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METEO

Emoţii şi multă bucurie la în-
ceputul de an şcolar! Cu pă-
rinţi şi bunici de mână şi cu
flori pentru doamnele învă-
ţătoare sau diriginte, elevii
s-au adunat la careu, în curtea
şcolii, pentru a lua parte la
festivitatea de deschidere a
noului an şcolar. Cei mai

emoţionaţi au fost prichindeii
de clasa zero şi cei de clasa
întâi, care au pus pentru pri-
ma dată ghiozdanul în spate.
În total, peste patru mii de
elevi de clasa I, respectiv cla-
sa zero, au primit primul
ghiozdan şi pachetul pentru
sănătate. 

„Târgul de toamnă” din acest
an va fi organizat de Primăria
Braşov în parteneriat cu Agen-
ţia Metropolitană Braşov, în
perioada 27 septembrie – 5 oc-
tombrie. Faţă de ediţiile ante-
rioare, municipalitatea a luat
decizia ca târgul să se desfă-
şoare doar pe platforma de la

Roman, în locul în care se ţine
de obicei talciocul de sâmbătă
şi duminică. Sâmbătă, 27 sep-
tembrie va avea loc şi deschi-
derea oficială a târgului, la ora
12.00. Pe parcursul zilei vor
avea loc şi momente cultural-
artistice specifice Ţării Bârsei.

„Târgul de toamnă” revineEmoţii la început de an

Parţial noros
13°C /17°C

Susţinere
pentru Aeroport
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Primul test real
pentru Corona 

Mâine seară, în etapa a 5-a,
la Sala Sporturilor „D. P. Co-
libaşi”, Corona Braşov se va
duela cu HCM Baia Mare.

Recitaluri la 
„Casa Muşenilor 

Mâine, de la ora 17.00, la
Muzeul „Casa Mureşenilor”,
debutează o nouă stagiune a
Recitalului de la ora cinci!
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Ministrul Economiei a precizat că
susţine asocierea Consiliului Judeţean
Braşov cu Compania Naţională
 Aeroporturi Bucureşti. Deja există

negocieri între administrataţia jude-
ţeană şi reprezentanţii companiei de
la Bucureşti, încă dinainte de 4 sep-
tembrie. Consiliul Judeţean are ca

prioritate absolută realizarea Aero-
portului Internaţional Braşov Ghim-
bav, obiectiv ce este dimensionat
pentru a deservi circa 1 milion de pa-

sageri echivalenţi (pasageri şi cargo)
şi care va fi un important nucleu de
dezvoltare economică a judeţelor
 Braşov, Covasna şi Harghita. pag. 3

Ministrul Economiei, Constantin Niţă, 
spune că acest obiectiv economic 

trebuie realizat indiferent 
de configuraţia politică 

naţională sau locală

C



EVENIMENT2 Marţi

Consilierul președintelui
Traian Băsescu, Iulian Chifu,
a dezvăluit care ar fi timpul
de reac�ie al NATO dacă Ro-
mânia va fi atacă de Rusia. 

Într-un interviu pentru Ro-
mânia Liberă, Iulian Chifu,
consilier al lui Traian Băsescu
a declarat că „Avem deja
prezență militară în regiune
pe toate dimensiunile: aeria-
nă, inclusiv poliție aeriană, te-
restră și navală. Declarația
finală a ultimului summit
NATO marchează nivelul de
angajament pe toate aceste di-
mensiuni, iar planificarea apă-
rării presupune o formulă
elaborată, care va fi gata în
scurt timp. Tipul de forțe in-
trodus (very high readiness
forces) la ultimul summit
NATO stabilește reacția mili-
tarilor Alianței la nivel de ore.

Până acum, planul «high rea-
diness» al NATO însemna la
nivel de 24-48 de ore”. 

El a mai precizat că „Au fost
o serie de exerciții comune în
Marea Neagră și vor mai fi și
altele după propunerile făcute
de Statele Unite: sunt elemente
care asigură securitatea în
această zonă. În ceea ce
privește forțele terestre, o sosire
eventuală poate avea loc ime-
diat, dacă e cazul. În orice caz,

se vor instala în statele NATO
din flancul estic elemente de
prepoziționare, rezerve de com-
bustibil, ar mament și se vor
face exerciții cu forțele care ar
urma să intervină într-o even-
tuală situație. Când se va da
alarma, aceste categorii de
forțe vor interveni la nivel de
ore. Totuși, România nu are o
vecinătate care să ducă la o
reacție militară și, în plus, are
propria ei apărare”. 

Militari din România, 
la exerciţiul militar din Ucraina

Aproximativ 1.300 de mi-
litari din 15 state, printre care
și România, participă la ma-
nevrele militare iniţiate luni
în nord-vestul Ucrainei, a
anunţat Departamentul ame-
rican al Apărării într-un co-
municat.

Militarii provin din Ucrai-

na, Azerbaidjan, Bulgaria, Ca-
nada, Georgia, Germania,
Marea Britanie, Letonia, Li-
tuania, Republica Moldova,
Norvegia, Polonia, România,
Spania şi SUA.

Aceștia participă la exerci-
ţiul Rapid Trident, în perioada
15-26 septembrie, care se des-

făşoară în poligonul Iavoriv,
în nord-vestul Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Co-
mandamentului european al
Statelor Unite, căpitanul Greg
Hicks, sus�ine că exerciţiul
anual fusese programat cu
mult timp înainte de izbucni-
rea conflictului din Ucraina.

Două sute de pompieri,
poliţişti, jandarmi şi po-
liţişti de frontieră au
fost mobilizaţi pentru
salvarea persoanelor
afectate de inundaţiile
din sud-vestul ţării, a
anunţat, ieri,  ministrul
Afacerilor Interne, Ga-
briel Oprea.

Până ieri după-amiază,
apele devastaseră 900 de gos-
podării din comuna Eşelniţa,
judeţul Mehedinţi, mai multe
locuinţe şi instituţii din mu-
nicipiul Orşova, drumul na-
ţional 6 şi alte drumuri
secundare, la ieşirea din Or-
şova către Caransebeş. De
asemenea, CFR Călători a
anunţat că ieri a fost întreruptă
circulaţia a patru trenuri cu
rute în judeţele Timiş, Caraş-
Severin şi Mehedinţi, din cau-
za inundaţiilor.

Potrivit ministrului Aface-
rilor Interne, Gabriel Oprea,
luni au acţionat în zonele
afectate de inundaţii 200 de
pompieri, poliţişti, jandarmi
şi poliţişti de frontieră, fiind
totodată constituită o rezervă
de peste 250 de oameni gata

să intervină cu 71 de autos-
peciale. Oprea a mai anunţat
că la nivelul inspectoratelor
pentru situaţii de urgenţă din
judeţele Mehedinţi, Caraş-Se-
verin, Arad şi Timiş au fost
activate grupele operative, iar
în Orşova, la nivelul detaşa-
mentului de pompieri, nivelul
de alertă a fost ridicat la ma-
ximum, ceea ce presupune că
întreg personalul a fost alar-
mat şi scos în teren, pentru
misiunile de salvare. „Am ce-
rut conducerii inspectoratelor

pentru situaţii de urgenţă din
judeţele limitrofe celor afectate
de inundaţii să fie pregătite
să susţină misiunile aflate
acum în derulare cu forţe şi
utilaje suplimentare”, a mai
anunţat ministrul de Interne.
Oprea. 

Poliţiştii de frontieră au eva-
cuat ieri 67 de elevi şi 18 pro-
fesori din mai multe şcoli din
Orşova şi alte 10 persoane,
între care trei copii, care se
aflau la două pensiuni din
acelaşi oraş. De asemenea, trei

copii au fost salvaţi din apele
învolburate ale Dunării.

Cele 900 de gospodării din
Eşelniţa, judeţul Mehedinţi,
au fost afectate de inundaţii,
însă pompierii şi jandarmii
nu au putut interveni imediat
din cauza ploii torenţiale. Pri-
marul comunei mehedinţene
Eşelniţa, Ioan Ciuru, a decla-
rat, ieri după-amiază, că doi
localnici - un bărbat de 54 de
ani şi o femeie de 70 de ani
- sunt daţi dispăruţi după ce
au fost luaţi de ape.

Conform bilanțului provizoriu, inundațiile au afectat trei județe din zona Banat

Inundațiile fac iar ravagii Un săcelean a furat din cutia milei
A intrat în mănăstirea din comuna Bunești, a furat din
cutia milei şi s-a făcut nevăzut. Sunt faptele de care este
acuzat un bătrân de 72 de ani din Săcele. Poliţiştii che-
maţi la faţa locului au demarat ancheta şi l-au identificat
pe principalul suspect. Oamenii legii au stabilit că băr-
batul a furat o mie de lei şi 10 euro. Suspectul a recu-
noscut că întreaga suma era în cutia milei de la
mănăstire. Bătrânul, cercetat penal sub acuzaţiile de
furt calificat şi distrugere, a fost reţinut şi prezentat in-
stanţei cu propunere de arestare preventivă. Instanţa de
fond a decis să nu emită mandate, dar decizia nu este
definitivă. 

Amenzi date de polițiștii brașoveni  
Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din I.P.J.Brașov au
organizat și desfășurat acțiuni pe linie de circulație rutieră,
constatând 13 infracțiuni și aplicând  1214 sancțiuni
contravenționale, în valoare totală de 119.669 lei. De
asemenea, au fost ridicate, în vederea suspendării  drep-
tului de a conduce autovehicule pe drumurile publice,
47 permise de conducere, dintre care 9 pentru alcool,
1 pentru viteză, 12 pentru  depășire, 9 pentru neacordare
prioritate,16 pentru alte abateri. Au fost reținute șți 58
certificate de înmatriculare. 

Biciclist lovit de mașină
A plecat prin oraș la plimbare cu bicicleta și a ajuns la
spital. Este vorba despre un făgărășean de 75 de ani.
Vârstnicul se afla pe strada Octavian Paler din Făgăraș
când s-a dezechilibrat de pe bicicletă și a ajuns în fața
unui autoturism care circula regulamentar. Șoferul Daciei
a încercat să-l evite însă, biciclistul a căzut și s-a lovit.
A fost transportat la spital pentru investigații, însă a avut
noroc și a scăpat doar cu câteva zgârieturi. Oamenii
legii au ajuns imediat la fața locului și au făcut cercetări
pentru a vedea cum a avut loc evenimentul rutier.

Care va fi timpul de reacție al NATO, 
dacă România va fi atacată
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Pod nou pe str. Lânii, care
asigură accesul la Aeroport

Podul de pe str. Lânii, care tra-
versează canalul Timiş-Triaj, cu-
noscut în zona ca şi „Spurcata“
este, la această oră, într-o stare
avansată de degradare.  Mai mult,
sunt probleme şi cu lăţimea lui,
această fiind de doar 6,4 metri,
din care 5,4 metri este partea ca-
rosabilă. În ultima şedinţă, Con-
siliul Local Braşov a aprobat
documentaţia şi indicatorii teh-
nico – economici, precum şi bu-

getul aferent, în cuantum de 2,5
milioane de lei.  „Lucrările vor
începe anul viitor şi se va construi
un pod nou pe locul celui existent,
care va avea o lungime de 18
metri şi o lăţime totală de 13
metri. Str. Lânii este o arteră foar-
te importantă, deoarece este prin-
cipala cale de acces din centrul
Braşovului către viitorul Aeroport
Ghimbav”, a declarat consilierul
local Ciprian Bangalău.

Deputatul Constantin
Niță, care este și minis-
tru al Economiei, a de-
clarat că va sprijini
construirea Aeroportu-
lui Inter na țio nal de la
Ghimbav, chiar dacă
structura politică, în
plan local, s-a schimbat
după alegerile din 2012.

Ministrul Economiei a pre-
cizat că sus�ine asocierea Con-
siliului Jude�ean Brașov cu
Compania Naţională Aeropor-
turi Bucureşti. Deja există ne-
gocieri între administrata�ia
jude�eană și reprezentan�iei
companiei de la București,
încă din data de 4 septembri.

„Consiliul Judeţean Braşov
are ca prioritate absolută rea-
lizarea Aeroportului Interna-
ţional Braşov Ghimbav,
obiectiv ce este dimensionat
pentru a deservi circa 1 milion
de pasageri echivalenţi (pasa-
geri şi cargo) şi care va fi un
important nucleu de dezvoltare
economică şi socială a judeţe-
lor Braşov, Covasna şi Har-

ghita. În prezent, su-
prafaţa de 210 hec-
tare alocată
aeroportului este îm-
prejmuită şi viabili-
zată. Construcţia
pistei de decolare
aterizare a aeropor-
tului având dimen-
siunile de 2820 x
45m, cu acostamente
de 7,5m pe ambele
laturi şi PCN 80
R/D/W/T se încheie
pe data de
30.09.2014. Pentru
realizarea căii de ru-
lare Alfa, a platfor-
mei de parcare
aeronave având
17.500 mp, precum
şi a canalizării aferente tuturor
acestor suprafeţe de mişcare
C.J.Braşov a iniţiat procedura
de achiziţie, urmând ca firma
câştigătoare să fie comunicată
până la sfârşitul lunii septem-
brie. Lucrările de canalizare
a apelor pluviale, cel puţin pen-
tru pista de decolare aterizare,
se vor efectua în această toam-

nă, lucrările de terasamente şi
turnări de beton urmând a se
realiza începând cu 15 martie
2015. Ministerul Mediului
efectuează lucrări de îndiguire
la râul Bârsa şi de deviere a
pârâului Beselcin, pentru a se
respecta impusurile legale din
acest domeniu. Pe tot parcursul
acţiunilor efectuate în favoarea

realizării investiţiei, C.J.Braşov
a solicitat şi a primit sprijin
de specialitate de la A.A.C.R.
şi ROMATSA“, se arată în
adresa trimisă de președintele
Consiliului Jude�ean Brașov,
Aristotel Căncescu, către
Compania Naţională Aeropor-
turi Bucureşti, condusă de So-
rinel Ciobanu, cel care a fost

directorul firmei de la Brașov
care dorea să construiască ae-
roportul, în colaborare cu In-
telcan.

„Una dintre funcţiunile
prevăzute pentru Aeroportul
Internaţional Braşov-Ghim-
bav este aceea de a fi utilizat
de către aeronavele care din
motive meteo sau de urgenţă

nu pot ateriza pe ae-
roporturile din Bu-
cureşti, Sibiu sau
Târgu Mureş”, se
mai arată în argu -
menta�ia către com-
pania bucu reș teană.

În acest context,
conducerea Consiliu-
lui Jude�ean Brașov
solicită desemnarea
unor membri din par-
tea Companiei Naţio-
nale Aeroporturi
Bu cureşti, care să dis-
cute cu reprezentanţii
judeţului Braşov de-
talii tehnice şi mai
ales juridice necesare
finalizării unui draft
de contract de asocie-

re. Acest draft va fi ulterior
supus dezbaterii şi aprobării
forurilor decizionale ale celor
două entităţi, respectiv Con-
siliul Judeţean Braşov pe de
o parte şi CD/ AGA a Com-
paniei Naţionale Aeroporturi
Bucureşti precum şi Ministe-
rul Transporturilor.

Sebastian Dan 

Finalizarea Aeroportului Internațional de la Ghimbav are sprijin total din partea  politicienilor brașoveni 

Constantin Niță: Susținem
Aeroportul, indiferent de
configurația politică

Fermierii români vor primi
avansul pentru plăţile pe supra-
faţă începând din 16 octombrie
2014. Daniel Constantin, mi-
nistru al Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, susţine că fermierii
vor primi 50% din subvenţiile
acordate pe suprafaţă pentru

anul 2014, sumele totale alocate
fiind de peste 600 milioane de
euro, scrie Agerpres. El spune
că 2014 ar putea fi al doilea an
consecutiv în care s-ar putea în-
registra o balanţă comercială
pozitivă cu produse agroalimen-
tare. 

Veste bună pentru fermieri



ECONOMIC4 Marţi

Situa�ia economico-financia-
ră a Parcului Industrial Metrom
(PIM) Brașov pe primele șapte
luni din 2014 demonstrează că
societatea se încadrează în pa-
rametrii propuși pentru acest
an. Astfel, după cum a declarat
directorul general al PIM, Silviu
Hârșovescu, „comparativ cu anii
precedenți, reiese clar faptul că
rezultate noastre sunt mu lțu mi -
toare. Trebuie menționat aici că
în 2013 am reușit să achităm
dividendele  aferente anilor
2010, 2011 și 2012, totalizând
153.839 lei, iar anul acesta di-
videndele au însumat 96.497 lei,
aferente repartizării profitului
net pe 2013. Dacă pe întreg par-
cursul anului anterior investițiile
PIM s-au ridicat la 383.774 lei
(reprezentând amenajări și rea-
bilitări de clădiri ale parcului
industrial, cu acoperișuri și
instalațiile aferente, lucrări de
termoizolare la o parte din im-

obile, precum și extinderea
rețelei electrice), pe primele
șapte luni din 2014 am reușit
să facem deja investiții în valoa-
re de 300.000 de lei, în acest
caz fiind vorba despre reabili-
tarea unor clădiri complet amor-
tizate, care vor fi închiriate, în
vederea creșterii veniturilor
societății noastre. Nu în ultimul
rând amintesc și de faptul că
datoriile curente au fost achitate
în totalitate la termenele de
scadența, iar PIM nu are credite
bancare”.

Veniturile totale ale entită�ii
brașovene au crescut în mod
constant în ultimii ani, în prin-
cipal ca urmare a reînchirierii
unor spa�ii eliberate de chiriași
rău-platnici. Conducerea PIM
a avut în vedere și urmărirea
clien�ilor litigioși, fiind luate mă-
surile necesare în vederea în-
casării sumelor restante din
chirii, prin notificări lunare,

soma�ii de plată prin executor
judecătoresc, în unele cazuri
existând procese pe rol pentru
recuperarea unor datorii vechi
de patru, cinci ani. Concret, ve-
niturile totale s-au situat la va-
loarea de 2.046.881 lei în 2012,
suma de 2.290.851 lei a fost
ob�inută anul trecut, pentru ca
la 31 iulie 2014 acestea să se
ridice la 1.334.636 lei.

Cu o suprafa�ă de teren de
63.629 mp, Parcul Industrial
Metrom de�ine 31 de clădiri,
respectiv depozite, magazii, hale,
șoproane, barăci și birouri, do-
tate cu  utilită�ile necesare, dar
și cu drumurile și căile de acces
aferente, toate spa�iile fiind în-
chiriate unui număr de 15
chiriași. Instala�iile de gaz, apă
și canalizare au fost incluse în
capitolul investi�iilor recente,
deoarece erau de strictă nece-
sitate pentru buna desfășurare
a activită�ii chiriașilor parcului. 

Negociază cu FMI rectificarea bugetară
Autorităţile române vor dis-

cuta în cursul acestei săptă-
mâni, la Bruxelles, cu
reprezentanţii instituţiilor fi-
nanciare despre a doua recti-
ficare bugetară, reformele
structurale şi despre evoluţia
situaţiei economice, a declarat,
ieri, ministrul Finanţelor Pu-

blice, Ioana Petrescu. Oficialul
a precizat că ţinta convenită de
deficit bugetar pentru anul
2014 nu se modifică.  „Vom
avea discuţii cu reprezentanţi
ai Fondului Monetar Interna-
ţional /FMI/, Comisiei Euro-
pene şi Băncii Mondiale în
principiu pe a doua rectificare

bugetară, pe reformele struc-
turale pe care le avem în vedere
cu FMI şi care sunt în scrisoa-
rea de intenţie şi practic o up-
datare la situaţia economică
pe care o avem azi, relativ cu
iulie, când a fost ultima misiune
tehnică a FMI în România”, a
afirmat Ioana Petrescu. 

Importurile de
gaze vor fi mai
mici cu 10% de as-
tăzi până dumini-
că, a anunțat, luni,
ministrul delegat
pentru Energie,
Răzvan Nicolescu.

Ca şi în cazul redu-
cerii precedente, de la
sfârșitul săptămânii
trecute, a livrărilor de
gaze, Gazprom nu a
oferit o explicaţie.

Potrivit HotNews,
Nicolescu a mai afir-
mat că Transgaz, com-
pania naţională de transport,
nu a primit nicio explicaţie
din partea Gazprom. „Am în-
cercat să discut astăzi (n.r.
luni) cu ambasadorul Rusiei
la Bucureşti şi mi s-a comu-
nicat că nu este în Bucureşti.
Am vrut să înţeleg motivele

acestor reduceri, mai ales că
la toate întrebările puse de
Transgaz către Gazprom nu
s-a primit deocamdată niciun
răspuns, nici legat de redu-
cerea de vineri, nici pentru
reducerile anunţate pentru
această săptămână.(...)În

măsura în care vom primi
aceste explicaţii, le vom co-
munica”, a mai spus minis-
trul.

Gazprom a preferat să co-
munice, sâmbătă, doar că
sâmbătă şi duminică livrările
vor fi în parametri normali,

fără a explica ce s-a în-
tâmplat vineri, când li-
vrările au scăzut cu
5%, sau ce se va în-
tâmpla în săptămânile
următoare. Nicolescu
a precizat că popula�ia
nu avea de suferit nici
în cazul unei ierni ex-
treme. „Suntem
pregătiți pentru a face
față oricărei situații și
populația României nu
va avea de suferit nici
în cazul unei ierni ex-
treme”, a subliniat mi-
nistrul delegat pentru
Energie. „Discutăm de

cantităţi absolut nesemnifi-
cative. Nu cred că există ni-
ciun fel de risc pentru
securitatea aprovizionării Ro-
mâniei şi populaţiei, nici dacă
furnizările vor fi oprite în to-
talitate şi se vor relua la pri-
măvară”, a spus Nicolescu.

Populația României nu va fi afectată de reducerea importurilor de gaze, asigură autoritățile

Fără nicio explicaţie,
Gazprom reduce exporturile
de gaze către România

Flash economic
Controale pentru  „munca la negru” Inspectorii de muncă
braşoveni au identificat în luna august  26 de persoane
pentru care 6 angajatori nu au încheiat contracte de mun-
că la angajare.  Astfel, 5 angajatori care utilizau muncă
la negru (depistate fiind 20 de persoane) au fost sanc-
ţionaţi, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare
de 200.000 lei, iar pentru un angajator, documentele în-
tocmite în urmă identificării a 6 persoane care lucrau fără
forme legale au fost preluate de către Poliţia Brașov, în
vederea continuării cercetării sub aspectul săvârşirii unei
infracţiuni. În total, au fost efectuate 271 de controale.
„În ceea ce priveşte respectarea prevederilor,
HG.500/2011 (privitor la completarea şi transmiterea RE-
VISAL) au fost efectuate un număr de 268 de controale,
în urma cărora au fost sancţionaţi un număr de 15 an-
gajatori cu 9 amenzi în valoare de 100.400 lei şi 6 aver-
tismente” a declarat inspector şef Adrian Reit. 

Județul Brașov, fruntaș în Regiunea Centru 
Companiile braşovene au exportat în primele cinci luni
ale acestui an 1,022 miliarde de euro, în creştere cu 8,8%
faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce im-
porturile au urcat cu 5,5%, până la 936,238 milioane de
euro, ceea ce a dus la creşterea excedentului comercial
de la 52,566 milioane de euro la 86,402 milioane de
euro. În cadrul Regiunii Centru, în clasamentul judeţelor
referitor la volumul exportului, judeţul Braşov a cupat în
perioada analizată primul loc, cu o pondere de 33,1%
din totalul exporturilor regionale. Braşovul este pe primul
loc şi în ceea ce priveşte importurile, cu o pondere chiar
mai mare, de 35,7%.  Judeţul Braşov se situează în cla-
samentul pe ţară al judeţelor pe locul 5 referitor la volumul
exporturilor (realizând 4,8% din exporturile la nivel na-
ţional), şi pe 7 la importuri (realizând 4,0% din importurile
la nivel naţional).

Rezultate economice bune
la Parcul Industrial Metrom Brașov



Studenţii la medicină vor
face obligatoriu, începând din
anul universitar care începe în
octombrie, un stagiu de practică
la Ambulanţă, întrucât este obli-
gatoriu să treci prin urgenţă
pentru a deveni un medic foarte
bun.

„Voi vorbi cu ministrul pen-
tru Cercetare, Mihnea Costoiu,
cu rectorii universităţilor de me-
dicină, astfel încât chiar din
acest an universitar, care
începe la 1 octombrie, să in-
troducem obligatoriu un stagiu
de practică la ambulanţă, în
vacanţa de după anul trei”, a
declarat vineri, la Braşov, mi-
nistrul Sănătăţii, Nicolae Bă-

nicioiu. 
Potrivit acestuia, medicina

de urgenţă este baza pregătirii
pentru orice specialitate, iar
serviciile de ambulanţă sunt cel
mai potrivit loc unde studenţii
îşi pot începe pregătirea.

„Consider că este absolut ne-
cesar să începem acest proiect

cât mai repede. De cele mai
multe ori, practica studenţilor
este neglijată şi de aceea vom
face toate demersurile pentru
ca din acest an, obligatoriu,
studenţii să facă un stagiu de
practică în serviciile de ambu-
lanţă şi SMURD”, a mai spus
ministrul Bănicioiu.

Autoritatea Electorală Per-
manentă (AEP) informează că
un număr de 18.313.698 de
cetă�eni români au drept de vot
pe 2 noiembrie în primul tur al
alegerilor pre zi den �iale, iar
18.321.512 pe 16 noiembrie la
turul al doilea.

„Față de ultima informare
publică realizată de Autoritatea
Electorală Permanentă pe
această temă s-a înregistrat o
scădere a numărului total de
alegători cu 22.556 pentru 2 no-
iembrie și 22.559 pentru 16 no-
iembrie (18.336.254 cetățeni

români cu drept de vot la data
de 18 august 2014 vs.
18.313.698 cetățeni români cu
drept de vot la data de
12.09.2014 pentru 2 noiembrie,
respectiv 18.344.071 cetățeni
români cu drept de vot la data
de 18 august vs. 18.321.512
cetățeni români cu drept de vot
la data de 12.09.2014 pentru
16 noiembrie)”, se arată într-un
comunicat al AEP.

Conform sursei citate,
diferen�ele apar ca urmare a
opera�iunilor curente efectua-
te de primari în registrul elec-

toral aferent localită�ilor con-
duse de aceștia și a unui im-
port de date programat de la
Direc�ia pentru Eviden�a Per-
soanelor și Administrarea Ba-
zelor de Date din cadrul
MAI.

În ceea ce privește numărul
cetă�enilor români cu drept de
vot care au domiciliul în stră-
inătate, potrivit datelor furni-
zate de Direc�ia Generală de
Pașapoarte pe 15 septembrie,
pentru 2 noiembrie numărul
este 530.158, iar pentru 16
noiembrie 530.532.

Regia Autonomă de
Transport (R.A.T.) Bra-
şov pune în circulaţie
începând de astăzi, 16
septembrie 2014, cele
10 troleibuze folosite
achiziţionate recent,
demersul înscriindu-se
şi în seria de activităţi
desfăşurate în cadrul
campaniei „Săptămânii
Europene a Mobilităţii”. 

Troleibuzele, marca FBW,
aflate într-o stare tehnică
foarte bună, au fost
cumpărate prin intermediul
unei proceduri de licitaţie
deschisă, de la SC Omnibus
SRL Sibiu, preţul total al
achiziţiei ridicându-se la
suma de 1,1 milioane lei, va-
loare fără TVA, plata urmând
a se face în rate pe durata a
doi ani. Valoarea de achiziţie
reprezintă circa 10% din pre-

ţul unor troleibuze de acelaşi
tip noi.  

„Această achiziţie, prevăzu-
tă în Planul de management
al regiei, reprezintă o nouă
etapă a eforturilor noastre de-
puse pentru a creşte atracti-
vitatea transportului electric
în municipiul Braşov. Aceste
troleibuze asigură călătorilor
condiţii foarte bune de trans-
port, sporind gradul de mobi-
litate al cetăţenilor oraşului,
astfel că le vom pune în cir-
culaţie pe liniile pentru care
există o cerere semnificativă.
Nu în ultimul rând, marcăm
în acest fel şi începerea unei
campanii ce se desfăşoară la
nivelul întregului continent,
respectiv „Săptămâna Euro-
peană a Mobilităţii”, perioadă
în care sunt promovate mo-
dalităţile de transport urban
durabil” a declarat directorul
general al R.A.T. Braşov, ing.

Cristian Radu. 
Troleibuzele care intră în

circulaţie au caroseria din alu-
miniu, au câte 18 metri lun-
gime şi o capacitate de 151
de locuri, dintre care 45 pe
scaune, au câte patru uşi, care
asigură călătorilor un acces
facil la urcare şi coborâre şi
toate scaunele tapiţate inte-
gral. Ele sunt echipate şi cu
motoare termice auxiliare (pe
benzină), care asigură depla-
sarea în caz de avarii ale re-
ţelei electrice de contact ori a
altor incidente ce pot apărea.
De asemenea, troleibuzele au
în dotare şi echipamente elec-
tronice de pornire şi deplasa-
re, ce permit un consum de
energie redus comparativ cu
troleibuzele cu echipament
clasic. 

În cele 10 autovehicule sunt
amplasate aeroterme electri -
ce, pentru a asigura o tempe-

ratură confortabilă în saloa-
nele călătorilor şi trape pentru
aerisire. Podeaua troleibuzelor
este realizată din materiale hi-
drofuge şi ignifuge, acoperită
cu un covor etanş, rezistent la
uzură şi antiderapant. Vehi-
culele nu pornesc cu uşile

deschise, închiderea – deschi-
derea lor fiind semnalizată în
bordul de comandă.  În pre-
zent, flota electrică a RAT a
ajuns la 39 de vehicule. 

Scopul campaniei „Săptă-
mâna Europeană a Mobilită-
ţii”, care are loc în fiecare an,

este de a încuraja autorităţile
locale să introducă şi să pro-
moveze măsuri în domeniul
transportului durabil, dar şi să
motiveze cetăţenii să aleagă
metode alternative de trans-
port, în defavoarea utilizării
autoturismului personal. 

Pe străzile Braşovului vor circula începând de astăzi cele zece troleibuze  

RAT Brașov și-a îmbogățit
flota electrică

Studenţii la medicină vor fi obligaţi
să facă practică la Ambulanţă
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Şenilatele care făceau curse
pe Drumul vechi al Poienii 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Prin anii ’40, a început să urce din
Prund către Poiana Braşov primul
autocamion carosat, poreclit „Şenila”.
Era o platformă descoperită. 

Autobuzul cu şenile urca în Poiana
Braşov prin cartierul Schei, Pietrele
lui Solomon, Drumul Vechi, Poiana
Mică şi ajungea în Poiană. „Şenilele”
mergeau atât de încet, încât, iarna,
copiii îşi legau săniile de autoşenile,

iar călătorii puteau coborî din mers.
Drumul vechi a fost abandonat în
anii ’60, atunci când s-a făcut cel
nou, din Livada Poştei. 

În prezent, Drumul Vechi a rămas
o amintire pentru automobilişti, dar
a redevenit un traseu pentru excur-
siile duminicale. De asemenea, Dru-
mul Vechi are mare căutare şi
printre fanii bicicletelor. Traseul este

folosit pentru întreceri şi antrena-
mente mountainbike. De la Cristianu
Mare, prin Poiana Ruia, până la Pie-
trele lui Solomon, se fac maximum
două ore. În plus, iarna e o pârtie
excelentă pentru săniuş şi schi. Pâr-
tia Drumul Vechi este considerată
ca având un grad de dificultate foar-
te mic. Are o lungime de 3.500 m,
iar diferenţa de nivel este de 450 m. 



Un nou început de
an şcolar cu mari
emoţii, indiferent
de vârstă!

În prima zi de şcoală,
profesori, părinţi şi elevi
au împărtăşit, deopotri-
vă, aceleaşi sentimente. 

Tinerii liceeni care
vor să devină pădurari
şi silvicultori au păşit ti-
mizi în sălile de curs.
Cei mai sfioşi au fost,
de departe, bobocii din
clasa a IX-a, care au şi
ajuns mai repede la clasă, pen-
tru o primă oră de dirigenţie.
La deschiderea noului an şco-
lar de la liceul de silvicultură
au participat câteva persona-
lităţi ale vieţii publice braşo-
vene. 

„Aici la Liceul Silvic, în mod
special, directorul este şi con-
silier judeţean. Este un om
care a dovedit în timp că un
management de liceu se poate
asigura şi în condiţii când exis-
tă fonduri multe, dar şi în con-
diţii în care nu există fonduri,
în aşa fel încât activitatea edu-

caţională nu avut de suferit.
Mi se pare mai mult decât fi-
resc să-l susţinem, nu doar la
început de an ci şi la alte eve-
nimente organizate de dânşii”
a declarat Mihai Pascu, vice-
preşedintele Consiliului Jude-
ţean Braşov. 

„Chiar dacă pare un slogan
sau un şablon, la fiecare în-
ceput de an emoţiile sunt ace-
leaşi. Fiecare an şcolar aduce
ceva nou. Am reuşit recent să
amenajăm curtea interioară,
să avem un parc, astfel con-
diţiile pentru elevi s-au îmbu-

nătăţit” a adăugat Ştefan Ara-
nyosi, directorul Liceului Teh-
nologic Silvic „dr. Nicolae
Rucăreanu”. Unitatea şcolară
braşoveană de pe Aleea Mi-
nerva 11, poartă titulatura de
Liceu Tehnologic Silvic „Dr.
Nicolae Rucăreanu” din 2012
şi desfăşoară proiecte educa-
ţionale pentru tinerii care op-
tează pentru învăţământ liceal,
postliceal, profesional sau
complementar cu profil silvic.

Se laudă cu elevi bine pregătiţi
în domenii ale tehnicii de vârf!
Este vorba de reprezentanţii

Colegiului Teh-
nic de Trans-
porturi, care au
deschis noul an
şcolar în pre-
zenţa unor invi-
taţi de seamă.
Pe lângă eveni-
mentul festiv,
cadrele didacti-
ce şi elevii au
sărbătorit un
moment impor-
tant în istoria
unităţii de învă-
ţământ: este

vorba de împlinirea a 40 de
ani de activitate didactică a
profesorului Florin Dobrescu,
vicepreşedinte al Federaţiei
Sindicatelor din Educaţie Spi-
ru Haret. „Din punctul meu
de vedere cea mai mare rea-
lizare a mea în cei 40 de ani
de activate neîntreruptă la ca-
tedră sunt generaţiile de elevi
cărora am avut onoarea să le
fiu dascăl şi acum sunt oameni
realizaţi” a declarat Florin
Dobrescu, profesor la Cole-
giul Tehnic de Transporturi
Braşov. 

Colegiul Tehnic de Trans-
porturi are diferite laboratoa-
re, printre care şi cel de
informatică, dar şi cel de elec-
tronică asistat de calculator. 

Şcoală profesională de succes.
Şi-au triplat cifra de şcolari-
zare în acest an şi este insti-
tuţia de învăţământ ce
pregăteşte personal de vârf
pentru companiile mari! Este
vorba de Şcoala profesională
germană Kronstadt, care şi-a

deschis porţile pentru un nou
an de învăţământ. Iniţiatorii
proiectului Kronstadt spun că
unitatea are un mare succes
şi se bucură de elevi bine pre-
gătiţi ce au prioritate la anga-
jare după absolvire. 

La şcoala profesională
Kronstadt se pune accent pe
pregătirea practică, elevii pri-
mesc o bursă lunară de 400
de lei, iar diploma este recu-
noscută. 

Emoţii la început de an şcolar

„Târgul de toamnă” din
acest an va fi organizat de Pri-
măria Braşov în parteneriat
cu Agenţia Metropolitană
Braşov, în perioada 27 sep-
tembrie – 5 octombrie. 

Faţă de ediţiile anterioare,
municipalitatea a luat decizia
ca târgul să se desfăşoare
doar pe platforma de la Ro-
man, în locul în care se ţine
de obicei talciocul de sâmbătă
şi duminică. 

„Am primit multe solicitări
în acest sens şi este prima dată
când organizăm târgul în
această locaţie, care ni se pare
accesibilă din toate cartierele
din oraş. Am dorit să facem
acest lucru pentru că în pieţe,
pe parcursul ediţiilor anterioa-
re, am constatat că preţurile,
în loc să scadă, erau uneori

chiar mai mari decât de obi-
cei, şi sperăm ca de data
aceasta să reuşim să oferim
preţuri mult mai bune braşo-
venilor, pentru aprovizionarea
de toamnă”, a declarat city
managerul Miklos Gantz. 

După târgul de anul trecut,
din Piaţa Sfatului, aceasta este
a doua colaborare pentru co-
mercializarea de produse de
sezon dintre municipalitate şi
AMB, care încearcă să pro-
moveze producătorii din zona
Metropolitană, dar şi tradiţiile
specifice Ţării Bârsei. 

„Parteneriatul dintre muni-
cipalitate, prin Serviciul Public
Administrare Pieţe, şi Agenţia
Metropolitană Braşov la
această ediţie a Târgului de
toamnă urmăreşte identifica-
rea şi promovarea producă-

torilor agricoli mici şi
mijlocii din Zona Metro-
politană într-un cadru
organizat, astfel ca bra-
şovenii să beneficieze de
legume, fructe şi produse
de origine locală, sănă-
toase, unele dintre ele
produse şi crescute tra-
diţional, chiar ecologic.
Ne dorim în acest fel să
valorificăm producţia lo-
cală, românească, Ţara
Bârsei fiind cunoscută
ca regiune a cultivării
cartofului. Braşovenii

vor avea parte de o ediţie bo-
gată, cu produse agricole bune
şi la preţuri de producători”,
a declarat Dragoş David, di-
rectorul general AMB.

Vânzările vor fi orientate
mai ales spre cantităţi mai
mari, de tip en-gros, dar va fi
posibilă şi achiziţionarea de
cantităţi mai mici. Vor fi ridi-
cate trei corturi mari, câte unul
pentru cele două organizaţii
ale producătorilor partenere,
unde vor fi expoziţii de pro-
duse cu vânzare, şi unul pentru
promovarea produselor tradi-
ţionale ale Ţării Bârsei. 

Sâmbătă, 27 septembrie va
avea loc şi deschiderea ofi-
cială a târgului, la ora 12.00.
Pe parcursul zilei vor avea loc
şi momente cultural-artistice
specifice Ţării Bârsei. A.P.

Chiar dacă nu au avut ma-
nuale, cei 2065 de boboci
de clasa întâi au primit ieri
din partea Primăriei Braşov
câte un ghiozdan complet
utilat. În premieră, cei peste
2.300 de copii din clasa pre-
gătitoare (clasa zero) vor
primi un pachet pentru igie-
nă personală. „Marea mea
satisfacţie este că avem
şcoli foarte bune în Braşov,
iar eu, ca primar, voi face
tot ceea ce este necesar ca
acestea, fie că vorbim de

şcoli, grădiniţe, licee sau
creşe, să ofere copiilor cele
mai bune condiţii. În acest
moment, vă asigur, nu
avem nicio şcoală care să
nu fie funcţională. Vă urez
un an bun şi plin de succes
şi realizări atât vouă, copii-
lor, cât şi părinţilor şi cadre-
lor didactice, din toate
şcolile Braşovului”, a decla-
rat primarul George Scrip-
caru în cadrul festivităţii de
deschidere de la Şcoala
Generală nr. 9 din Braşov. 

„Primul ghiozdan” şi trusa de sănătate
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„Târgul de toamnă” va fi organizat, 
în premieră, pe platforma de la Roman
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Un sat din Brazilia este locuit 
aproape exclusiv de femei

Un sat din Brazilia este lo-
cuit din 1891 aproape exclusiv
de femei, majoritatea tinere și
drăgu�e, dar singure. Ele au
lansat recent un apel pentru
a-și găsi perechea, cu o
condi�ie însă: bărba�ii trebuie
să accepte să fie conduși de
femei, relatează 20minutes.ch.

Noiva do Cordeiro este un
mic sat aflat din sud-estul Bra-
ziliei, în care re pre zen tan�ii
sexului masculin sunt foarte
rari. Popula�ia este alcătuită
din 600 de femei, cea mai
mare parte între 20 și 35 de

ani. Unele sunt căsătorite și
au copii, însă so�ii lor lucrează
departe de casă și se întorc în
sat numai la sfârșitul săptă-
mânii. Băie�ii sunt invita�i să
plece din sat când împlinesc
18 ani și niciunui bărbat nu i
se permite să se instaleze prin-
tre femei.

Totul se petrece conform
unei tradi�ii instaurate în 1891,
atunci când o tânără condam-
nată pentru adulter a fost ex-
comunicată, ea și cele cinci
genera�ii următoare. Femeia
s-a stabilit la Noiva do Cor-

deiro unde au început să vină
și alte femei și mame necăsă-
torite. Au încercat să vină și
bărba�i, dar degeaba: sexul
frumos este la putere în sat,
femeile administrând totul, de
la agricultură la arhitectură,
trecând prin religie.

În prezent, comunitatea a
acceptat să încalce oarecum
regulile, adresând un apel
bărba�ilor celibatari dispuși să
i se alăture, cu o singură
condi�ie: pretenden�ii trebuie
să fie de acord să trăiască sub
conducerea femeilor.

Boa de nisip, cel mai rar șarpe din România
După 80 de ani, a

fost redescoperit cel
mai rar șarpe din Ro-
mânia – boa de nisip
(Eryx jaculus). Ulti-
ma dată când un astfel
de exemplar a fost vă-
zut în via�ă pe terito-
riul României era în
1937. După opt dece-
nii, un locuitor din Lunca Du-
nării a semnalat un exemplar
de șarpe boa de nisip în via�ă.

„Această specie ajunsese să
fie considerată un adevărat
“Sfânt Graal” al herpetologi-
lor, o specie pe care toți o cre-
deau dispărută din fauna
României și care acum a fost

regăsită. Din 1937 nu a mai
fost văzut boa de nisip în
viață. Dat fiind că specia era
considerată dispărută, nu pu-
tem face publică locația unde
a fost redescoperită, pentru că
ar putea duce la o vânătoare
de trofee”, men�ionează So-
cietatea Ornitologică.

Local, boa de nisip
este numit și șarpe cu
două capete, pentru că
este extrem de bine
adaptat: coada anima-
lului seamănă foarte
bine cu capul, un sis-
tem de apărare extrem
de eficient împotriva
prădătorilor care apucă

reptilele de cap.
Boa de nisip (Eryx jaculus)

nu este un șarpe veninos, ci
unul constrictor. Este cu
preponderen�ă un animal noc-
turn, având pupila verticală. Se
hrănește îndeosebi cu rozătoa-
re, pe care le vânează în gale-
riile construite subteran. 

Martin Wildauer, Erwin
Katona, Lauri Nami și alți
șapte cei mai puternici
oameni ai planetei, vin să
își măsoare forțele în Ro-
mânia, la Sibiu, la cea mai
spectaculoasă competiție
de tip „strongman” din
lume. 

Etapa din România a „Stron-
gman Champions League” se
va desfășura în Pia�a Mare din
Sibiu, în perioada  20-21 sep-
tembrie.

„Strongman Champions
League” este o competi�ie de
„strongman” la care participă
cei mai buni atle�i din lume. În
func�ie de rezultatele ob�inute
ei acumulează puncte, iar la fi-
nele anului se stabilește cel mai
puternic om al planetei.

Anul acesta, la Sibiu, se vor
întrece 8 sportivi interna�ionali,
cu to�ii clasa�i în Top 20 al
SCL: Martin Wildauer (locul
1 mondial) – Austria, Ervin
Katona (locul 2) – Serbia,

Lauri Nami (locul 3) – Es-
tonia, Krzysztof Radzi-
kowski (locul 5) – Poland,
Dainis Zageris (locul 6) –
Letonia, Marius Lalas (locul
9) – Lituania, Alex Moonen
(locul 10) – Holland, Matjaz
Belsak (locul 14) – Slove-
nia. Alături de ei, în concurs
vor intra și doi români: Vla-
dimir Comorovschi și Ale-
xandru Arginteanu.

În cele două zile de con-
curs concuren�ii vor trebui

să parcurgă 8 probe în care vor
trage un autobuz, vor rostogoli
cauciuri cu o greutate de 400
de kg, vor ridica pietre de peste
150 de kg, vor face genofle-
xiuni cu autoturisme, vor ridica
bușteni și vor face spectacol
în Pia�a Mare din Sibiu, în fie-
care zi, timp de patru ore, în-
cepând cu ora 19:00. 

Intrarea la eveniment este
liberă.

Predicție: Un nou tip de om va apărea până în 2050
Cadell Last, cercetător la Global Brain Institute, susține
că omenirea se află, în prezent, într-un proces de „tranziţie
evolutivă” majoră, și prezice că peste mai puțin de patru
decenii, un om vom trăi mult mai mult decât azi, va avea
copii la o vârstă mai înaintată şi își va petrece o mare
parte din timp în realitatea virtuală, scrie dailymail.co.uk. 
„Deceniul al optulea sau al zecelea de viață al viitorului
om va fi foarte diferit de cel al bunicilor noștri”, susține
Last. El crede că viiitorul tip de om va petrece o mare
parte din timp trăind în realitatea virtuală, având în vedere
că treburile cotidiene se vor baza pe inteligența artificială,
dar și că maturitatea sexuală se va instala mai târziu,
lucru care are legătura, în opinia cercetătorului, cu ceea
ce experții numesc teoria istoriei vieții, care încearcă să
explice modul în care selecția naturală influențează eve-
nimente cheie din viața unei ființe. Unii oameni de ştiinţă
cred că, până în anul 2050, speranţa de viaţă va ajunge
la 120 de ani și chiar la 150 de ani. Viziunea cercetătorului
a fost publicată recent în revista Current Aging Science,
materialul fiind intitulat „Human Evolution, Life History
Theory, and the End of Biological Reproduction”.

Descoperire istorică în Bulgaria
O monedă din aur veche de aproape trei milenii a fost
descoperită în Bulgaria, a anunțat Muzeul Național de
Istorie de la Sofia. Experții arheologi susțin că ar putea
fi vorba despre cea mai veche monedă descoperită pe
teritoriul statului bulgar, relatează agenția BTA. Moneda
a fost găsită de un scafandru într-o zonă din partea de
nord a Peninsulei Sozopol, la o adâncime de doar 1
metru. Scafandrul a dus-o la Muzeul Național de Istorie.
Moneda este realizată dintr-un aliaj de aur și argint și a
fost realizată în cea de-a doua jumătate a secolului al
șaptelea î.Hr., în regatul Lidia (actuala Anatolia).
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Pe scurtShow cu cei mai puternici
oameni ai planetei 



Corona Brașov a bifat du-
minică  a patra victorie în Liga
Na�ională la handbal feminin.
Fetele antrenate de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece,
nu au avut probleme în depla-
sarea de la Târgu Mureș și au
închis tabela la 33-18 (15-7),
după un meci pe care l-au con-
trolat autoritar. Cea mai bună
marcatoare a Brașovului a fost
Hotea - 6 g, celelalte puncte
fiind reușite de Zamfir - 5 ,
Dincă și Ţăcălie - câte 4, Chi-
per și Pricopi - câte 3, Brădea-
nu, Burghel și Tudor - câte 2,
Bondar și Dedu - câte 1 g.  

Primul test adevărat. După pa-
tru victorii din tot atâtea jocuri
disputate în noul sezon, han-
dbalistele de la Corona Brașov,
vor sus�ine mâine primul test
adevărat din 2014.  Miercuri,

de la ora 19.45, în etapa a 5-
a, la Sala Sporturilor „D. P.
Colibași”, Corona Brașov se
va duela cu HCM Baia Mare,
campioana en-titre a României.
Forma�ia din Maramureș a fă-
cut achizi�ii spectaculoase în
această vară, dar jocul echipei
nu este cel așteptat în acest de-
but de sezon. „Am făcut tot ce
am putut pentru a pregăti cât
mai bine acest meci. Dacă vom
reuși să facem pe teren ce am
pregătit, atunci vom lua cele
trei puncte. Am încredere mare
în jucătoarele noastre. Nu am
fost luați în calcul în lupta pen-
tru titlu. Sunt însă convins că
vom fi una dintre contracan-
didatele celor de la HCM Baia
Mare în acest sezon, fie că vor
să recunoască sau nu. Sper că
publicul va veni alături de noi.

Avem mare nevoie de sprijinul
fanilor” a declarat principalul
Coronei, Bogdan Burcea.

„Ne-am pregătit foarte bine!”
Echipa de super vedete a
campioanei nu le sperie pe
fetele de la Corona. HCM
Baia Mare nu a impresionat
în startul acestui sezon și a
arătat destul de multe slăbi-
ciuni. Brașovencele sunt de-
cise să facă un meci mare și
să ob�ină un rezultate pe mă-
sură. „Vom juca împotriva
echipei campioane, cu
siguranță va fi un meci foarte
greu, dar noi ne-am pregătit
foarte bine pentru această în-
tâlnire. În sezonul trecut am
pierdut cu Baia Mare pentru
că nu am putut să le oprim
contraatacurile. Trebuie să
învățăm din greșelile din

campionatul trecut, să avem
o apărare la nivel înalt, să ne
iasă jocul și la final să fim
echipa câștigătoare”, a de-
clarat pivotul Coronei, Dana
Ra�iu. „Suntem gata pentru
acest meci! Jocul de la Târgu
Mureș a fost pentru noi un
test util. Știm că ne așteaptă
una dintre cele mai grele par-
tide ale sezonului, dar ne do-
rim foarte mult să facem un
joc bun. Ne-am pregătit foar-
te bine, iar acum este timpul
să aratăm pe teren ceea ce
am exersat la antrenamente.
Îmi doresc să facem greșeli
cât mai puține, să anihilăm
punctele foarte ale echipei din
Baia Mare, iar la final noi să
fim cele care se bucură” a
punctat și extrema Nicoleta
Dincă. 

Principalul Coronei, Bogdan Burcea, spune că brașovencele și-au făcut „temele“ pentru jocul cu Baia Mare

Patru din patru
pe semicerc

SPORT 916 septembrie 2014

Ciucanii au luat Cupa
Sport  Club Miercurea Ciuc a câștigat Cupa României la
hochei pe gheață, ediția 2013-2014, competiție a cărei finală
a avut loc duminică seară, la Patinoarul din Galați. Ciucanii
s-au impus după prelungiri cu 2-1 în fața rivalilor de la Corona
Brașov. După o prima repriză albă, scorul a fost deschis de
către brașoveni, prin Arpad Mihály, care a fructificat o pasă
de la Martin Saluga, în minutul 27. Egalarea a survenit în
minutul 29, când o combinație a harghitenilor a fost valori-
ficată de Ede Mihály. Ultima repriză a fost din nou lipsită de
goluri,  iar la finele celor 60 de minute s-a înregistrat scorul
de 1-1. În prelungiri, spre finele timpului suplimentar, Sport
Club Miercurea Ciuc a marcat golul victorios, de 2-1, prin
același Ede Mihály, într-un moment în care Brașovul se afla
cu un om mai puțin pe gheață. Sport Club Miercurea Ciuc
a câștigat astfel Cupa României, trofeu pe care va trebui
să-l apere în luna decembrie, când la Gheorghieni este pro-
gramată ediția 2014-2015 a acestei competiții.

Au alergat după premii la Săcele
Sâmbătă dimineața a avut loc la Săcele ediția cu numărul
3 a Crosului Electropecizia. Peste 200 de concurenți au
alergat cei 3 kilometri, pornind de la Școala Generală nr.1,
până în Piața Libertății. La categoria sub 18 ani s-au impus,
Adina Cârciogel și Nicolae Coman. Luminița Zaituc și Ioan
Zaizan au fost cei mai rapizi la categoria 18-50 ani, iar
Margareta Barbu și Valeriu Bobocescu au trecut primii linia
de sosire la categoria + 50 de ani. Primii trei clasați pe po-
dium la fiecare categorie de vârstă au fost premiați cu 300,
200 respectiv 100 de lei. Au fost de asemenea acordat și
2 premii speciale, constând în două biciclete, celor mai
tineri participanți: Bianca Frățilă și Paul Cozma, ambii de
7 ani. La peste 80 de ani, Lucia Radu și Nicolae Nițu, au
fost cei vârstnici alergători la Crosul Electroprecizia, ediția
cu numărul 3.

Manea la Chelsea, pentru 3 milioane!
Gică Hagi începe să culeagă roadele după cinci ani de
muncă. Fostul număr 10 al naţionalei a demarat în 2009
un proiect îndrăzneţ, unic în România, iar acum se poate
mândri cu prima reuşită cu adevărat importantă. Conform
DolceSport, Viitorul va realiza un transfer de marcă, puştiul
Cristian Manea (17 ani) urmând să ajungă la Chelsea. En-
glezii s-au înţeles deja cu echipa din Liga 1 în privinţa da-
telor transferului: fotbalistul va aduce în conturile celor de
la Viitorul 3 milioane de euro şi va pleca la Londra în pauza
de mercato din iarnă. Potrivit sursei citate, Manea va fi îm-
prumutat pentru început la Vitesse, „satelitul” din Olanda
al celor de la Chelsea. Manea a jucat la naţionalele sub
17 ani, sub 19 ani şi sub 21 de ani ale României, iar pe
31 mai 2014, când încă nu împlinise 17 ani, a fost folosit
titular de Victor Piţurcă la naţionala de seniori, în meciul
amical cu Albania (câştigat cu 1-0). Manea a devenit astfel
cel mai tânăr debutant din istoria primei reprezentative,
depăşind recordul lui Graţian Sepi, care a debutat sub tri-
color în 1928, la 17 ani şi patru luni. 

Botoșaniul și Rapidul câștigă în prelungiri!
Iașiul a remizat pe teren propriu cu ASA Târgu Mureș,
grație a două autogoluri, iar Rapidul și FC Botoșani au cu-
cerit cele trei puncte în prelungiri. Rezultatele înregistrate
duminică în jocurile ce au contat pentru etapa a 7-a a primei
ligi de fotbal, sunt următoarele: 
CSMS Iaşi - ASA Târgu Mureş 2-2
Au marcat: Bejan '8 (autogol) , Hora '82 (autogol) /N'Doye
'29, Goga '64 
Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj 2-1
Au marcat: L. Buş '38, Fl. Călin '90+3/Muşat, 61(penalti)
FC Botoşani - Dinamo Bucureşti 3-2
Au marcat: Fulop '26, Ngadeu '60, Roussel '90/Alexe '41
(penalti), Gavrilă '86.
Aseară au fost programate ultimele două jocuri ale rundei
cu numărul 7: CSU Craiova - Oţelul Galaţi și Pandurii Târgu
Jiu - Petrolul Ploieşti. Partidele s-au terminat după închi-
derea ediției. 

SUA, regină sub panou! 
Statele Unite s-au impus pentru a cincea oară la CM de
baschet masculin și și-au păstrat titlul mondial cucerit în
2010, după ce au dispus de Serbia, la Madrid, scor 129 -
92 (35-21, 32-20, 38-26, 24-25), în finala celei de-a XVII-a
ediții a competiției. Cei mai buni marcatori al americanilor
au fost Irving, cu 26 de puncte reușite și Harden cu 23 de
puncte. Bjelica și Kalinic 18 puncte au fost principalii mar-
catori ai sîrbilor. Cel mai bun jucător al finalei a fost ales
Kyrie Irving (22 de ani), care a impresionat cu Serbia: jucă-
torul lui Cleveland Cavaliers a înscris 26 de puncte pentru
americani, dintre care 6 coșuri de trei puncte.  Fiecare dintre
cele 6 încercări a lui Irving de la trei puncte a fost încununată
cu succes și astfel el devine primul jucător din istorie care
izbutește să înscrie atât de multe coșuri de 3 fără să rateze
vreunul, într-o finală a unui Mondial sau Jocuri Olimpice. Ul-
tima națională care cucerise de două ori la rând titlul suprem
fusese Iugoslavia (Serbia+Muntenegru), în 1998, în Grecia,
și 2002, în SUA. Medaliile de bronz au revenit Franței, care
a dispus cu 95-93 de Lituania, în finala mică.

„Câștigăm sigur la Piatra Neamț!”
Autorul unei duble în jocul

cu Concordia Chiajna, stegarul
Marian Constantinescu este
convins că FC Brașov va
câștiga duminică la Piatra
Neam�, partidă care contează
pentru etapa cu numărul 8 a
primei ligi de fotbal. Născut
în Brașov și crescut la CSS

Brașovia, Constantinescu a ju-
cat 4 sezoane pentru Ceahlăul
și cunoaște foarte bine
poten�ialul echipei de sub Pie-
tricica. „Ceahlăul este acum în
reconstrucție, se mizează pe
jucători tineri, cu mai puțină
experiență. Până să revin aca-
să, mi-au propus un alt anga-

jament, mult sub cel precedent
din  punct de vedere financiar.
Mi-am dorit să revin acasă,
eu sunt născut aici, crescut aici,
am familia aici. Am avut o
discuție cu domnul Neculaie,
dânsul a fost cel care a dorit
să mă reîntorc la echipă și am
acceptat. Lotul echipei FC

Brașov este peste ce are la
această oră Ceahlăul. De obi-
cei nu fac pronosticuri, dar
sunt 100% convins că vom
câștiga la Piatra Neamț”, a
declarat ieri Marian Constan-
tinescu, în emisiunea 100%
Sport, difuzată de Mix 2 Tv.

Încălzire utilă pentru Corona, înainte de derby
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Miercuri, 17 septem-
brie 2014, de la ora
17.00, la Muzeul
„Casa Mureşenilor”,
debutează o nouă
stagiune a Recitalului
de la ora cinci!

Recitalul de la ora cinci,
organizat de Opera Braşov
şi Muzeul „Casa Mureşe-
nilor” Braşov, reuneşte,
într-un cadru decorativ şi
intim, artişti ai operei care
oferă publicului bijuterii
muzicale, în special pentru
voce şi pian. 

Acest program muzical
a debutat în octombrie
2005, ajungând în acest an
la cea de-a X-a stagiune,
devenind un reper în viaţa
culturală braşoveană, atât
prin consecvenţa cu care
s-a desfăşurat, cât şi prin
 calitatea artistică oferită. 

Tema primului recital (al
304-lea din întreaga existen-
ţă!) din stagiunea 2014 –
2015 este „Sempre l’amore!”

(Întotdeauna dragostea). Vor
participa sopranele Nicoleta
Chirilă şi Maria Petcu-Catri-
na, mezzosoprana Asineta Ră-
ducan, actriţa Nora Vlad,
pianista Simona Patriche şi

chitaristul Corneliu Voicescu. 
Programul recitalului con-

ţine arii şi duete din operele
lui W.A. Mozart, dar şi piese
lirice pentru voce şi chitară
de Joaquin Rodrigo, Sebastian

Yradier, Franz Schubert,
J.B.R. Verini. 

Intrarea la recital se face pe
bază de bilete: 2 lei – elevi şi
studenţi; 3 lei – pensionari;
5 lei – adulţi.

Horoscopul zilei
Berbec. În acest moment, relaţia ta amoroasă a intrat într-o
etapă tensionată. Indiferent ce probleme ar putea apărea
între voi, tu trebuie să mergi înainte, indiferent de riscuri.
Taur. Lucrurile nu sunt toate rele sau toate bune, aşa că nu
mai încerca astăzi să găseşti perfecţiunea. Îţi vei consuma
energia şi te va îndepărta de lucrurile importante. 
Gemeni. Fii propriul tău şef astăzi şi nu asculta pe nimeni
altcineva în afară de tine. La muncă, poţi face o impresie
bună doar prin simplul fapt că preiei iniţiativa.
Rac. Astăzi, încearcă să te ocupi de problemele care îţi apar
în cale, şi concentrează-te să duci la bun sfârşit ce ai început.
Nu trebuie să faci nimic în grabă, lasă totul să decurgă uşor. 
Leu. Dacă vrei să te bucuri mai mult de noroc, astăzi trebuie
să începi să ţi-l creezi. Cu o gândire optimistă, poţi obţine
aproape tot ce îţi doreşti. 
Fecioară. Astăzi, cineva o să încerce să îţi testeze limitele.
Încearcă să îi înţelegi motivele şi gândeşte-te cum ar fi să
fii tu în locul ei, aşa că nu te lasă stârnit/ă.
Balanţă. Astăzi a venit momentul să iei mai în serios situaţia
materială, buzunarele tale s-au cam golit.. Apucă-te să faci
economii şi renunţă la vechiul stil de viaţă.
Scorpion. Nu te îngrijora că nu ştii micile secrete ale celor
din jur, există o mulţime de oameni la fel de confuzi ca şi
tine. Nu te gândi că au ceva personal cu tine.
Săgetător. Astăzi, e important să realizezi care sunt lucrurile
importante şi să profiţi de situaţie pentru a lua o pauză bine
meritată. Bucură-te de tot ce îţi oferă viaţa.
Capricorn. Faptul că eşti plin/ă de energie astăzi, te va face
să fii mai mult decât productiv/ă. Fără să realizezi, vei deveni
un fel de lider, iar toţi ceilalţi te vor urma.
Vărsător. În ultima perioada ai tot stat în umbră, iar alţii au
profitat de asta pentru a se promova, aşa că astăzi a venit
momentul să schimbi situaţia. 
Peşti. Astăzi, nu trebuie să fii supărat/ă dacă ceva nu îţi iese
aşa cum ai plănuit. Este important să încerci în continuare
să ai rezultate bune şi să nu te laşi doborât/ă de eşecuri.

Începe a X-a stagiune de
recitaluri la Casa Mureşenilor
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Spectacolul „Jake şi femei-
le” va deschide noua stagiune
la Teatrul „Sică Alexandres-
cu”. Sâmbătă, 20 septembrie,
în sala mare, de la ora 19.00,
se joacă piesa de teatru „Jake
şi femeile”de Neil Simon. 

Regia: Petre Bokor.
Scenografie: Clara La-

bancz. Asistent scenografie:

Eliza Labancz
Cu: Mihai Bica, Oana Ho-

dade, Viorica Geantă Chel-
bea, Maria Gârbovan, Cristina
Florea, Carmen Moruz, Mi-
rela Borş. Duminică, 21 sep-
tembrie, de la ora 19,00, va
avea loc a doua reprezentaţie.
Biletele s-au pus în vânzare
la casieria teatrului. 

Spectacole de teatru 
la „Sică Alexandrescu” ◾ Un ardelean şi un lepros stau în

închisoare. La un moment dat, le-
prosului îi cade o ureche... o ia şi o
aruncă pe geam. După un timp, le-
prosului îi cade nasul... îl ia şi îl arun-
că pe geam. După un timp,
leprosului îi cade un deget... îl ia şi
îl aruncă pe geam... Ardeleanul nu
mai suportă: 
–No, după cum bag de samă,
’mneata vrei să evadezi!

◾ Am inventat un computer uman.
– Gândeşte?
– Nu, dar de câte ori greşeşte, dă
vina pe alt computer.

◾ El: Când te ţin aşa de strâns în
braţe, am impresia că sunt în para-
dis! Dar tu? Ea: Eu am impresia că
sunt în tramvai la ora prânzului.

◾ Două roşii merg pe două şine. 
– Vezi dragă că vine trenul.
– Ete fleoşc!

Bancuri

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

DACĂ AŞ RĂMÂNE -PREMIERĂ-
(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
ora: 17:00
CRIPTA -PREMIERĂ-
(AP-12), 82 minute, Dramă
ora: 14:00
AS ABOVE, SO BELOW -
PREMIERĂ-
(PRECUM ÎN IAD, AŞA ŞI PE PĂMÂNT)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
orele: 20:00, 22:00
ÎN MIJLOCUL FURTUNII
-PREMIERĂ-
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:30, 17:30, 19:30
KYRA KYRALINA
(AP-12), 99 minute, Dramă
ora: 18:00
DARUL LUI JONAS (THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
orele: 15:00, 19:00, 21:00

CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
ora: 21:30
LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE DRAGOSTE 
DIN BUCUREŞTI
(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic
ora: 13:15

ŢESTOASELE NINJA -3D-
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
ora: 15:30
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
ora: 16:00

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

din zona Săcele – Expoziţie de fotografie veche
la Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo ziţie
retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr.21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu” (Str.
Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere o colecţie de 38 de cărţi în miniatură.

Astăzi în Braşov

3 9 4 2 5 1 7 8 6
8 5 2 7 6 3 9 4 1
6 7 1 9 4 8 5 3 2
9 4 8 1 7 6 3 2 5
1 2 5 3 9 4 8 6 7
7 6 3 5 8 2 4 1 9
5 1 6 8 3 9 2 7 4
4 3 7 6 2 5 1 9 8
2 8 9 4 1 7 6 5 3
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Din Gazeta Transilvaniei
Prima cârnăţărie română din Braşov
Dumitru N. Căpăţână – măcelar şi fabricant de cârnăţărie
anunţă deschiderea de la 1 octombrie, în strada Hirscher,
sub Podul Bătuşilor, prăvălia nouă de carne şi cârnăţărie
„Leonhardt & Căpăţână”. Aici se va afla tot timpul, şi

poate servi onor publicul şi clientelei sale, tot felul de
carne şi cârnăţării proaspete, de prima calitate, precum:
salam, unsoare topită de porc, slănină pârlită, afumată
şi neafumată, şunculiţe mici şi mari, şuncă fiartă, cârnaţi
cu hrean, limbi afumate şi tot felul de cârnaţi reci şi pentru
fript, foarte bine pregătiţi. Preţurile sunt cele mai moderate.
Comenzile le voi executa prompt şi expediez pachete cu
poşta oriunde. Sper ca onor publicul braşovean şi străin,
ca prim începător român, să îmi dea sprijinul cuvenit.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 206,
17 septembrie 1900)

Deschiderea Hanului „Ţara Bârsei”

Samuel Gross aduce la cunoştinţa onoratului public din
oraş şi de la ţară, deschiderea Hanului „Țara Bârsei” (ve-
chiul Han „Coroana”). Întreprinzătorul braşovean spune
că „este unicul şi cel mai modern han din interiorul ora-
şului. Publicului îi stau la dispoziţie 14 odăi de pasageri,
bine aranjate, odăi de mâncare şi separeuri plăcute, unde
li se servesc berea minunată de Steinbruck, vinuri na-
turale ardelene şi ungare. Marele han, cu intrarea din
strada Vămii (Mureşenilor) şi ieşirea în Prundul rozelor,
este aranjat pentru trăsuri şi căruţe, grajduri complet noi
pentru 60 de cai, remize pentru căruţe, camere pentru
hamuri”. De asemenea el promite că „îmi voi da cea mai
mare silinţă să conduc o bucătărie bună de casă, cu un
serviciu prompt, pe lângă preţuri moderate, încât oaspeţii
mei să fie în toate privinţele satisfăcuţi”.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 212,
26 septembrie 1914)

„Spre mărirea lui Dumne-
zeu în trei feţe”! Numai o
samă de oameni nenorociţi
stau deoparte şi strigă înfu-
riaţi: „Nu există Dumnezeu”!

De unde provine, că aceşti
nebuni orbi nu voiesc să crea-
dă în Dumnezeu, a cărui exis-
tenţă o mărturiseşte întreaga
natură. Nu mintea
(judecata) e aceea,
care îi face pe oa-
meni necredincioşi,
ci inima. Cel necre-
dincios nu voieşte
să creadă în Dum-
nezeu pentrucă are
cauză, să tremure
de cel Atotştiutor şi
Atotdrept. Pe lângă
aceasta mai e de
vină încă şi jude -
cata superficială.
Omul, al cărui sim-
ţământ e mort pen-
tru Dumnezeire,
respinge ori-ce în-
văţătură, ori-ce ar-
gument.

Sunt convins iubiţilor, că
voi toţi aveţi credinţă tare în
Dumnezeu, pe care mamele
voastre bune v’a sădit-o din
frageda copilărie. Despre
aceasta voiesc să vă vorbesc.

Când Marele Apostol Pavel
în călătoriile sale misionare
ajunse în Athena şi când a
predicat în aeropagul grecesc
– locul cel mai înalt de jude-
cată – între altele zise: „Băr-
baţi Athenieni, întru toate vă
văd pe voi ca şi cum aţi fi mai
cucernici. Pentru-că trecând
şi văzând închinăciunile voas-
tre, am aflat şi un altar, întru

care era scris: „Necunoscutu-
lui Dumnezeu! Pe care dar,
necunoscându-l voi îl cinstiţi,
pe acesta eu îl vestesc vouă!”

Acest popor de filozofi,
care avea un Plato, Socrate,
Aristotel a ajuns aşa de de-
parte cu ştiinţa lumească, că
nu odată a dorit să cunoască

(afle) pe unul adevăratul
Dumnezeu şi dorinţa inimii îi
era aşa de puternică, că a ri-
dicat un Altar Dumnezeului
necunoscut pe care îl simţia,
dar nu-l cunoştea! Athenienii
aveau însă o scuză, şi adecă
ei nu ştiau nimic de descope-
rirea lui Dumnezeu, până la
predica Sf. Pavel apostolul;
dar ce scuză pot aduce nere-
dincioşii de azi, cari prin vina
lor proprie şi-au pierdut cre-
dinţa mântuitoare a tinereţei
înmulţindu-şi învăţătura seacă
a capului şi inimii lor cu păreri
aventurioase.

Cine cercetează nepărtinitor
şi-şi păstrează neturburată lu-
mina sufletului său de duhul
rău al patimilor, acela nu poa-
te căuta şi afla, decât un măes-
tru sublim a tot ce există, un
legislator perfect, care a aşezat
ordinea în Univers.

Iar ce zice necredinciosul?
El afirmă, că lumea este

opera unei întâmplări oarbe.
Să arătăm printr’un exemplu
netemeinicia acestei afirma-
ţiuni.

Dacă un călător ar desco-
peri pe o insulă până acum
necunoscută şi nelocuită de
oameni o statuie de marmură
frumoasă, cu siguranţă ar ex-
clama mirat: „Cât de mult
m’am înşelat, căci eu am cre-
zut, că sunt primul, care am
pus piciorul pe această insulă,
această statuie însă îmi spu-
ne, că aici au mai fost oameni
cari au avut un înalt grad de
cultură şi un gust estetic des-
voltat”!

Atunci un prietin oarecare
i-ar zice: „Frate trezeşte-te
şi-ţi vino în fire, această operă
de artă este doar opera curatei
întâmplări; vezi colo sus o
stâncă nefăcută de mâni ome-
neşti, din ea s’a rupt această
piatră şi adusă aici din întâm-
plare de vreun potop. Ploaia
şi vântul, căldura şi frigul în-
continuu au lucrat la această
peatră; simetria, liniile drepte,
expresia feţii, la cari crezi, că
a lucrat o mână artistică, toate
sunt produsul celei mai curate
întâmplări”! Călătorul îşi per-
du răbdarea şi zise desarmat:

„Prietene, ce mă crezi tu pe
mine, de-mi spui astfel de po-
veşti”!

Aşadară necredinciosul nu
numai că vine în contrazicere
cu judecata sănătoasă, dar îşi
jertfeşte şi vocea conştiinţii
şi sentimentul său de drepta-
te.(...)

Nebunul zice în inima sa:
„nu există Dumnezeu!” Cine
îi spune lui aceasta? Mintea,
conştiinţa, ori studiul istoriei?
Nici una din acestea, ci natura
lui stricată şi patima sa duş-
mană lui Dumnezeu, după
cum spune poetul Victor
Hugo; „Noi am negat Biseri-
ca şi cuvântul (lui Dumne-
zeu), poruncile le-am călcat
în picioare, am dori să-i luăm
mărirea, şi să-l negăm, căci
ne stă în cale; aceasta însă nu
ne succede şi nu putem în-
ăbuşi vocea conştiinţei, căci
ea ne spune că „El există cu
adevărat!”

Fraţilor! Proverbul ne spu-
ne: Dacă ai pier-
dut bani, ai
perdut ceva, dacă
ai perdut onoa-
rea, ai perdut
mult, dacă ai per-
dut pe Dumne-
zeu, ai perdut
totul! Orice pagu-
bă, omul şi-o
poate reface, dacă
are nădejdea în
Dumnezeu. Ne-
norocirea cea mai
mare a omului
este când îşi per-
de nădejdea în
Dumnezeu.

Pentru necre-
dinciosul, care nu

admite legile cele mai înalte
ale cugetării omeneşti, lumea
este o enigmă, viaţa un chin
fără mângăiere, sfârşitul o des-
părţire desnădăjduită de o via-
ţă urîtă.

Să căutăm deci, a ne întări
mai des credinţa în Dumne-
zeu, să ne înoim încrederea
şi dragostea către El ca să ne
putem face părtaşi de cununa
cea neveştejită a măririi.
AMIN.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 20,
Duminecă 30 Aprilie 1922)
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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”

Predică
de parohul Dr. N. Stinghe

Fraţilor! Există o fiinţă prea înaltă, înaintea căreia se
pleacă tot ghenunchiul, există un nume preamărit, pe
care milioane de oameni îl pronunţă; cel nevinovat se
jură pe acest nume ca să-şi dovedească nevinovăţia,
cel desnădăjduit îl oftează din adâncul sufletului său
şi-l cheamă să-i aducă mângăiere şi ajutor. Toţi oamenii
îl cunosc, cei mai mulţi îşi pleacă capul cu frică şi cu cu-
tremur, când îl pronunţă. Acest nume este Dumnezeu. 
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Constructorul german
Audi lucrează la dezvol-
tarea unei tehnologii
care va permite auto-
mobilelor sale să ruleze
autonom în traficul
aglomerat, la viteze de
sub 60 km/h.

Vestea dată de reprezen-
tanţii Audi vine la scurt timp
după ce constructorul ame-

rican General Motors a făcut
un anunţ asemănător, însă cu
referire la autonomia maşi-
nilor pe autostradă.

Directorul  departamentului
 Financiar al producătorului
german, Axel Strotbek, a
precizat că noua tehnologie
va fi disponibilă „foarte cu-
rând”, însă a refuzat să ofere
alte detalii. El a declarat că
noua tehnologie a fost deja

testată în luna august,
în Statele Unite, po-
trivit Mediafax.

Anunţul făcut de
Audi, marcă a grupu-
lui Volkswagen, cel
mai mare constructor
auto din Europa, vine
după ce General Mo-
tors a făcut public pla-
nul de a lansa pe piaţă
în 2017 un nou model
de Cadillac, care se
conduce singur pe au-

tostradă, la viteze de peste 110
kilometri pe oră, fără ca şofe-
rul să mai apese pedalele sau
să ţină mâinile pe volan, mai
scrie Mediafax.

Constructorul american va
folosi tehnologia „Super Crui-
se” pentru noul model de ma-
şină, care preia controlul
asupra volanului, acceleraţiei
şi frânei pe autostradă sau în
traficul foarte aglomerat, po-
trivit CEO-ului GM, Mary
Barra, informează Bloomberg.

Audi creează
maşina „fără şofer”

Opel prezintă modelul Karl cu cinci uşi 
Noua generaţie a modelului

Opel Corsa şi elegantul Opel
Adam cu 3 uşi sunt pe cale să
primească un nou
membru în grupul
lor. Începând cu
vara anului 2015, un
alt autovehicul de
mici dimensiuni li se
va alătura: modelul
Opel Karl cu 5 uşi.

„Karl este un
nume scurt, vioi şi
atrăgător, care ilus-
trează valorile măr-
cii Opel: german,

emoţional şi abordabil”, spune
Tina Müller, director de mar-
keting Opel. 

Într-un pachet compact de
doar 3,68 metri lungime, mo-
delul Karl va avea cinci uşi,

până la cinci locuri,
va oferi cele mai im-
portante valori Opel
într-o manieră inteli -
gentă şi foarte prac-
tică şi va deveni noul
 model de bază din
portofoliul Opel.

Numele Karl aduce
omagiu unuia dintre
fiii lui Adam Opel,
cel care a înfiinţat
compania în 1862. 

Producătorul britanic de
maşini sport de lux Land Ro-
ver va lansa modelul com-
pact Discovery Sport la
începutul lui 2015, acţiune
care face parte din planul de
revizuire a gamei de modele
oferite clienţilor, informează
Bloomberg.

Noul automobil va avea un
preţ de pornire de 53.400 de
dolari, fiind una dintre cele
mai ieftine maşini comercia-
lizate de Land Rover, după
modelul de teren Defender şi
Range Rover Evoque.

Discovery Sport va fi dis-
ponibil în două variante, cu
cinci sau şapte locuri. Printre

dotările noului model se nu-
mără sistemul autonom de
frânare de urgenţă şi airbagu-
rile pentru pietoni, care se
deschid pe parbriz în momen-
tul unui eventual impact.

Lansarea noului model face
parte din planul de moderni-
zare a gamei de automobile

oferite de Land Rover, ca răs-
puns la strategia competitori-
lor din industria maşinilor de
lux de a intra pe piaţa SUV-
urilor. Atât Bentley, marcă a
Volkswagen, cât şi Maserati,
brandul Fiat, au anunţat că
plănuiesc lansarea unor mo-
dele crossover.

Duster cu volan pe dreapta fabricat la Mioveni
Dacia şi-a mutat producţia Duster cu volan pe dreapta
din India în România, la Mioveni. SUV-ul Dacia dedicat
pieţei britanice a fost mutat din raţiuni de logistică, au
declarat pentru Hotnews surse de la Dacia. Dusterul
pentru englezi se fabrica din 2012 la uzinele din Chen-
nai. Vânzările Duster din Marea Britanie au crescut
anul acesta cu 70% faţă de anul trecut.

Modelele DS vor renunţa la numele Citroën 
Începând cu anul viitor, toate modelele premium DS
vor pierde numele Citroën. Practic, DS va lua locul nu-
melui clasic pe toate maşinile vândute începând cu
2015. Informaţia a fost făcută publică de Carlos Ta-
vares, preşedintele Grupului Peugeot-Citroën, într-un
interviu acordat Autocar. Tavares a precizat însă că
nu vor exista platforme diferite şi nici o reţea nouă de
dealeri. Procesul de inginerie şi de producţie va fi însă
diferit. Modelele DS vor fi create după standarde su-
perioare. Ambiţiile francezilor sunt destul de mari,
având în vedere că Tavares vrea să rivalizeze cu Audi
până în 2020. 

Noi maşini prin programul „Rabla”
Persoanele juridice şi instituţiile publice pot achiziţiona
174 de maşini într-o nouă etapă a Programului „Rabla
2014” după ce reprezentanţii Administraţiei Fondului
pentru Mediu au acceptat 108 dosare depuse în acest
sens. Lista persoanelor juridice şi a instituţiilor publice
acceptate şi respinse în program poate fi consultată
pe site-ul AFM, la secţiunea aferentă programului, iar
solicitanţii admişi în program se pot adresa unuia dintre
producătorii/dealerii auto avizaţi în Programul „Rabla
2014”. Solicitanţii respinşi pot depune un nou dosar
de acceptare, la sediul Administraţiei Fondului pentru
Mediu, până la data de 30 septembrie 2014.

Land Rover va lansa modelul Discovery Sport
în anul 2015


