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Se caută finanţare
pentru reabilitarea
curţii Bisericii Negre

Primăria Braşov va căuta în continuare o sursă de finanţare
externă pentru proiectul de reabilitare a curţii Johannes Honterus, după ce proiectul depus pentru accesarea de fonduri
acordate prin Granturile norvegiene şi Granturile SEE a fost
declarat neeligibil de către comisia de evaluare din cadrul Mi-

VALUTĂ

Euro
4,4277
USD
3,5357
Gram Aur 130,2453

METEO

Parţial noros
5°C /14°C

nisterului Culturii. „Vom identifica altă sursă de finanţare care
nu va condiţiona finanţarea pe întreg ansamblul Bisericii Negre,
ci alocă fonduri pe fiecare obiectiv”, a declarat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov. Valoarea estimată a
lucrărilor este de aproape două milioane de euro.
pag. 7

Mugur Isărescu: Benzina
se va scumpi anul viitor
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunţat ieri că preţurile
la tutun şi alcool vor scădea anul viitor, întrucât a fost deja
parcurs calendarul de aliniere a nivelurilor accizelor, iar BNR
prognozează o ieftinire medie de 0,1%, în special din accize,
în timp ce benzina se va scumpi cu 0,3%, potrivit Mediafax.
„La produsele din tutun şi băuturi alcoolice avem creşteri în
2014 şi scăderi în 2015. Sunt legate de faptul că tot programul
de accizare a fost îndeplinit, deci nu mai vedem aici probleme
deosebite”, a spus Isărescu la prezentarea raportului trimestrial
privind inflaţia, citat de Mediafax.
Pe de altă parte, Isărescu a precizat că nu are indicaţii de la
Ministerul Finanţelor privind construcţia bugetară sau alte
măsuri fiscale, dar banca centrală încorporează în modele
numai evoluţiile certe care decurg din actele normative în vigoare. Ulterior, reprezentanţii BNR au precizat că prognoza
se bazează pe legislaţia în vigoare, care prevede calculul
accizei prin indexarea cursului de schimb de la 1 octombrie
2013 cu rata inflaţei din ultimele 12 luni, la fel cum s-a procedat şi în acest an.
Prognoza BNR indică însă o scumpire a combustibililor cu
circa 0,3%, în ciuda reducerii accizei, cel mai probabil pe o
estimare de creştere a preţului internaţional al petrolului.
Banca Naţională a redus, în şedinţa de marţi, prognoza de
inflaţie atât pentru acest an, de la 2,2% la 1,5%, cât şi pentru
anul viitor, de la 3% la 2,2%.
La categoria riscuri care ar putea abate inflaţia de la traiectoria
prognozată, au fost introduse contextul extern, care prezintă
incertitudini ridicate în contextul evoluţiilor geopolitice şi
regionale, perspectivele economice din zona euro, care ar
putea avea influenţe negative, incertitudinile legate de implementarea fermă şi consecventă a reformelor structurale
pe plan intern, de asemenea cu posibile influenţe negative.
În schimb, din perspectiva evoluţiei preţurilor materiilor prime
pe plan internaţional şi a a preţurilor interne ale alimentelor,
BNR nu anticipează riscuri importante.

Se fac angajări la Spitalul Judeţean

Stegarii, pregătiţi de victorie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Braşov scoate la concurs posturi de
asistenţi medicali, infirmiere, îngrijitoare şi brancardier. Desfăşurarea
concursului se realizează după următorul calendar: 31 octombrie –
13 noiembrie (ora 15.00), depunerea
dosarelor de concurs; 8 decembrie
(ora 10. 00), test grilă (etajul al VI-

După victoria din etapa trecută din
fieful CFR-ului, stegarii au pus gând
rău Pandurilor. „Am demonstrat că
FC Braşov poate câştiga în faţa oricărui adversar din Liga 1. Urmează
un nou meci extrem de important cu
Pandurii Târgu Jiu şi ne dorim să obţinem toate cele trei puncte. Trebuie
să fim foarte atenţi, concentraţi, or-

lea, sediul central); 10 decembrie,
interviu şi anunţarea rezultatelor (etajul I, sediul central. Locurile de muncă pe care se organizează concurs
sunt următoarele: 6 posturi vacante
de asistent medical medicină generală, 6 posturi vacante de infirmieră,
2 posturi vacante de îngrijitoare şi
un post brancardier.
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ganizaţi şi disciplinaţi tactic în jocul
de sâmbătă. Îmi doresc să nu fim din
nou nevoiţi să alergăm după adversar.
Mi-aş dori să nu primim gol”, a spus
tehnicianul galben-negrilor, Adrian
Szabo. Partida dintre FC Braşov şi
Pandurii Târgu Jiu va avea loc sâmbătă, de la ora 15.30, pe stadionul Tineretului.
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Reținuți pentru spălare de bani
28 de persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii
efectuate la mai multe firme din judeţul Braşov ai căror
administratori sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Inculpaţii vor fi prezentaţi Tribunalului Braşov
cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul depăşeşte 5 milioane de euro. Capii reţelei, susţin surse judiciare, înfiinţau firme pe numele unor persoane fără
adăpost şi derulau afaceri ilegale. Totodată, suspecţii,
cu vârste cuprinse între 28 şi 61 de ani, sunt bănuiţi că
înregistrau cheltuieli fictive în evidenţele contabile a 50
de firme. Domeniile de activitate ale societăţilor erau construcţiile şi consultanţa financiară. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează până când instanţa de judecată va pronunţa
sentinţe definitive în cazul celor 28 de inculpaţi.

Campanie antifurt
Poliţiştii braşoveni acţionează nu numai după ce legea
a fost încălcată, ci şi în scop preventiv. De această dată,
angajaţii IPJ Braşov derulează o campanie de prevenire
a furturilor prin care încearcă să îi conştientizeze pe cetăţeni despre pericolul de a fi prădaţi, mai ales că suntem
în preajma sărbătorilor de iarnă, perioadă în care furturile
din beciuri şi cămări se înmulţesc. Vreme de două luni,
poliţiştii vor sta de vorbă cu oamenii şi le vor împărţi materiale informative.

Măsuri luate de BEC pentru turul doi al alegerilor
Biroul Electoral Judeţean Braşov a luat decizia să suplimenteze numărul de buletine de vot, dar şi de liste suplimentare şi de declaraţii pe propria răspundere la cel
de-al doilea tur al prezidenţialelor, cel puţin în secţiile de
votare care au fost mai aglomerate la scrutinul de duminică. În primul rând, se vor face „stocuri suplimentare”
la secţiile din Complexul Studenţesc Memorandului şi
din Poiana Braşov, unde a fost un număr mai mare de
alegători, studenţi, respectiv turişti.
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Topul celor mai bogați români
Omul de afaceri Ion
Țiriac, cu o avere de
1,2 - 1,3 miliarde de
euro, se află pe primul loc în „Top 300
Cei mai bogați români” - 2014, realizat
de revista Capital.
El a mai ocupat această
pozitʼie și în urmă cu patru
ani. În 2013, omul de afaceri se pozitʼiona pe locul
3, cu o avere de 800-850
milioane de euro.
Pe pozitʼia a doua în
acest an se află Ioan Niculae (1-1,1 miliarde
euro), proprietarul grupului InterAgro. Anul trecut
era cel mai bogat român,
cu o avere de 1,7 miliarde Brașoveanul Ion Țiriac are cea mai mare avere din România
de euro.
Fratʼii Dragoș și Adrian Pa- averea cumulată a celor 300 sul Intern Brut (PIB) estimat
văl, care detʼin retʼeaua Dede- de milionari scădea de la an pentru anul acesta”, spun reaman, au o avere de 650 la an, în 2014 aceasta a cres- lizatorii clasamentului.
milioane de euro, ceea ce i- cut cu peste 4% față de ediția
„După avansul PIB-ului de
a propulsat pe a treia treaptă anterioară a clasamentului. anul trecut (3,5%) și creșterea
a clasamentului actual. Ei au Astfel, averea totală în acest estimată pentru acest an
urcat două pozitʼii în top fatʼă an a ajuns la 22,47 miliarde (2%), averea însumată a mide anul trecut, iar averea le- de euro, cu aproape un mi- lionarilor s-a majorat cu
a crescut de la 500-520 mi- liard de euro mai mult față de 4,3%” a declarat Oana Oslioane de euro.
anul 2013, ceea ce reprezintă man, redactor-șef al revistei
„După o lungă criză în care aproximativ 16% din Produ- Capital, citată în comunicat.

O schimbare importantă
a avut loc și în cazul pragului minim al averii pentru ocuparea unui loc în
„Top 300 Cei mai bogatʼi
români”. Dacă anul trecut
acest nivel se situa la 1011 milioane de euro, în actuala editʼie pragul a fost de
14-15 milioane de euro.
Cei mai multʼi milionari
se regăsesc în regiunea
București-Ilfov, unde averea cumulată a celor 136
de oameni de afaceri ajunge la aproape 11 miliarde
de euro. Pe următoarele
două locuri, în functʼie de
averea totală, găsim regiunile Nord-Est și Sud-Est,
fiecare cu 2,2 miliarde de
euro.
Cele mai importante domenii care au avut o
contributʼie majoră la creșterea
averilor multora dintre milionari au fost agricultura și industria. Sănătatea și o parte a
sectorului imobiliar au dat un
impuls afacerilor, în timp ce
energia - vedeta anilor trecutʼi
- a pus în stand-by majoritatea
proiectelor anuntʼate de milionari.

Procurorul general despre redeschiderea
dosarului „Flota”: Va fi avută în vedere
Procurorul general al
României, Tiberiu Niţu
(foto), a declarat, ieri, referitor la posibilitatea redeschiderii dosarului
„Flota”, că „această împrejurare va fi avută în vedere”. Niţu a ţinut să
precizeze că vor fi numeroase persoane care vor
face „fel şi fel de solicitări”.
„Noi, procurorii, ne exercităm atribuţiile aşa cum sunt
ele prevăzute de lege şi nu suntem influenţaţi de final de
mandat, început de mandat.
(...) Cu siguranţă, această împrejurare va fi avută în vedere
şi intuiesc că vor fi numeroase
persoane care vor face fel şi
fel de solicitări, probabil”, a
afirmat procurorul general Tiberiu Niţu.

Niţu a mai spus că aceste
analize vor fi făcute în baza
probelor şi pe baza dispoziţiilor Codului de procedură
penală.
Dosarul „Flota” a avut ca
obiect stabilirea modului în
care flota românească a pierdut o serie de nave maritimemineraliere de mare capacitate,
prin infracţiuni săvârşite de cei
care ar fi iniţiat şi derulat fraudulos asocierea CNM Petro-

min SA Constanţa cu grupul de firme private Torvald
Klaveness Oslo din Norvegia, în perioada aprilie 1991
- august 2000.
Traian Băsescu a fost implicat în dosar ca ministru
al Transporturilor. Şeful
statului spunea în luna iunie 2012, că, din câte ştie,
nu are niciun dosar penal, dosarele „Casa din Mihăileanu”
şi „Flota” fiind închise.
„Povestea cu Flota o ştiţi.
Au fost 111 sau 109 inculpaţi.
A existat un procuror al Departamentului Naţional Anticorupţie, Amăriei, care a
refuzat să semneze rechizitoriul. Dosarul este închis, oamenii sunt nevinovaţi”, a
afirmat preşedintele Traian
Băsescu.

Hrebenciuc, menținut după gratii
Instantʼa supremă a decis ieri
definitiv că fostul deputat PSD
Viorel Hrebenciuc, urmărit
penal în dosarul retrocedărilor,
va rămâne în arest.
Judecătorii au respins astfel
contestaţia lui Hrebenciuc la
măsura arestului preventiv, decisă tot de Înalta Curte în 29
octombrie.
Viorel Hrebenciuc se află

în arestul Poliţiei Braşov de la
sfârșitul lunii trecute.
Fostul deputat PSD este urmărit penal de DNA în dosarul retrocedărilor sale
pentru infractʼiunile de constituire a unui grup infractʼional organizat, trafic de
in fluentʼă și instigare la folosirea influentʼei de către o
persoană care îndeplinește o

functʼie de conducere într-un
partid în scopul obtʼinerii
pentru sine sau pentru altul
de foloase necuvenite.
În același dosar a fost arestat
preventiv și fiul său, Andrei
Hrebenciuc. Printre suspectʼii
din acest dosar se află și Ilie
Sârbu, socrul lui Victor Ponta,
pentru care DNA a început
urmărirea penală.

EVENIMENT

7 noiembrie 2014

3

Băncile, obligate să afişeze
comisioanele la bancomat
Băncile vor avea obligaţia ca din primăvara
anului viitor să afişeze
pe ecranul bancomatelor toate comisioanele
pe care le percep clienţilor pentru tranzacţiile
pe care aceştia le efectuează cu cardul de debit sau de credit.
Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a fost
publicat la începutul săptămânii în Monitorul Oficial.
Costurile operaţiunilor se
vor afişa procentual pentru
fiecare operaţiune de plată şi
nu în sumă exactă aşa cum
prevedea iniţial proiectul de
ordin publicat de ANPC la
sfârşitul lunii august.
La acea dată, bancherii au
avertizat că proiectul de ordin
nu poate fi aplicat în forma

Tranzacțiile la bancomat prin afișarea comisioanelor devin mai transparente
prezentată din cauza limitărilor tehnice ale sistemului de
ATM-uri, fiind necesare
schimbări majore care ar im-

plica costuri mari.
În sprijinul celor solicitate,
onsiliul Patronatelor Bancare
din România (CPBR) invoca

1200 de locuri de muncă în străinătate
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov aduce la cunoştinţă persoanelor interesate oferta de
locuri de muncă vacante pentru
1195 de posturi vacanţe prin
reţeaua EURES, astfel:
-Austria 20 locuri
– zugrav (5 locuri)
- finisor faţade clădiri (5 locuri)
- coordonator echipa pentru
muncă în domeniul forestier
(10 locuri)
-Danemarca 101 locuri
- medic specialist patolog (1
loc)
- lucrători în agricultură - culegători de mazăre (100 locuri)
-Germania 67 locuri
– asistent /însoţitor persoane
în vârstă (1 loc)
- îngrijitor bătrâni (1 loc)
- mecanic instalator în instalaţii sanitare, de încălzire şi de
aer condiţionat (1 loc)
- electrician (1 loc)

- specialist electronică/industrială (1 loc)
- instalator întreţinere (mecanic întreţinere) (1 loc)
- asistent medical (51 locuri)
- ingineri acţionari electrice
(1 loc)
- programator/ ingineri acţionari electrice (1 loc)
-tehnician pentru asamblare
şi instalare echipamente cuptoare (1 loc)
- inginer electrotehnică (1
loc)
- dezvoltator IT (1 loc)
- dezvoltator Software ( 2 locuri)
- software developer web (1
loc)
- dezvoltator de software (1
loc)
- web developer (1 loc)
- Irlanda 11 locuri
- doctor oftalmolog (1 loc)
- psihiatru (10 locuri)
-Marea Britanie 46 locuri
– asistent social (15 locuri)

- asistent medical (25 locuri)
- pedagog social (2 locuri)
- medic veterinar (3 locuri)
- şofer autocamion (1 loc)
- Norvegia 4 locuri
- medic oncolog (2 locuri)
- bucătar preparate indiene
(2 locuri)
- Polonia 20 locuri
-mecanic/electrician auto
- Spania 800 locuri - muncitor
necalificat în agricultură
- Ungaria 126 locuri – şofer autocamion (75 locuri)
- confecţioner huse pentru
maşini (50 locuri)
- manager adjunt de marketing şi vânzări (1 loc)
„Informaţii suplimentare despre aceste oferte se pot obţine
la Consilierului EURES din cadrul AJOFM Brașov telefon
0268/416.879, int.102 sau accesând site-ul www.eures.
anofm.ro” a declarat Liliana
Dragomir, director executiv la
AJOFM Braşov.

Bugetul pe 2015, lucrat cu FMI în decembrie
Ministrul de Finanţe, Ioana
Petrescu, a declarat la Radio
România Actualităţi că proiectul de buget va fi disponibil abia
la jumătatea lunii ianuarie, când
este programată următoarea vizită a FMI, iar până atunci se
vor purta discutʼii tehice. „Proiectul de buget pe anul 2015 se
va lucra împreună cu Fondul

Monetar, la începutul lunii decembrie, la nivel tehnic. El va
fi însuşit de posibilul nou guvern şi de posibilul nou premier,
foarte probabil, în ianuarie
2015 şi asta pentru că Fondul
Monetar insistă să vină în misiune oficială în ianuarie 2015,
pentru că ei au politica să nu
negocieze sau să semneze scri-

sori de intenţie cu guverne interimare. Cum ştim, este posibil
să existe un alt guvern şi, ca
atare, ei vor să vină la mijlocul
lunii ianuarie, deci în jur de 13
ianuarie. Din ultimele discuţii
cu ei, urmează să fie definitivat
împreună cu ei, în jurul acelei
date, bugetul pe 2015”, a declarat Petrescu.

faptul că afişarea comisioanelor în valoare absolută la bancomatele altor bănci decât cele
emitente ar necesita schimbări

inclusiv la nivelul sistemelor
MasterCard şi Visa şi ar presupune ca orice bancă din sistem cu reţea ATM să poată
vedea în timp real comisioanele tuturor celorlalte.
În opinia patronatelor, în cazul cardurilor în valută, situaţia
ar fi şi mai complicată, deoarece există diferenţe de curs
valutar între data tranzacţiei
şi data decontării efective, iar
în cazul cardurilor de credit
ar fi imposibil de a comunica
clientului care ar fi costul cu
dobânda aferentă respectivei
tranzacţii, spun aceştia.
CPBR considera că ar putea
fi implementat cel mult un sistem de afişare al comisioanelor doar în cazul operaţiunilor
cu carduri desfăşurate la
ATM-urile băncilor emitente,
însă cu anumite limitări.
Potrivit ordinului publicat,
pe ecranul bancomatului vor

fi afişate toate informaţiile legate de costurile fiecărei operaţiuni efectuate, cum ar fi
eliberarea de numerar, transfer
între conturi, plată facturi sau
oricare alt serviciu solicitat în
mod expres de consumator
prin intermediul ATM, înainte
de momentul efectuării acestuia.
După caz, se va afişa şi
suma minimă de plată. Clientul va avea posibilitatea, dacă
tranzacţia nu îi este oferită în
mod gratuit, să renunţe la
efectuarea acesteia, prin apăsarea unui buton de anulare a
respectivei operaţiuni. La tranzacţiile cu alte carduri decât
cele emise de banca deţinătoare a ATM-ului se va afişa
următoarea avertizare „Atenţie! Tranzacţia dumneavoastră
va fi comisionată conform condiţiilor din contractul încheiat
cu emitentul cardului”.
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Ştiri pe scurt
Nu au voie să modifice valoarea RCA!

Autoritatea de Supraveghere Financiară /ASF/ interzice
companiilor de asigurare să modifice tarifele de primă pentru
asigurările de răspundere civilă auto /RCA/ mai devreme
de 12 luni de la ultima schimbare notificată, precum şi acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare, a
anunţat, joi, prim-vicepreşedintele ASF, Cornel Coca Constantinescu, într-o conferinţă de presă. Asigurătorul RCA
are obligaţia de a utiliza tarife de primă RCA, astfel încât să
se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA, iar această prevedere nu permite
acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare,
a precizat oficialul ASF.

BVB, profit de 6,33 milioane de lei

Bursa de Valori Bucureşti a încheiat primele nouă luni ale
anului cu un profit net de 9,33 milioane de lei, în creştere
cu 70,9% comparativ cu valoarea raportată după perioada
similară din 2013, de 5,46 milioane de lei, potrivit rezultatelor
financiare publicate joi de BVB. Profitul net obţinut după perioada ianuarie – septembrie reprezintă 94% din valoarea
bugetată pentru întregul an.

Companiile româneşti vor introducerea euro

Introducerea monedei unice europene ar avea un efect
pozitiv asupra afacerilor companiilor, susţin 79% dintre reprezentanţii acestora, care au participat la un studiu realizat
de TMF Group România. „Companiile consideră că schimbarea va avea un impact pozitiv asupra veniturilor (79%),
a exporturilor (79%) şi a competitivităţii (79%). Un efect negativ, însă, se va vedea asupra costurilor de operare, aşa
cum se aşteaptă 47% dintre respondenţi, iar 30% consideră
că impactul asupra taxelor administrative va fi, de asemenea,
negativ”, a explicat, joi, Camelia Niţă, managing director al
companiei care a făcut cercetarea.

ECONOMIC

Vineri

Salariul mediu a crescut
în septembrie cu 0,9%
Câştigul salarial mediu
a crescut în septembrie,
faţă de luna precedentă,
cu 15 lei (0,9%), la 1.698
lei net, cea mai mare valoare, de 5.776 lei, fiind
înregistrată în extracţia
petrolului şi a gazelor
naturale, iar cea mai
mică, de 996 lei, în hoteluri şi restaurante.
„În luna septembrie 2014,
în majoritatea activităţilor din
sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost
mai mare faţă de luna august
2014. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna
precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, pentru
«Ziua petrolistului»), sume din
profitul net şi din alte fonduri,
dar şi realizărilor de producţii
ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte)”, se arată întrun comunicat al Institutului
Naţional de Statistică (INS).

Cele mai semnificative creşteri
ale câştigului salarial s-au înregistrat în extracţia petrolului
brut şi a gazelor naturale
(28,8%) şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor
obţinute
din
prelucrarea ţiţeiului (10,9%).
Majorări între 5% şi 10% au
fost raportate în activităţi de
servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calcula-

toarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de
poştă şi de curier, cercetaredezvoltare.
Scăderile câştigului salarial
mediu faţă de luna precedentă
au fost determinate de acordarea în luna august de premii
ocazionale, sume din profitul
net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial
mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de

contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se
acordă tichete de masă şi alte
drepturi salariale), precum şi
de angajările de personal cu
câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.
„Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după
cum urmează: cu 13,9% în extracţia cărbunelui superior şi
inferior, respectiv cu 11,2% în
alte activităţi extractive; între
4,0% şi 6,0% în fabricarea
produselor din tutun, fabricarea altor mijloace de transport,
transporturi pe apă; între
2,0% şi 4,0% în intermedieri
financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi
auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii),
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat”,
se menţionează în comunicat.

România domină topul celor mai mari
100 de companii din Europa de Sud-Est
România domină Topul celor mai mari 100 de companii
din Europa de Sud-Est, realizat de SeeNews, anul trecut
numărul companiilor româneşti prezente în top fiind de
53, cu două în plus faţă de
ediţia din 2012.
Firmele româneşti şi-au
consolidat poziţia şi în ierarhia celor mai profitabile companii în Europa de Sud-Est,
ocupând patru din primele
cinci locuri. Însă, România a
avut şi cel mai mare număr
de reprezentanţi în clasamentul companiilor cu cele mai
mari pierderi, informează revista Business Review.
Compania petrolieră OMV
Petrom şi-a păstrat în 2013,
pentru al şaptelea an la rând,
titlul de cea mai mare companie din Europa de Sud Est, cu
un profit net de 1,08 miliarde
de euro, în pofida unei uşoare
scăderi a veniturilor până la
4,27 miliarde de euro. De altfel, companiile din sectorul petrolului şi gazelor naturale
continuă să domine acest clasament, 29 de firme din acest
sector (cu una mai mult decât
anul trecut) fiind incluse în top.
De asemenea, potrivit SeeNews, Banca Comercială Română, divizie a grupului
austriac Erste Group, este cea
mai mare bancă din Europa

de Sud Est pentru al patrulea
an la rând, în pofida unei scăderi cu 10% a activelor, până
la 14,16 miliarde euro. În ceea
ce priveşte cea mai profitabilă
bancă din SEE, locul este ocupat, din nou, de divizia din
România a grupului bancar
austriac Raiffeisen, cu un rezultat net de 107,7 milioane
euro.
România este prezentă în
Top 100 prin 22 de bănci şi
21 de companii de asigurări,
cu una mai mult decât în anul
precedent. Însă la capitolul
asigurări, cel mai mare asigurător român, Astra SA, ocupă
doar locul şase la nivelul Europei de Sud Est, urmat de
Allianz Ţiriac, Omniasig şi
Groupama Asigurări SA.
Top 10 al celor mai bune
companii româneşti are următoarea ordine: OMV Petrom SA, locul 1 în SEE,
Automobile Dacia SA, locul

2, OMV Petrom Marketing
SRL, locul 5, Rompetrol Rafinare SRL, locul 7, Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România, locul 10, Rompetrol
Downstream, locul 11, Kaufland România, locul 16, British American Tobacco, locul
18, Petrotel Lukoil, locul 22,
şi Ford România, locul 24.
Veniturile combinate realizate de cele mai mari 100 de
companii non-financiare din
Europa de Sud Est a fost în
2013 de 103,98 miliarde de
euro, relativ neschimbat comparativ cu 103,6 miliarde euro
în 2012. Profitul lor net combinat a scăzut la 2,63 miliarde
de euro, de la 2,85 miliarde de
euro. De asemenea, pragul
pentru intrarea în topul celor
mai mari 100 de companii din
regiune a crescut la 458 milioane de euro de la 440 milioane de euro.
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Cum îţi poţi „curăţa”
plămânii de tutun
Deşi tabagismul ucide
anual circa 6 milioane de
persoane pe întreg globul, mulţi fumători nu vor
să renunţe la acest viciu.
Pentru ei, însă, specialiştii
recomandă câteva metode care contribuie la "curăţarea" plămânilor şi detoxifierea organismului.
Aproape 6 milioane de persoane din întreaga lume mor
anual din cauza fumatului.
Datele Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (OMS) nu par însă să
îi sperie pe cei care au acest
viciu. În vreme ce unii susţin că
nu pot renunţa la tutun, alţii pur
şi simplu nu vor să o facă.
Există totuşi câteva metode la

îndemnână pentru fumători
pentru a-şi „curăţa” plămânii,
potrivit
site-ului
curademiere.ro.
1. Băile de detoxifiere
Fumul de ţigară conţine
peste 4.000 de elemente chimice. Pentru ca o parte din
ele să fie eliminate din organism, sunt recomandate băile
cu rozmarin.
Infuzează o mână de rozmarin în 3-4 litri de apă fierbinte, timp de 10 minute. Varsă apoi infuzia cu rozmarin
în cadă şi stai în apă minimum 15 minute.
2. Ceaiurile depurative
Bea în fiecare zi două căni
dintr-un ceai depurativ, pre- Fumatul ucide anual aproximativ 6 milioane de persoane
parat de farmacist. Amestecul

care protejează plămânii este
compus din rozmarin detoxifiant, nalbă de pădure, sparanghel şi păpădie.
Nalba ajută organismul să
producă mucusul protector al
nasului şi bronhiilor, sparanghelul drenează toxinele prin
bilă şi ficat, iar păpădia drenează substanţele poluante şi
favorizează diureza.
3. Remineralizarea organismului
Urzica este o plantă ce conţine peste 200 de substanţe
diferite, printre care oligoelemente şi minerale ce curăţă
şi remineralizează organismul.
Pentru fumători sunt indicate atât ceaiurile şi pre-

paratele din urzici, dar şi suplimentele alimentare cu această
plantă. Un bun energizant, care
compensează efectele demineralizante ale tutunului, este, de
asemenea, spirulina.
4. Consumul de curcumă
Curcuma este un condiment
care
previne
apariţia
cancerului la plămâni. Acest
antioxidant natural favorizează
autodistrugerea celulelor canceroase – apoptoza. Curcuma
poate fi folosită pentru condimentarea mâncării sau poate
fi luată din suplimentele alimentare care o conţin, respectând însă indicaţiile fabricantului. Cele mai eficiente sunt
suplimentele cu curcumă care
conţin şi piperină.

Obiceiuri proaste care afectează creierul
Alegerile mici pe care le
facem în fiecare zi afectează starea de spirit mai mult
decât realizăm.
Mergeți gârbovit. Modul
în care mergem ne poate
afecta starea de spirit. Cercetătorii au descoperit că
atunci când participantʼii au
fost rugatʼi să meargă cu
umerii gârbovitʼi, trași în fatʼă,
și cu mișcări putʼine ale
bratʼelor, au experimentat stări
mai proaste decât cei care
mergeau cu pieptul în fatʼă,
scrie time.com.
Faceți fotografii la tot ceea ce
vedeți. Pozele întâmplătoare
la absolut tot ce vedetʼi în fatʼă
s-ar putea să influentʼeze modul în care vă amintitʼi mo-

mentele respective, potrivit
unui studiu publicat în revista
Psychological Science.
„Lentila reprezintă un văl
în fatʼa ochilor care vă împiedică să realizatʼi că ceva este
într-adevăr acolo”, a explicat
Diedra L.Clay, profesor de
psihologie.
Nu faceți exerciții fizice. Dacă
devenitʼi mai activ de trei ori

pe săptămână, riscul de a
fi deprimat scade cu 19%,
potrivit unui studiu publicat în JAMA Psychiatry.
Rămâneți într-o relație toxică. „Am foarte mulți
clienți care suferă de anxietate și depresie și nu realizează că acest lucru este
cauzat de o relație toxică.
Aceasta le distrugere încrederea în forțele proprii, partenerii îi fac să creadă că sunt
incompetenți sau egoiști”,
spune Diendra Clay.
Nu dormiți. „Somnul afectează totul”, spune psihologul.
Somnul afectează capacitătʼile
noastre emotʼionale și mentale, dar și modul în care functʼionează organismul.

Apă caldă pe stomacul gol. Șase beneficii
Nutritʼionistul Stella Metsovas spune că multʼi medici
recomandă pacientʼilor să bea
un pahar de apă caldă,
dimineatʼa, pe stomacul gol.
Pentru un gust mai bun,
putetʼi pune în pahar o felie
de lămâie, eventual porto cală. Iată șase avantaje ale
obiceiului, potrivit doctorulzilei.ro:
1. Ajută la digestie. Apa
caldă pe stomacul gol stimulează digestia şi ajută la eliminarea toxinelor acumulate
în organism.

2. Combate constipaţia.
Apa caldă dimineaţa stimulează mişcările intestinale,
ajutând astfel la eliminarea
normală şi uşoară a resturilor
alimentare.
3. Ameliorează durerile.
Apa caldă este unul din cele
mai bune remedii naturale
pentru durere. Ajută la combaterea durerilor de stomac,
de cap şi menstruale, dar şi
în cazul altor crampe, stimulând fluxul sanguin.
4. Ajută la slăbit. Apa caldă stimulează metabolismul,

care va arde mai multe calorii. Pe lângă dizolvarea ţesutului adipos, fibrele din lămâie vor controla şi senzaţia
de foame.
5. Îmbunătăţeşte circulaţia.
Elimină toxinele, relaxează
mușchii, ceea ce ajută la
creşterea fluxului sanguin.
6. Combate îmbătrânirea
prematură. Toxinele din
corp sunt responsabile cu
îmbătrânirea prematură, dar
apa caldă ajută la eliminarea
lor şi redă astfel elasticitatea
pielii.
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Ioan Meşotă , întemeietorul
învăţământului modern

Braşovul a avut întotdeauna dascăli dedicaţi, care au fost adevărate modele
pentru tinerii dornici de învăţătură. Ioan Meşotă a fost „unul
dintre cei mai distinşi profesori din Braşov”, cum
este caracterizat în Enciclopedia României.
Ioan Meşotă s-a născut la Dârste, în
1837. După ce şi-a
luat bacalaureatul
la gimnaziul săsesc din Braşov, a
fost student la
Viena, iar apoi în
Germania, la
Universitatea din
Bonn, unde şi-a
luat doctoratul în
filozofie.
D in 1861, a venit
profesor la gimnaziul
superior braşovean, nou
înfiinţat. Ioan Meşotă a devenit în anul 1869 director
adjunct, apoi director al Şcoalelor Centrale Române, funcţie pe
care a îndeplinit-o cu strălucire până
la moartea sa, în anul 1878. Lui i se
datorează aşezarea definitivă a învăţământului braşovean pe calea modernităţii. Meşotă a fost autor de manuale
de istorie şi de geografie, ce au fost folosite şi în şcolile din Regat, şi a animat
viaţa culturală românească din Braşov,
dar s-a bucurat şi de respectul intelectualilor maghiari şi saşi.

Mitropolitul Andrei Şaguna l-a apreciat foarte
mult, iar Titu Maiorescu i-a lăudat „inteligenţa solidă şi conştiinţa de lucru”,
atunci când a propus candidatura sa
ca membru corespondent al Academiei Române, ceea ce s-a şi realizat în 1877, cu puţin timp
înaintea morţii sale, la doar
41 de ani.
Astăzi, unul dintre colegiile
de top din Braşov, urmaş al
şcolii reale al cărei director
a fost Ioan Meşotă, îi poartă numele. Colegiul Meşotă
a păstrat vie memoria întemeietorului său prin emiterea unei medalii de
onoare, o distincţie oferită
elevilor şi profesorilor cu
rezultate remarcabile la
competiţiile şcolare.
Elena Cristian
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Primăria caută finanţare pentru
reabilitarea curţii Bisericii Negre
Primăria Braşov va căuta în continuare o sursă
de finanţare externă
pentru proiectul de reabilitare a curţii Johannes Honterus.
Proiectul a fost depus
pentru accesarea de fonduri
acordate prin Granturile
norvegiene (Mecanismul
Financiar Norvegian) şi Granturile SEE (Mecanismul Financiar SEE), ce are drept
state donatoare Norvegia,
Islanda şi Liechenstein, însă
a fost declarat neeligibil de
către comisia de evaluare din
cadrul Ministerului Culturii.
„Vom identifica altă sursă
de finanţare care nu va condiţiona finanţarea pe întreg
ansamblul Bisericii Negre, ci
alocă fonduri pe fiecare obiectiv”, a declarat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov. Potrivit reprezentantului Primăriei Braşov,
comisia de evaluare a Minis-

terului Culturii a apreciat că
proiectul ar fi fost eligibil doar
dacă ar fi vizat reabilitarea întregului ansamblu arhitectural
istoric, care include şi Biserica
Neagră, pentru că nu se pot

finanţa lucrări care vizează
doar o parte dintr-un monument istoric. Asta deşi Curtea
Iohannes Honterus a fost
declarată monument istoric
de sine stătător chiar în anul

Spitalul Judeţean Braşov face angajări

Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Braşov scoate la concurs posturi de asistenţi medicali, infirmiere, îngrijitoare
şi brancardier. Înscrierile au
loc între 31 octombrie– 13
noiembrie, iar concursul propriu-zis va avea loc în perioada 8 – 10 decembrie.
Locurile de muncă pe care se organizează concurs sunt următoarele:
◾ 6 posturi vacante de asistent
medical medicină generală
la următoarele secţii: UPUSMURD, Oncologie, Urologie, Bloc Operator,
Compartiment Dietetică.

◾ 6 posturi
vacante de
infirmieră
la: Secţia
clinică Cardiologie II,
Anestezie
Terapie Intensivă, Ortop edie,
Compartiment Alergologie şi
Imunologie, Medicină Internă Tractorul;
◾ 2 posturi vacante de îngrijitoare la: Compartiment
Recuperare Astra (Baza de
tratament) şi Ambulatoriu
Sportivi;
◾ 1 post brancardier la UPUSMURD.
Desfăşurarea concursului
se realizează după următorul
calendar: 31 octombrie – 13
noiembrie (ora 15.00), depunerea dosarelor de concurs; 8
decembrie (ora 10. 00), test
grilă (etajul al VI-lea, sediul
central); 10 decembrie, inter-

viu şi anunţarea rezultatelor
(etajul I, sediul central).
Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor. Pentru posturile de asistent medical în
specialitatea medicină generală: un an vechime în specialitate; diplomă de
bacalaureat; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă/certificat de absolvire/diplomă de licenţă în
specialitate; autorizaţie de liberă practică, vizată pe anul
2014; competenţe de utilizare
a calculatorului şi operare
WORD, Excel etc.
Pentru posturile de personal
auxiliar: şcoală generală (certificat de absolvire); diplomă
de absolvire a cursului de infirmiere organizat de OAMGMAMR/MMFPS (pentru
infirmieri). În cazul în care
nu posedă diplomă, persoanele care vor ocupa posturile
de infirmieră sunt obligate să
urmeze cursul de infirmiere
în termen de 6 luni de la data
angajării.
L.A.

Mai multe autobuze pe linia 34B
Regia Autonomă de
Transport Braşov a anunţat
că îmbunătăţeşte începând
de luni 10 noiembrie frecvenţa de circulaţie a autobuzelor de pe linia 34 Barat.
Acesta asigură legătura între

capetele de linie Livada Poştei şi Timiş – Triaj, cu
trecere pe Bulevardele Victoriei, Gării şi Alexandru
Vlahuţă. Modificarea a fost
determinată de solicitările
călătorilor din aceste zone

şi vizează mărirea numărului de autobuze de pe linia
34Barat în zilele lucrătoare.
Astfel, frecvenţa trecerilor
prin staţii va fi de 35 de minute, faţă de 60 cât este în
prezent.
L.A.

2013, prin ordinul nr. 2.571
al ministerului Ministerului
Culturii, şi tocmai pentru a
oferi posibilitatea accesării de
finanţări nerambursabile
pentru reabilitarea acestui
obiectiv!
Primarul George Scripcaru i-a adus în atenţie acest
subiect chiar ambasadorului
Norvegiei în România, Excelenţa Sa Tove Bruvik
Westberg, în cadrul unei vizite oficiale pe care înaltul
demnitar a efectuat-o săptămâna trecută la Braşov. „Eu
nu am încredere că Ministerul Culturii sau orice alt minister este obiectiv în ceea ce
face şi nu cred că derularea
acestor fonduri ar trebui să
fie făcută prin intermediul
Guvernului. Sigur că este
doar o sugestie, însă cred că
ambasada ar trebui să se implice în aşa fel încât criteriile
de acces să fie stabilite la nivelul ambasadei, iar proiectele să fie depuse de către

primării direct la ambasadă,
care să decidă dacă proiectele sunt sau nu eligibile. Lucrurile sunt excesiv politizate
şi centralizate la nivel de guvern în România, şi asta este
foarte rău”, a spus primarul
Braşovului.
Doamna ambasador Tove
Bruvik Westberg i-a promis
primarului că va ţine cont de
această observaţie în derularea
următoarei perioade de finanţare, cea actuală fiind deja în
desfăşurare.
Reamintim că prin prin
Granturile norvegiene (Mecanismul Financiar Norvegian) şi Granturile SEE
(Mecanismul Financiar SEE),
unde state contributoare sunt
Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, România a avut alocate
granturi în valoare de aproximativ 306 milioane EUR,
pentru perioada de finanţare
2009-2014, care se află în
desfăşurare, şi care finanţează
proiecte din 23 de domenii.

Pentru reabilitarea curţii Bisericii Negre, municipalitatea
a lansat un concurs de arhitectură încă din 2011, şi a făcut deja lucrări de descărcare
arheologică a sitului. Proiectul
câştigător a propus tocmai
păstrarea calităţii istorice a
zonei. În principal, este prevăzută înlocuirea pavimentului existent cu unul nou, din
pietriş fin şi piatră de nisip, şi
reabilitarea unor elemente de
pavaj şi rigole, propunerea fiind orientată spre structura
conceptului din 1884. De asemenea, este prevăzută amplasarea unor obiecte de mobilier
urban şi reabilitarea iluminatului public, care se va încadra
în acest ansamblu arhitectural.
În cadrul proiectului ar urma
să fie reamenajate şi întrările
în corpurile de clădire ale Liceului Johannes Honterus, dar
şi căile de acces în Biserica
Neagră.Valoarea estimată a
lucrărilor este de aproape
două milioane de euro. A.P.
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„Una dintre cele șapte
minuni ale lumii moderne”

La 6 mai 1994 a fost inaugurat Eurotunelul, celebra
cale de comunicații care
leagă Anglia de Franța
prin subteran, pe sub Canalul Mânecii, considerat
de experți ca „lucrarea secolului al XX-lea”.
Acesta face legătura între
Frantʼa și Marea Britanie, în dreptul localitătʼilor Folkestone (Marea
Britanie) și Calais (Frantʼa). În
anul 1996, Societatea Americană
a Inginerilor Civili a declarat Eurotunelul - una dintre cele șapte
minuni ale lumii moderne.

Ideea construirii unui astfel de
tunel a fost avansată pentru prima
dată încă din secolul al XIX-lea,
însă a devenit la sfărșitul secolului
XX. La 20 ianuarie 1986, premierul britanic Margaret Thatcher și președintele francez
François Mitterrand au anuntʼat,
la Lille, că a fost selectat proiectul
propus de Consortʼiul Franco-Britanic „France-Manche-Channel
Tunnel Group”. Lucrările pentru
Eurotunelul care leagă Frantʼa de
Anglia au început de ambele părtʼi
ale Canulului Mânecii: la 15 decembrie 1987, în Marea Britanie
și la 28 februarie 1988, pe malul

francez. Echipele franceză și britanică s-au întâlnit, la 1 decembrie
1990, la o distantʼă de 22,3 km
de malul britanic și la 15,6 km
de cel francez. În perioada ianuarie-aprilie 1994 au fost efectuate ultimele verificări asupra
întregului proiect.
La 6 mai 1994, a avut loc deschiderea oficială, de către Regina
Elisabeta a II-a și de către
președintele François Mitterand.
Eurotunelul leagă terminalul britanic Folkestone (sud-estul Angliei) de cel francez, Coquelles,
situat lângă Calais (vestul
Frantʼei).

Eurotunelul este cel mai mare
tunel din lume construit sub apă.
Are o lungime totală de 50 km,
dintre care 38 sunt foratʼi sub
apă. Are o adâncime medie de
40 m sub nivelul apei. La
constructʼia lui au participat
aproape 15.000 de ingineri, tehnicieni și muncitori.
De la deschidere, din 1994 și
până în anul 2012, peste 300 de
milioane de oameni au traversat
Canalul Mânecii prin tunel, iar
în prezent Eurotunelul este folosit
anual de circa 20 de milioane de
oameni. O călătorie cu trenul durează 35 de minute.
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Pe scurt
Telefoanele inteligente distrug viaţa intimă a cuplurilor
Tehnologia digitală mobilă afectează viaţa sexuală
a cuplurilor, diluând nivelul de intimitate dintre parteneri, astfel încât fiecare dintre cei doi ajunge să se
aştepte la mai puţine lucruri decât ar trebui de la celălalt, potrivit cercetătorului britanic Paul Levy. Potrivit
lui Paul Levy, internetul şi dispozitivele digitale mobile
îi fac pe oameni să uite ce înseamă dragostea în lumea reală. Un studiu efectuat de Universitatea Oxford
asupra a 24.000 de cupluri europene căsătorite a
descoperit că satisfacţia maritală este invers proporţională cu nivelul de utilizare a site-urilor de socializare. Cu cât cuplurile citeau mai mult despre vieţile
interesante ale altora, cu atât erau mai predispuse
la a-şi vedea propria relaţie şi viaţă ca dezamăgitoare.
Paul Levy spune că o soluţie este evitarea utilizării
tehnologiei mobile atunci când nu este cu adevărat
necesară.
Tinerii reprezintă un risc de securitate pentru companii
Un nou studiu realizat de Oracle a demonstrat că
angajații mai tineri sunt mult mai capabili să găsească
o modalitate de a accesa informații și aplicații de business ale companiilor de pe dispozitivele lor mobile
cu sau fără acordul angajatorilor lor și în același timp
sunt cei mai expuși riscului de a-și pierde dispozitivele
sau, mai rău, de a le fi furate. Studiul Oracle arată
că 71% din angajații cu vârste între 16 și 24 de ani
folosesc dispozitivele mobile personale pentru sarcini
de serviciu. Dintre aceștia, 73% dintre aceștia recunosc că au pierdut cel puțin un telefon mobil și 52%
spun că li s-a furat cel puțin un dispozitiv. În rândul
angajaților cu vârste între 45 și 54 ani, rata de pierdere a dispozitivelor este de 36%, iar pierderea prin
furt - de numai 20%.

Explozia rachetei Antares a fost provocată
de o defecțiune la sistemul de propulsie
O defectʼiune la unul dintre
motoarele care echipau racheta
Antares reprezintă cauza exploziei acestei rachete, care transporta spre orbită o capsulă de
aprovizionare Cygnus, la câteva
secunde după desprinderea de
sol, conform unui anuntʼ făcut
de compania Orbital Sciences.
Cele două motoare AJ-26
care formează sistemul de propulsie al primului dintre cele
două etaje ale rachetei Antares
sunt derivate din motoare sovietice de rachetă datând din
anii '60, care au fost moderni-

zate de compania americană
Aerojet Rocketdyne. Motorul
AJ-26 este o variantă modernizată a motorului de rachetă sovietic NK-33, folosit pentru
propulsia rachetelor N-1. În luna
mai a acestui an, un motor de
rachetă AJ-26 a explodat în timpul unui test la sol, desfășurat
la Centrul Spatʼial Stennis,
apartʼinând NASA, din Mississippi.
„Datele preliminare și analizele realizate până în prezent
ne fac să credem că a fost vorba,
probabil, de o defecțiune a unei

turbopompe (de carburant) la
unul dintre motoarele AJ-26 ale
primului etaj”, conform comunicatului, în care se precizează
că este probabil să se renuntʼe
la folosirea acestor motoare și
se are în vedere „modernizarea
accelerată a sistemului principal
de propulsie al rachetelor din
clasa Antares”.
Capsula spatʼială Cygnus avea
la bord 2,2 tone de echipamente, materiale pentru experimente
știintʼifice și provizii pentru echipajul Statʼiei Spatʼiale Internatʼionale.

Rezervele de apă ale Terrei, în pericol
În cadrul unui studiu apărut
în revista Nature Climate
Change, Jay Famiglietti de la
Jet Propulsion Laboratory, din
cadrul NASA, prezintă noi
date obtʼinute de la satelitʼi
conform cărora, pe măsură ce
seceta afectează diferite regiuni, acviferele majore ale
planetei sunt secate într-un
ritm accelerat, cu mult mai
rapid decât ritmul de regenerare a acestor rezervoare subterane cu apă pluvială.
„Aproape toate aceste acvifere delimitează cele mai importante regiuni agricole ale
lumii și sunt principalele responsabile de productivitatea

ridicată a acestor regiuni.
Pierderea apei freatice va
avea ca efect un declin major
al productivității agricole, cu
potențialul de a duce la o explozie a prețurilor alimentelor,
cu profunde ramificații economice și politice”, sustʼine Famiglietti.
Jay Famiglietti atrage
atentʼia de mai multʼi ani asupra acestei probleme de mediu căruia putʼini îi acordă
atentʼie. În 2011 el a apărut în
"Last Call at the Oasis", un
documentar despre premisele
unei catastrofe mondiale a
apei. Acest documentar a trecut neobservat însă, ulterior,

în contextul secetei devastatoare care a afectat California,
avertismentele lui Famiglietti
cu privire la pomparea apei
freatice într-un ritm nesustenabil au început să primească
atentʼia cuvenită.
Diminuarea rezervelor de
apă freatică poate declanșa
crize și revolte civile, dar și
războaie în anumite regiuni
ale planetei unde această resursă este chiar și acum rară,
conform cercetătorului de la
NASA. Aceste avertismente
sunt sustʼinute de datele adunate de satelitʼii din cadrul programului Gravity Recovery
and Climate Experiment.
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Batem
Pandurii!?
După victoria din etapa
trecută din fieful CFRului, stegarii au pus
gând rău Pandurilor.
Partida dintre FC
Brașov și Pandurii Târgu Jiu va avea loc sâmbătă de la ora 15.30 pe
stadionul Tineretului.
FC Brașov a produs surpriza rundei precedente din
Liga I, impunându-se în deplasarea de la Cluj în fatʼa
CFR-ului cu scorul de 2-1.
Stegarii au reușit astfel să
demonstreze că înfrângerile
de pe teren propriu cu Universitea Craiova, în campionat, și cu Universitatea Cluj,
în Cupa României Timișoreana, au fost simple accidente. Galben-negrii vor
să-și consolideze pozitʼia
liniștită din clasament cu o
victorie în partida de sâmbătă cu Pandurii Târgu Jiu.
„La Cluj am arătat că valoarea echipei nu este cea din
meciurile cu CSU Craiova și
Universitatea Cluj, atunci
când am pierdut pe propriul
teren. Trebuie însă să nu uităm că am avut și șansă în
partida de la Cluj, când cei
de la CFR au ratat câteva
oportunități mari de a înscrie. Valoarea lotului nostru
a fost confirmată de rezultatul din meciul cu CFR. Am demonstrat că FC Brașov poate
câștiga în fața oricărui adversar din Liga 1. Urmează
un nou meci extrem de important cu Pandurii Târgu Jiu și
ne dorim să obținem toate
cele trei puncte. Trebuie să
fim foarte atenți, concentrați,
organizați și disciplinați tactic
în jocul de sâmbătă. Cei de
la Pandurii sunt o echipă care

Și-au făcut meciul greu
Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brașov a dispus
de Universitatea Cluj Napoca, scor 88-71 (19-12, 20-21,
25-25, 24-13), într-un meci ce a contat pentru Liga Națională
de baschet. „Olimpicele” nu au repetat jocul bun din partida
cu Sfântu Gheorghe și au avut mari emoții în jocul de pe
teren propriu cu Universitatea Cluj, o echipă mai slab cotată.
Dacă în plan ofensiv, fetele antrenate de Dan Calancea sau descurcat foarte bine, în defensivă lucrurile au fost cât
se poate de rele. „A fost un meci mult mai greu decât ne
așteptam, pentru că l-am făcut noi greu. Am început destul
de bine jocul, dar după aceea am jucat extrem de slab faza
defensivă și astfel am ajuns în situația să primim nu mai
puțin de 71 de puncte. Am primit mult prea multe puncte și
mai avem mult de muncă atât la apărarea în zonă cât și la
cea om la om. Faza ofensivă a funcționat foarte bine, am
avut 100 la eficiență ceea ce este extraordianr. Din păcate
sunt dezamăgit de modul în care ne apărăm”, a spus la
finalul jocului tehnicianul „olimpicelor”, Dan Calancea. Britney
Jones cu 26 de puncte înscrise a fost cea mai bună marcatoare a brașovencelor. Pentru Olimpia au mai punctat
Bartee 16 puncte, Irimia și Ashford câte 13 puncte fiecare,
Sonia Ursu 7 puncte, Andra Haas 5, Zorica Mitov 4 și Gabi
Măgurean și Ecaterina Armanu câte 2 puncte fiecare. În
runda următoare, „olimpicele” au un meci de foc în deplasare
împotriva fetelor de la CS Municipal Târgoviște.

„Lupii” sunt primii în Liga Națională

marchează mult, sunt imprevizibili, pasează mult și o fac
și foarte repede. Au în
componență jucători care pot
face diferența. Îmi doresc să
nu fim din nou nevoiți să alergăm după adversar. Mi-aș
dori să nu primim gol”, a spus
tehnicianul galben-negrilor,
Adrian Szabo. Pentru jocul
din runda cu numărul 14 a
Ligii I, tehnicianul stegarilor,
Adrian Szabo, nu se poate
baza pe Bruno Madeira, care
este suspendat și pe Fane Grigorie, care este accidentat. Jocul dintre FC Brașov și
Pandurii Târgu Jiu va avea
loc sâmbătă, de la ora 15.30,
pe stadionul Tineretului.
Așteaptă banii. Neplătitʼi de
luni bune, stegarii l-au impresionat pe patronul Ioan
Neculaie, după meciul de la
Cluj, iar acesta le-a promis
că în această săptămână le va
achita o parte din restantʼele
financiare. „Nu știu dacă cei

din conducere vor vira sau
nu banii pe care i-au promis.
Este un aspect importat înaintea acestui meci important, dar, în cazul în care
promisiunile nu se vor materializa sper că nu va conta în
economia jocului”, a declarat
Adrian Szabo. Jucătorii
brașoveni aveau stabilită o
întâlnire cu Emilian Hulubei,
președintele AFAN, pentru
această săptămână, însă după
promisiunile făcute de conducere au amânat întâlnirea
până săptămâna viitoare.
Criză în fotbal. Emilian Hulubei, președintele AFAN a
declarat la Sport Total FM
că problemele financiare din
fotbalul românesc sunt foarte
grave. „Sunt probleme cu banii la majoritatea echipelor
din Liga 1. La CFR Cluj,
contractele sunt mari, acolo
sunt jucători plătiţi la marja
de 90 de zile pentru a nu rămâne liberi de contract. La

FC Braşov, salariile sunt mai
mici, iar întârzierile sunt mai
mari, de 6-7 luni. La Rapid
este cea mai gravă problemă.
Sunt jucători care nu sunt
plătiţi de un an de zile. Din
păcate, nici unul nu vrea să
depună notificare către judecătorul care poate băga în
faliment clubul, dacă se constată că nu s-a respectat planul de organizare”, a spus
Hulubei. El a găsit și solutʼia
pentru rezolvarea acestor
probleme, chiar în sistemul
folosit de bulgari. „Acolo, o
dată la trei luni, fiecare formaţie trebuie să prezinte un
raport prin care să confirme
că sunt plătiţi jucătorii în intervalul respectiv. Dacă nu
fac această dovadă, riscă excluderea din campionat. În
Spania este acelaşi sistem; o
dată la şase luni, echipele
trebuie să confirme că şi-au
plătit jucătorii”, a mai spus
Hulubei.

Merg să câștige la Cluj
Echipa de handbal feminin
Corona Brașov nu are voie să
mai facă pași greșitʼi în întrecerea internă. Fetele antrenate
de Bogdan Burcea și Dumitru
Berbece au trecut peste dușul
rece de la Zalău și au câștigat
clar partida de acasă cu Slobozia. Pentru Brădeanu și
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compania urmează un nou
test dificil în deplasare la Cluj
împotriva unei formatʼii care
până în acest moment nu s-a
ridicat la așteptările fanilor.
„Nu va fi un meci ușor la Cluj.
Întâlnim o echipă care este
mult sub ceea ce și-a propus
și va da totul ca să câștige.

Trebuie să fim concentrate și
organizate pentru a evita un
rezultat nesatisfăcător. Noi
mergem la Cluj, ca la fiecare
meci la victorie. Vom juca întro sală nouă, foarte frumoasă
și mi-aș dori să vină cât mai
multă lume la meci”, a spus
tehnicianul formatʼiei de sub

Tâmpa, Bogdan Burcea. Echipa medicală face eforturi să
o recupereze pe Mica Brădeanu până la ora jocului. Ea a
resimtʼit niște dureri la spate.
Partida dintre Universitatea
Jolidon Cluj și Corona Brașov
se va disputa duminică, de la
ora 15.15.

Corona Wolves Brașov a câștigat fără probleme confruntările
cu Sportul Studențesc din Liga Națională de hochei pe
gheață. „Lupii” s-au impus marți cu scorul de 14-0, pentru
ca miercuri să câștige și mai clar, scor 15-0. Golurile formației
de sub Tâmpa în partida de marți au fost marcate de: Zsolt
Balint 3, Antal, Zsolt Peter și Imecs câte două goluri fiecare,
Marton, Pysarenko, Dumitru, Zsolt Molnar și Virag câte o
reușită fiecare. Miercuri au punctat pentru brașoveni: Zsolt
Peter de patru ori, Marton de trei ori, Zsolt Balint și Peter
Robert de câte două ori fiecare, Petreș, Virag, Zsolt Matyas
și Molnar câte o reușită fiecare. În meciul de miercuri la Corona Wolves Brașov au debutat și trei juniori: Vlad Grigori,
Andrei Anton și Gheorghieș Andrieș. În urma acestor victorii,
Corona a urcat pe prima poziție a clasamentului, cu 18 puncte din 6 meciuri. Locul doi este ocupat de Steaua cu 16
puncte, iar pe ultima treaptă a podiumului este SC Miercurea
Ciuc cu 14 puncte. Steaua și Miercurea Ciuc au un meci în
plus disputat față de Corona.

Debut în forță
CVM Tomis Constanța a învins în deplasare formația italiană
Copra Ardelia Piacenza, cu scorul de 3-2 (16-25, 25-22, 2725, 22-25, 15-12), miercuri seara, în primul său meci din
Grupa A a Ligii Campionilor la volei masculin. Tomis s-a impus după două ore și zece minute în fața unei debutante în
Champions League. Bulgarul Vențislav Simeonov a fost cel
mai bun om de pe teren, cu 25 de puncte reușite pentru Tomis. Bojan Janic (20 p) și Stanislav Petkov (17 p) au evoluat
și ei foarte bine pentru campioana României. Andrei Jekov
și Vențislav Simeonov, acum la Tomis, au jucat în trecut
pentru Copra Ardelia. În celălalt meci al grupei, Knack Roeselare (Belgia) a învins în deplasare pe Dragons Lugano
(Elveția). Tomis va juca următorul meci pe 20 noiembrie,
acasă, cu Dragons Lugano.

Champions League
Seară de coșmar pentru echipele englezești în Champions
League. Manchester City a pierdut jocul de pe teren propriu
cu ȚSKA Moscova și este ultima în grupa E, iar Chelsea
Londra a smuls un rezultat de egalitate în deplasarea de la
Maribor. Bayern a câștigat și returul cu AS Roma și s-a calificat mai departe, Barca s-a impus la Amsterdam prin dubla
lui Messi, iar Șahtiorul lui Mircea Lucescu s-a distrat cu BATE
Borisov. Iată rezultate înregistrate în partidele disputate miercuri seara în etapa a patra a fazei grupelor Ligii Campionilor:
Grupa E: Manchester City (Anglia) - ŢSKA Moscova (Rusia)
1-2 și Bayern Munchen (Germania) - AS Roma (Italia) 2-0;
Grupa F: Paris Saint-Germain (Franţa) - APOEL Nicosia
(Cipru) 1-0 și Ajax Amsterdam (Olanda) - FC Barcelona
(Spania) 0-2; Grupa G: Sporting Lisabona (Portugalia) Schalke 04 (Germania) 4-2 și NK Maribor (Slovenia) - Chelsea Londra (Anglia) 1-1; Grupa H: Şahtior Doneţk (Ucraina)
- BATE Borisov (Belarus) 5-0 și Athletic Bilbao (Spania) –
FC Porto (Portugalia) 0-2.

DIVERTISMENT

Teatru la Mansarda
Casei Baiulescu
Biblioteca Judeţeană
Braşov vă invită la piesa
de teatru „Sunt un
clovn”astăzi 7 noiembrie 2014, începând de
la orele 19. 0, în mansarda Casei Baiulescu.
„Sunt un clovn” este un
spectacol de teatru care oferă
spectatorului o perspectivă curajoasă. Aceea a alegerilor
care nu iau în calcul sistemul.
Nu este vorba despre a fi clovn
ci mai degrabă despre a-ţi asuma ceea ce ţi-ai dori să faci.
Într-o singură viaţă nu ne putem permite să alegem nefericirea, aşa că deciziile noastre
trebuie să fie înţelepte. Părerile
celorlalţi ne-ar putea îmbrăca
în hainele unui clovn, însă lucrul ăsta nu ar trebui decât să
ne împingă mai tare spre idealurile noastre.
Distribuţia: Horia Văcar,
Maia Hodobaş, Alexandru

Robescu, Oana Mărăscu
Klein, Ada Gonţea, Sânzi Boriceanu. Regia: Ionuţ Buruiană, asistent regie Maria Niţu.
Spectacolul „Sunt un clovn”
este oferit de compania independentă Teatrul Nebun şi

Expoziţie de artă
la Poarta Ecaterinei
Depoul de Arta Urbana
organizează în perioada 7 –
23 noiembrie 2014, în
Turnul Porţii Ecaterinei, o
expoziţie de artă contemporană urmând ca în weekenduri pe lângă expoziţie să
aibă loc proiecţii de filme
artistice şi documentare şi
minirecitaluri.

Rege şi de Asociaţia Culturală
Kunstadt Braşov.
Teatrul Nebun şi Rege
este o companie independentă care adună sub umbrela ei o echipă proaspătă
cu dorinţă acută de schim-

Bancuri

Vernisajul expoziţiei are loc
astăzi, 7 noiembrie 2014, la ora
20:00.Va susţine un recital Lektronikumuz/ Remus Miron. Expun Diana Popescu, Dan Roşca,
Gabriel Marin, Alex Baciu, Mihai Morărescu şi George Roşu.
Expoziţia este realizată cu
sprijinul Ordinul Arhitecţilor
Braşov.

◾ Instructorul de paraşutism:
– După ce săriţi, număraţi până
la 50 şi apoi trageţi de inel.
Ardelenii să numere doar până
la 3...

bare. Asociaţia KunSTadt
doreşte să ajungă la publicul
de toate vârstele şi orice
pregatire, să inspire continuu publicul şi artiştii să viseze, să descopere, să creeze
şi să celebreze.

◾ Am dus-o pe soţia mea ieri la Planetariu. A fost şocată să afle că nu
e ea centrul universului…
◾– Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama?
Soţul se întoarce spre soţie:
– Vezi? Până şi copilul se miră!

Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS
-PREMIERĂ(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12) SF, Aventuri, 169 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:30
PATIMILE MARIEI -PREMIERĂ(STATIONS OF THE CROSS)
Regie: Dietrich Brüggemann
(AG) Dramă, 107 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 17:00
BOXTROLI -3D(BOXTROLLS)

Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) Animaţie, Aventuri, 97 min.,
dublat
Vineri: 13:15, 16:00
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 11:30,
13:15, 16:00
ALFABET
(ALPHABET)
Regie: Erwin Wagenhofer
(AG) Documentar, 113 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 12:30
JOHN WICK
Regie: David Leitch, Chad Stahelski
(N-15) Acţiune, Thriller, 96 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:45
DRAGOSTE & DESIGN
(LOVE BY DESIGN)
Regie: Michael Damian
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SERENA
Regie: Susanne Bier
(AP-12) Dramă, 109 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:45
CUSCRII
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12) Comedie, 80 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15
DAMA DE COMPANIE -PREMIERĂ(CALL GIRL)
Regie: Mikael Marcimain
(N-15) Dramă, Thriller, 140 min.
FURIA:
EROI ANONIMI
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Acţiune, Dramă, Război,
134 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:30
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

(AG) Romantic, 120 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:30
HĂRŢI CĂTRE STELE
(MAPS TO THE STARS)
Regie: David Cronenberg
(AP-12) Dramă, 111 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:15
COARNE
(HORNS)
Regie: Alexandre Aja
(N-15) Dramă, Fantastic, Horror,
Thriller, 125 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00
BĂRBAŢI MIŞTO -PREMIERĂ(THE STAG)
Regie: John Butler
(AP-12) Comedie, 94 min.
Vineri, Sâmbătă: 17:15
Duminică: 17:15, 21:30
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vineri, 07 noiembrie, ora 21:30
sâmbătă, 08 noiembrie, ora 21:30

◾ Soţia către soţ:
– Fiul nostru a luat-o razna rău de
tot. Ascultă sfaturile la toţi cretinii.
Te rog să vorbeşti cu el!

Andre Rieu – Al 10-lea concert aniversar Maastrich 2014

Cinema
Cityplex Braşov

Berbec. Este o zi bună pentru a alege o direcţie şi de a-ţi
pune în valoare abilităţile native pentru a-ţi împlini un vis.
Nu te lasă păcălit/ă de vorbele cuiva care îţi dă târcoale.
Taur. Astăzi ar fi ideal pentru tine ca oamenii să te caute şi
să vină la tine, aşa că ai grijă să nu îţi arăţi nervozitatea,
care poate apărea la un moment dat.
Gemeni. Astăzi fă alegerile de capul tău. Partea sentimentală
poate cunoaşte o ascensiune bruscă, ceea ce te va determina
să suporţi unele schimbări pe care nu le poţi controla.
Rac. Astăzi poţi să petreci clipe de neuitat şi alături de colegii
dar şi de prieteni. Să nu te superi şi nici să nu intri la bănuieli
în cazul în care unele promisiuni.
Leu. Chiar dacă simţi nevoia să te relaxezi, astăzi te poţi
simţi bine şi dacă vei participa la acţiuni alături de persoane
dragi ţie. Deplasările nu sunt recomandate.
Fecioară. Astăzi trebuie să ai mare grijă de bugetul tău şi să
te apuci de economii. Este posibilă şi o schimbare în viaţă
socială, însă nu este nimic de rău.
Balanţă. Astăzi nu lăsa ca agresivitatea ta sau ca intensitatea
sentimentelor să fie descărcate pe cineva apropiat ţie. Analizează şi caută să alegi cel mai potrivit comportament.
Scorpion. Astăzi vei avea probleme din ce în ce mai mari
dacă vei lăsa ca inima să-ţi conducă faptele. Păstrează-ţi calmul şi ţine seama la vorbe, altfel e posibil să regreţi.
Săgetător. Astăzi, participarea la acţiuni de grup sunt pe
placul tău şi îţi poate aduce satisfacţii enorme. Vei lega noi
prietenii şi vei câştiga mai mulţi bani decât sperai.
Capricorn. Astăzi, situaţia ta se poate schimba rapid, însă nu
este o veste rea. Trebuie să ai însă mai multă grijă la alimentaţie, altfel digestia îţi pot strica planurile.
Vărsător. Astăzi e posibil să te reîntorci la unele vechi obiceiuri, însă cineva nu va fi de acord cu asta. Cel mai probabil
este vorba de iubitul tău/iubita ta, care e foarte gelos/oasă.
Peşti. Banii pot fi o problema astăzi, mai ales dacă te laşi
influenţat/ă de cei din jurul tău. Încearcă să nu dai bani cu
împrumut primului venit care îţi cere ajutorul!

Andre Rieu Maastricht 2014 marchează aniversarea
a 10 ani de concerte tradiţionale Andre Rieu chiar
în oraşul său natal, Maastricht.

◾ Doi ardeleni pe marginea unei
străzi. Unul zice:
– Vrei să-ţi arăt că eu pot trece
strada asta în 10 minute.
– Dar ce, mă, eşti fulger?

deveni „poarta de intrare” în piaţa din Maastricht
unde fiecare dintre dumneavoastră poate fi
prezent la evenimentul artistic al anului alături de
alte mii de spectatori europeni.
Eveniment mondial transmis prin satelit în
cinematografele din întreaga lume, Concertul

Horoscopul zilei
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În weekend
Piaţa medievală Vrijthof din Maastricht, dramatică
şi atrăgătoare, transformată într-o scenă incredibil
de pitorească pentru concertul în aer liber al lui
Andre Rieu şi al faimoasei sale orchestre „Johann
Strauss”, va fi proiectată pe marele ecran la
Cityplex Eliana Mall Braşov. Astfel marele ecran va

Vineri
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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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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Zile fără alcool”
Grefiera Aneta Munteanu de la Judecătoria
Braşov citise cu interes
în 1979 suita de articole
publicate de ziarul
„Drum nou” în legătură
cu „urmările nedorite
ale consumului exagerat de alcool”.
Lucrând de mai mulţi ani
la Judecătoria Braşov ea a
avut nesfânta ocaziune să întâlnească numeroase cazuri
marcate abisal de influenţa
nefastă a acestui „viţiu”, vorba
lui Caragiale, să cunoască familii dezmembrate, drame şi
conflicte care au fost generate
sau agravate prin starea de
ebrietate. Aneta putea pentru
ca să afirme că, cel puţin
jumătate din conflictele sau
infracţiunile care făceau
obiectul unor procese penale
sau civile, erau într-un fel sau
altul legate de consumul de
alcool.
În toamna anului
1979, a urcat scările judecătoriei o femeie,
mamă a doi copii, care
a intentat acţiune de divorţ împotriva soţului,
Alexandru Codreanu,
domiciliat în Braşov, str.
Grigore Ureche nr.
13, pentru
c ă

„suferinţele îndurate de ea şi
de cei doi copii atinseseră
limitele oricărei răbdări”. Beţiile, bacanalele, zaiafeturile
şi scandalurile realizate şi provocate de tov. Codreanu „au
atras în repetate rânduri protestele vecinilor, avertismentele organelor de meliţie”.
Maltratată şi martelată în mod
repetat, soţia a refuzat să ia
din banii pentru hrana copiilor, pentru a-i da soţului să se
beţivească şi să chefuiască.
Furios precum Orlando, Alexandru Codreanu a zdrobit
„tembelizorul” familiei, radioul şi întregul mobilier din
apartament! Apoi şi-a alungat
triumfător nevasta şi copiii!
La rândul ei, Silvia Pleşa,
o altă femeie care a simţit din
greu „efectele destructive ale
demonului alcool” asupra căsniciei sale, a prezentat tovarăşului judecător patru (4)
c e r t if i ca t e
medicolegale,
toate
de-

monstrând brutalitatea, cruzimea şi grobianismul unui
soţ cu mintea întunecată de
alcool. Iar Aneta era convinsă
că femeia respectivă s-a dus
la medicul legist numai după
ce, multă vreme, a sperat cam
degeaba că lucrurile se vor îndrepta, că „rănile trupului şi
ale sufletului se vor şterge”,
că era mai bine să sufere ea,
decât să rupă de lângă tatăl
lor pe cei doi copii gemeni rezultaţi din acea căsătorie nefericită. Până la urmă, n-a mai
putut suporta, răbda şi s-a
adresat judecătoriei braşovene
pentru a fi ocrotiţi, ea şi copiii,
pentru a nu mai fi nevoită să
îndure ceea ce îndura.
Era de înţeles atunci că orice complet de judecată nu se
lăsa cu uşurinţă convins de
necesitatea desfacerii unei căsătorii, faţă de perioada de
după 1989, dar, cu toate acestea, în situaţiile unde în mod
evident nu mai era nimic de
salvat, căsătoria era desfăcută.
Dar oare suferinţele încetau,
se întreba dostoievskiano-camusian Aneta Munteanu?
Oare copiii rezultaţi din familii dezorganizate nu erau şi ei,
la rândul lor, expuşi unor
„influenţe derutante”, nu
ajungeau ei, deseori,
„victime ale unor
cincepţii de viaţă dăunătoare”, şi, am
adăuga
noi,
n u
vor fi
devenit şi
ei nişte beţivani siniştri,
nişte bătăuşi de cartier? Dar o femeie
care, la 30 sau 35
de ani, îşi vedea căsătoria distrusă,
lasă că putea să şio refacă, nu era ea
în mare dificultate faţă de pro-
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Din presa maghiară
Învăţământul preuniversitar va trece
printr-o reorganizare radicală

priul ei destin şi al copiilor ei?
Cum îşi va putea reface viaţa?
Cu vreun nou beţivan sau cu
un bărbat cumsecade, blând,
tandru, atent şi care să-i accepte şi copiii? Deci, cum va
reuşi să armonizeze într-o
nouă „famelie” copiii primei
căsătorii, lângă un alt soţ şi,
poate, lângă alţi copii, ai celui
de-la doilea soţ? Sau, copiii
mei, împreună cu copiii tăi îi
vor bate pe ai noştri, cum se
zicea în popor?!
Efectele consumului exagerat de alcool, spunea Aneta, erau „multiple, complexe
şi de durată”, ele mutilând şi
mursecând existenţa mai
multor generaţii. De aceea,
Anetei M. i se părea absolut
necesar „să combatem prin
toate mijloacele această racilă”, vorba lui Toma Caragiu, prin „metode educative,
dar şi prin restrângerea condiţiilor care o favorizează”.
De par egzamplu, se ştia că
erau anumite zile pe lună, legate de „calendarul plăţii retribuţiei”, când la o bodegă,
cârciumă, crâşmă odioasă se
realiza un „adevărat vârf” al
consumului de „beutură” şi,
totodată, al „faptelor reprobabile”. Existau şi cazuri,
când soţiile unor muncitori
de la Steagu’, Tractorul, Hidro, Rulmentu’ etc., îşi
aşteptau răbdătoare şi penelopian soţii la poarta întreprinderii „pentru a merge
împreună la cumpărături”, de
fapt pentru a-i apăra de „tentaţiile costisitoare ale restaurantelor”. Aneta credea naiv
că, dacă de două ori pe lună,
bodegile şi alte unităţi similare din preajma unităţilor industriale ar avea „zile fără
alcool”, evitându-se astfel excesele, iar personalul unităţilor ar putea să se ocupe mai
bine, spre exemplu, de igiena
localurilor de pierzanie.
(„Drum Nou”,
7 noiembrie 1979)

Majestatea Sa şi-a dat acordul pentru aplicarea proiectului de lege privind reoganizarea învăţământului
preuniversitar, întocmit de ministrul Învăţământului,
Petre Andrei.
Ministrul Învăţământului susţine că sistemul de absolvire de până acum nu a adus rezultatele aşteptate.
Cei care au picat la bacalaureat aveau posibilitatea
reexaminării de mai multe ori şi până la urmă luau
examenul.
Noua lege permite absolvenţilor de 7 ani de liceu,
care nu au reuşit să ia examenul de bacalaureat, să
urmeze anumite cursuri de formare în vederea găsirii
unui loc de muncă.
Cei care doresc să urmeze cursuri universitare trebuie
să se înscrie şi să absolve clasa a 8-a de liceu, clasa
absolvenţilor.
Principalele puncte ale noii legi sunt următoarele:
1. Învăţământul preuniversitar se va împărți în învăţământ gimnazial de 4 ani şi liceal de 3 ani.
2. În şcolile gimnaziale şi liceale de stat limba de predare este limba română
3. În zonele unde numărul minorităţilor este mai mare,
statul va înfiinţa şcoli unde se va preda în limba
minorităţii respective, sau va forma clase pentru
minorităţi în şcolile deja existente. Pentru a înfiinţa
aceste clase sau şcoli, numărul necesar de elevi
trebuie să fie de minim 30 la clasele gimnaziale şi
minim 25 la clasele liceale. Printre materiile obligatorii se numără: Limba română, Geografia României şi Educaţia cetăţenească.
4. Examenele de final de an se anulează.
5. Predarea va lua sfârşit la începutul lunii mai.
6. În luna mai se va face recapitulare şi pregătire pentru examene.
7. După terminarea celor 7 clase de liceu elevii nu
sunt obligaţi să dea examenul de bacalaureat
8. Cei care termină 7 clase nu se pot înscrie la facultate, dar pot urma cursuri de formare postliceale
(de exemplu la Institutul de Ştiinţe Administrative,
unde se vor forma ca funţionari publici).
Clasa a 8-a de liceu:
1. Clasa a 8-a de liceu se va numi „clasa de absolvire”
şi vor exista două specializări: real şi uman.
2. Se pot înscrie la facultate doar absolveţii acestei
clase.
3. Elevii din „clasa de absolvire” vor fi examinaţi prima
oară în luna ianuarie, din materiile predate până
atunci.
4. Acest examen este eliminatoriu, cine nu reuşeşte
să treacă, nu se va putea înscrie la examenul din
vară.
5. Cei care nu reuşesc să ia nota de trecere vor fi consideraţi ca abolvenţi de 7 clase de liceu.
6. La facultate se pot înscrie doar persoanele care
trec şi de a doua sesiune de examinare din iunie.
(Gyökeresen átszervezik a középiskolai oktatást. În:
Brassói Lapok, nr.259, 9 noiembrie 1939, p.6)
Dinu Eva

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”

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov
str. Apullum nr. 3, e-mail: bjt@addjb.ro, fax: 0268.470.504
Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00)
Redactor şef:
ISSN 2360–0217
Sebastian Dan

ISSN-L 2360–0217

Secretar general de redacţie:
Liana Adam
Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

LIFE

12

Se va lăsa mâncat
de viu de un anaconda
Realizatorul de documentare despre natură
Paul Rosolie se va lăsa
mâncat de viu de un şarpe anaconda într-o emisiune a postului de
televiziune Discovery, în
timpul căreia naturalistul va purta un costum
de protecţie conceput
de el însuşi.

În emisiunea „Eaten Alive”,
realizatorul TV Paul Rosolie
va purta un costum special şi
se va lăsa înghiţit de viu de
un anaconda, o specie de şerpi
amazonieni care pot să ajungă
la lungimi de peste 10 metri,
scrie dailymail.co.uk.
Această emisiune produsă
de Discovery Channel, care
va fi difuzată pe 7 decembrie,
a generat deja numeroase critici în rândul militanţilor ecologişti, care au considerat că
acea „cascadorie” a lui Paul
Rosolie reprezintă „un abuz
de cea mai joasă speţă comis
asupra unui animal”.

Paul Rosolie, cu şi fără costumul său, un iubitor al şerpilor

Paul Rosolie, în vârstă de
26 de ani, a ţinut să contrazică acest punct de vedere
prin intermediul unui mesaj
publicat pe contul său de
Twitter: „Dacă m-aţi cunoaşte, aţi şti deja că eu nu aş
răni niciodată o fiinţă vie. Va
trebui să priviţi emisiunea şi
să vedeţi cum vor decurge lucrurile”.
Paul Rosolie, supranumit
„Indiana Jones al Amazonu-

lui”, este un naturalist specializat în fauna amazoniană.
Potrivit biografiei publicate
pe site-ul său, naturalistul are
experienţă şi în ceea ce priveşte fauna din alte regiuni
ale Globului, precum India,
Indonezia, Brazilia şi Peru.
Cu toate acestea, numeroşi
internauţi au semnat deja o
petiţie pe site-ul Change.org
prin care au cerut postului
Discovery să anuleze difu-

călca nici pe stradă decât
pe buburuze”, a declarat
o localnică din Lipova.
Primarul oraşului Lipova, Mircea Jichici, a
declarat că au mai fost
invazii similare primăvara şi toamna, dar niciodată oamenii nu s-au
confruntat cu un număr atât
de mare de buburuze.
„Avem pădurea lângă oraş
şi de acolo vin, când temperaturile sunt la 20-22 de grade. Şi în primăvară am stropit
şi am scăpat de ele, dar acum
ne-au luat prin surprindere şi

sunt mult mai multe. Este un
fenomen foarte ciudat”, spune
primarul.
Localnicii speră că problema va fi rezolvată odată cu
scăderea temperaturilor, dar
între timp Primăria Lipova a
anunţat că va stropi cu insecticide.

Sfinţii Mihail şi Gavriil, prăznuiţi pe
8 noiembrie. Superstiţii în această zi
Peste 1,3 milioane de români îşi vor aniversa onomastica mâine, de Sfantul Mihail
si Gavriil. Potrivit Direcţiei
Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor din judet, peste
38.500 de braşoveni poartă
numele de Mihail, Gavril sau
derivate ale acestora.
În credinţa populară există
câteva supersţitii legate de
această zi.
De Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt strict interzise îndeletnicirile casnice,
cine nu se supune acestei reguli fiind sortit să aibă parte
de mare chin înaintea morţii.

Vedeta şi-a deschis propriul magazin, situat într-un
mall din Bucureşti. La finalul evenimentului de lansare, cei prezenţi au primit un mic cadou din partea
Danei, numai că la mijloc s-a strecurat o greşeală.
Cadoul respectiv, un voucher de 50 de lei, nu a fost
tocmai bine realizat, iar vedeta s-a văzut nevoită săşi ceară scuze pentru asta chiar pe pagina ei de
Face book.
„O parte dintre voi aţi primit cadou la lansarea (...)
un voucher, pe care scrie că ar fi valabil până pe
28 octombrie. Asta ar fi fost imposibil, pentru că lansarea a fost pe 30 octombrie. Aşadar, iertaţi-mi zăpăceala de pe ultima sută de metri şi luaţi în calcul
că e valabil până pe 28 Noiembrie!!! Ştiţi, mi se spune Abramburica...”, s-a scuzat public Dana Rogoz.

Keira Knightley a interzis unei reviste
să-i modifice sânii în fotografii

Invazie de buburuze în câteva sate din Arad
Câteva localităţi de pe Valea Mureşului, din judeţul
Arad, se confruntă în ultimele
zile cu o invazie de buburuze,
iar oamenii adună zeci de mii
de insecte din case, specialiştii
afirmând că fenomentul este
rar şi este cauzat de temperaturile ridicate.
„Am scos cu mătura şi lopata zeci de mii din casă că
am aerisit doar câteva minute
şi nu am observat ce e afară.
Nu am mai văzut aşa ceva şi
nu înţelegem ce se întâmplă.
Nu ne este teamă de ele că nu
sunt periculoase, dar nu poţi

Dana Rogoz, gafă la propriul eveniment

Pentru că atât Sfâantul Mihail, cât şi Sfântul Gavriil sunt
văzuţi ca păzitori ai oamenilor
de la naştere până la moarte,
în credinţa populară se spune
că ziua de 8 noiembrie este cea
mai nimerită pentru a aprinde
o lumânare, pentru a fi călăuzit
spre Rai în viaţa de Apoi.
Aceasta, pentru că, potrivit folclorului, cei doi sfinţi participă
şi la Judecata de Apoi.
În această zi, în zonele
muntoase, stăpânii oilor fac
o turtă mare din făină de porumb „turta arieţilor”. În dimineaţa zilei de 8 noiembrie
turta se aruncă în sus, în tar-

laua oilor. Dacă turta cade cu
faţa în sus e semn încurajator
de bucurie în rândul ciobanilor, considerându-se că în primăvară toate oile vor avea
miei, iar dacă turta cade cu
faţa în jos era mare supărare.
Arhanghelul Mihail este cel
care luptă împotriva diavolului
şi cel care se află la căpătâiul
unui om atunci când acesta se
află pe patul de moarte. Tot
el este şi deţinătorul cheilor
Raiului.
Arhanghelul Gavriil este
perceput ca un ocrotitor al mamelor şi al fecioarelor, dar şi
al pruncilor şi al copiilor.

zarea emisiunii prezentate de
Paul Rosolie.
„Acesta este un abuz de cea
mai joasă speţă comis asupra
unui animal, este un lucru absolut dezgustător şi ar putea
să ducă la uciderea şarpelui
– un exemplar adult de anaconda nu poate să înghită o
pradă al cărei corp are un diametru echivalent cu lungimea
umerilor unui bărbat adult”,
se afirmă în acea petiţie.

Actriţa britanică Keira Knightley, în vârstă de 29 de
ani, a acceptat să fie fotografiată pe jumătate goală
pentru un pictorial publicat recent în revista Interview
şi insistă asupra faptului că imaginile nu au fost modificate, relatează site-ul contactmusic.com, citat de
Mediafax. „Corpul meu a fost modificat (în fotografii,
n.r.) de atâtea ori şi din atâtea motive, fie că a fost
vorba de paparazzi sau de afişe de film. Şedinţa foto
(pentru Interview, n.r.) a fost una dintre acelea în care
am zis «OK, sunt de acord să pozez topless atât timp
cât nu îmi faceţi sânii să pară mai mari şi nu îi retuşaţi».
Pentru că este important să spun că nu contează forma sânilor”, a declarat Keira Knightley pentru publicaţia The Times. Keira Knightley este una dintre cele
mai cunoscute tinere actriţe britanice.
În 2006, actriţa a fost votată cea mai sexy femeie din
lume şi a semnat un contract cu Chanel, notează
Mediafax.

