
4,4026
3,4582

134,5551

Euro
USD
Gram Aur

VALUTĂ

Case mistuite
de flăcări 

Patru familii din Făgăraş au
rămas sub cerul liber după
ce casele în care locuiau au
fost mistuite de flăcări.
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METEO

Lucrările de reabilitare termi-
că a corpului A al Colegiului
Tehnic „Remus Răduleţ” vor
începe zilele viitoare. Muni-
cipalitatea a decis deja câşti-
gătorul licitaţiei la care şi-au
depus oferta treisprezece fir-
me, urmând ca în cel mai
scurt timp să semneze con-

tractul de lucrări şi să îi predea
amplasamentul. La începutul
lunii viitoare, municipalitatea
şi-a propus să finalizeze şi
procesul de selecţie a firmei
care va executa lucrările de
refacere a atelierelor fostului
Liceu Rulmentul. 

Astăzi, 26 septembrie, la ora
17.00 la Aula Sergiu T. Chi-
riacescu, începe călătoria în
lumea ştiinţei la Noaptea Cer-
cetătorilor 2014. Şi în acest
an braşovenii sunt invitaţi să
descopere prin ateliere inte-
ractive şi prezentări lumea
cuprinzătoare a ştiinţei şi as-

pecte mai puţin cunoscute
din activitatea cercetătorilor
locali. Printre activităţile pre-
gătite de către organizatori
se numără standuri interac-
tive de eco-design, aplicaţii
de vedere artificială cu aju-
torul calculatorului. 

Noaptea cercetătorilor la Braşov Investiţiile în şcoli continuă

Ploaie
6°C /11°C

Pista aeroportului 
a fost finalizată
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Deplasare grea
pentru stegari

Meciul dintre FC Botoşani
şi FC Braşov se va juca
mâine, de la ora 18.30. Ste-
garii sunt optimişti. 

Nocturna
bibliotecilor 

Mâine, 27 septembrie, între
orele 18.00-24.00, Biblio-
teca Judeţeană va oferi pu-
blicului evenimente diverse.
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Pista are o lungime de 2.850 de metri
şi o lăţime de 45 de metri. „O să mai
fac un apel către parlamentari să ne
ajute. Pentru că, din păcate, nici banii

care ni se cuvin nu-i putem lua din
gradul nostru de îndatorare. Deşi atât
la alegerile parlamentare, cât şi la cele
europarlamentare, aleşii au promis că

vor sprijini aeroportul. Din păcate,
acest lucru nu s-a întâmplat. Efortul
care trebuie făcut de Guvern este mi-
nim. Noi, Consiliul Judeţean, am epui-

zat toate resursele financiare. Însă nu
am făcut-o degeaba, ci cu folos” a de-
clarat Aristotel Căncescu, preşedintele
Consiliului Judeţean. pag. 7

Acum urmează să fie construite
căile de acces către terminal 
şi către turnul de control

C
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Un agent de
pază a murit şi al-
tul a fost grav rănit,
după ce şoferul au-
tospecialei de
transport valori
monetare în care
se aflau a pierdut
controlul maşinii şi
s-a lovit de un co-
pac, între localită-
ţile Cincu şi Făgăraş, toată
suma aflată în vehiculul ava-
riat fiind preluată de altă ma-
şină specială.

Potrivit unui comunicat de
presă, al Poliţiei Judeţene Bra-
şov, accidentul s-a petrecut
miercuri, în jurul orei 12.00,
pe D.J.105, la kilometrul 4 +
200 metri, când un braşovean
de 41 de ani conducea o au-
tospecială transport valori mo-
netare din direcţia Cincu spre
Cincşor, iar într-o curbă uşoa-

ră la dreapta, din cauza vitezei
neadaptate şi a unei denivelări
a şoselei a pierdut controlul
vehiculului, intrând pe acos-
tament.

„Ulterior, vehiculul a revenit
pe banda de mers, a intrat în
balans şi derapaj şi a părăsit
partea carosabilă, pe direcţia
opusă, unde s-a lovit cu partea
laterală stângă de un copac”,
se arată în comunicatul Poliţiei
braşovene.

În urma accidentului, unul

dintre agenţii de
pază, aflat pe ban-
cheta din spate, a
murit, iar cel din
dreapta şoferului
a fost grav rănit,
acesta fiind trans-
portat cu ambu-
lanţa la Spitalul
din Făgăraş.

„Poliţiştii au
luat imediat măsuri de pază şi
protecţie a locului accidentului,
iar societatea deţinătoare a
autovehiculului a trimis o altă
autospecială cu echipaj spe-
cializat în transporturi de va-
lori, care a preluat întreaga
sumă rămasă în autospeciala
avariată”, se mai arată în co-
municat.

Cercetările sunt continuate
de poliţişti din cadrul Poliţiei
municipiului Făgăraş, potrivit
sursei citate.

Preşedintele UDMR Sfântu
Gheorghe, Antal Arpad, sus-
ţine că este nevoie de un „pact
nou” între români şi maghiari,
întrucât din neînţelegeri şi în
urma „ignoranţei şi a cinis-
mului” la adresa minorităţii
au de câştigat alţii, care nu au
interesul ca ambele etnii să
trăiască bine.

Preşedintele UDMR Sfântu
Gheorghe, Antal Arpad, a de-

clarat, într-o conferinţă
de presă, că de noul
pact este nevoie pen-
tru că din neînţele-
geri câştigă alţii,
transmite corespon-
dentul Mediafax. „În
contextul geopolitic actual,
dacă nu există o înţelegere în-
tre români şi maghiari, din
această neînţelegere vor câş-
tiga alţii. Dacă noi ne certăm,

vor câştiga alţii, care nu
au interesul nici ca
românii să trăiască
bine, nici ca maghia-
rii să trăiască bine”,

a spus Antal. Astfel,
potrivit liderului

UDMR Sfântu Gheorghe, în
perioada următoare este ne-
voie de regândirea relaţiei ro-
mâno-maghiare şi a relaţiilor
interetnice.

Un incendiu devastator
a distrus în după amiaza
zilei de miercuri locuin-
ţele a patru familii din
şantierul de la Mândra.
Incendiul ar fi putut
avea urmări şi mai gra-
ve pentru că în locuinţe
se aflau 4 butelii cu gaz
metan. 

Pompierii au reuşit să le
scoată la timp, dar intervenţia
a fost îngreunată din cauza
faptului că hidranţii din zonă
nu funcţionau. Pompierii au
făcut alimentarea cu apă dintr-
un pârâu din vecinătate. 

Construcţia din lemn a ars
ca o torţă,  iar unii oameni
abia au reuşit să-şi salveze câ-
teva lucruri din locuinţele cu-
prinse de incendiu. În
momentul în care pompierii
au ajuns la faţa locului, flăcă-
rile erau deja foarte mari. 

Patru autospeciale ale pom-
pierilor au ajuns imediat la
fa�a locului pentru a stinge
flăcările mari de de 4-5 metri.
„Am intervenit imediat pentru
stingerea incendiului. Am în-
tâmpinat probleme pentru că
nu am avut de unde să ali-
mentăm autospecialele cu apă.

Am găsit până la urmă un pâ-
râu de unde am luat apă. Pa-
gubele sunt destul de
însemnate. Urmează să vedem
și care este cauza incendiu-
lui”, a spus maiorul Dorin
Moldovan, comanadantul
Detașamentului de Pompieri
Făgăraș.

Oamenii au încercat să sal-

veze câte ceva din case, însă
nu au reușit să scoată din flă-
cări prea multe lucruri. „Am
intrat prin fum și am scos
niște haine, un televizor,
mașina de spălat și câteva lu-
cruri ale copilului. Nu am
reușit mai mult. Totul e dis-
trus. Nu știu ce o să ne facem”,
a spus proprietarul unei

locuin�e distruse de flăcări. A
existat și pericol de explozie
pentru că în locui�e erau trei
butelii cu gaz.

Din fericire, nu au existat
victime umane. Misiunea a
fost destul de dificilă pentru
pompierii făgărăşeni care au
luptat cu flăcările mari de pes-
te 4 metri ore în şir. 

Patru familii din Făgăraş au rămas sub cerul liber după ce  casele în care locuiau au fost mistuite  de flăcări

Patru case mistuite de flăcăriAdrian Sobaru, arestat la domiciliu
Judecătoria Sectorului 1 a decis, ieri, ca Adrian Sobaru
să fie arestat la domiciliu, în dosarul în care este acuzat
pentru distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice,
după ce a rupt cu maşina o barieră de acces de la sediul
Guvernului. El este acuzat de distrugere şi tulburarea
ordinii şi liniştii publice. Avocatul lui Adrian Sobaru a de-
clarat, la ieşirea din sediul Parchetului Judecătoriei Sec-
torului 1, că procurorii au formulat propunere de arestare
preventivă a clientului său, reţinut în urmă cu o zi de
către poliţişti, pentru distrugere şi tulburarea ordinii şi
liniştii publice, după ce a rupt cu maşina o barieră de ac-
ces de la sediul Guvernului. Întrebat de ce a recurs la
acel gest şi ce îl nemulţumeşte, Sobaru a răspuns: „Îmi
iubesc ţara”.

Bercea Mondial rămâne în arest
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, va rămâne în arest,
a decis Curtea de Apel Piteşti, care a judecat contestaţiile
formulate de Sandu Anghel şi fiica sa, Izaura Anghel,
faţă de măsurile preventive dispuse de Tribunalul Argeş
în dosarul mituirii unui agent de la Penitenciarul Colibaşi.
Cei doi sunt cercetaţi pentru luare de mită într-un dosar
pornit de la sesizarea primită din partea reprezentanţilor
Penitenciarului Colibaşi, unde Bercea Mondial este în-
carcerat. Bercea Mondial ar fi încercat, prin intermediul
fiicei sale, să ofere 300 de euro unui angajat al peniten-
ciarului Colibaşi, pentru a i se permite acestuia să pri-
mească un telefon mobil în incinta penitenciarului.Unul
din argumentele aduse în favoarea lui Sandu Anghel a
fost acela că ar fi putut fi provocat să comită faptele de
care este acuzat. „În ce îl priveşte pe Anghel Sandu, a
recunoscut faptele săvârşite, a recunoscut că a deter-
minat-o pe Izaura să recurgă la această activitate. Noi
am invocat (...) faptul că este posibil, în contextul factual,
să se fi mers şi pe o provocare”, a precizat avocatul Pavel
Abraham.

A murit în maşina care transporta bani

UDMR. „Pact nou” între români şi maghiari
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Lucrările de reabilitare
termică a corpului A al
Colegiului Tehnic „Remus
Răduleţ” vor începe zilele
viitoare. 

Municipalitatea a decis deja
câştigătorul licitaţiei la care şi-
au depus oferta treisprezece fir-
me, urmând ca în cel mai scurt
timp să semneze contractul de
lucrări şi să îi predea amplasa-
mentul. Valoarea lucrărilor este
de 1,42 milioane lei, cu tot cu
TVA

La începutul lunii viitoare,
municipalitatea şi-a propus să
finalizeze şi procesul de selecţie
a firmei care va executa lucrările
de refacere a atelierelor fostului
Liceu Rulmentul, ce vor fi uti-
lizate acum de elevii Şcolii Pro-
fesionale Germane
„Kronstadt”.  Licitaţia a început
în 18 august şi au fost depuse
opt oferte, între 1,16 şi 1,63 mi-
lioane de lei, în condiţiile în care
estimarea din proiect de aproape
1,8 milioane lei. Clădirea, care
se află într-un stadiu de degra-
dare avansat, va fi refăcută în
totalitate atât la interior cât şi la
exterior, recompartimentată, vor
fi înlocuite instalaţiile electrice,
termice şi sanitare, vor fi reabi-
litate grupurile sanitare şi va fi
refăcută hidroizolaţia terasei pe

o suprafaţă de 1.150 de metri
pătraţi. Temenul de execuţie de
la momentul semnării contrac-
tului este de cinci luni. 
Şi corpul A al şcolii Gimnaziale
nr 12, clădire aflată pe Strada
De mijloc, va intra în lucrări de
reparaţii capitale. Ofertele de-
puse de cele şapte firme care
au participat la licitaţia organi-
zată de primăriei se află în ana-
liză, iar municipalitatea doreşte
să încheie contractul de lucrări
cât mai repede. Costul estimat
al lucrărilor a fost de 3,7 mi-
lioane lei fără TVA, iar ofertele
s-au situat între 2,7 şi 3,4 mi-
lioane lei. Potrivit proiectului

tehnic, lucrările vor include nu
numai corpul de clădire, ci şi
sala de sport.

„Niciunul dintre aceste pro-
iecte nu va afecta activitatea de
învăţământ. În cazul proiectelor
de la Şcoala 12 şi Şcoala Pro-
fesională Kronstadt s-au mai
cerut unele clarificări de la fir-
mele care au depus cele mai
avantajoase oferte din punct de
vedere economic, după care se
va face adjudecarea, la începu-
tul lunii octombrie. Semnarea
con trac  tului de execuţie depinde
de cât de repede se va finaliza
procedura. Sperăm să nu existe
contestaţii în acest caz”, a ex-

plicat Sorin Toarcea, purtătorul
de cuvânt al Primăriei Braşov. 

Între lucrările de investiţii în
unităţi de învăţământ pe care
municipalitatea le-a finanţat în
acest an  se mai numără lucră-
rile de reabilitare termică a cor-
pului B al Şcolii Gimnaziale
nr. 9 şi a Liceului de Arte Plas-
tice Hans M. Teutsch, care au
ca termen de finalizare luna
noiembrie, reabilitarea siste-
melor de încălzire la Grădiniţa
nr. 3B, Grădiniţa nr. 13 şi la
Liceul N. Titulescu corp B, pre-
cum şi reabilitarea corpului B
al Colegiului Tehnic Transil-
vania. A.P.

Edilii braşoveni au alocat în acest an aproximativ 10 milioane de lei pentru investiţii de anvergură în şcoli

Investițiile în
școli continuă

Al doilea angiograf la Județean
La Spitalul Judeţean va fi adus al doilea angiograf, aparat
vital pentru bolnavii cu afecţiuni cardiace. Cu ajutorul
unui astfel de sistem se investighează starea vaselor de
sânge. Elena Bobescu, conferenţiar universitar doctor şi
medic şef al Secţiei Cardiologie 1, spune că pentru apa-
ratul care va fi adus în scurt timp, la cel mai mare spital
din Braşov, nu se va plăti niciun leu. 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov va organiza Bursa Locurilor de Muncă pentru Ab-
solvenţi astăzi, la sediul Casei Armatei din Braşov, Str.Mu-
reşenilor, nr.29, cu începere de la ora 09:00. Bursa
locurilor de muncă se adresează în principal absolvenţilor
care nu şi-au găsit încă un loc de muncă, dar pot participa
la acest eveniment şi alte persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă, sau care lucrează, dar doresc schim-
barea locului de muncă actual. La Bursa locurilor de
muncă pentru absolvenţi, AJOFM Braşov va amenaja
un stand unde persoanele interesate pot primi informaţii
despre măsurile active prevăzute de Legea 76/2002 pri-
vind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocu-
pării forţei de muncă.

12 tone de deşeuri, adunate de pe Transfăgărăşan
Aproape 700 de saci cu gunoaie, însumând aproximativ
12 tone de deşeuri, au adunat cei 100 de voluntari care
au participat în weekendul trecut la acţiunea „Monitori-
zarea zonelor de picnic” pe Transfăgărăşan. Conform
„Bună ziua, Făgăraş!”, acesta a fost, de fapt, ultimul epi-
sod dintr-un program de monitorizare care s-a desfăşurat
pe toată perioada verii, începând cu data de 1 iunie. În
acest timp, voluntarii de mediu au distribuit materiale in-
formative privind comportamentul responsabil în zonele
de picnic şi saci menajeri şi au desfăşurat activităţi de
ecologizare.

Poziţia oficială a PNL faţă de decizia ÎCCJ
Alina Gorghiu, purtătorul de cuvânt al PNL, a remis presei
un comunicat de presă referitor la decizia ÎCCJ de astăzi
în ceea ce îl priveşte pe Klaus Iohannis. „Respectăm de-
cizia instanței de astăzi (n.r. joi) de a se pronunța pe 30
septembrie, dar credem că este important ca Înalta Curte
de Casație și Justiție să soluționeze de urgență dosarul
președintelui PNL, Klaus Iohannis. Candidatura lui Klaus
Iohannis este una certă. Președintele PNL a câștigat în
prima instanță, la Curtea de Apel Alba, și avem toată în-
crederea că Înalta Curte de Casație și Justiție va menține
același verdict".

Foto: Andrei Paul
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Licitaţia pentru lucrările de
reparaţii capitale la podurile pes-
te Timişul Sec, de pe strada Zi-
zinului (după intersecţia cu
tronsonul I din Ocolitoare) şi
peste canalul Timiş, situat pe
strada Lânii, în Bartolomeu, ar
putea fi lansată la sfârşitul lunii
octombrie. „Documentaţia pen-
tru cele două obiective se află
în faza finală de elaborare şi în
maxim două săptămâni va fi
transmisă către ANRMAP, pen-
tru avizare. Sperăm ca până la
finalul lunii octombrie să dăm
drumul la licitaţie pentru con-
tractele de lucrări“, a declarat
purtătorul de cuvânt al Primăriei
Braşov, Sorin Toarcea. 

Elaborarea documentaţiei
pentru licitaţie a fost blocată mai
multe luni de un ordin al Ad-
ministraţiei Naţionale Apele Ro-
mâne (ANAR), care impune
primăriilor să facă dovada pro-
prietăţii asupra albiilor de râu
peste care trec podurile sau po-
deţele ce urmează a fi reparate.
Acest ordin face necesară câte
o Hotărâre de Guvern care să
treacă albiile de râu, în zona
unde se vor face reparaţii capi-
tale, din proprietatea statului în
proprietatea autorităţii locale –
în cazul nostru, municipiul Bra-
şov - pe durata lucrărilor. 

Recent, o delegaţie a Primă-
riei Braşov, cu sprijinul repre-
zentanţilor  Sistemului de

Gospodărire a Apelor Braşov,
a avut o întâlnire la minister şi
la conducerea ANAR, astfel că
actul normativ a primit o serie
de clarificări, în sensul că pre-
vederea nu se va mai aplica po-
durilor şi podeţelor care există
deja şi asupra cărora se fac lu-
crări de reparaţii, ci numai în
cazul celor ce vor fi construite
de acum încolo.

Podul de pe strada Zizinului
se află la ieşirea din municipiul
Braşov, imediat după intersecţia
străzii Zizinului cu ocolitoarea,
pe direcţia Târlungeni, la înce-
putul DJ103. Podul este con-
struit înainte de 1960, după un
proiect tip folosit în Uniunea
Sovietică, are o lungime de 57
de metri şi o lăţime a carosabi-
lului de 7 metri. Din cauza ve-
chimii, suprastructura podului
a început să se degradeze în
zona trotuarelor, a scurgerilor
şi a rosturilor, apărând fisuri,
care au dus la desprinderea unor
bucăţi de tencuială, astfel că ar-

măturile au rămas descoperite
şi au ruginit. Valoarea lucrărilor
ce urmează a fi efectuate prin
proiectul de reparaţii capitale a
fost estimată la 4,33 milioane
lei. 

Podul de pe strada Lânii tra-
versează Canalul Timiş, are
aproximativ 12 metri lungime
şi o lăţime totală de 6,4 metri,
din care partea carosabilă pe
pod este de 5,40 metri. Circu-
laţia pe pod se desfăşoară alter-
nativ pe câte un sens, fiind
dirijată prin intermediul indica-
toarelor „Prioritate faţă de cir-
culaţia din sens invers”, pe
sensul de deplasare dinspre oraş
spre Cartierul Stupini  şi respec-
tiv  „Prioritate pentru circulaţia
din sens invers”, pe sensul opus.
Strada Lânii este o strada de ca-
tegoria III  pe care se suprapune
şi traseul drumului judeţean DJ
103C Ghimbav – Braşov.  Va-
loarea lucrărilor de reparaţii pen-
tru acest pod a fost estimată la
1,43 milioane lei. A.P.

Beneficiarii Programului
Prima Casă au la dispo-
ziţie un buget total de
aproximativ 710 milioa-
ne lei pentru garantarea
achiziţionării oricărui tip
de locuinţă, se arată într-
un comunicat al Fondul
Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Între-
prinderile Mici şi Mijlocii
(FNGCIMM).

„Imediat după publicarea
Hotărârii de Guvern în Moni-
torul Oficial, sumele neutilizate
din plafonul total de
500.000.000 lei destinat iniţial
achiziţionării locuinţelor con-
struite de ANL vor putea fi uti-
lizate ca plafon general de
garantare pentru achiziţiona-
rea tuturor tipurilor de locuinţe.
Analizele făcute pe baza actua-
lului nivel al cererii şi estimările
partenerilor noştri bancari ne
indică faptul că bugetul total
neutilizat de circa 710 milioane
lei, buget ce include şi plafonul
realocat, va fi suficient pentru

aprobarea tuturor solicitărilor
până la sfârşitul anului 2014”',
se arată în comunicatul citat.

Preşedintele-director general
FNGCIMM, Silvia Ciornei, a
subliniat că numărul de solici-
tări depuse de beneficiarii pro-
gramului Prima Casă va atinge
un vârf în perioada imediat ur-
mătoare.

„În perioada imediat urmă-
toare, numărul de solicitări

depuse de beneficiarii progra-
mului Prima Casă va atinge
un vârf, generat de realocarea
sumelor destinate iniţial pen-
tru locuinţele ANL. Îi asigu-
răm pe clienţii noştri că nu
vor fi probleme în procesarea
solicitărilor pe care le vom
primi în această perioadă pen-
tru a ne încadra în continuare
în termenul de maxim patru
zile lucrătoare de acordare a

garanţiilor, de la data depu-
nerii dosarelor complete şi co-
rect întocmit”, a declarat Silvia
Ciornei.

În anul 2014, FNGCIMM
a acordat, în cadrul progra-
mului Prima Casă, circa
17.400 de garanţii pentru fi-
nanţări accesate de circa 2,8
miliarde lei, valoarea finan-
ţării medii în anul 2014 fiind
de 160.000 lei.

Sumele nefolosite de ANL pentru Prima Casă vor fi realocate pentru toate tipurile de locuinţe

Prima Casă 2014: Toate 
solicitările vor fi aprobate

Flash economic
România este campioană la scumpirea la benzină
Românii cumpărau la începutul anului un litru de ben-
zină cu aproape 1,25 euro/litru, iar în luna octombrie,
la pompe este afişat un preţ de 1,41 euro pentru un
litru. Astfel, benzina s-a scumpit în decurs de câteva
luni cu 11 procente. Printre principalele motive ale scum-
pirii benzinei se numără şi taxele. Mai exact, acciza su-
plimentară la carburanţi, care a intrat in vigoare la 1
aprilie şi care a adăugat 40 de bani la preţul final al unui
litru de benzină, potrivit digi24.ro. Potrivit sursei citate,
taxele reprezintă jumătate din preţul benzinei. În ceea
ce priveşte celelalte state europene, cea mai scumpă
benzină din UE se vinde în Marea Britanie. Aici, un litru
de benzină costă mai bine de 1,67 euro pe litru. Pe locul
doi se află Italia cu un preţ de 1,61 euro pe litru.

Oferte pentru construcția reactoarelor 3 şi 4 
Compania China Nuclear Power Corporation a depus,
marţi, 23 septembrie, o ofertă angajantă pentru reali-
zarea reactoarelor 3 şi 4 de la centrala din Cernavodă.
Conform vicepremierului Liviu Dragnea, analiza ofertei
şi negocierile vor începe în perioada imediat următoare.
Dragnea susţine că omologul său chinez, Zhang Gaoli,
i-a promis ieri la Bucureşti că anul viitor probabil va fi
începută construcţia celor două reactoare. Compania
chineză va fi acţionar majoritar în compania de proiect
care va derula investiţia de 6,5 miliarde de euro. „Ori-
zontul nostru de timp este ca, până la sfârşitul anului,
negocierile să se finalizeze şi să se semneze memo-
randumul comun de realizare a acestei investiţii”, a spus
Dragnea. La începutul lunii septembrie, conducerea Nu-
clearelectrica a anunţat că China Nuclear Power Cor-
poration s-a calificat în procesul de selecţie a
investitorilor pentru construcţia reactoarelor nucleare 3
şi 4, compania fiind singurul ofertant.

Licitaţie pentru reparaţiile celor 
două poduri de pe Zizinului şi Lânii

Foto: adevarul.ro



Calitatea de asigurat a
unei persoane care necesită
servicii medicale, medica-
mente, îngrijiri la domiciliu
și dispozitive medicale, cu
excep�ia celor din pachetul
minim de servicii medicale,
va fi verificată on line, direct
la furnizorii de servicii me-
dicale, informează CNAS.

Furnizorul de servicii
medicale va verifica această
calitate  pe site-ul CNAS la
www.cnas.ro/page/verifica-
re-asigurat.html... „Este o
măsură menită să vină în
sprijinul asiguraților, care
nu mai trebuie să facă un

drum la casa de asigurări
pentru a cere adeverința de
asigurat, atât timp cât există
un instrument la îndemâna
tuturor furnizorilor de ser-
vicii medicale pentru a ve-
rifica dacă cel care solicită
serviciul este asigurat sau
nu”, a precizat Vasile Ciur-
chea, președintele CNAS.

În cazul în care, în urmă
interogării, persoana apare
ca neasigurată, aceasta se
va prezenta la casa de asi-
gurări de sănătate cu docu-
mentele care atestă calitatea
de asigurat pentru a cere
adeverin�ă. 

Persoanele cu risc sau
care suferă de gonartroză
trebuie să încerce să
depășească zilnic 6.000 de
pași, adică să meargă circa
5 km, pentru a reduce pro-
babilitatea unei limitări
func�ionale, cum ar fi difi-
cultate la ridicare sau la ur-
catul scărilor. O echipă de
la Universitatea Massachu-
setts a �inut sub observa�ie
doi ani un grup de circa
2.000 de pacien�i afecta�i de
artroză a genunchiului diag-

nosticată sau care  prezentau
o mare probabilitate să dez-
volte această boală a
articula�iilor. Distan�a par-
cursă zilnic a fost măsurată
cu podometrul. Rezultatul
arată că 6.000 de pași
efectua�i zilnic constituie
pragul de referin�ă pentru
identificarea celor care pre-
zintă o limitare func�ională.
Fiecare tranșă de 1.000 de
pași suplimentari se asocia-
ză cu o reducere cu 16% a
riscului de handicap major.

Duminică, 28 septem-
brie, de la ora 10:00,
brașovenii sunt
asteptați  în Parcul Trac-
torul la Crosul Inimii.

Clubul Rotary Brașov, îm-
preună cu Fundaţia Română
a Inimii și Forumul Na�ional
de Preven�ie, continuă și în
2014 programul „Promenada
Inimilor”. Proiectul își   pro-
pune să încurajeze oamenii
să facă mişcare, ca mijloc de
prevenţie a bolilor cardiovas-
culare. „Cea de-a doua ediție
a acestei sănătoase manifes-
tări va avea loc duminică, 28
septembrie 2014, începând cu
orele 10, prin organizarea
unui cros la care sunt invitați
să participe toți locuitorii
orașului, pe traseul realizat
anul trecut în Parcul Tracto-
rul. Acest eveniment se naște

din pasiunea noastră pentru
a servi comunitatea, care ne
ajută să ne îndeplinim obiec-
tivele cu un profund caracter
social. Impactul nostru începe
cu membrii, partenerii și co-
laboratorii noștri – oameni
care lucrează în mod strâns
și cu dedicație pentru a rezol-
va unele dintre provocările
importante ale comunităților
în care trăim. Haideţi să aler-
găm împreună, pentru noi și
pentru inimile noastre!”
spune Simona Blendea,
președinte al Clubului Rotary
Brașov.

„La fiecare 30 de minute,
un român face infarct miocar-
dic. Unul din trei români su-
feră de hipertensiune
arterială. Şapte milioane de
români suferă de una dintre
manifestările generalizate ale
bolilor cardiovasculare. Toate

aceste boli pot fi prevenite, iar
mişcarea zilnică este
elementul central al optimiză-
rii modului nostru de viaţă.
Noi ne-am pus inima la trea-
bă. Tu ce faci?” spune prof.
dr. Dan Gaiţă - Preşedintele
Fundaţiei Române a Inimii.

Pute�i să vă manifesta�i
adeziunea la lupta împotriva
bolilor cardiovasculare la
nivel mondial semnând pe
http://www.worldheartday201
4.com/. 

Ziua Mondială a Inimii a
fost sărbătorită pentru prima
dată în anul 2000, cu scopul
de a informa populaţia din în-
treaga lume cu privire la prin-
cipala cauză de deces, şi anu-
me bolile cardiovasculare. La
nivel mondial, anual se înre-
gistrează 17,3 milioane de de-
cese, iar acest număr este în
continuă creştere. 

Alergarea ușoară este sănătoasă pentru inimă

Verificarea calității de
asigurat se face pe internet
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Circa 6.000 de pași 
zilnic împotriva artrozei 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

26 septembrie 2014 COMUNICAT DE PRESĂ
29 septembrie – 03 octombrie 2014

„SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII”
În perioada 29 septembrie – 03 octom-
brie 2014 se va derula la nivel naţional
cea de-a noua ediţie a manifestării Săp-
tămâna prevenirii criminalităţii. În
acest interval, poliţiştii din cadrul IPJ
Braşov vor organiza şi desfăşura acti-
vităţi structurate pe diverse domenii
de prevenire, după cum urmează:
◾ 29 septembrie 2014 – Preveni-

rea delincvenţei juvenile
◾ 30 septembrie 2014 – Preveni-

rea victimizării minorilor
◾ 1 octombrie 2014 – Prevenirea

furturilor din locuinţe
◾ 2 octombrie 2014 – Prevenirea

infracţiunilor comise cu
violenţă: 

– prevenirea tâlhăriilor în
 mediul urban

– prevenirea infracţiunilor de
loviri şi alte violenţe în
 mediul rural

◾ 3 octombrie 2014 – Siguranţă
 rutieră

Toate aceste domenii fac obiectul pro-
gramelor/campaniilor de prevenire care
se derulează la nivelul IPJ Braşov de la
începutul anului 2014.

Programul activităţilor
Luni 29 septembrie 2014 – Preve-
nirea delincvenţei juvenile 
◾ La Şcoala Gimnazială nr. 25 din mu-

nicipiul Braşov se va desfăşura con-
cursul „Spune nu delincvenţei”.

La activitate vor participa elevi ai
claselor a VII-a din 10 şcoli gimna-
ziale de pe raza municipiului Braşov
şi din localităţile Hărman, Cristian,
Sânpetru şi Prejmer.

◾ La Şcoala Gimnazială nr. 25 din mu-
nicipiul Braşov se va desfăşura o în-
tâlnire cu elevii claselor V-VIII pe tema
prevenirii delincvenţei juvenile.

În judeţul Braşov – organizarea şi
desfăşurarea de activităţi informativ-
preventive cu elevii din şcoli gimnaziale
şi licee pe tema prevenirii delincvenţei
juvenile.

Marţi 30 septembrie 2014 – Pre-
venirea victimizării minorilor 
◾ La Şcoala Gimnazială nr. 8 din mu-

nicipiul Braşov se va desfăşura con-
cursul „Copilărie în siguranţă”.
La activitate vor participa elevi ai
claselor a IV-a din 16 şcoli
gimnaziale de pe raza municipiului
Braşov.

◾ La Şcoala Gimnazială nr. 8 din mu-
nicipiul Braşov se va desfăşura o în-
tâlnire cu elevii claselor I-IV pe tema
prevenirii victimizării copiilor.

În judeţul Braşov – organizarea şi des-
făşurarea de întâlniri cu elevii din şcolile
gimnaziale pe tema prevenirii victimizării
minorilor (prevenirea implicării în acte
de violenţă, prevenirea dispariţiilor de
minori, siguranţa pe internet, prevenirea
consumului de droguri).

Miercuri 1 octombrie 2014 – Pre-
venirea furturilor din locuinţe
◾ La sediul IPJ Braşov va avea loc o

întâlnire cu reprezentanţii aso-
ciaţiilor de proprietari din muni-
cipiul Braşov şi cei ai unor
societăţi de comercializare a sis-
temelor de securitate în scopul
prezentării de soluţii eficiente de
alarmare sau supraveghere video
a locuinţelor.
La întâlnire vor fi prezentate ma-
teriale video relevante pentru te-
matica abordată precum şi mo-
dalităţile de prevenire a acestui
gen de fapte.

◾ Acţiune pentru distribuirea de
materiale cu recomandări preven-
tive şi consiliere a cetăţenilor în
zona Astra din municipiul Braşov.

În judeţul Braşov – organizarea şi
desfăşurarea de acţiuni pentru dis-
tribuirea de materiale cu recoman-
dări preventive şi consiliere a cetă-
ţenilor pentru prevenirea furturilor
din locuinţe, case în construcţie şi
case de vacanţă.

Joi 2 octombrie 2014 – Preveni-
rea infracţiunilor comise cu vio-
lenţă: 

– prevenirea tâlhăriilor în
mediul urban

– prevenirea infracţiunilor
de loviri şi alte violenţe
în mediul rural

◾ Acţiune pentru distribuirea de ma-
teriale cu recomandări preventive
şi consiliere a cetăţenilor pentru
prevenirea tâlhăriilor în zona pieţei
Astra din municipiul Braşov. 

◾ Acţiune pentru distribuirea de ma-
teriale cu recomandări preventive
pe linia infracţiunilor de loviri sau
alte violenţe şi consilierea cetăţe-
nilor din mediul rural pe raza lo-
calităţii Sânpetru.

În judeţul Braşov – Organizarea şi
desfăşurarea de acţiuni pentru distri-
buirea de materiale cu recomandări
privind prevenirea tâlhăriilor şi a in-
fracţiunilor de loviri sau alte violenţe
şi consilierea cetăţenilor din mediul
urban şi mediul rural.

Vineri 3 octombrie 2014 – Sigu-
ranţă rutieră
◾ Întâlniri cu elevii claselor a XI-a şi

a XII-a de la Colegiul Naţional „Dr.
I. Meşotă” şi Colegiul de Ştiinţe „G.
Antipa” Braşov pe tema prevenirii
implicării tinerilor în evenimente
rutiere, în calitate de conducători
auto, mopedişti, motociclişti sau
pasageri. 

În judeţul Braşov – organizarea de
întâlniri cu preşcolarii şi elevii din uni-
tăţile de învăţământ pe tema preve-
nirii implicării copiilor în accidente
rutiere. 

Compartimentul de Analiză
şi Prevenire a Criminalităţii

Brașovenii sunt așteptați
duminică la „Crosul inimii”
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Strada Vămii 

Imagini 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 străzilor

în trei limbi: sus ungureşte, la mijloc nemţeşte, iar jos ro-

mâneşte”, scria cărturarul Sextil Puşcariu în „Braşovul

de altădată”. La început, străzile erau botezate după bres -

lele care îşi aveau atelierele pe acele artere. Acolo unde în-

cepe Strada Mureşenilor de azi era Poarta Vămii, de aceea

strada s-a numit a Vămii. În 1891, când au fost puse şinele

pentru tramvai, locomotiva cu aburi nu a încăput pe sub

construcție, aşa că Poarta de intrare în oraş a fost demolată.

Ulterior dărâmării Porţii Vămii strada a purtat diverse

nume: Strada Mănăstirii, Strada Principele Carol, Strada

7 Noiembrie, iar în prezent se numește Str. Mureşenilor. 



Cel mai important ele-
ment din structura in-
vestiţiei braşovene a
fost finalizat. Acum ur-
mează să fie construite
căile de acces către ter-
minal şi către turnul de
control. 

Lucrările pentru aceste
obiective vor începe săptămâ-
na viitoare, nu înainte, însă,
de a se face o nouă evaluare
a căii de rulare a aeroportului
braşovean. 

Testul va fi făcut cu ajutorul
unui aparat de zbor care va
efectua aterizări şi decolări,
probe care vor fi efectuate în
prezenţa mai multor oficiali
de la Bucureşti. 

Contractul de realizare a
pistei aeroportului a fost sem-
nat în toamna anului 2012.
Acum obiectivul este gata şi
este construit conform pro-
iectului, astfel, pista are o lun-

gime de 2.850 de metri şi o
lăţime de 45 de metri. „De
săptămâna viitoare o să înce-
pem să lucrăm la căile de ac-
ces către terminal şi către
turnul de control. După bali-
zaj, practic, lucrările ar fi
gata” a declarat Aristotel Căn-
cescu, preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov. 

„Pista a fost finalizată. Toa-
te problemele tehnice care au
apărut pe parcursul construirii
au fost depăşite cu succes” a
adăugat Andi Kadas, admi-
nistrator firma construcţie ae-
roport.

„O să mai fac un apel către
parlamentari să ne ajute. Pen-
tru că, din păcate, nici banii

care ni se cuvin nu-i putem lua
din gradul nostru de îndato-
rare. Deşi atât la alegerile par-
lamentare, cât şi la cele
europarlamnetare, aleşii au
promis că vor sprijini aeropor-
tul. Din păcate, acest lucru nu
s-a întâmplat. Efortul care tre-
buie făcut de Guvern este mi-
nim. Noi, Consiliul Judeţean,
am epuizat toate resursele fi-
nanciare. Însă nu am făcut-o
degeaba, ci cu folos” a explicat
Aristotel Căncescu, preşedin-
tele Consiliului Judeţean. 

Pentru Consiliul Judeţean
Braşov efortul financiar a fost
foarte mare, precizează Căn-
cescu. Din păcate, instituţia
judeţeană nu mai are fonduri
pentru continuarea proiectu-
lui, ţinând cont şi de faptul că
în loc să investească în dru-
muri, Consiliul Judeţean a fost
nevoit să folosească banii pen-
tru realizarea proiectului aero -
portului braşovean. 

Pista aeroportului 
a fost finalizată

Regia Autonomă de Trans-
port (R.A.T.) Braşov supli-
mentează de luni, 29
septembrie 2014, numărul de
puncte de vânzare a biletelor
şi abonamentelor cu preţ re-
dus cu 50% pentru studenţii
Universităţii „Transilvania”
Braşov. Posibilitatea de a achi-
ziţiona titluri de călătorie cu
preţ redus cu 50% îl au stu-
denţii care prezintă carnetul
de student vizat la zi, conform
prevederilor Hotărârii Consi-

liului Local (HCL) nr.
424/29.09.2013, care modi-
fică HCL 624/28.10.2011.

„Pentru a oferi studenţilor
posibilitatea de a-şi cumpăra
bilete şi abonamente cu preţ
redus în condiţii cât mai facile,
în acest an am mărit semni-
ficativ numărul punctelor de
distribuţie. Astfel, începând
de luni, aceste documente vor
putea fi procurate de la 15 ca-
sierii R.A.T., locaţii situate pe
raza întregului oraş. Eliminăm

în acest fel posibilitatea aglo-
merării unui punct de distri-
buţie şi venim în sprijinul
studenţilor care doresc să se
deplaseze cu mijloacele de
transport în comun în mod
onest, achitând contravaloarea
călătoriei”, a precizat direc-
torul general al R.A.T. Bra-
şov, ing. Cristian Radu.

Cele 15 puncte de distribu-
ţie sunt situate în staţiile: Tea-
trul Dramatic, Primărie,
Sanitas, Biserica Bartolomeu,
Cămine IAR, Dacia, Autogara
3, Berzei, Complexul Mare,
Liceul Tractorul, Piaţa Unirii,
Şcoala Generală 20, Stadionul
Tineretului, Ştrand Noua şi la
casieria de la sediul R.A.T.
Braşov, de pe strada Hărma-
nului, nr. 49. Programul de
funcţionare a punctelor de
vânzare este afişat pe portalul
www. ratbv.ro, în secţiunea
„Tarife – Reţea distribuţie bi-
lete şi abonamente”.

Astăzi, în Mansarda Casei
Baiulescu, elevi din câteva
şcoli şi licee braşovene vor
sărbători, timp de trei ore, de
la 13.00 la 16.00, Ziua Euro-
peană a Limbilor (vorbite).
Evenimentul este organizat de
către Alianţa Franceză Bra-

şov, Centrul Cultural Braşov
şi Biblioteca Judeţeană Bra-
şov. „Din 2001, în fiecare an,
în 26 septembrie sărbătorim
Ziua Europeană a Limbilor
(vorbite). Activităţile pe care
le propunem sunt diverse şi au
fost concepute astfel încât at-

mosfera să fie constant veselă,
străină oricărui tip de com-
petiţie. 26 septembrie 2014 va
fi ziua în care vom sărbători
în felul nostru limbile străine
care se învaţă la Braşov”, a
spus Daniela Moaşa, director
al Alianţei Franceze Braşov. 

Pista aeroportului e gata, urmează căile de acces şi turnul de control

Elevii sărbătoresc Ziua Europeană a Limbilor
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Tendinţe în aviaţia civilă în
contextul noilor provocări ale
secolului XXI este tema ce-
lei de-a 22-a Conferinţă
Anuală şi Adunare Generală
a Asociaţiei Aeroporturilor
din România ce se desfă-
şoară în Poiana Braşov. 
La eveniment au fost şi re-
prezentanţi ai aeroportului
de la Ghimbav, aflat în con-
strucţie. Veştile promovate
de specialiştii în aviaţie sunt
favorabile investiţiei de la
Braşov. În primul semestru
al acestui an, s-a înregistrat
o creştere de şase la sută a
traficului aerian şi există po-
tenţial în continuare! Infor-
maţia a fost prezentată de
liderii Asociaţiei Aeroportu-
rilor din România. 

„Am prezentat în cadrul con-
ferinţei că aeroportul de la
Braşov este un pol de dez-
voltare pentru această zonă
şi nu reprezintă niciun peri-
col pentru celelalte aeropor-
turi din Transilvania” a
declarat general-maior Ion
Georgescu, consultant Ae-
roport Braşov. 
Evenimentul din Poiană re-
prezintă cea mai importantă
manifestare de acest gen
din sectorul aviaţiei civile din
România. Lucrările conferin-
ţei se vor desfăşura pe par-
cursul a două zile şi sunt
special concepute pentru a
prezenţa şi dezbate tendin-
ţele existente în aviaţia civilă
în contextul noilor provocări
ale secolului XXI. 

Mai multe puncte de vânzarea a
abonamentelor RAT pentru studenţi

Nu există aeroport
românesc în colaps
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Vapori de apă descoperiți 
pe o exoplanetă de talia lui Neptun

O echipă de astronomi de
la Universitatea Maryland
(SUA) a reușit să detecteze
vapori de apă în atmosfera
unei exoplanete îndepărtate,
de talia planetei Neptun, cea
mai mică exoplanetă a cărei
compozi�ie chimică a atmos-
ferei a fost identificată, con-
form unui material publicat
de revista Nature, informează
AFP și BBC.

Absen�a norilor din atmos-
fera planetei HAT P-11b le-
a permis oamenilor de știin�ă
să detecteze vapori de apă
după analiza compozi�iei chi-
mice a atmosferei acestei pla-
nete. Înainte de acest studiu,
doar exoplanetele gigantice,

de tipul lui Jupiter, au fost ana-
lizate în acest mod.

Astronomii au folosit datele
culese de telescoapele Hubble,
Spitzer și Kepler pentru a des-
coperi prezen�a apei prin exa-
minarea spectrului luminii
absorbite de planetă la trece-
rea prin fa�a stelei pe orbita
căreia se află.

Exoplaneta HAT P-11b se
află pe orbita unei stele din
constela�ia Cygnus (Lebăda),
la 124 de ani lumină distan�ă
de Terra și este de aproxima-
tiv 4 ori mai mare decât pla-
neta noastră și are o masă
echivalentă cu 26 de mase te-
restre. Un an lumină reprezin-
tă distan�a parcursă de lumină

într-un an - 9.460 de miliarde
de kilometri.

Echipa de cercetători a
ajuns la concluzia că atmos-
fera acestei planete îndepăr-
tate con�ine aproximativ 90%
hidrogen, dar și o cantitate
semnificativă de vapori de
apă.

Descoperirea apei pe alte
planete are implica�ii evidente
asupra posibilită�ii existen�ei
vie�ii, însă exoplaneta HAT
P-11b se află prea aproape de
steaua în jurul căreia orbitează
și astfel temperaturile, în me-
die de 600 de grade Celsius,
sunt prea ridicate pentru
existen�a vie�ii așa cum o
cunoaștem pe Pământ.

Oamenii vor ajunge în spațiu cu ...liftul
Compania japoneză

Obayashi Corporation, un gi-
gant în domeniul
construc�iilor și noilor tehno-
logii, a anun�at că
inten�ionează să construiască
un lift spa�ial care va putea
transporta oameni și echipa-
mente până la 96.000 de ki-
lometri în spa�iu, proiect ce
va fi finalizat până în anul
2050, conform CNBC și
ABC.

Distan�a până la care va
opera acest lift spa�ial, 96.000

de kilometri fa�ă de Pământ,
este uluitoare dacă ne gândim
la două puncte de referin�ă fa-
miliare: Sta�ia Spa�ială
Interna�ională (ISS), care se
află la "doar" 330 de kilo-
metri altitudine și respectiv
Luna, aflată la 384.000 de ki-
lometri de planeta noastră.

Acest lift spa�ial va fi operat
cu ajutorul unor cabine robo-
tizate a căror energie va fi asi-
gurată de un sistem de
motoare liniare magnetice
(Maglev, de tipul trenurilor de

mare viteză pe pernă magen-
tică) și care vor transporta oa-
meni și echipamente către o
nouă sta�ie orbitală. Toate
acestea vor fi posibile datorită
dezvoltării capacită�ii de a
produce nanotuburi din car-
bon. Într-o primă etapă va fi
lansat un satelit geosta�ionar
până la distan�a la care va
opera acest lift. Apoi, din
acest satelit va fi coborât un
cablu format din nanotuburi
de carbon și va fi ancorat de
o platformă marină.

Astăzi, 26 septembrie, la
ora 17.00, la Aula Sergiu
T. Chiriacescu, începe că-
lătoria în lumea științei la
Noaptea Cercetătorilor
2014.

Și în acest an, brașovenii sunt
invita�i să descopere prin ateliere
interactive și prezentări lumea
cuprinzătoare a știin�ei și aspecte
mai pu�in cunoscute din activi-
tatea cercetătorilor locali.

Printre activită�ile pregătite
de către organizatori se numără
standuri interactive de eco-des-
ign, studiul alcătuirii structurilor
de rezisten�ă din bare articulate,
aplica�ii de vedere artificială cu
ajutorul calculatorului, utilizarea
pompelor de căldură la degivra-
rea podurilor rutiere,
îmbunătă�irea condi�iei fizice
generale.  Participan�ii vor fi des-
coperi care sunt pașii pentru a
deveni cercetători și, odată cu

asta, vor descoperi dacă această
meserie li se potrivește. Mai
mult, prin discu�ii interactive și
demonstra�ii, cei prezen�i vor
putea în�elege mai bine ce tre-
buie să faci ca să devii reporter,
cum po�i realiza inova�ie prin
intermediul muzicii sau a graficii
de pe calculator.

În zona dedicată cercetării în
Uniunea Europeană,

participan�ii vor afla cele mai
noi tendin�e în cercetare la nivel
european, își vor testa
cunoștin�ele de cultură generală
și vor putea participa la o tom-
bolă europeană.

Noaptea Cercetătorilor se
sărbătorește în fiecare an în în-
treaga Uniune Europeană în ul-
tima vineri a lunii septembrie.
Este momentul în care cercetă-

tori din toate �ările europene ara-
tă publicului latura cea mai di-
namică și interesantă a meseriei
lor, în speran�a că vor inspira ti-
nerii către cariere știin�ifice și
vor avea pun�i de comunicare
mai ușoare cu publicul larg.

Noaptea Cercetătorilor este
organizată la Brașov sub egida
Uniunii Europene și patronajul
Ministerului Educa�iei Na�ionale. 

Aula Sergiu T. Chiriacescu
26 septembrie 2014
17.00-23.00 - Primirea şi în-
registrarea participanţilor la
Info Point şi Stand UE
17.00-22.30 - Înscrierea la
tombola cu premii 
17.30-23.00 - Prezentări in-
teractive la standuri
ZONA INFO-POINT ŞI A UNIUNII
EUROPENE
Vor fi proiectate filme de pre-
zentare din diferite țări din
Europa ale acestui eveni-
ment și vă veți putea infor-
ma legat de funcţionarea
Uniunii Europene, instituţiile,
politicile şi priorităţile comu-
nitare.
STANDURI INTERACTIVE 
- Prezentarea rezultatelor
cercetării obținute în cadrul
activităților științifice derulate
la nivelul facultăţilor Univer-
sităţii Transilvania din Bra-
şov
-”Universul interior al lem-

nului” - concepte de eco-
design și restaurare;  
-”Să privim altfel alimentele” 
-”Tensegrity - structuri mo-
derne neconvenționale” –
studiul alcătuirii structurilor
de rezistență din bare arti-
culate; 

-Utilizarea pompelor de căl-
dură la degivrarea podurilor
rutiere;
-Soluţii de postutilizare a tra-
verselor de cale ferată re-
zultate din lucrările de
reabilitare şi modernizare
ale liniilor de cale ferată;
-Betoane fără ciment;
-Traverse Y din “lemn arti-
ficial”;
-Machetă Casa de Cultură
a Universităţii Transilvania
din Braşov;
-Izolarea bazei clădirilor ca
măsură de reducere a vul-
nerabilităţii seismice;
-”Managementul optimizării
stării de sănătate” 
-”Pot să fiu cercetător?” –
cunoașterea științifică ver-
sus cunoașterea de simț
comun; 
-Proiecții și prezentarea
activităților de cercetare ale
Facultății de Litere;
-Stand interactiv ”Imagistică
satelitară” 
-”Grafică pe calculator” - uti-
lizarea eficientă a aplicațiilor
Blender, Maya, Java;
-Prezentare interactivia.ro; 
-”Interacționează muzical”
-”Reporteri în devenire”

8 Vineri

Programul completBrașov: Noaptea
cercetătorilor



Fetele pregătite de Dan Ca-
lancea au pierdut jocul disputat
astăzi la Alexandria cu scorul
de 66-55 (12-9, 21-17,16-15,
17-14). În tur, olimpicele s-au
impus cu scorul de 71-69. Ast-
fel, cu scorul general de 135-
126, formaţia din Alexandria
îşi continuă aventura în cupa
României. În meciul de ieri,
pentru Olimpia au punctat As-
hford 17 puncte, Jones 16, Bar-
tee 8, Irimia 7, Cioroiu 3, Ursu
2 şi Haas 2. Ashford a terminat
partida cu un double-double
17 puncte înscrise şi 10 recu-
perări. De partea cealaltă, cele

mai bune jucătoare au fost
Stroman 16 puncte şi 12 recu-
perări şi Miteva 15 puncte şi
11 recuperări. „Calificarea în
Cupa României a fost pierdută
în jocul de acasă, pe care l-am
câştigat la doar două puncte.
Una peste alta, Alexandria  a
meritat această calificare. Mai
avem mult de lucrat, relațiile
de joc sunt încă inexistente.
Aceste automatisme se formea-
ză în timp”, a declarat tehnicia-
nul „olimpicelor” Dan
Calancea

Primul meci în campionat. În
weekend, fetele de sub Tâmpa

vor debuta în campionat îm-
potriva fetelor de la Universi-
tatea CSM Oradea. Jocul se va
disputa în Sala Sporturilor Du-
mitru Popescu Colibaşi, sâm-
bătă, de la ora 16.00. Favorită
pe hârtie, echipa antrenată de
Dan Calancea dorește să în-
ceapă cu dreptul noua stagiune.
„Suntem pregătiţi de startul
campionatului. Având în vedere
valoarea celor două echipe care
se vor întâlni sâmbătă, este clar
că noi pornim ca favoriţi. Nu
va fi uşor, dar noi vom trata
partida cu toată seriozitatea şi
sper să păşim cu dreptul în noul

campionat” a declarat princi-
palul Olimpiei, Dan Calancea.
Oficialii celor de la Olimpia
CSU Brașov spun că vor să
reediteze cel pu�in performan�a
din sezonul trecut, calificarea
în play-off și fac apel la supor-
teri să vină să sus�ină echipa.
Olimpia CSU Brașov-Univer-
sitatea CSM Oradea, joc ce
contează pentru prima etapă a
sezonului 2014-2015 de bas-
chet feminin, se dispută în Sala
Sporturilor Dumitru Popescu
Colibaşi, sâmbătă, de la ora
16.00.

„Olimpicele” au
ieșit din cupă
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Obligate să învingă Vâlcea. Echipa de handbal feminin Corona
Brașov, va juca împotriva formației HCM Râmnicu Vâlcea,
duminică, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor „Dumitru Po-
pescu Colibași”. Cea mai mare problemă a oficialilor de la
Corona înaintea partidei cu formația din Vâlcea este recu-
perarea jucătoarelor care au fost lovite de o viroză puternică.
Nu mai puțin de șapte jucătoare, la care se aduagă antrenorii
Burcea și Berbece, dar și medicul formației, se simt rău din
cauza acestei răceli. „Situația echipei este foarte rea, din ce
în ce mai rea. Acum s-a îmbolnăvit și doctorul. Cel mai rău
este Chiper. Sunt șapte fete care au probleme, iar pe lângă
ele suntem și noi, antrenorii. Asta este, trebuie să încercăm
să ne punem pe picioare până la jocul de duminică. În starea
în care suntem acum, orice adversar ne poate pune pro-
bleme. Suntem îngrijorați, dar trebuie să dăm tot pentru a
obține un rezultat bun”, a spus tehnicianul Coronei, Bogdan
Burcea. Chiar dacă din punct de vedere fizic nu se află la
100%, fetele de la Corona vor să câștige jocul cu HCM
Râmnicu Vâlcea și să prelungească perioada de invincibi-
litate a echipei. „Suntem răcite, dar încercăm să ne punem
pe picioare. Sper ca până la ora jocului să fim apte și să
putem să jucăm. Va fi un meci greu, au în echipă jucătoare
valoroase, dar trebuie să câștigăm”, a spus și interul Nicoleta
Tudor. Partida dintre Corona Brașov și HCM Râmnicu Vâlcea,
contând pentru Liga Națională de Handbal, se va disputa
duminică de la ora 17.30.

Meciuri grele pentru „lupi”. Hocheiștii de la Corona Wolves
Brașov  vor  juca astăzi pentru prima dată în fața propriilor
suporteri, în ediția 2014-2015 a Ligii Mol. Astăzi, de la ora
19.00, brașovenii vor întâlni formația Dab Docler, una dintre
cele mai bune echipe ale competiției. După jocul cu maghiarii,
„lupii” Brașovului vor primi replica deținătoarei trofeului,
formația slovacă Nove Zamky, într-un meci ce se va disputa
sâmbătă de la ora 18.00. „De la următoarele două jocuri ne
dorim toate cele șase puncte. Nu avem voie să facem pași
greșiți acasă. Nu va fi ușor, vom întâlni două echipe bune,
dar jucăm acasă, în fața unui patinoar care cred că va fi plin
și trebuie să ne impunem. Anul acesta va fi un sezon foarte
echilibrat în Liga Mol”, a spus președintele secției de hochei
pe gheață de la Corona Wolves Brașov, Zoltan Olti Pașca.
„Dab Docler este o echipă puternică, dar avem șansa noas-
tră. Nu ne va fi ușor, este primul joc acasă și ne dorim foarte
mult să-l câștigăm. Mă aștept să facem un meci bun și sâm-
bătă cu Nove Zamky. Sper să ieșim bine din aceste două
confruntări”, a declarat și tehnicianul campioanei României,
Miroslav Ihnacak. După primele trei jocuri din Liga Mol, Co-
rona Wolves Brașov a strâns cinci puncte.  În sezonul regulat,
un tichet valabil la un meci costă 20 de lei. 

Maghiarii vor avea galerie. Ungaria va avea o galerie numeroasă
la meciul cu România, de pe Naţional Arena, contând pentru
preliminariile Euro 2016. Maghiarii vor primi 2.852 de bilete
la partida care va avea loc pe 11 octombrie, de la ora 19:00.
România a mai evoluat în faţa rivalei şi în preliminariile pentru
CM 2015, când a remizat în deplasare, 1-1, şi a învins ca-
tegoric acasă, 3-0. La partida de pe Naţional Arena au par-
ticipat atunci 41.405 spectatori, dar oficialii FRF se aşteaptă
ca în octombrie numărul să ajungă mai aproape de 50.000.
Maghiarii au debutat în actualele preliminarii cu o înfrângere
surpriză pe teren propriu, 1-2 cu Irlanda de Nord, în timp ce
România a început cu o victorie în faţa principalei favorite
la locul 1, 1-0 în Grecia.

S-a împiedicat și Barca. Malaga a oferit surpriza etapei în La
Liga: 0-0 pe teren propriu cu FC Barcelona.  Andaluzii au
ținut-o în șah pe Barcelona pe La Rosaleda, stadionul pe
care catalanii câștigaseră în ultimele 6 sezoane. Chiar și
numai cu un punct obținut în deplasarea de la Malaga, ca-
talanii rămân lideri, la egalitate cu Sevilla, fără gol primit,
dar bifează primul meci după 11 ani în care nu au șutat vreo-
dată pe spațiul porții adverse. Performanța cu care se poate
lăuda formația blaugrana este că nu a primit niciun gol în
cele 6 meciuri jucate în acest sezon (5 în La Liga și 1 în
UEFA Champions League).

CR7 rămâne la Madrid. Cristiano Ronaldo a vorbit despre po-
sibilitatea de a reveni la Manchester United. După meciul
cu Elche, partidă în care a înscris de patru ori, starul portughez
a declarat că nu va pleca de la Real. „Nimic nu e mai im-
portant ca Madrid. În plan personal lucrurile merg bine şi
vreau să ajut echipa. Nu văd de ce e necesar să vorbesc
despre plecare. Sunt doar speculaţii, iar vorbind despre
viitor... viitorul meu este la Madrid. Sunt fericit. Nu are sens
să mai vorbesc despre asta”, a spus Ronaldo.

Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Braşov 
a fost eliminată din Cupa României 

FC Brașov s-a calificat în
optimile de finală ale Cupei
României Timișoreana, după
ce a trecut în deplasare de
Chindia Târgoviște cu scorul
de 3-1. Stegarii nu vor avea
prea mult timp să se bucure de
această calificare, pentru că
sâmbătă vor juca în deplasare
cu FC Botoșani. Trupa condu-
să de Adi Szabo va avea o mi-
siune extrem de grea, pentru
că pe teren propriu botoșănenii
au demonstrat că sunt o echipă
extrem de puternică. Stegarii
vin după o serie de rezultate

bune și vor să scoată maxim
și din meciul de sâmbătă. „Ne
dorim să obținem maxim din
această deplasare. Avem nevoie

de puncte, mereu vom avea ne-
voie și suntem capabili să
obținem un rezultat bun. Pentru
asta trebuie să avem o impli-

care totală în joc. Întâlnim o
formație care a avut rezultate
foarte bune pe propriul teren.
Au jucători de valoare care se
pun în slujba echipei și formea-
ză un grup foarte puternic. Sper
să obținem un rezultat bun la
Botoșani”, a declarat antrenorul
galben-negrilor, Adrian Szabo
(foto). Tehnicianul bra șo ve ni -
lor are tot lotul valid pentru
partida din runda cu numărul
nouă a campionatului. Meciul
dintre FC Botoșani și FC
Brașov se va juca sâmbătă, de
la ora 18.30. 

Deplasare grea pentru stegari 
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Nocturna bibliotecilor
este un eveniment de
promovare a cărţii şi lec-
turii publice, iniţiat şi or-
ganizat la nivel naţional
de Asociaţia Naţională
a Bibliotecarilor şi Bi-
bliotecilor Publice
din România. 

Cu acest prilej,
mâine, 27 sep-
tembrie, între
orele 18.00-
24.00, Bi-
blioteca Judeţeană Braşov va
oferi publicului de toate vâr-
stele evenimente diverse şi
atractive.

De la ora 18.00 se va orga-
niza din faţa sediului Central
un tur pe biciclete, la filialele
bibliotecii din Craiter, Calea
Bucureşti, Bd. Griviţei etc. 

Programul va fi difersificat
cu concursuri, ateliere (legă-
torie, reciclare creativă), con-

ferinţe, expoziţii,
filme.

De la ora
1 8 . 0 0 ,
Adina

Nanu şi Georgeta Filliti vor
fi călăuzele în istoria costu-
mului, dezvăluind erudiţia ele-
ganţa pariziană, cochetăria de
altădată, bunul gust şi inven-
tivitatea dintotdeauna a mo-
dei. Prezentările vor fi
ilustrate de obiecte de vesti-
mentaţie de colecţie.

Tot de
la ora 18,00, la Mansarda
Casa Baiulescu, copiii sunt
aşteptaţi la 1001 de poveşti,
un maraton de basme, ver-
suri, anecdote etc. în engleză,
franceză, germană, română,
japoneză, persană etc, alături
de partenerii noştri. De la ora
19.30, la Mansarda Casa Ba-

iulescu, Oraşul memorabil
propune o serie nouă de con-
ferinţe pentru toţi cei intere-
saţi de trecutul şi prezentul
oraşelor şi al Braşovului.
Apoi, de la ora 22.00 va fi
Cineclub. 

Secţiile vor fi deschise pen-
tru public, pentru citit, împru-
mutat cărţi şi înscrieri. 

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi încearcă să nu exagerezi, să nu îţi depăşeşti
limitele şi stai alături doar de persoane cu care eşti compa-
tibil/ă. Nu-ţi depăşi atribuţiile.
Taur. Astăzi, dacă depăşeşti limita unui simplu flirt, vei
ajunge să fii luat/ă la întrebări şi, poate chiar îndepărtat/ă.
Acest lucru poate să vină de la partenerul tău de viaţă. 
Gemeni. Ai grijă că astăzi să nu îţi neglijezi propriile res-
ponsabilităţi, la şcoală sau la serviciu. Este recomandat să
nu abandonezi lucrul început.
Rac. Astăzi, o şansă din care ai putea să faci ceva bani în
plus se poate transforma într-o mică afacere. Şi chiar dacă
nu ai timp de odihnă, ai face bine să nu ratezi.
Leu. Încetează să te consumi pentru probleme care te de-
păşesc şi care nu îţi vor aduce niciun fel de beneficii. Um-
ple-ţi timpul cu ceva distractiv sau citeşte.
Fecioară. Astăzi, încrede-te în capacităţile tale şi fă orice
pentru a-ţi atinge scopurile. Acţionează repede, altfel con-
curenţa poate să îţi fure ideile şi rezultatele.
Balanţă. Astăzi ai grijă să ignori acele persoane care îţi cer
bani cu împrumut, cu siguranţă nu îi vei mai recupera. Tre-
buie să te concentrezi la locul de muncă sau la şcoală.
Scorpion. Astăzi vei dovedi că ai un caracter mare dacă admiţi
că ai făcut şi tu greşeli. Protejează-ţi banii cât poţi tu de
mult, altfel vei fi tentat/ă să cheltui mai mult decât ar trebui. 
Săgetător. Astăzi ai grijă ce impulsuri ai, pentru că bugetul
tău nu este unul nelimitat. O investiţie greşită în această pe-
rioada te poate baga în mari probleme financiare. 
Capricorn. Nu lăsa ca frica de eşec să te facă să tremuri şi să
te împiedice să continui de la o acţiune deja pornită. Ac-
ţionează cu încredere.
Vărsător. Astăzi poţi afla unele informaţii ascunse care te
pot îngrijora. Nimic nu trebuie să te întoarcă din drum, mai
ales dacă e vorba de viaţă ta sentimentală. 
Peşti. Nu le permite celor din jurul tău să îţi mănânce din
timpul tău preţios, astăzi trebuie să faci multă treaba. Ocu-
pă-te mai atent de ţelurile tale.

Nocturna
bibliotecilor
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Duminică, 28 septembrie
2014, de la ora 17.00, se va
deschide stagiunea spectaco-
lelor pentru copii a Operei Bra-
şov cu spectacolul de balet
„Degeţica”, pe muzică de
W.A. Mozart, inspirat după
povestea cu acelaşi titlu de
H.Ch.Andersen. 

Gingăşia personajului prin-
cipal se poate reliefa perfect prin
melodiile inspirate ale genialului

compozitor, copiii putând lua un
prim contact cu muzica şi baletul
clasic prin intermediul unei po-
veşti lirice, plină de învăţăminte
şi de umor, totodată. 

Preţ bilete: 10 lei. Biletele
se vând la sediul Operei din
str. Bisericii Române nr. 51,
tel. 0268-419380. Program:
Luni – Vineri: 10–17 şi cu o
oră înainte de începerea spec-
tacolului.

Balet pentru copii
◾ Ion catre Maria: 
– Marie eşti precum un nor... atunci
când pleci parcă mi se luminează
ziua!

◾ Ion şi Maria, la restaurant.
Maria, sorbind dintr-un pahar cu vin:
– Să ştii că nu poate fi vorba de sex
înainte de căsătorie!
– Atunci sună-mă după ce te căsă-
toreşti, spune Ion. 

◾ Maria se întoarce de la magazin
cu o pălărie nouă. Către Ion:
– Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vân-
zătoarea că pălăria asta mă face să
par cu 10 ani mai tânără.
La care Ion:
– Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?

◾ D’ale lui Trilă:
Este bine să laşi băutura... 
însă e rău să uiţi unde ai lăsat-o!

Bancuri

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

EQUALIZER -PREMIERĂ-
(THE EQUALIZER)
(N-15), 131 minute, Acţiune,
Crimă, Thriller
Vineri: 16:00, 21:15
Sâmbătă, Duminică: 13:30, 21:00
AMERICA, VENIM! 
(AP-12), 90 minute, Comedie
Vineri: 14:00, 18:00, 19:45, 21:45
Sâmbătă, Duminică: 14:00,
18:00, 20:00, 22:00
SCHIMB DE DAME 
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie,
Crimă
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
19:30, 21:30
PLANŞA -PREMIERĂ-
(N-15), 80 minute, Dramă,
Romantic
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
16:15

LABIRINTUL: EVADAREA
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
Vineri: 13:30, 19:00
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 16:00, 18:30
ÎN MIJLOCUL FURTUNII 
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15
CASA MAGICIANULUI -3D-
(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
Sâmbătă, Duminică: 11:30
GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:00
CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 17:15

Expoziţie 
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – Expoziţie permanentă. Cărţi,
documente, imagini din arhiva istorică a
Muzeului Primei Şcoli Româneşti. 
Deschisă zilnic, orele 9-17.

În weekend la Braşov

8 7 9 3 5 6 4 2 1
4 5 1 2 9 8 3 7 6
3 2 6 7 1 4 5 9 8
2 9 3 8 6 5 1 4 7
5 1 4 9 3 7 8 6 2
7 6 8 4 2 1 9 3 5
6 8 7 5 4 3 2 1 9
9 3 5 1 7 2 6 8 4
1 4 2 6 8 9 7 5 3
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De câteva luni, s-a cucuiat în Turnul
Sfatului o mezelărie. Ne-a atras atenţia fiindcă purta o
firmă românească, într-un oraş năpădit de negoţul săsesc.
S-a creat în jurul întreprinderii o seamă de legende, ară-
tându-se că sunt aici interesaţi atâţia şi atâţia din mai
marii regimului înmormântat de curând. Nici nu era nevoie
de această legendă, pentru a ne da seama că între zi-
durile tarabei cu cârnaţ se petrec lucruri în afară din cale.
În primul rând, pentru prima dată, ne-a fost dat să vedem
o fabrică de mezeluri lucrând în acelaşi loc cu o fabrică
de săpunuri. În aceeaşi chichineaţă aducătoare de

 copioase beneficii, găseam la egalitate săpun şi mezeluri
„ca la mama acasă”. Combinaţia aceasta delicioasă, nu
se putea naşte decât sub guvernul tuturor trăznăilor.
Veneau apoi alte detalii care ne puneau pe gânduri. Ma-
gazinul îşi permitea fără nici o jenă, să vândă mezeluri
alterate, fără nici o grijă că va avea de suferit consecinţe.
Îşi permitea fără jenă să afişeze un preţ pe marfă şi altul
la încasarea mărfii, îşi permitea să jecmănească fondul
de apărare al ţării, neeliberând vreun bon şi neaplicând
timbrele cerute de lege.
Pentru ca să-ţi permiţi să vinzi în aceeaşi prăvălie mezeluri
şi săpunuri, în devălmăşie, şi să vinzi mărfuri alterate fără
teamă, şi aici nu admitem nici un fel de contrazicere, de-
oarece la trei răstimpuri diferite am fost servit cu marfă
veritabil alterată, înseamnă să ştii că nimeni nu îndrăzneşte
să-ţi facă vreun control sanitar. Pentru ca să-ţi permiţi să
vinzi cu preţuri diferite, când preţurile sunt unice, înseamnă
că te simţi „tare pe piaţă” şi capabil să ieşi din orice în-
curcătură. Iar pentru a-ţi permite să înşeli statul de timbrele
cuvenite, neeliberând bon niciunui client, înseamnă din
nou că te bizui pe forţe mai sus puse. Dar şi comerţul cu
cârnăţărie făcut în halul acesta, îşi poate găsi naşul. Noi
sesizăm pe această cale organele de drept, pentru a pro-
ceda la constatarea celor arătate de noi.  

(Tribuna, nr. 1036, 28 septembrie 1944)

D-l Pricu, profesor, di-
rector de şcoală supe-
rioară,  a rostit  o
cuvântare la întruni-
rea ţinută de câţi-va
enoriaşi ai eparchiei
bisericei Sfântului Ni-
colae în sala liceului
Andrei Şaguna. 

Ascultaţi cum vorbeşte un
profesor şi director de şcoală
(cităm textual după „Gazeta
Transilvaniei” Nr. 110).

„După moartea fericitului
nostru protopop Vasile Saftu,
care de-atâtea ori a vorbit în
această sală, trebue să aşezăm
pe scaunul protopopesc un
om care să merite această
conducere pe care au avut-o
oameni atât de merituoşi ca
Popazu, Dr. Vasile Sfatu şi ca
toţi acei cari au ocupat scau-

nul protopopesc al Braşovu-
lui”.

Sunt atâţi că şi care într’o
singură frază: adevărate cram-
pe şi colici stilistice...

Elocinţa d-lui Pricu a făcut

marţ gloria „regăţenilor” Mi-
haiu Kogălniceanu, Barbu Ca-
targiu şi Barbu Delavrancea.

Nici nu se putea altfel: aştia
sunt nişte greco-bizantini, pe
când d-l Pricu care... care...

care... care... e adevărat latin
şi în această calitate nici nu
putea să fie decât emulul lui
Cicero. 

(Carpaţii, Anul II, Nr. 24,
Luni 22 Maiu 1922)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Profesorul Pricu vorbeşte...

D-l Ion I. C. Brătianu, pri-
mul ministru, a sosit în Bu-
cureşti Marţi la 11 şi 50 de
diminea�ă, venind dela Paris.

În gară a fost salutat de un
mare număr de cetăţeni şi de
fruntaşii Partidului Liberal,
printre care cităm pe d-l gene-
ral Traian Moşoiu, ministrul
comunicaţiilor şi dr. Aurel Coz-
ma, ministrul minorităţilor.

Au rostit cuvântări de bună
sosire părintele Oprea, în nu-
mele Ardealului, I. Inculeţ,

ministru, din partea Basara-
biei, I. Marmeliuc, din partea
Bucovinei şi mai mulţi cetă-
ţeni fruntaşi ai Capitalei. D-l
Ion I. C. Brătianu a răspuns
emoţionat tuturor pentru căl-
duroasa primire ce i s’a făcut.
D-sa a arătat că misiunea ce
a avut i-a fost înlesnită prin
faptul că reprezinta un popor
cu însuşiri alese, întemeiat pe
muncă cinstită. De aceea spu-
ne d-sa, ori de câte ori voi
avea prilejul să reprezint po-

porul român în afară, voi avea
conştiinţa că vorbesc în nu-
mele poporului care are
aci de îndeplinit un
rol nobil de ci -
vilizaţiune. Mă
reîntorc, a
spus d-sa, ca
împreună
să depu-
nem toate
puter ile
p e n t r u
m u n c a

dinăuntru, de care depinde nu
numai situaţiunea internă a

ţărei dar şi situa-
ţiunea ei în

afară.

Sosirea în ţară a d-lui Ion I. C. Brătianu

D-l Ion I. C. Brătianu, în
trecerea spre Bucureşti, a fost
întâmpinat, la gara Braşov, de
d-l Dr. Sulică, prefectul jude-
ţului, Servatius, subprefectul
judeţului, Dr. Schnell, prima-
rul oraşului, Dr. Algiu deputat
de Săcele, Dr. Polony senator

de Braşov, consiliul orăşenesc,
şcoalele locale cu profesorii
Reuniunea Femeilor române
şi de număroşi cetăţeni.

D-l Dr. Sulică, prefectul ju-
deţului, a salutat în numele
judeţului pe d-l Ion I. C. Bră-
tianu.

D-l Ion I. C. Bră-
tianu a răspuns arătând,
că atunci când situaţia poli-
tică internă e bună, putem fi
siguri de izbândă în politica
externă.

Pe toată Valea Prahovei pri-
mul ministru a fost salutat cu

un mare
entuziasm de

populaţie, care i-a ie-
şit în întâmpinare la gări.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 27,
Vineri 2 Iunie 1922)

26 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”

D-l Ion I. C. Brătianu 
la Braşov

Mezelărie cu probleme, în Casa Sfatului
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Miercuri, 1 octombrie 
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Dracula Untold (SUA, 2014).
Ora 19:00. Preţ bilet: 15 lei

Joi, 2 octombrie
Teatrul „Sică Alexandrescu”
La poarta diavolului (SUA, 2014). Ora
17:00. Preţ bilet: 5 lei
Aux yeux des vivants (Fran-
ţa, 2014). Ora 19:00
Preţ bilet: 5 lei
The Canal (Irlanda, 2014)
Ora 21:00. Preţ bilet: 5 lei
Aleluia (Belgia / Franţa, 2014).
Ora 23:00. Preţ bilet: 5 lei
Cinemateca Patria
Scurtmetraje din cadrul Fes-
tivalului Cryptshow Barcelona.
Ora 18:00. Intrarea gratuită
Monstrul din laguna întune-
cată (SUA, 1954). Ora 20:00.
Intrare: 5 lei. 
The 13th Warrior SUA, 1999).
Ora 22:00. Intrare: 5 lei
Phantom of The Paradise
(SUA,1974). Ora 24:00
Intrare: 5 lei

Vineri, 3 octombrie
Teatrul Sica Alexandrescu
Friday Night (România,
2014). Ora 17:00. Preț bilet:
5 lei
Killers (Japonia/Indonezia,
2014). Ora 19:00. 
Preţ bilet: 5 lei

Norviyia (Grecia, 2014)
Ora 22:00. Preţ bilet: 5 lei
Vinyan (Franta, Belgia, Aus-
tralia, 2008). Ora 23:30. 
Preț bilet: 5 lei
Cinemateca Patria
Scurtmetraje din cadrul Fes-
tivalului Cryptshow. Ora
17:00. Intrarea gratuită
Dune (SUA, 1984). Ora
19:00. Intrare: 5 lei
Jodorowsky’s Dune (SUA,
2013) Ora 22:00. 
Intrare: 5 lei
Dawn of the Dead (SUA,
2004). Ora 24:00. 
Intrare: 5 lei

Sâmbătă, 4 octombrie
Teatrul Sică Alexandrescu
Competiţie scurtmetraje in-
ternaţionale – Little Dracula
Trophy. 0ra 13:00. Intrarea
gratuită.
Competiţie scurtmetraje ro-
mâneşti. Ora 15:00
Intrarea gratuită.
Annabelle (SUA, 2014)
Ora 17:00. Preţ bilet: 15 lei
Concert extraordinar: BaBa
ZuLa (Turcia). Ora 21:00.
Preţ bilet: 35 lei
Cinemateca Patria
The Incredibles (SUA, 2004)
Ora 11:00. Intrare: 5 lei
Leagues Under the Sea
(SUA, 1954). Ora 13:00

Intrare: voucher 5 lei
Rear Window (SUA, 1954)
Ora15:30. Intrare: 5 lei
Van Helsing (SUA, 2004)
Ora 18:00. Intrare: 5 lei
Calvar (Belgia, 2004). Ora
21:00. Intrare: voucher 5 lei
Lupta cu zombi (Anglia,
2004). Ora 23:00. 
Intrare: voucher 5 lei

Duminică, 5 octombrie
Teatrul Sică Alexandrescu
Filmul câştigător Dracula 
ora 13:00
Pulp Fiction (SUA, 1994)
Ora 15:00. Intrarea gratuită
The Last Horror Movie (Ma-
rea Britanie, 2004)
Ora 18:00. 
Preț bilet: 5 lei
Cinemateca Patria
Monsters vs Aliens (SUA,
2009). Ora 11:00 Intrare: 5 lei
Mary Poppins (SUA, 1964)
Ora 13:00. Intrare: 5 lei
Competiţie scurtmetraje ro-
mâneşti. Ora 15:30 – reluare.
Intrarea gratuită
Competiţie scurtmetraje in-
ternaţionale – Little Dracula
Trophy. Ora 17:00– reluare
– Intrarea gratuită 
Indiana Jones and the Tem-
ple of Doom (SUA, 1984).
Ora 19:00. 
Intrare: voucher 5 lei.

Programul festivalului 

Cea de-a doua ediţie a
Dracula Film: Horror and
Fantasy Festival va avea
loc între 1 şi 5 octombrie
în Braşov, la Teatrul Sică
Alexandrescu și la Cine-
mateca Patria.

Dracula Film: Horror and
Fantasy Festival este un fes-
tival competiţional – în cadrul
căruia vor fi proiectate filme
horror, SF, supranaturale,
thriller sau fantasy – şi are
3 secţiuni: competiţie lung -
metraj internaţional, compe-
tiţie scurtmetraj inter na ţio nal
şi competiţie scurt metraj ro-
mânesc.

În competiţia de lungmetraj
internaţional au fost selecţio-
nate 6 filme, toate putând fi
urmărite în premieră în Ro-
mânia. Printre titlurile elec-
ţionate se numără The Canal/
Canal (2014) al regizorului
irlandez Ivan Kavanagh,

 Norviyia/ Norway (2014),
lungmetrajul regizorului grec
Yannis Veslemes, Killers/Uci-
gaşii (R. Kimo Stamboel,
Timo Tjahjant, Indonezia),
Aux Yeux des Vivants/Printre
cei vii (R. Alexandre Bustillo,
Julien Maury, Franţa), At the
Devil’s Door(Home)/La poar-
ta Diavolului (R. Nicholas
McCarthy, SUA) şi producţia
românească Vineri seara
(R. Jamil Hendy, România).

De asemenea, în cadrul fes-
tivalului vor avea loc şi con-
certe: Luna Amară şi Aria
Urbană (2 octombrie, Club
Rockstadt), Deliver The God,
Indian Fall, Code Red (3 oc-
tombrie, Club Rockstadt),
Karpov Not Kasparov şi DJ
Mehmet Aslan & Andrew
(3 octombrie, Laborazon Ma-
ker Space) şi BaBa ZuLa
(4 octombrie, Teatrul Sică
Alexandrescu).

Dracula Film
Festival 2014

Ce ar face Măruţă dacă
s-ar lăsa de televiziune

Chiar dacă nu-şi imaginea-
ză viaţa în afara televiziunii,
Cătălin Măruţă mărturiseşte
că poate oricând să se reo-
rienteze şi să profeseze în alte
domenii.

„Mă pot ocupa şi de afaceri,
deja sunt asociat la o casă de

producţie muzicală
şi mă descurc bini-
şor. Nu-mi fac griji
cum că n-aş avea al-
ternative, dimpotri-
vă. Dar, pentru

moment, locul unde mă aflu
pare să mă avantajeze cel mai
mult. Sunt optimist, probabil
va mai trece multă vreme
până când voi fi nevoit să mă
reorientez profesional. Eu sper
că mass-media va supravieţui
mult şi bine… (...) Sunt un om

foarte adaptabil, mi-aş găsi
un mod de exprimare publică
în orice domeniu. (...) Nu ur-
mez şabloane, îmi place să gă-
sesc abordări noi. Nu exclud
nicio formulă nouă, n-o să mă
ia niciodată nimic total prin
surprindere. Aş putea fi ori-
când avocat, am absolvit Fa-
cultatea de Drept, mi-am dat
şi definitivatul, deci am ori-
când drept de practică juridi-
că”, a declarat Măruţă, pentru
ziarulring.ro.

Fiica lui Mădălin Voicu, 
prezentatoare la TVR 1

Ioana Voicu, fiica deputa-
tului PSD şi artistului Mădălin
Voicu, va prezenta alături de
Sonia Argint-Ionescu, Nuami
Dinescu şi Florina Ghenescu
emisiunea de divertisment „Se
zice că...”, care va fi difuzată
la TVR 1, începând din 6 oc-
tombrie.

Potrivit TVR, Sonia Argint-
Ionescu, Nuami Dinescu, Ioa-
na Voicu şi Florina Ghenescu,
„patru femei cu background
diferit, le propun românilor o
alternativă la programele TV
de după-amiază”. Alături de
invitaţii lor, cele patru prezen-
tatoare tratează subiectele zilei
într-o manieră relaxată, expli-

cativă, aducând fiecare
argumente provenite din
experienţa personală, se
spune în comunicatul
Televiziunii Române.

TVR precizează că
Ioana Voicu este mezina
grupului, dar, la cei 26
de ani ai săi, a confirmat
că este o artistă talentată,
precum şi o prezenţă
foarte plăcută în faţa ca-
merelor de luat vederi.

„Se zice că am intrat
în televiziune pentru că
sunt fiica tatălui meu.
Sunt. Dar ucenicia mi-am în-
ceput-o în 2008, la MTV, iar
de atunci am absolvit Facul-

tatea de Jurnalism şi un mas-
ter în jurnalism de radio şi te-
leviziune”, spune Ioana Voicu.


