viitoare, după ce formația CS Universitatea Craiova va
susține aici ultimul său joc pe teren propriu, sâmbătă, de
la ora 18:00, contra moldovenilor de la FC Botoșani.
Informația a fost confirmată oficial miercuri de Primăria
municipiului doljean, care va finanța o parte din cele 55
de milioane de euro cât va costa viitoarea arenă din Craiova.
Autoritățile doljene vor demara lângă fostul „Central” și
construcția unui stadion dedicat atletismului. Echipa pre-
gătită de Sorin Cârțu, director tehnic, și Emil Săndoi, an-
trenor principal, va evolua în ultimele două meciuri din
acest tur de campionat pe fostul stadion „Extensiv”.

Campioana României a învins rivala de la Ciuc 

Mioveniul mai face o victimă în Cupă!
Echipa de ligă secundă CS

Mioveni a eliminat forma�ia
Dinamo București din opti-
mile de finală ale Cupei Ro-
mâniei-Timișoreana la fotbal,
după ce a învins echipa din
Șoseaua Ștefan cel Mare cu
scorul de 1-0 (1-0), într-un
meci disputat pe stadionul
„Nicole Dobrin” din Pitești.
Unicul gol al partidei a fost
marcat de brazilianul Roberto

Ayza (23), în urma unei
neîn�elegeri între fundașul
Ștefan Bărboianu și portarul
Traian Marc. Dinamo este a
doua „victimă'' a echipei an-
trenate de ex-dinamovistul
Claudiu Niculescu, după ce
forma�ia din Mioveni a elimi-
nat în faza anterioară
de�inătoarea trofeului, Astra
Giurgiu. Campioana Româ-
niei, Steaua București s-a ca-

lificat şi ea în sferturile de fi-
nală ale Cupei României-
Timișoreana la fotbal după ce
a învins pe CSMS Iași cu sco-
rul de 1-0 (0-0), în deplasare.
Unicul gol al partidei a fost
înscris de Nicolae Stanciu
(89). Meciul de la Iași a con-
semnat și revenirea într-un
meci oficial al Stelei a
mijlocașului Alexandru Bour-
ceanu. Astăzi se vor disputa

ultimele trei partide din faza
optimilor de finală, după cum
urmează: 

Oţelul Galaţi - Pandurii Târ-
gu Jiu, ora 16.00, Stadionul
Oţelul (Galaţi), Digi Sport.

Rapid CFR Suceava - Pe-
trolul Ploieşti, ora 18.30. 

Rapid Bucureşti - CFR Cluj,
ora 20.30, Stadionul Giuleşti-
Valentin Stănescu (Bucureşti),
Sport.ro.



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

DESPRE MIERE 
ŞI NU NUMAI 
-PREMIERĂ-
(MORE THAN HONEY)
Regie: Markus Imhoof
(AG), Documentar, 95 min.
ora: 16:15

SERENA -PREMIERĂ-
Regie: Susanne Bier
(AP-12), Dramă, 109 min.
ora: 18:15

CUSCRII -PREMIERĂ-
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12), Comedie, 80 min.
orele: 18:00, 22:00

AUTOMATA -PREMIERĂ-
Regie: Gabe Ibáñez
(N-15), SF, Thriller, 109 min.
ora: 19:45

FURIA: EROI ANONIMI 
-PREMIERĂ-
(FURY)
Regie: David Ayer

(N-15),
Acţiune,
Dramă,
Război,
134 min.
orele: 
15:45, 
18:30

ANNABELLE 
Regie: John R.
Leonetti
(IM-18),
Horror,
98 min.
ora: 21:15

ELIMINAŢI
MESAGERUL 
(KILL THE
MESSENGER!)
Regie:
Michael

Cuesta
(AP-12), Biografic, Crimă, Dramă,
112 min.
ora: 20:45

ÎNAINTE SĂ ADORM 
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe
(N-15), Mister, Thriller, 92 min.
ora: 14:00

DRACULA: 
POVESTEA NESPUSĂ 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15), Acţiune, Fantastic, Horror,
92 min.
ora: 14:15

FATA DISPĂRUTĂ 
(GONE GIRL)
Regie: David Fincher
(N-15), Dramă, Thriller, 145 min.
ora: 13:15

CASA MAGICIANULUI 
-3D– (dublat)
(THE HOUSE OF MAGIC)
Regie: Ben Stassen, Jeremy
Degruson
(AG), Animaţie, Aventuri, 85 min.
ora: 16:00
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În perioada 1 – 30 no-
iembrie 2014, Opera
Braşov, împreună cu
Primăria Municipiului
Braşov organizează cea
de-a XII-a ediţie a Festi-
valului Internaţional de
Operă, Operetă şi Balet. 

Interpreţi, dirijori, coregrafi
şi regizori invitaţi, se vor reuni
timp de o lună la Opera Bra-
şov în spectacole, gale şi pre-
miere, publicul putând urmări
genuri muzicale variate, de la
operă la musical. 

Deschiderea Festivalului,
sâmbătă, 1 noiembrie 2014,
va fi marcată de reluarea spec-
tacolului cu opera „Falstaff”,
de Giuseppe Verdi, avându-l
în rolul titular pe baritonul Lu-
cian Petrean, iar la pupitrul
dirijoral pe Adrian Morar,
ambii de la Cluj. 

Alături de ei, soliştii Operei
Braşov. Regia spectacolului
este semnată de Cristian Mi-
hăilescu, iar scenografia de
Rodica Garştea. 

În cadrul „Galei de Operă”
din 8 noiembrie, alături de ar-
tiştii Operei Braşov vor evolua
soliştii invitaţi, nume consa-
crate ale scenelor lirice româ-
neşti şi internaţionale: Aurelia
Florian, Jasmina Trumbetas,
Robert Nagy şi Ştefan Ignat,
reuniţi sub bagheta dirijorului
Cristian Oroşanu. Alături de
ei, Corina Dumitrescu şi Călin
Rădulescu – prim-balerini ai
Operei Naţionale Bucureşti,
precum şi Cvintetul vocal
ANATOLY. Participă Corul
şi Orchestra Operei Braşov.

Gala va fi prezentată de Ma-
rius Constantinescu (TVR). 

În programul Galei, pagini
de referinţă din repertoriul li-
ric universal: G. Puccini –
„Edgar”, „La Rondine”, „Tos-
ca”, „Turandot”, G. Verdi –
„Forţa destinului”, „Nabuc-
co”, „Aida”, „Don Carlo”,
„Bal mascat”, J. Massenet –
„Manon”, G. Donizetti – „Eli-
xirul dragostei”, U. Giordano
– „Andrea Chenier”. 

În data de 15 noiembrie
2014, sunteţi invitaţi să ur-
măriţi „Farmecul Operetei
Maghiare” , un spectacol ce
îi reuneşte pe soliştii Operei
Maghiare şi ai Operei Româ-
ne din Cluj, sub bagheta diri-

joarei Incze Gergely Katalin.
Îşi dă concursul Baletul Ope-
rei Braşov, în coregrafia Ner-
minei Damian şi a lui Dorin
Coşeriu.

Surpriza „Serii Operetei şi
a Musical-ului” din 22 no-
iembrie 2014 o constituie pre-
zenţa pe scena Operei Braşov
a binecunoscutei interprete
Paula Seling. Alături de ea,
un alt invitat special este te-
norul Tiberius Simu. Vor mai
evolua solişti ai Operei Bra-
şov. Conducerea muzicală îi
aparţine maestrului Dorel
Munteanu, iar regia artistică
este semnată de Anda Taba-
caru Hogea. Prezintă: Cristina
Roşu.

Premiera de operetă „Ţara
Surâsului” de Franz Lehar,
din datele de 29 şi 30 noiem-
brie 2014, va încheia ediţia
din acest an a Festivalului In-
ternaţional de Operă, Operetă
şi Balet. Realizatorii acestui
spectacol, regizorul Tiberius
Simu, dirijorul Traian Ichim,
scenografa Rodica Garştea şi
coregrafa Corina Dumitrescu
vă promit o seară de neuitat
în compania Operei Braşov.

Biletele pentru toate spec-
tacolele se vând la sediul Ope-
rei din str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268-419380.

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

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă lucrezi, astăzi poţi obţine o promovare, iar
dacă nu ai job poate apărea o promisiune fermă pentru o
slujbă. Nu conta prea mult pe ajutorul celorlalţi.
Taur. Astăzi, încearcă să-ţi ajuţi semenii, acest lucru fiind
cea mai bună metodă pentru a te simţi bine în pielea ta. Dacă
încă nu ai o relaţie, astăzi poţi avea parte de o aventură.
Gemeni. Astăzi vei avea o anumită tendinţa de a te pune în
situaţii imposibile. Evita tranzacţiile financiare, altfel rişti
să pierzi sume importante de bani. 
Rac. Astăzi, mintea ta va fi plină de planuri, lucru pentru
care cei din anturajul tău te vor indivia. Profită de această
perioadă pentru fi cât mai contructivă.
Leu. Dacă continui să munceşti în acelaşi ritm astăzi, în cu-
rând vei culege roadele eforturilor tale. Vei obţine tot sprijinul
de care vei avea nevoie.
Fecioară. Se pare că preocupările profesionale sau materiale
te vor împiedica să ai o viaţă sentimentală împlinită. Dacă
eşti singur/ă, îţi vei folosi pentru a impresiona 
Balanţă. Este o zi favorabilă pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa
afectivă printr-o întâlnire romantică sau chiar dragoste la
prima vedere. 
Scorpion. Astăzi mai mult ca oricând, relaţiile cu prietenii
vor ocupa un loc important în viaţa ta, atât de mult încât
partenerul tău ar putea deveni gelos faţă de aceste relaţii. 
Săgetător. Astăzi, încearcă să-ţi păstrezi mintea limpede şi
evita să iei decizii irevocabile, pentru că vei regreta cu si-
guranţă atunci când răul va fi deja făcut. 
Capricorn. Nu te va preocupa prea mult iniţierea de noi pro-
iecte pentru viitorul tău, dimpotrivă, vei fi dornic/ă să profiţi
cât mai mult de plăcerile vieţii. Ai grijă la alimentaţie! 
Vărsător. Astăzi, un program al activităţilor tale bine detaliat
şi clar te va ajuta să înfrunţi viitorul cu mai multă încredere.
Gândeşte-te bine dacă nu cumva poţi renunţa la vreun viciu.
Peşti. Vei avea nevoie de o anumită linişte pentru a încerca să
te cunoşti mai bine şi de a-ţi forma o părere mai bună despre
tine. Încrederea în forţele proprii este foarte importantă.

Începe Festivalul Internaţional
de Operă, Operetă şi Balet 2014
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi în Braşov

6 4 8 9 7 2 3 5 1
1 9 7 5 4 3 2 8 6
5 2 3 8 1 6 9 7 4
9 8 6 2 3 7 1 4 5
4 3 5 1 9 8 6 2 7
2 7 1 4 6 5 8 3 9
3 1 9 7 8 4 5 6 2
8 5 4 6 2 1 7 9 3
7 6 2 3 5 9 4 1 8
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Cu 2 în urmă, prin 1986,
ascultând-o pe braşo-
veanca Mihaela Ursulea-
sa în Mozart, renumitul
critic şi muzicolog Iosif
Sava a scris în revista
„Contemporanul” entu-
ziaste cuvinte despre
acest „copil minune”, in-
contestabil, din stirpe
mozartiană şi enesciană,
încheind patetic şi cerând
muzicienilor şi organiza-
torilor vieţii artistice să
vegheze asupra talentu-
lui fetiţei de 8 ani. 

Căci Mihaela Ursuleasa era
un talent cu totul deosebit şi
fiecare dintre acei care frec-
ventau istoria muzicii, istoria
artei interpretative cunoştea
atâtea cazuri în care fără ve-
ghe atentă, veghe pedagogică,
solidaritate şi căldură sufle-
tească „minunile” dispăreau

şi rămâneau dezarmaţi în pli-
nă maturitate nişte „bieţi co-
pii”, mai zicea Iosif Sava. Şi
totuşi, pe lună ce trecea, Mi-
haela Ursuleasa ne dovedea
că trebuia să avem tot mai pu-
ţină grijă, pentru că ea era
construită dintr-un „oţel” spe-

cial, iar profesoara braşovean-
că Stela Drăgulin avea toată
luciditatea, ştiinţa şi puterea
de a „struni” un instrument
de unică amplitudine. După
un concert mozartian, cunos-
cutul dirijor Iosif Conta (care,
spre deosebire de alţii condu-

cători de orchestre, a cultivat
statornic tinerele reale talen-
te), a programat-o pe Mihaela
Ursuleasa, la mijloc de oc-
tombrie 1988, în „do minorul
lui Beethoven”. Bucureştiul
cunoştea de un veac strălucite
tradiţii în interpretarea difici-

lului concert ludwig-
vanbeethovenian. În
urmă cu numai două
săptămâni, la Festi-
valul „George Enes-
cu”, Michael Roll ne
dăruise o versiune
de maxim interes).
Talentul se defineşte
şi prin curaj şi Mi-
haela Ursuleasa a bi-
ruit prin „temeinicia
tehnicii, expresivitate
capacitatea de a dia-
loga cu orchestra şi
acel unic farmec de
a-şi expune gândul
fiecărui participant

la concert. Excepţională fru-
museţea atacurilor, logica dis-
cursului, atenţia pentru
culoarea fiecărui sunet”. Vre-
me de aproape o oră, publicul
a ascultat-o în extaz, cu răsu-
flarea tăiată, în concertul de
Beethoven şi bisurile de Cho-

pin, Rahmaninov, timp de
aproape o oră sala arhiplină
a stat „sub vraja mâinilor, chi-
pului şi sufletului ei”. Iosif
Sava o spunea şi în octombrie
1988, Mihaela Ursuleasa era
un „copil excepţional înzes-
trat”, dar fără îndoială, ea da-
tora puterea „şcolii
braşovene”, de ani şi ani „cu
rezultate cu totul deosebite”,
începând de la generaţia lui
Horia Andreescu şi Cristian
Mandeal. Mihaela Ursuleasa,
ca şi atâţia alţi copii braşoveni,
îndrumaţi spre artă, concen-
trare, dăruire, ne dădeau drep-
tul, concluziona Iosif Sava, la
cele mai înalte comparaţii, ne
dădea „bucurie, maxime spe-
ranţe”, dar cerea, totodată, „să
ne continuăm veghea”. 

(„Drum Nou” – 30 oct. 1988)
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New York:
Aproape că am fost călcat

în picioare până am reuşit să
intru în Madison Square...
Dar a meritat să-l văd pe Max
Baer!..

Berlin:
Am cumpărat biletul la ju-

mătate de preţ. Sala a fost ar-
hiplină. Schmeling are o
stângă puternică...

Budapesta:
Énekes a dat tare, publicul

era în delir...
Braşov, ora 9
După afiş trebuia să în-

ceapă deja primul meci de
box, dar şi spectatorii se
adună mai greu. În final sala
Astra se umple, dar meciu-
rile tot nu încep. La Braşov
boxul este încă la început.

De pe scenă se aud ciocă-
nituri, încă se lucrează la
ringul de joc. Dacă era spec-
tacol de teatru acum publi-
cul începea să aplaude, în
cazul nostru se f luieră.
După trei sferturi de oră în-
târziere se ridică cortina.
Arena se dezlăţuie. Întră doi
„gladiatori” în ring de cate-
gorie uşoară.

Dacă ei sunt de categorie
uşoară, înseamnă că eu sunt
din categoria pană – spune o
doamnă. Da, sunt şi doamne
în public.

Braşoveanul Maier Schmidt
intră în aplauzele publicului.
Vânzătorul de ziare Schmidt
este foarte popular. Pumnii
lui sunt la fel de puternici ca
şi vocea cu care îşi cheamă

cumpărătorii. Adversarul lui
este bucureşteanul Rabetz. Cu
toate că Schmidt este încura-
jat de public, acesta nu prea
ataca, şi meciul se termină la
egalitate.

Perechea următoare este
formată din Semler Brassó şi
Kid Ioniţă. Ei îşi împart

pumni de la primul gong.
Chiar dacă atacă mult braşo-
veanul, nu reuşeşte să punc-
teze şi câştigă Ioniţă.

Mesches e cel mai bun bo-
xer din Braşov. Se luptă cu
bucureşteanul Sebes. Nu este
chiar Schmeling, dar îl învin-
ge pe Sebes.

Meciul dintre braşoveanul
Costea şi bucureşteanul Si-
mionescu nu este spectaculos.
Se pândesc reciproc şi fac
economie la lovituri. Avem
egalitate.

Întră în ring foştii campioni
profesionişti, Nour şi Călines-
cu. Acum se vede mai bine
pregătirea tehnică a jucători-
lor. Călinescu este în avantaj,
dar dă mai multe lovituri ne-
permise. Nour face reclamaţie
la arbitru. O doamnă îşi mus-
că buzele când Nour primeşte
o lovitură puternică peste nas.
În a patra rundă Călinescu
cade la pământ. Este numărat
şi câştigă Nour.

Urmează atracţia serii. Apa-
re Spakov în halat alb. Are
88 kg. Adversarul lui are
104 kg. Cu greu reuşeşte să
se strecoare printre corzile
ringului. Este Pavelescu, un
fost campion al ţării.

Când? Poate la începutul ani-
lor 1900 – se aude din public.

Pavelescu pare de 40 de
ani. Se mişcă greoi, dar după
primul gong devine sprinten.
Se vede că ştie să lupte. Soţia
lui Spakov priveşte cu indife-
renţă loviturile încasate de so-
ţul ei. În runda a cincea
Pavelescu este însă doborât
de pumnul lui Spakov.

Cam repede s-a terminat –
strigă un tinerel din public, mi-
mând lovitura lui Spakov pe
vecinul. Îl şi nimereşte, iar ve-
cinului îi curge sânge din nas.

Boxul are viitor în Braşov.

(Gyerünk, öregúr! – biztat-
ták Spakov 104 kilós ellen-

felét az első nagy brassói
ökölvivómérközésben. În:

Bukaresti Lapok, nr. 247,
28 octombrie 1934, p.4)

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Însemnări din sala de concert:
Ascultând-o pe Mihaela Ursuleasa”

Turneu de box la Braşov

30 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”

Din presa maghiară
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Orăşelul Johnsonville
din Connecticut care
mai are în prezent un
singur locuitor poartă
numele lui Emory John -
son, fostul proprietar al
morii de bumbac din
centrul localităţii. 

Ansamblul este format din
opt clădiri, printre care se nu-
mără un magazin universal,
un grajd, o capelă, o moară şi
o tavernă. 

În anii ’60, acesta a fost
cumpărat de mogulul din in-

dustria aerospaţială
Raymond Schmitt,
care a dorit să-l
transforme într-o
atracţie turistică.
Schmitt a restaurat o
parte din clădiri,
pentru a-i reda ora-
şului imaginea din
anii 1800. Proprie-
tatea cuprinde în
prezent o vilă origi-
nală, construită în stil
italian, un pod aco-
perit, o tavernă şi
alte case. 

Potrivit money. cnn.ro,
după ce s-a certat cu autori-
tăţile din oraşul vecin East
Haddam pe fondul „conges -
tionării” zonei, Schmitt a
 renunţat la procesul de reno-
vare în 1994 şi a murit după
câţiva ani. Oraşul a rămas gol
şi persoanele pasionate de su-
pranatural spun că spiritul lui
Schmitt încă mai bântuie
străzile acestuia. 

Moştenitorii lui Schmitt au
vândut sute de obiecte care i-
au aparţinut milionarului, in-
clusiv caleaşca, mobila şi o
barcă cu aburi. De câţiva ani,
oraşul este administrat de un
singur om. În prezent, oraşul-
fantomă din Connecticut este
scos la vânzare de site-ul Auc-
tion.com. Doritorii ar trebui
să scoată din buzunar cel pu-
ţin 800.000 de dolari. 

Orăşelul din SUA
cu un singur locuitor 

Caz straniu: Un copil nu simte nevoia 
de a mânca şi de a bea de mai bine de un an

Medicii americani sunt ne-
dumeriţi de cazul unui copil
de 12 ani, care de mai bine
de un an şi-a pierdut capaci-
tatea de a simţi foamea şi se-
tea, relatează cotidianul
spaniol ABC. Landon, un co-
pil american de 12 ani, suferă
de un an de o boală pe care
medicii nu au putut-o diag-
nostica: i-au dispărut senza-
ţiile de foame şi sete.  Straniul
caz a început la 14 octombrie
2013, zi în care tânărul s-a

simţit rău, fiind gata să leşine.
Părinţii l-au dus imediat la
spital, unde medicii au des-
coperit o infecţie bacteriană
la plămânul stâng. În princi-
piu, specialiştii au considerat
că, odată vindecat, îi va reveni
pofta de a mânca şi de a bea.
După ce a depăşit însă boala,
Landon a continuat să nu sim-
tă foamea şi setea. „Ceva s-a
întâmplat în acea noapte. S-a
trezit aşa şi încă nu şi-a reve-
nit”, spune tatăl său, Michael.

De atunci, părinţii lui Landon
îşi petrec ziua amintindu-i că
trebuie să mănânce pentru a
nu leşina, mai ales că zecile
de vizite la tot atâţi specialişti
de-a lungul şi de-a latul ţării
nu au fost de folos. Medicii
apreciază că ar putea fi vorba
de o boală extrem de rară şi
necunoscută. Între timp, tâ-
nărul a pierdut aproape 20 de
kilograme şi petrece cea mai
mare parte a zilei în pat, din
cauza oboselii. 

Papa Francisc surprinde: 
„Big Bang-ul şi evoluţia, adevărate”

Papa Francisc a făcut o serie
de comentarii, în timpul unui
discurs susţinut la Academia
Pontificală de Ştiinţe, despre
care experţii spun că au dat lo-
vitura finală unor „pseudo-teo-
rii” precum creaţionismul şi
designul inteligent, ipoteze sus-
ţinute de fostul suveran pontif
Benedict al XVI-lea. 

Papa Francisc a explicat că
teoria evoluţiei speciilor şi big
bang-ul nu sunt incompatibile
cu existenţa unui creator, sus-
ţinând că, dimpotrivă, aceste
teorii „cer existenţa unui crea-
tor”, scrie independent.co. uk. 

„Când citim despre creaţie
în «Facerea», întâmpinăm

riscul de a ni-l imagina pe
Dumnezeu ca fiind un magi-
cian cu o baghetă, capabil să
facă  totul. Dar lucrurile nu
stau aşa. (Dumnezeu, n. r. )
a creat oamenii şi i-a lăsat
să se dezvolte potrivit legilor
interne pe care el le-a atribuit
fiecăruia, pentru ca fiecare
să ajungă la desăvârşire. Big
Bang-ul, pe care astăzi îl con-
siderăm a sta la originea
 lumii, nu contrazice interven-
ţia creatorului divin, ci, mai
degrabă, o cere. Evoluţia în
cadrul naturii nu este incom-
patibilă cu noţiunea de crea-
ţie, pentru că evoluţia are
nevoie de crearea unor fiinţe

care să evolueze”, a spus
 suveranul pontif. 

Biserica Catolică a avut de
multă vreme reputaţia unei
instituţii care se opune ştiinţei,
unul dintre cele mai faimoase
episoade fiind forţarea lui Ga-
lileo Galilei de a-şi retrage
teoria considerată „eretică”,
potrivit căreia Pământul se în-
vârte în jurul Soarelui, lucru
de necontestat în prezent. 

Comentariile suveranului
pontif sunt în concordanţă cu
abordarea progresistă a papei
Pius al XII-lea, care a arătat
deschidere faţă de teoria evo-
luţiei speciilor şi a îmbrăţişat
deschis teoria Big Bang-ului. 

Mirabela Dauer a dezvăluit ce pensie are
Invitată în platoul emisiunii „Necenzurat”, de la Antena
Stars, Mirabela Dauer a dezvăluit câţi bani încasează ca
pensionară. Deşi are o pensie mică, artista a precizat că
nu se plânge. „760 de lei este pensia mea, dar nu mă
plâng. Nu e normal, dar nu am ce face. Sunt la ţară bătrâni
care au 100 de lei. M-am născut în ţara asta, iubesc Ro-
mânia, dar păcat că este locuită”, a spus Mirabela Dauer.
În această situaţie, la vârsta de 66 de ani, artista este
nevoită să cânte pe la diferite evenimente mondene, pen-
tru a-şi putea rotunji veniturile, scrie ziarul Click!. 

Iuliana Tudor, implicată într-un accident rutier
Iuliana Tudor, îndrăgita realizatoare şi prezentatoare a
emisiunii „O dată-n viaţă”, difuzată de TVR, a tras o spe-
rietură îngrozitoare seară trecută, scrie libertatea.ro. Ve-
deta, care abia plecase de la birou, se afla la volanul
maşinii personale, în care a intrat în plin un autoturism. 
Din fericire, Iuliana Tudor nu avea viteză şi chiar dacă
maşina vedetei de televiziune nu are avariată decât bara
din faţă, nu acelaşi lucru se poate spune despre cealaltă
maşină implicată în tamponare. „Am tras o mare sperietură
în momentul impactului. Nu am fost eu de vină în trafic,
însă important este că niciunul dintre şoferi nu s-a acci-
dentat. Maşinile se repară!”, a declarat Iuliana Tudor. 

Teo Trandafir: Am o viaţă palpitantă
După operaţia de micşorare a stomacului, făcută la începutul
anului, Teo Trandafir arată vizibil întinerită şi recunoaşte că
viaţa i s-a schimbat după ce a slăbit: „Totul s-a schimbat în
viaţa mea de când am dat nişte kile jos. Mie mi se pare că
sunt acelaşi om. Adică... au început şi băieţii să se uite
după mine. Până la urmă viaţa merită trăită. Mă trezesc de
dimineaţă, beau un ceai de sunătoare, că de restul m-am
lăsat, de la o vârstă, am o viaţă trepidantă, palpitantă, când
mă duc la mine la clubul de pensionari toată lumea e în
delir”, a declarat vedeta în faţa camerelor de luat vederi.


