Ziar Gratuit

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

An I, Nr. 159 ◼ 12 pagini ◼ Luni, 3 noiembrie 2014

Rezultatele alegerilor prezidenţiale
conform exit-poll-urilor

VALUTĂ

Euro
4,4139
USD
3,5098
Gram Aur 132,4656

METEO

Soare
1°C /9°C

Tergiversări la ocolitoarea Braşovului

Stegarii atacă Gruia!

Deşi contractele de lucrări pentru
continuarea lucrărilor atât pe primul
tronson al şoselei ocolitoare a Braşovului, cât şi pentru dublarea celui
de-al doilea tronson al centurii au
fost semnate încă din luna iulie, şantierele nu au fost deschise nici până
în ziua de astăzi. Chestionaţi cu privire la cauzele acestor întârzieri, re-

După două prestaţii jenante (2-3 pe
teren propriu, cu Universitatea Craiova, etapa 12-a şi 1-3 cu Universitatea Cluj-optimi de finală Cupa
României Timişoreana), FC Braşov
va juca în această seară, în Gruia, cu
cei de la CFR Cluj. Partida contează
pentru etapa cu numărul 13 a primei
ligi şi va începe la ora 21.00. Atât

prezentanţii Companiei Naţionale
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
au precizat că lucrările pe primul
tronson vor fi reluate „în cel mai
scurt timp”, luna viitoare urmând să
se semneze ordinul de începere a lucrărilor. Investiţiile de pe cele două
tronsoane ale centurii sunt finanţate
şi din fonduri europene.
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CFR Cluj, cât şi FC Braşov se confruntă cu mari probleme financiare.
Galben-negrii sunt neplătiţi de 6 luni
de zile, iar jucătorii par să fi ajuns la
capătul răbdării. În aceste condiţii,
nu este exclus ca în zilele următoare
mulţi dintre fotbaliştii braşoveni săşi depună memorii pentru a deveni
liberi de contract.
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Cere redeschiderea procesului soţilor Ceauşescu
Soţul Zoiei Ceauşescu, Mircea Oprean, vrea să redeschidă procesul prin care socrii săi, Nicolae şi Elena, au fost executaţi. Oprean a mărturisit că se
gândeşte demult la faptul că soţii Ceauşescu nu au
avut parte de un proces în adevăratul sens al cuvântului. Soţii Ceauşescu au fost condamnaţi la moarte
pe 25 decembrie 1989, în garnizoana din Târgovişte.
Verdictul s-a dat după mai puţin de o oră şi jumătate.
Acum, Mircea Oprean, soţul Zoiei Ceauşescu, a declarat în cadrul unui interviu pentru Observator,că se
gândeşte să le ceară judecătorilor să stabilească
dacă socrii săi au avut parte de un proces echitabil.
Procurorul care i-a anchetat pe soţii Ceauşescu a recunoscut, cu ani în urmă, că s-au făcut şi greşeli la
proces.

Cât costă telecabina până la Bâlea Lac
Turiştii care doresc să ajungă la cabanele de la Bâlea
Lac, sunt nevoiţi să plătească 50 de lei de persoană,
pentru un drum dus-întors cu telecabina, singurul mijloc de transport existent în zonă după ce traficul rutier
a fost închis sâmbătă pe Transfăgărăşan. Până pe
30 iunie anul viitor, turiştii vor achita 25 de lei pentru
urcarea şi alţi 25 pentru coborârea cu telecabina de
la Bâlea. Cei care au bagaje mari, vor achita în 10
lei în plus. Telecabina funcţionează zilnic, între orele
9,00 şi 17,00, dacă sunt condiţii meteo favorabile.
Cea mai mare atracţie, din decembrie, o vor reprezenta la Bâlea Lac, hotelul de gheaţă şi iglu-urile,
construcţii unice în Sud-Estul Europei, scrie capital.ro.
Drumul naţional DN 7C – Transfăgărăşan s-a închis
circulaţiei rutiere pe segmentul cuprins între Piscu
Negru şi Cabana Bâlea Cascadă în perioada 1 noiembrie 2014 – 30 iunie 2015, potrivit unui comunicat
al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR).
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Rromii au devenit o
problemă şi în Norvegia
Ambasadorul Norvegiei
s-a interesat personal
despre modul în care
România le oferă şanse
de integrare pe piaţa
muncii, pentru a nu mai
fi tentaţi să cerşească în
străinătate (!).
Ambasadorul Norvegiei la
Bucureşti, doamna Tove Bruvik Westberg, a sosit la Braşov pentru a identifica
domeniile de aplicabilitate a
granturilor acordate de Spaţiul
Economic European (Islanda,
Norvegia, Liechtenstein) şi
Fondurile Norvegie în zona
Braşovului şi pentru a vedea
rezultatele implementării unui
proiect finanţat din aceste
granturi la o firmă din Braşov.
În cadrul discuţiei cu primarul George Scripcaru, ambasadorul Norvegiei şi-a
manifestat interesul şi pentru
unul dintre subiecte „fierbinţi”
ale imaginii României în Europa, respectiv reintegrarea
socială şi pe piaţa muncii a

Ambasadorul Norvegiei la Bucureşti, doamna Tove Bruvik Westberg
rromilor, pentru a-i face să renunţe să mai emigreze în statele UE. În mod particular,
doamna ambasador a dorit să
afle şi dacă există în Braşov
astfel de programe, şi dacă sa observat, în ultimii zece ani,
o îmbunătăţire din acest punct
de vedere.
„În municipiul Braşov, pon-

derea rromilor nu este foarte
mare, însă sunt foarte mulţi
care provin din localităţile din
jurul Braşovului şi care lucrează în meserii care nu cer o calificare înaltă, cum ar fi
domeniile construcţiilor, curăţenia sau îngrijirea spaţiilor
verzi. Eu am un consilier care
încearcă mereu să găsească

modalităţi şi să conceapă programe care să implice această
etnie, însă problema este mult
mai delicată şi mai greu de rezolvat, deoarece cultura lor nu
este atât de uşor adaptabilă.
Trebuie lucrat la nivelul aducaţiei, trebuie să îi convingem
că trebuie să îşi ducă la şcoală
copiii şi încercăm să le oferim
aceleaşi facilităţi pe care le au
toţi copiii din Braşov care
merg la şcoală. Există îmbunătăţiri din acest punct de vedere, însă evoluţia este foarte
lentă”, a explicat primarul
Braşovului.
Pe de altă parte, în cadrul subiectului care vizează aplicarea
granturilor cu finanţare norvegiană, primarul i-a atras atenţia
doamnei ambasador că, în contextul în care derularea acestor
programe se face prin Guvernul
României, Braşovul a pierdut
finanţarea lucrărilor de reabilitare a curţii Bisericii Negre,
obiectiv turistic de interes european, proiectul municipalităţii
fiind declarat neeligibil. A.P.

Cei doi judecători acuzaţi în dosarul
retrocedărilor, cercetaţi în libertate
Instanţa supremă a decis definitiv ca judecătorii Ordog Lorand Andras şi Gabriel Uţă, de
la Tribunalul Covasna, acuzaţi
în dosarul retrocedării ilegale a
peste 43.000 de hectare de pădure, să fie cercetaţi în libertate,
fără măsura controlului judiciar.
Judecătorii Ordog Lorand
Andras şi Gabriel Uţă erau sub
control judiciar din 17 octombrie, când un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
a dispus această măsură. Instanţa a respins atunci cererea procurorilor anticorupţie de arestare
preventivă a celor doi, care anterior fuseseră audiaţi la Direcţia

Naţională Anticorupţie Braşov.
Decizia a fost contestată de
cei doi magistraţi tot la instanţa
supremă, care a judecat joi cauza şi a dispus defiinţarea în totalitate a deciziei din 17
octombrie. Astfel, în urma rejudecării cauzei, instanţa a respins propunerea de arestare
preventivă a judecătorilor Ordog
Lorand Andras şi Gabriel Uţă,
formulată de Direcţia Naţională
Anticorupţie Braşov. Cei doi
judecători sunt acuzaţi de abuz
în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, după ce au făcut
parte dintr-un complet al Tribunalului Covasna care a dispus

admiterea unui recurs în materia
fondului funciar şi reconstituirea
dreptului de proprietate pentru
peste 43.000 de hectare de teren
forestier şi de teren agricol, situate în judeţulu Bacău, în favoarea lui Paltin Sturdza şi în
defavoarea Romsilva, potrivit
anchetatorilor.
În dosarul retrocedărilor ilegale de păduri sunt arestaţi preventiv fostul deputat PSD
Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia,
Andrei Hrebenciuc, şi Paltin
Sturdza, care îşi atribuie calitatea de moştenitor al „Domeniilor Ghica” şi este beneficiarul
pădurilor.

Avertismentul rușilor: Vestul se pregătește
să își joace cartea în Republica Moldova
Maidanul din Ucraina s-ar
putea repeta în Republica
Moldova în cazul în care
comuniștii obtʼin cele mai
multe voturi la alegerile parlamentare din 30 noiembrie.
„Lumea occidentală se
pregătește să își joace cartea
în Republica Moldova”, notează publicatʼia rusă Pravda,
citată de Infoprut.ro. „Moldovenii pot ieși în stradă. Au
ieșit și în 2009, când partidul
lui Voronin a obținut mai mult
de 49% dintre voturi. Opoziția

a strâns rândurile la Chișinău
și a declarat alegerile invalide.
Au fost ciocniri cu poliția. Și
acest lucru se poate întâmpla
cu siguranță din nou”, a declarat pentru Pravda reprezentantul unui centru pentru
studii europene de la Moscova, Catherine Șumitskaia.
Șumitskaia a mai precizat
că polarizarea societătʼii din
Republica Moldova în functʼie
de optʼiunea de dezvoltare externă, fie spre Uniunea Europeană, fie spre Uniunea

Vamală, este o premiză pentru
viitoare confruntări stradale.
„Acum și situația interna țională este foarte tensionată,
confruntarea este foarte acută
și finalul necunoscut. Factorii
umani sunt imprevizibili”, este
de părere expertul rus. Pe fondul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de
pe 30 noiembrie, în tabăra
comuniștilor de la Chișinău a
fost lansată ipoteza organizării
unor proteste similare cu cele
din Ucraina.
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Alegeri fără incidente
majore în județul Brașov
50,91 la sută dintre
braşovenii cu drept
de vot s-au prezentat
la urne, până la ora
19.00, pentru alegerea preşedintelui României.
Cu acest procent judetʼul
Brașov se clasa pe locul 8
natʼional.
49,99% mediul urban,
53,77% – mediul rural.
Municipiul Brașov –
51,15%. Predeal- 73,75%
(2194 de alegători au votat
pe liste permanente, iar Brașovenii, printre alegătorii harnici din țară
1097 pe liste suplimentare). Dintre orașe, Zărneștiul iar la polul opus Apatʼa – Biroul Electoral Central.
– 50,69%, se află în top. Cel 31,346% și Vama Buzăului –
Primarul George Scripcamai slab, orașul Victoria - 43,65%. La nivel natʼional ru, co-președinte ACL
40,63%, urmat de Făgăraș – prezentʼa la vot la alegerile Brașov, a votat ieri dimineatʼă
40,66%. La comune, în top prezidentʼiale a fost, duminică, la Seminarul Teologic Liceal
rămâne Șinca Nouă – până la ora 19,00, de 48,89%, Ortodox „Dumitru Stăniloa76,43%, Drăguș - 71,41%, potrivit datelor furnizate de ie”. „Am votat pentru o Ro-

Peste 90 de sesizări înregistrate de MAI
Ministerul de Interne a înregistrat, până ieri după-amiază,
91 de sesizări referitoare la fapte care au legătură cu procesul
electoral, cele mai multe referindu-se la sfătuirea alegătorilor
în privintʼa candidatului cu care
să voteze.
„Toate semnalările au fost
verificate, iar 40 dintre acestea
nu s-au confirmat”, a declarat
duminică Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al ministerului.
Conform sursei citate, la nivel
natʼional au fost constatate 21
de fapte contraventʼionale și sau aplicat amenzi în valoare de
7.000 de lei, iar în alte 21 de

situatʼii au fost efectuate cercetări pentru comiterea unor posibile infractʼiuni, în cele mai
multe cazuri fiind vorba de coruperea alegătorilor sau de împiedicarea acestora de a vota.
Cele mai multe evenimente,
peste 60%, au fost sesizate în
mediul rural. Aproape 60%
dintre semnalări au fost primite
prin numărul de urgentʼă 112,
9% de la partidele politice, iar
7% au fost sesizări din oficiu
ale angajatʼilor MAI.
Efectivele Politʼiei Române
au desfășurat la nivel natʼional
o actʼiune care vizează legalitatea transportului rutier de persoane, pe lângă indicatorii

urmăriţi în mod obişnuit,
politʼiștii vor verifica și sesizările
privind posibilele fapte care au
ca scop turismul electoral.
„Au fost organizate 433 de
filtre rutiere, fiind verificate
1.759 de autovehicule, dintre
care 97 de autocare, 409 autobuze, 698 de microbuze și 55
de autospeciale cu capacitatea
8+1”, a mai declarat Monica
Dajbog.
Suspiciuni de fraudă au apărut chiar înainte ca secţiile de
votare să fie deschise, chiar
dacă cele mai mari rezerve apar
în legătură cu turul doi al alegerilor prezidenţiale, în special
în diaspora.

Şase noi focare de boală a limbii albastre
au fost confirmate în judeţul nostru
Focarele confirmate sunt în
zonele Făgăraş, Hălmeag, Teliu,
Şoarş, Comăna şi Purcăreni. Şeful Direcţiei Sanitar-Veterinare,
Dorin Enache, spune că boala a
fost tratată foarte uşor şi în acest
moment nu există cazuri de mortalitate. Transportul animalelor
dintr-un judeţ în altul se face pe
baza unui aviz special sanitarveterinar. Specialiştii sanitar-veterinari spun că boala limbii
albastre evoluează la ovine, bovine și caprine. „Toată lumea
trebuie să știe că în momentul de
față, boala nu evoluează din

punct de vedere clinic. Cazurile
de boală au fost tratate, nu avem
pierderi prin mortalitate. Iar
mișcarea animalelor în zona de
control, se poate face prin aviz
interjudețean și strict doar în
direcția abatorizării. Animalele
trebuie să fie sănătoase și să nu
fi avut semne de boală în ultimele
30 de zile” a declarat dr. Dorin
Enache, directorul Directʼiei Sanitare Veterinare și pentru
Sigurantʼa Alimentelor Brașov.
În momentul de faţă, medicii
sanitar-veterinari spun că trei
sferturi din ţară se află în zona

de control, unde animalele se
pot mişca fără probleme, doar
în contextul în care nu au semne
clinice de boală. În prezent pentru această maladie nu există posibilitate de prevenţie, spun
specialiştii, boala fiind produsă
de vectori vii, adică ţânţari.
Primul caz de boala limbii albastre în România a fost diagnosticat în 22 august, în judeţul
Buzău. Potrivit ANSVSA, prevenirea bolii se face prin dezinsecţii periodice, pentru a distruge
insectele hematofage care transmit boala.

mânie normală. Sper ca,
prin votul lor, românii să
aleagă cel mai bun
președinte, unul care sa
influențeze în bine soarta
românilor. Am încredere ca
românii vor face cea mai
buna alegere. Este important să avem un președinte
care sa dea stabilitate, liniste si echilibru. Viitorul
președinte trebuie să facă
astfel încât toate instituțiile
statului să colaboreze și trebuie să se implice în procesul de descentralizare,
mai ales că toate proiectele
sunt gândite la nivel regional” a declarat George Scripcaru, după ieșirea de la urne.
Președintele PSD și ministrul Economiei Constantin
Nitʼă a venit la ora 10.00 la Colegiul Natʼional „Aprily Lajos”
pentru a-și exprima votul.

„Este o zi istorică, în care
ne alegem un nou președinte,
un președinte care să fie ancorat în realitățile economice
ale țării și în relația cu celelalte țări. Vreau un președinte
care să fie reprezentativ pentru
români și cu care să ne putem
mândri atât în țară, cât și peste hotare. După aceste alegeri
îmi doresc multă normalitate
în țară și am mare încredere
în viitorul acestei țări și în
instituția prezidențială ca imagine”, a declarat șeful socialdemocratʼilor bra șoveni la
ieșirea din sectʼia de votare.
La nivelul judetʼului Brașov
au existat 1.585 de solicitări
pentru urna mobilă, dintre
care 705 au fost în municipiul
reședintʼă. De asemenea, la
arestul IJP au existat 26 de
cereri, iar la Penitenciarul
Codlea au cerut să voteze 564

de persoane. La Spitalul
Judetʼean Brașov au venit solicitări dn partea a 221 de
votantʼi.
Incidente electorale. La sectʼia
284 din Apatʼa a dispărut o
ștampilă de vot.
La Sectʼia 21, de pe strada
Mihai Viteazul, din Brașov,
unde au votat studentʼii s-au
terminat la un moment dat listele suplimentare de vot.
În Complexul Memorandum
studentʼii sunt au fost aduși la
vot, de pe Colină cu mașinile,
formându-se după-amiază cozi
de 30-40 de persoane.
Și la sectʼia de votare din
Poiana Brașov ieri după-amiază nu mai erau buletine de
vot, datorită numărului mare
de turiști. Reprezentatʼii BEJ
au adus suplimentar buletine
de vot.
Sebastian Dan

4

Ştiri pe scurt
Prea săraci ca să mergem în extrasezon în vacanţe

Programele speciale de tipul „O săptămână la munte” au
început să nu mai prezinte interes deoarece românii sunt
prea săraci pentru a mai merge în extrasezon în vacanţe, a
declarat Dragoş Răducan, vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). „Degeaba noi
scoatem pachete de cazare foarte ieftine. Uitaţi-vă ce se întâmplă şi cu turismul de sănătate, se scot locuri de cazare
foarte ieftine, dar ca să ajungi acolo dai pe tren cam cât pe
două nopţi de cazare. Toată lumea spune, vai ce ieftin e în
Grecia! E 100 de euro pentru şase nopţi de cazare, dar te
mai costă încă 300 de euro mâncarea. Aşa este şi aici, noi
dăm cu 30 de euro cinci nopţi de cazare, dar te mai costă
150 (de euro) ce mai cheltuieşti acolo. Se adaugă şi taxele
locale care se cheltuiesc la faţa locului, plus alte cheltuieli.
Noi scoatem locuri ieftine la cazare, dar ar trebui să existe
un program mai mare în care să fie implicate şi autorităţile
locale”, mai spune Dragoş Răducan.

Ultima strigare pentru proiectele pe Măsura 41

Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Transilvană Braşov
Nord (GAL ATBN) anunţă lansarea, în perioada 31 octombrie 2014 – 21 noiembrie 2014, ultimei sesiuni de
cereri de proiecte pentru Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală ce se va lansa pentru Măsura
322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale. Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 278.580 euro, iar
suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată
unui proiect este de 200.000 de euro. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din oraşul Rupea,
str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, în intervalul
orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este
21 noiembrie 2014, orele 14.00.
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Avans de minimum 5-10%
pentru „Prima Maşină”
Persoanele cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35
de ani care vor să
cumpere cu credit un
autoturism prin programul „Prima Maşină” trebuie să
depună un avans de
cel puţin 5% din preţul de achiziţie, iar în
cazul celor de peste
36 de ani, inclusiv,
procentajul creşte la
minimum 10%.
Potrivit proiectului de
norme elaborate de Ministerul Finanţelor pentru implementarea
acestui
program, prin care satul garantează creditele, persoanele fizice cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 35 de ani, inclusiv,
la data aprobării creditului vor
beneficia de o finanţare – exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume
datorate de beneficiar în baza
contractului de credit – care
va acoperi maximum 95%

din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma.
Statul va garanta 50% din
finanţarea acordată. Persoanele cu vârsta de peste 36 ani,
inclusiv, la data aprobării creditului, vor beneficia de finanţare – exclusiv dobânzile şi
comisioanele bancare şi alte

sume datorate de beneficiar
în baza contractului de credit
– care va acoperi maximum
90% din preţul de achiziţie
prevăzut în factura proforma.
În acest caz, statul va garanta
40% din finanţare.
Pentru a beneficia de garanţia acordată de stat, per-

soanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, între care: să facă
dovada că autoturismul
care va fi cumpărat este
nou, este produs în spaţiul
intracomunitar sau provenit
din import, îndeplineşte cel
puţin cerinţele minime ale
standardului Euro 5, este
cumpărat de la o firmă care
are ca obiect de activitate
vânzarea autovehiculelor şi
are un preţ de achiziţie care
nu depăşeşte suma de
50.000 lei, la care se adaugă TVA.
De asemenea, cumpărătorul se obligă să asigure
autoturismul printr-o poliţă
Full Casco fără franciză,
care va acoperi cel puţin riscurile totale şi parţiale de furt
şi daună, şi să nu înstrăineze
maşina pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
Programul „Prima Maşină”
va beneficia în acest an de un
plafon total al garanţiilor de
50 de milioane de lei.

Tergivesări la ocolitoarea Braşovului
Deşi contractele de lucrări
pentru continuarea lucrărilor
atât pe primul tronson al şoselei
ocolitoare a Braşovului, cât şi
pentru dublarea celui de-al doilea tronson al centurii au fost
semnate încă din luna iulie,
şantierele nu au fost deschise
nici până în ziua de astăzi.
Chestionaţi cu privire la cauzele acestor întârzieri, reprezentanţii Companiei Naţionale
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) au precizat că lucrările pe primul
tronson vor fi reluate „în cel
mai scurt timp”, luna viitoare
urmând să se semneze ordinul
de începere a lucrărilor.
În ceea ce priveşte proiectul de dublare la două benzi
pe sens a celui de-al doilea
tronson, care face legătura între DN 11 şi DN 13, reprezentanţii CNADR ne-au
declarat că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat
încă din data de 7 august, dar,
în conformitate cu contractul
de execuţie, constructorul a
avut un termen de trei luni să
se ocupe de partea de proiectare. Timpul efectiv pentru
lucrări este de 12 luni, ca de
altfel şi în cazul primului tronson, unde lucrările sunt executate deja în proporţie de
56%. „Lucrările aferente
Contractului «Proiectare şi
Execuţie Varianta de Ocolire
a Municipiului Braşov, Tron-

son II, DN 11 – DN 13» vor
fi demarate în decursul lunii
noiembrie, în cazul în care
condiţiile meteo sunt favorabile”, se precizează în răspunsul transmis de CNADNR.
Expertiza e „vinovată”. Pe primul tronson, care are o lungime de 7,2 km, reluarea
lucrărilor a fost întârziată şi
de faptul că în luna august
Compania de Drumuri a lansat o licitaţie pentru expertiza
tehnică a lucrărilor executate
de compania austriacă Alpine
Bau care a abandonat şantierul în iunie anul trecut, după
ce a intrat în insolvenţă. „A
fost necesară organizarea unei
noi licitaţii pentru expertizarea
lucrărilor efectuate de antreprenorul iniţial, în vederea remedierii posibilelor degradări
la lucrările existente, apărute
de la data rezilierii contractului de lucrări şi până la data
semnării noului contract”, a
motivat CNADNR. Acest
contract a fost atribuit asocierii de companii italiene
Chirulli Andrea Impresa Individuale – Aleandri SPA –
Shelter Construct – Pasquale
ALO, iar valoarea contractului a ajuns la 59,556 milioane
de lei, fără TVA, de la 88,355
milioane de lei, fără TVA, cât
a fusese estimată valoarea minimă a acestui contract.
Pentru conservarea lucrărilor efectuate s-au cheltuit

10.000 de lei lunar, bani care
s-au dus de fapt pe paza lucrărilor pentru a evita dispariţia unor componente sau
distrugerea lor, însă din cauza
intemperiilor unele lucruri nu
mai corespund deja din punct
de vedere tehnic.
Pe cel de-al doilea tronson
contractul a fost adjudecat de
asocierii de firme Viarom
Construct SA – Maxidesign
SRL – Beta Cops SRL, care
a oferit un preţ de 64,41 milioane de lei, fără TVA, respectiv de 79,86 milioane de lei cu
tot cu TVA. Un preţ destul de
mic, respectiv de 54% din valoarea estimată de CNADNR
care era de 118,256 de milioane de lei pentru dublarea
celor 4,92 km.
Ţinând cont că investiţiile
de pe cele două tronsoane ale
centurii sunt finanţate şi din
fonduri europene prin Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi de la bugetul de stat, reprezentanţii
CNADNR susţin că în prezent proiectele nu prezintă
riscuri din punct de vedere al
finanţării, termenul de finalizare al lucrărilor, conform
Contractului de Finanţare, fiind 31 decembrie 2015, iar
pentru ambele proiecte durata
de execuţie a lucrărilor este
de 12 luni, astfel că, teoretic,
ar fi timp suficient, dacă nu
mai intervin alte blocaje.
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Adăpost modular destinat
salvării turiştilor montani
Cercetători din Harghita
şi Braşov au conceput un
adăpost modular în formă de sferă, cu o capacitate de zece locuri, destinat salvării persoanelor
aflate în pericol pe
munte şi semnalizat
exterior cu balize solare,
invenţia fiind prezentată
cu succes la Târgul Internaţional „Indagra”.
Invenţia cercetătorilor harghiteni şi braşoveni s-a bucurat
de un mare succes, zilele acestea, la Târgul Internaţional „Indagra”, unde mai mulţi participanţi din ţară, dar şi din Franţa, Anglia şi Canada şi-au manifestat interesul pentru ecoadăpostul modular, înscriinduse pe listele de aşteptare pentru
achiziţionarea construcţiilor.
Ideea realizării eco-adăposturilor a apărut în vara anului
2007, când zeci de tineri cercetaşi din judeţul Harghita au
urcat pe crestele Munţilor Făgăraş, la aproape 2.300 de

metri altitudine, pentru a reface
refugiul montan Berevoescu,
aflat în stare avansată de degradare. „Totul era pregătit, aşteptam să vină elicopterul, să
ducă sus ciment, materiale, inclusiv o structură nouă de refugiu. 60 de oameni entuziaşti
eram adunaţi acolo în 3 august,

A.J.O.F.M. BRAŞOV

când am aflat că aeronava nu
o să mai vină niciodată şi
atunci unul dintre tineri a zis:
«nu am putea să facem un refugiu pe care să îl ducem pe
munte în spate, să nu mai depindem de elicopter?»”, spune
Vasile Grecu, unul dintre cercetătorii care au conceput eco-

adăpostul modular, citat de
Mediafax.
Odată lansată provocarea,
au urmat multe căutări, vizite
la alte adăposturi montane, discuţii cu echipele salvamont,
studii matematice şi de rezistenţă a materialelor cu
profesori universitari, fiind

creată în final macheta primului model de eco-adăpost modular, înregistrat la OSIM în
aprilie 2010. Autorii acestuia
au fost profesorul de matematică harghitean Vasile Grecu şi
Sorin Andrei Bota, pe atunci
student şi cercetaş la Centrul
„Orion” din Miercurea Ciuc.
Un proiect POS-CCE (Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare tehnologică şi inovare) finanţat cu 700.000 de
euro din fonduri europene a
permis ulterior continuarea
cercetărilor.
În echipă au fost cooptaţi specialişti în studiul şi rezistenţa
materialelor, în tehnologie şi în
proprietate intelectuală, dar şi
mulţi tineri volutari. Fiecare a
venit cu câte o propunere şi oamenii de ştiinţă au afirmat că de
multe ori s-a întâmplat ca ideile
bune să vină de la nespecialişti.
„A fost o muncă în colectiv, o
echipă care funcţionează pe
baza complementarităţii competenţelor, fiecare a venit cu ceea
ce a ştiut mai bine în domeniul

său şi în felul acesta am ajuns
împreună la o concluzie şi am
acţionat pe principiul «ai reuşit,
continuă, n-ai reuşit, continuă!»”, a afirmat directorul
Centrului de Tehnologii şi Inventică al Universităţii Transilvania, cercetătorul Ioan Ţoţu,
membru al echipei.
Pentru eco-adăposturile modulare, echipa de cercetare a
folosit drept model domul geodezic, un ansamblu de poligoane care aproximează o sferă,
inventat în 1949 de arhitectul
american Richard Buckminster
Fuller şi considerat unul dintre
cele mai eficiente sisteme de
construcţii.
„Noi am urmărit soluţii cât
mai ecologice, transportabile în
rucsac şi am pornit de la triunghiuri, şi nu de la hexagon şi
pentagon, iar pentru fixarea pe
munte, ca să nu folosim beton,
am prevăzut un bor exterior, o
talpă exterioară pe care aglomerăm pietre şi în felul acesta
construcţia devine foarte stabilă”, a explicat Vasile Grecu.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
agent cumpărări
agent de securitate
agent de vânzări
agent hidrotehnic
agent servicii client 10
ajutor ospătar
ambalator manual
analist cumpărări/consultant furnizori
asistent medical generalist
barman
biochimist
brutar
bucătar
cameristă hotel
casier
chimist
coafor
comisioner
conducător autospecială
conducător troleibuz
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
consilier/expert/inspector/referent/economist
în relaţii economice internaţionale
consilier/expert/inspector/referent/economist
în relaţii economice internaţionale
constructor structuri monolite
controlor calitate
director general societate comercială
director tehnic
director/director adjunct, inspector-şef
dulgher restaurator
educator puericultor
electrician auto
electrician constructor montator aparataj
şi cabluri de medie şi înalta tensiune
electrician de întreţinere şi reparaţii
electromecanic auto
facturist

1
1
7
3
2
2
4
1
1
3
1
3
8
5
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

faianţar
femeie de serviciu
fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte
fochist pentru cazane mici de abur
frezor universal
frizer
funcţionar administrativ
funcţionar economic
funcţionar informaţii clienţi
garderobier
gestionar depozit
încărcător-descărcător
inginer automatist
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
inginer construcţii hidrotehnice
inginer mecanic
inginer producţie
inginer textile, pielărie
inginer topograf
inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
îngrijitor câini în adăposturi
îngrijitor clădiri
îngrijitor de copii
îngrijitor spaţii hoteliere
instalator apă, canal
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
instalator reţele termice şi sanitare
lăcătuş SDV
lăcătuş construcţii metalice şi navale
lăcătuş de mînă
lăcătuş mecanic
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
librar
logistician gestiune flux
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
lucrător gestionar
macaragiu
maistru electromecanic
maistru în industria alimentară
manager

1
9
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
6
1
1
1
4
7
1
1
1
1
1

manichiurist
manipulant mărfuri
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)
mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale
mecanic locomotivă şi automotor
mecanic utilaj
medic medicină de familie
menajeră
muncitor necalificat în industria confecţiilor
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, poduri, baraje
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea
materialelor de construcţii
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea
şi laminarea metalelor
operator la maşini de electroeroziune automate
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator vopsitor textile
ospătar (chelner)
patiser
paznic
pedichiurist
pizzar
portar
profesor în învăţământul liceal, postliceal
programator
programator de sistem informatic
programator producţie
proiectant inginer mecanic
recepţioner de hotel
referent
reprezentant comercial
sculer-matriţer
secretară
secretară
şef depozit
şef formaţie

1
3
1
1
1
4
1
2
4
1
3
2
2
1
1
1
6
1
1
7
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

şofer autobuz
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
spălător vehicule
spălătoreasă lenjerie
specialist resurse umane
stilist protezist de unghii
stivuitorist
strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate
strungar universal
sudor
tâmplar binale
tâmplar universal
tehnician agronom - exploatare
tehnician asigurarea calităţii
tehnician dentar
tehnician devizier
tehnician maşini şi utilaje
tehnolog alimentaţie publică
vânzător
vopsitor
vopsitor industrial
vopsitor lemn
zidar rosar-tencuitor
zugrav

2
5
4
1
1
1
1
2
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1

Făgăraş
agent de securitate
asistent manager
dispecer
lucrător comercial
lucrător gestionar
muncitor necalificat în silvicultură
secretară

1
1
1
1
1
1
1

Zărneşti
brutar
manipulant mărfuri
reprezentant comercial

1
1
1
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Ecaterina Varga,
„Horia în fustă”

Braşoveanca Ecaterina Varga, Varga Katalin, cese, în numele lor. Ecaterina, cum au româcum se numea în tinereţe, a fost o nobilă care nizat-o moţii, a fost numită de autorităţi
a militat pentru drepturile iobagilor din Ardeal. „Horia în fustă”, „agitatoare” sau „femeie nebună”. Între anii 1840-1847, Ecaterina Varga
Katalin s-a născut în localitatea braşoveană a luptat permanent pentru drepturile româHălmeag, în 1802, dintr-o familie de mici pro- nilor iobagi din Munţii Apuseni. Prin petiţii
prietari de pământ pe care îl lucrau singuri. adresate guvernului Transilvaniei de la Sibiu,
Rămasă orfană, a fost crescută de o rudă din precum şi prin memorii susţinute personal la
judeţul Alba. În afară de limba maternă, ma- Curtea de la Viena, cerea, în numele moţilor,
ghiara, ştia germană şi română, îi plăcea să înlăturarea abuzurilor autorităţilor vremii.
citească şi să cânte la clavecin.
Întrucât oficialităţile locale şi centrale erau
A început din tinereţe să lupte pentru drep- surde la cereri, Ecaterina Varga a îndemnat
turile ţăranilor din Ardeal, mergând la pro- populaţia la nesupunere şi împotrivire pe faţă.

Ecaterina mergea prin sate deghizată, apărată
de un corp de gardă de 30 de ţărani înarmaţi
şi se întâlnea cu delegaţiile iobagilor în Peştera
Scărişoara.
În cele din urmă a fost prinsă şi aruncată 4 ani
după gratii, apoi exilată în satul său natal,
Hălmeag. „Doamna moţilor” a murit în 1858.
Memoria ei a fost cinstită prin ridicarea unui
monument în localitate. De asemenea, o stradă
din Braşov, aflată la poalele Tâmpei, îi poartă
numele, în semn de preţuire pentru lupta ei
cu autorităţile austriece.
Elena Cristian
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„Dorel” a lăsat zona
Răcădăului fără gaz!
O echipă de muncitori
care lucra la o interveţie
la o avarie de apă a avariat sâmbătă dimineaţă
magistrala de alimentare cu gaz metan a cartierului Răcădău.
„De dimineaţă (n.r. sâmbătă), au venit şi ne-au anunţat
că nu vom avea apă timp de
jumătate de oră, până remediază avaria. Acum, avem
apă, dar nu avem gaz”, ne-a
spus un locatar din zonă.
La faţa locului a fost şi comisarul şef regional de la Protecţia Consumatorului, Sorin
Susanu, după ce instituţia a
fost sesizată de mai mulţi cetăţeni din zonă:

„Cei de la Compania Apa
au avut o intervenţie acolo.
Le-am cerut să ne prezinte
luni (n.r. astăzi)
autorizaţia de intervenţie, să vedem
dacă au făcut-o cu
oameni specializaţi. Practic, noi
toţi plătim asta, şi
dauna, şi apa pier-

dută şi niciodată nu e tras nimeni la răspundere. Compania de gaz a intervenit să
repare stricăriunile lor şi speră
să dea drumul în câteva ore,
iar acum se fac probele de presiune ale cordonului de sudură, aşa că nu vor exista
probleme la noapte cu încălzirea pentru cei care au centrale de apartament”.

Casa de Pensii mai are disponibile
aproape 190 de bilete de tratament
Noi bilete de tratament pentru seniorii braşoveni sunt disponibile la Casa Judeţeană de
Pensii Braşov.
Biletele de tratament se
acordă pensionarilor şi asiguraţilor în limita numărului de
locuri repartizat de către Casa
Naţională de Pensii Publice
Bucureşti.
„Pentru seria nr. 18 au fost
repartizare 363 bilete de tratament, din care 39 bilete gratuite, la următoarele statiuni:
Amara, 1 Mai, Bala, Buziaş,
Călimăneşti, Căciulata, Covasna, Eforie Sud, Felix,
Geoagiu, Govora, Lacu Sărat,
Herculane, Mangalia, Neptun,
Ocna Şugatag, Olăneşti, Pucioasa, Sângeorz, Sărata Monteoru, Saturn, Slănic Prahova,
Sovata, Tg. Ocna, Techirghiol,

Tuşnad, Vatra Dornei”, a precizat directorul executiv al Casei de Pensii Braşov, Mady
Brescan.
La aceasta dată sunt disponibile
188 bilete de tratament în
următoarele staţiuni:
◾ 1 Mai – 16 bilete
◾ Amara – 18 bilete
◾ Buziaş – 2 bilete
◾ Căciulata -16 bilete
◾ Eforie Nord – 2 bilete
◾ Felix – 2 bilete
◾ Geoagiu – 5 bilete
◾ Govora – 4 bilete
◾ Lacu Sărat – 2 bilete
◾ Herculane – 4 bilete
◾ Moneasa – 3 bilete
◾ Pucioasa – 23 bilete
◾ Olăneşti – 20 bilete
◾ Sărata Monteoru – 4
◾ Slănic Prahova – 4

◾ Sovata – 4 bilete
◾ Targu Ocna – 1 bilete
◾ Techirghiol – 5 bilete
◾ Tuşnad – 10 bilete
◾ Vatra Dornei – 16 bilete
La ridicarea biletului de
tratament se vor prezenta
următoarele acte:
◾ numărul de înregistrare al
cererii/ cerere;
◾ cuponul de pensie aferent
lunii octombrie 2014;
◾ recomandare medicală;
„Având în vedere că data
plecării este 13 noiembrie
2014, ultima zi de ridicare a
biletelor de tratament este
7 noiembrie 2014”, a adăugat
directorul executiv al Casei de
Pensii Braşov, Mady Brescan.
Liana Adam

Pepene, director plin
la Muzeul de Istorie
Nicolae Pepene va conduce
Muzeului Judeţean de Istorie,
pentru următorii cinci ani,
după ce zilele trecute a câştigat concursul de management
pentru acest post. Din luna
aprilie, Pepene a deţinut funcţia de director interimar al
acestei unităţi muzeale, după
ce fostul director Radu Ştefă-

nescu s-a pensionat.
Nicolae Pepene a fost
director al Direcţiei de
Cultură al Primăriei
Râşnov iar numele său
este legat de relansarea turistică a oraşului Râşnov şi
de mai multe evenimente culturale printre care Festivalul
de Reconstituire Istorică „În

n u mele
trandafirului”,
S ă r b ătoarea rozelor, Zilele
Râşnovului şi Festivalul ecvestru.

Avaria s-a produs în pe
strada Carpaţilor, în zona Discotecii Hacienda. Oamenii au
fost speriaţi, pentru că exista
şi un real pericol de explozie.
La faţa locului au ajuns mai
multe echipaje de intervenţie
de la Distrigaz care au reuşit
să remedieze în cele din urmă
avaria.
Sebastian Dan
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Teatrul „Sică Alexandrescu”,
premiat la Festivalul
de Comedie de la Galaţi
Prezent pentru a doua oară
consecutiv la Festivalul de
Comedie de la Galaţi, anul
acesta cu spectacolul „Almost. Main (Cu inima în
pungă)”, de John Cariani,
Teatrul „Sică Alexandrescu”
a fost din nou premiat, prin
artiştii săi.
Astfel, regizorului Adrian
Iclenzan i-a fost decernat
Premiul pentru cea mai
bună regie, iar actriţei Bianca Zurovski Premiul pentru
rol secundar feminin. Totodată, spectacolul a fost
apreciat la adevărata sa valoare, câştigând Premiul
pentru cel mai bun spectacol, precizează site-ul instituţiei de cultură.
În Almost. Main, Cariani
aduce în prim-plan o felie
din viaţa unei categorii sociale care apare mai rar ca
subiect al pieselor americane: oamenii unui mic orăşel
din nordul cel mai îndepărtat
al provinciei New England,
la graniţa cu Canada, a căror existenţă este modelată
de mediul în care trăiesc,
poate un pic ostil, dar fru-

mos. Cariani accentuează
această nuanţă, făcând clar
distincţia dintre „modelat” şi
„deformat”.
Căci, dacă mulţi dintre dramaturgii americani notorii,
care şi-au ales ca sursă de
inspiraţie viaţa locuitorilor
provinciei americane, au
pus în lumină numai latura
violentă şi depravată, Cariani priveşte cu totul altfel
lucrurile. Chiar dacă nu sunt
perfecţi, pentru el locuitorii
din Almost, Main sunt suflete pure în căutarea unei alt
suflet pereche cu care să-şi
aline singurătăţile în vastitatea ţinuturilor din nordul
Americii.
Este de subliniat faptul că şi
actorii Iulia Popescu şi Marius Cisar au fost nominalizaţi
pentru creaţiile lor, precum
şi Bogdan Spătaru pentru
scenografia spectacolului.
Astfel, premiile câştigate
anul acesta la Festivalul de
Comedie de la Galaţi onorează munca întregii echipe
ce a contribuit la realizarea
spectacolului „Almost. Main
(Cu inima în pungă)”.
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Stegarii atacă Gruia!
După două prestaţii jenante (2-3 pe teren propriu, cu Universitatea Craiova, etapa 12-a şi 1-3 cu Universitatea
Cluj-optimi de finală Cupa României Timişoreana), FC
Braşov va juca în această seară, în Gruia, cu cei de la
CFR Cluj. „După ultimele două jocuri, am rămas datori
suporterilor noştri. Ne aşteaptă un meci foarte greu la
Cluj, dar eu am mare încredere în băieţi. Cu siguranţă
că ne-ar mulţumi un punct, noi mergem la Cluj să jucăm
un fotbal de calitate şi să obţinem un rezultat pozitiv” a
declarat principalul stegarilor, Adrian Szabo. Partida contează pentru etapa cu numărul 13 a primei ligi şi va
începe la ora 21.00. Atât CFR Cluj, cât şi FC Braşov se
confruntă cu mari probleme financiare. Galben-negrii
sunt neplătiţi de 6 luni de zile, iar jucătorii par să fi ajuns
la capătul răbdării. În aceste condiţii, nu este exclus ca
în zilele următoare mulţi dintre fotbaliştii braşoveni să-şi
depună memorii pentru a deveni liberi de contract.

SPORT

Luni

Victorie clară pe semicerc
Slobozia, prea mică pentru Corona Braşov

Tărlungeniul, aproape de o remiză
Divizionara secundă Unirea Tărlungeni, a scăpat printre
degete o remiză, pe terenul celor de la Olimpia Satu
Mare. În ultima etapă a turului din seria B2, formaţia antrenată de Daniel Bona a fost învinsă cu 1-0, golul gazdelor fiind înscris în minutul 87! La finalul jocului,
tehnicianul Unirii a arătat cu degetul spre centralul partidei, pe care îl consider vinovat de înfrângerea formaţiei
sale. „În doi ani de eşalon secund, nu am mai trăit aşa
ceva! Pur şi simplu nu am fost lăsaţi să trecem în jumătatea de teren a gazdelor. Au fost multe decizii luate aiurea, toate în defavoarea noastră. Noi încercăm să jucăm
fotbal, suntem consideraţi probabil o echipă mică, dar
vrem să fim respectaţi. Am trăit o mare dezamăgire, am
simţit că ne-am întors cu 20 de ani în urmă. Ne vom prezenta cu înregistrarea jocului la Comisie!” a spus Daniel
Bona, după joc. Jocul de la Satu Mare a fost condus la
centru de Flavius Alin Roşu dinTimişoara, ajutat de
asistenții Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj) şi Patricia
Samsudean (Timişoara). Cu 14 puncte acumulate, Unirea
Tărlungeni a încheiat turul pe locul 5, poziţie care asigură
calificarea în play-off.

Celta câştigă pe Nou Camp, după 73 de ani
Barcelona a pierdut meciul cu Celta Vigo, partidă contând
pentru etapa a zecea din Primera Division. Unicul gol al
meciului de pe Camp Nou a fost reuşit de Larrivey în minutul 55. Messi a fost integralist în această confruntare,
dar nu a reuşit să înscrie. Argentinianul mai are nevoie
de doar două goluri pentru a depăşi recordul Telmo Zarra,
însă aceste reuşite se lasă aşteptate de mai bine de trei
etape. Pentru Celta Vigo, este prima victorie pe terenul
Barcei după 73 de ani. În urma acestui rezultat, Barcelona
rămâne pe locul trei în clasament cu 22 de puncte. Celta
Vigo acumulează 19 puncte, însă nu avansează nicio
poziţie şi rămâne pe locul 6.

Al Hilal a ratat trofeul pe teren propriu

Formaţia saudită Al Hilal, antrenată de Laurenţiu Reghecampf şi la care evoluează Mihai Pintilii, a terminat la
egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu australienii de la Sydney Wanderers, în manşa secundă a
finalei Ligii Campionilor Asiei, nereuşind să câştige trofeul.
„Am avut ghinion, am avut multe ocazii şi am fost echipa
mai bună. Cred că băieţii au făcut treabă bună, sunt
foarte mândru să fiu antrenorul lor. Dacă pierzi pentru
că ai jucat slab, trebuie să feliciţi echipa adversă. Dar
când joci cum am jucat, te simţi foarte rău”, a declarat
antrenorul lui Al Hilal, Laurenţiu Reghecampf. Al Hilal a
pierdut finala din cauza eşecului din prima manşă a finalei, scor 0-1. În partida de sâmbătă, Mihai Pintilii a fost
integralist.

Fetele de la Corona au făcut sâmbătă dimineaţa un antrenament cu public
Etapa cu numărul 11 a primei ligi de handbal feminin a
fost una lipsită de emoţii pentru
vicecampioana României, Corona Braşov. După remiza “nejustificată” de la Zalău (25-25,
cu echipa selecţionerului Gheorghe Tadici), echipa de sub
Tâmpa a pus 10 lungimi distanţă între ea şi trupa din Slobozia: 33-23. Cu succesul de
sâmbătă dimineaţa, formaţia
antrenată de Bogdan Burcea şi
Dumitru Berbece acumulează
26 de puncte şi ocupă în continuare locul 4 în ierarhia primei ligi feminine de handbal.
Modest prima repriză, bine actul
secund. Braşovul a început bine
meciul şi a făcut rapid 3-0, 74 iar în minutul 20 tabela arăta
deja un liniştitor 11-5. Inexpli-

cabil, fetele antrenate de Bogdan Burcea au avut o cădere,
şi Slobozia a egalat la 11
(min.28). Corona a mai punctat de două ori pe finalul primului act şi astfel s-a intrat la
cabine cu două goluri avans.
„Tupeul” oaspetelor din finalul
primei reprize a fost taxat fără
milă de braşovence, în repriza
a doua. Corona a marcat gol
după gol în poarta echipei din
Bărăgan, iar diferenţa de 10
goluri de la finalul partidei este
ceva mai aproape de realitatea
dată de valoarea celor două
echipe. Pentru Corona au marrcat: Zamfir și Chiper - 8, Brădeanu - 6, Hotea - 4, Tudor și
Bondar - câte 2 goluri fiecare,
Apetrei, Dincă și Pricopi - câte
1 gol.

„Diferenţa putea fi mult mai
mare!” Corona s-a impus la o
diferenţă de 10 goluri, dar succesul putea fi mult mai consistent, dacă braşovencele nu
ratau exasperant, din situaţii
clare de unu contra unu. „Am
așteptat acest gen de meci, cu
o echipă incomodă, care poate
să pună probleme oricui. S-au
agățat de meci, de fiecare fază
și minge. Important este că în
repriza secundă am reușit, spre
deosebire de ele, să ținem ritmul, să facem o diferență confortabilă. Am avut din nou mai
multe situații irosite, în situație
de unu la unu, fără de care
diferența putea să fie mult mai
mare. Eu le felicit pe fete și, cu
toții, trebuie acum să ne concentrăm spre finalul turului și

spre meciurile din cupele europene”, a declarat după joc principalul Coronei, Bogdan
Burcea. „E o înfrângere la 10
goluri diferență, în fața unei
echipe de talia Coronei Brașov.
Eu am urmărit să joace toate
fetele mele. Nu au mai fost așa
de conectate, au comis multe
greșeli și de aici, diferența. În
general, sunt mulțumit de comportarea echipei, mai ales în
prima repriză, când și-au dat
drumul la joc și au evoluat așa
cum trebuia” a spus şi tehnicianul echipei din Slobozia, braşoveanul Liviu Paraschiv. În
etapa cu numărul 12, Corona
Braşov va evolua în deplasare,
cu U Jolidon Cluj. Partida este
programată pentru duminică,
9 noiembrie, de la ora 15.15.

Steaua câştigă fără emoţii derby-ul
Campioana Steaua Bucureşti s-a impus
la scor de neprezentare în Clasico de România. Craiova şi Astra au obţinut victorii la limită, iar U Cluj a plecat cu un
punct de la Mediaş. Tabloul rezultatelor
înregistrate în partidele disputate, vineri
şi sâmbătă, în etapa a XIII-a a Ligii I şi
programul celorlalte meciuri, arată astfel:
Vineri 31.10
Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti
3-0
Au marcat: Szukala '45+3, Papp '78,
Keşeru '80
Sâmbătă 01.11
Gaz Metan Mediaş - Universitatea Cluj
1-1
Au marcat: Llullaku '39 / Creţu '84
(autogol)
CS Universitatea Craiova - FC Botoşani 2-1
Au marcat: Băluţă '28, Brandan '72 /
Vaşvari '32 (penalti)
Astra Giurgiu - Ceahlăul Piatra Neamţ
2-1

Au marcat: Budescu '43 (penalti), Bukari '87 / Pavel '51
Luni 02.11
FC Viitorul - ASA Târgu Mureş, ora
16.00 - Look Plus
Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi, ora
18.30 - Look Plus

CFR Cluj - FC Braşov, ora 21.00 Look TV
Marţi 03.11
Pandurii Târgu Jiu - Concordia Chiajna, ora 17.00 - Look TV
Rapid Bucureşti - CSMS Iaşi, ora
21.00 - Look TV
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Înfrângere logică
pentru Olimpia
Sepsi Sfântu Gheorghe s-a impus la Braşov

Sepsi Sfântu Gheorghe a fost o nucă prea tare pentru Olimpia CSU Braşov
Baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov au sperat că
pot da lovitura în runda cu
numărul 7 a Ligii Naţionale.
“Olimpicele” au dat însă peste
o formaţie, Sepsi Sfântu Gheorghe, care anul acesta atacă
titlul naţional. Americanca
Braşovului, BritneyJones, a
făcut spectacol şi a reuşit numai puţin de 32 de puncte.
Nu a fost însă suficient pentru
ca Olimpia să obţină mai mult
din jocul de sâmbătă. În urma
rezultatului consemnat în sala
sporturilor Dumitru Popescu
Colibaşi, Olimpia CSU Braşov ocupă locul 8 în clasament, cu un total de 12 puncte
acumulate.
Sfântu Gheorghe, echipa mai
bună. Tehnicianul Olimpiei,
Dan Calancea ştia că va avea
un meci greu cu Sepsi, dar
spera într-o mobilizare exem-

plară şi într-o surpriză. Nu a
fost aşa, pentru că formaţia
din judeţul vecin a fost superioară trupei de sub Tâmpa.
„Consider că am dat o replică
destul de bună în multe momente ale jocului, dar totuşi
nu pot să nu fiu supărat, pentru că eu sunt convins că se
putea scoate mai mult din
acest joc. Nu pot să spun că
am făcut cel mai bun joc, dar
cu siguranţă am întâlnit cel
mai puternic adversar de până
acum. Au fost multe momente
în care am jucat de la egal la
egal cu Sfântu Gheorghe. Relaţiile încep să se stabilească,
probabil ne-ar mai fi trebuit
2-3 jucătoare de valoare astăzi, ca noi să fi câştigat. Au
fost şi lucruri bune şi lucruri
mai puţin bune, una peste alta
a câştigat echipa care a fost
mai bună” a punctat la final,

antrenorul Olimpiei, Dan Calancea.
„Sepsi se bate la titlul!” Olimpia nu a jucat rău cu Sepsi, fetele lui Dan Calancea au fost
în multe momente la înălţime,
dar până la urmă oaspetele sau impus meritat. „Indiscutabil, a câştigat echipa mai
valoroasă, pe toate planurile,
şi la individualităţi dar şi din
punct de vedere financiar.
Echipa din Sfântu Gheorghe
are obiectiv în acest sezon,

câştigarea titlului naţional, iar
eu sunt convins că sunt capabile de acest lucru. În Cupa
României, Sepsi a eliminat
după o dublă manşă pe CSM
Târgovişte, iar asta spune
foarte multe despre echipa din
Sfântu Gheorghe” a punctat
la final, antrenorul Olimpiei,
Dan Calancea. În etapa cu numărul 9, braşovencele vor
juca miercuri, 5 noiembrie,
pe teren propriu, de la ora
16.30, cu Universitatea Cluj.

Olimpia CSU Braşov-Sepsi Sfântu
Gheorghe 62-75(12-17,17-17,16-16,17-25)
Olimpia CSU Braşov: Jones-32, Mitov-8, Bartee-7,Irimia-6, Ashford-4, Haas-3, Ursu-2
Antrenor: Dan Calancea
Sepsi Sfântu Gheorghe: Jeffery-20, Paşcalău-15, Murphy-15, Harrison-14, Caldwell-5
Antrenor: Zoran Mikes

Victorie clară pe semicerc, pentru tricolori
Echipa masculină de handbal a României a învins cu
30-16 (15-10) formatʼia Kosovo, într-un meci disputat
sâmbătă la Prishtina, în pentru prima fază a preliminariilor Campionatului European
din 2018. Pentru tricolori este
a doua victorie asupra acestei
debutante, după ce miercuri,
pe teren propriu, handbaliștii
români câștigaseră cu 36-24.
Cel mai bun marcator al echipei noastre a fost Vali Ghionea, cu 8 goluri. Au mai
înscris: Bogdan Criciotoiu 3,

Marius Novanc 3, Dragoș
Iancu 3, George Buricea 2,
Alex Csepreghi 2, Cristian
Ghitʼă 2, Marius Stavrositu 2,
Mihai Asoltanei 1, Demis
Grigoraș 1, Dan Racotʼea 1,
Dan Savenco 1, Laurentʼiu
Toma 1. Din aceeași grupă
C a primei faze a calificărilor
mai face parte Italia, numai
prima clasată având dreptul
de a merge în faza a doua a
preliminariilor. Cele două
partide cu Italia sunt programate anul viitor, în luna iunie.

9
Nole, cel mai bun la Paris
Tenismanul sârb Novak Djokovic, N. 1 mondial, a câștigat
duminică turneul Paris-Bercy (ATP World Tour Masters
1000), dotat cu premii totale de 2.884.675 euro, după
ce l-a învins în finală pe canadianul Milos Raonic, cap
de serie N.7, în două seturi, 6-2 6-3. Djokovic a mai
câștigat la Paris în 2009 și 2013. Sârbul a câștigat al 20lea titlu din cariera sa în această categorie de turnee,
notează agenția France Presse. Djokovic i-a trimis un
semnal puternic elvețianului Roger Federer, care încă
mai speră să-l detroneze la sfârșitul sezonului din fruntea
ierarhiei ATP.
Fraţii Bryan, încă un titlu
Dublul Bob şi Mike Bryan şi-a apărat titlul la Masters-ul
de la Paris! Principalii favoriţi au învins în finală perechea
Jurgen Melzer - Marcin Matkowski.
Conduşi cu 2-0 în primul set, fraţii Bryan au revenit şi sau impus la tie-break, cu 7-5. Melzer şi Matkowski au
replicat imediat. Aflată la prima competiţie împreună, perechea austriaco-poloneză a câştigat actul secund cu 75. Experienţa americanilor şi-a spus însă cuvântul, iar
aceştia au câştigat în super tie-break cu 10-6. Ajunşi la
a 60-a victorie în acest sezon, Bob şi Mike Bryan au
primit 1.000 de puncte ATP şi 170.000 de euro. Ei şi-au
trecut în cont al 9-lea trofeu în acest sezon şi al patrulea
la Paris, după cele din 2005, 2007 şi 2013.
Probleme pentru Raţ!
Veşti proaste pentru Anghel Iordănescu! După accidentările suferite de Ciprian Marica şi Raul Rusescu, naţionala ar putea să mai piardă un jucător pentru partida cu
Irlanda de Nord, ultima din acest an contând pentru Euro
2016. Răzvan Raţ, căpitanul echipei naţionale, s-a accidentat la ultima partidă a celor de la PAOK Salonic, 10 cu Ergotelis. Fundaşul stînga a părăsit terenul în minutul
33, fiind înlocuit cu Spyropoulos. Nu se ştie încă gravitatea
accidentării suferite de Raţ. În cazul în care nu va putea
evolua în faţa britanicilor, Anghel Iordănescu va apela
cel mai probabil la fundaşul Stelei, Iasmin Latovlevici.
Medalii pentru tricolori, pe tatami!
Sportivul Daniel Natea a cucerit medalia de aur la categoria plus 100 kilograme, după ce l-a învins în finală pe
Vlăduţ Simionescu, la Grand Prix IJF la judo de la Abu
Dhabi, dotat cu premii totale de 154.000 de dolari. Daniel
Natea a debutat în competiţie cu două victorii, în faţa
unor adversari din Letonia şi Algeria, câştigând grupa B
şi calificându-se în semifinale, în care l-a învins pe rusul
Renat Saidov, obţinând astfel calificarea în finala categoriei. La rândul său, Vlăduţ Simionescu a câştigat grupa
D, după victorii cu sportivi din Ungaria şi Egipt, iar în semifinale a dispus de judoka Daniel Allerstorfer (Austria),
alăturându-se în finală colegului său de lot, Daniel Natea.
În ultimul act, lupta a fost câştigată de Daniel Natea, care
a cucerit astfel medalia de aur, în timp ce Vlăduţ Simionescu a încheiat competiţia cu medalia de argint. La categoria 81 de kilograme, Cristian Bodîrlău a fost eliminat
în turul doi al grupei C. În competiţia similară feminină,
Andreea Chiţu a câştigat, vineri, medalia de argint la categoria 52 de kilograme, iar Corina Căprioriu pe cea de
bronz, la categoria 57 de kilograme. Grand Prix IJF de
la Abu Dhabi, care este dotat cu premii totale de 154.000
de dolari, se încheie duminică. Medalia de aur va fi recompensată cu 5.000 de dolari, cea de argint cu 3.000
şi cele de bronz cu câte 1.500 de dolari.

Baia Mare pierde la limită în LC
Echipa feminină de handbal HCM Baia Mare a fost învinsă de formația norvegiană Larvik cu scorul de 24-23,
vineri, în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”', într-un meci din
Grupa D a Ligii Campionilor. HCM a plătit în acest meci
prețul ratărilor incredibile de la 7 metri, nu mai puțin de
șapte astfel de penalități fiind irosite de echipa antrenată
de Costică Buceschi. Pentru HCM au marcat Ekaterina
Davîdenko 7 goluri, Luciana Marin 5, Eliza Buceschi 3,
Ksenia Makeeva 3, Ada Nechita 2, Valentina Ardean Elisei 1, Camilla Herrem 1, Gabriella Szucs 1. Golurile oaspetelor au fost reușite de Anja Hammerseng-Edin 6,
Isabel Blanco 5, Gro Hammerseng-Edin 4, Alina Wojtas
4, Nora Mork 3, Linn Kristinn Koren Riegelhuth 1, Sanna
Solberg 1.

DIVERTISMENT

Evenimentele
lunii la Baiulescu
Conferinţe, concerte,
proiecţii de filme sunt
organizate în această
lună la Mansarda Casa
Baiulescu.

Marţi, 04.11.2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele
10.00–12,00 – Atelier de creativitate pentru seniori organizat şi susţinut de Asociaţia
Colors Braşov.
Joi, 06.11.2014, Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17.30
– Cineclub francofon: „Ne réveillez pas un flic qui dort”
(Franţa, 1988). Un film de
José Pinheiro.
Vineri, 07.11.2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele
19.00 – Spectacol de teatru
„Sunt un clovn” organizat de
Asociaţia culturală Kunstadt
în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană Braşov
Luni, 10.11.2014, Biblioteca maghiară, Mansarda Casei Baiulescu, orele 17,00 –
Seara filmului maghiar:
„Isteni műszak” (Tura divină)
(2013). Regia şi scenariul:
Bodzsár Márk.

Bancuri

Marţi, 11.11.2014, Secţia
de împrumut, Mansarda Casei Baiulescu, orele 17,00 –
Seara filmului românesc:
„4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”
(2007). Regia: Cristian Mungiu.
Vineri, 14.11.2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele
18,00-19,30 – Jocuri pentru
voluntari susţinute de Asociaţia Colors Braşov.
Sâmbătă, 15.11.2014,
Mansarda Casei Baiulescu,
orele 21,00-23,00 – Concert
de blues cu Willy de Vlees-

◾ Publicitate într-un magazin: „Şampon Amnezia: uiţi de mătreaţă!”
◾ În maternităţi, a fost introdus la sala de naşteri un nou serviciu: acum, la
naştere, poate asista nu numai soţul, ci şi tatăl copilului.
◾ Reclama unui institut de cosmetice:

houwer şi Eric de Wolf în cadrul Festivalului Etnovember
Luni, 17.11.2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele
17,30-19,00 – Concert de
Cvartetul de coarde „Nyári”
al Academiei de Muzică
„Franz Liszt” din Budapesta
– în cadrul Festivalului Etnovember. Concertul va fi urmat
de o piesă de teatru
Joi, 20.11.2014, Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17.30
– Cineclub francofon: „Pour
la peau d’un flic” (Franţa,
1981). Un film de Alain De-

lon.
Luni, 24.11.2014, Sediul
central, etaj I, Mediatecă, orele 13,00 – Convorbiri despre
muzică cu Petruţa Măniuţ-Coroiu.
Luni, 24.11.2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele
17,00 – Filme despre Primul
Război Mondial – proiecţie
organizată de Centrul Cultural
German
Marţi, 25.11.2014, Biblioteca Engleză, Mansarda Casei
Baiulescu, orele 17.00 – Seara
filmului englez: „12 ani de
sclavie” (coproducţie SUA-Marea Britanie, 2013). Regia:
Steve McQueen.
Joi, 27.11.2014, Sediul
Central, etaj I, Mediatecă, orele 18.00 – Cineclub organizat
de Asociaţia Kunstadt:
„Jodorowsky’s Dune”(coproducţie SUA-Franţa, 2013).
Regizor: Frank Pavich.
Vineri, 28.11.2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele
18,00-20,00 – Conferinţă susţinută de Georgeta Filitti şi
Adina Nanu – Moda de altădată. Pălăria şi istoria ei.

„Nu flirtaţi cu femeia atrăgătoare ce iese de pe poarta noastră! S-ar putea
să fie soacra dumneavoastră.”
◾ Anunţ la mica publicitate: Caut locuinţă. Să fie destul de mare astfel încât
soţia mea să nu se mute la maică-sa şi suficient de mică pentru ca soacrămea sa nu se mute la noi.

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

BOXTROLI
-3D- -PREMIERĂ(BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable,
Anthony Stacchi
(AG) Animaţie, Aventuri
– dublat (97 min.)
orele: 13:30, 14:00,
16:15
ALFABET -PREMIERĂ(ALPHABET)
Regie: Erwin
Wagenhofer
(AG) Documentar
(113 min.)
ora: 13:15
JOHN WICK PREMIERĂRegie: David Leitch,
Chad Stahelski
(N-15) Acţiune, Thriller (96 min.)
ora: 19:15

DRAGOSTE &
DESIGN
-PREMIERĂ(LOVE BY DESIGN)
Regie: Michael
Damian
(AG) Romantic
(120 min.)
ora: 17:00
HĂRŢI CĂTRE
STELE
-PREMIERĂ(MAPS TO THE
STARS)
Regie: David
Cronenberg
(AP-12) Dramă
(111 min.)
ora: 18:15
COARNE PREMIERĂ(HORNS)
Regie: Alexandre
Aja
(N-15) Dramă,
Fantastic, Horror, Thriller (125 min.)
ora: 17:30

80 DE SCRISORI
-PREMIERĂ(EIGHTY LETTERS)
Regie: Václav Kadrnka
(AG) Dramă, Familie (75 min.)
ora: 15:15
SERENA
Regie: Susanne Bier
(AP-12) Dramă (109 min.)
ora: 21:15
CUSCRII
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12) Comedie (80 min.)
ora: 20:15
AUTOMATA
Regie: Gabe Ibáñez
(N-15) SF, Thriller (109 min.)
ora: 22:00
FURIA: EROI ANONIMI
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Acţiune, Dramă, Război (134min.)
orele: 19:45, 22:15
ANNABELLE
Regie: John R. Leonetti
(IM-18) Horror (98 min.)
ora: 15:30

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Nu ezitaţi să încheiaţi contracte sau să semnaţi
acte oficiale! Relaţiile cu cei din jur sunt foarte bune şi
aveţi succes în afaceri.
Taur. Aveţi succes în afaceri şi spor la tot ce faceţi în
gospodărie. Prietenii şi familia vă susţin, deşi s-ar putea
să aibă păreri diferite.
Gemeni. Vă sfătuim să nu călătoriţi şi să evitaţi întâlnirile
cu prietenii, pentru că s-ar putea să nu fiţi în cea mai
bună formă.
Rac. Vă recomandăm să acordaţi mai multă atenţie problemelor ce ţin de familie şi de cămin. S-ar putea ca planurile
de îmbunătăţire a situaţiei financiare să nu fie realiste.
Leu. Dimineaţă s-ar putea să primiţi o sumă considerabilă
de la o femeie mai în vârstă din familie. Puteţi să începeţi
o curăţenie generală, lucrări de reparaţii etc.
Fecioară. Sunteţi preocupat să rezolvaţi problemele casei.
S-ar putea să faceţi rost de bani pentru a cumpăra aparatură
electrocasnică nouă.
Balanţă. Deşi se pare că aveţi multe de rezolvat, vă recomandăm să vă odihniţi şi să vă menajaţi sănătatea. Împreună
cu partenerul de viaţă, doriţi să faceţi schimbări în cămin.
Scorpion. Dimineaţă aflaţi că vi se anulează o delegaţie.
Vă sfătuim să nu vă enervaţi. Oricum, nu este o zi favorabilă călătoriilor.
Săgetător. Puteţi avea succes în activităţi casnice. Dimineaţă
câştigaţi o sumă importantă de pe urmă unei afaceri şi începeţi să vă faceţi planuri de viitor.
Capricorn. Dacă doriţi să faceţi schimbări în casă, acum este
momentul. Este o zi bună pentru reamenajări, mutat sau
schimbat mobila, zugrăvit etc.
Vărsător. Sunteţi original şi va hotărâţi brusc să schimbaţi
ceva prin casă. Pentru aceasta, sunteţi nevoit să faceţi
câteva drumuri scurte.
Peşti. S-ar putea să nu fiţi prea comunicativ. Vă sfătuim
să amânaţi întâlnirile de afaceri şi pe cele de natură sentimentală.

Sudoku
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8
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5
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9
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

S-a tipărit „Geografia
comitatului Braşov”
manualul cuprinde
legende şi istorioare
locale.
Deşi materialul cuprins este redus la
strictul necesar ce se
poate lua din geografie în clasa a III-a,
acest volum prezintă
o mulţime de date
necesare despre fiecare comună şi cerc
cu privire la poziţia
sa, întinderea hotarului, locuitorii săi cu
privire la număr, naţionalitate, confesiune şi ocupaţiune. Pe
urmă, fiecare comună este însoţită de
date istorice, iar legendele şi istorioarele locale sunt dintre
cele mai alese, pentru a incita în copii
şi mai mult interesul
şi de a da viaţă materialului din domeniul geografic.
Manualul se găseşte la Librăria Editurii
Ciurcu din Braşov, la
preţul de 40 de bani.

O nouă carte a
profesorului
braşovean Ioan
Dariu a apărut
de sub tiparul
Editurii Ciurcu
din Braşov.
Este vorba de un
manual de geografie
intitulat „Geografia
comitatului Braşov
cu Elemente introductive în Geografia
universală pentru
şcolile populare de
anul III de şcoală”,
cu mai multe figuri
intercalate în text împreună cu mapa comitatului Braşov.
Acest manual cuprinde: Elemente introductive în geografia
universală, tratate în
29 de capitole cu mai
multe ilustraţiuni
bine reuşite, Geografia comitatului Braşov cu următoarea
împărţire: marginile
şi împărţirea politică
(cercul pretorial de
jos, cercul pretorial
de sus, cercul pretorial al Săcelelor, oraşul Braşov) şi
comitatul în general,
Ungaria. Ca adaos

(Gazeta
Transilvaniei,
nr. 231,
31 octombrie 1901)
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Din presa maghiară
În curând vor începe lucrările de electrificare
a căii ferate între Braşov şi Câmpina

Joi la ora prânzului a avut loc la sediul Direcţiei Generale a
Căilor Ferate de Stat licitaţia privind electrificarea căii ferate
dintre Braşov şi Câmpina. La licitaţie au participat peste 20
de firme din ţară şi din străinătate. Valoarea lucrărilor a fost
evaluată la 500 milioane lei pe o durată de 2 ani. Conform
cerinţelor firma câştigătoare trebuie să adapteze 20 de locomitive cu motor şi să electrifice linia ferată pe linia stabilită.
La ora 13.00 au fost deschise ofertele primite, iar decizia finală
va fi luată de ministrul Transporturilor, Richard Franasovici.
(Rövidesen megkezdik a Brassó-Câmpina közötti
vonalszakasz villamositását. În: Bukaresti Lapok, nr. 252, 3
noiembrie 1934, p.3

Octavian Goga nu va fi profesor
universitar

Cu câteva zile în urmă a produs mare senzaţie ştirea
care spunea că în urma
trecerii în nefiinţă la Braşov a marelui profesor
universitar Bogdan
Duică, în locul lui la
Universitatea din Cluj
Ministerul Învăţământului îl va numi pe Octavian Goga. Ştirea a
produs nemulţumiri în
cercurile universitare,
pentru că mai mulţi au considerat că Octavian Goga nu
are pregătirea necesară pentru a
preda la catedra de Estetică şi Literatură Română. Decanul
Universităţii din Cluj a dat un comunicat în care neagă această
numire. Dânsul afirmă că nici nu s-a discutat această posibilitate, iar în acest an aici vor ţine cursurile prevăzute în programă profesorii suplinitori. Estetica va fi predată de profesorul
Grimm, iar Literatura Română de profesorul Septim Puşcariu.
Iar pentru anul viitor se va organiza concurs pentru ocuparea
postului deţinut de regretatul Bogdan Duică.
(Goga Octavian még sem lesz egyetemi tanár.
În: Bukaresti Lapok, nr.252, 3 noiembrie 1934, p.3)
Dinu Eva

Mihaela Lupu

Judeţul Braşov pe coordonatele cincinalului 1981–1985
În întâmpinarea Congresului al XIIlea al P.C.R., cu prilejul Conferinţei judeţene de partid, în holul Teatrului
Dramatic s-a deschis expoziţia „Dezvoltarea economico-socială a judeţului
Braşov în cincinalul 1981–1985”, organizată de Consiliul judeţean de control
muncitoresc al activităţii economice şi
sociale şi de secţia propagandă a Comitetului judeţean de partid.
Pe vreo 10 panouri erau înfăţişate
sugestiv „principalele obiective ale dez-

voltării din cincinalul actual şi în perspectivă, în conformitate cu Planul-Directivă
de
dezvoltare
economico-socială a judeţului Braşov
pe perioada 1981–1985”.
Prin grafice, cifre, fotografii, erau
prezentate „dinamica principalilor indicatori de plan în cincinalul 1976 –
1980 şi 1981–1985. Reieşea, din
această succesiune de imagini-simbol,
faptul că judeţul Braşov, care dădea
6,7 la sută din producţia industrială a

României, va fi avut în 1980 o producţie globală pe locuitor de 104.690
lei, iar în 1985 de 144.377 lei, deţinând, sub acest aspect, PRIMUL LOC
pe ţară. Deosebit de sugestive erau şi
panourile cuprinzând creşterile în domeniul investiţiilor – nu mai puţin de
77 unităţi industriale vor fi fost dezvoltate în cincinalul viitor.
(„Drum Nou” , 4 noiembrie 1979
Iulian Cătălui

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”
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Poliţistul care dă
comunicate în versuri
„Fără de griji, dormeam
buştean/, ca şi oricare
pământean,/ dar cu buştenii de furat /şi somnul
mi-a fost confiscat”.
Cam aşa începe un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Harghita despre un hoţ de lemne.
Agentul şef Filip Gheorghe,
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Harghita, a reuşit prin inedita
metodă de comunicare să
atragă astfel un număr mult
mai mare de vizitatori pe siteul poliţiei şi astfel campaniile
de conştientizare, acţiunile de
prevenţie sau mesajele de interes pentru public ajung mult
mai repede la cetăţeni.
„Românul s-a născut poet
şi îl sensibilizezi mai uşor
ajungându-i la suflet aşa,
decât cu un stereotip”, a punctat Filip Gheorghe (foto).

„Este iniţiativa mea. Se produc accidente rutiere şi nu
luăm aminte la cauzele care le

generează, la ceea ce ar trebui
să evităm ca ele să nu se mai
repete. Sunt conducători auto

Petrecere cu tort şi lumânări pentru un papagal
care a împlinit 100 de ani
Un papagal dintr-un parc
zoologic din Tasmania, care
a împlinit venerabila vârstă de
100 de ani, s-a bucurat duminică de o veritabilă petrecere
de ziua sa de naştere şi a primit mesaje de felicitare din
toată lumea, inclusiv de la Palatul Buckingham, relatează
duminică DPA.
Papagalul din specia cacadu
cu creastă galbenă, pe nume
Fred, vorbeşte şi preferă companiile feminine. El trăieşte

la Bonorong Wildlife
Sanctuary de cel puţin 20
de ani, potrivit postului
de radio ABC.
Aceşti papagali se pare
că trăiesc aproximativ 40
ani în sălbăticie, iar la 70
de ani în captivitate sunt
consideraţi bătrâni.
Personalul parcului i-a
pregătit lui Fred un tort
alb în forma numărului
100, cu trei lumânări galbene.
Copii costumaţi şi cu feţele

pictate s-au numărat printre
invitaţii la petrecere.

Un cuplu de americani cu 12 băieţi
speră că al 13-lea copil va fi fetiţă
Un cuplu de americani cu
12 băieţi speră că al 13-lea
copil să fie fetiţă. Kateri şi Jay
Schwandt din Michigan
abia aşteaptă să vadă
dacă se întrerupe interminabila serie de băieţi
şi o fetiţă va veni pe lume
în casa lor, scrie vineri
20minutes.ch.
Încă de anul trecut cei
doi au fost pe prima pagină a ziarelor, atunci
când li s-a născut al 12-lea
fiu, Tucker. Au spus atunci
că, deşi sperau ca bebeluşul
să fie de sex feminin, sunt fericiţi la naşterea copilului lor
„perfect”.

„Cred că, dacă vom avea fetiţă, vom fi toţi şocaţi. Probabil nu ne va veni să credem”,

a declarat Kateri, 39 de ani,
pentru Grand Rapids Press.
Ea a adăugat că nu ţine neapărat ca bebeluşul să fie fetiţă. Tatăl însă este de altă
părere, gândindu-se că ar fi

bine „să experimentăm şi de
cealaltă parte”.
Copiii familiei Schwandt au
între 15 luni şi 22 de ani.
Lui Kateri îi „place să fie
însărcinată”, dar recunoaşte că o familie mare
reprezintă o reală provocare. Membrii familiei îşi
împart însă treburile casei şi totul se desfăşoară
fără probleme, povesteşte
ea. Ca şi la celelalte 12
naşteri, soţii nu doresc să ştie
dinainte sexul copilului. CNN
apreciază că şansele ca un cuplu să conceapă 13 băieţi la
rând sunt de 1/8.000, încheie
20minutes.ch.

care consumă băuturi alcoolice
şi conduc autovehicule după
aceea şi nu se învaţă minte, nici
întocmindu-le dosare penale
[...] Atunci am zis că poate asta
ar putea fi un mod prin care
să atragem atenţia, prin care
suscităm interesul cititorului, a
celui care accesează pagina
noastră. În felul acesta, zic că
poate recomandările noastre
ar ajunge la cetăţean”, a povestit Filip Gheorghe.
Iată două comunicate de
presă în versuri despre doi şoferi băuţi la volan.
„Unu-n Frumoasa,/ Altu-n
Ciuc,/ Care de care mai năuc,/
Ambii pricep: beţie, treci …/
Inconştienţă, stai, pe veci!”
................................
„N-am fost eu reflectorizant
/În schimb, am fost odorizant/
Cu ţuică, vin, şi-un pic de
bere/ De-aceea mă întreb, şofere:/Nu m-ai văzut, dar sunt
uimit,/Cum, oare, nu m-ai …
mirosit?!”

Giulia Anghelescu va fi din nou mămică!

Cântăreaţa Giulia Anghelescu este în culmea fericirii! Ea
şi soţul ei, Vlad Huidu, vor fi din nou părinţi, urmând ca
fiica lor, Antonia, să aibă un frăţior sau o surioară. Giulia
le-a dat vestea cea mare fanilor pe un cont de socializare.
A declarat de nenumărate ori că îşi mai doreşte un copil,
şi iată, că dorinţa i s-a îndeplinit. Giulia şi Vlad Huidu îşi
vor mări peste câteva luni familia. Ei mai au o fetiţă de
doi ani, pe nume Antonia, care se bucură de pe acum
că în curând va avea un partener de joacă. „Sunt foarte
fericită să vă anunţ că voi fi mămică din nou! Pitica mea,
Antonia, e foarte bucuroasă ca va avea o surioară sau
un frăţior peste câteva luni! Vă pup şi vă iubesc!”, le-a
scris Giulia prietenilor virtuali. Giulia şi Vlad Huidu s-au
căsătorit în iunie 2012, după o relaţie de foarte mulţi ani.
Ei au avut parte de urcurşuri şi coborâşuri, înainte de aşi uni destinele au fost despărţiţi vreme de doi ani.

Antonia, la cuţite cu fostul soţ

La aproape doi ani de la despărţirea de omul de afaceri
Vincenzo Castellano, Antonia a vorbit despre relaţia înverşunată pe care o are cu fostul soţ. Divorţul a îndepărtat-o de fiica ei, Maya, care se află acum în Italia, în grija
familiei lui Vincenzo. De fiecare dată când poate, Antonia
merge să-şi viziteze micuţa, iar tristeţea i se poate citi
uşor pe chip, atunci când nu se află lângă pitica ei. „Îmi
pare rău când mă gândesc la ce se întâmplă cu copilul.
În privinţa mea, cred că din fiecare experienţă de viaţă
e o lecţie din care ai de învăţat. Pentru mine, a fost una
mai dură, fiindcă nu te joci cu familia şi cu astfel de lucruri.
Ştiu că aşa a fost să fie, nu am avut un plan să îmi fac
o familie şi apoi să ajungem aici. Ne-am despărţit civilizat,
iar războiul a început apoi.” a declarat Antonia pentru
one.ro.
Pe plan personal, cântăreaţa şi-a refăcut viaţa sentimentală alături de Alex Velea. Cei doi vor deveni în scurt timp
părinţi.

