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Restricţii de trafic
pentru juni

Autobuzele cu capăt de li-
nie „Pietrele lui Solomon”
îşi vor modifica traseul, în
weekend. 
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Profesorul universitar doctor
inginer Doru Talabă, în vârstă
de 55 de ani, a murit miercuri
noaptea, în urma unui acci-
dent. El ocupa funcţia de
 prorector al Universităţii
Transilvania Doru Talabă era
profesor la catedra de Organe
de Maşini, Mecanisme şi Ro-

botică, fiind specializat în mai
multe ştiinţe mecanice. Ac-
cidentul rutier a avut pe DN
7, în comuna arădeană Vla-
dimirescu. Profesorul Doru
Talabă este autorul primei
cărţi „Bazele CAD” publicată
în România, în anul 2000. 

Preşedintele Traian Băsescu
a promulgat legea pentru re-
ducerea CAS cu 5%. Măsura
reducerii cu cinci puncte pro-
centuale la angajator ar urma
să intre în vigoare începând
cu 1 octombrie. „Am pro-
mulgat legea pentru reduce-
rea CAS cu 5%. Nu pot s-o

promulg fără explicaţii. Anul
acesta, Guvernul va putea să
plătească pensiile fără nicio
problemă, dar în 2015 defi-
citul fondului de pensii va
creşte de la 12,5 la 17,5 mi-
liarde de lei”, a declarat pre-
şedintele Traian Băsescu.

S-a decis: CAS se reduce cu 5%A murit prorectorul Doru Talabă

Heliport
la Judeţean
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Stegarii asaltează
„Pietricica”

Ceahlăul Piatra Neamţ-FC
Braşov, din Liga I, se dis-
pută duminică, 21 septem-
brie, de la ora 16.00.

Deseară 
mergem la Operă

În această seară, de la ora
18.30, în Sala Operei Bra-
şov, se joacă spectacolul
„Carmen” de G. Bizet.
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„Având în vedere că, la această oră,
cazurile foarte grave se preiau din
Braşov din locuri neamenajate şi
foarte departe de Spitalul Judeţean,

iar fiecare secundă contează, con-
siderăm că este necesară o astfel de
investiţie.” a declarat vicepreşedin-
tele Consiliului Judeţean Braşov,

Mihai Pascu. Acesta a anunţat că
nu au fost încă estimate cheltuielile
pentru amenajarea heliportului, care
va avea o suprafaţă de 25 de metri

pătraţi, însă acestea sunt „minime”,
urmând să fie susţinute din bugetul
CJ Braşov sau din sponsorizări.
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Consiliul Judeţean a solicitat sprijinul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru 
construirea unui heliport la Spitalul Clinic de Urgenţă Braşov

C
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Un bărbat din Braşov a re-
clamat că a găsit bucăţi de tablă
într-o conservă de pate de cur-
can cumpărată dintr-un hiper-
market din oraş, inspectorii de
la Protecţia Consumatorilor
făcând un control la unitatea
respectivă, pe care au amen-
dat-o cu 5.000 de lei.

Şeful Comisariatului Jude-
ţean pentru Protecţia Consu-
matorilor (CJPC) Braşov,

Sorin Susanu, a anunţat, ieri,
într-o conferinţă de presă, că
instituţia a fost sesizată, în
urmă cu câteva zile, de un bra-
şovean de 61 de ani care a re-
clamat că a găsit bucăţi de tablă
într-o conservă de pate de cur-
can pe care o cumpărase dintr-
un hipermarket situat pe Calea
Bucureşti din Braşov.

„Este o situaţie inacceptabilă
şi extrem de periculoasă. Aceste

bucăţi sunt vizibile, dar dacă
ar fi fost mai mici, puteau fi in-
gerate uşor de consumator şi
să ducă la grave probleme de
sănătate”, a spus Susanu.

CJPC Braşov a făcut un con-
trol la hipermarketul respectiv
de unde au fost ridicate apro-
ximativ 40 de cutii din lotul în
cauză, reprezentanţii societăţii
fiind amendaţi cu 5.000 de lei.

De asemenea, s-a dispus un
control la producătorul pateu-
lui, o firmă din judeţul Sibiu,
acesta riscând o amendă de
până la 50.000 de lei, retrage-
rea definitivă a lotului, precum
şi măsuri comple mentare.

Braşoveanul care a găsit
bucăţile de tablă în conserva
de pate a spus că a cumpărat
produsul pentru că se speci-
fica pe etichetă că nu conţine
E-uri, coloranţi sau arome ar-
tificiale.

Putin ar fi ameninţat că „în două zile”
poate trimite trupe la Bucureşti

Petro Poroșenko,
președintele ucrainean, afirmă
că într-o conversa�ie pe care a
avut-o cu președintele rus Vla-
dimir Putin, acesta l-ar fi aver-
tizat că Rusia și-ar putea
trimite în două zile trupe nu
doar la Kiev, ci și la Varșovia,
Tallinn, București, Riga și Vi-
linius, relatează cotidianul ger-

man Sueddeutsche Zeitung.
Președintele Comisiei Euro-
pene, Jose Manuel Barroso, a
fost informat de către
Poroșenko despre amenin�ările
Rusiei, iar dacă se va confirma,
aceasta va fi prima ameninţare
explicită a liderului rus la adre-
sa unor state membre ale Uni-
unii Europene şi NATO.

"Dacă vreau, trupele ruse pot
să ajungă în două zile nu doar
la Kiev, ci şi la Riga, Vilnius,
Tallinn, Varşovia sau Bucu-
reşti", i-ar fi spus Putin lui Po-
roşenko.  Întrebat despre aceste
informaţii, purtătorul de cuvânt
al lui Putin, Dmitri Peskov, a
declarat: „Nu comentez despre
semne de psihoză în masă”.

Liderul UDMR Kelemen
Hunor a prezentat ieri la
Cluj proiectul de auto-
nomie a Ținutului Secu-
iesc.

Hunor a declarat că
dolean�ele legate de autono-
mie ale maghiarilor datează
de la Unirea de la 1918 și că
proiectul de autonomie a
�inutului Secuiesc nu este
unul separatist.

„Doleanțele legate de auto-
nomie ale maghiarilor sunt de
o vârstă cu România, din
1918”, a spus Kelemen Hu-
nor. El a adăugat că tot ce a
fost gândit în cadrul proiectu-
lui de autonomie e în limitele
„statului unitar român” și că
UDMR nu se gândește la se-
paratism.

Proiectul privind autonomia
Ţinutului Secuiesc prevede ca
regiunea să fie condusă de un
Consiliu regional şi unul exe-
cutiv cu preşedinte care să par-
ticipe la şedinţele Guvernului
României la care sunt tratate

probleme care privesc regiu-
nea.

Potrivit proiectului prezentat
de Kelemen Hunor, regiunea
formată din judeţele Harghita,
Covasna şi Mureş ar trebui să
se constituie "ca o regiune au-
tonomă având personalitate
juridică în cadrul statului uni-
tar şi indivizibil România, pe

baza principiilor autonomiei
locale garantate de Constituţie
şi prezentului statut".

„Organele regiunii sunt:
consiliul regional şi executivul
regional. Consiliul regional
este compus din 77 de membri
aleşi prin vot universal şi direct
pe teritoriul Ţinutului Secuiesc.
Alegerile se vor desfăşura se-

parat pentru reprezentanţii fie-
cărei comunităţi naţionale,
componenţa consiliului tre-
buind să corespundă propor-
ţiei acestora pe baza ultimului
recensământ. Consiliul regio-
nal exercită competenţele nor-
mative atribuite regiunii,
precum şi alte atribuţii care îi
sunt conferite prin Constituţie,
prezentul statut şi lege”, se mai
arată în proiect. 

Documentul subliniază că
activitatea Consiliului regional
se desfăşoară în două sesiuni,
el având sediul în municipiul
Odorheiu Secuiesc.

Documentul mai prevede
introducerea în regiune, din
clasa a II-a, a limbii maghiare
în şcolile cu predare în limba
română, pentru „a exista bi-
lingvism încă din copilărie”.

Totodată, proiectul UDMR
de autonomie a Ţinutului Se-
cuiesc prevede înfiinţarea, în
regiune, a unei Curţi de Apel
cu sediul în Târgu Mureş, prin
reorganizarea Curţilor de Apel
Târgu Mureş şi Braşov.

Liderul UDMR spune că proiectul  nu pune în pericol statul unitar român

Cum vede UDMR autonomia
Ținutului Secuiesc

Directoarea rămâne arestată
Directoarea unei bănci din Braşov acuzată de tentativă
de omor rămâne arestată. O instanţă a Curţii de Apel
a respins contestaţia inculpatei împotriva hotărârii Tri-
bunalului de a emite mandat de arestare. Femeia este
bănuită că a lovit o bătrână de şase ori în cap cu cio-
canul pentru şniţele, iar pe soţul victimei cu un cuţit
în gât. Inculpata trebuia să le returneze celor doi bă-
trâni aproape 250 de mii de lei, bani luaţi cu împrumut.
Directoarea neagă toate acuzaţiile.

Arme confiscate de polițiștii brașoveni
Pistoale, arme de tir şi vânătoare, dar şi cartuşe confis-
cate, în doar câteva zile, de poliţiştii din Braşov. Oamenii
legii au organizat acţiuni de control cu privire la respec-
tarea regimului armelor şi muniţiilor. 13 persoane, printre
care şi o femeie, au uitat să-şi prelungească valabilitatea
permiselor de deţinere a armelor şi s-au ales cu dosare
penale. Suspecţii au vârste cuprinse între 30 și 74 ani
şi deţineau ilegal 3 tipuri de arme, dar şi muniţie. Potrivit
legii, cei care nu-şi prelungesc termenele de valabilitate
ale permiselor au obligaţia să predea armele, în termen
de 10 zile, unui armurier autorizat. În caz contrar, riscă
pedepse cu închisoarea de până la 3 ani.

Prinsă după aproape 6 ani de la condamnare
Este vorba despre o braşoveancă de 44 de ani care
trebuie să execute 4 ani de închisoare. Ea a fost încă-
tuşată, în miez de noapte, de poliţiştii din Codlea. Oa-
menii legii au organizat o razie pentru depistarea
persoanelor date în urmărire națională. Femeia a fost
ridicată dintr-o locuinţă şi transportată la Penitenciarul
Codlea, unde trebuie să execute 4 ani de închisoare
pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Man-
datul a fost emis în urmă cu aproape 6 ani de o instanţă
a Tribunalului pentru Minori și Familie din Brașov.

„Specialitate”: pateu de curcan cu tablă
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Elevii din clasa I și a II-a
vor primi manuale vechi 

Ministrul Educa�iei Remus
Pricopie s-a decis: elevii de
clasa I şi a II-a vor învă�a
după vechile manuale.

Prin ordin al ministrului
Educaţiei, inspectoratele
şcolare judeţene au obligaţia
ca, în regim de urgenţă, să
completeze stocurile de ma-
nuale şcolare pentru clasa I,
iar pentru clasa a II-a se vor
folosi vechile manuale, exis-
tente deja în şcoli, mai
anun�ă ministerul.

„Ministrul Educaţiei Na-
ţionale este hotărât să ducă
până la capăt procesul de
modernizare a programelor
şcolare şi a manualelor, în
pofida blocajelor generate de
editori. Din nefericire, pie-
dicile permanente pe care
aceştia le-au pus procesului
de introducere a noilor ma-

nuale se răsfrâng asupra ele-
vilor, privându-i de un act
educaţional modern, eficient,
adaptat realităţilor şi nevoi-
lor societăţii contemporane.
Pentru ca şcoala româneas-
că să poată oferi elevilor
acele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe necesare unei in-
tegrări rapide şi eficiente în
viaţa economică, socială şi
culturală, este esenţial ca
procesul de înnoire şi adap-
tare la exigenţele europene
a manualelor şi a programe-
lor şcolare să continue cu ce-
leritat”, se mai arată în
comunicat.

Ponta i-a dat săptămâma
aceasta un ultimatum minis-
trului Educaţiei, Remus Pri-
copie, pentru a rezolva
situaţia manualelor şcolare
până săptămâna viitoare.

Vicepreședintele Consi-
liului Județean Brașov,
Mihai Pascu, a anunțat,
ieri că administrația
județeană a solicitat
sprijinul Ministerului
Administrației și Inter-
nelor pentru construi-
rea unui heliport la
Spitalul Clinic de
Urgență Brașov.

„Am fost la Departamentul
Aviației Civile, care este în su-
bordinea MAI. Ei  gestionează
elicopterele care efectuează
zborurile pentru SMURD.
Având în vedere că, la această
oră, cazurile foarte grave se
preiau din Brașov din locuri
neamenajate și foarte departe
de spitalul județean, iar fiecare
secundă contează, considerăm
că este necesară o astfel de
investiție. Pe de altă parte,
dacă heliportul de unde se
preiau cazurile este în altă
zonă decât din incinta spita-
lului județean, legea obligă ca
acel pacient să fie obligatoriu
transportat de ambulanță, cu
medic însoțitor, ceea ce impli-
că atât costuri foarte mari, cât
și aglomerarea ambulanței ca
și cazuistică. În acest context,
pot să vă spun că am obținut
acordul de colaborare. Apoi,
a venit un comandor de la
baza din Târgu Mureș, căruia

i-am arătat mai multe propu-
neri de amplasare a helipor-
tului, pentru a identifica cea
mai buna soluție tehnică. Ast-
fel, am stabilit ca acest obiec-
tiv să fie realizat în curtea
Spitalului Județean, în partea
dinspre Calea București. Pen-
tru aceasta, am vorbit și cu
primarul George Scripcaru,
pentru că este necesară toale-
tarea copacilor din zonă, care
ne-a promis tot sprijinul. Deja,
în cursul zilei de ieri, am în-
aintat deja solicitarea pentru
obținerea certificatului de ur-
banism, pentru demararea lu-

crărilor în cât mai scurt timp”,
a declarat Mihai Pascu.

El a precizat că nu au fost
încă estimate cheltuielile pen-
tru amenajarea heliportului,
care va avea o suprafaţă de 25
de metri pătraţi, însă acestea
sunt “minime”, urmând să fie
susţinute din bugetul CJ Bra-
şov sau din sponsorizări.

Managerul Spitalului Jude-
ţean, medicul Adrian Albotă,
a spus că la Braşov a existat
în trecut un heliport, însă
acesta nu a mai putut fi func-
ţional după construirea unui
bloc de locuinţe în apropiere.

„Heliportul este un dezide-
rat mai vechi, dat fiind că îna-
inte aveam heliport în spatele
spitalului, dar prin construcţia
unui bloc nu a mai fost posi-
bilă funcţionarea acestuia.
Timpul de reacţie este foarte
mare azi, în ideea în care pa-
cientul este internat la Terapie
Intensivă şi trebuie transferat
se pierd zeci de minute bune
care de multe ori îi influen-
ţează viaţa şi atunci am căutat
împreună cu CJ o soluţie ca
acest transport să se facă foar-
te rapid“, a spus managerul
spitalului. Sebastian Dan 

Managerul Spitalului Judeţean, medicul Adrian Albotă, spune că investiția este necesară 

Heliport în față
la Județean 

Poliţiştii recomandă pază permanentă în şcoli
Toate primăriile şi consiliile locale din județ au primit reco-
mandarea ca, o dată cu începerea anului şcolar, să caute
resurse pentru a lua măsuri suplimentare de siguranţă, prin
asigurarea pazei cu personal permanent, pe lângă sisteme
video de supraveghere şi de acces. Recomandarea a fost
făcută de purtătorul de cuvânt al IJP Braşov, comisarul-şef
Liviu Naghi, în contextul în care dintre cele peste 400 de
unităţi de învăţământ din judeţ, doar 74 au „pază umană”.
Potrivit lui Naghi, peste 90% din infracţiunile sesizate anul
trecut în mediul şcolar braşovean s-au comis în interiorul
şcolilor şi sub 10% în afara acestora. Concret, în anul şcolar
2013/2014, au fost constatate 58 de infracţiuni (faţă de 64
în anul şcolar precedent), dintre care 53 au fost comise în
incinta şcolilor, iar restul în afara acestora. Cele mai multe
cazuri au fost de loviri şi alte violenţe, furturi, urmate de in-
fracţiuni de distrugere şi alte infracţiuni. 

Primul ger adevărat din această toamnă
Ieri dimineaţă, la Miercurea Ciuc, s-a înregistrat cea mai
scăzută temperatură din această toamnă, minus 3,1 grade
Celsius. Meteorologul Tanko Karoly de la Staţia Meteo
Miercurea Ciuc a declarat că temperatura de minus 3,1
grade Celsius a fost înregistrată în jurul orei 7.30, fiind sem-
nalată, de asemenea, brumă la sol. Brumă a căzut şi la
Joseni, unde meteorologii au măsurat o minimă termică
negativă, de minus 0,7 grade Celsius, în vreme ce la Topliţa,
din cauza ceţii, mercurul din termometre a coborât până
la 0,4 grade Celsius. La Staţia meteo de pe vârful Bucin
au fost, ieri dimineaţă, 3 grade şi brumă slabă, iar la Odor-
heiu Secuiesc s-a înregistrat cea mai ridicată minimă din
judeţ, de 6 grade Celsius.

Monopostul studenţilor de la „Transilvania”, expus la Alba Iulia
La Alba Iulia s-a deschis  Târgul de echipamente şi soluţii
complete – ALEA 2014. La cea de-a şaptea ediţie eveni-
mentului este prezetat şi un monopost Formula Student,
creat de studenţii de la Universitatea Transilvania Braşov.
„Proiectul a fost un concept nou, relativ nou, de câţiva ani.
După competiţia Formula 1 s-a făcut o competiţie pentru
studenţi, cu un regulament extras oarecum din Formula 1
şi implementat în maşinile făcute de studenţi. Maşina e
făcută după un anumit regulament, sunt anumiţi parametri
pe care noi trebuie să-i îndeplinim, maşina este verificată
în timpul competiţiei, înainte şi trebuie să îndeplinim anumite
condiţii. Pe la începutul lunii octombrie, strângem un număr
de studenţi, cum venim toţi din vacanţă de acasă şi dezvoltăm
un nou concept bineînţeles, pe baza celui vechi, îmbunătăţim
şi aşa mai departe. Durează opt luni să dezvoltăm o astfel
de maşină”, a spus reprezentatul echipei studenţiilor de la
Universitatea Braşov. Aceştia au construit până acum cinci
maşini, BS14 fiind a şasea, iar de curând au început să dez-
volte anumiţi parametri şi din cea de-a şaptea maşină, BS15.
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O delegaţie compusă din 14
primari ai landului german
Baden Wurttemberg, condusă
de prefectul landului, Karl
Rockinger, s-a întâlnit ieri cu
primarul George Scripcaru,
pentru a discuta teme legate
de accesul Braşovului la fon-
duri europene, proiecte euro-
pene accesate de
municipalitate, gradul de ab-
sorbţie a fondurilor şi orga-
nizare administrativă. Din
misiune a făcut parte şi Gun-
ther Krichbaum, deputat în
Bunderstag  şi şeful Comisiei
pentru Relaţii cu Uniunea Eu-
ropeană şi parlamentul ger-
man. 

„România are un grad de
absorbţie a fondurilor euro-
pene destul de redus pentru
perioada de finanţare 2007 -
2013, şi aceasta din mai multe
motive. În primul rând este
vorba de o legislaţie incoeren-
tă şi care creează probleme de
procedură. În al doilea rând,
un sistem de achiziţii publice

foarte complicat, greoi şi uşor
de blocat. De asemenea, ne
lipsesc de multe ori specialiştii
pe diferite domenii care să ştie
să conceapă proiecte câştigă-
toare pe axele de finanţare
stabilite de Uniunea Europea-
nă. Un alt motiv este lipsa unei
descentralizări reale în Româ-
nia, care să dea administra-
ţiilor locale posibilitatea de
a-şi crea propriile strategii de
dezvoltare. Cu toate acestea,
Braşovul, ca unul dintre cei
şapte Poli de Creştere din Ro-
mânia, a beneficiat de fonduri
POR în valoare de peste 80
de milioane de euro. Noi am
accesat toţi aceşti bani şi avem
încă proiecte declarate eligi-
bile, care aşteaptă finanţare
din fondurile neutilizate la ni-
vel naţional. Gradul nostru de
absorbţie este de 100%, în
proiecte care în general creea-
ză locuri de muncă şi vizează
domenii ca infrastructură, eco-
nomie, turism, dar şi social
sau cultură. În plus, ca oraş

care îndeplineşte toate crite-
riile de eligibilitate, am făcut
parteneriate şi cu alte localităţi
din Zona Metropolitană, reu-
şind să aducem acolo fonduri
importante, de exemplu la
Codlea, Râşnov, Săcele, Pre-
deal şi Vulcan”, a explicat pri-
marul George Scripcaru. 

Oaspeţii germani s-au arătat
interesaţi şi de stadiul lucrărilor
la proiectul Aero portului In-
ternaţional Braşov, despre care
au făcut observaţia, ca de altfel
aproape toate delegaţiile stră-
ine care ne vizitează, că va
aduce un avantaj în plus Bra-
şovului în atragerea investi-
torilor străini. „Pista este
aproape integral finalizată,
sperăm ca în 2016 aeroportul
să fie funcţional”, le-a răspuns
edilul. Delegaţia germană se
află într-o vizită de o săptă-
mână în România şi poartă
discuţii cu administraţiile lo-
cale în legătură cu gradul de
absorbţie al fondurilor euro-
pene. A.P.

Președintele Traian Bă-
sescu a promulgat legea
pentru reducerea
contribuției asigurării so-
ciale (CAS) cu 5%. Măsu-
ra reducerii cu cinci
puncte procentuale la
angajator ar urma să in-
tre în vigoare începând
cu 1 octombrie.

„Legea de reducere a CAS.
Mi se pare cel mai important
subiect, care, după ce va deveni
realitate va avea un impact
foarte mare pe viața românilor
în 2015. Am promulgat legea
pentru reducerea CAS cu 5%.
Nu pot s-o promulg fără
explicații. Am întors această
lege la Parlament considerând
că, deși este bună, nu este sus-
tenabilă. Rezultatul a fost că
atât Puterea, cât și ACL au vo-
tat și a doua oară această lege.
Legea este extrem de simplă și
nu pune nicio problemă de ne -
consti tuționalitate. Anul acesta,
Guvernul va putea să plătească
pensiile fără nicio problemă,

dar în 2015 deficitul fondului
de pensii va crește de la 12,5
la 17,5 miliarde de lei. Româ-
nia mai are câteva obligații,
una care decurge din tratatul
fiscal: pentru anul viitor trebuie
să facem o reducere a deficitului
de 0,8-0,9% din PIB, asta în-
seamnă cinci miliarde", a de-
clarat președintele Traian
Băsescu.

Cum va afecta măsura compa-
niile. „Este cert că reducerea
CAS este o măsură de care eco-

nomia are nevoie, aşa cum au
confirmat majoritatea repre-
zentanţilor mediului de afaceri.
Este, însă, greu de estimat efec-
tul acestei reduceri asupra an-
gajatorilor pe termen scurt,
până la finalul anului 2014.
Pe termen mediu şi lung, însă,
dacă nivelul redus se menţine
şi nu sunt introduse alte taxe,
reducerea va contribui la spo-
rirea încrederii investitorilor
români şi străini în economia
ţării noastre”, a declarat pentru

gândul Valentin Petrof, direc-
torul general al Manpower-
Group Romania. Concret, o
companie care plăteşte unui
angajat un salariu brut de 2.500
de lei plăteşte în prezent con-
tribuţii la pensii (CAS) de
20,8% din salariul brut, mai
exact 520 de lei lunar. După
reducerea CAS la angajator cu
5 puncte procentuale, firma va
plăti CAS de 15,8%, adică 395
de lei lunar. Reiese o economie
lunară de 125 de lei.

Angajatorii vor avea de plătit mai puțini bani la stat

E oficial.  CAS-ul se reduce 
cu 5% de la 1 octombrie

Flash economic
Acţiunile Electrica, la un nou maxim
Acţiunile Electrica (EL) au crescut puternic în deschiderea
şedinţei de ieri a Bursei de la Bucureşti şi au atins un
nou maxim, aproape de 13 lei pe titlu, într-o piaţă în ur-
care, în care cotaţia Fondului Proprietatea (FP) a înre-
gistrat o uşoară corecţie după avansul din această
săptămână. Specialiştii pun această creştere pe seama
posibilei achiziţii de active de la Enel. Rulajul pieţei s-a
ridicat la 6,32 milioane de lei (1,43 milioane de euro) în
prima parte a zilei, scrie Mediafax. Titlurile Electrica au
consemnat cea mai ridicată lichiditate, de 2,86 milioane
de lei. Acţiunile distribuitorului de electricitate se aflau
după prima oră în creştere cu 2,8%, la 12,8 lei/titlu, după
ce au urcat până la 12,88 lei/titlu.

Recolta de struguri mai mică din 2014 nu va afecta preţul vinului
Precipitaţiile abundente de
anul acesta au făcut ca re-
colta de struguri să fie cu
25 la sută mai mică faţă de
2012. Cel puţin aşa arată
prima prognoză comunica-
tă ieri de către Patronatul
Naţional al Viei şi Vinului
(PNVV). Anul trecut nu intră
în comparaţie întrucât a
existat supraproducţie. Din
punct de vedere calitativ, toamna calduroasă şi prelungită,
cu diferenţe mari de temperatură între zi şi noapte va
conduce la obţinerea unor producţii de vinuri de calitate
ridicată. În privinţa preţului vinului, PNVV anunţă că aces-
ta nu va fi afectat, având în vedere supraproducţia din
2013 şi stocurile generate, precum şi intrarea pe rod a
noilor suprafeţe supuse programul de reconversiune a
plantaţiilor de viţă-de-vie.

Delegație germană, în vizită de lucru la Brașov 
Foto: Andrei Paul



Aproximativ 1 la sută
dintre români suferă de po-
liartrita reumatoidă, cea mai
frecventă boală reumatică de
tip inflamator, care netratată
duce la scurtatea vieţii în me-
die cu 5 - 10 ani, a declarat,
medicul Cătălin Codreanu, cu
ocazia lansării campaniei
"Mâini cu viaţă". Campania
își propune să crescă notorie-
tatea bolii şi adresabilitatea
către medicul reumatolog.
„Sunt multe cauze care pot să
contribuie la apariţia bolii,
dar, în general, ea apare pe
un teren de predispoziţie ge-
netică, peste care se suprapun

factori declanşatori, în special
infecţii. Statisticile arată că se
produce o reducere a duratei
medii de viaţă cu 5 - 10 ani,
ceea ce este o consecinţă im-
portantă. Acest lucru apare
din cauza faptului că boala
poate să genereze complicaţii
la nivelul organelor interne.
Poliartrita reumatoidă nu este
doar o boală a articulaţiilor,
ea afectează organismul în în-
tregul lui şi din această cauză
poate să antreneze astfel de
probleme”, a declarat Cătălin
Codreanu. Poliartrita reuma-
toidă netratată sau tratată ne-
corespunzător poate afecta şi

alte organe precum inima,
plămânii sau rinichii. 

Principalele simptome ale
poliartritei reumatoide sunt:
rigiditatea şi inflamarea arti-
culaţiilor şi durerile.

Alături de respectarea sche-
mei de tratament prescrise de
reumatolog, unii factori care
ţin de stilul de viaţă - dietă,
activităţi fizice - sunt deosebit
de importanţi în menţinerea
unei vieţi normale. Păstrarea
greutăţii corporale şi urmarea
unei diete echilibrate reduc
durerile şi pot preveni o parte
din dizabilităţile pe care le
provoacă boala. 

Stai la muncă peste opt ore,
temenele limită par să nu se
mai finalizeze şi orice ai face
nu poţi să te destresezi.Toate
aceste lucruri te seacă de
energie şi chiar îţi distrug
creativitatea.

Pentru a face faţă provocă-
rilor de zi cu zi, site-ul diete-
tik.ro oferă câteva soluţii la
îndemână.

- Nu mai urca cu liftul. E
mult mai sănătos şi deseori
ajungi mai repede la biroul
tău dacă mergi pe scări. Pe
de-o parte nu te sufoci în ma-
rea de costume corporatiste

care inundă liftul în negrul
impus de conduita vestimen-
tară, iar pe de altă parte ai o
mulţime de beneficii pentru
sănătate: te menţii activ, arzi
calorii şi pui metabolismul la
treabă. Mai mult, studiile de
specialitate au arătat că per-
soanele care obişnuiesc să
urce pe scări în detrimentul
liftului prezintă un risc mai
scăzut să se îmbolnăvească de
diabet de tip 2.

- Bea apă la fiecare jumă-
tate de oră. Este unul dintre
cele mai uşoare trucuri prin
care îţi poţi menţine

sănătatea. De fiecare dată
când te ridici de la birou în-
cearcă să umpli paharul şi să
bei. Hidratarea te ajută să slă-
beşti şi îţi menţine mintea
limpede.

- Ia o pauză. Nu degeaba
există o zicală potrivit căreia
„Pauzele lungi şi dese cheia
marilor succese”. Acest lucru
te va ajuta să îţi dai un „res-
tart”. Oricât de neobişnuit ar
părea, pentru a da randament
avem nevoie de pauze. Bea
un ceai sau plimbă-te puţin şi
nu mai sta cu ochii în calcu-
lator.

Direcţia de Sănătate Pu-
blică Braşov este în aler-
tă. Inspectorii sanitari
sunt pe teren pentru a
lua măsurile care se im-
pun pentru stoparea
extinderii unui focar de
hepatită A care a izbuc-
nit în comuna Apața. 

În prezent, 14 copii sunt in-
ternaţi la Spitalul de Boli In-
fecţioase din Braşov. 

Hepatita A este o infecţie a
ficatului cauzată de un virus
de tip ARN care este transmis
prin ingerarea alimentelor şi a
apei contaminate. Spre deose-
bire de viruşii hepatici B şi C,
hepatita A nu determină o in-
fecţie cronică asupra ficatului.
Acesta este primul virus he-
patic descoperit şi este cunos-
cut ca fiind cea mai frecventă
cauză de inflamaţie hepatică. 

Simptome. Prezenţa simpto-
melor în infecţia cu virus he-
patic A depinde de vârsta pa-
cienţilor. În cazul copiilor sub
6 ani, 70% dintre infecţii sunt
asimptomatice; în mod nor-
mal, incterul nu asociază boa-
la. Acest procent nu se men-
ţine în cazul copiilor de peste
6 ani, în cazul cărora infecţia
de obicei este asociată cu sim-
ptome, icterul instalându-se
la peste 70% din pacienţi. 

În cele mai multe cazuri,
simptomele durează mai
puţin de 2 luni, dar există un
procent de 10%-15% dintre
persoanele infectate cu
virusul hepatic A care a ex-
perimentat o boală prelungită
şi recidivantă, dar care nu a
depăşit totuşi 6 luni. 

Virusul devine inactiv la
temperaturi mai mari de
85ºC, însă în condiţii normale

de mediu, virusul hepatic A
poate supravieţui în afara cor-
pului uman şi câteva luni. 

Dacă cineva a fost infectat
cu virusul hepatic A în trecut,
nu se mai poate infecta încă
o dată şi nici nu îl poate trans-

mite altora. O dată ce orga-
nismul se vindecă de hepatită
A, dezvoltă anticorpi care îl
pot proteja de viitoare infecţii
cu acelaşi virus hepatic. 

Transmitere Hepatita A. Vi-
rusul hepatic A poate fi găsit

în materiile fecale ale unei
persoane infectate cu acest vi-
rus. Este trasmis prin contac-
tul cu aceste materii fecale in-
fectate şi din acestea poate
trece cu uşurinţă în mâncare
şi apă, şi prin ingerare, în or-

ganismul uman. 
Cele mai frecvente căi de

transmitere a hepatitei A
sunt: 

-ingerarea alimentelor şi a
apei ce au intrat în contact cu
materii fecale infectate; 

-omiterea procesului de
spălare a mâinilor după utili-
zarea toaletei; 

-utilizarea instrumentelor
de mâncat/băut folosite în
prealabil de o persoană infec-
tată; 

-sexul neprotejat (de orice
formă – inclusiv oral şi anal) 

Există câteva grupuri care
sunt prezintă un risc ridicat
de a contacta hepatită A: 

-copii care trăiesc în comu-
nităţi precum creşe, grădiniţe
etc.; 

-adulţi care trăiesc în con-
diţii aglomerate şi nesanitare.

Sebastian Dan 

Hepatita A este cea mai frecventă cauză de inflamaţie hepatică

Focar de hepatită A  în
comuna brașoveană Apața!

Peste 200.000 de români suferă de o boală
care reduce durata de viaţă chiar şi cu 10 ani

SĂNĂTATE 519 septembrie 2014

Trucuri pentru a fi energic la locul de muncă
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Istoria Bulevardului
Regele Ferdinand

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Străzile Braşovului au primit nume
acum mai bine de 100 de ani. „În 1890,
s-au montat tăbliţele cu numirile stră-
zilor în trei limbi: sus ungureşte, la
mijloc nemţeşte, iar jos româneşte”
scria cărturarul Sextil Puşcariu în
„Braşovul de altădată”. La început,
străzile erau botezate după breslele
care îşi aveau atelierele pe acele artere.
Apoi, au apărut numele edililor ora-
şului şi ale instituţiilor. Apoi, comuniştii

au impus numele unor eroi sovietici.
După ’90, istoria Braşovului şi-a intrat
în drepturi.

Actualul Bulevard al Eroilor s-a numit
Regele Ferdinand până la venirea co-
muniştilor, care l-au botezat Carpaţi,
apoi Gh.Gheorghiu-Dej. Artera înce-
pea în Livada Poştei, „numită astfel
pentru că aici mai de mult păşteau caii
căruţelor ce făceau traficul poştal. Case

nu erau, afară de vreo două vile aşezate
în grădini”, nota Sextil Puşcariu. Pe
Bulevardul Ferdinand, impresionantă
era clădirea actualului Hotel ARO
 Palace, ridicat în 1938-1939. Pe Bule-
vard era și Biserica Reformată, demo-
lată în anii ’60 de comunişti. La capătul
bulevardului era vila inginerului
Kertsch dărâmată şi înlocuită în anii
’70 cu turnul rotund „Modarom”.



Profesorul universitar
doctor inginer Doru
 Talabă (foto) a murit
meiercuri noaptea în
urma unui accident. 

Accidentul rutier a avut loc
miercuri seara, în jurul orei
18.30, pe DN 7, în comuna
Vladimirescu, în zona fostului
Combinat Chimic. Potrivit
primelor cercetări, un TIR a
virat la stânga pentru a intra
la fostul Combinat Chimic din
Vladimirescu, iar profesorul
universitar, aflat la volanul au-
toturismului (un Peugeot în-
matriculat în Braşov), care se
angajase în depăşirea unei co-
loane de maşini, nu a mai pu-
tut opri şi maşina pe care o
conducea a intrat sub TIR-ul
care executa virajul.

Din păcate, Doru Talabă a
decedat, iar pasagerul de pe
scaunul din dreapta, un bărbat
din Bucureşti, a suferit răni
grave, fiind preluat de o au-
tospecială SMURD şi trans-

portat la spital. Un echipaj de
descarcerare din cadrul ISU
Arad a fost solicitat la locul
accidentului pentru a-l des-
carcera pe şofer, care a rămas
prins între fiarele maşinii în
urma impactului.

Profesor emerit. Doru Talabă
(55 de ani) era profesor la ca-
tedra de Organe de Maşini,
Mecanisme şi Robotică, fiind
specializat în mai multe ştiinţe
mecanice. Prof. univ. dr. ing.
Doru Talabă este absolvent al

universităţii braşovene pro-
moţia 1984, fiind din anul
1988 cadru didactic şi ur-
mând toate etapele evoluţiei
profesionale. Din 2001 este
profesor universitar, iar din
anul 2004, conducător de
doctorat. 

Profesorul univ. dr. ing
Doru Talabă este autorul a 10
cărţi publicate în edituri na-
ţionale şi internaţionale, peste
150 de articole în reviste, a
coordonat peste 20 de con-
tracte europene şi peste 40
de contracte de cercetare na-
ţionale. 

Activitatea didactică şi
 ştiinţifică în domeniul Robo-
ticii şi Mecatronicii, Realităţii
Virtuale şi Managementului
Calităţii au făcut să fie ales
coordonator al Departamen-
tului pentru Asigurarea Cali-
tăţii (1999-2004) şi prorector
al universităţii cu cercetarea
ştiinţifică şi informatizarea
(2012-2014).

Sebastian Dan 

Doliu la Universitate

O expoziţie de
obiecte din ma-
teriale reciclabile
de pe muntele
Tâmpa, realizată
de preşcolari şi
elevii claselor
primare, dar şi o
paradă a costu-
melor ce vor
prezenta specii
de faună şi floră
întâlnite în situl
natural din ora-
şul nostru, sunt doar o parte
dintre surprizele pregătite de
organizatori. Evenimentul va
avea loc astăzi, în Piaţa Sfa-
tului, ocazie cu care vor avea
loc şi o serie de activităţi eco-
logice dedicate atât copiilor,
cât şi adulţilor! 

Reprezentanţii Agenţiei
Metropolitane Braşov susţin
că îşi doresc ca în scurt timp
să creeze un club de voluntari
numit „Prietenii Muntelui

Tâmpa”, dar şi să formeze pe
viitor un grup de ghizi pentru
această zonă montană. Aceas-
ta va fi o ocazie pentru cel pu-
ţin 200 de tineri voluntari să
fie instruiţi şi informaţi în pro-
tejarea şi conservarea biodi-
versităţii ariei naturale a
muntelui.

Întreg proiectul face parte
dintr-o campanie de a informa
localnicii şi turiştii cu privire
la importanţa ecosistemului

de pe muntele Tâmpa. 
Iniţiatorii proiectului orga-

nizează pentru prima dată
evenimentul „Zilele Ariei Pro-
tejate Tâmpa”, în parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Braşov, Primăria Braşov
şi Asociaţia Roadele Pămân-
tului, printr-un proiect finanţat
de o fundaţie naţională. 

Activităţile din Piaţa Sfatu-
lui sunt programate să înceapă
la ora 10.00.

Dacă vreţi să aflaţi cele mai
noi date despre descoperirile
în domeniul numismatic din
Europa, modul cum este pre-
zentat Ştefan cel Mare şi Sfânt
în piese numismatice, dar şi
documente care atestă legătu-
rile dintre braşoveni şi Ştefan

cel Mare, atunci trebuie să vi-
zitaţi cel de-al doilea Congres
Internaţional de Numismatică
„Ştefan cel mare şi Sfânt şi
Braşovul”. Evenimentul înce-
pe astăzi la Centrul Cultural
Reduta şi se încheie mâine. 

La Reduta veţi putea vedea

expoziţia de documente, ex-
poziţia Ştefan cel Mare şi
Sfânt în filatelie, dar şi cea de
medalii, monede, bancnote şi
insigne cu chipul domnitoru-
lui. La eveniment vor participa
40 de specialişti din ţară şi de
peste hotare. 

Prorectorul Universităţii „Transilvania” Braşov, Doru Talabă,
a murit într-un cumplit accident de maşină

Expoziţia Ştefan cel Mare şi Sfânt în filatelie
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Restricţii de circulaţie
în weekend 
Autobuzele cu
capăt de linie
„Pietrele lui So-
lomon” îşi vor
modifica traseul,
iar traficul auto
va fi restricţionat
aproximativ o
oră, din cauza
evenimentului
organizat de juni
în acest sfârşit
de săptămână. 
Mâine, începând
de la ora 11.00,
odată cu parada
junilor, traficul
auto va fi restricţionat etapi-
zat, pe o bandă de circulaţie
de pe b-dul Nicolae Iorga,
Mureşenilor, Şirul Beetho-
ven, şi în totalitate pe strada
Prundului, până la Piaţa Uni-
rii. Potrivit reprezentanţilor
primăriei, traficul va fi res-
tricţionat doar pe parcursul
trecerii paradei junilor, în
funcţie de traseul acestora,
iar restricţiile nu vor dura mai
mult de o oră. 
Regia Autonomă de Trans-
port (R.A.T.) Braşov va mo-
difica în zilele de sâmbătă,
20 septembrie şi duminică,
21 septembrie, traseul liniei

50 (Livada Poştei – Pe To-
cile), pentru cursele care ar
fi trebuit să ajungă la capătul
de linie „Pietrele lui Solo-
mon”. În intervalul orar 11.30
– 18.00, autobuzele de pe
linia 50, cu capăt de linie
„Pietrele lui Solomon” vor în-
toarce la staţia „Podul Cre-
ţului”. 
Sâmbătă şi duminică, la Pie-
trele lui Solomon, junii vor
organiza serbarea de toam-
nă „Solomon Fest”, prece-
dată de o paradă care va
porni de la Primărie şi va
ajunge în locul de desfăşu-
rare a petrecerii. A.P.

Braşovenii sunt invitaţi astăzi
la sărbătoarea Tâmpei! 
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„Arca lui Noe”, campania menită să
salveze animalele sălbatice din România

Proiectul „Arca lui Noe”,
menit să sensibilizeze opinia
publică în privinţa biodiver-
sităţii României - patrimoniu
natural unic - şi să propună
soluţii concrete de protejare
eficientă a mediului său na-
tural, a fost lansat în 2012, de
National Geographic.

„Biodiversitatea României,
culminând cu specii remarca-
bile care supravieţuiesc în pă-
durile Carpaţilor şi în Delta
Dunării, reprezintă un patri-
moniu valoros al ţării noastre,
un motiv de mândrie naţiona-
lă, un rezervor de gene puter-
nice pentru fauna europeană,

o atracţie turistică. Modifica-
rea rapidă a mediului geogra-
fic şi ignorarea principiilor
dezvoltării durabile riscă să
afecteze grav animalele săl-
batice prin distrugerea habi-
tatelor, prin vânătoare şi
braconaj”, spune Cristian Las-
cu, editor-at-large la revista
National Geographic Româ-
nia, unul dintre iniţiatorii aces-
tui proiect. El precizează că
un astfel demers bine docu-
mentat, înaintat Ministerului
Mediului, a avut ca urmare
suspendarea vânătorii de râşi
în anul 2013. „Un instrument
util care va servi acestui scop

este website-ul www.arcalui-
noe.net, pe care l-am lansat
recent. Deşi a funcţionat sub
forma de blog încă de la în-
ceputurile acestui proiect, în
ultimul timp a suferit o amplă
transformare, devenind o plat-
formă online ce conţine infor-
maţii şi ştiri din domeniul
conservării faunei sălbatice,
semnale de alarmă, opinii şi
semnalări de specialişti, dar
şi de amatori care doresc să
contribuie la protecţia specii-
lor sălbatice din România”,
spune Lascu. Punctul forte al
site-ului este reprezentat de
imaginile superbe cu animale. 

Arheologii vor să descifreze misterul
„calculatorului” vechi de 2.000 de ani

Misterele celui mai ciudat
artefact, un "calculator" vechi
de 2.000 de ani, descoperit
secolul trecut în Marea Egee,
suscită în continuare interesul
arheologilor, care au decis să
pornească într-o nouă
expedi�ie cu speran�a că vor
găsi noi piese sau bucă�i din
ciudatul mecanism.

Arheologii sus�in că „Me-
canismul Antikythera”, recu-
perat în 1900-1901 de pe
epava unei corăbii romane, în
Marea Egee, lângă insula gre-

cească Antikythera, este un
calculator vechi de cel puţin
2.000 de ani. Se crede că
acest dispozitiv complex, păs-
trat în prezent la Muzeul
Na�ional de Arheologie din
Atena, era folosit de vechii
greci pentru a calcula
mișcarea stelelor și a plane-
telor. Mecanismul este com-
pus din cel pu�in 30 de roti�e
diferite de bronz, găzduit într-
un cadru de lemn, decorată
cu cel pu�in 2.000 de carac-
tere. 

Istora acestui „calculator”
este învăluită în mister. Nu
este clar cum a ajuns acest dis-
pozitiv complicat în mâinile
romanilor, însă unii consideră
că mecanismul făcea parte
probabil din dota unei femei
bogate care urma să se căsă-
torească la Roma și care se
afla pe corabia scufundată,
potrivit datării cu carbon, în
jurul anului 60 Î.Hr. Dornici
de a afla mai multe despre
acest artfefact antic enigmatic,
cercetătorii se întorc la epavă. 

Copiii din opt şcoli
braşovene vor încerca
să ajungă la şcoală
într-un mod care să
genereze cât mai pu-
ţină poluare, în cadrul
unui joc interactiv des-
făşurat pe parcursul
Săptămânii Europene
a Mobilităţii. 

1.800 de copiii din cla-
se gimnaziale ale Colegiului
Tehnic Mircea Cristea, Li-
ceului Andrei Mureşanu, Li-
ceului cu Program Sportiv
şi din şcolile gimnaziale 2,
6, 9, 25 şi 30 vor încerca să
ajungă la şcoală într-un alt mod
decât cu maşina, pentru a fi
mai prietenoşi cu mediul în-
conjurător şi mai sănătoşi. 

Proiectul „Traffic Snake
Game”, care în România poar-
tă numele de „Oscar, şarpele
hoinar” se desfăşoară în 18 ţări
europene, în perioada 22 sep-

tembrie- 3 octombrie 2014. În
România, Campania este co-
ordonată de Asociaţia Oraşe
Energie România (OER), din
care face parte şi Braşovul, iar
ABMEE Braşov este coordo-
natorul campaniei la nivel local. 

La începutul jocului, fie-
care şcoală primeşte un banner
uriaş, care îl infăţişează pe Os-

car şi la care copiii trebuie să
aibă acces cu uşurinţă. Fiecare
clasă participantă va primi o
serie de buline autocolante şi
colorate mai mari, câte una
pentru fiecare zi de concurs, şi
o mulţime de buline mai mici,
tot colorate, corespunzătoare
câte unui mod de a ajunge la
şcoală pe jos sau folosind un

sitem de transport sustenabil
(bicicletă, role, un mijloc de
transport în comun etc). Chiar
şi maşina părinţilor poate fi un
mijloc de transport sustenabil,
însă fie trebuie ca o maşină să
transporte mai mulţi copii îm-
preună (car-sharing), fie ca pă-
rinţii să parcheze la peste 100
de metri de şcoală şi să par-

curgă apoi restul distanţei
pe jos. În fiecare zi, profe-
sorii le vor solicita copiilor
să le spună cum au ajuns la
şcoală, iar în funcţie de
aceasta vor lipi buline cu
puncte pe bulina clasei. Oda-
tă îndeplinit numărul minim
de buline care face din copiii
clasei respective copiii care
se deplasează sustenabil, bu-
lina clasei este lipită pe ba-
nerul Oscar. Dacă numărul
bulinelor puncte  este mai
mare decât cel stabilit drept
minim pentru transportul
sustenabil, clasa poate înce-

pe să completeze şi bulina din
ziua următoare. La finalul celor
două săptămâni, câştigătorii
vor fi  recompensaţi.

„Mergând pe jos sau cu bi-
cicleta, copiii devin conştienţi
de mediul înconjurător şi îşi
dezvoltă aptitudini privind si-
guranţa în deplasare şi capa-
citatea de a anticipa acţiunile

celorlalţi participanţi la trafic.
Traffic Snake Game este un
mod atractiv şi simpatic de a-
i atrage pe copii spre utilizarea
unor mijloace de transport mai
ecologice”, a explicat Leea Ca-
tincescu, coordonatorul cam-
paniei. 

„Acum şase ani, am semnat
Convenţia Primarilor, prin care
ne-am angajat să reducem emi-
siile de dioxid de carbon cu
20%. După analiza rezultatelor
din primii ani, noi ne-am asu-
mat reducerea acestor emisii cu
32%, iar acest va contribui la
atingerea acestui ţel. Este un
lucru bun că sunt implicaţi co-
piii, pentru că ei sunt şi mai re-
ceptivi la aceste acţiuni”, a
declarat primarul George
Scripcaru.

Traffic Snake Game a în-
ceput ca un mic proiect în Flan-
dra (Belgia), devenind în
decursul anilor, o campanie la
nivel european. A.P.

Jocul „Oscar- şarpele hoinar” este  creat pentru a încuraja mersul la şcoală, pe jos şi cu bicicleta

Oscar - şarpele hoinar îi va
aduce la şcoală pe copii altfel 
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Corona Braşov a produs,
sub Tâmpa, cea mai mare sur-
priză a campionatului femi-
nine de handbal, din actuala
ediţie. Echipa lui Bogdan Bur-
cea a învins cu 29-28 cam-
pioana HCM Baia Mare. O
echipă maramureşeană care
în vară a făcut nu mai puţin
de 11 transferuri, aducând în
România campioane mondia-
le şi europene, medaliate
olimpice. 24 de victorii con-
secutive adunase campioana
României de la ultima înfrân-
gere. Produsă tot la Braşov,
în noiembrie 2013. Pentru
Corona au înscris Cristina
Zamfir și Aurelia Brădeanu -
6, Laura Chiper - și Marinela
Burghel-Neagu - 5, Camelia
Hotea, Daniela Raţiu - 2, An-
dreea Pricopi, Nicoleta Tudor,

Oana Bondar – fiecare câte
un gol. Cu 8 goluri reușite,
Eliza Buceschi a fost princi-
pala marcatoare a echipei
campioane. 

„O victorie mare, pe care o
așteptam!” Victorie mare
ob�inută miercuri seară în sala
sporturilor Dumitru Popescu
Colibași, de Corona Brașov,
în etapa cu numărul 5 a ligii
na�ionale de handbal feminin.
Fetele antrenate de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece
au administrat campioanei
HCM Baia Mare prima în-
frângere în acest sezon. Prin-
cipalul Coronei a dezvăluit ce
le-a transmis la cabine jucă-
toarelor, înainte de startul jo-
cului. „Este un rezultat de
etapă foarte mare și foarte
muncit! Le-am spus fetelor la

vestiar, că trebuie să demons-
treze că nisipul intrat acum
două luni și jumătate în
adidași, precum și toată pre-
gătirea de vară, nu au fost fă-
cute în zadar. Am crezut în
potențialul lor. Am reușit în
mare parte să învingem atuul
lor principal, poarta, iar pe
pozițional, cu excepția a 4-5
faze, am jucat excepțional!  Am
reușit și mental să câștigăm
acest meci. O victorie mare, pe
care o așteptam! Îmi felicit fe-
tele, pentru că s-au arătat pre-
gătite la toate capitolele!” a
spus, după meci, principalul
Coronei, Bogdan Burcea. 

Mica Brădeanu, încă odată cea
mai bună! Cea mai bună jucă-
toare a României în 2013,
Aurelia Brădeanu, a făcut și
miercuri seară un meci exce-

lent. Mica a reușit să marche-
ze de 6 ori și a condus echipa
spre o victorie de senza�ie.
„Ne-am dorit foarte mult
această victorie! Am rezistat
atât fizic cât și psihic, am avut
puterea să remontăm, deși am
fost conduse cu 5 goluri! Le
mulțumesc din suflet fetelor,
am arătat că suntem o echipă!
Urmează jocul de la Roman,
apoi partida cu CSM la
București, le luăm pe rând, ne
vom demonstra valoarea și la
următoarele meciuri!” a spus
Brădeanu imediat după finalul
jocului.  O altă componentă
a primei reprezentative a Ro-
mâniei, Laura Chiper, a punc-
tat de 5 ori, iar acum, după
victoria în fa�a campioanei,
speră la titlu. „Sunt foarte,
foarte bucuroasă că am reușit
să câștigăm acest joc. Sper să
continuăm tot așa. Dacă tot
am bătut campioana, de ce să
nu ne gândim și la titlu?” a
punctat Chiper. După cinci
etape, Corona acumulează
maximum de puncte: 15. Pen-
tru forma�ia de sub Tâmpa ur-
mează două deplasări foarte
grele: cu HCM Roman, luni
22 septembrie și cu CSM
București, în etapa a opta. 

Schimbă antrenorul Baia
Mare? Înfrângerea de la
Brașov nu le-a picat deloc
bine oficialilor campioanei.
În vară s-au făcut investi�ii
masive la echipă, dar jocul nu
se ridică la nivelul așteptat de
conducătorii băimăreni. Până
la înfrângerea de miercuri
seara, Baia Mare câștigaseră
cele patru jocuri anterioare,
fără însă a rupe gura târgului.
În aceste condi�ii, se zvonește
că principalul Costică Bu-
ceschi este foarte aproape de
o demitere!

Căpitanul Coronei, Mica Brădeanu, a fost MVP-ul jocului cu HCM Baia Mare! 

Corona, „nașa” 
campioanei!
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„Olimpicele”  câștigă primul duel sub panou!  
Olimpia CSU Brașov s-a impus aseară, în primul joc dis-
putat în Cupa României, contra celor de la BC Alexan-
dria, partidă găzduită de sala sporturilor Dumitru Popescu
Colibași. Fetele antrenate de Dan Calancea au închis
tabela la 71-69, la capătul unui joc în care au condus
chiar și cu 10 puncte pe tabela de marcaj. Pentru
formația de sub Tâmpa și-au trecut numele pe lista mar-
catoarelor Britney Jones-28 de puncte, Zorica Mitov-17,
Cala Bartee-11, Gabriela Irimia -10 și Sonia Ursu -5.
Partida retur se va disputa miercuri 24 septembrie, la
Alexandria. 

FC Porto și AS Roma s-au distrat 
Patru victorii ale gazdelor și alte patru rezultate de ega-
litate s-au înregistrat miercuri seară în ultimele partide
din etapa 1, a grupelor Champions League, ediția 2014-
2015. FC Porto și AS Roma au fost performerele rundei,
cu victorii la scor obținute în fața propriilor fani. Rezul-
tatele complete înregistrate miercuri seara, sunt urmă-
toarele: 
Grupa E
AS Roma (Italia) - ŢSKA Moscova (Rusia) 5-1
Au marcat: Iturbe '6, Gervinho '10, '31, Maicon '20, Ig-
naşevici '50 (autogol) / Musa '82
Bayern Munchen (Germania) - Manchester City (Anglia)
1-0
A marcat: Boateng '90
Grupa F
FC Barcelona (Spania) - APOEL Nicosia (Cipru) 1-0
A marcat: Pique '28
Ajax Amsterdam (Olanda) - Paris Saint-Germain (Franţa)
1-1
Au marcat: Schone '74 / Cavani '14
Grupa G
Chelsea Londra (Anglia) - Schalke 04 (Germania) 1-1
Au marcat: Fabregas '11 / Huntelaar '62
NK Maribor (Slovenia) - Sporting Lisabona (Portugalia)
1-1
Au marcat: Zahovici '90+2 / Nani '80
Grupa H
FC Porto (Portugalia) - BATE Borisov (Belarus) 6-0
Au marcat: Brahimi '5, '32, '57, Jackson Martinez '37,
Adrian Lopez '61, Aboubakar '76
Athletic Bilbao (Spania) - Şahtior Doneţk (Ucraina) 0-0

Start în etapa a 8-a
Etapa cu numărul 8 a primei ligi de fotbal, programează
astăzi primele două dueluri. Capul de afiș este ținut de
jocul de pe Ilie Oană, dintre Petrolul Ploiești și Steaua.
Programul complet al rundei arată astfel:
Vineri 19.09.2014
Gaz Metan Mediaș - Viitorul Constanța (18.30)
ASA Târgu Mureș - Rapid (21.00)
Sâmbătă 20.09.2014 
Concordia Chiajna – FC Botoșani (16.00)
Dinamo-CSMS Iași (18.30)
Oțelul Galați – CFR Cluj (21.00)
Duminică 21.09.2014
Ceahlăul Piatra Neamț - FC Brașov (16.00)
Astra Giurgiu – Pandurii Târgu Jiu (18.30 )
Petrolul Ploiești- Steaua (21.00)
Luni 22.09.2014
Universitatea Cluj – CS U Craiova (21.00)

Victorie (doar) de palmares pentru fete
Naționala feminină de fotbal a României a încheiat cam-
pania de calificare la Cupa Mondială din 2015 cu o vic-
torie, 2-0 (2-0) cu Estonia, miercuri, pe stadionul „Emil
Alexandrescu” din Iași, în ultima etapă din Grupa a 2-a
a preliminariilor. Ambele goluri ale echipei noastre au
fost marcate de căpitanul Florentina Spânu Olar (18,
38), care a fost aproape de hat-trick, dar a nimerit bara
în minutul 87. În alte meciuri din grupa noastră, Italia a
surclasat Macedonia cu 15-0, iar Spania a învins Cehia
în deplasare cu 1-0. În clasamentul final al grupei, Spania
a ocupat primul loc, cu 28 puncte, urmată de Italia, 25
p, România, 14 p, Cehia, 14 p, Estonia, 4 p, Macedonia,
1 p. Câștigătoarele celor șapte grupe preliminare s-au
calificat direct la Cupa Mondială din Canada, iar cele
mai bune patru echipe de pe locul secund vor intra în
cursă pentru alt loc disponibil.

HCM Baia Mare a cedat sub Tâmpa! 

Stegarii asaltează „Pietricica”
Etapa cu numărul 8 a pri-

mei ligi de fotbal îi va găsi pe
cei de la FC Brașov în orașul
de la poalele Pietricicăi, pentru
jocul cu Ceahlăul. Injecta�i cu
o doză serioasă de optimism
după victoria la scor de pe te-
ren propriu, 4-1 cu Concordia
Chiajna, stegarii au pus gând
rău echipei din Moldova.
După ce miercuri a împlinit
30 de ani, Bruno Madeira

așteaptă cadoul din partea
echipei: victoria la Piatra
Neam�. „Avem un moral foarte
bun după victoria de acasă cu
Chiajna și ne dorim să
câștigăm și la Piatra Neamț.
Avem jucători de o calitate mai
bună decât Ceahlăul și sunt
convins că o să câștigăm. Noi
ne dorim să câștigăm fiecare
joc și să urcăm cât mai sus în
clasament” a declarat Madeira.

În victoria categorică împo-
triva Chiajnei, Rareș Enceanu
a avut câteva oportunită�i de
a înscrie, dar nu și-a văzut nu-
mele pe lista marcatorilor. En-
ceanu spune că nu contează
cine va marca la Piatra Neam�,
important este ca echipa să
ob�ină cele trei puncte. „Nu
am marcat cu Chiajna, poate
o voi face la Piatra Neamț. Nu
acest lucru este însă important.

Eu sunt bucuros când câștigă
echipa, asta este important.
Suntem încrezători după ce am
bătut Chiajna și sunt sigur că
vom câștiga și pe terenul
Ceahlăului!” a spus și Encea-
nu. Ceahlăul Piatra Neam�-FC
Brașov, joc ce contează pentru
etapa cu numărul 8 a primei
ligi de fotbal, se dispută du-
minică, 21 septembrie, de la
ora 16.00. 
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În această seară, de la
ora 18.30, în Sala Operei
Braşov, se joacă specta-
colul cu opera „Car-
men” de Georges Bizet,
cea mai cunoscută ope-
ră romantică franceză. 

Atras de fascinantul per-
sonaj al nuvelei lui Prosper
Merimée, compozitorul Ge-
orges Bizet a compus o mu-
zică pe cât de tulburătoare,
pe atât de atrăgătoare, dato-
rită ritmurilor de dans spa-
niole şi conturării unor
personaje pline de viaţă şi
adevăr. Spre marea sa deza-
măgire, premiera de la Opera
Comique Paris din 3 martie
1875 a fost un eşec. Valoarea
operei s-a certificat în timp,
„Carmen” atingând popula-
ritatea „Traviatei” verdiene.

Spectacolul cu opera „Car-
men” prezentat de Opera Bra-
şov îi va avea în distribuţie pe
Carmen Topciu, Cosmin Mar-
covici (Opera Naţională Ro-
mână Iaşi), Valentin Marele,
Cristina Radu, Corina Klein,
Cristina Roşu, Marian Reşte,

Paul Tomescu, Cristian Fie-
raru, Claudiu Bugnar. Solişti
balet: Iulia Coşeriu, Ramona
Mezei, Dorin Coşeriu. Regia
este semnată de Cristian Mi-
hăilescu, scenografia de Ro-
dica Garştea şi coregrafia de
Nermina Damian. Conduce-

rea muzicală va aparţine di-
rijorului Cristian Oroşanu. Îşi
dau concursul corul, baletul
şi orchestra Operei Braşov.

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul

Operei din str. Bisericii  Române
nr. 51, tel. 0268-419-380.

Horoscopul zilei
Berbec. Acordă cea mai mare atenţie persoanelor care chiar
înseamnă ceva pentru tine, atât în plan profesional cât şi
personal. Observă în tăcere evenimentele din în jurul tău. 
Taur. Nu-ţi impune punctul de vedere cu orice preţ, pentru
că se va găsi cineva care să vrea să se amestece în treburile
tale, punându-ţi la îndoială aptitudinile personale. 
Gemeni. Astăzi este important să nu faci niciun pas înapoi,
indiferent dacă este vorba de chestiuni familiale sau de cele
profesionale care îţi pot influenţa viitorul. 
Rac. Un buget strict şi solid este ceea ce-ţi poate diminua
din stres astăzi. Acordă-ţi timpul necesar pentru activităţile
urgente de acasă sau chiar pentru propria persoană. 
Leu. Dacă nu eşti atent/ă, s-ar putea ca toţi banii pe care îi
ai să ţi se cam scurgă printre degete. Nu te lăsa manipulat/ă
de cineva care încearcă să te facă să te simţi vinovat/ă! 
Fecioară. Este timpul pentru o nouă provocare, care te ajută
să demonstrezi unul dintre punctele tale de vedere. Totodată,
vei şti să arăţi tuturor că eşti o persoană capabilă. 
Balanţă. Eşti o persoană binevoitoare, iar cei din jurul tău
apreciază mâna ta de ajutor. Ambiţia ta îţi va fi utilă la locul
de muncă, de aceea foloseşte-o în avantajul tău.
Scorpion. Arată-i partenerei/ului tău că îţi pasă de el, mai
ales dacă simţi că, în ultima vreme, relaţia dintre voi s-a
răcit. Pentru a evita divergenţele, fii mai comunicativ/ă! 
Săgetător. Poate că vei fi nevoit/ă să pedepseşti pe cineva,
dar înainte de a face acest lucru ascultă-i cu atenţie toată
povestea. Ia în calcul toţi factorii pro şi contra.
Capricorn. Foloseşte-te de farmecul tău pentru a-ţi exersa ca-
lităţile de lider într-o situaţie dificilă. Nu te lasă păcălit/ă
de neputinţa rivalilor tăi, în curând nu va mai exista.
Vărsător. O scădere a veniturilor te va îngrijora din cauza
facturilor lunare ce urmează a fi achitate. Încearcă să-ţi
găseşti o slujba suplimentară.
Peşti. Un prieten îţi poate cere o părere obiectivă, în legătură
cu ceea ce se petrece în prezent în viaţa lui. Nu trebuie să
rămâi indiferent/ă la nevoile celorlalţi.

„Carmen” la
Opera Braşov 
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Sudoku

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

Trupa de teatru „Albinuţe-
le” îi invită pe copii la pre-
miera spectacolului „Fata cu
chip de floare” de Eugen
Frâncu, ce va avea loc mâine,
la ora 10.30. Duminică, tot la
ora 10.30 se joacă spectacolul
„Zâna Lacului” după Fraţii
Grimm. Trupa de teatru „Al-
binuţele” are sediul pe strada
Brânduşelor, 106A. 

La Teatrul pentru Copii
„Arlechino” mâine la ora
10.30 se joacă spectacolul
„Motanul încălţat”. Regia:
Valentin Dobrescu. Scenogra-
fia: Valentin Dobrescu.

Duminică, la orele 10.30 şi
12.00, copiii sunt invitaţi la
spectacolul „Pinocchio”. Re-
gia: Gheorghe Balint. Sceno-
grafia: Mihai Pastramagiu.
Teatrul Arlechino are sediul
pe str. Apollonia Hirscher,10. 

Spectacole pentru copii
◾ Soţia a dispărut de acasă, astfel
că soţul a început să o caute:
– Domnule poliţist, soţia mea a ieşit
aseară din casă şi nu a mai venit.
– Vă rog să o descrieţi! În ce era
 îmbrăcată?
– Ei, ca o femeie, în rochie. Cu ea
mai era un câine ...
– Ce câine?
– Fox Terier alb, înălţimea – 32 cm,
urechea dreaptă e neagră, pe lăbuţa

stângă din spate are o pată gri, cu-
reluşa e maro, ochii negri.

◾ – M-am angajat la o uzină şi chiar
din prima zi am ajuns în spital.
– Cum aşa, măi Bulă?
– Păi, intru în secţie şi strig: „Ioane,
aruncă-mi cheia de 27!”
– Şi?
– În acea secţie sunt 23 de muncitori
cu numele Ion...

Bancuri

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

AMERICA, VENIM! -PREMIERĂ-
(AP-12), 90 minute, Comedie
Vineri: 17:30, 19:30
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 17:30, 19:30

SCHIMB DE DAME -PREMIERĂ-
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie, Crimă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:15, 21:30

BRÂNCUŞI... DIN ETERNITATE -PREMIERĂ-
(N-15), 116 minute, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:00

LABIRINTUL: EVADAREA -PREMIERĂ-
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:30, 21:00

DACĂ AŞ RĂMÂNE
(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00

PRECUM ÎN IAD, 
AŞA ŞI PE PĂMÂNT
(AS ABOVE, SO BELOW)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15, 21:45

ÎN MIJLOCUL FURTUNII
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15, 17:15

DARUL LUI JONAS
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00

CASA MAGICIANULUI -3D-
(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, Aventuri
(dublat)
Sâmbătă, Duminică: 11:30

LEGENDELE DIN OZ: 
ÎNTOARCEREA LUI DOROTHY -3D-
(LEGENDS OF OZ: DOROTHY’S RETURN) 
(AG), 93 minute, Animaţie, Aventuri
(dublat)

Sâmbătă, Duminică: 12:00

GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:00

În Weekend

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Ştiri făgărăşene
Făgăraş. În 12 iunie sosi aici Excelenţa Sa Domnul Epis-
cop romano-catolic şi consilier de taină Nicolae Covaci
de Tuşnad în catoliceasca sa vizitaţie. În ziua următoare,

pătimind ceva sănătatea excelenţei sale, preaonoratul
domn abate şi paroh de Braşov Antonie Covaci de Felfalu
sluji sfânta liturghie în Biserica franciscană de aici. După
care Excelenţa Sa Domnul Episcop pe acelaşi îl sfinţi de
abate arhimandrit, dându-i toate podoabele acelui cin.
După aceasta părintele Peterffy egumenul ţinu o predi-
caţie zdravănă, apoi Excelenţa Sa împărţi taina sfântului
mir la mai mult ca 200 persoane*.

* Se ştie cum că în biserica apusului taina mirului se
dă la persoane care au ieşit din vârsta prunciei; în biserica
răsăritului se dă aceeaşi deodată cu botezul. La catolici
numai episcopul miruieşte. 

La un ceas după-amiaza, ţeremonia se sfârşi. La prân-
zul cel sărbătoresc chemă Excelenţa Sa Episcopul nu
numai pe domnul baron şi căpitan primar al districtului
de Brukenthal chemă, ci şi pe toţi mai aleşi ai locului. În
aceeaşi zi, la 3 ceasuri, Excelenţa Sa a trecut la Cincul
Mare, de aici prin Sibiu în următoarele zile la Bâlgrad. 

(Gazeta de Transilvania, nr. 24, 9 iunie 1840, p. 1)

În adunarea generală de
ieri a reprezentanţei co-
mitatului Braşov, după
ce dl. viceşpan (vicepre-
fect) Frederich Jekel a
citit raportul asupra pri-
mei jumătăţi a anului
1900, s-au făcut mai
multe interpelări de in-
teres public.

Astfel dr. Aurel Mureşianu
(n.1847 - m.1909, ziarist şi
om politic braşovean), intro-
duce interpelarea sa, accen-
tuând că de vreo doi ani şi
mai bine încoace, paşnica po-
pulaţie a Braşovului suferă
mult sub pacostea goanei ce
se face împotriva culorilor
româneşti şi săseşti din par-
tea organelor de poliţie. În ce
priveşte culorile vânăt-roşu
ale conlocuitorilor saşi, în-
trebuinţarea lor, după multe
plângeri din parte-le, a fost
în fine reglementat. S-a spus
că se va reglementa în gene-
ral chestiunea culorilor şi a
steagurilor, deoarece ordo-
nanţele ministeriale existente
nu stabilesc clar şi hotărât ce
e permis şi ce nu, aşa că se
dă prea mult teren volniciei
şi abuzurilor în executarea
lor. În special poliţia noastră
din localitate şi-a însuşit un
mod de procedare în urmă-
rirea culorilor, prin care se
produce cea mai mare amă-
răciune în sânul populaţiei şi
se tulbură liniştea fără nici
un motiv. Şi-a făcut intrarea
şi în oraşul nostru şovinismul
intolerant, despre ale cărui
isprăvi prin alte comitate
aflăm numai din ziare. Con-
siderând numai cazurile pe-
trecute anul trecut şi anul
acesta, trebuie să ajungem la
concluzia, că stăm în faţă cu
o sistematică prigonire şi te-
rorizare pe tema culorilor
oprite. Aceasta reiese cu atât

mai mult, cu cât goana se în-
dreaptă mai ales contra po-
porului de rând. Se urmăresc
şi se pedepsesc cu amenzi
mari şi cu închisoare bărbaţi,
femei, copii din popor, fiin-
dcă cutare poliţist crede că a
descoperit în costumul lor
naţional culorile oprite.

Costumul naţional româ-
nesc este nedespărţit de culo-
rile roşu-galben-vânăt, cu care
se ţese şi se împodobeşte.
Aceste culori sunt inerente
costumului românesc, cum a
recunoscut într-o sentinţă nu
tocmai de mult, chiar vice -
şpanul comitatului Turda-
Arieş. Deci în nici un caz
purtarea costumului cu culorile
sale nu poate fi privită ca
 demonstraţie contra statului.
Este absolut exclusă intenţia
de a demonstra, căci chiar şi
după textul ordonanţelor
 ministeriale ungureşti, care
 declară culorile roşu-galben-
vânăt ca străine, nu poate fi
caz de urmărire şi cu atât mai
puţin pedepsită pentru între-
buinţarea lor la îmbrăcăminte.

Dar ce se întâmplă acum ?
La Paştele trecut s-a aranjat
din partea intelectualilor ro-
mâni din Braşov o petrecere
la Hotelul Orient. Într-un târ-
ziu, aproape de miezul nopţii,
comisarul de poliţie, în in-
specţie, descoperă două dom-
nişoare, care erau îmbrăcate
în costum naţional, că purtau
la betelie ţurţuri în culorile
roşu-galben-vânăt. Asta a fost
de-ajuns ca să le provoace a-şi
îndepărta imediat acele po-
doabe, ceea ce fireşte a tulbu-
rat petrecerea. Însăşi poliţia
s-a văzut nevoită a recunoaşte
că n-a fost în intenţia de-a de-
monstra şi prin urmare a sistat
orice cercetare.

Îşi poate face cineva o idee
până la ce grad se avântă per-
secuţia, din cazul întâmplat la
Paştele anului 1899 cu tânărul
econom din Braşovul-vechi,
George Aldes, care ca unul
dintre Juni, aflându-se în joc,
provocat de un poliţist să în-
depărteze de pe pălărie funda
tricoloră, fiindcă nu şi-a în-
trerupt pe loc jocul, a fost pe-

depsit cu o amendă de 50 de
florini – o întreagă avere pen-
tru un ţăran. Când o femeie
care vine de la Elöpatak (Vâl-
cele – Covasna) în costumul
ei, care acolo nu bate la ochi
autorităţilor ungureşti, la Bra-
şov este pedepsită cu amendă
de 10 coroane sau închisoare,
pentru că s-au aflat în îmbră-
cămintea ei câteva panglici
tricolore, ori când un ţăran
este luat de pe trăsura sa şi
 târât la poliţie, fiindcă un po-
liţist a descoperit sub ilicul
său un brâu cu tricolor, atunci
trebuie să recunoască cei ce
stau în fruntea comitatului, că
acesta este un exces de zel şo-
vinist, ce nu mai poate fi to-
lerat, căci prin el se loveşte în
libertatea individuală, se te-
rorizează oamenii în mod ne-
iertat prin pedepse draconice
şi se fac abuzuri condamna-
bile de către organele siguran-
ţei publice.  

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 208, 20 septembrie 1900)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Braşovenii, prigoniţi
din cauza tricolorului

19 septembrie 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”

Redacţia Gazetei Transilvaniei – Iacob Mureşianu, Aurel Mureşianu şi angajaţii ziarului
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Uniunea Junilor din Şcheii
Braşovului şi Braşovul
vechi va organiza în acest
weeeknd, pe platoul de
picnic de la Pietrele lui
Solomon, evenimentul
„Solomon Fest – Serba-
rea de toamnă a Junilor”

Evenimentul îşi propune să
readucă în actualitate nu nu-
mai maialurile junilor, ci şi
tradiţiile şi obiceiurile primilor
români din cetate. 

Festivalul debutează mâine
la ora 10.30, la Primăria Bra-
şov, unde grupurile de juni îi
vor invita pe primar şi consilierii
locali să li se alăture la paradă. 

La ora 11.00 junii vor pleca
din faţa Primăriei spre Pietrele
lui Solomon, într-un alai în-
soţit de muzicanţi şi câteva
căruţe ornate cu flori. La Pie-
trele lui Solomon junii vor în-
cinge hora cu care începe
orice eveniment tradiţional în
Şchei. În timpul zilei vor cânta

tarafuri şi formaţii de muzică
populară, iar după masa zilei
de sâmbătă se vor organiza
spectacole în care vor fi pro-
tagonişti junii şi invitaţii lor,
precum şi alte formaţii.

Duminică este ziua maia-
lului junilor. Dimineaţă, de la
ora 10.30, ei vor pleca din

Piaţa Unirii spre Pietrele lui
Solomon, într-un alai după
toate regulile străbune.

La orele 11.30 va începe
spectacolul, cu detonări de
chiuşoare, hora Junilor, arun-
carea buzduganului şi în -
mânarea cocardelor, apoi
distracţia va continua cu jo-

curile şi muzica tradiţională
din Şchei şi Braşovechi.

La ora 13.00, se vor detona
alte chiuşoare în pădurea din
apropiere, ca semnal pentru
spectacolul folcloric. Seara
va fi proiectat un film docu-
mentar despre juni realizat în
perioada interbelică. 

Serbarea de toamnă
a Junilor braşoveni

„Joggingul turistic” atrage
la Roma vizitatori din întrea-
ga lume, dornici să descopere
principalele monumente în
pas alergător. Pentru iubitorii
de mişcare, acest tip de jog-
ging le permite să se menţină
în formă şi să viziteze toto-
dată principalele atracţii tu-
ristice, informează AFP.

Kristin Karstensdotter, o
tânără suedeză stabilită în Ita-
lia, a avut această idee în
2012, când se antrena pentru
Maratonul de la Roma. La
orele 9.00 dimineaţa, un grup
de maximum şase persoane

îşi dă întâlnire la porţile Cas-
telului Sant’Angelo. Turul
străbate pieţele emblematice –
Navona, Del Popolo, Vene-
zia, Di Spagna - malurile flu-
viului Tibru şi se încheie la
Panteon. La această oră a di-
mineţii oraşul este rezervat
localnicilor, iar turiştii sunt
încă puţini. Calea este liberă
pentru micul grup care se
opreşte câteva clipe în faţa
monumentelor pentru a as-
culta anecdotele istorice po-
vestite de ghidă. Alergătorii
sunt veniţi din toate colţurile
lumii: Statele Unite, Suedia,

Salvador, Japonia sau Euro-
pa. „Participă persoane cu
vârste cuprinse între 14 şi 65
de ani”, spune ghida suedeză
îmbrăcată în ţinută sport.
Pentru a parcurge cei şapte
kilometri într-o oră, nu tre-
buie să fii un bun atlet.

Cine merge la serviciu cu
bicicleta este mai fericit decât
cine alege să ajungă la birou
cu maşina, arată un studiu
apărut recent în revista Pre-
ventive Medicine.

Desfăşurat pe circa 18.000
de englezi care locuiesc la pe-
riferie, studiul demonstrează
importanţa mersului pe jos şi
pe bicicletă atât pentru corp
cât şi pentru sănătatea psihică.
Participanţii au răspuns la în-
trebări despre o perioadă de
cel puţin trei ani consecutivi
din viaţă, între 1991 şi 2009.
Cercetătorii de la University
of East Anglia au dorit să afle

dacă subiecţii s-au simţit inutili,
nefericiţi, dacă dorm prost, etc,
iar pe baza răspunsurilor, au
acordat fiecărui participant un
scor pentru starea de bine.

Rezultatele au indicat că per-
soanele care mergeau la ser-
viciu cu maşina erau cu 13%
mai susceptibile să se simtă

sub presiune şi incapabile să
se concentreze faţă de cele care
mergeau pe jos sau cu bicicleta
la locul de muncă.

Pentru ca rezultatele să fie
relevante, cercetătorii au luat
în considerare şi alţi factori
care influenţează în general
starea de bine - cum ar fi ve-
niturile, sănătatea sau existen-
ţa copiilor - însă aceştia nu au
schimbat cu nimic concluziile.
De altfel, aşa cum subliniază
BBC, cei care au schimbat la
un moment dat mijlocul de
transport (trecând de la ma-
şină la bicicletă sau la mersul
pe jos) s-au simţit mai bine.

Simona Gherghe vrea copii cât mai repede
Vedeta TV se simte pregătită să devină mamă şi abia
aşteaptă să aibă un copil. Prezentatoarea de la „Acces
Direct” a mărturisit că vrea să rămână însărcinată cât
mai curând. „Mă gândesc că am aproape 37 de ani şi
poate că ar trebui să mă ocup şi de lucrul ăsta, dar
când o vrea Dumnezeu, că ştii tu cum e aici, nu e cum
îţi faci programare. Când o fi să se întâmple aş fi mai
mult decât fericită”, a spus ea. „Mie îmi plac foarte
mult copiii şi am o relaţie specială cu copiii prietenilor.
Sunt convinsă că m-aş descurca foarte bine în rolul
de mamă”, a spus prezentatoarea la Antena Stars. Si-
mona Gherghe are 36 de ani şi în prezent are o relaţie
cu Răzvan Săndulescu.

Valentina Pelinel, amintiri din copilăria grea
Manechinul n-a uitat că a pornit de jos în viaţă. Ea a
vorbit deschis despre perioada dificilă din copilărie,
când familia sa o ducea destul de greu. Valentina spu-
ne că părinţii ei au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru
a fi siguri că ea şi sora ei nu suferă. „Îţi e aproape im-
posibil să uiţi de unde ai plecat şi cu atât mai uşor să
apreciezi ce are viaţa frumos de oferit şi dacă este ca-
zul, să găseşti resurse ca să o iei din nou de la zero.
În cazul meu, situaţia familială, din punct de vedere
financiar, nu a fost una fericită. Dar părinţii mei au
găsit mereu idei şi resurse pentru a ne face pe mine
şi pe sora mea să ne simţim iubite, protejate şi fericite
în micul apartament din Baltă Albă unde era frig şi mi-
cul dejun era cel mai adesea compus din pâine prăjită
pe un reşou. Părinţii mei au făcut tot ce au putut şi
sigur şi-au dorit să ne ofere mai mult. Mie mai ales,
pentru că eu am avut grijă apoi de sora mea, pe care
am încercat să o feresc cât mai mult de orice lucru
negativ. Mama mi-a ghidat viaţa prin modelul ei şi asta
este cel mai important”, a povestit Valentina Pelinel,
într-un interviu pentru bloguluotrava.ro.

„Jogging turistic”: O nouă formă de turism 

Renunţă la maşină! Persoanele care ajung
la muncă cu bicicleta sunt mai fericite 


