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Duminică votăm
Guvernul pregăteşte
majorarea impozitelor
pe case şi terenuri din 2015

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică
la urne pentru a alege preşedintele ţării, în cel de-al
doilea tur de scrutin. În cursa pentru Cotroceni au
rămas, după primul tur de scrutin, candidatul Alianţei
PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, şi cel al Alianţei Creş-
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tin – Liberale (ACL), Klaus Iohannis. Urnele se deschid la ora 7,00 şi se închid la ora 21.00. În primul
tur de scrutin, 283.000 de braşoveni au fost la vot.
Klaus Iohannis a obţinut la Braşov 39.00% dintre
voturi, urmat de Victor Ponta cu 30.75%.

Guvernul ar putea propune pentru anul viitor o creştere a impozitelor locale pe terenuri şi imobile de 25%, o majorare
similară urmând să fie aplicată din 2016, potrivit unui document elaborat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) –
ministrul delegat pentru Buget şi consultat de Mediafax.ro.
În document, care conţine mai multe propuneri de măsuri
fiscale, se precizează: „Creşterea cu 25% a impozitelor pe
proprietate şi cu încă 25% în 2016” Propunerile au fost prezentate în Consiliul Consultativ al Ministrului Delegat pentru
Buget. „În orice scenariu macroeconomic şi oricum se va
închide execuţia bugetară din acest an, creşterea impozitelor
locale pe proprietate este o certitudine, argumentându-se că
românii plătesc mult mai puţin decât restul europenilor”, au
declarat surse apropiate discuţiilor, care au confirmat datele
din documentul MFP. O majorare a taxelor pe proprietate a
fost prezentată şi în proiectul de Cod Fiscal publicat în vara
acestui an de Ministerul Finanţelor Publice şi retras ulterior
de pe site-ul instituţiei.
De asemenea, potrivit aceluiaşi document elaborat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Guvernul intenţionează să
renunţe la cotă unică de 16%, începând din 2016, şi să introducă cote progresive de impozitare a venitului, în trei
trepte, de 15%, 25% şi 35%. „Cota progresivă reprezintă
una dintre soluţiile mai sigure în discuţiile cu FMI şi CE privind recuperarea golului de venituri de la bugetul statului anticipat pentru 2015, dar acum ANAF nu este pregătită tehnic
pentru introducerea imediată. Programele pe care s-a operat
impozitul pe venitul global, eliminat în 2005, sunt depăşite
şi nu pot fi adaptate la noile sisteme. Înţeleg, totuşi, că există
discuţii pentru eventuala introducere de la mijlocul anului
viitor, mai ales în cazul în care în poziţia de premier va fi
numit Florin Georgescu, un susţinător al cotei progresive”,
au declarat pentru Mediafax surse apropiate discuţiilor, care
au confirmat datele din documentul MFP.

Crosul 15 Noiembrie blochează traficul

Despăgubiţi pentru „şoseaua de shopping”

Se împlinesc 27 de ani de la revolta
muncitorilor braşoveni! Pentru a
marca acest moment, sâmbătă, 15
noiembrie, va fi organizat tradiţionalul cros, dar şi o depunere de coroane la troiţa din faţa Spitalului
Judeţean, ridicată în memoria participanţilor la evenimentul din 1987.
Crosul 15 Noiembrie se află deja la

Proprietarii de terenuri afectate de
construcţia arterei de sud-est, drum
care va lega cartierele Astra şi Noua
(aşa-numita şosea de shopping), vor
fi despăgubiţi începând de săptămâna
viitoare. „Avem banii pentru fiecare
proprietar şi am simplificat şi procedura de acordare a despăgubirilor, astfel încât să finalizăm acest lucru cât

cea de-a 25-a ediţie. Circulaţia auto,
inclusiv a mijloacelor de transport
în comun de pe 19 linii, va fi blocată
total sâmbătă, între orele 10.30 –
12.30, pe traseul Crosului „15 Noiembrie”. Potrivit RAT Braşov, circulaţia mijloacelor de transport în
comun ce deservesc 19 linii va fi
suspendată.
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mai repede. Am semnat recent şi finanţarea cu ADR Centru pentru 14,8
milioane de lei, fonduri nerambursabile, din totalul 16 milioane cât estimăm că va costa investiţia, licitaţia
pentru lucrări a fost lansată pe SEAP,
pe 21 noiembrie este fixat termenul
de deschidere al ofertelor”, a declarat
primarul George Scripcaru.
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Weekend prelungit de Ziua Națională a României
Peste două săptămâni, românii se vor bucura de o scurtă
minivacanță, prilejuită de sărbătorirea Sfântului Andrei
şi Zilei Naționale a României. Salariații români vor avea
liber de Sfântul Andrei (30 noiembrie), dar și de Ziua Naţională a României, sărbătorită pe 1 decembrie. Anul
acesta, 30 noiembrie cade într-o zi de duminică, doar
Ziua Naţională a României fiind într-o zi lucrătoare, respectiv luni. În consecință, românii nu vor beneficia în
această perioadă decât de trei zile libere, week-end-ul
şi ziua de luni. În ultima lună a acestui an, românii vor
mai beneficia de zilelibere doar pe 25 şi 26 decembrie.

RA-AAPS şi-a ratat pentru al treilea an ţinta de încasări
Regia Patrimoniului de Stat (RA-APPS), care a continuat
să ignore avertizările consultanţilor imobiliari privind procedura de vânzare a imobilelor, a ratat din nou, al treilea
an consecutiv, propria ţintă de încasări din această sursă
şi a rămas cu mari pierderi, deşi anunţa rezultate pozitive.
Noile rezultate negative ale regiei au fost incluse în bugetul rectificat pe acest an, aprobat marţi de Guvern.Astfel, dacă în luna februarie RA-APPS anunţa optimist că
speră şi în acest an să încaseze 190 milioane lei din licitaţii pentru vânzarea imobilelor din portofoliu, aproape
aceeaşi sumă calculată şi ratată şi anul trecut, bugetul
rectificat relevă că suma obţinută efectiv din încasări nu
a putut depăşi 75,8 milioane lei, de aproape trei ori mai
puţin decât spera. Regia a cheltuit însă peste 50 milioane
lei pe salarii, inclusiv bonusuri şi drepturile şefilor, şi şia bugetat 26,3 milioane lei pentru baza materială de reprezentare şi protocol, cu 11,2 milioane lei mai mult decât
suma cheltuită anul trecut. Astfel, RA-APPS va înregistra
şi în acest an pierderi, de 57,2 milioane lei, în condiţiile
în care anunţa că va închide anul cu profit, potrivit Mediafax. Regia Protocolului de Stat deţine aproximativ 650
locuinţe de protocol şi de serviciu, peste 75 de vile şi
mai mult de 250 hectare teren, moştenite de la fosta gospodărie de stat a PCR şi ocupate de actuali sau foşti
demnitari, ori chiar de rudele lor.

Zi importantă pentru Republica Moldova
Parlamentul European a ratificat, ieri, Acordul de Asociere
dintre Republica Moldova şi UE. „Este nevoie să continuăm să susţinem cu tărie Republica Moldova, astfel ca
acest stat să se apropie şi mai mult de UE. Să transmitem
mesaje clare la Chişinău că este nevoie de a spori reformele după alegerile. Acum să ne concentrăm pe implementarea acestui acord care conţine un program
ambiţios de reforme. Cetăţenii Republicii Moldova vor
avea beneficii importante. UE nu va abandona RM în
această perioadă dificilă din regiune. Reiterez susţinerea
UE pentru soluţionarea conflictului transnistrean”, a declarat comisarul pentru Extindere, Johannes Hahn.
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Cimentiștii din Turcia,
interesați de fabricile Lafarge
Grupul Oyak are două miliarde, bani în numerar,
pentru achiziţii şi ar putea
cheltui o parte din ei pe
activele scoase la vânzare
de Lafarge şi Holcim, scrie
economica.net.
Oyak este interesat de afacerile Lafarge şi Holcim din România, Serbia şi Ungaria, a
declarat Celal Çağlar, şeful unităţii de ciment şi auto din cadrul
grupului, citat de Bloomberg.
Oyak, cel mai mare producător
de ciment din Turcia, a finalizat
pe 10 noiembrie achiziţia Denizli Cimento de la CRH şi Eren
Holding, tranzacţie evaluată între 400 şi 450 milioane de dolari.
Grupul Oyak, care deţine
cinci companii de ciment (Adama Cimento, Mardin Cimento,
Bolu Cimento, Unye Cimentp

şi Aslan Cimento), a anunţat la
câteva zile de la vestea fuziunii
dintre Lafarge şi Holcim că a
început discuţiile cu bănci de
investiţii internaţionale pentru
posibile achiziţii şi are 3 miliarde
de dolari în numerar alocate
oportunităţilor care rezultă din
această fuziune.
Producătorii de ciment Lafarge şi Holcim trebuie să vândă

din fabricile acolo unde fuziunea
ar putea duce la formarea unui
oligopol. În această situaţie este
şi piaţa din România, unde cele
două companii au decis ca fabricile deţinute de Lafarge în
România să fie scoase la vânzare. Lafarge deţine două fabrici
de ciment la Hoghiz şi Medgidia, dar şi o staţie de măcinare
la Târgu-Jiu şi 40 de site-uri de

producţie.
Mai mulţi producători de ciment din Turcia s-au arătat interesaţi de achiziţia fabricilor,
inclusiv în România. Pe lângă
aceştia, alţi producători mari de
ciment la nivel global, dar şi
fonduri de private-equity au
anunţat că vor licita pentru activele scoase la vânzare de către
cei doi giganţi de ciment.

Titlurile de proprietate cu greșeli, corectate de Cadastru
Românii cărora li s-au emis
titluri de proprietate care conţin greşeli nu mai trebuie să
acţioneze instituţia emitentă
în judecată pentru a corecta
eroarea începând cu luna septembrie a acestui an, potrivit
unui anunţ al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (ANCPI).
Agenţia de Cadastru a modificat regulamentul de avizare pentru a permite, în
anumite cazuri, oficiilor de
cadastru şi publicitate imobiliară să corecteze greşelile din

titlurile de proprietate la cererea posesorilor sau din oficiu. Astfel, oficiile teritoriale
pot soluţiona erorile datorate
transcrierii greşite a titlurilor
de proprietate. Categoriile de
greşeli care pot fi corectate
sunt următoarele:
- erori de scriere a numelui
şi prenumelui faţă de procesul
verbal şi anexe;
- erori cu privire la numărul
de tarla/parcelă, număr unitate
amenajistică (UA)/unitate de
producţie (UP);
- erori cu privire la vecină-

tăţi; - erori ale suprafeţelor
parcelelor, fără modificarea
suprafeţei total atribuite;
- alte erori cu privire la
identificare cadastrală a parcelei, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei.
Cererile de îndreptare a
erorilor se pot soluţiona în
baza următoarelor documente: cererea solicitantului, care
trebuie să indice obligatoriu
numărul şi data emiterii titlului de proprietate supus corectării; referatul de
îndreptare eroare materială

întocmit de inginerul şef şi
aprobat de director, care trebuie să conţină numărul şi
data hotărârii comisiei judeţene în baza căreia a fost emis
titlul de proprietate supus corectării, eroarea materială şi
conţinutul corectării; şi titlul
de proprietate în original.
Modificarea suprafeţei totale atribuite în plus sau în minus faţă de cea reconstituită
nu poate fi soluţionată în condiţiile menţionate mai sus şi
se realizează prin hotărâre judecătorească definitivă.

Vom strânge semnături de la
românii care nu vor putea vota
Federatʼia asociatʼiilor de români din Europa (FADERE)
anuntʼă că intentʼionează să strângă semnături de la românii care
nu vor putea vota în străinătate
la alegerile de duminică.
FADERE atrage din nou
atentʼia Ministerului de Externe,
printr-un comunicat, că dacă nu
se vor înfiintʼa mai multe sectʼii
de vot pentru al doilea tur al alegerilor prezidentʼiale, foarte multʼi
români din diaspora nu vor putea
vota
„Pe 3 noiembrie, în urma incidentelor petrecute la secțiile
mai multor orașe din Europa,
FADERE a solicitat înființarea
imediată a încă 700 de secții de
vot și dublarea personalului din
secțiile deja existente. Nu
înțelegem de ce MAE nu a cerut
imediat Biroului Electoral Central să se pronunțe dacă este le-

gală sau nu această măsură! Nu
înțelegem, de asemenea, cum nici
după comunicatele BEC în care
se precizează cu claritate că
înființarea de noi secții este o
responsabilitate a MAE, ministerul nu a făcut nimic! Tragem
un ultim semnal de alarmă că
încă există comunități mari de
români care nu dispun nici în
acest moment secții de vot”, afirmă federatʼia în comunicatul citat, întrebând dacă există un
interes ca românii din diaspora
să nu voteze.
Federatʼia cere în același timp
permisiunea MAE și Biroului
Electoral Central de a strânge
semnături din partea acelora care
nu-și vor putea exercita dreptul
constitutʼional de a vota. „Aceste
semnături vor fi folosite în demersurile posterioare alegerilor”,
avertizează federatʼia.
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Proprietarii terenurilor de pe
„şoseaua de shopping”, despăgubiţi
Proprietarii de terenuri
afectate de construcţia
arterei de sud-est, drum
care va lega cartierele Astra şi Noua (aşa-numita
şosea de shopping), vor
fi despăgubiţi începând
de săptămâna viitoare.
„Avem banii pentru fiecare
proprietar şi am simplificat şi
procedura de acordare a despăgubirilor, astfel încât să finalizăm acest lucru cât mai repede.
Am semnat recent şi finanţarea
cu ADR Centru pentru 14,8 milioane de lei, fonduri nerambursabile, din totalul 16 milioane
cât estimăm că va costa investiţia, licitaţia pentru lucrări a
fost lansată pe SEAP, pe 21 noiembrie este fixat termenul de
deschidere al ofertelor, şi dacă
totul merge bine, vom semna
contractul de execuţie şi sperăm
să ne apucăm de treabă imediat
după aceea, dacă şi vremea ne
permite. Este un proiect impor-

tant pentru oraş, pentru că viitoarea arteră de circulaţie va
face legătura între cartierul
Noua şi ocolitoarea municipiului, ceea ce înseamnă că traficul
va fi descongestionat pe Calea
Bucureşti, şi va aduce dezvoltarea întregii zone, inclusiv a celei
comerciale de la intrarea în Braşov”, a declarat primarul George Scripcaru.
Potrivit oficialilor Primăriei,
sunt afectate de construcţie 29
de terenuri aflate între CF 300
Bucureşti - Braşov şi primul
tronson al Ocolitoarei Braşovului. Suprafeţele de teren variază între 41 mp şi 2.600 mp,
iar sumele acordate ca despăgubire au fost calculate după o
valoare cuprinsă între 17
euro/mp şi 23 euro/mp.
Pentru a intra în posesia sumelor acordate drept despăgubire, proprietarii trebuie să se
prezinte la Primăria Braşov, începând de săptămâna viitoare,
cu un document care să le ateste

„Șoseaua de shopping” este un proiect important pentru Brașov, spune primarul George Scripcaru
proprietatea asupra terenului
(extras de Carte Funciară, certificat de moştenitor sau contract
de vânzare-cumpărare), cartea
de identitate valabilă şi un cont
în care să le fie viraţi banii. Pri-

Consumul de energie, în scădere
În primele nouă luni din
2014, consumul final de energie electrică a scăzut cu 0,8%
faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, ajungând la 36,9

miliarde KWh, iar resursele
de energie electrică au crescut
cu 8,8%, la 46,7 miliarde KWh,
a anunţat Institutul Naţional
de Statistică (INS).

Creşterea resursei de energie electrică s-a datorat în
principal majorării producţiei
cu 9,1%. În ceea ce priveşte
consumul final de energie
electrică, iluminatul public a
înregistrat o scădere cu 25,2%,
iar consumul populaţiei s-a
redus cu 0,9%. Exportul de
energie electrică a fost de
5,34 miliarde KWh, în creştere cu 4,29 miliarde KWh.
De asemenea, România a importat, în primele nouă luni o
cantitate de gaze naturale
utilizabile de 334.100 tone
echivalent petrol, cu 65,5%
(633.300 tep) mai mică fatʼă
de cea din perioada similară
din 2013.

Reacția Patriarhiei, după ce religia
nu mai este materie obligatorie în școli
Patriarhia Română caracterizează decizia de miercuri
a Curtʼii Constitutʼionale a României (CCR) ca fiind "discriminatorie și umilitoare
pentru ora de religie". Prin
respectiva decizie, CCR a
constatat că nu mai sunt obligatorii cererile pentru nefrecventarea orelor de religie,
judecătorii apreciind că cei
care doresc să urmeze cursurile acestei discipline trebuie
să facă o solicitare în acest
sens. „Patriarhia Română ia

act cu mâhnire de decizia
Curții Constituționale a României, discriminatorie și umilitoare pentru ora de religie.
Nu comentăm acum contextul
sau împrejurările în care a
fost luată această decizie, ci
așteptăm publicarea motivației
acestei decizii”, afirmă un comunicat al Biroului de presă
al Patriarhiei Române,
Biserica Ortodoxă Română
„cheamă pe toți credincioșii
ei să apere și să promoveze
valorile credinței creștine și

ale spiritualității românești,
în relație cu instituțiile publice
și cu societatea românească
în general”. „Asigurăm pe
părinții credincioși care doresc o educație creștină a copiilor că vor avea în Biserică
un aliat fidel în apărarea și
promovarea valorilor eterne
ale credinței creștine ortodoxe,
proprii poporului român, profund religios, prețuind dorința
lor de-a nu reduce educația
copiilor la orizonturi limitate
și efemere”.

măria îşi doreşte să finalizeze
întreaga procedură în maximum
trei săptămâni, inclusiv virarea
banilor în conturi.
Drumul, în lungime de 2,1
kilometri, va porni din prelun-

girea Poienelor, imediat după
Decathlon, va subtraversa Calea
Bucureşti şi Calea Ferată Bucureşti – Braşov (CF 300), pe
traseul vechii linii ferate uzinale
care aparţinea uzinei Roman (în

prezent dezafectată), va merge
câteva sute de metri de-a lungul
căii ferate, către staţia de betoane, apoi va face legătura cu
Tronsonul I al Ocolitoarei Braşov. Pentru sistematizarea circulaţiei, pe această nouă arteră
ar urma să fie amenajate trei
sensuri giratorii: unul la intersecţia cu prelungirea străzii Poienelor, unul la intersecţia cu un
drum paralel cu Calea Bucureşti,
care va ieşi în spatele Carrefour,
şi unul la intersecţia cu primul
tronson al ocolitoarei.
Lăţimea arterei va fi de 7
metri, cu o bandă pe sens, iar
strada va fi flancată de zonă verde şi va avea piste de bicicliști
pe o parte şi trotuar pe cealaltă
parte (până la CF 300, pista va
fi pe dreapta şi trotuarul pe stânga, după subtraversare pista va
fi pe stânga şi trotuarul pe
dreapta). Artera va fi iluminată
cu stâlpi amplasaţi pe ambele
părţi, până la intersecţia cu CF
300.
A.P.
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Ştiri pe scurt
Turismul balnear – investiţii de 150 milioane de euro

Valoarea investiţiilor în turismul balnear din ultimii ani
depăşeşte 150 milioane de euro, dar sectorul se confruntă
cu problema migraţiei personalului medical specializat,
atras de condiţii mai bune de plată în alte ţări, afirmă
Nicu Rădulescu, preşedintele Organizaţiei Patronale a
Turismului Balnear din România (OPTBR). Acesta a
apreciat că, datorită diversificării serviciilor oferite prin
construcţia sau amenajarea unor sectoare de wellness,
structura turiştilor s-a modificat, în sensul că a crescut
numărul persoanelor active ce vin să-şi îngrijească starea
de sănătate, precum şi al familiilor cu copii.

Mai puţine firme în insolvenţă

Numărul societăţilor intrate în insolvenţă a scăzut, în primele zece luni din 2014, cu 23,51%, comparativ cu cel
din perioada similară a anului trecut, la 18.007 societăţi,
conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cel mai mare număr de firme intrate
în insolvenţă a fost înregistrat în municipiul Bucureşti –
3.003 (în creştere cu 1,49% faţă de primele 10 luni din
2013) şi în judeţele Bihor – 1.198 (minus 12,30%), Dolj –
730 (minus 21,08%) şi Braşov – 706 (minus 29,82%).

Economia din zona euro este într-o situaţie critică

Economia din zona euro este într-o situaţie „critică”, din
cauza ritmului slab de creştere şi a inflaţiei scăzute, a
declarat Yves Mersch, membru al Comitetului Executiv
al Băncii Centrale Europene. Comentariile lui Mersch au
fost făcute la mai puţin de o săptămână după decizia
BCE de a menţine rata dobânzii de politică monetară la
nivelul minim record de 0,05%. Inflaţia anuală din zona
euro a accelerat nesemnificativ la 0,4% în octombrie, de
la 0,3% în luna precedentă, dar a rămas cu mult sub
ţinta BCE pe termen mediu, de 2%.
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Ofertele ANTREC
pentru Sărbătorile de iarnă
Asociaţia Naţională de
Turism Rural, Ecologic şi
Cultural (ANTREC) a
adus, la Târgul de Turism al României, oferte
pentru petrecerea Sărbătorilor de iarnă cu preţuri începând de la 100
lei/persoană/zi (servicii
de cazare – minim 2
nopţi) în pensiuni de
două şi trei margarete.
Preţurile cresc în funcţie de
numărul de mese, pachete personalizate sau evenimente organizate, până la 200-220
lei/persoană/zi (cazare, demipensiune, mese festive, activităţi specifice Crăciunului). În
cazul pachetelor de Revelion,
pentru minim 3 nopţi de cazare cu demipensiune preţurile
pornesc de la 220 lei/persoană/zi şi ajung la 300 – 350
lei/persoană/zi (demipensiune
sau pensiune completă, masa
festivă de Revelion, băuturi tradiţionale din partea casei, tăierea porcului şi masa festivă

de „Pomana Porcului”, foc de
tabără, grupuri de colindători,
servicii tip spa/relaxare – toate
incluse în preţul pachetului).
Pentru cei ce optează doar pentru servicii de cazare, tariful
porneşte de la 120-150 lei/persoană/zi (minim 2 nopţi).
„Pensiunile agroturistice vor
fi alegerea multora dintre ro-

mânii care preferă să îşi petreacă Sărbătorile de iarnă
conform tradiţiilor strămoşeşti.
Bugetul mediu pentru un turist
s-ar situa între valorile de 700
– 900 lei/3 nopţi cazare/demipensiune/masă festivă şi activităţi propuse de gazde, în
cadrul pensiunilor de două şi
trei margarete”, a declarat pen-

tru Maria Stoian, preşedinte
fondator al Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic
şi Cultural (ANTREC).
Cele mai căutate destinaţii
sunt cele tradiţionale deja, atât
pentru turismul rural de pensiune cât şi pentru obiceiurile
zonelor respective. Astfel, foarte
mulţi turişti optează pentru pensiunile maramureşene din zone
precum Botiza, Valea Izei,
Mara-Cosau, Ocna Şugatag,
zona Bucovinei – Vama, Poiana
Stampei, Vatra Dornei, Sadova,
zona Rucăr-Bran-Moieciu-Fundata-Şirnea, zona Covasnei la
Băile Balvanyos, Ţinutul Neamţului – Ceahlău şi Durău,
Târgu Neamţ.
„De asemenea, zona Munţilor Apuseni – Albac şi Arieşeni se bucură de o cerere
foarte bună. În aceste zone turiştii se pot bucura atât de ospitalitatea şi gastronomia
pensiunilor ANTREC cât şi de
tradiţiile de sărbători specifice
fiecărei zone în parte”, a precizat Maria Stoian.

Posibile practici anticoncurenţiale
la Auchan, Carrefour, Cora şi Kaufland
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind posibila încălcare a regulilor de
concurenţă naţionale şi comunitare de către retailerii Auchan
România, Carrefour România,
România Hypermarche (Cora),
Kaufland România SCS şi Trident Trans Tex şi furnizorii
acestora.
„Am finalizat recent o investigaţie de mare amploare în
acest domeniu ale cărei rezultate
le vom anunţa până la sfârşitul
acestei luni. Avem, însă, avem
indicii privind o posibilă fixare

a preţurilor între alţi retaileri şi
furnizorii lor. Înţelegerile privind
fixarea preţurilor reprezintă o
serioasă abatere de la principiul
liberei concurenţe pe piaţă,
având ca efect prejudicierea consumatorilor”, a declarat Bogdan
Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.
În cadrul investigaţiei
declanşate, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate,
documentele ridicate în cadrul
acestor inspecţii aflându-se în
analiza autorităţii române de
concurenţă, în cadrul procedu-

rilor specifice investigaţiei. Inspecţiile inopinate reprezintă o
etapă preliminară în cadrul procedurilor de investigare a unui
posibil comportament anticoncurenţial.
La începutul lunii octombrie,
Consiliul Concurenţei anunţa
că a finalizat investigaţiile de pe
piaţa de retail începute în 2009,
iar inspectorii recomandă sancţionarea companiilor investigate,
amenzile potrivit legii ajungând
la 2-4% din cifra de afaceri. Astfel, un număr de 26 de companii riscă să fie amendate.

Operatorii de telefonie mobilă ar putea
dispărea în 2020 din cauza internetului!
În următorii cinci ani, operatorii de telefonie mobilă nu vor
mai avea ce să ofere clienţilor
şi ar putea dispărea unul după
altul, scriu cei de la CNN.
Reţelele Wi-Fi au împânzit
oraşele lumii, chiar şi Bucureştiul, astfel încât utilizatorii de
telefonie mobilă folosesc servicii
precum Email, YouTube, Facebook şi chiar efectuează apeluri sau trimit SMS-uri, fără a
mai avea nevoie de serviciile
unui operator. Trenurile, avioanele şi chiar automobilele includ
reţele Wi-Fi în prezent, astfel
încât ce rost mai are să plăteşti

un abonament de telefonie mobilă. În Europa, din ce în ce mai
mulţi utilizatori de telefonie mobilă renunţă la operatorii telecom, deoarece reţelele Wi-Fi
sunt atât de răspândite. Peste
Ocean, însă, lucrurile nu stau
aşa de bine astfel încât să renunţe complet la operator. Mai
există şi problema securităţii în
reţelele Wi-Fi publice, însă o
nouă generaţie de hotspot-uri
oferă o criptare a datelor mult
îmbunătăţită.
„Reţelele 4G sunt limitate, nu
poţi îngrămădi decât o anumită
cantitate de date într-un Mhz al

spectrului de frecvenţă”, spun
analiştii. Companiile de cablu
din SUA şi-au conectat deja reţelele Wi-Fi de-a lungul ţării, iar
acest lucru reprezintă o ameninţare cei patru operatorii telecom.
În ţara noastră UPC România, companie membră Liberty
Global, a lansat recent serviciul
UPC Wi-Free, care le asigură
clienţilor de internet UPC acces
gratuit şi nelimitat la web în afara casei. Principalul concurent,
RCS&RDS, oferă de ani buni
acces gratuit la internet la metrou şi în mii de locaţii din ţară.
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Ce se întâmplă în corpul
tău când sari peste mese
Persoanele care obişnuiesc să sară peste principalele mese ale zilei riscă
să îşi dea peste cap metabolismul. În plus, dacă
nu mâncăm la timp nu ne
vom mai putea concentra, vom deveni irascibili
şi obosiţi, spun nutriţioniştii.
Medicii atrag atenţia că nerespectarea numărului de mese
într-o zi nu reprezintă o soluţie
pentru a scăpa de kilograme, ci
dimpotrivă: riscăm să ne îngrăşăm. Mai mult decât atât, ne punem sănătatea în pericol.
Potrivit nutriţioniştilor, sărind
doar peste o masă, nivelul de
zahăr din sânge scade. Zahărul
este combustibilul cu care organismul funcţionează, iar pentru ca nivelul acestuia în sânge
să fie la niveluri normale trebuie
să mănânci regulat.

Atunci când nivelul de zahăr
din sânge nu este echilibrat (fie
prea mare, fie prea mic), toate
organele sunt afectate. În plus,
intervine senzaţia de oboseală
şi o stare generală de rău.
Atunci când renunţăm la una
dintre cele trei mese principale,
organismul intră în modul de
înfometare şi începe să
conserve energia. În acest mod,
metabolismul încetineşte, iar
dacă mai târziu vom decide să
mănâncăm, alimentele nu vor
fi procesate corespunzător pentru că organismul conservă
energie, deci arderile încetinesc.
Nerespectarea meselor scade
capacitatea de concentrare. Fără
o aprovizionare constantă cu
substanţe nutritive, capacităţile
emoţionale şi intelectuale sunt
date peste cap. Vom avea senzaţia de minte înceţoşată, vom
fi capricioşi şi iritaţi. Într-un final, peste 7-8 ore când o să mâ-

nâncăm, corpul va simţi pentru
moment o senzaţie de uşurare,
însă problemele nu se opresc
aici. Metabolismul este în continuare lent pentru că este dezorientat şi nu ştie când va
primi următoarea porţie de
mâncare. Dacă vom continua
să renunţăm la câte o masă
zilnic, organismul va începe
să se hrănească cu masa musculară, iar metabolismul va fi
dat complet peste cap.
Pentru a evita să ne punem
sănătatea în pericol pe motiv că
nu avem timp să mănâncăm sau că
vrem să slăbim
prin metoda
înfometare,
medicii recomandă să
m â n că m
puţin la intervale de
timp re-

gulat, astfel încât organismul să
nu intre în criză de energie. Este

indicat să alegem combinaţii
hrănitoare de alimente, precum
proteine cu carbohidraţi,
care să ne asigure energie pentru perioa-

de mai îndelungate de timp.

Băuturile care scad riscul de cancer ovarian
Ceaiul negru şi sucul de
portocale pot reduce riscul
de îmbolnăvire de cancer
ovarian cu până la 31%, datorită conţinutului de flavonoide, compuşi chimici antioxidanţi.
Cercetătorii de la University of East Anglia din Marea Britanie au studiat dietele a 171.940 de femei, cu
vârsta cuprinsă între 25 şi
55 de ani, pe o perioadă de
peste 30 de ani şi au descoperit că cele al căror regim
alimentar conţinea cantităţi

mari de flavonoide, un tip
de antioxidanţi găsit în ceai
negru, vin roşu, mere şi citrice, au prezentat un risc
mult mai scăzut de îmbolnăvire de cancer ovarian, informează dailymail.co.uk.
Pentru femeile care beau
ceai negru în mod regulat,
riscul a scăzut cu până la
31%, iar, pentru cele care
consumă cantităţi mari de
suc de citrice, în special de
portocale, riscul a scăzut cu
21%, potrivit datelor studiului publicat în American

Journal of Clinical Nutrition.
„Principalele surse de flavonoide includ ceaiul negru
şi citricele, care pot fi foarte
uşor de inclus într-o dietă,
lucru care ne sugerează că
schimbări simple ale obiceiurilor alimentare pot avea
un impact important în ce
priveşte reducerea riscului
de instalare a cancerului
ovarian”, a declarat cercetătorul-şef Aedin Cassidy,
profesor
la
Norwich
Medical School, notează
Mediafax.

Brânza, aliment anti-diabet
Brânza, datorită procesului
prin care este obtʼinută, poate
declanșa o reactʼie care protejează organismul împotriva
diabetului, arată un studiu,
scrie ziuadecluj.
Aceștia sustʼin că doar două
felii de brânză, consumate zilnic, scad riscul de diabet tip
2 cu 12%.
Cercetările vin să contrazică indicatʼiile primite până în
prezent, care specificau reducerea lactatelor și a altor produse bogate în grăsimi pentru
a scădea șansele unei astfel
de afectʼiuni.
Cu toate acestea, nu toate
tipurile de grăsimi saturate
sunt la fel de dăunatoare, ba
chiar există unele benefice,

spun cercetătorii.
Una dintre teoriile care vin
să sustʼină acest aspect este
cea referitoare la bacteriile
probiotice din brânză și iaurt,
care s-ar părea că reduc colesterolul și contribuie la eliberarea unor substantʼe care
previn diabetul.
În plus, brânza contʼine și
vitamina D, calciu și magneziu, care poate ajuta la prevenirea afectʼiunii.
Iată beneficiile brânzei:
Brânza este recomandată
persoanelor cu probleme cardiovasculare sau cu un nivel
al colesterolului mărit,
datorită conţinutului scăzut
de grăsimi saturate.
Totodată, brânza proaspătă

de vaci sau brânza de capră
sunt indicate persoanelor care
doresc să slăbească deoarece
sunt foarte săţioase şi conţin
mai puţine calorii decât alte
sortimente de brânză.
Brânza de capră este o sursă naturală de vitamina B12
(2 micrograme/100 grame).
Datorită vitaminei B12, brânza de capră este recomandată
în stările de stres, anxietate şi
ne ajută să ne concentrăm
mai uşor.
Persoanelor care suferă de
ulcer sau de gastrită le este recomandat consumul de brânză proaspătă. Dar, atenţie!
Trebuie evitate brânzeturile
sărate pentru că acestea agravează starea de aciditate.
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Ecaterina Pitiş,
„poeta scheienilor”
Ecaterina Pitiş este
una dintre figurile reprezentative ale liricii
feminine braşovene,
dar şi din Transilvania. S-a născut în
Schei în 1882 şi a
început activitatea
literară la 15 ani.
Scheienii îi spuneau
„Poeta noastră”.
Publicista Steluţa
Pestrea Suciu o evocă
cu drag pe poetă în
cartea sa „Străzi,
case, oameni din Braşov”. A cunoscut-o pe
Tinca, aşa cum era
alintată, pe când
aceasta avea 75 de
ani, iar familia profesorului şagunist Nicolae Pestrea se
plimba pe străduţele
Scheiului. Ecaterina
Pitiş stătea cu pisicile
pe care le creştea în
faţa căsuţei sale de pe Tocile şi avea o privire pierdută, dar profesoara
Pestrea Suciu a aflat de
la cei care au cunoscuto în tinereţe că poeta nu
a fost totdeauna aşa.
Ecaterina Pitiş urmează şcoala comercială
şi se angajează pedagog la Sibiu, perioadă când devine
secretara lui Octavian Goga. Atunci
s-ar fi îndrăgostit
de fratele poetului, Eugen, iubire
ce a rămas, însă,
neîmpărtăşită. A lucrat apoi

ca directoare la o
şcoală din Arad,
dar se întoarce la
Braşov unde se
angajează bibliotecară la societatea
culturală Astra.
Debutează la 15 ani şi
la 17 ani i se publică
un volum de versuri,
pentru care este premiată, iar doi ani mai
târziu este primită în
Uniunea Scriitorilor. Are
şi preocupări ziaristice,
calitate pentru care este
decorată de rege cu ordinul Coroana României în
grad de ofiţer.

Participantă activă la viaţa
cultural-literară braşoveană,
Ecaterina Pitiş şi-a publicat
poeziile şi textele de presă în
numeroase publicaţii.
O doamnă blândă şi tristă, sperând toată viaţa într-o iubire
care nu a mai venit, cum a fost
portretizată de Steluţa Pestrea
Suciu. În ultimii ani de viaţă a
fost îngrijită de o vecină şi prietenă, Paraschiva Despan, căreia, înainte cu câteva luni de
a se stinge, la vârsta de 81 de
ani, Ecaterina Pitiş îi dictează
epitaful ce se află scris pe piatra mormântului din cimitirul
Sfânta Treime.
Elena Cristian
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Crosul 15 Noiembrie

Între orele 10.15 – 12.30, traficul rutier va fi restricţionat
în municipiul Braşov pe traseul competiţiei
Se împlinesc 27 de ani
de la revolta muncitorilor braşoveni! Pentru a
marca acest moment,
sâmbătă, 15 noiembrie,
va fi organizat tradiţionalul cros, dar şi o depunere de coroane la troiţa
din faţa Spitalului Judeţean, ridicată în memoria participanţilor la
evenimentul din 1987.
Crosul 15 Noiembrie se
află deja la cea de-a 25-a ediţie. Traseul, care are 5 kilometri, va fi parcurs de
participanţii la competiţie,
care vor reface astfel drumul
pe care au trecut muncitorilor
braşoveni, cei care au participat la revolta anticomunistă
din 15 noiembrie 1987. Startul concursului se va da de la
Roman SA, apoi se va merge
pe Calea Bucureşti– Spitalul
Judeţean-Hidromecanica-Cinema Patria-Bulevardul 15
Noiembrie-Prefectură.

Cvartetul Giocoso,
în recital la Sala Patria
Cvartetul „Giocoso” va susţine un
recital astăzi, 14
noiembrie 2014,
de la ora 18.00,
la Sala Muzicii
de Camera de la
Patria.

În program:

Valoarea totală a premiilor
de care se vor bucura participanţii este de 38 de mii de lei.
Vor fi premiaţi cel mai tânăr
şi cel mai vârstnic participant,
dar şi primii 10 alergători
ajunşi la sosire.
Ciculaţie blocată. Circulaţia
auto, inclusiv a mijloacelor de
transport în comun de pe 19
linii, va fi blocată total sâmbătă, între orele 10.30 –
12.30, pe traseul Crosului „15
Noiembrie”. Potrivit RAT
Braşov, circulaţia mijloacelor
de transport în comun ce des-

ervesc 19 linii va fi suspendată, iar traseul liniei 35 va fi
modificat.
Competiţia se va desfăşura
pe traseul Roman S.A. – Strada Poienelor – Calea Bucureşti – Spitalul Judeţean –
Hidromecanica – Sala „Patria” – Bulevardul 15 Noiembrie – Prefectură.
În aceste condiţii, va fi suspendată temporar circulaţia mijloacelor de transport în comun
care deservesc liniile 1, 2, 4, 5,
6, 7, 16, 17, 22, 30, 31, 32, 34,
34 barat, 36, 37, 50, 51 şi 52.

Braşovul, în topul celor mai accesibile
destinaţii de vacanţă din lume în 2015

Braşovul se află pe locul
13 într-un clasament mondial
al celor mai accesibile destinaţii de vacanţă în 2015.
Dintr-o listă de 100 de oraşe
ce trebuie explorate anul viitor, oraşul de la poalele Tâmpei ocupă o poziţie fruntaşă
datorită preţului mediu anual
pe noapte, pentru o cameră
dublă standard, dar şi mulţumită reputaţiei hotelurilor din
destinaţia specifică, potrivit
unei analize realizate de motorul de căutare de hoteluri
Trivago.
Începând cu oraşe precum
Mostar din Bosnia Herţegovi-
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na, se pot găsi pe listă destinaţii pe placul tuturor turiştilor.
Indicele oferă o listă a celor
mai accesibile 100 de oraşe,
ce trebuie explorate în 2015
atât pe baza preţului mediu
anual pe noapte, pentru o cameră dublă standard, cât şi a
reputaţiei hotelurilor din destinaţia specifică (bazată pe
mai mult de 140 de milioane
opinii ale turiştilor).
Privind clasamentul la nivel
European, Bosnia şi Herţegovina împreună cu Serbia,
Bulgaria şi Ungaria sunt destinaţiile cele mai convenabile
pentru anul viitor. Preţurile

medii de cazare pe seară pentru o cameră dublă standard
pe care acestea le-au înregistrat
pe o perioadă de 12 luni sunt
următoarele: Mostar 217 lei,
Novi Sad 253 lei, Plovdiv
208 lei şi Szeged 257 lei.
În top 100 cele mai convenabile destinaţii pentru anul
2015 sunt incluse şi două dintre cele mai frumoase oraşe
din România Braşov şi Sibiu.
Ambele sunt situate în primele 20 de poziţii şi deşi Braşov
ocupă o poziţie mai bună în
clasament, Sibiu – Capitala
Culturală Europeană din 2007
este inclus pentru a doua oară
consecutiv într-un astfel de
top realizat de trivago, anul
precedent fiind însă alături de
Eforie Nord. Acesta se situează pe locul 18.
Pentru cele două oraşe din
România, preţurile medii de
cazare pentru o cameră dublă
standard sunt de 279 lei/ seară
pentru Braşov şi 275 lei/seară
pentru Sibiu, potrivit portalului trivago.ro.
Liana Adam

Program prelungit la buletine
Serviciul de Evidenţă a Persoanelor va fi deschis sâmbătă, între orele 8.00 şi 16,00, iar duminică, respectiv în ziua alegerilor, în intervalul
orar 8.00 – 21.00. În cele două zile se vor elibera

actele de identitate pentru dosarele procesate,
dar se vor primi şi cereri pentru emiterea cărţilor
de identitate provizorii, valabile 30 de zile, care
le dau dreptul cetăţenilor la vot.

Autobuzele de pe linia 35
vor circula între cartierul
Noua şi capătul de linie Gara
CFR Braşov pe ruta obişnuită,
însă la retur vor parcurge traseul: Gară – Bulevardul A.
Vlahuţă – Bulevardul Saturn
– Calea Bucureşti – Dârste –
Noua. În cel mai scurt timp
posibil de la finalizarea competiţiei se va reveni la programul normal de circulaţie
corespunzător zilei de sâmbătă, iar circulaţia auto va fi
restabilită.
Diana Bjoza

◾ W. A. Mozart –
Cvartet
de
coarde KV 428
◾ E. Krenek –
Cvartet de
coarde op. 20 nr. 3
◾ F. Mendelssohn-Bartholdy
– Cvartet de coarde op. 80
Cvartetul este alcătuit din
Sebastian Casleanu – vioara, Teofil Todica – vioara,
Adrian Stanciu – viola şi

Bas Jongen – violoncel.
Cvartetul Giocoso a fost înfiinţat în anul 2003 şi este
de la început sub îndrumarea muzicală a prof. dr. Dan
Prelipcean (Cvartetul Voces,
România).

Canionul „7 Scări” poate fi
vizitat după un orar nou
Regia Publică Locală a
Pădurilor Săcele anunţă că
începând din această săptămână se va aplica programul de iarnă pentru
Canionul Şapte Scări şi pentru tiroliană, acestea urmând
a fi deschise doar în weekend (sâmbăta şi duminica),

între orele 10.00 şi 17.00.
Pentru o coborâre pe întregul traseu al tirolianei (2.174
metri), tariful este de 50 de
lei, iar pentru copii, o jumătate de oră pe tirolienele în
tandem de la bază costă 20
de lei. O vizită în canionul
„7 Scări” are preţul de 10 lei.
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Premieră în istoria spațială
Oamenii de știință și-au
ținut răsuflarea miercuri,
când modulul robotizat
Philae îndeplinea manevra de asolizare pe
suprafața cometei 67/P
Ciuriumov-Gherasimenko, o premieră în istoria
explorărilor spațiale.
În ultimele câteva ore ale coborârii spre suprafatʼa cometei,
Philae a făcut o fotografie de
detaliu a locului ales pentru asolizare, conform SPACE.com.
Această fotografie realizată
de instrumentul ROLIS al modulului Philae este imaginea
obtʼinută de la cea mai mică
distantʼă de o cometă, din istoria
astronomiei. Fotografia surprinde suprafatʼa neregulată a cometei 67/P, care are un
diametru de 4 kilometri și se
află la 510 milioane de kilometri de Pământ.
Conform lui Stefano Mottola,
de la Institutul de Cercetări Planetare din cadrul Centrului
Aerospatʼial German, coordonatorul echipei care monitorizează
functʼionarea instrumentului ROLIS, fotografia a fost realizată de
la distantʼa de 3 kilometri de
suprafatʼa cometei.

„Locul ales pentru asolizare
este exact în centrul imaginii.
Astfel am putut confirma că traiectoria de coborâre pe
suprafața cometei a fost corectă
și că modulul a asolizat cu succes. Urmează să publicăm și alte
imagini” a sustʼinut cercetătorul

german.
Cometele de tipul
lui 67P/CiuriumovGherasimenko s-au
format în urmă cu
mai mult de 4,6 miliarde de ani, la începutul sistemului
solar, conform
Agentʼiei Spatʼiale Europene
(ESA). Spre deosebire de majoritatea planetelor și a satelitʼilor
naturali din sistemul solar, care
s-au modificat radical fatʼă de
începuturi, cometele au rămas
practic neschimbate, reprezentând un fel de „fosile vii” de la

începuturile sistemului solar.
Reprezentantʼii ESA și ai altor
agentʼii spatʼiale și-au exprimat
bucuria după asolizarea modulului Philae. „Un mod simplu de
a concluziona asupra acestui
eveniment este că science fiction
a devenit science fact”, a declarat
David Parker, directorul executiv al Agentʼiei Spatʼiale Britanice.
Aceasta nu este prima „vânătoare de comete” din istoria
explorărilor spatʼiale, dar este
prima misiune care a reușit să
pună un modul pe suprafatʼa
unui astfel de corp ceresc.

Vineri

Pe scurt
YouTube cu plată
YouTube lansează un serviciu cu plată prin care internauții
pot exclude reclamele ce rulează pe site. Serviciul YouTube
Music Key vine în situația în care Google investește masiv
în divertisment, pentru a crește veniturile.
YouTube Music Key va fi disponibil, inițial, pe baza unei
invitaţii. Utilizatorii care primesc opţiunea urmând să beneficieze de noul serviciu gratuit timp de şase luni. Ulterior,
clienții vor plăti un abanoment de 7,99 dolari pe lună, relatează Bloomberg, conform Mediafax. Utilizatorii care nu
primesc invitații, dar care vor să folosească serviciul,
trebuie să plătească 9,99 dolari pe lună. YouTube Music
Key include şi abonarea la Google Play Music, serviciul
de streaming oferit în prezent de Google.YouTube introduce noi instrumente pentru căutarea întregului album al
unui artist şi a melodiilor care nu au asociate şi clipuri
video. Platforma online YouTube a fost înfiinţată în 2005
de trei foşti angajaţi ai PayPal.

1.000 de roboți vânzători în magazine
Gigantul alimentar Nestlé a anunțat că unitatea sa din Japonia va angaja 1.000 de roboți pe post de vânzători la magazinele din întreaga țară. Prima tranșă din roboții umanoizi
Pepper se va prezenta la muncă până la sfârșitul acestui
an, în magazinele unde se vând capsule de cafea și mașini
de făcut cafea, scrie France24. „Din decembrie, vor începe
să vândă pentru noi mașini de făcut cafea, în marile magazine”, a anunțat reprezentanta Nestlé Japonia, Miki Kano.
„Suntem convinși că cei mai mulți clienți vor fi încântați de
experiența de a cumpăra și a fi în prezența roboților”, a mai
spus aceasta. Pepper nu-și găsește de lucru doar în magazinele care vând produse Nestlé. Vorbărețul robot a lucrat
cu clienții companiei SoftBank și s-a dovedit o unealtă de
marketing eficientă pentru aceasta. Pepper va fi comercializat
începând din februarie, pentru 2.000 de dolari bucata.

Accesul în Delta Dunării, doar cu plată
Accesul în Delta Dunării va
fi posibil doar după ce vizitatorii
vor achizitʼiona un permis, tariful acestuia fiind între 5 și 30
de lei, în funcţie de perioada
sejurului.
Persoanele care intră în Delta
Dunării trebuie să plătească la
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării un tarif cuprins între 5 și 30 de lei, în
funcţie de perioada sejurului,
un automat urmând a fi pus în
functʼiune chiar la sediul
Administratʼiei. Pentru cel deal doilea urmează să se stabilească locatʼia.
Pentru accesul cu autovehicule în Deltă, se percepe un
tarif de 10 lei/zi/autovehicul,
iar obţinerea permisului de

acces cu o ambarcaţiune costă
20 lei/sejur sau 100 de lei/an,
scrie Digi 24.
Pentru cei care intentʼionează
să practice pescuitul recreativ,
trebuie să achite între 10 și 30

de lei de permis, în funcţie de
perioada de valabilitate a acestuia. Anul viitor, Administraţia
va mai achiziţiona alte două automate care vor fi puse în funcţiune la Sulina şi Jurilovca.

Pistă solară de biciclete, în Olanda
Prima pistă solară de biciclete din lume a fost prezentată
miercuri în Olanda, acest proiect revolutʼionar urmând să
permită în viitor, potrivit realizatorilor săi, încărcarea bicicletelor și vehiculelor
electrice pe întreaga retʼea rutieră olandeză, care cuprinde
140.000 de kilometri și
25.000 de kilometri de piste
pentru biciclete, relatează
AFP.
Numită SolaRoad, pista
pentru biciclete a fost realizată
pe 70 m la nord de Amster-

dam, din mai multe module
din beton de 2,5m x 3,5 m,
acoperite cu panouri solare.
Acestea au fost acoperite cu
material antiderapant pentru
evitarea accidentelor.
Bicicletele și vehiculele electrice vor putea în viitor să își
încarce bateriile de pe drum
sau de pe pista de biciclete,
fără să aibă nevoie de fir sau
priză electrică, a explicat Stefen De Wit, om de știintʼă care
a participat la proiect. În 16
zile, pista a produs 140 kwh,
echivalentul consumului a 140

de cicluri ale unei mașini spălat, a declarat purtătorul de cuvânt al realizatorilor
proiectului, Jennemieke van
Dieren.
Electricitatea produsă este
deocamdată introdusă în
retʼeaua electrică, însă ar putea
fi folosită în viitor și la iluminarea drumurilor publice
Proiectul a costat până
acum circa 3 milioane de euro,
investitʼi îndeosebi în cercetare
și dezvoltare, afirmă autorii
proiectului SolaRoad, fără să
precizeze pretʼul pe kilometru.

SPORT

14 noiembrie 2014

Corona Braşov, în faţa
unui nou european
Primul examen din acest an, sâmbătă, la Michalovce
Vicecampioana României
la handbal feminin, Corona
Braşov, va debuta sâmbătă, 15
noiembrie, într-un nou sezon
european. Fetele antrenate de
cuplul Bogdan Burcea-Dumitru Berbece, vor juca în deplasare cu Iuventa Michalovce,
din Slovacia. Partida va începe
la ora 18.30 şi va fi găzduită
de Chemkostav Arena. Forul
european a delegat pentru acest
joc o brigadă din Ucraina:
Anatoliy Mishchuk și Valeriy
Rozhkov. Delegat EHF va fi
unguroaica Gabriella Horvath.
În turul secund al Cupei EHF,
Michalovce a trecut de KHF
Kastrioti (Kosovo), după două
victorii, 44-14 şi 31-20, ambele partide având loc în Slovacia.
Michalovce, fără secrete pentru Corona. Campioana Slovaciei pare să nu aibă secrete
pentru formaţia de sub Tâmpa.
Tehnicianul Bogdan Burcea,
ştie la ce să se aştepte de la dubla manşă cu Michalovce.
„Este o dublă manşă care din
punctul meu de vedere se va
juca până în ultimul minut din
retur. Trebuie să jucăm foarte
serios cele 120 de minute. Este
o echipă cu tradiţie în cupele
europene, iar pentru că au un
campionat intern mai slab,
obiectivul lor este, an de an, o
prezenţă cât mai sus în cupele
europene. Va fi o dublă manşă
grea, care va fi tranşată pe faza
de apărare şi contraatac, aici
se va face diferenţa. Michalovce are în lot patru jucătoare
din Ucraina, una din Slovenia
şi una din Rusia. Din punctul
meu de vedere, categoric Corona este ca valoare peste Michalovce. Este o dublă manşă
dificilă, pe care repet, trebuie
să o abordăm cu maximă se-

Festivitate de premiere, în luna decembrie. Respectând tradiţia
din ultimul timp, sfârşitul acestui an va veni cu premii pentru
cei mai buni sportivi ai Braşovului. Astfel, Consiliul Judeţean
a lansat o provocare jurnaliştilor, pentru desemnarea celui
mai bun sportiv de sub Tâmpa, la trei categorii de vârstă:
14-18 ani, 18-21 de ani şi peste 21 de ani (seniori). „Consiliul
Judeţean, prin Comisia de Sport, va premia şi în acest an
cei mai buni sportivi, dar şi antrenorii acestora. Anul trecut,
bugetul pentru premiere a fost de 12.000 de lei, anul acesta
bugetul va fi aprobat către sfârşitul acestei luni, să sperăm
că va cât mai mare! Şedinţa festivă a Consiliului Judeţean,
în care va avea loc evenimentul, este programată pentru jumătatea lunii decembrie” a spus preşedintele Comisiei de
Sport din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, Dragoş Crăciun.
CFR Cluj, aproape de colaps! Fosta campioană a României, CFR
Cluj, se confruntă cu grave probleme din punct de vedere
financiar, iar clubul se află în pragul falimentului. Arpad Paszkany ar fi încercat să vândă clubul omului de afaceri Ştefan
Gadola, dar negocierile dintre cei doi ar fi eşuat, iar jucătorii
clubului rămân în continuare neplătiţi. "Gata, s-a terminat!
Sunteţi liberi să vă depuneţi memorii şi să vă căutaţi alte cluburi", le-a spus ieri jucătorilor Răzvan Zamfir, directorul executiv
al clubului. Vasile Miriuţă, antrenorul formaţiei din Gruia, a
declarat că nu va mai continua la club dacă nu se vor rezolva
problemele financiare. „Dacă nu se vor rezolva problemele,
voi încerca să fac ce-i mai bine pentru mine şi familia mea,
dar eu îmi doresc să rămân la Cluj. Am contract până în vară
şi sper să se rezolve lucrurile. Dacă nu se va întâmpla, îmi
va fi foarte greu să rămân. Dacă nu se vor rezolva problemele
financiare, fiecare cu Dumnezeu înainte”, a precizat Miriuţă.
„Danciu” a lăsat costumul, pentru trening! Directorul general al

Corona Braşov începe sâmbătă o nouă aventură europeană
riozitate, din toate punctele de
vedere. Fetele au un tonus foarte bun şi sper să aducem bucurie suporterilor!” a punctat
principalul Bogdan Burcea.
„Vrem să jucăm finala!” Bucuria, nerăbdarea, emoţia sau
optimismul, sunt factorii care
au făcut-o probabil pe extrema
Coronei, Nicoleta Dincă, să
declare înainte de plecare că
formaţia de sub Tâmpa poate
juca finala Cupei EHF! „Este
debutul nostru în cupele europene, un meci foarte important,
sper să facem un joc bun şi să
câştigăm. Pentru asta ne-am
pregătit zi de zi. Sper să ajungem acolo unde se aşteaptă
toată lumea, ne dorim în finală
dacă se poate! Dacă vom
munci, de ce să nu ajungem
acolo?” a declarat jucătoarea
Coronei. Mult mai echilibrat
a fost discursul principalului
Burcea, vis a vis de parcursul

european al Coronei din acest
sezon. „Eu nu pot să plutesc,
aşa cum o fac fetele! Nu putem
să ne îndepărtăm de realitate,
sunt multe echipe peste Corona
ca tradiţie, care au jucat ani la
rând în Champions League.
Trebuie să evoluezi constant
ca să faci ceva. Şi Baia Mare
a avut ca obiectiv Final Four…
asta ca o paralelă. Avem 11 jucătoare în lotul lărgit al României, echipa este omogenă, nu
mai avem emoţiile de anul trecut. În mod normal, putem
ajunge între primele 10-12 formaţii în această competiţie. Eu
nu am dreptul să fiu optimist,
trebuie să fiu în primul rând
realist! Trebuie să rămânem cu
picioarele pe pământ, dar un
lucru este cert: ne putem bate
cu orice echipă!” a concluzionat Bogdan Burcea. „Ne dorim
să începem cu bine. Dacă punem în practică tot ce am exer-

sat la anttrenamente, atunci o
să fie bine. Suntem pregătite,
emoţiile sunt normale, dar sper
ca după primul fluier să dispară!” a declarat şi interul Coronei, Mihala Briscan.
Grăbite spre... calificare! După
antrenamentul de dimineaţă şi
masa de prânz, fetele de la Corona au plecat ieri spre Slovacia. Delegaţia braşoveană a
înnoptat la Oradea şi va ajunge
la Michalovce astăzi la prânz.
Pentru acomodarea cu sala în
care se va disputa partida, principalul Bogdan Burcea va conduce în cursul după amiezii de
astăzi o scurtă şedinţă de pregătire. Manșa retur, care va
avea loc pe 23 noiembrie la
Sala Sporturilor „D. P.
Colibași” din Brașov, va fi arbitrată de Tatjana Prastalo și
Vesna Todorovic din Bosnia,
delegat EHF fiind Tatjana
Medved (Serbia).

Examen dificil pentru „olimpice”
Meci foarte important pentru
baschetbalistele de la Olimpia
CSU Braşov, sâmbătă de la ora
16.00, în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaşi. Fetele antrenate de Dan Calancea vor
primi replica celor de la BC Tymes Timişoara, formaţie care
are acelaşi obiectiv ca şi echipa
de sub Tâmpa: calificarea în
play-off-ul competiţiei. „Suntem
concentrate şi suntem convinse
că vom câştiga jocul de sâmbătă.
În ultimul timp am lucrat foarte

Pagină relizată de
Marian Botezatu

9

mult la faza de apărare, care nu
a mers aşa de bine” a declarat
căpitanul echipei, Gabi Irimia.
„Este un meci extrem de greu,

care poate fi decisiv în lupta pentru atingerea obiectivului. Dacă
ne vom impune, vom rămâne în
cărţi pentru calificare, cum se

spune. Tot lotul este valid pentru
acest joc, iar fetele vor aborda
meciul cu încredere maximă ” a
spus şi preşedintele Comisiei de
Sport din cadrul Consiliului Judeţean, Dragoş Crăciun. Din lotul echipei braşovene, Gabi
Irimia şi Sonia Ursu au fost convocate la naţionala mare. Prima
reprezentativă feminină de baschet a României, va face un cantonament de pregătire la Cheile
Grădiştei, începând cu data de
13 decembrie.

FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a preluat funcția de antrenor
principal, după ce echipa de Ștefan cel Mare s-a despărțit
pe cale amiabilă de Flavius Stoican. Dănciulescu va rămâne
principal până la finalul anului 2014 şi îi va avea ca antrenori
secunzi pe Dorin Mateuţ, Silviu Ion şi Alin Chiţa, aceeaşi
echipă tehnică pe care a avut-o şi Flavius Stoican. În acest
sezon, după disputarea a 14 etape, Dinamo ocupă locul
şase cu 22 de puncte, la 12 puncte de liderul Steaua. În ultimele trei partide disputate de Dinamo, gruparea „alb-roşie”
a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei României de
către divizionara secundă CS Mioveni şi a pierdut partidele
de campionat cu Steaua, scor 0-3, şi FC Viitorul, scor 2-3.

România-Irlanda de Nord, pentru şefia grupei! Anghel Iordănescu

îşi va începe noul mandat de la naţionala Romîniei cu o
partidă împotriva Irlandei de Nord (preliminarii CE 2016).
România vs Irlanda de Nord, partidă din grupa F de calificare,
se va disputa în această seară, de la ora 21:45, pe „Arena
Naţională” din Bucureşti. Un posibil unsprezece al României,
ar putea arăta astfel: Tătăruşanu - Papp, Chiricheş, Grigore,
Raţ - Pintilii, Sânmărtean - Torje, Chipciu, Tănase - Stancu.
Partida va fi oficiată de suedezul Jonas Ericksson, în vârstă
de 39 de ani. Ericksson arbitrează în prima ligă din Suedia
din anul 2000, iar din 2002 a este pe lista FIFA. Cel mai important meci european pe care l-a oficiat a fost Supercupa
Europei din 2013, care s-a disputat între Bayern şi Chelsea,
în care bavarezii s-au impus la penaltiuri. A oficiat 3 meciuri
la Campionatul Mondial din Brazilia. Centralul va fi asistat la
cele două linii de Mathias Klasenius și Daniel Warnmark. Al
patrulea oficial va fi Mehmet Culum și „adiționalii” Stefan Johannesson și Markus Strombergsson, toți din Suedia.

Ploaie de goluri în amicale! Înainte de etapa a 4-a a preliminarilor

Euro 2016, elita fotbalului mondial s-a ”încălzit” cu nişte partide
foarte interesante. Belgia şi Olanda au disputat meciuri pregătitoare în compania unor adversari pe măsură, în vederea
confruntărilor din acest weekend. Brazilia, Argentina şi Mexic
au răspuns şi ele prezent la amicalele de miercuri seara. Rezultatele acestora sunt următoarele:
Turcia - Brazilia 0-4
Neymar (20'), Kaya S.(24'), Willian (40'), Neymar (60')
Olanda - Mexic 2-3
Sneijder (49'), D. Blind (74')/ Vela (8', 62'), J. Hernandez (69')
Argentina-Croaţia 2-1
Ansaldi (49') şi Messi (57' p)/ Sharbini (11')
Belgia-Islanda 3-1
Lombaerts (11'), Origi (62') şi Lukaku (73') /
Finnbogason (13')

DIVERTISMENT

Spectacol
la Casa de
Cultură a
Studenţilor

Horoscopul zilei

Astăzi, la ora 19:00, la invitaţilor săi: Compania
Sala Festivă a Casei de Microbis de la Casa de CulCultură a Studenţilor din tură a Studenţilor Sibiu,
Complexul Studenţesc Step in2 Salsa, One Way
Memorandului, are loc Crew.
spectacolul „Regalul
Notorietatea acestora,
Dansului”, a IV-a ediţie. susţinută de numeroase
şi prestigioase premii,
Dansul, ca formă de expri- precum şi diversitatea
mare a artei, aduce cu el o stilurilor de dans spepoveste în care ne regăsim cifice fiecărei trupe
fiecare dintre noi, mai ales sunt argumente
când genul abordat ne repre- care ne îndrepzintă.
tăţesc să vorbim
Spectatarii sunt invitaţi să despre un adeasiste la povestea pusă în vărat regal al
scenă de trupa de dans dansului, transmit
„One Dream” de la Casa de organizatorii.
Cultură a Studenţilor Braşov,
Intrarea la spectagazda evenimentului şi a col este liberă.

Piese de teatru pentru copii Bancuri
Sâmbătă, 15 noiembrie
2014 , începând cu ora 10:30
la sediul Teatrului Albinuţele
din Braşov va avea loc piesa
de teatru pentru copii „Zâna
lacului” după Fraţii Grimm;
iar duminică 16 noiembrie ora
10:30 în aceeaşi locaţie va
avea loc spectacolul „Fata cu
chip de floare”. Teatrul Albinuţele din Braşov este situat
pe str. Brânduşelor, nr. 106.

Sâmbătă, 15 noiembrie
2014 , la Teatrul pentru Copii
Arlechino, la ora 10.30 are
loc spectacolul „Ivan Turbincă” de Valentin Dobrescu.
Duminică, 16 noiembrie, la
orele 10.30 şi 12.00 se joacă
piesa „Micul Muck”. Regia:
Gavril Borodan.
Teatrul pentru Copii Arlechino este situat pe str. Apollonia Hirscher nr. 10,

câţiva paşi de el, dând din cap la
◾ Nevastă-mea e ca o grenadă. auzul muzicii.
Dacă-i scot inelul îmi dispare casa. Mai vin doi lei şi se aşează la fel,
lângă cântăreţ, mişcându-se pe rit◾ „Sunt gata în cinci minute „ al murile muzicii.
unei femei, înseamnă acelaşi lucru Mai trece un timp şi apare şi un al
cu „ajung acasă în cinci minute” al patrulea leu, care, din senin, îl măunui bărbat.
nâncă pe cântăreţul nostru.
Asistând la scenă, pe o creangă din
◾ În mijlocul deşertului, un om cân- apropiere, doi vulturi fac conversaţie:
tă la vioară. Un leu se apropie, îi dă – Ţi-am spus eu că dacă vine surdul
târcoale cântăreţului şi se aşează la s-a zis cu muzica?

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

NORTHMEN: SAGA
VIKINGILOR -PREMIERĂ(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15) Gen: Acţiune,
Aventuri
Durata: 97 minute
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
18:30, 20:30
MAGIE ÎN LUMINA LUNII PREMIERĂ–
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG) Gen: Comedie, Dramă
Durata: 97 minute
Vineri: 19:15
Sâmbătă, Duminică: 19:00
ELIZA GRAVES -PREMIERĂRegie: Brad Anderson
(N-15) Gen: Thriller
Durata: 112 minute
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:00

O MINCIUNĂ NECESARĂ
-PREMIERĂ(THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12) Gen: Dramă
Durata: 110 minute
Vineri: 18:00
Sâmbătă, Duminică: 20:00

Vineri

CU CE ŢI-AM GREŞIT NOI,
DOAMNE? -PREMIERĂ(QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU
BON DIEU?)
Regie: Philippe de Chauveron
(AP-12) Gen: Comedie
Durata: 97 minute
Vineri: 20:00
Sâmbătă, Duminică: 18:00
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND PRIN
UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12) Gen: SF, Aventuri
Durata: 169 minute
Vineri: 16:15, 21:15
Sâmbătă, Duminică: 11:30,
21:00
PATIMILE MARIEI
(STATIONS OF THE CROSS)
Regie: Dietrich Brüggemann
(AG) Gen: Dramă
Durata: 107 minute
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00
BOXTROLI -3D(THE BOXTROLLS)

Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) Gen: Animaţie, Aventuri
Durata: 97 minute, dublat
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 13:15,
17:00
JOHN WICK
Regie: David Leitch, Chad Stahelski
(N-15) Gen: Acţiune, Thriller
Durata: 96 minute
Vineri: 14:15
Sâmbătă, Duminică: 14:15, 22:15
BARBAŢI MIŞTO
(THE STAG)
Regie: John Butler
(AP-12) Gen: Comedie
Durata: 94 minute
Vineri: 16:30, 22:15
Sâmbătă, Duminică: 16:30
FURIA: EROI ANONIMI
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Gen: Acţiune, Dramă, Război
Durata: 134 minute
Vineri: 13:45
Sâmbătă, Duminică: 14:30

Berbec. Vizita unei foste iubite/unui fost iubit îţi va da peste
cap întreg programul de astăzi, dar nu trebuie să fii nepoliticos/oasă cu acesta. Încearcaţi să lămuriţi situaţia.
Taur. Încearcă să mănânci cu măsură astăzi, altfel rişti să ai
probleme de sănătate. Compania celor dragi te va ajuta să
uiţi de plictiseală care te împinge să iei decizii greşite.
Gemeni. Încearcă să fii pregătit/ă pentru orice, nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Nu trebuie însă să te sperii,
totul are o rezolvare dacă acţionezi cu calm.
Rac. Încearcă să renunţi la stres astăzi, nervii nu te vor face
decât să priveşti lumea într-un mod mult mai negativist. Ia
doar partea bună a lucrurilor, cel puţin pentru câteva zile.
Leu. Dacă ceva te nemulţumeşte la locul tău de muncă, astăzi
trebuie să iei măsuri în acest sens. Vorbeşte deschis cu şeful
tău şi cere ce ţi se cuvine, altfel încearcă să te reorientezi.
Fecioară. Din păcate pentru tine, astăzi se vor schimba puţin
rolurile. Cei din jurul tău te vor critica înainte de a te apuca
tu să o faci. Ia-o ca pe o lecţie de viaţă!
Balanţă. Nu stai prea bine la capitolul dragoste, dar nu trebuie
să dramatizezi. Încearcă să nu îţi mai cauţi iubirea vieţii
tale, cu siguranţă o vei găsi unde te aştepţi mai puţin.
Scorpion. Încearcă să îţi schimbi stilul de viaţă, regimul alimentar pe care îl ai acum nu este deloc unul potrivit. Mergi
la un medic şi ascultă-i recomandările!
Săgetător. Încearcă să nu spui ideile tale oricui astăzi, e
posibil să fii tras/ă în piept. Vorbeşte cu persoanele care nu
ţi-au trădat încrederea niciodată şi pe care te poţi baza.
Capricorn. Încearcă să fii propriul tău stăpân astăzi, nu permite
nimănui să-ţi spună ce trebuie să faci. Deciziile pe care le
vei lua de unul singur/una sigură vor fi cele mai bune.
Vărsător. Astăzi vei întâmpina unele probleme pe plan sentimental, însă trebuie rezolvate cu calm. Încearcă să discuţi
cu partenerul tău de viaţă şi să ajungeţi la un consens.
Peşti. Încearcă să nu te limitezi astăzi şi nu trăi cu impresia
că doar atât poţi. Această regulă trebuie să o aplici atât pe
plan profesional, cât şi sentimental.

Sudoku
4
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7
2

3
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7
2
4
9
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7
2
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8
4
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6
3

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

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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3
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5
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2
8
5
4
7
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1
3
6

1
9
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3
2
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4
3
7
1
6
5
8
9
2
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Recordul aviatorului
Alexandru Papană
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Din presa maghiară
Camera de Muncă a cerut sancţiuni legale
pentru o fabrică din Braşov

Secretarul şef al Inspectoratului de muncă, dr. Popea,
îşi asumă responsabilitatea locului de muncă şi face tot
ce îi stă în putinţă ca prevederile sociale din Legea muncii
să fie respectate. Are mult de lucru, întru-cât o serie de
angajatori exploatează muncitorii, încălcând legea. Dar
faptul că este foarte implicat şi face controale multe este
deja un câştig pe planul protecţiei muncii.
Dr. Popea, secretarul şef al Inspectoratului de Muncă,
împreună cu inspectorul Bediţeanu şi preşedintele Camerei de Muncă au vizitat mai multe fabrici din judeţ.
Astfel au făcut verificări la Moara Seewald, Fabrica de
ţesături Itag, Fabrica de lăzi din Bran şi Fabrica de ciocolată Hess. Cu excepţia ultimei fabrici, inspectorii au
constatat că timpul de lucru este cel prevăzut de lege. La
Fabrica Hess în schimb, muncitorii lucrează 11 ore în loc
de 8 ore. Comisia a întocmit un proces verbal şi a început
procedurile pentru sancţionarea conducerii fabricii.

(Egy brassói gyár ellen, ahol a munkások
napi nyolc óra helyett tizenegy órát
dolgoznak, meginditották az eljárást.
În: Brassói Napló, nr. 114, 14 noiembrie 1933, p.2)

Consiliul Medicilor din Braşov şi-a ales
comitetul de conducere pentru următorii 3 ani

Locotenentul-aviator Alexandru
Papană a fost ofiţer al Forţelor Aeriene,
absolvent al Şcolii Militare din Versailles, brevetat ca pilot de vânătoare şi
câştigător al unor competiţii sportive
precum cea de bob din anul 1933, când
a adus României titlul de campion mondial, sau cea de automobilism din primăvara anului 1937, când a stabilit

primul record pe traseul Bucureşti –
Braşov într-o oră şi 38 de minute.
Detaşat la Uzinele I.A.R. Braşov ca
pilot de încercare, el a reuşit în 16 iulie
1935, la ora 17.45, stabilirea recordului
naţional aviatic de înălţime, în mai puţin
de o oră, pe un aparat IAR 16, conceput
de dr. ing. Elie Carafoli şi realizat prin
mijloace proprii în uzinele braşovene.

În articol se precizează recordul naţional de 10.550 de metri, reuşit de pilotul Romeo Popescu, dar pe un avion
francez (Potez), însă nu se spune altitudinea atinsă de pilotul Papană cu avionul braşovean.
(Astra, II, nr. 10, 1967)

Consiliul Medicilor din judeţul Braşov s-a întrunit duminică
la ora 11 în sala de sedinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie.
Medicii din tot judeţul s-au adunat pentru alegerea noului
comitet de conducere pentru următorii 3 ani. Şedinţa a fost
condusă de actualul preşedinte, doctorul Nicolae Căliman.
Alegerile nu s-au desfăşurat pe baza unei înţelegeri comune, ci fiecare grupare a votat liber pentru candidatul
dorit. Membrii aleşi în comitetul de conducere au fost:
dr. Pompiliu Nistor, dr. Nicolae Căliman, dr. Reiner Heintzot, dr. Flechtenmacher Károly şi dr. Herskovits János,
cel din urmă fiind reprezentantul medicilor de etnie maghiară. Cei cinci reprezentanţi vor alege din rândul lor
preşedintele Consiliului Medicilor.
Se speră că activitatea Consiliului Medicilor va fi la fel
de reuşită ca şi sub conducerea vechiului comitet.

(Három évre szóló mandátummal új választmányt
választott a brassómegyei orvosi kamara.
În: Brassói Napló, nr. 114, 14 noiembrie 1933, p.2)

Mihaela Lupu

Dinu Eva

Primul cerc de bibliofilie şi ex-libris din ţara noastră şi-a început activitatea la Braşov
La Braşov şi-a început activitatea primul cerc de bibliofilie şi ex-libris din
România, la şedinţa inaugurală participând oficialităţi
localo-regionale, cadre didactice ale Universităţii Bucureşti, oameni de ştiinţă şi
de artă, colecţionari, cercetători şi bibliotecari din numeroase centre ale ţării,

elevi şi studenţi, un numeros
public.
Au rostit tot felul de alocuţiuni, cuvântări şi chestii cam
tămâioaso-panegirice tov.
prof. Petre Istrate, preşedintele
Comitetului municipal Braşov
pentru Cultură şi educaţie socialistă, preşedintele cercului
menţionat în titlu, istoricul literar toarşu’ Dan Zamfirescu,

redactor al revistei „Contemporanul” (care avea să fie demascat după 1989 drept ofiţer
Secu! În prezent este europarlamentar de-al lui Vadim!
N.n.), tovarăşa Ecaterina Trenie, din partea Bibliotecii centrale de stat din Bucureşti, tov.
Emil I. Bologa, preşedinte de
onoare al cercului de bibliofilie şi ex-libris.

Cu acest prilej, a avut loc
şi primul simpozion
al cercului la
care s-au prezentat comunicări. Expunerile
au fost susţinute cu proiecţii
documentare.
Participanţii au
putut vizita o expo-

ziţie cuprinzând piese de minigrafică, volume
cu valoare bibliofilică, docomente, precum şi
piese premiate
sau participante
la Congresul
mondial de exlibris de la Helsingör
sau Elsinore, cum ar zice

Shakespeare, unde se afla
castelul lui Hamlet.
Pus sub semnul aniversării
Republicii şi al Anului internaţional al cărţii, simpozionul s-a bucurat de un
„deosebit interes”.
(„Drum Nou”
16 noiembrie 1972)
Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
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pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
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◾ Spitalul Judeţean Braşov
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Întâlnire de
Cartea Recordurilor
„Sunt încântat să mă întâlnesc cu cel mai înalt om
din lume. Eram curios să
văd cum arată opusul meu”,
a declarat Chandra Bahadur Dangi, în vârstă de 75
de ani, care a purtat la
această întâlnire inedită un
costum tradiţional nepalez.
„Mă întrebam ce înălţime
are şi până la ce punct de
pe picior îmi ajunge”, a declarat la rândul său Sultan
Evenimentul, organizat Kösen, în vârstă de 32 de
de Cartea Recordurilor ani, adăugând că înălţimea
Guinness cu ocazia celei lui ieşită din comun i-a
de-a 10-a aniversări a eve- cauzat o serie de probleme
nimentului „Ziua recordu- medicale. „Am probleme cu
rilor”, a avut loc în centrul genunchii şi, atunci când
capitalei britanice, pe o pe- rămân prea mult timp în piluză din apropiere de pala- cioare, obosesc”, a adăugat
tul Westminster, unde cei Sultan Kösen, care a purtat
doi bărbaţi au luat ceaiul un costum într-o nuanţă
împreună.
închisă şi o cravată roşie.
Cel mai înalt om
din lume, turcul
Sultan Kösen, care
are o înălţime de
2,51 metri, s-a întâlnit ieri, la Londra,
cu cel mai scund om
din lume, nepalezul
Chandra Bahadur
Dangi, care are o
înălţime de doar
54,6 centimetri.

de socializare încă dinainte de
nuntă, şi-a modificat şi statutul,
postând următorul comentariu:
„Te iubesc soţul meu”.
Debbie a fost diagnosticată
cu o boală psihică mai rar în-

De câteva luni, în presă se vorbeşte despre divorţul
dintre Diana Munteanu şi Claudiu Niculescu, negat
până acum de cei doi. Însă, recent, jurnaliştii de la
WOWbiz au aflat că Diana şi Claudiu locuiesc separat
şi nu s-au mai văzut de câteva săptămâni. „În ultima
vreme, Diana Munteanu s-a axat foarte mult pe showul «Dansează printre stele». Din cauza repetiţiilor, ea
a ajuns să stea foarte puţin acasă şi nu a mai luat legătura cu soţul ei. Mai mult, Claudiu Niculescu nu mai
apare pe nicăieri în viaţa vedetei, nici măcar pe contul
de Facebook, unde Diana nu are nicio poză postată
cu el de câteva luni. Pe de altă parte, nici Claudiu nu
pare că vrea să stea în preajma nevestei. El s-a mutat
la Mioveni de când a fost desemnat antrenorul echipei
Dacia şi cu familia vorbeşte doar la telefon”, a spus
un apropiat de-al celor doi.În ciuda acestor speculaţii,
Claudiu Niculescu şi Diana Munteanu ar putea da o
nouă şansă relaţiei lor, ţinând cont că vedeta TV a
părăsit competiţia „Dansează printre stele” şi va sta
mai mult pe acasă, iar antrenorul ar putea semna un
contract cu Petrolul Ploieşti, iar în acest fel va fi mai
aproape de Bucureşti.

tâlnită, sindromul discordant
Othello, ea urmărindu-i iubitului său telefonul, adresa de
e-mail şi conturile bancare şi
instalând diferite filtre pe laptopul acestuia.

Timbrul poştal de 9,5 milioane de dolari
Cel mai rar timbru poştal
din lume, în valoare de un
cent, emis în 1856 în
Guyana Britanică pe
hârtie magenta, va fi
expus la Muzeul Naţional Poştal din Washington începând din
luna aprilie.
Timbrul va fi expus
în galeria „William H.
Gross” a muzeului timp de
trei ani, cea mai lungă şi cea
mai accesibilă modalitate publică de a prezenta vreodată
această piesă filatelică, a precizat institutul.

Acest timbru este ultimul
exemplar care s-a păstrat din
emisiunea filatelică
de un cent pe
hârtie magenta din Guyana Britanică.
Tipărit cu
cerneală neagră pe hârtie
de culoare magenta (sau fucsia),
prezintă imaginea unei nave
cu trei catarge şi motto-ul
acestei colonii britanice în
limba latina: „Damus Petimus
Que Vicissim” („Dăruim şi

Vedeta a trecut prin multe necazuri în ultima perioadă,
şi se pare că acest calvar nu dă semne că s-ar încheia.
Conform cancan.ro, părinţii renumitei cântăreţe au
decis că trebuie să divorţeze. Se pare că mama vedetei a depus actele de divorţ la începutul lunii octombrie, la Judecătoria Constanţa. După scandalul cu
fostul iubit, Marcel Prodan, care nu pare că va fi pedepsit aşa cum şi-ar dori vedeta, aceasta trece din
nou acum prin clipe grele. Aceeaşi sursă ne informează că neînţelegerile din familia cântăreţei ar fi apărut
odată cu prăbuşirea vedetei din ultimul an.

Diana Munteanu şi Claudiu Niculescu,
la un pas de divorţ?

Cea mai geloasă femeie din Marea Britanie
s-a măritat
Debbi Wood (43 de ani)
considerată cea mai geloasă
femeie din Marea Britanie, s-a
măritat. Soţul ei, pe care l-a
supus unui adevărat supliciu
înainte de nuntă, a postat pe
Facebook că a meritat.
Debbi obişnuia să-şi supună
iubitul, Steve, unui test cu detectorul de minciuni de fiecare dată când acesta se întorcea
acasă, de teamă să nu cumva
să o înşele, scrie mirror.co.uk.
„Eu şi Debbie suntem,
oficial, soţ şi soţie... Wow”, a
postat Steve pe Facebook, în
timp ce Debbie, care şi-a schimbat numele de familie pe reţeaua

Părinţii Alexandrei Stan divorţează!

aşteptăm să primim”).
Timbrul de o sută de cenţi
a fost vândut de casa de licitaţii Sotheby’s în iunie, pentru
9,5 milioane dolari, de patru
ori mai mult decât preţul plătit
vreodată pentru un singur timbru. Sotheby’s a spus că timbrul a fost obiectul cel mai
valoros vândut vreodată raportat la greutate şi mărime.
Cumpărătorul anonim l-a împrumutat Muzeului Naţional
Poştal din Washington.
Acest timbru este printre
primele timbre poştale emise
în lume.

