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„Vrem drumuri
mai sigure”

Oamenii cer autorităţilor să
pună separatoare pe DN1,
pentru a scădea numărul
tragediilor. 
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METEO

Miercuri, 1 octombrie, Consiliul Judeţean Braşov invită pensionarii 
la un spectacol muzical susţinut de Daniela Vlădescu şi Bianca Ionescu

S-a definitivat soluţia pentru
ecologizarea haldelor de steril
de la CET şi ecologizarea ram-
pei de gunoi (cea de lângă
RAT Braşov). Este vorba des-
pre cultivarea acestora cu sal-
cie energetică, iar la periferia
acestor zone de cultură se vor
planta salcâmi, pentru a îm-

piedica intrarea persoanelor
străine. Un avantaj al cultivării
salciei energetice este acela că
pe perioada de vegetaţie salcia
extrage metalele grele din sol,
exact ceea ce se găseşte în ste-
rilul de la CET-uri şi în nămo-
lul de la staţia de epurare..

Universitatea Transilvania din
Braşov este singura din ţară
care va avea propria stagiune
de concerte. Deschiderea aces-
tei stagiuni va avea loc pe 1 oc-
tombrie, iar evenimentul va fi
lunar şi va avea loc la Aula
Universităţii. Începerea anului
universitar va fi marcată şi de

inaugurarea unui pian foarte
performant, achiziţionat de re-
prezentanţii instituţiei de învă-
ţământ braşovene. Concertul
va avea loc la ora 19.00, în
Aulă. Intrarea este liberă. Ase-
menea concerte la Aulă vor fi
ţinute o dată pe lună. 

Premieră la UniversitateSoluții de ecologizare 

Parţial noros
5°C /16°C

Spectacol pentru seniori
la Centrul Cultural Reduta
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„Lupii” nu mai
sperie pe nimeni

Corona Wolves Braşov a
pierdut ambele meciuri, 1-3
cu Dab Docler, respectiv
2-7 cu Nove Zamky.

Festivalul Musica
Coronensis

Cea de-a XII-a ediţie va
aduce în faţa publicului
compozitori braşoveni de
la începutul secolului. 
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Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de
carieră, cele două apreciate interprete
vor prezenta seniorilor braşoveni şla-
găre de ieri şi de azi. Spectacolul va

avea loc la sala Centrului Cultural
„Reduta”, începând cu ora 11:00, iar
intrarea va fi liberă, după cum a pre-
cizat Dragoș Crăciun, consilierul

jude?ean care coordonează activită?ile
destinate pensionarilor.  De aseme-
nea, începând cu data de 6 octombrie,
la Clubul Jude?ean al Pensionarilor

din cadrul Centrului Cultural „Redu-
ta” vor fi reluate cursurile gratuite de
calculatoare și dansuri de societate.
câte zece persoane. pag. 7
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Procurorii Direcţiei de In-
vestigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism – Serviciul Teritorial
Braşov, împreună cu poliţişti
specializaţi în combaterea cri-
minalităţii organizate din Bra-
şov şi Mehedinţi şi în
cooperare cu autorităţile judi-
ciare germane din Manheim,
au reuşit să anihileze un grup
infracţional organizat specia-
lizat în infracţiuni informatice. 

Procurorii DIICOT au în-
ceput urmărirea penală în data
de 01.07.2014 „in rem”, pen-
tru săvârşirii infracţiunilor de
constituire a unui grup infrac-
ţional organizat, prev. de

art.367 alin.1 din Codul penal
şi „operaţiuni ilegale cu dis-
pozitive sau programe infor-
matice”, prevăzute de art 367,
alin. 1, şi art.365 alin.2 din
Codul penal, ambele ambele
în condiţiile art.38 alin.1 din
Codul penal. Prin ordonanţele
din 24 septembrie 2014 pro-
curorul de caz a dispus conti-
nuarea urmăririi penale faţă
de C.C., C.V.şi A. S. I., sus-
pectaţi de comiterea infracţiu-
nilor mai sus arătate.

Întrucât procurorii DIICOT
aveau date cu privire la faptul
că inculpaţii intenţionau să
părăsească România deţinând
echipamente de fraudare a

bancomatelor – cei trei aveau
deja cumpărate bilete de avion
cu destinaţia Franţa, respectiv
Anglia, la data de 25.09.2014
a avut loc acţiunea de prin-
dere în flagrant. Indivizii au
fost prinşi în flagrant în Dro-
beta Turnu Severin, cu spri-
jinul SCCO Mehedinţi, pentru
imo bilizarea acestora poliţiştii
 fiind nevoiţi să facă uz de
arme. 

Procurorul DIICOT a dis-
pus în data de 26 septembrie
reţinerea celor trei inculpaţi
pentru 24 de ore şi i-a prezen-
tat Tribunalului Braşov cu pro-
punerea de arestare preventivă
pe o perioadă de 30 de zile. 

Accident colectiv de muncă la Autoliv
Un număr de 43 de angajaţi

ai unei fabrici de piese auto
din localitatea braşoveană Prej-
mer au ajuns la spital, vineri
dimineaţă, după ce au acuzat
stări de ameţeală, cel mai pro-
babil fiind vorba de intoxicaţie
cu monoxid de carbon, la faţa
locului fiind trimise zece am-
bulanţe şi şase echipaje
SMURD. Potrivit managerului
Spitalului Judeţean Braşov, dr.
Adrian Albotă, la spital au
ajuns 43 de persoane. Dintre
cei 43 de muncitori, 13 au ră-
mas internaţi.

„Vorbim de un accident
 colectiv de muncă, prin inha-
larea unei substanţe necu -
noscute. Pacienţii au fost
investigaţi, starea lor fiind sta-
bilizată. Nu a fost nimeni in-
ternat la terapie intensivă şi
nu a decedat nici o persoană
în urma acestui incident. Toţi
cei aduşi la spital au starea
de sănătate ameliorată. 13
sunt internaţi pe Secţia Me-
dicală 1, o pacientă a fost
transferată la secţia obstreti-
că-ginecologie la Maternitate,
fiind gravidă în cinci săptă-

mâni, unde va fi supraveghea-
tă în continuare. Un pacient
e internat la neurologie, în-
trucât a prezentat traumatism
cranio-cerebral produs în tim-
pul intoxicaţiei, iar o persoa-
nă a fost dusă pe secţia
Cardiologie, din cauza unei
tulburări de ritm în acest con-
text”, a declarat dr. Albotă.

La fabrica Autoliv din Prej-
mer, unde s-a produs inciden-
tul a fost demarată o anchetă
a ITM şi a ISU, deocamdată
fiind vorba despre „o substan-
ţă necunoscută”.

Şase persoane, printre
care şi un copil de 12 ani
şi o adolescentă de 19,
şi-au pierdut viaţa, sâm-
bătă seară, în urma unui
accident rutier produs pe
Drumul Naţional 1, la câ-
ţiva kilometri de Ploieşti,
după ce două autoturis-
me s-au ciocnit violent.

Principalul scenariu arată că
maşina care a intrat pe contra-
sens era condusă de un tânăr
de 28 de ani din Bucureşti, care
a vrut să se sinucidă, iar în actul
său sinucigaş a mai luat alte
cinci vieţi. Acesta a postat pe
contul personal de Facebook
un mesaj de adio: „Aveţi grijă
de voi prieteni, amici, cunoş-
tinţe, eu plec într-o lume mai
bună şi aveţi grijă pe cine iubiţi
să nu păţiţi la fel ca mine!! Vă
iubesc pe toţi! Iartă-mă Doam-
ne pentru ce fac, dar aşa nu
mai rezist să trăiesc”.

Bucureşteanul mergea pe
DN1, spre Ploieşti, cu 180 de
kilometri la oră. La kilometrul
81 a intrat frontal în maşina

de pe contrasens în care se
aflau cele cinci persoane, din
Câmpina. Impactul a fost atât
de puternic, încât toţi au murit
pe loc. 

Mihai Ungureanu, vicepri-
marul comunei Băneşti, spune
că această tragedie putea fi
prevenită dacă Compania Na-
ţională de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale din România
(CNADNR) amplasa un se-
parator de sensuri. „Au mai
fost cazuri în care conducăto-
rii auto au intrat pe contra-

sens, punând în pericol vieţile
celorlalţi şoferi. Vom ieşi în
stradă şi vom protesta, în spe-
ranţa că de data asta se vor
lua măsurile necesare pentru
ca tragedia de ieri să nu se
mai repete” a declarat vice-
primarul din Băneşti.

Peste o mie de persoane
sunt aşteptate, mâine, la un
„protest civic” organizat la
Câmpina de salariaţii unei fir-
me care acuză autorităţile de
nepăsare. „Evenimentul putea
fi evitat dacă în ultimii 20 de

ani autorităţile care se ocupă
de administrarea drumurilor
naţionale ar fi montat pe DN1,
drum naţional, separatoare
între sensurile de mers. Vă aş-
teptăm să veniţi îmbrăcaţi în
negru, marţi, 30 septembrie,
ora 17.00, în centrul munici-
piului Câmpina, zona Casa
Cărţii, să arătăm că ne pasă
şi suntem solidari cu concetă-
ţenii noştri care trec prin
această tragedie.”, spun orga-
nizatorii acţiunii de protest
într-un comunicat. 

Accidentul sinucigaşului 
de pe DN1 generează proteste 

Depăsire periculoasă: A intrat într-un tir
La data de 26.09.2014 în jurul orelor 13.35, P. S. de 46
ani din Braşov în timp ce conducea autoturismul marca
Opel Astra, pe D.N. 10 dinspre Braşov spre Prejmer, la
un moment dat s-a angajat într-o depăşire, a pătruns pe
contrasens şi a intrat în coliziune cu un autotren marca
MAN, cu semiremorca Schmitz. În urma accidentului
şoferul maşinii a fost rănit grav, fiind transportat la Spitalul
Judeţean Braşov.

Pieton accidentat pe trecere
În data de 27.09.2014, în jurul orei 06.50, B. D. G., de
57 ani, din mununicipiul Brasov, în timp ce conducea au-
toturismul Kia Ceed pe B-dul. Gării cand a ajuns la tre-
cerea de pietoni din dreptul Hotelului Kronwell, nu a
acordat prioritate de trecere lui C. D. de 45 de ani din
Braşov, care se angajase în traversarea străzii, acciden-
tând-o. În urma accidentului a rezultat vătămarea corpo-
rală uşoară pietonului.

Şi băut, şi fără permis
În data de 28.09.2014, în jurul orelor 00 : 30, pe DN 73,
intersecţie cu str. Uzinei, din localitatea Râşnov, a fost de-
pistat în trafic M. C.-M., de 26 ani din localitate, în timp ce
conducea autoturismul marca Honda Civic, fără a avea
permis de conducere de nicio categorie şi în timp ce se
afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Rezultatul testării cu
aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool
pur în aerul expirat. De asemenea, fiind condus la Spitalul
Zărneşti, a refuzat categoric să se supună prelevării de
mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Motoscuterist fără permis 
În data de 27.09.2014 ora 22:00, poliţiştii din Teliu l-au-
depistat pe P. A. M., de 38 ani din Budila în timp ce con-
ducea pe DJ 103 B, motoscuterul marca Piaggio Free,
fără a poseda permis de conducere. Cercetările continuă. 

DIICOT: Au fost prinşi trei indivizi 
care clonau carduri la Braşov

Dacă ar fi existat pe DN 1, un separator de sens ar fi prevenit tragedia



Consiliul Local a aprobat
vineri un proiect de hotărâre
propus pe ordinea de zi de
viceprimarul Adina Durbacă,
privind darea în administrare,
către SC RIAL SRL Braşov,
a două terenuri de pe strada
Timiş-Triaj, pentru construi-
rea de locuinţe. 

Cele două suprafeţe de te-
ren, de aproximativ 2.000
mp şi respectiv 1.000 mp, au

fost iniţial date în folosinţă
gratuită către ANL, în anul
2009, pentru construcţia de
locuinţe pentru tineri şi per-
soanele evacuate din imobi-
lele retrocedate, însă ANL
nu a dus la bun sfârşit acest
proiect, astfel că hotărârile
iniţiale au fost revocate.
„Având în vedere numărul
mare de solicitări pentru con-
struirea de locuinţe, respon-

sabilitatea Municipiului Bra-
şov de a asigura, în limita po-
sibilităţilor, condiţii decente
de locuit cetăţenilor săi, cu
precădere persoanelor tinere
şi celor evacuate din locuin-
ţele restituite conform Legii
nr 10/2001”, executivul a
propus Consiliului Local pro-
iectul de hotărâre menţionat,
se arată în documentaţia ane-
xată proeictului. A.P.

S-a definitivat soluţia
pentru ecologizarea halde-
lor de steril de la CET şi
ecologizarea rampei de gu-
noi (cea de lângă RAT Bra-
şov). Este vorba despre
cultivarea acestora cu salcie
energetică, iar la periferia
acestor zone de cultură se
vor planta salcâmi, pentru
a împiedica intrarea per-
soanelor străine, care se în-
deseşte foarte repede şi
devine un gard viu natural.

„Am discutat cu dl. pri-
mar George Scripcaru şi
am stabilit să convocăm o
întâlnire cu reprezentanţii
Institutului de Cercetări
Agricole de la Timişoara şi
ai primăriei Braşov, Sânpe-

tru şi ai CET-ului. La dis-
cuţii va fi invitată şi Com-
pania Apa, deorece conform
unui proiect care a dat re-
zultate bune la Timişoara,
prin fertililizarea haldelor
de steril cu nămolul de la
staţia de epurare producţia
de «combustibil» verde s-a
dublat”, a precizat Mircea
Boriceanu, consilier local.

Acesta mai spune că un
alt avantaj al cultivării sal-
ciei energetice este acela că
pe perioada de vegetaţie,
salcia extrage metalele gre-
le din sol, exact ceea ce se
găseşte în sterilul de la
CET-uri şi în nămolul de la
staţia de epurare. Potrivit
cercetătorilor bănăţeni, în

decurs de 10-12 ani de cul-
tivare a sălciilor energetice,
terenul poate fi redat agri-
culturii.

Mai mult, pe durata de
viaţă, până la recoltare,
acest soi de salcie produce
mai mult oxigen decât con-
sumă la ardere, când este
folosită ca şi combustibil
(arde în proporţie de 96%
şi este materie primă pen-
tru societăţile care produc
agent termic). În doi ani de
la plantare se face prima re-
coltare, iar pe halde, frun-
zele moarte care cad în
primul an de viaţă împie-
dică răspândirea prafului de
steril şi de la nămol.

Sebastian Dan 

Comisia Europeană
consideră că România
nu a întreprins acţiu-
nile necesare încă din
2007 pentru proteja-
rea cetăţenilor de po-
luarea cu particule
fine (PM10).

În acest context, comisarrii
europeni solicită ţării noastre
să ia măsuri de perspectivă
rapide şi eficiente pentru ca
perioada de neconformitate
să fie cât mai scurtă posibil,
informează un comunicat al
CE dat publicităţii.

Conform textului citat, ce-
tăţenii din anumite zone din
Bucureşti, Braşov şi Iaşi au
fost expuşi în mod aproape
continuu unor niveluri nesă-
nătoase de PM10 încă din

2007, potrivit ultimelor ra-
poarte din 2012.

Acţiunea CE, care este din
punct de vedere tehnic un aviz
motivat suplimentar, urmează
unei scrisori de punere în în-

târziere suplimentare trans-
misă în februarie 2013. Dacă
România nu va întreprinde
acţiunile care se impun, Co-
misia poate sesiza cazul Curţii
de Justiţie a UE. Particulele

fine (PM10) provin din emi-
siile generate de industrie, tra-
fic şi încălzirea locuinţelor şi
pot cauza astm, afecţiuni car-
diovasculare, cancer pulmonar
şi deces prematur. În confor-

mitate cu legislaţia UE, statele
membre au obligaţia de a li-
mita expunerea cetăţenilor la
particulele de acest tip.

Uniunea Europeană a făcut
eforturi mari pentru reducerea
poluării aerului: acum, maşi-
nile emit cu 90% mai puţine
gaze poluante decât cu 20 de
ani în urmă. Cum poluarea
aerului continuă să afecteze
mediul şi sănătatea oamenilor,
Comisia Europeană a propus
o nouă strategie care va duce
la îmbunătăţirea semnificativă
a calităţii aerului, până în
2020. Printre cei mai pericu-
loşi poluanţi se numără gazele
nocive şi aerosolii – particu-
lele de praf sau de funingine,
emise de maşinile cu motoare
diesel, de uleiurile arse sau de
solvenţii folosiţi la vopsele.

Acestea ne afectează plămâ-
nii. Prezenţa ozonului tropos-
feric rezultat din procesele
fotochimice – sau „smog”-ul
– este un alt pericol serios.
Creat atunci când anumiţi po-
luanţi reacţionează unii cu alţii
sub efectul razelor solare, el
poate cauza dificultăţi de res-
piraţie şi iritaţia gâtului şi a
ochilor. Depăşirea anumitor
praguri ale ozonului tropos-
feric, în combinaţie cu alte
substanţe poluante, afectează,
de asemenea, pădurile, recol-
tele şi animalele. În fiecare
an, în Europa, gradul de po-
luare a aerului contribuie la
decesul prematur a circa
370.000 de persoane şi redu-
ce, în medie cu 8 luni, spe-
ranţa de viaţă a fiecăruia
dintre noi. 

Braşovenii sunt supuşi
poluării puternice!

Terenuri pentru construcţia 
de noi locuinţe sociale la Braşov

Comisia Europeană solicită României să ia măsuri pentru a diminua poluarea aerului
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Soluţie pentru ecologizarea haldelor
de steril de la CET şi a rampei de gunoi



ECONOMIC4 Luni

La doar un an şi trei luni de
la inaugurarea podului Vidin-
Calafat, suprafaţa de asfalt de
pe o parte a podului a trebuit
să fie înlocuită în întregime, a
declarat Vladimir Andreev, di-
rectorul companiei mixte care
gestionează podul, transmite
BTA.

Potrivit lui Andreev, supra-
faţa de asfalt de pe o parte a
podului a fost complet înlocui-
tă până la mijlocul lunii sep-
tembrie, în timp ce în direcţia
opusă suprafaţa de asfalt a fost
doar parţial reparată. Lucrările
de reparaţii sunt efectuate de
firma spaniolă FCC, care a fost
responsabilă şi de construcţia
podului, în condiţiile în care
acestea sunt cuprinse în garan-

ţie. Iniţial FCC a început doar
o înlocuire parţială a suprafeţei
de asfalt însă ulterior a decis
să înlocuiască în întregime
stratul de asfalt.

Vladimir Andreev nu a pu-
tut spune când vor fi terminate
lucrările, deoarece construc-
torul nu a fixat încă un termen
limită. De asemenea, nu este
clar care este compania care
va controla calitatea lucrărilor
de reparaţii, deoarece contrac-
tul iniţial de supraveghere a
expirat în momentul dării în
folosinţă a podului. Cu toate
acestea, Andreev a subliniat
că lucrările care se derulează
în prezent nu afectează traficul
deoarece poate fi folosită o
parte a podului.

Podul de la Calafat-Vidin,
cel de-al doilea pod de trecere
peste Dunăre între România
şi Bulgaria, are o lungime
de aproximativ 2 kilometri,
4 benzi rutiere (două pe fiecare
sens), o linie simplă de cale fe-
rată, două trotuare şi o pistă
pentru biciclişti. De la darea
sa în folosinţă, podul a fost uti-
lizat de 650.000 de vehicule.

Valoarea investiţiei pentru
podul mixt Calafat-Vidin, în
cazul României, a fost de
27.538.471,88 euro, sursa de
finanţare fiind asigurată de Co-
misia Europeană, cu fonduri
nerambursabile (75%) şi de
Guvernul României, cu fon-
duri de la bugetul de stat
(25%).

O companie americană va deveni 
al treilea producător de gaze din România

Compania americană Stra-
tum Energy va deveni al treilea
producător de gaze din Româ-
nia, după ce va investi 150 de
milioane de dolari anul viitor
în ţara noastră, a declarat, vi-
neri, ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicolescu.

„Compania Stratum Energy
va deveni al deveni al treilea
producător de gaz din Româ-
nia după Romgaz şi Petrom,

cu o producţie anuală de peste
0,5 miliarde mc, după ce va
investi peste 150 milioane de
dolari anul următor în ţară
noastră în dezvoltarea desco-
peririi de gaz convenţional fă-
cută, recent, de companie în
zona Moineşti, judeţul Bacău”,
a spus Nicolescu.

El a subliniat că investiţiile
americane vor avea un rol
crucial în obţinerea indepen-

denţei energetice a ţării noas-
tre, în anul 2020.

Compania americană Ex-
xonMobil explorează, alături
de OMV Petrom, un perime-
tru de mare adâncime în Ma-
rea Neagră, iar descoperirile
recente de acolo vor asigura
României independenţa ener-
getică începând cu anul 2020,
potrivit estimărilor companii-
lor petroliere.

Municipalitatea a obţinut
peste 24 de milioane de
lei nerambursabili pen-
tru proiectele depuse pe
Programul de Cooperare
Elveţiano-Român.

Este vorba despre două ce-
reri de finanţare care vizează
îmbunătăţirea eficienţei ener-
getice la Colegiul Naţional de
Informatică „Grigore Moisil”
şi Şcoala Generală nr.4, uti-
lizând tehnologii de ultimă
oră, şi de reabilitarea reţelelor
de transport şi distribuţie ener-
gie termică în zona Tractorul.

„Vorbim despre două pro-
iecte foarte importante pentru
comunitatea braşoveană, de-
oarece vizează zona de eficien-
tizare energetică şi, implicit, de
reducere a cheltuielilor cu ener-
gia, atât pentru populaţie, cât
şi pentru municipalitate, dar şi
de reducere a emisiilor poluan-
te, folosind cele mai noi soluţii
din domeniu. În ultimii ani am
acordat o atenţie deosebită
creşterii eficienţei energetice,

atât la nivelul clădirilor publice,
în special al şcolilor, cât şi al
reţelei de energie termică, iar
rezultatele s-au văzut imediat.
La fel cu reţelele de termoficare,
modernizarea acestora ne-a
permis să putem menţine preţul
la un nivel competitiv. Iar aces-
te măsuri, alături de celelalte
acţiuni întreprinse pentru re-
ducerea poluării, ne-au dat po-
sibilitatea să ne propunem o
ţintă ambiţioasă pentru anul

2020. Dacă în Convenţia Pri-
marilor, semnată în 2008,
ne-am angajat să reducem po-
luarea cu 20%, până în 2020,
acum ţinta noastră este de 32%
şi am încredere că o vom atin-
ge”, a anunţat primarul George
Scripcaru. 

Reabilitarea celor două clă-
diri ale instituţiilor de învă-
ţământ menţionate se va face
prin proiectul „Renovarea clă-
dirilor municipale şi a şcolilor,

utilizând tehnologii de con-
strucţie inteligente”, cu o va-
loare totală de 11,18 milioane
lei (2.981.400 franci elveţieni
– CHF), din care 9,18 milioa-
ne lei (2.448.000 CHF) re-
prezintă valoarea eligibilă a
proiectului. Prin Programul
de Cooperare Elveţiano-Ro-
mân se asigură finanţarea ne-
rambursabilă în proporţie de
84,99% din valoarea eligibilă,
respectiv 7,8 milioane lei
(2.080.000 CHF). „Reabili-
tarea reţelelor de transport şi
distribuţie energie termică în
zona rezidenţială Tractorul
din Braşov” este un proiect
cu o valoare totală de 23,78
milioane lei (6.346.194
CHF), din care 19,27 milioa-
ne lei (5.142.035 CHF) re-
prezintă valoarea eligibilă a
proiectului. Prin Programul
de Cooperare Elveţiano-Ro-
mân se asigură finanţarea ne-
rambursabilă în proporţie de
85% din valoarea eligibilă,
respectiv 16,38 milioane lei
lei (4.370.730 CHF). A.P.

Primarul George Scripcaru

Proiecte derulate în Braşov
cu fonduri elveţiene

Flash economic
Câteva sute de lei strânse la pensia privată obligatorie
Suma medie strânsă într-un cont de pensie privată obli-
gatorie în care s-au făcut constant viramente lunare în
ultimii şase ani este în prezent de circa 4.500 de lei, scrie
Ziarul Financiar. Din totalul de 6,1 milioane de participanţi
la sistem, doar 60% au virat contribuţiile lună de lună.
În cazul celorlalţi 40%, suma medie acumulată în cont
este de câteva sute de lei, potrivit Ziarului Financiar.
Sistemul de pensii private obligatorii a fost lansat în 2008
şi fondurile de pensii au ajuns la active totale de 17 mi-
liarde lei. Pentru acest an, contribuţia a fost fixată la 4,5%
din venitul salarial brut şi este de aşteptat să ajungă la
6% în 2017. „Dacă noi considerăm că am pierdut războiul
demografic, soluţiile pentru a avea un trai decent la bă-
trâneţe sunt fie să continuăm să muncim, iar la 65 de
ani să ne bem cafeaua de dimineaţă la birou, fie să eco-
nomisim din timpul vieţii activ”, spune Marius Popescu,
membru în consiliul de administraţie al ING Pensii.

Rezervări pentru Litoral 2015
Agenţiile de turism şi hotelurile din România au lansat
încă din luna septembrie oferte cu reduceri de până la
50% pentru vacanţele de anul viitor pe litoral, prin Pro-
gramul „Înscrieri Ultra-Timpurii”, a anunţat, într-un comu-
nicat, agenţia Bibi Touring, specializată în turismul intern.
Potrivit agenţiei, primele sejururi pentru anul viitor pe
litoral au fost deja rezervate. Pentru a beneficia de redu-
cerile de până la 50%, turiştii trebuie să-şi rezerve vacanţa
până la finele anului. „Lansarea campaniei de «Înscrieri
Ultra-Timpurii» pentru viitorul sezon estival, acum în sep-
tembrie, reprezintă o premieră pentru piaţa românească.
Şi dacă în 2005, când abia apăruse conceptul de «În-
scrieri Timpurii», primele oferte se lansau în februarie
pentru vara acelui an, astăzi practic suntem în situaţia
de a trece dintr-un sezon în altul fără pauză”, a declarat
în comunicat Adrian Voican, directorul agenţiei.

Podul Vidin-Calafat are nevoie de reparaţii 
la un an de la inaugurareComunicat de presă

1. Primăria oraşului Predeal aduce la cunoştinţa cetăţenilor oraşului precum şi a tuturor per-
soanelor interesate că, în data de 16.09.2014 s-a semnat Contractul de finanţare nr. 4734/AK
între operatorul de apă S.C. RAJA S.A. Constanţa, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Cli-
matice şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa, privind Asistenţa
tehnică de pregătire a proiectului de investiţii în infrastructură de apă şi apă uzată, prevăzut
pentru U.A.T Predeal în cadrul programului POS Mediu II, perioada 2014-2020.
Proiectul propune lucrări în valoare totală de 11.068.282 euro, 
care vizează următoarele obiective:
Apă: 7.177.009 euro
– Reabilitare surse existente (Glăjerie;Valea Azugii – 100 l/s);
– Staţie tratare nouă şi laborator (Valea Augii);
– Extindere conductă de aducţiune (Glăjerie) – 15 km
– Reabilitare conductă de aducţiune (Valea Azugii) – 3,8 km
– Reabilitare staţii de pompare existente (Joiţa, Valea Azugii)
– Extindere reţea distribuţie (Predeal) – 3,663 km
– Reabilitare reţea distribuţie (Predeal) – 11,531 km
– Rezervor nou – Cioplea
– Reabilitare rezervoare: Susai, Cioplea, Joiţa
Canal: 3.891.273 euro
– Staţii noi de pompare Predeal (3 staţii);
– Extindere reţea canalizare Predeal – 11,060 km
– Reabilitare reţea canalizare Predeal – 8,107 km
– Extindere conductă de refulare – 4 km
Fondurile puse la dispoziţie pentru serviciile de consultanţă sunt asigurate din următoarele
surse: FEDR-81,48 %; Buget de Stat-17,52 % şi Buget local-1 %, respectiv 3.288 euro (fără
T.V.A.), cu susţinerea de către operator a valorii T.V.A. 24 % pentru întregul proiect.
Obiectivele de investiţii propuse pentru această etapă a programului POS Mediu, precum şi
cota de cofinanţare aferentă serviciilor de consultanţă privind asistenţa tehnică pentru pregătirea
proiectului de investiţii au fost stabilite şi aprobate de către Consiliul Local Predeal prin
H.C.L. nr.277/13.12.2014.
2. Primăria oraşului Predeal informează cetăţenii oraşului precum şi toate persoanele interesate
asupra stadiului de desfăşurare a lucrărilor la Centrul de Agrement şi SPA-Predeal, obiectiv
finanţat prin POR 2007-2013 Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”,
şi a cărui execuţie a demarat anul acesta, având termenul de finalizare în anul 2015. Astfel,
în conformitate cu graficul de execuţie anexă la contractul convenit cu executantul SC
DAFLO GROUP SRL, s-au realizat lucrări la infrastructură, privind turnarea betonului în
radier şi realizarea armăturilor pentru corpurile 1-5 aferente demisolului clădirii, urmând ca
săptămâna aceasta, în intervalul 2-5 octombrie, să se realizeze turnarea betonului la pereţi
stâlpi şi diafragme în aceste sectoare ale clădirii.



Preşedintele CNS „Car-
tel Alfa”, Bogdan Hossu, a
anunţat că, de astăzi,
29 septembrie şi până pe
7 octombrie, sindicaliştii
încep pichetarea Ministe-
rului Muncii.

Ei cer câteva modificări
în Legea dialogului social,
introducerea contractului co-
lectiv de muncă unic la nivel
naţional, dreptul la conflict
de muncă şi realizarea unor
relaţii de muncă negociabile
pentru salariaţi, „nu trans-
formarea lor în sclavi mo-
derni”. Pe 7 octombrie este
programat un miting sindical
în Piaţa Victoriei, la care vor
participa 5.000 de persoane.

11 persoane angajate pe
loc, iar dintre acestea 5 absol-
venţi. Sunt cifrele obţinute în
urma organizării la Braşov a
Bursei Locurilor de Muncă
pentru Absolvenţi. La eveni-
mentul desfăşurat la Casa Ar-
matei au participat peste 900
de persoane, potrivit datelor
oferite de reprezentanţii
Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă. 

Dintre cei peste 900 de
participanţi la bursă 370 erau
absolvenţi. Potrivit specialiş-

tilor Agenţiei judeţene Pentru
Ocuparea Forţei de Muncă la
interviuri vor fi chemate 280
de persoane.

„La târg s-au înscris 95
de angajatori, care oferă
peste 1400 de locuri de
muncă. Dintre acestea, 150
de locuri de muncă sunt des-
tinate  persoanelor cu studii
superioa re.” a declarat Liliana
Dragomir, director AJOFM
Braşov. Posturile în care au
fost angajaţi tinerii absolvenţi
sunt de agent de vânzare, in-

giner, agenţi servicii clienţi şi
programator.

La nivel naţional, 760 de
absolvenţi, dintre care 111 cu
studii superioare, au fost an-
gajaţi pe loc la bursa locurilor
de muncă. În vederea organi-
zării acestui eveniment, au
fost contactaţi 27.056 de
agenţi economici, dintre care
2.467 au participat şi au oferit
29.405 de locuri de muncă.
Potrivit ANOFM, locurile de
desfăşurare ale bursei au fost
vizitate de 30.137 persoane.

Secretarul de stat din
MAI Raed Arafat a de-
clarat vineri, că în cazul
unui cutremur puternic,
dincolo de consolidarea
clădirilor, este necesar
ca mobila şi aparatura
din interiorul acestora
să fie bine fixate. 

De asemenea, Raed Arafat
a ţinut să precizeze că popu-
laţia trebuie să aibă provizii,
precum mâncare şi apă, pen-
tru minimum trei zile.

„În zonele care sunt supuse
riscului seismic, mobilierul şi
echipamentele trebuie fixate.
Întotdeaua am ridicat această
problemă. Un spital nu este
neapărat să fie funcţional
după un cutremur dacă doar
ai consolidat clădirea. Dacă
echipamentele din spital nu
sunt fixate şi protejate, acest

spital devine nefuncţional
după cutremur numai prin
faptul că echipamentele din
el se distrug. Clădirea poate
să rămână, dar să fie nefunc-
ţională, pentru că totul se dis-
truge în timpul cutremurului”,
a afirmat Raed Arafat, la dez-
baterea „Prevenirea dezastre-
lor şi măsuri în cazul produ-
cerii unui cutremur – învăţate
din experienţa japoneză”. Se-
cretarul de stat din MAI a
mai spus că în caz de cutre-
mur, orice om ar trebui să
aibă în casă provizii pentru
minimum trei zile.

„Japoneziii spun că în pri-
mele 72 de ore (de la produ-
cerea unui dezastru – n.r.) nu
este timp pentru cei care nu
au probleme majore (...) Un
mesaj care se transmite popu-
laţiei: pregătiţi-vă că în pri-
mele 72 de ore nu avem timp

de cei care nu au probleme
majore. Adică: apă, mâncare
pentru trei zile, totdeauna să
le ai la tine acasă. Aceste me-
saj nu numai în Japonia se
transmite, o să îl auziţi de că-
tre cei din SUA, de către mai
multe ţări care s-au confruntat
cu situaţii de calamităţi”, a
afirmat Raed Arafat.

De asemenea, secretarul de
stat a ţinut să precizeze că în
cazul unor calamităţi, popu-
laţia face parte din sistemul
de intervenţie şi că este ne-
voie de voluntari. „În Româ-
nia este un sistem de inter-
venţie care nu este foarte di-
ferit de cel din Japonia. Bu-
cureştiul trebuie să fie
pregătit pentru intervenţie,
dar Bucureştiul nu va inter-
veni singur în Bucureşti. Ni-
ciodată, într-o ţară ca Româ-
nia, nu se va aştepta ca Bu-

cureştiul să facă faţă singur
(în cazul unui cutremur pu-
ternic n.r.), este imposibil.
Trebuie să pregătim o ţară în-
treagă să intervină nu numai
în Bucureşti. Sistemul
naţional de intervenţie trebuie
să fie pregătit să reacţioneze
integral şi integrat la orice si-
tuaţie. Am reuşit să obţinem
autorizaţie din partea ONU
pentru prima echipă de pom-
pieri pentru căutare-salvare.
Acum planul nostru este ca în
fiecare judeţ să avem câte o
astfel de echipă în următorii
patru-cinci ani. Pregătirea
personalului de intervenţie
este la fel de importantă ca şi
pregătirea populaţiei. O ţară
întreagă va răspunde în si-
tuaţia unei calamităţi. Zona
neafectată va fi cea care va
interveni în zona afectată”, a
menţionat Raed Arafat.Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit de măsurile preventive 

Prevenirea dezastrelor 
şi experienţa japoneză
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Braşov: 11 persoane angajate pe loc
la Bursa locurilor de muncă 

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

Prevenirea delicvenţei juvenile
Delincvenţa juvenilă este o componentă a
fenomenului criminalităţii, cu o identitate
proprie conferită de categoria de indivizi
la care se referă.

Particularitatea acestui
segment infracţional este
reflectată şi de faptul că
nu se suprapune pe evo-
luţia înregistrată de cri-
minalitate în general, cau-
zele generatoare fiind, de
asemenea, diferite de si-
tuaţiile în care sunt impli-
cate persoane adulte.

Principala cauză a apari-
ţiei atitudinilor antisociale la copii o con-
stituie influenţa mediului social şi a proce-
selor psihice la nivelul conştiinţei individu-
lui. Un rol important îl au şi împrejurările
concrete de viaţă ale fiecărei persoane.

Personalitatea copilului începe să se contu-
reze după vârsta de 2 ani, vârsta la care aces-
ta începe să perceapă şi să fie atent la ceea
ce se întâmplă în jurul său. Familia este pri-
ma care trebuie să vegheze la formarea şi
modelarea personalităţii copilului.

În adolescenţă continuă în ritm alert pro-
cesul de desăvârşire a personalităţii indivi-
dului. Apar aşa-numitele „crize” ale ado-

lescenţei, în raport cu situaţia familiei, cu
societatea în care trăieşte copilul. În această
perioadă, colectivul în care învaţă, grupul
de prieteni îşi pun amprenta pe formarea

personalităţii. Tot acum,
gândirea lui păstrează o
doză mare de subiecti-
vism, în această privinţă
exemplul de obiectivi tate
al părinţilor şi pro fe -
sorilor fiind foarte impor-
tant. În cazul în care co-
pilul creşte şi se dezvoltă
în condiţii improprii de
viaţă, într-o familie dez-
binată, părinţi cu pro -
bleme comportamentale,

când este influenţat negativ de colegi, de
prieteni etc., se crează premisele unui com-
portament delicvent.

O veche zicală spune „copilul este oglinda
părinţilor”, iar ceea ce el devine în adoles-
cenţă şi, mai târziu, la maturitate, nu în-
seamnă altceva decât rodul iubirii, înţelep-
ciunii şi răbdării celor mari.

Acordând mai multă atenţie copiilor dum-
neavoastră precum şi preocupărilor sau
prietenilor pe care îi au, îi puteţi feri de ne-
cazuri şi vă puteţi bucura în continuare de
farmecul zâmbetului lor, de liniştea familiei
dumneavoastră.

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII

Începe sezonul protestelor sindicale
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Banca Naţională Săsească

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Construită în 1906 după planurile arhitectului Albert

Scheller, clădirea este una din puţinele în stil Art Nou-

veau din Braşov. Imediat după darea în folosinţă, im-

obilul a adăpostit sediul Băncii Naţionale Săseşti. Din

1929, până la naţionalizarea din 1948, aici a funcţionat

sediul Casei Generale de Economii. Odată cu sosirea

la putere a comuniştilor, clădirea a trecut în patrimoniul

statului şi a fost utilizată mai întâi drept sediu al So-

cietăţii Naţionale de Electricitate, iar din 1950 a trecut

în administrarea Ministerului Finanţelor. După Revo-

luţia din 1989, imobilul a fost sediu al Bancorex până

acum câţiva ani, când banca a dispărut.



Universitatea „Transil-
vania” din Braşov va
deschide pe 1 octom-
brie, odată cu începerea
noului an universitar,
prima stagiune de con-
certe a instituţiei, fiind
singura din ţară care are
stagiune proprie.

Deschiderea stagiunii va fi
realizată prin concertul pia-
nistului Horia Mihail, care va
inaugura pianul Steinway
achiziţionat din Hamburg cu
150.000 euro din fondurile
proprii ale universităţii.

„Va fi cel puţin un concert
pe lună susţinut de studenţii
de la Facultatea de Muzică şi
de invitaţii acestora, toate con-
certele urmând să fie susţinute
în Aula Universităţii, iar intra-
rea este liberă”, a spus rectorul
Universităţii „Transil vania”,
Ioan Vasile Abrudan (foto). 

Concertul va avea loc de la
ora 19.00, în Aula Universităţii. 

„Deschiderea stagiunii de
concerte va fi susţinută printr-
un concert extraordinar al pia-
nistului braşovean Horia
Mihail, care va inaugura pri-
mul concert Grand Steinway
& Sons. Acum putem face
această stagiune pentru că
avem cel mai performant pian
la ora actuală. Universitatea
Transilvania a achiziţionat
acest pian şi putem deschide o
stagiune de concerte a univer-
sităţii. Aceste concerte vor fi

unele cu orchestra, altele reci-
tal, altele de muzică de cameră,
muzică de operă, pe diverse
paliere. Facultatea de Muzică
a avut orchestră dintotdeauna”,
a spus decanul Facultăţii de
Muzică, Stela Drăgulin.

La Facultatea de Muzică
studiază aproximativ 200 de
studenţi.

„Aula” Universităţii Tran-
silvania se va transforma o
dată pe lună într-o sală de
concerte.

Premieră la Braşov

Ca în fiecare an, adminis-
traţia judeţeană le pregăteşte
seniorilor braşoveni o surpriză
cu ocazia Zilei Internaţionale
a Persoanelor Vârstnice. Mier-
curi, 1 octombrie, Consiliul
Judeţean îi invită pe braşovenii
de vârsta a treia la spectacolul
„Două vieţi pentru muzică”,
susţinut de Daniela Vlădescu
şi Bianca Ionescu. Evenimen-
tul marchează împlinirea a trei
decenii de carieră pentru cele
două cunoscute soprane, care
vor prezenta publicului îndră-
gite şlagăre de ieri şi de azi.
Spectacolul va avea loc la sala
Centrului Cultural „Reduta”,
începând cu ora 11:00, iar in-

trarea va fi liberă, după cum
a precizat Dragoş Crăciun,
consilierul judeţean care co-
ordonează activităţile destinate
pensionarilor. 

El a menţionat că momen-
tele de destindere pentru se-
niorii braşoveni vor continua.
Astfel, în zilele de 27 şi 28 oc-
tombrie, pe scena de la „Re-
duta” vor avea loc două
reprezentaţii de dansuri şi cân-
tece tradiţionale susţinute de
un ansamblu folcloric şi o in-
terpretă din Mexic. Şi la aceste
spectacole de cultură mexicană
accesul publicului va fi liber. 

De asemenea, începând cu
data de 6 octombrie, la Clubul

Judeţean al Pensionarilor din
cadrul Centrului Cultural „Re-
duta” vor fi reluate cursurile
gratuite de calculatoare şi dan-
suri de societate. 

„La cursul de calculatoare
care va dura două luni, do-
ritorii vor fi împărţiţi pe gru-
pe de începători şi avansaţi,
a câte zece persoane. În pre-
zent avem 85 de pensionari
care doresc să deprindă tai-
nele computerului. Înscrierile
la ambele cursuri mai conti-
nuă până pe 3 octombrie,
atât la sediul «Redutei», cât
şi prin telefon, la numărul
0268.474.011”, a precizat
Dragoş Crăciun. 

Târgul de toamnă a fost
deschis sâmbătă cu muzică
populară, mici, pas-
tramă şi must, şi va
dura până duminică,
5 octombrie. 

„Am amenajat în
premieră pentru
Târgul de toamnă
platforma de la Ro-
man, o locaţie care
are de obicei altă
utilitate. Avem aici
50 de producători şi 10 socie-
tăţi comerciale specializate în
fructe, legume, produse de pa-

nificaţie, carne, patiserie şi al-
tele de acest fel. Preţurile cred

că sunt echilibrate şi ele de-
pind şi de calitatea şi prospe-
ţimea produselor, şi de modul

în care fiecare producător în-
ţelege să îşi desfăşoare acti-

vitatea. De exemplu,
cartofii erau în pri-
ma oră 80 de bani,
iar acum am văzut şi
cu 50 de bani. Cred
că până la urmă se
vor echilibra şi bra-
şovenii vor putea ale-
ge la preţuri bune
produsele pentru
aprovizionarea de

iarnă”, a declarat administra-
torul public al municipiului,
Miklos Gantz. A.P.

Concert cu intrare liberă de 
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Universitatea „Transilvania” este singura instituţie
de învăţământ superior care va avea stagiune de concerte

„Târgul de Toamnă” mai ţine o săptămână
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Cum va fi vremea la munte
până pe 5 octombrie
Administraţia Naţională de
Meteorologie a anunţat
prognoza privind valorile ter-
mice şi precipitaţiile în toate
regiunile ţării până la 5 oc-
tombrie, scrie businessma-
gazin.ro. În Transilvania,
vremea va intra într-un pro-
ces de încălzire uşoară, iar
la sfârşitul intervalului me-
diile temperaturilor maxime
se vor situa în jurul a 16 gra-
de. Mediile minimelor vor
avea aceeaşi evoluţie, fără

să mai atingă valorile mini-
me de 1-2 grade din perioa-
da anterioară. Probabilitatea
de ploi va fi ridicată. La mun-
te, de la maxime diurne ini-
ţiale situate, în medie, în
jurul valorii de 6 grade, res-
pectiv minime nocturne ne-
gative, vremea se va încălzi
uşor, iar valorile termice vor
fi apropiate de normele cli-
matologice ale perioadei.
Probabilitatea de precipitaţii
va fi ridicată.

Se măresc taxele la cazare
în căminele din Universita-
tea Transilvania Braşov. Ast-
fel, aceste tarife vor avea
preţuri mai mari cu 12 pro-
cente, preţul mediu fiind de
170 lei/lună, şi cu 22% pen-
tru cei de pe locurile cu taxă,
respectiv 270 lei/lună. Acest
lucru se întâmplă din cauza
faptului că, începând cu
septembrie, spaţiile de ca-
zare ale universităţilor au
fost incluse în categoria con-
sumatorilor industriali şi de
aceea preţul a crescut, spu-

ne conducerea Universităţii.
„Din cauza creşterii cheltu-
ielilor am fost nevoiţi să ope-
răm o majorare a tarifelor de
cazare pentru studenţi. Pre-
ţurile diferă de la un cămin
la altul, în funcţie de condiţii
şi dotări, cu circa 5 lei”, a
mai spus prorectorul Univer-
sităţii „Transilvania”, Daniel
Munteanu. Universitatea
„Transilvania” are 4.234 de
locuri de cazare în cele 13
cămine din cele două cam-
pusuri, ofertă care acoperă
cam 90% din cereri.

Taxe de cazare mărite
în căminele studenţeşti
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Jucătoarea de tenis Simona
Halep, locul 2 WTA, a învins-
o pe sportiva cehă Barbora
Zahlavova Strycova, locul 32
WTA, şi s-a calificat în turul
doi la China Open, competiţie
de categorie Premier Manda-
tory, cu premii de 5,4 milioa-
ne de dolari. Simona Halep
s-a impus cu scorul de 6-1, 6-
4, după o oră şi 27 de minute
de joc. Halep şi adversara ei
în vârstă de 28 de ani se mai
întâlniseră până acum o sin-
gură dată în circuitul WTA,
în 2010, în calificările turneu-
lui de la Paris, când jucătoarea
cehă s-a impus cu scorul de
6-1, 6-4. În turul doi, Halep

o va întâlni pe chinezoaica
Lin Zhu, beneficiara unui wild
card, care a acces în turul doi
în urma abandonului rusoaicei
Anastasia Pavliucenkova, la
scorul de 3-6, 3-3. Lin Zhu
ocupă locul 168 WTA şi nu
s-a mai întâlnit până acum cu
Simona Halep în circuit. Pen-
tru accederea în turul doi la
Beijing, Halep va primi 65 de
puncte WTA şi un cec de
25.100 de dolari. Din păcate,
Monica Niculescu a fost eli-
minată în primul tur de la Chi-
na Open. Niculescu a fost
învinsă de Andreea Petkovic
din Germania în trei seturi,
scor 6-2, 6-7, 4-6.

De joi şi până duminică, baza olimpică
de sărituri cu schiurile de pe Valea Căr-
bunării din Râşnov a găzduit două con-
cursuri extrem de interesante, Cupa
Carpaţi şi Cupa FIS. Ambele concursuri
s-au desfăşurat pe material sintetic. La
Cupa Carpaţi, atât fetele cât şi băieţii au
sărit de pe trambulina de K 64 de metri,
în timp ce la Cupa FIS băieţii şi-au luat
zborul de pe trambulina de K 90. Com-
petiţia europeană ce s-a disputat sâmbătă
şi duminică a strâns la start un număr

record de participanţi pentru o etapă de
Cupa FIS, desfăşurată în acest sezon. 

„Am reuşit să demonstrăm că aici, la
Râşnov, putem organiza în condiţii ex-
celente şi competiţii în sezonul de vară.
Suntem bucuroşi că Râşnovul a reuşit să
doboare recordul de participare într-o
etapă de Cupa FIS în acest sezon. Asta
înseamnă că aici sunt condiţii foarte bune
şi competitorilor le place să vină să con-
cureze la Râşnov. La această competiţie
sunt prezenţi 65 de sportivi din zece ţări

cu tradiţie în săriturile cu schiurile”, a
declarat primarul oraşului Râşnov,
Adrian Veştea. 

Sportiva din România Dana Haralambie
a reuşit să câştige etapa disputată duminică,
după ce sâmbătă încheiase concursul pe
poziţia secundă, în urma japonezei Ayaka
Igarashi. La băieţi, cea mai bună clasare
a fost reuşită de Eduard Torok. Edi a ocu-
pat locul 10 în proba dominată de bulgarul
Vladimir Zografski, un sportiv care are
numeroase prezenţe în cupa mondială.    

În weekend s-a zburat la Râşnov

Halep a debutat cu dreptul la China Open
Perechea Horia

Tecău/ Jean-Julien
Rojer (România/
Olanda), principala
favorită, a câştigat
proba de dublu din
cadrul turneului de
la Shenzhen, dotat
c u  p r e m i i  d e
655.000 de dolari.
Horia Tecău şi Jean-Julien
Rojer au învins în finală pe-
rechea australiană Sam
Groth/Chris Guccione, scor
6-4, 7-6 (4), după o oră şi
26 de minute de joc, infor-
mează atpworldtour.com.
Tecău şi Rojer au câştigat al
şaselea titlu în acest sezon,

după cele de la Zagreb, Ca-
sablanca, Bucureşti, 's-Her-
togenbosch şi Washington.
Premiul pentru câştigătorii
probei este de 32.500 de do-
lari şi 250 de puncte ATP,
iar cel pentru învinşii din fi-
nală de 17.080 de dolari şi
150 de puncte ATP.

Corona Wolves Braşov a
pierdut ambele jocuri
disputate pe propriul te-
ren în Liga Mol, 1-3 (1-1,
0-1, 0-1) cu Dab Docler,
respectiv 2-7 (2-3, 0-1, 0-
3) cu campioana din se-
zonul trecut, formaţia
slovacă Nove Zamky.

Hocheiştii de la Corona
Wolves Braşov s-au întors din
deplasarea din Ungaria cu cinci
puncte, după ce au reuşit o vic-
torie şi au pierdut două jocuri,
unul după prelungiri iar celălalt
după executarea loviturilor de
departajare. Oficialii de la Co-
rona erau mulţumiţi şi anunţau
că obiectivul pentru partidele
de pe teren propriu cu Dab
Docler şi Nove Zamky, este
cucerirea tutror celor şase
puncte. Socoteala de acasă nu
se potriveşte cu cea din târg şi
hocheiştii braşoveni nu au reu-
şit să obţină nici măcar un
punct din cele două confrun-
tări. La finalul umilinţei cu
Nove Zamky, tehnicianul lu-
pilor, Miroslav Ihnacak, a fost
băgat în şedinţă de preşedintele
secţiei de hochei de la Corona,
Zoltan Olti Paşca. 

Au jucat în superioritate şi au
pierdut. Prima confruntare a
fost cea cu Dab Docler, în care
elevii antrenorului Miroslav
Ihnacak au evoluat în superio-
ritate numerică mai bine de o
repriză, maghiarii fiind sanc-
ţionaţi cu 14 eliminări de două

minute. Nici în aceste condiţii
braşovenii nu au putut să se
impună şi au părăsit terenul în-
vinşi, scor 1-3 (1-1, 0-1, 0-1).
Fodor a deschis scorul pentru
trupa de sub Tâmpa, însă ma-
ghiarii au egalat înainte de pri-
ma pauză prin Szappanos. În
repriza secundă Azari a dus
formaţia Dab Docler în avan-
taj. Elevii lui Ihnacak au căutat
golul egalizator însă au fost ne-
putincioşi în faţa porţii adverse.
Cu şapte secunde înainte de
încheierea meciului, Groschl
a stabilit scorul final înscriind
în poarta goală, trimiţând cu
mantinela. 

„Nu am patinat bine în acest
meci. Am avut multe minute de
superioritate numerică şi nu
am reuşit să înscriem. Când
nu marchezi nici în 5 contra 3

nu poţi să câştigi. Am reuşit să
ratăm şi cu poarta goală. Am
avut şi două absenţe de marcă,
Obsut şi Zsok, iar asta s-a vă-
zut”, a declarat la final antre-
norul Miroslav Ihnacak.

Umiliţi de Nove Zamky. După
înfrângerea cu Dab Docler,
toată lumea aştepta ca lupii să
se trezească în meciul cu Nove
Zamky. Din păcate, braşovenii
au fost umiliţi de campioana
sezonului trecut în Liga Mol,
care a dat o lecţie de hochei
pe patinoarul olimpic din ora-
şul de sub Tâmpa. Braşovenii
au început din nou bine şi Py-
sarenko a deschis scorul pentru
trupa lui Ihnacak. Oaspeţii au
replicat imediat şi în decurs de
opt minute au dus scorul de la
1-0, la 1-3. Martin Saluga a
punctat pe finalul de repriză

şi a reaprins speranţele în tri-
bune. 

Partea secundă a fost domi-
nată de Corona Wolves Bra-
şov, dar cei care au punctat au
fost slovacii care au dus scorul
la 4-2 într-un moment în care
se aflau în inferioritate nume-
rică. În ultima repriză lupii
Braşovului au căzut şi au în-
casat încă trei goluri. S-a în-
cheiat 2-7 (Pysarenko, Saluga
/ Podstavek, Kames, Uram,
Chrenko, Dubec, Faith, Frolik)
şi lupii sunt departe de echipa
ce în sezonul trecut a jucat fi-
nala Ligii Mol şi a câştigat
campionatul în România. Pen-
tru Corona urmează miercuri,
la 18:30, meciul cu Steaua, din
cadrul campionatului naţional. 

„Am început bine, am mar-
cat în primele cinci minute, dar
după aceea au urmat greşelile.
Slovacii au început să marche-
ze şi au întors scorul. La sfâr-
şitul primei reprize am marcat
un gol important, după care
băieţii au muncit din greu şi le
mulţumesc pentru acest lucru.
Din păcate, ne-am creeat din
nou foarte multe ocazii dar nu
am băgat pucul în poartă.
Avem nevoie de marcatori,
avem nevoie de goluri, dacă
nu marchezi e foarte greu să
câştigi un joc de hochei. Poate
nu ar fi rău ca băieţii să se des-
tindă şi să fie mai relaxaţi pe
gheaţă”, a spus la finalul jocu-
lui, antrenorul slovac al Coro-
nei, Miroslav Inhacak.

„Lupii” nu mai sperie pe nimeniAntrenament cu public
Echipa de handbal feminin, Corona Brașov a câștigat
fără drept de apel partida cu HCM Râmnicu Vâlcea, scor
40-22 (19-13). Trupa condusă de Bogdan Burcea și Du-
mitru Berbece s-a distrat cu formația din Vâlcea și a făcut
un bun antrenament pentru pentru partida de săptămâna
viitoare cu CSM București. Pentru Corona au punctat
Brădeanu 10 goluri, Chiper 7, Pricopi și Bondar câte 5
goluri, Dincă 4, Zamfir 3 și Tudor, Apetrei și Țăcălie câte
două goluri fiecare. „A fost un meci bun făcut de fete, care
s-au mobilizat exemplar în ciuda problemelor de sănătate.
A fost un antrenament bun pentru noi. Urmează meciul
cu CSM București și nu ne gândim decât la el. Trebuie
să ne recuperăm cât mai repede și să jucăm mult mai
exact pentru a putea obține un rezultat bun la București.
Am hotărât să abordăm meciurile pentru a termina pe
primul loc campionatul. Suntem convinși că putem să ne
îndeplinim acest obiectiv. Dacă o să reușim va fi foarte
bine, dacă nu eu sunt oricum foarte mulțumit de aceste
fete”, a spus tehnicianul Coronei, Bogdan Burcea.

Tricolorii au umilit Danemarca
Echipa naţională under-17 a României a învins cu scorul
de 6-1 selecţionata Danemarcei, în al doilea meci al grupei
a 12-a a preliminariilor Campionatului European din 2015.
Golurile României au fost marcate de Coman '2, '10, '33,
Motreanu '54, Gîsă '59 şi Ghiţă '67. Pentru Danemarca a
înscris Lonfeldt '49.  Tehnicianul naţionalei României, Florin
Răducioiu, a folosit următoarea formulă de echipă: Ionuţ
Poiană - Radu Motreanu, Virgil Ghiţă, Harald Fridrich, Sza-
bolcs Kilyen - Valentin Costache, Ionuţ Tănase - Vlad Mi-
halcea (Vlad Gîsă '52), Ianis Hagi (Nicolae Cârnaţ '69),
Andrei Ciobanu - Florinel Coman (Răzvan Oaidă '41). În
primul meci, România a fost învinsă de Cehia, scor 2-1.

Probleme pentru Piţurcă
După ce l-a pierdut pe Gabi Tamaş, care a suferit o ruptură
a ligamentului încrucişat şi va sta departe de teren cel puţin
şase luni, selecţionerul Victor Piţurcă a mai primit o veste
proastă. Florin Gardoş s-a accidentat şi nu a fost inclus de
Ronald Koeman în lotul pentru meciul cu QPR, scor 2-1,
din etapa a şasea din Premier League. Fundaşul lui Sot-
hampton a suferit o întindere la gambă şi conform primelor
estimări ale medicilor se pare că nu este vorba de ceva
grav. Din păcate, Vlad Chiricheş nu s-a adaptat încă la Tot-
tenham şi nu are prea multe meciuri în picioare. Fostul fun-
daş al Stelei, nu a fost oprit în lot de Mauricio Pochettino
pentru meciul cu Arsenal, scor 1-1. Veştile bune pentru
Piţurcă vin însă din Franţa şi Bulgaria. În Franţa, Dragoş
Grigore a fost titular pentru Toulouse în remiza de pe teren
propriu cu campioana PSG, scor 1-1. În Bulgaria, Cosmin
Moţi a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Ludogoreţ
în derby-ul pierdut în faţa celor de la Levski Sofia, scor 2-
3. Fundaşul roman a avut o evoluţie bună în defensivă şi
a reuşit să şi înscrie un gol. Pentru Moţi urmează duelul
cu Cristiano Ronaldo din Liga Campionilor.  

Dinamo a spulberat Rapidul
Formaţia Dinamo a învins pe stadionul Giuleşti-Valentin
Stănescu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Rapid, în derbiul
etapei a IX-a a Ligii I, în care dinamoviştii au evoluat cu
un jucător mai puţin încă din minutul 7. Golurile au fost
marcate de Cordoş '38, Alexe '83 şi Bărboianu '90+4
(penalti). Ionuţ Nedelcearu a fost eliminat în minutul 7
pentru un fault din poziţie de ultim apărător la Buş. La
meci au asistat aproximativ 4.000 de spectatori. Fanii
de la tribuna a II-a au scandat în mai multe rânduri injurii
la adresa antrenorului Ionel Ganea, cerând demisia aces-
tuia atât în timpul partidei, cât şi la finalul acesteia. Ac-
ţionarul majoritar al FC Rapid, Valerii Moraru, a fost
contestat de suporterii de la tribuna zero.

Doar locul şapte
Echipa feminină de tenis a României, vicecampioană con-
tinentală în 2013, a ocupat doar locul 7 la Campionatele
Europene de la Lisabona după ce a învins formaţia din Be-
larus cu 3-0, în ultimul meci de clasament. Camelia Poştoacă
a învins-o pe Katerina Baravok cu 3-0 (11-7, 11-5, 11-7),
Bernadette Szocs a dispus de Alina Arlovskaia cu 3-0 (11-
6, 11-5, 11-4), în timp ce Irina Ciobanu s-a impus cu 3-2
(5-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-6) în faţa Alenei Dubkova. Ro-
mânia cucerise argintul la ultimele trei ediţii ale Europenelor. 

Tecău a câştigat la Shenzhen



În runda a noua a Ligii I,
FC Braşov a obţinut un
punct pe terenul celor
de la FC Botoşani, scor
0-0. Punctul stegarilor
este cu atât mai mare cu
cât de pe terenul moldo-
venilor au plecat învinse
formaţii ca Astra Giurgiu
sau Dinamo Bucureşti.

Meciul dintre FC Botoşani
şi FC Braşov se anunţa a fi
unul pe viaţă şi pe moarte,
după evenimentele ce au avut
loc înainte de startul partidei. 

Braşovenii au cerut control
anti-doping la meciul de la
Boroşani, iar oficialii forma-
ţiei moldave s-au întrecut în
declaraţii războinice. Toată
lumea aştepta ca acest război
dintre cele două tabere să se
vadă şi pe teren, iar prima re-
priză a fost destul de tensio-
nată, cu intrări dure de ambele
părţi şi cu foarte mulţi nervi. 

Prima oportunitate de a
deschide scorul a aparţinut
stegarilor, dar şutul lui Grigo-
rie din minutul trei a trecut
puţin pe lângă poarta botoşă-
nenilor. În minutul 10 Patache
a şutat de la 20 de metri, dar
Florin Iacob a fost la post şi
a respins în corner. 

Zece minute mai târziu,
Bruno Madeira a avut o in-
trare cu talpa asupra lui Pata-

che, iar tehnicianul gazdelor,
Leo Grozavu, a sărit de pe
banca şi s-a îndreptat ame-
ninţător spre mijlocaşul por-
tughez. Preşedintele stegarilor,
Constantin Zotta, a reacţionat
şi a sprintat până în dreptul
băncii gazdelor având un
schimb de replici cu tehnicia-
nul moldovenilor. Meciul a
continuat după ce Madeira a
văzut cartonaşul galben. 

Botoşaniul s-a chinuit să
construiască, dar s-a lovit de
fiecare dată de o echipă a Bra-
şovului extrem de disciplinată
din punct de vedere tehnic şi
care a depus un efort serios.
În minutul 36, Constantinescu
a centrat perfect de pe partea
dreaptă, dar Liviu Ganea a re-
luat cu capul slab iar Curileac

a reţinut. Astfel s-a intrat la
cabine la egalitate, scor 0-0.

Botoşaniul a avut ocaziile mari.
Repriza secundă a început cu
FC Botoşani în atac, iar în mi-
nutul 47 Vaşvari a avut şansa
deschiderii scorului. Mijloca-
şul moldovenilor a şutat din
marginea careului dar mingea
a lovit bara. Cinci minute mai
târziu, Croitoru a trimis din
lovitură liberă puţin peste
poarta lui Iacob. 

În minutul 64, Iacob a reu-
şit să-şi salveze echipa la oca-
zia uriaşă a lui Fulop.
Atacantul botoşănenilor a scă-
pat singur cu goalkeeper-ul
stegar, după o pasă genială a
lui Croitoru, dar nu a reuşit
să-l învingă pe Iacob, care a
respins în corner. Botoşaniul

a atacat în continuare, dar fun-
daşii braşoveni s-au achitat
excelent de sarcini şi au păs-
trat tabela intactă. S-a terminat
0-0 şi FC Braşov a ajuns la
zece puncte în clasamentul
Ligii I.

Szabo e mulţumit de rezultat.
Tehnicianul galben-negrilor,
Adrian Szabo, a plecat la Bo-
toşani cu gândul de a obţine
cel puţin un punct. El şi-a în-
deplinit obiectivul şi se decla-
ră mulţumit de ceea ce echipa
a realizat în acest meci. „Fe-
licit ambele echipe. Ne bucură
că am reuşit să facem faţă
acestui meci şi din punct de
vedere fizic şi din punct de ve-
dere tehnico-tactic. Am întâlnit
o echipă bună a campionatu-
lui şi am reuşit să obţinem un

punct. De pe acest teren au
plecat învinse şi Astra şi Di-
namo. Tactica noastră a fost
să jucăm şi ne-am propus să
nu pierdem. Am obţinut ceea
ce ne-am propus. Obiectivul
nostru este să acumulăm
puncte şi să ieşim din zona
minată aclasamentului. Ne aş-
teptam să fie un meci greu.
Botoşaniul îşi merită locul din
clasament”, a declarant la fi-
nalul jocului antrenorul bra-
şovean Adrian Szabo. 

„Suntem cineva în campionat”.
Dacă stegarii erau mulţumiţi
cu punctul obţinut pe terenul
din Botoşani, gazdele erau de-
zamăgite că au pierdut două
puncte importante. „Nu sunt
bucuros. Am încercat să con-
struim dar am avut în faţă o
echipă care a stat bine în te-

ren, a fost agresivă şi pragma-
tic. Braşovenii s-au apărat cu
şase jucători şi până la urmă
le-a ieşit. Fiecare îşi constru-
ieşte strategia aşa cum consi-
deră. Îi felicit felicit pentru
punctul obţinut, noi astăzi nu
am fost foate inspiraţi. Ne-am
creat destul de puţine situaţii
de a marca. Nu aş fi crezut că
se poate termina 0-0. Jucătorii
merită felicitări pentru atitu-
dinea pe care au avut-o, dar
am construit mult prea lent.
Nu îmi plac egalurile, dar este
un punct acumulat. Mă bucur
că inspirăm teamă. Dacă Bra-
şovul vine să se apere, proba-
bil că însemnăm şi noi ceva
în campionat. Decât două
egaluri, mai bine o victorie şi
o înfrângere”, a declarat Leo
Grozavu.

Punct muncit FC Botoşani: Curileac – Patache, Ngadeu, Tincu, Acsinte –
Vaşvari (Şvichi '59), Danci, Croitoru – Fulop, Hadnagy
(Batin '84), Martinus (Ngakam '81)
Antrenor: Leo Grozavu

FC Braşov: Iacob – Străuţ, Machado, Leko, Serginho –
Constantinescu (Vagner '81), B. Madeira, Santos, Aga-
novici – Grigorie (Ciocâlteu '75) – L. Ganea (C. Munteanu
'90+1)
Antrenor: Adrian Szabo

Cartonaşe galbene: Fulop, Martinus / Madeira, Santos, Gri-
gorie 
Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti)
Asistenţi: Alexandru Vodă (Alba Iulia), Ioan Ciocănea (Si-
biu) 
Rezervă: Ionuț Coza (Ilfov)
Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe), Cătălin Popa
(Vaslui) 

FC Botoşani – FC Braşov 0-0
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Bronz pentru Gîrtofan
Pilotul braşovean Dan

Gîrtofan a cucerit medalia
de bronz a Campionatului
Naţional de Raliuri. 

La bordul unei Skoda Fa-
bia S2000, echipajul Dan
Gîrtofan / Eugen Rotaru a
încheiat pe a patra poziţie a
clasamentului general cursa
de la Harghita, ultima din ca-
lendarul competiţional. Cu
punctele acumulate la Raliul
Perla Harghitei cuplul braşo-
vean a urcat pe ultima treaptă
a podiumului Campionatului
Naţional de Raliuri. 

În ciuda abandonului de
sâmbătă, francezul Francois
Delecour şi-a adjudecat al trei-
lea titlu consecutiv de cam-
pion naţional al României. În
clasamentul final general al
piloţilor, Delecour a fost urmat
de Edwin Keleti şi de Dan
Gîrtofan. Victoria lui Delcour
în acest campionat este cu atât
mai impresionantă, cu cât el
a alergat în mare parte a se-
zonului la bordul unui Subaru
Impreza de grupa N. 

Cursa de la Harghita a fost
câştigată de echipajul ma-

ghiar David Botka/Peter Mi-
halik (Mitsubishi Lancer
Evo IX), locul secund a re-
venit echipajul Marco Tem-
pestini/Anton Avram (Ford
Fiesta R5), podiumul fiind
completat de echipajul Ed-
win Keleti/Botond Csomor-
tani (Ford Fiesta R5). 

Dan Gîrtofan este vicecam-
pion naţional al clasei doi în
spatele lui Edwin Keleti. 

În confruntarea echipelor
s-a impus ESD Rally Team
care este noua campioană
naţională. 

Campion al clasei trei s-a
încoronat Horaţiu Savu, în
timp ce pilotul braşovean
Manuel Mihalache a încheiat
sezonul pe poziţia a patra. 

În întrecerea maşinilor cu
două roţi motrice s-a impus
Adrian Răspopa, clasa nouă
a fost adjudecată de Bogdan
Barbu, clasa 11 i-a revenit
lui Dorin Banciu, în timp ce
clasa 15, cea a maşinilor is-
torice, a fost câştigată de
braşoveanul Gunther Graef. 

Astfel, sezonul 2014 al
Campionatului Naţional de
Raliuri a ajuns la final.

Au trecut primul examen
Echipa de baschet feminin,

Olimpia CSU Braşov a debu-
tat cu dreptul în noua ediţie de
campionat. Trupa condusă de
Dan Calancea a învins cu sco-
rul de 85-47 (24-11, 18-16,
20-6, 23-14) formaţia Univer-
sitatea CSM Oradea. 

Meciul a fost dominat au-
toritar de trupa de sub Tâmpa
care s-a impus fără probleme.
Cea mai bună jucătoare de pe
teren a fost conducătorul de
joc al fetelor de la Olimpia,
Britney Cimone Jones, care a
terminat partida cu 24 de
puncte înscrise, nouă pase de-
cisive şi trei recuperări. Exce-
lent a evoluat şi Carla Bartee
care a încheiat jocul cu un dou-
ble-double 17 puncte marcate
şi 15 recuperări. Pentru trupa

antrenată de Dan Calancea au
mai marcat: Ana Ferariu 13
puncte, Ashford 10, Gabi Iri-
mia şi Sonia Ursu câte 8 şi Mi-
tov 5. 

De la orădence, cea mai
bună marcatoare a fost Mor-
gan Jennings cu 16 puncte reu-
şite. 

Pentru trupa de sub Tâmpa
urmează o partidă mult mai
dificilă în deplasare cu CS Uni-
versitatea Alba Iulia. 

„A fost o victorie meritată.
Sunt mulţumit că am început
cu dreptul şi că am putut să le
ofer jucătoarelor foarte tinere
din echipă minute pe teren.
Este clar că mai avem de lucru
şi este normal, pentru că am
început târziu pregătirea. Cred
că mai avem nevoie de o lună

de zile ca să ajungem la po-
tenţial maxim. Urmează un
meci foarte dificil împotriva
formaţiei din Alba Iulia, una
dintre pretendentele la titlu în
acest sezon”, a declarat la final
tehnicianul „olimpicelor”, Dan
Calancea. 

„A fost o victorie clară a fe-
telor, care nu au tratat de sus
echipa din Oradea şi acest lu-
cur s-a văzut pe tabela de mar-
caj. Sper ca relaţiile de joc să
se închege cât mai repede şi
să reuşim să câştigăm cât mai
multe jocuri. Mă bucur că as-
tăzi fetele tinere din lot au prins
minute bune pe parchet, într-
un joc oficial”, a declarat şi
preşedintele comisiei de sport
din cadrul Consiliului Judeţean
Braşov, Dragoş Crăciun. 

Handbalist braşovean în Champions League
Debut de excepţie în Liga

Campionilor pentru fostul han-
dbalist de la Rom Cri Braşov,
Dan Racoţea. Fostul inter al
echipei braşovene s-a transfe-
rat la finalul junioratului la for-
maţia poloneză Wisla Plock,
la care evoluează şi internaţio-

nalul Vali Ghionea. Racoţea a
debutat în Champions League
în meciul pe care polonezii de
la Plock l-au câştigat în faţa
turcilor de la Beşiktaş. Interul
braşovean a făcut un meci ex-
traordinar, reuşind să puncteze
de 7 ori şi fiind declarat jucă-

torul meciului. Pe lângă Ra-
coţea, Braşovul a mai avut o
serie de jucători extrem de va-
loroşi, care după ce au terminat
junioratul au ales să plece, pen-
tru că sub Tâmpa nu aveau
cum să-şi continue cariera la
nivel de seniori.
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Cea de-a XII-a ediţie a
festivalului Musica Co-
ronensis începe mâine,
30 septembrie, şi se va
încheia duminică, 5 oc-
tombrie 2014. 

Ediţia din acest an a festiva-
lului propune braşovenilor eve-
nimente culturale diverse şi va
readuce în atenţie vechi tradiţii
muzicale de acum 100 de ani. 

Concertul inaugural va co-
incide cu închiderea Stagiunii
de orgă de la Biserica Neagră,
când publicul va avea ocazia
să asculte în primă audiţie lu-
crări uitate ale compozitorului
braşovean Egon Hajek. Un
eveniment special va fi con-
certul susţinut de pianistul Ho-
ria Mihail, care va inaugura
pianul de concert Steinway al
Universităţii „Transilvania”.
Ceremonia dezvelirii plăcii co-
memorative a compozitorului,
dirijorului şi pedagogului bra-
şovean Gheorghe Dima va re-
prezenta o ocazie de
sărbătoare pentru oraşul nostru
în ziua de 4 octombrie, iar du-
minică la prânz tradiţia muzi-
cală a fanfarelor de acum 100
de ani va fi renăscută prin con-
certul de promenadă din Par-
cul „Nicolae Titulescu”.

„La ultimul concert al ediţiei
a XII-a a festivalului Musica
Coronensis dorim să-i invităm
pe braşoveni într-o incursiune
muzicală şi vizuală prin istoria
muzicii braşovene. Duminică
după-amiază, la Sala Patria,
70 de muzicieni şi ansambluri
locale vor prezenta compoziţii
care se leagă de vechea cetate
Corona, din cele mai vechi tim-
puri şi până în zilele noastre”,
a declarat Steffen Schlandt,

coordonatorul festivalului.
Intrarea va fi liberă la toate

evenimentele festivalului.
Festivalul este organizat de

Biserica Evanghelică C.A. din
România – Parohia Braşov,
Ambasada Germaniei la Bu-
cureşti, Primăria Municipiului
Braşov şi Fundaţia Forum
ARTE.

Programul festivalului:
Marţi, 30 septembrie
Biserica Neagră, ora 18:00
Concert de orgă şi cor. Corul
Bach şi Corul de Tineret Bach
ale Bisericii Negre, Hans Ec-
kart Schlandt (orgă). Dirijori:
Steffen Schlandt, Ciprian Ţuţu.

Miercuri, 1 octombrie
◾ Casa Mureşenilor,

ora 17:00 – Recital cameral
cu soliştii Operei Braşov.
Compozitori braşoveni: Er-
win Lassel, Gheorghe Dima,
Ana Szilágy.

◾ Aula Magna a Universităţii
„Transilvania” Braşov, ora
19:00 – Inaugurarea pianu-
lui de concert Steinway al
Universităţii Transilvania
Braşov. Horia Mihail (pian).

Vineri, 3 octombrie
◾ Sala Festivă a Bisericii Ne-

gre (Piaţa Sfatului 18), ora
19:00 – Concert cameral al
ansamblului Trikolon (Aus-
tria): pian, vioară, violoncel

Sâmbătă, 4 oc-
tombrie
◾ Sala Festivă a
Colegiului Na-
ţional „Andrei
Şaguna”, ora
12:00 – Concert
al Cvintetul vo-
cal Anatoly şi
Corului Colegiu-
lui „Andrei Şa-
guna”. Lucrări
de Gheorghe
Dima.
◾ Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Braşov, ora
12:30 – Dezve-
lirea plăcii co-
memorative a
compozitorului,
dirijorului şi pe-
dagogului braşo-
vean Gheorghe
Dima.
Discurs: Mihail
Gorbonov.
◾ Sala Patria,
ora 19:00 –

Două piane în concert – in-
tegrala concertelor de Anto-
nio Soler.

Duminică, 5 octombrie
◾ Parcul „Nicolae Titulescu”,

ora 12:00 – Concert de pro-
menadă – tradiţia fanfarelor
de acum 100 de ani. Fanfara
Ţării Bârsei. Dirijor: Vasile
Glăvan.

◾ Sala Patria, ora 17:00 –
Concertul „O istorie muzi-
cală a Braşovului”. 70 de
muzicieni şi ansambluri bra-
şovene vor prezenta lucrări
autohtone din secolul XVI
şi până în contemporanei-
tate. Moderator: Steffen
Schlandt.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu este o zi potrivită pentru întâlniri cu prietenii
sau pentru afaceri. Sunteţi mofturos şi nu prea aveţi chef
de vorbă. Pe plan sentimental, totul este în regulă. 
Taur. Încercaţi să nu vă asumaţi prea multe responsabilităţi!
Riscaţi să nu vă iasă mare lucru. Primiţi o mâna de ajutor
de unde nici nu vă aşteptaţi. Spre seară, mergeţi la prieteni.
Gemeni. Dimineaţă s-ar putea fiţi confuz şi să aveţi dificultăţi
de comunicare. Nici intuiţia nu vă ajută din cale afară, aşa
că ar fi bine să nu mergeţi la risc. 
Rac. Nu este o zi favorabilă pentru investiţii şi planuri de
viitor. În schimb, relaţiile sentimentale vă oferă mari satis-
facţii. Evitaţi afacerile la marginea legii.
Leu. Nu este momentul să începeţi activităţi dificile, pentru
că vă lipseşte simţul practic. Ar fi bine să nu luaţi nici o ini-
ţiativă la serviciu sau în afaceri. 
Fecioară. Dimineaţă sunteţi puţin confuz, motiv pentru care
s-ar putea să nu vă faceţi înţeles prea uşor. Vă sfătuim să
vă ordonaţi ideile. 
Balanţă. Deşi vă simţiţi în formă, s-ar putea să descoperiţi
că nu prea aveţi spor şi că nu vă reuşeşte mai nimic. Astăzi
nu prea sunteţi realist.
Scorpion. Primiţi o sumă importantă de la o persoană mai
în vârstă din familie şi începeţi să vă faceţi planuri. Ar fi
bine să nu vă pripiţi, pentru că vă lipseşte simţul practic.
Săgetător. Dimineaţă s-ar putea să aveţi probleme la serviciu
dacă nu reuşiţi să va concentraţi. Vă sfătuim să nu vă ames-
tecaţi în bârfele celor din jur, pentru că riscaţi să aveţi discuţii. 
Capricorn. În prima parte a zilei sunteţi confuz şi indispus.
Vă recomandăm să nu vă asumaţi riscuri, pentru că şansele
de reuşită sunt minime.
Vărsător. Aveţi planuri mari, în special în domeniul financiar,
dar încă nu reuşiţi să vedeţi semne încurajatoare. Vă sfătuim
să aveţi mai multă răbdare şi să munciţi mai ordonat. 
Peşti. Dimineaţă sunteţi foarte sensibil şi nu vă convine
nimic. Încercaţi să depăşiţi cât mai repede această stare,
pentru că vă poate afecta relaţiile cu ceilalţi! 

Festivalul Musica Coronensis
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

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

EQUALIZER -PREMIERĂ-
(THE EQUALIZER)
(N-15), 131 minute, Acţiune,
Crimă, Thriller
orele: 16:00, 21:15
AMERICA, VENIM! 
(AP-12), 90 minute, Comedie
14:00, 18:00, 20:00, 22:00
SCHIMB DE DAME 
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie,
Crimă
orele: 19:30, 21:30
PLANŞA -PREMIERĂ-
(N-15), 80 minute, Dramă,
Romantic
orele: 16:15
LABIRINTUL: EVADAREA
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 13:30, 19:00
ÎN MIJLOCUL FURTUNII 

(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:15
GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 15:00
CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
orele: 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
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică şi
sculptură. O expoziţie a Institutului pentru
relaţii externe, Stuttgart. Deschisă până în 30
noiembrie 2014 la Muzeul de Artă Braşov (Bd.
Eroilor nr. 21)
◾ Albumul de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele – Expoziţie de fotografie veche la
Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu” (Str.
Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere o colecţie de 38 de cărţi în miniatură.

Astăzi în Braşov

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
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„Istorie nouă la porţile Cohalmului”
Desfăşurat anual, sub emblema generoasă a Festiva-
lului naţional „Cântarea României”, „Festivalul Cetăţilor”
de la Rupea, făcea parte dintre manifestările deosebite
organizate în judeţul Braşov, scria Ermil Rădulescu. 
De 11 ani, la început de toamnă, în centrul acestui
oraş străjuit de Cetatea Cohalmului, se întâlnesc me-
sagerii celorlalte cetăţi braşovene, precum şi din îm-
prejurimi, dând seamă, emoţionant de-a dreptul, despre
„noile şi noile prefaceri ale socialismului”, citind mesaje
„înnobilate de aspiraţiile prezentului”. 
Rădulescu i-a ascultat, duminică, 27 septembrie 1981,
pe aceşti mesageri din Braşov, Râşnov, Prejmer, Fel-
dioara, Făgăraş, Săcele, Buneşti, pe cei din cetatea
de scaun a Târgoviştei, din Sighişoara, Odorheiu Se-
cuiesc şi Sf. Gheorghe, aducând „gândurile lor de bu-
curie, înveşmântaţi în frumoasele costume ale portului
popular românesc, maghiar şi german”. Aşa cum Ermil
i-a urmărit şi apoi traversând oraşul Rupea într-o pa-
radă tradiţională şi i-a regăsit şi pe scena din incinta
Cetăţii Cohalmului, „convertind gândurile rostite cu o
clipă mai devreme în imagini artistice de o excelentă
ţinută, închinând un impresionant imn partidului, patriei,
acestui timp întipărit cu litere de aur în istorie”. Numeric
vorbind, „Festivalul Cetăţilor” a adunat în bătrâna cetate
câteva mii de oameni, într-un „chip simbolic”. În fortă-
reaţa ridicată, înălţată peste veacuri, „orele însoritei
duminici au bătut sonor”. Se auzeau limpede, clar „cân-
tecele noi ale ţării, se îngemăna baletul graţios” (poate
greţos! n.n.) al copiilor cu jocul popular din străbuni.
Manifestarea rupeană, care putea câştiga încă în virtuţi,
i-a apărut lui Ermil Rădulescu, prin grija şi pasiunea
organizatorilor, „plină de încărcături semnificative con-
sistentăîn rezonanţa sa patriotică”. Parafrazând ver-
surile unui poet al cărui centenar fusese sărbătorit cu
doar câteva zile în urmă, Ermil Rădulescu a spus că
„se auzea istoria curgând în dreapta ei devenire”. Astfel,
„Festivalul Cetăţilor” a împlinit o duminică frumoasă a
unei „toamne frumoase şi rodnice”.

(„Drum Nou” – 29 septembrie 1981)

Un adept fervent şi sta-
tornic, un credincios fa-
natic al cultului muncei,
îndeplinind cu sfinţenie
ritul acestui cult formu-
lat astfel de Carlyle:
„munca să fie rugăciu-
nea ta de toate zilele”.

E munca în ceeace are mai
nobil şi mai frumos, luând for-
ma idealului, fiindcă nu por-
neşte din necesitatea
obligatorie a existenţei, nici
din poftă – căci acest practi-
cant religios al muncei duce
sobrietatea până la un soiu de
ascetism – nici din rafinamen-
te de lux, nici din voluptatea
de a poseda banul cu o plăcere
intrinsecă, aşa cum alţi degustă
viciul, ci dintr’o poruncă inti-
mă şi esenţială a conştiinţei. 

Religiile sunt chestiuni de
conştiinţă şi cultul muncei nu
poate fi altfel.

Confundat în credinţa lui,
stă departe de toate plăcerile
vremelnice şi uşuratice ale
vieţei, de toată zădărnicia ve-
seliilor comune, în afară de
comedia frivolă şi măcinătoa-
re a celor mai multe existenţe
moderne, de multe ori chiar
a celor mai frumos înzestrate
existenţe, care ar merita un
destin mai serios.

Escluzivist în credinţă, uni-
ca-i plăcere şi bucurie, scopul
vieţei e munca, acea muncă
creatoare şi constructivă din
roadele căreia beneficiază se-
meni, o ţară şi un neam în-
treg.

Munca sa nu are un sens
personal şi egoist, ci o ţintă
colectivă şi naţională, dând ca
fir călăuzitor multiplelor în-
treprinderi industriale, comer-
ciale şi financiare, pe care le-a
creat inepuizabila sa iniţiativă
unitatea idealistă a românis-
mului.

Munca sa se strădueşte cu
isbândă, se valorifică nepre-
ţuitele bogăţii ale ţărei noastre,
care fiind proprietatea pămân-
tului românesc, trebue să ră-
mână moştenirea şi
proprietatea noastră, pe care
trebue să o apărăm de poftele
şi invaziunile streinilor aşa
cum ne apărăm hotarele de
năvălirile duşmanilor.

După crezul său – care tre-
bue să fie credinţa tuturor Ro-
mânilor forţi şi virili – avuţia
ţărei noastre aparţine iniţiati-
vei româneşti, urând să fie va-
lorificată şi fructificată de
energia şi puterea de lucru a
rassei noastre.

De sigur activitatea şi opera
d-lui Vintilă Brătianu indis-

p u n e  p â n ă  l a
 indignare pe
trântori, pe
far-nienţi şi
diletan ţ i i
v i e ţ e i ,
obişnuiţi
să vadă în
rostul po-
poarelor
neo-lati-
ne exclu-
s i v a
pasiune a
retoricei,
gesticulaţiei
şi a contra-
verselor de ca-
fenea politică.

Dar plugarul îşi
trage senin şi convins
înainte brazda care va
rodi, nepăsător la palavra pri-
beagului, care bate drumurile
– fie şi ale fantaziei – fără a
şti unde poposeşte noaptea,
şi dacă la capătul drumului
nu-l aşteaptă moartea, mizeră
şi umilitoare într’un şanţ. El
ştie că are un ogor, o datorie
supremă şi o menire pe care
le îndeplineşte cu bucurie şi
sfinţenie.

El ştie că în urma brazdei
lui vor creşte spicurile de aur,
care vor inunda pământul ţă-
rei cu bogăţii, el ştie că din

braz-
da lui se

va scurge în
valuri largi şi do-

moale un Pactol care va um-
ple gospodăria ţărei.

Şi ştiind toate acestea îşi
face rugăciunea zilnică, după
ritul formulat de Carlyle, cu
surâsul clar şi liniştit al împli-
nirei poruncilor conştiinţei de
neobosit muncitor şi iniţiator
de energii în ogorul românesc.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 28,
Luni 5 Iunie 1922)
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N-ar fi crezut nimeni că în
preajma alegerilor dietale (de
la începutul lunii octombrie, a
anului 1901, de la Braşov), s-
ar fi făcut atâta agitaţie electo-
rală, cum n-a mai fost niciodată,
mai ales în ceea ce priveşte mij-
loacele murdare şi condamna-
bile, de care se folosesc cei ce
au pus-o în lucrare.

Dacă numai jumătate din
ştirile ce sunt răspândite în
oraş despre agitaţia ce se face
pentru candidaţii din Braşov,
sau mai bine zis din Cluj, sunt

adevărate, atunci trebuie să i
se urce omului sângele în cap
de indignare. Se ştie că, ne-
având altfel şanse de a reuşi,
candidaţii maghiari guverna-
mentali, care au intrat în luptă
cu candidaţii saşilor, aleargă
după voturile românilor. Chiar
şi numai ideea de a apela la
voturile acelora pe care i-ai
privit şi i-ai tratat necontenit
ca duşmani, trebuie să revolte
pe orice om de bun simţ, iar
apoi propaganda, sau în  lim-
bajul patriotic ”corteşirea”, ce

se face din partea agenţilor
maghiari trece peste toate li-
mitele tolerabile.

Nu-i destul că de două
săptămâni agenţii colindă pe
la diferiţi alegători având im-
pertinenţa de a le propune
să le vândă voturile, părăsind
cu necredinţă cauza naţiunii
lor, dar precum ni se spune
că s-a întîmplat, li s-a pro-
mis alegătorilor din subur-
biile noastre, că li se vor da
bani după alegeri. Nu este
asta corupţie pe faţă ?

Ni s-a raportat că un func-
ţionar de la Perceptorat este
un corteş de frunte şi umblă
să amăgească pe alegători.
Ni se mai spune că şi alţi
funcţionari lucrează paralel
cu el pe sub mână. Se trimit
liste cu alegători români cu
provocarea de a le subscrie,
vrând astfel a-i prinde, că vor
vota pentru unul din candi-
daţii unguri. Deja mai mulţi
birjari români din Braşov
sunt angajaţi cu câte 5 florini
de către agenţii electorali şi
li s-au mai promis câte 5,
pentru fiecare alegător ro-

mân pe care-l vor câştiga şi-
l vor duce la urnă. Se mai
fac şi promisiuni de altă na-
tură, că ungurii vor sprijini
de aici încolo pe români în
comitat şi alte de-astea. Mai
cade şi câte o ameninţare di-
rectă sau indirectă.

În faţa acestor uneltiri de-
testabile, conjurăm (implo-
răm) pe fiecare alegător
român din oraşul nostru să
fie tare la suflet şi să respin-
gă cu dispreţ propunerile ce
li se fac de a se lepăda de
sfânta cauză a neamului său
şi de a merge cu adversarii

săi. Românii nu aleg şi deci
nu votează pentru niciun
candidat, oricine şi orice na-
ţionalitate ar fi.

Oare fişpanul (prefectul)
comitatului nostru ce zice la
agitaţiile nepermise ? El stă
la o parte în tăcere, ca şi
când ar fi cel mai neutru.
Atunci de ce nu se simte
nici decum îndemnat şi dator
de a interveni pentru a curma
ticăloşiile şi abuzurile ? 

(Gazeta Transilvaniei, nr. 205,
18 septembrie/1 octombrie 1901)

Cristina Baciu

Mihaela Lupu

Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ
SCHIŢE POLITICE

Agitaţie electorală la Braşov

29 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”

Vintilă Brătianu
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Zilele trecute s-au împli-
nit 101 ani de la naşterea
interpretei de muzică
populară Maria Tănase,
originară din satul Cârţa
din Ţara Făgăraşului.

În amintirea ei, un iranian,
pasionat de muzica Mariei Tă-
nase, a organizat un turneu
naţional. Roots Revival Ro-
mania este un proiect de mu-
zică improvizată, în cadrul
căruia artişti din şapte ţări se

vor opri în zece oraşe, inclusiv
la Braşov.

Conceptul a fost creat de ar-
tistul iranian Mehdi Aminian,
sperând ca prin acest proiect
multicultural să poată arăta ro-
mânilor bogăţia care stă chiar
în folclorul ţării lor. Specta-
colul de la Braşov va avea loc
pe 1 octombrie, la Centrul
Cultural „Reduta”, iar pe sce-
nă vor urca mai mulţi artişti
din Iran, Franţa, Armenia,
Bulgaria, Spania şi România.

Preţul unui bilet de intrare
este de 40 – 60 de lei. 

Maria Tănase s-a născut în
mahalaua Cărămidarilor din
Bucureşti, fiind al treilea copil
al Anei Munteanu, originară
din comuna Cârţa, judeţul Si-
biu (Ţara Făgă-
raşului) şi al
florarului Ion
Coandă Tăna-
se, din satul ol-
tenesc Mierea
Birnicii, de pe
valea Amara-
diei. Apare pe
scenă, pentru
prima dată, în
anul 1921, pe
scena Căminu-
lui Cultural
„Cărămidarii
de Jos” din Ca-
lea Piscului, la
serbarea de
sfârşit de an a
Şcolii primare
nr. 11, Tăbă-

cari, apoi pe scena Liceului
„Ion Heliade Rădulescu”,
unde a urmat doar 3 clase, fi-
ind nevoită să se retragă pen-
tru a lucra, alături de părinţii
săi, la grădină.

Sebastian Dan 

In memoriam
Maria Tănase

Pictura „Fetiţa în roşu”, de
Nicolae Grigorescu, a fost ad-
judecată cu 60.000 de euro,
în cadrul unei sesiuni de lici-
taţii organizate de Artmark,
noul sezon al pieţei de artă fi-
ind inaugurat cu un total de
jumătate de milion de euro,
informează un comunicat re-
mis MEDIAFAX.

Una dintre vedetele acestei
serii de licitaţii a fost pictura
lui Grigorescu, „Fetiţa în
roşu”, care a fost adjudecată

pentru 60.000 de euro,
de două ori şi jumătate
preţul de pornire.

De asemenea, po-
vestea sensibilului Şte-
fan Luchian a atras
prin paleta de emoţii
pe care o transpune în arta sa,
opera „Ţărancă cu copil” fiind
adjudecată cu 36.000 de euro,
aproape de evaluarea sa ma-
ximă.

De asemenea, Corneliu
Baba îşi consolidează recordul

de autor de 50.000 euro, sta-
bilit la Artmark în decembrie
2012 pentru opera „Spaime”,
prin picturile „Copilul arle-
chinului” şi Tripticul „Prolog,
Răscoală, Epilog”, ambele ad-
judecate la această valoare.

Actorul american George
Clooney şi avocata britanică
Amal Alamuddin s-au căsă-
torit sâmbătă seara, într-o ce-
remonie organizată la Veneţia,
evenimentul fiind catalogat ca
fiind „nunta anului”. Agentul
lui George Clooney a declarat
că ceremonia a avut loc la Ho-

telul Aman din apropierea fai-
mosului Canal Grande.

Mai multe vedete au parti-
cipat la nunta lui George
Clooney cu Amal Alamuddin,
printre acestea numărându-se
actorul Matt Damon şi soţia
lui, Luciana Barroso, actorul
Bill Murray, vocalistul trupei
U2, Bono, actriţa Ellen Bar-
kin, care a jucat alături de
Clooney în pelicula „Ocean's
Thirteen – Acum sunt 13”, şi
Anna Wintour, redactorul-şef
al ediţiei americane a revistei
Vogue.

Avocata britanică şi George
Clooney s-au logodit în luna
aprilie, Amal Alamuddin în-

tâlnindu-l pe actor prin inter-
mediul activităţii ei profesio-
nale.

George Clooney a mai fost
căsătorit cu actriţa Talia Bal-
sam, în perioada 1989 şi
1993. Actorul a avut mai mul-
te relaţii pasagere cu top-mo-
delul britanic Lisa Snowdon,
cu actriţa italiană Elisabetta
Canalis şi cu actriţa din seria-
lul „Salvamarii/ Baywatch”
Krista Allen.

Avocata Amal Alamuddin,
specializată în drepturile omu-
lui, i-a avut printre clienţi pe
fondatorul Wikileaks, Julian
Assange, şi pe fostul premier
ucrainean Iulia Timoşenko.

Ducesa de Cambridge este însărcinată cu gemeni
Gemenele pe
care le va naşte
Kate Middleton,
cel mai proba-
bil în primăvara
anului viitor, se
vor numi Eliza-
beth şi Marga-
ret, potrivit
celebdirtylaun-
dry.com. Astfel,
cele două fetiţe

ar urma să fie botezate după regina Marii Britanii şi după
sora acesteia. Anunţul privind noua sarcină a soţiei Prin-
ţului William a fost făcut la începutul lunii septembrie.
Primul copil al cuplului regal a împlinit recent vârsta de
un an. El s-a născut la Spitalul St. Mary din Londra şi
este al treilea în ordinea de succesiune la tron.

Codin Maticiuc, de la „crai de Dorobanţi” la scriitor
Vestitul „crai de Dorobanţi” Codin Maticiuc i-a lăsat pe
toţi cu gura căscată. Cunoscut mai degrabă pentru cu-
ceririle lui din showbizul autohton, el a schimbat macazul,
iar săptămâna aceasta a bifat o nouă reuşită. S-a lansat
în lumea scriitorilor. Şi-a lansat propria carte, „Consuma-
torul de suflete”. „Cartea este ficţiune, dar, ca orice carte
de ficţiune, are la bază elemente reale”, a declarat Codin
la Antena 1. „E o carte plină de vicii, de nenorociri, ce
putea să scrie un pierde-vară ca mine?! Beizadeaua lan-
sează cartea”, a mai spus el în cadrul emisiunii „Un show
păcătos”. Bărbat potent financiar, Codin s-a învârtit mereu
în cercurile de fiţă ale Capitalei şi a avut relaţii cu unele
dintre cele mai frumoase vedete din România. Anna Les-
ko, Maria Dinulescu, Anamaria Ferenţ sunt doar câteva
dintre celebrităţile cu care s-a iubit Maticiuc. Şi a căpătat
şi o poreclă. Poponeţ. 

Pictura „Fetiţa în roşu”, de Nicolae Grigorescu,
vândută la un preţ record

Nunta anului. George Clooney 
şi Amal Alamuddin s-au căsătorit


