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Clădirea veche
a Maternităţii intră
în modernizare!

Contractul pentru punerea în executare a proiectului
finanţat de Banca Mondială, de aproximativ 6 milioane
de euro, pentru reabilitarea, consolidarea şi modernizarea
clădirii vechi a Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie,
se va semna în două-trei săptămâni, a anunţat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu.

VALUTĂ

Euro
4,4421
USD
3,5472
Gram Aur 136,1898

METEO

Precipitaţii
1°C /2°C

Întârzierea de un an şi jumătate a apărut după ce
Ministerul Sănătăţii a solicitat constructorului care a
câştigat licitaţia reducerea costului lucrărilor, pentru a
se încadra în suma aprobată de finanţator și prelungirea
termenului de implementare cu şase luni, pentru asigurarea cofinanţării de la bugetul de stat.
pag. 3

Bani mai mulţi de la UE
pentru autostrăzi
Comisia Europeană a decis să suplimenteze fondurile alocate României pentru construcţia de autostrăzi cu peste
260 de milioane de euro din fondurile de coeziune, contribuţia Executivului de la Bruxelles în acest sens ajungând
la 439 milioane de euro.
Prin alocarea celor 260 de milioane de euro din Fondul de
coeziune, Comisia Europeană va acoperi costurile de construcţie a două tronsoane de autostradă din România, finanţate
iniţial de statul român prin împrumuturi bancare, se arată
într-un comunicat al CE.
Este vorba de autostrada Arad-Timişoara şi varianta de ocolire
a municipiului Constanţa la nivel de autostradă, care au fost
date în folosinţă în 2011, respectiv, 2012. Ele au fost construite
cu fonduri de la bugetul de stat, cu granturi de la Comisia
Europeană şi cu împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii şi, respectiv, de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Comisia Europeană a aprobat cererea României de a finanţa
din Fondul de coeziune şi partea de investiţie care fusese
acoperită iniţial din împrumuturi. Împreună cu aceste noi
alocări, contribuţia CE la construcţia celor două tronsoane
de autostradă se ridică la 439 milioane de euro, dintre care
287 milioane de euro sunt destinaţi autostrăzii Arad-Timişoara
şi 151,5 milioane de euro sunt pentru varianta de ocolire a
municipiului Constanţa la nivel de autostradă.
„Infrastructura rutieră este unul dintre principalele instrumente
prin care putem reduce diferenţele de dezvoltare dintre regiunile
Uniunii Europene, iar România va avea întotdeauna în mine
un partener pentru realizarea marilor proiecte de infrastructură”, a precizat comisarul european pentru Politică Regională,
Corina Creţu. Fondul de coeziune al Uniunii Europene este
destinat statelor membre al căror venit naţional brut pe cap
de locuitor este mai mic decât 90% din media Uniunii. Acesta
vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile.

Pregătiri pentru iarnă

Stegarii vor revanşa cu Steaua

Primăria este pregătită pentru a întâmpina ninsoarea anunţată de meteorologi pentru acest sfârşit de
săptămână. „Le-am solicitat celor
două firme de deszăpezire, Vectra
şi Eurostrada, să pregătească 15 utilaje de deszăpezire, iar în acest moment există în stoc 1.800 de tone de
material antiderapant, iar stocul poa-

După pauza prilejuită de jocurile echipei naţionale cu Iralnda de Nord şi Danemarca, Liga I îşi reintră în drepturi.
În runda cu numărul 15 a campionatului, FC Braşov va juca mâine, în
Ghencea, de la ora 20.30, în compania
campioanei României, Steaua Bucureşti. „Galben-negrii” au demonstrat
în ultimele etape că se simt mai bine

te fi completat în orice moment, dacă
este necesar”, a precizat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al primăriei
Braşov. Din totalul de 15 utilaje,
Vectra asigură 10, iar Eurostrada 5,
iar din totalul stocului de material
antiderapant, 1.000 de tone sunt în
depozitul Vectra, şi 800 de tone în
cel al Eurostrada.
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în deplasare decât pe teren propriu şi
vor să dea lovitura şi în fieful liderului.
Stegarii vin după umilinţa din jocul de
pe teren propriu cu Pandurii şi vor să
se revanşeze faţă de fani. Înaintea partidei de sâmbătă, FC Braşov este pe
locul 9 al Ligii I cu 19 puncte, în timp
ce Steaua este prima în clasament, cu
34 de puncte.
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Exerciţiu de simulare în caz de cutremur
Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a organizat
o amplă simulare de cutremur urmată de incendiu la un
centru comercial. S-a intervenit cu zeci de autospeciale
şi ambulanţe, 230 de persoane au fost evacuate iar la
exerciţiu au participat şi echipe de salvamontişti din Codlea,
Braşov şi Râşnov dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Râşnov. Conform scenariului exerciţiului, după
producerea unui cutremur în zona Vrancea, un mall a fost
cuprins şi de un incendiu în urma căruia mai mulţi clienţi
şi comerciaţi au avut de suferit. S-a trecut la evacuarea
acestora pe ieşirile de urgenţă. Unii dintre ei au fost salvaţi
de la înălţime fie de salvamontişti, fie de pompieri cu
ajutorul autoscării, fiind blocaţi pe terase, ori la etajele superioare ale centrului comercial. „Practic, am pus în aplicare
Planul Roşu al judeţului, am intervenit în acest exerciţiu
cu 15 autospeciale de descarcerare şi autoscări mecanice
şi cu 9 ambulanţe pentru preluarea victimelor. Am evacuat
tot acest magazin în jur de 230 de persoane, exerciţiul a
decurs în bune condiţiuni” a declarat colonel Stelian Rechiţean, șeful ISU Braşov.

Deputatul Ioan Adam, arestat preventiv
Deputatul PSD Ioan Adam a fost arestat preventiv pentru
30 de zile, el fiind pus sub acuzare de DNA în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri, a decis ieri Înalta Curte de
Casație și Justiție. Hotărârea instanței nu este definitivă.
Deputatul Ioan Adam a fost pus sub acuzare de DNA în
dosarul în care au fost deja arestați fostul deputat Viorel
Hrebenciuc și fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc. Potrivit DNA,
în cursul anului 2012, deputatul Ioan Adam le-a solicitat judecătorilor Lorand Andras Ordog și Gabriel Uță, de la Tribunalul Covasna, să admită o cale extraordinară de atac,
prin care să fie anulate deciziile altor instanțe care respinseseră cererea lui Paltin Gheorghe Sturdza (nașul de cununie al deputatului) de fi pus în posesie cu peste 43.000
de ha teren forestier și agricol pe raza județului Bacău.
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Acțiune ca-n filme la Brașov
Doi buzoieni au comandat o pizza, l-au înjunghiat pe cel
care le-a livrat-o şi apoi au încercat să-i fure maşina
Un tânăr 20 de ani,
angajat al unei pizzerii din Braşov, a ajuns
la spital după ce a fost
înjunghiat cu un cuţit
de doi băieţi de 18 ani
cărora le adusese o
pizza, iar aceştia au
încercat să-i fure maşina. Cei doi au fost
ulterior reţinuţi.
Potrivit purtătorului de
cuvânt al Poliţiei Braşov,
comisar şef Liviu Naghi,
poliţiştii braşoveni au fost
sesizaţi, în noaptea de
marţi spre miercuri, de un
bărbat de aproximativ 20
de ani, care a anunţat că a
fost înjunghiat de doi tineri
cărora le-a livrat o pizza. Astfel, angajatul pizzeriei a livrat
pizza pe strada Dr. Iacob Felix
din Braşov, iar când a coborât
din maşina de serviciu a fost
atacat de doi tineri cu un cuţit.
„Cei doi tineri, ambii în vârstă de 18 ani, l-au înjunghiat

pe angajatul pizzeriei de mai
multe ori în zona gâtului, întro mână şi în omoplat, dar a
reuşit să scape de cei doi şi a
anunţat Poliţia, sunând la
112“, a declarat, ieri, într-o
conferinţă de presă, Liviu
Naghi, citat de Mediafax.
Angajatul rănit a fost transportat cu o ambulanţă la Spi-

talul Judeţean Braşov, medicii
stabilind că viaţa acestuia a
fost pusă în pericol. O echipă
de la Secţia 2 Poliţie Braşov
a reuşit să-i prindă pe cei doi
suspecţi miercuri dimineaţă,
în timp ce se aflau într-un microbuz cu destinaţia Buzău.
În urma cercetărilor, poliţiştii
au stabilit că tinerii, care sunt

elevi la un liceu din Buzău,
au fugit de acasă la începutul lunii noiembrie.
Unul dintre ei a furat
atunci 7.000 de lei din casieria magazinului pe care
îl deţin părinţii săi în Buzău, apoi cei doi au plecat
la Braşov. Timp de două
săptămâni, cei doi au petrecut în localurile din Braşov, iar când au mai rămas
doar cu 1.000 de lei au plănuit să fure o maşină. Prin
urmare, au făcut comandă
la o pizzerie, intenţionând
să fure maşina angajatului
care urma să le aducă pizza.
„Cei doi suspecţi au fost
reţinuţi de poliţişti şi urmează
să fie prezentaţi Tribunalului
Braşov cu propunere de arestare preventivă, pentru tentativă la omor şi tentativă de
tâlhărie. Ei riscă între 12 ani
şi 25 de ani de închisoare pentru fapta lor“, a mai spus reprezentantul Poliţiei Judeţene
Braşov.

Anchetă penală pentru încălcarea
dreptului la vot în diaspora
Procurorul general al
României, Tiberiu Niţu, a
anunţat, ieri, că după turul
1 al alegerilor prezidenţiale
a fost deschis un dosar în
care a început urmărirea
penală in rem, respectiv
faţă de fapta de încălcare
a dreptului la vot, ca urmare a problemelor la scrutinul
din Diaspora.
„Au fost foarte multe sesizări privind modul în care au
fost organizate alegerile, încă
din primul tur. S-a început urmărirea penală cu privire la
fapta de împiedicare a exercitării dreptului la vot. Cele
mai multe sesizări sunt venite

din partea unor persoane. Altele sunt din partea unor instituţii. Plângerile sunt împotriva
miniştrilor şi a celor care au
organizat alegerile”, a declarat
Tiberiu Niţu.
În acelaşi timp, procurorul
general al României, Tiberiu
Niţu, a declarat că au existat
foarte multe sesizări privind

modul în care au fost organizate alegerile prezidenţiale, încă din primul tur.
Pe de altă parte, Preşedintele Curţii Supreme, Livia Stanciu, a făcut, ieri
dimineaţă, o serie de declaraţii referitoare la organizarea alegerilor din
străinătate. Se impune anchetă
pentru scrutinul din Diaspora,
spune aceasta, întrucât exista
bază legală pentru înfiinţarea
de noi secţii de votare. „Strict
pe lege, sigur că se putea da
o ordonanţă de urgenţă”, a
spus Stanciu, înaintea şedinţei
plenului Consilului Superior
al Magistraturii.

Comisia Europeană vrea să creeze un
sistem european de pază a frontierelor
Comisia Europeană ia în calcul crearea unui sistem complet
nou de pază a granitʼelor Uniunii Europene, care să dispună
de un centru de comandă și
control independent, relatează
EUObserver.
Înfiintʼarea unei agentʼii
supranatʼionale cu atributʼii sporite fatʼă de cele ale actualei
Frontex (Agentʼia europeană
pentru managementul cooperării operatʼionale la granitʼele
externe ale statelor membre

UE) ar dura însă circa 20 de
ani. Prima fază a proiectului prevede o mai mare interactʼiune
între statele membre și UE în
ceea ce privește cooperarea și
luarea deciziilor referitoare la
probleme de control al frontierelor, a notat Agerpres.
Următoarea etapă pune accentul pe mutarea luării deciziilor la nivelul Uniunii
Europene, fază în care va fi
introdusă o structură europeană intermediară de pază a

frontierelor. Faza finală a proiectului, cea mai ambitʼioasă
și care presupune integrarea
deplină la nivelul UE, prevede
crearea unei agentʼii complet
noi - comitetul pentru gestionarea frontierelor Schengen
(CSBM). Toate gărzile de
frontieră care până atunci au
actʼionat sub comanda și controlul autoritătʼilor natʼionale ar
urma în final să fie parte a
Corpului european al gărzilor
de frontieră.
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Clădirea veche a Maternităţii
Braşov va fi modernizată
Managerul unităţii sanitare, dr. Mircea Preda, a
precizat că vechea recepţie
a fost reamenajată şi recompartimentată, au fost
reabilitate holurile ce duc
spre saloane şi spre ambulatoriu, s-au montat geamuri cu tâmplărie pvc şi
geam termopan şi au fost
amenajate două cabinete
de consultaţii pentru primirea urgenţelor
Dr. Preda a tʼinut să
Anuntʼul a fost făcut de
multʼumească Consiliului
vicepreședintele ConsiliuJudetʼean, „care a înțeles
lui Judetʼean Brașov, Mihai
necesitatea acestei investiții
Pascu. Întârzierile de un
și a modernizării Ambulaan și jumătate au apărut
toriului (realizată cu bani
după ce Minister ul
de la bugetul judetʼean –
Sănătătʼii a solicitat consn.a.). Vreau să le mul tructorului care a câștigat
țumesc, de asemenea, colicitatʼia reducerea costului
legilor și pacienților, care
lucrărilor, pentru a se înpe perioada lucrărilor au
cadra în suma aprobată de Investițiile în spitalele brașovene vor continua, spune Mihai Pascu (foto stânga), preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Brașov fost afectați când a fost nefinantʼator și prelungirea
cesară trecerea dintr-o clătermenului de implementare investiții de 30 de milioane de tul de primiri urgentʼe, fiind locale. La Cluj s-a făcut pista dire în alta”.
cu șase luni, pentru asigurarea lei, care trebuie finalizate finalizat astfel proiectul de de aeroport cu 60 de milioane
„Nu am politizat Sănătatea“.
cofinantʼării de la bugetul de până la sfârșitul anului viitor”, modernizare a noii clădiri și de euro, noi am făcut-o cu 15, Președinta Comisiei de Sănăa Ambulatoriului. „Am fost pentru alte spitale s-au făcut tate din Consiliul Judetʼean
a precizat Pascu.
stat.
Ambulatoriul și Centrul de felicitați de conducerea ADR lucrări similare de moderni- Brașov, Mariana Câju (PNL),
„Săptămâna trecută am discutat și cu ministrul Sănătății Primiri Urgentʼe care au fost Centru pentru modul cum s-a zare cu zeci de miliarde de lei, a declarat, la rândul ei, că
Nicolae Bănicioiu, iar ieri am modernizate deservesc peste implementat acest proiect și la Brașov s-au rezolvat aceste „obiectivul nostru, de la începrimit confirmarea că s-a mo- 300.000 de persoane, popu- vreau să felicit și eu echipa dr. probleme cu 2 miliarde“, a de- putul acestui mandat, este să
dificat devizul de lucrări cum laţia feminină de la nivelul în- Mircea Preda, managerul clarat Pascu, „autorul moral” transformăm obiectivele mea fost solicitat de minister. Ast- tregului judeţ, precum şi din Maternității. Ca să schimbăm al modernizării Maternitătʼii, dicale din sistemul public să
puțin registrul serios, Consiliul după cum l-au numit chiar cei arate cel puțin la fel ca
fel, din decembrie, și corpul judeţele limitrofe.
S-au finalizat și lucrările de Județean Brașov o să ajungă de la Spitalul de Obstetrică și unitățile private. Nu am polivechi al Maternității va intra
în reparații. Este vorba despre modernizare la compartimen- «oaia neagră» a administrației Ginecologie.
tizat Sănătatea în Consiliul
Contractul pentru punerea în executare a
proiectului finanțat
de Banca Mondială,
de aproximativ 6 milioane de euro, pentru
reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirii vechi a
Spitalului de Obstetrică și Ginecologie,
se va semna în douatrei săptămâni.

Municipalitatea este pregătită pentru deszăpezire
Primăria este pregătită pentru a
întâmpina ninsoarea anunţată de
meteorologi. „Le-am solicitat celor
două firme de deszăpezire, Vectra
şi Eurostrada, să pregătească 15
utilaje de deszăpezire, iar în acest
moment există în stoc 1.800 de
tone de material antiderapant, iar

stocul poate fi completat în orice
moment, dacă este necesar”, a precizat Sorin Toarcea, purtătorul de
cuvânt al primăriei Braşov.
Din totalul de 15 utilaje, Vectra
asigură 10, iar Eurostrada 5, iar
din totalul stocului de material antiderapant, 1.000 de tone sunt în

depozitul Vectra, şi 800 de tone
în cel al Eurostrada.
În cazul în care este necesară
intervenţia echipelor de deszăpezire, prioritate o vor avea drumul
Poienii şi Poiana Braşov (zone
pentru care există utilaje dedicate),
pasajele şi podurile din Braşov,
strada Constantin Dobrogeanu
Gherea şi străzile cu pantă mare
şi trafic intens, precum şi traseele
liniilor de transport în comun, şi
prioncipalele căi de acces către
spitale şi instituţii publice. Abia
după asigurarea acestor priorităţi
se va intra în cartiere.
În caz de necesitate, cetăţenii
pot solicita intervenţia echipelor
de deszăpezire la telefoanele
0268.708.062 (Vectra) şi
0268.311.310 (Eurostrada). Eurostrada răspunde de cartierele
Stupini, Bartolomeu, Tractorul,
Craiter şi Triaj, iar Vectra de restul
municipiului şi Poiana Braşov.
Responsabilitatea pentru deszăpezirea tronsoanelor de ocolitoare
revine Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.
A.P.

Județean, pentru că este vorba
despre o prioritate a
populației. Avem o echipă
câștigătoare la Maternitate și
sper ca toate instituțiile statului, cum ar fi CAS, să asigure
finanțarea tuturor posturilor
existente, la capacitatea existentă”.
Șefa filialei de Cruce Roșie
Brașov, Luana Minea (consilier judetʼean PSD și membră
în Comisia de Sănătate), s-a
declarat „fan al spitalelor de
stat, pentru că la acestea au
acces toți cei care nu au
posibilități materiale. De
aceea, voi sprijini cu tot ce se
poate instituțiile publice de
sănătate pentru a se moderniza și pentru a oferi servicii
de calitate pacienților”.
Lidera de sindicat de la
Directʼia pentru Protectʼia Copilului, Luminitʼa Olteanu
(consilier judetʼean PDL,
membră în Comisia de Sănătate) spune că „este foarte important faptul că am reușit ca,
prin această instituție de stat,
să oferim servicii de nivel european nu doar pentru fetele
și femeile din județul Brașov,
ci și din alte două județe. Atât
consilierii județeni, cât și Executivul, am demonstrat că dacă
se vrea un lucru pentru binele
comunității, se poate face”.
Sebastian Dan
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Ştiri pe scurt
Deficit de venituri de 15-17 miliarde de lei în 2015
Guvernul va trebui să demonstreze FMI că are resurse să
acopere anul viitor un gol de venituri de 15-17 miliarde lei,
care provine atât din reducerea deficitului bugetar, cât şi
din măsurile legislative adoptate în ultimele luni, a declarat
joi Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal. „Din păcate,
Guvernul va avea o problemă să acopere acest gol. Autorităţile fie vor negocia noi ţinte cu FMI, fie vor apela la
alte măruri şi, din păcate, iau în calcul şi creşteri de taxe
pentru anul viitor ca să acopere golul din buget”, a spus
Dumitru la conferinţa cu analiştii organizată de Fondul Proprietatea. Dumitru a arătat că în ceea ce priveşte investiţiile,
execuţia bugetară pe ESA arată mult mai rău decât cea
pe cash, scăderea investiţiilor noi fiind de 55%. Diferenţa
provine din faptul că la capitolul investiţii au fost plătite anumite arierate. Potrivit preşedintelui Consiliului Fiscal, investiţiile publice au coborât la minimul ultimilor cinci ani.

Reducerea TVA la alimente va fi discutată cu FMI
Reducerea TVA la alte categorii de produse alimentare se
va afla pe agenda discuţiilor din luna decembrie cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), a anunţat,
joi, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu. „În luna decembrie este o nouă rundă de negocieri
cu FMI, iar noi punem pe agenda discuţiilor şi acest proiect
privind reducerea TVA şi la alte alimente pentru că aduce
plus valoare consumatorului din România şi ne aşează pe
aceeaşi lungime de undă cu celelalte state membre. În
primul rând, vom aduce în discuţie efectele pozitive ale
reducerii TVA la pâine şi vom prezenta studiile pe care le
avem făcute pentru carne, legume-fructe şi lapte. Sperăm
să avem şi succes. Ar fi bine să-i convingem că o astfel
de măsură va aduce o creştere a competitivităţii în industria
alimentară, un consum mai bun, ajutând totodată la garantarea locurilor de muncă”, a spus Botănoiu.
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FMI vine să discute
bugetul pe 2015
O misiune comună de
experţi ai Fondului Monetar Internaţional şi
Comisiei Europene se va
afla la Bucureşti în perioada 2 – 10 decembrie
pentru a discuta cu autorităţile române proiectul legii bugetului
pentru anul 2015, a
anunţat Ministerului Finanţelor Publice.
„Misiunea este una dedicată strict proiectului legii
bugetului, nu reprezintă o misiune de evaluare a angajamentelor pe care ţara noastră
şi le-a asumat în faţa FMI în
cadrul acordului de tip preventiv semnat între partea
română şi reprezentanţii creditorilor externi. Ulterior discuţiilor cu reprezentanţii
instituţiilor financiare internaţionale, proiectul legii bugetului pentru anul viitor va
fi supus dezbaterii publice şi

Misiunea va fi condusă din partea FMI de Andrea Schaechter
transmis Guvernului spre
aprobare” se precizează în
comunicatul citat.
Preşedintele Traian Băsescu a făcut miercuri apel la Guvern să prezinte proiectul de
buget pe 2015 cât mai curând,

arătând că acesta este o prioritate majoră.
„Fac un apel la Guvern,
pentru că faptul că prim-ministrul nu se află în Bucureşti,
nu este o scuză, ministerele
împreună cu ministrul de Fi-

nanţe pot pregăti, pot pune la
dispoziţia publicului proiectul
de buget”, a spus şeful statului
la Palatul Cotroceni.
Premierul Victor Ponta a
cerut, marţi, membrilor Cabinetului să pregătească proiectul de buget pentru anul
2015 până la sosirea delegaţiei
Comisiei Europene, FMI şi
Băncii Mondiale în România.
„Vreau să ne facem treaba în
continuare, cât timp avem
sprijinul Parlamentului, se aşteaptă să îndeplinim ceea ce
este în fişa postului. O să vă
rog, până la sosirea delegaţiei
Comisiei Europene, Fondului
Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, să pregătiţi bugetul pe 2015. Deci, fiecare
ministru vorbeşte cu Finanţele
şi după aceea, pentru măsuri
speciale, luăm decizia politică
în cadrul coaliţiei şi în cadrul
Guvernului”, a transmis primministrul în cadrul şedinţei de
Guvern.

Pierderi de peste un miliard de euro
pentru băncile din România
Sistemul bancar românesc
a înregistrat, în ultimii cinci
ani, o pierdere cumulată de
peste 1 miliard de euro, dacă
se ia în calcul şi cifra anunţată
recent de directorul Direcţiei
Supraveghere din Banca Naţională a României, Nicolae
Cinteză, care arată o pierdere
de circa două miliarde de lei
pentru sistemul bancar în
acest an, a anunţat ieri preşedintele Bancpost, Mihai
Bogza, în cadrul Forumului
Bancar Român.
„Băncile din România, în
opinia mea, cu greu pot fi acuzate de lipsă de solidaritate so-

cială, pentru un simplu motiv:
în toţi aceşti cinci ani de criză,
mai puţin 2009, băncile au înregistrat o pierdere cumulată
foarte mare. Dacă este să credem cifra anunţată recent de
domnul director Cinteză, conducătorul Supravegherii din
BNR, volumul total al pierderilor sistemului bancar din
acest an va fi de circa două miliarde de lei, ceea ce duce ansamblul pierderilor, în perioada
2009 – 2014, la peste un miliard de euro”, a explicat Mihai
Bogza. Preşedintele Bancpost
susţine că o cauză importantă
a scăderii creditării este legată

de cererea tot mai slabă din
partea clienţilor, care reiese şi
din datele înregistrate la Centrala Riscului de Credit de
BNR cu privire la numărul de
interogări (verificări efectuate
de bancă în momentul în care
un client solicită un credit –
n.r.). „Dacă ne referim la segmentul corporate, numărul de
interogări la Centrala Riscului
de Credit în 2009, anul cel mai
virulent de criză, a fost de
1,255 milioane, iar în 2013 –
numai 800.000 de interogări.
Deci este clară o reducere a
apetitului din partea clienţilor”,
a mai spus Mihai Bogza.

Transformarea CEC Bank
într-o bancă de investiţii este ineficientă
CEC Bank este o bancă comercială universală, iar transformarea sa într-o bancă de
investiţii este ineficientă, mai
ales în condiţiile existenţei
unei reţele de unităţi teritoriale
foarte dezvoltată, a declarat
joi Radu Gheţea, preşedintele
Asociaţiei Române a Băncilor
(ARB).
„Ni s-a sugerat în ultima
vreme să devenim o bancă a
IMM-urilor, a agricultorilor, de
dezvoltare sau de alt tip, însă
noi suntem o bancă comercială

universală. Avem o reţea puternică de unităţi teritoriale,
iar transformarea CEC Bank
într-o bancă de investiţii este
ineficientă. O bancă specializată, în condiţiile economice
de astăzi, nu mai are viabilitate
nicăieri în lume. La această
oră, CEC Bank acordă credite
către IMM-uri (42% din întreg
portofoliul de credite), agricultori şi administraţiile publice
locale”, a spus Gheţea. Potrivit
acestuia, băncile din România
ar putea participa la crearea

fondurilor de garantare cu parteneri externi. „La nivelul Asociaţiei Române a Băncilor, am
luat în discuţie ca băncile din
România să participe la crearea fondurilor de garantare cu
parteneri externi, cum ar fi de
pildă BERD, Banca Europeană de Investiţii sau Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei. În acest mod, garantarea va primi un nou impuls şi
creditarea se va putea înscrie
pe un trend ascendent”, a subliniat preşedintele ARB.
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Cele mai bune alimente
pentru a combate răceala
Ridichea: este considerată o legumă anticancerigenă cu proprietătʼi antiinflamatorii
și antioxidante. Regenerează sistemul celular, oxigenându-l și întârziind îmbătrânirea.
Nucile: Sunt bogate în vitaminele B, D
și seleniu.
Grapefruitul: ajută nu doar la vindecare,
ci și la prevenirea bolilor, datorită puterii
sale antibacteriene și antiseptice. Poate fi
folosit și în dietele de slăbire.
Usturoiul: este un campion împotriva
infectʼiilor. Vindecă și dezinfectează, deoarece are proprietătʼi antifungice. Reglează
circulatʼia sângelui și este foarte este bun
pentru inimă.
Afinele: ajută la combaterea cistitei, a
virușilor și altor infectʼii.
Ghimbirul: stimulează sistemele imunitar și circulator.
Alte remedii împotriva răcelii recomandate de Pouramini sunt o bună îngrijire a
corpului, hidratarea organismului și
folosirea în timpul somnului a unui umidificator.

Dacă nu se complică cu alte
afecțiuni sau infecții respiratorii,
răcelile nu reprezintă un risc pentru sănătatea noastră, însă de
multe ori ne fac viața imposibilă,
notează online ziarul La Razon.
Dureri musculare și de cap, strănuturi
și congestii nazale sunt simptomele
obișnuite cu care suntem obligatʼi să
convietʼuim cel putʼin șapte zile. Tratamentul obișnuit constă în analgezice, antiinflamatorii și un complex de vitamine
pentru a întări sistemul nostru imunitar.
Nutritʼionistul Ata Pouramini propune
o schimbare de strategie în lupta cu acești
rinoviruși ce trebuie combătutʼi, în opinia
sa, nu cu medicamente, ci cu alimente
care au proprietătʼi curative.
Morcovul: este bogat în caroten și un
stimulent natural pentru apărarea organismului.
Sfecla albă: oare proprietătʼi depurative. Ideal pentru ficat datorită
proprietătʼilor sale detox.

Aparatul care salvează vieţi!
Stimulatorul cardiac este
un aparat fără de care oamenii cu ritm cardiac lent ar fi
condamnaţi la moarte. Din
păcate, în România nu sunt
suficiente centre de cardiologie pentru aceste patologii,
însă, din fericire, la Spitalul
Judeţean Braşov a fost creat
un departament care se
ocupă de implanturi de stimulatoare cardiace. Stimulatorul cardiac este necesar
atunci când frecvenţa bătăilor
inimii este atât de redusă, încât provoacă leşin, oboseală,
ameţeli, palpitaţii. Este o explicaţie simplistă a importanţei acestui aparat, care pentru
mulţi români cardiaci a fost

un lux, până nu de mult. Este
un domeniu recent pentru
practica medicală românească, motiv pentru care finanţarea pentru dezvoltarea electrofiziologiei este mult sub
media europeană.
Cardiologii români spun că
numărul de clinici specializate
pentru implantul de stumulatoare cardiace este destul de
redus, la fel şi medicii perfecţionaţi pe acest domeniu. La
Spitalul Judeţean Braşov lucrurile au intrat într-o oarecare normalitate, ţinând cont
şi de faptul că echipa de cardiologi a fost completată de
câteva luni cu unul dintre medicii de elită, specializaţi în

cardiologie intervenţională
din Oltenia. Dr. Eduard Belu
a fost adus la Braşov de la
Centrul de cardiologie Craiova – singurul spital din zonă
unde se realizează implantarea de stimulatoare.
„S-au făcut progrese remarcabile în Spitalul Judeţean
Braşov. În acest an am
realizat un număr rezonabil
de implanturi stimulatoare,
care din punctul meu de vedere reprezintă un aspect
foarte important al activităţii
de cardiologie din judeţul Braşov” a declarat dr. Eduard
Belu, medic specialist cardiolog la Spitalul Judetʼean
Brașov.

Noi medicamente incluse din 2015
în lista de compensate și gratuite
Directorul executiv al Asociatʼiei Române a Producătorilor Internatʼionali de Medicamente, Dan Zaharescu, a
declarat că este posibil ca, începând din ianuarie 2015, noi
medicamente să fie incluse în
lista de compensate și gratuite
în urma încheierii contractelor cost-volum dintre producători și Casa Natʼională a
Asigurărilor de Sănătate. „Nu
avem legislația aferentă metodologiei de încheiere a contractelor cost-volum între pro-

ducător și CNAS. Acum a fost
aceasta pusă în dezbatere publică, luna viitoare vom avea
dezbaterea pe acest subiect,
probabil din luna decembrie
vor putea să înceapă procesele de negociere a contractelor
cost-volum. Este posibil ca începând din ianuarie 2015 să
avem noi medicamente incluse
în lista de compensate și gratuite care să intre pe baza încheierii acestor contracte costvolum (...) În funcție de scorurile obținute la evaluare, me-

dicamentul devine eligibil pentru a intra necondiționat în
lista de compensate în România. Asta înseamnă că nu are
niciun fel de restricție și în clipa în care s-a făcut evaluarea
el intră automat pe listă sau
trebuie să intre condiționat pe
lista de medicamente compensate și gratuite. Atunci producătorul trebuie să încheie un
contract cost-volum cu CNAS.
Acest proces este încă în curs
de cristalizare”, a arătat Dan
Zaharescu.
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I-a cunoscut pe
Che Guevara şi Fidel Castro

Ştefan Baciu cu soţia sa, Mira

Che Guevarra şi Ştefan Baciu
Poetul braşovean Ştefan Baciu, cunoscut
mai mult în străinătate decât în ţară, a
primit ceea ce merita – un muzeu memorial în casa în care a copilărit. Casa

Familia Baciu
Baciu, de pe strada Gheorghe Baiulescu, în prezent muzeu, conţine o
bibliotecă cu 3.700 de volume şi peste 1.800 de manuscrise si documente,
care au aparţinut nu numai poetului Ştefan Baciu, ci întregii familii.
Ștefan Baciu este autorul
a peste 100 volume de
poezie, memorialistică,
eseistică, traduceri şi al
câtorva mii de articole şi
studii în presa internaţională.

sa Mira, fiica unui lider ţărănist. La
Berna, lucrează ca ataşat de presă la
Legaţia României. Conştient de consecinţele instaurării regimului comunist
în România, Ştefan Baciu nu se mai întoarce acasă. Ajunge în Brazilia, la Rio
de Janeiro, unde a devenit redactor de
politică internaţională la un important
ziar. Drept ur mare, călătoreşte mult
prin America Latină, unde îl va cunoaşte pe revoluţionarul Che Guevara şi
are pentru o vreme relaţii apropiate
cu liderul cubanez Fidel Castro. În
1964, se stabileşte în Honolulu, Hawaii,
unde va fi profesor universitar de literatură hispano-americană.

Ştefan Baciu, născut la 29
octombrie 1918, urmează
cursurile liceului „Andrei Șaguna”, avându-i
ca profesori, printre alții,
pe Emil Cioran și Octav
Şuluţiu. Pentru volumul
său de debut „Poemele
poetului tânăr” primeşte
în 1935, la vârsta de 17
ani, „Premiul scriitorilor
tineri” al „Fundaţiilor regale”. După
ce a absolvit dreptul, în Bucureşti, unde
a publicat în mai multe reviste de cultură, pleacă în Elveţia, în 1946, cu soţia

Locurile dragi din Braşovul natal apar
foarte des evocate în versurile scrise chiar
la zeci de ani după ce a plecat. Vocea lui
Ştefan Baciu citind din poeziile sale despre oraşul tinereţii a rămas imprimată
pe bandă şi recuperată din Honolulu de
sora lui. Ştefan Baciu se stinge din viaţă
la Honolulu, pe 7 ianuarie 1993, la 75 de
ani, în timp ce vorbea la telefon cu sora
lui din Bucureşti. Cei care vor să afle
mai multe despre poetul braşovean o pot
face la Casa Ştefan Baciu, primul muzeu
memorial dedicat unei personalităţi din
diaspora.
Elena Cristian
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Tineri premiaţi de Poliţia Braşov

Mihai Rotaru
Doi tineri din Braşov
au găsit suma de 1.300
de euro şi i-au dus la
poliţie, pentru a fi îna–
poiată păgubaşului.
Aceştia au fost premiaţi pentru fapta lor
civică.
Daniel Garcea şi Mihai
Rotaru se întorceau de la
cumpărături. La un moment
dat, pe stradă, au văzut o
geantă şi un buchet de flori.

Daniel Garcea
„Am observat în mijlocul
străzii un buchet de flori alături de o geantă de damă.
Am decis să oprim maşina
să vedem ce s-a întâmplat,
poate cineva şi-a pierdut
geanta şi s-o recupereze. Am
sunat la 112, a venit un
echipaj de poliţie, după care
ulterior am aflat că în geantă exista un telefon mobil şi
nişte bani, carduri bancare
şi acte de provenienţă germană” a declarat Mihai Ro-

taru. „ Geanta şi florile au
ajuns pe partea carosabilă
deoarece au fost uitate pe
portbagajul unui taxi de o
doamnă” a adăugat Daniel
Garcea. De asemenea, în
geantă a fost găsită şi o carte
de identitate de Braşov, prin
urmare proprietara genţii a
fost contactată imediat de
poliţişti.
„În municipiul Braşov am
mai avut două cazuri similare, în care au fost găsite

sume de bani, care au fost
returnate proprietarilor. Este
încă un exemplu de normalitate. Mulţumim, pe această
cale, acestor braşoveni care
au dat dovadă de spirit civic”
a declarat comisar şef Liviu
Naghi – purtător de cuvânt
la IPJ Braşov.
Geanta a fost returnată
păgubitei, iar tinerii cu simţ
civic au primit din partea
Inspectoratului Judeţean de
Poliţie din Braşov plachete.

Lecţie de educaţie civică pentru elevii de la „Unirea”
Elevii din clasa a VII-a B ai Colegiului Naţional „Unirea” din Braşov,
membri ai Cercului de Educaţie Civică de la Palatul Copiilor Braşov, au
vizitat Primăria Braşov în cadrul unei
lecţii deschise despre autorităţile publice locale.
Copiii au putut să afle chiar de la
unul dintre viceprimari cum funcţionează Consiliul Local Braşov şi in-

stituţia Primăriei şi să viziteze sala
de şedinţe a Consiliului Local, precum şi Casa Căsătoriilor, unde au
avut parte de asemenea de explicaţii,
dar şi de o demonstraţie a oficierii
unei căsătorii. „Este un proiect pe
care l-am demarat în acest an, un parteneriat educaţional între Colegiul
Unirea şi Palatul Copiilor, prin care
ne propunem să stimulăm simţul civic

al copiilor, alături de interesul pentru
activităţile literare şi plastice. Vizita
la Primărie este prima dintre vizitele
la instituţiile administraţiei locale şi
le mulţumim primăriei şi domnului
viceprimar pentru sprijinul acordat
în derularea proiectului”, a spus Nicoleta Nedelcu, profesorul coordonator al Cercului de educaţie civică din
cadrul Palatului Copiilor Braşov. A.P.

Votaţi cel mai simpatic
voluntar din Braşov!
40 de voluntari şi 32
de organizaţii au trimis aplicaţii pentru
cea de-a VI-a ediţie
a Galei pentru Supervoluntari Braşov.
Evenimentul organizat de Colors, Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Braşov şi partenerii lor,
va avea loc în 26 noiembrie, de la ora
18.00, la Centrul
Cultural Reduta. În
acest an vor fi oferite
premii la 15 categorii
diferite, atât pentru
categorii individuale (ex. coordonatorul de voluntari sau
voluntarul anului) cât şi pentru categorii destinate organizaţiilor şi proiectelor (ex.
cel mai bun proiect sau cea
mai activă organizaţie). Susţinătorii pot vota cel mai
simpatic voluntar până în
23 noiembrie, pe pagina de
facebook a Asociaţiei Colors, facebook.com/aso ciatiacolors.
„Anul acesta suntem extrem
de bucuroşi pentru că avem
mai mulţi voluntari nominalizaţi, mai multe instituţii publice şi organizaţii din alte
localităţi, precum Făgăraş, o
zonă care a devenit extrem
de activă în ultimul an.” a declarat Claudia Popa, preşedintele Asociaţiei Colors.
Anul acesta au trimis nominalizări organizaţiile: Fundaţia Rafael Codlea, FAST
Săcele, Copiii de Cristal,
Centrul de Voluntariat, Crucea Roşie, Clubul pentru
Protecţia Naturii şi Turism,

xxx
xxx

Hospice Casa Speranţei,
Antipa BvSNAC, Tineri pentru Tineri, Smurd, Col. Naţ.
de Informatică Grigore Moisil, Grădiniţa cu PP nr. 11
Braşov, Şcoala gimna zială 1, Şcoala gimnazială
Racoş, Muzeul de Istorie
Braşov, Asociaţia Montană
Carpaţi, Iniţiativa Tinerilor
pentru Modernizarea României, Fundaţia Comunitară
Ţara Făgăraşului, Biblioteca
Judeţeană G. Bariţiu Braşov, IPJ Braşov, Penitenciarul Codlea, Asociaţia pentru
Parteneriat Comunitar, Asociaţia pentru Valorizarea
Educaţiei Făgăraş, Happy
Moms, Asociaţia De-a arhitectura, Asociaţia HMIK, Federaţia Română de Curling,
Şcoala gimnazială nr. 13,
Facultatea de Sociologie şi
Comunicare, Colegiul de
Ştiinţe G. Antipa, Grupul de
Iniţiativă al Fundaţiei Comunitare Braşov, Consiliul Judeţean al Elevilor Braşov

Liana Adam

MAGAZIN

8

Competiție de
Cartea Recordurilor
Wrestlingul în ulei de măsline este sportul național
al Republicii Turcia.
După cum era de așteptat,
denumirea acestui sport („yađlý
güretʼ” în limba turcă) provine
de la faptul că, înainte de a se
lua la trântă, cei doi combatantʼi
se ung pe întregul corp cu ulei
de măsline.
„Echipamentul” este alcătuit
doar dintr-o pereche de „kisbet”, adică pantaloni de piele,
strâmtʼi. Terenul este gazon natural. Regulile sunt simple: un
luptător câștigă dacă își imobilizează adversarul pe spate sau
dacă îl tʼine în aer și face 3 pași.
Scopuri deloc ușor de atins,
având în vedere că uleiul cu care
sunt unși luptătorii creează mari
probleme la prinderea adversarului.
Competitʼia anuală de wrestling în ulei de măsline are loc
în orașul turcesc Edirne, lângă

granitʼa cu Bulgaria.
După Jocurile Olimpice,
turneul de la Edirne, numit
Kirkpinar, este cea mai veche
competitʼie sportivă din lume,
fiind tʼinută începând cu anul

1362. Pentru această performantʼă, evenimentul a intrat și
în Cartea Recordurilor. Legenda spune că, într-o zi din
secolul al XIV-lea, un grup de
40 de soldatʼi otomani, din

plictiseală, au început să se ia
la trântă în zona actualului
oraș Edirne. Doi dintre ei sau luptat întreaga noapte, după
care au murit de epuizare, fără
ca vreunul să iasă învingător.
Trupurile lor au fost îngropate
la umbra unui smochin din
apropiere, iar a doua zi, s-a
observat un fir cristalin de apă
ce curgea de lângă rădăcinile
copacului. Micul pârâu a fost
denumit „Kirkpina”, adică
„sursa celor patruzeci”, în
amintirea soldatʼilor otomani.
Totodată, concursul de la
Edirne este cea mai mare
competitʼie de wrestling în ulei
de măsline din lume. La startul competitʼiei se prezintă
peste 1000 de concurentʼi.
Luptele tʼin, în general, trei
zile și sunt organizate la
sfârșitul lunii iunie. La editʼia
din 2014, cea cu numărul
653, câștigător a fost desemnat atletul Fatih Atli.

Vineri

Pe scurt
Aplicație de smartphone pentru cafeaua perfectă
Iubitorii cafelei știu că e nevoie de mai mult decât apă,
zahăr și boabe de cafea pentru această licoare. Acum
însă, un nou dispozitiv care se conectează la smartphone
promite băutura perfectă. Inventatorul Dustin Sell vrea să
scoată pe piață un aparat special, care o prepară utilizând
o metodă „inteligentă”, scrie Digital Trends. Acesta dispune
de o conexiune Wi-Fi și o aplicație ce contribuie substanțial
la obținerea celei mai bune cafele. Aparatul poate calcula
cantitatea de apă și temperatura ei necesară pentru a
scoate din boabele de cafea cea mai bună aromă. Râșnița
din interior, făcută din ceramică, execută operațiunea
ținând seama de aceste informații. Bruvelo este acum
doar un proiect inițiat pe celebra platformă Kickstarter.
Dacă el se va concretiza, primele livrări vor fi făcute în
iunie 2015, prețul unui astfel de aparat urmând a se situa
la 235 de euro.

Parteneriat strategic între Yahoo! și Mozilla
Yahoo! va deveni motorul de căutare implicit al browserului
Firefox în Statele Unite pe desktop și dispozitive mobile,
potrivit unui parteneriat strategic anunțat de cele două
companii, relatează AFP. Cele două companii vor explora
de asemenea, în cadrul acestui parteneriat, dezvoltarea
de noi produse și distribuirea lor. CEO-ul Mozilla, Chris
Beard, a indicat totuși că alte motoare de căutare, cum
ar fi Google, Bing sau DuckDuckGo vor continua să facă
parte din browserul Firefox ca opțiuni alternative. Pentru
alte piețe decât cele din SUA, Yandex Search va deveni
motorul de căutare implicit pentru Firefox în Rusia, în timp
ce în China Mozilla va continua parteneriatul cu Baidu.
Pentru alte țări, utilizatorii browserului vor putea alege
motorul lor de căutare, în timp ce Mozilla nu a reînnoit
contractul de investiții cu Google, care va rămâne însă
ca o opțiune preinstalată.

Oraşul bulgar Varna, Capitală Europeană
a Tineretului 2017
Oraşul Varna din Bulgaria
a fost desemnat, miercuri seară, în cadrul unei ceremonii
desfăşurate la Cluj-Napoca,
drept Capitală Europeană a Tineretului în anul 2017, de către
Forumul European al Tineretului.
Preşedintele Forumului European al Tineretului, Peter
Matjasic, a declarat că juriul
tineretului european a stabilit
drept câştigător oraşul Varna
din Bulgaria.
„Varna are mai multe calităţi, a candidat de mai multe
ori, cei de acolo au demonstrat
că sunt creativi, chiar au crezut

în acest proiect.
Juriul a apreciat
elemente de inovare socială, care îi
include pe tinerii
antreprenori. A
contat în luarea
acestei decizii spiritul de colaborare, motivarea, angajamentul tinerilor din Varna”, a spus
Matjasic.
La rândul său, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil
Boc, a declarat că recomandă
Primăriei din Varna să aibă încredere în tineri, „pentru că ei
dau semnalul cu privire la viitor”. „Sper ca municipiul Cluj-

Napoca, desemnat Capitală
Europeană de Tineret în 2015,
să fie un model pentru Varna
şi pentru toate oraşele care vor
deţine acest titlu după 2015.
Sper ca anul viitor să aducem
Europa la Cluj, aşa cum ducem
Clujul în Europa”, a spus Boc.
Forumul European al Tineretului reuneşte 99 de organizaţii de tineret din 49 de ţări.

Cercetătorii japonezi au obţinut
un biocombustibil din portocale
Un grup de cercetători de
la Universitatea japoneză Mie
au informat că au reuşit să obţină un biocombustibil produs
din portocale inapte pentru
consum şi care a dat rezultate
bune pentru eficienţa şi calităţile sale puţin corozive. Echipa este implicată de peste un
an în acest proiect şi încearcă
să profite de excedentul de
portocale care există în localitatea Mihama (prefectura
Mie), vestită pentru producţia
sa de citrice. Echipa a reuşit

să facă să funcţioneze un autovehicul de 14 kilograme cu
un amestec de benzină şi acest
nou biocombustibil din portocale, informează ziarul
Asahi.
Cercetătorii au amestecat
portocale inapte pentru consum (lovite sau zdrobite) precum şi resturile care rămân
după fabricarea sucului natural
cu o bacterie (clostridium cellulovorans) obţinută din talaj
de lemn. Această bacterie descompune fibrele de celuloză

din care rezultă un zahăr care,
prin fermentarea ajutată de
acest microorganism adăugat,
produce acest biocombustibil
din portocale în decurs de
zece zile. Echipa a reuşit să
extragă 20 de mililitri de biocombustibil din 3 kilograme
de portocale şi resturi de fructe. Substanţa rezultată este mai
puţin corozivă decât bioetanolul produs din porumb sau
sfeclă. Potrivit cercetătorilor,
biocombustibilul va putea fi
folosit la tractoare.
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Ultima impresie
contează
Corona Braşov a terminat turul
Ligii Naţionale la handbal feminin cu o victorie clară, 24-17
(14-11) în fața ocupantei locului
doi în clasament, SCM Craiova.
Oltencele au venit sub Tâmpa după
11 meciuri fără înfrângere și au început bine partida, conducând cu 4-1.
Brădeanu și compania s-au trezit la
timp, au apăsat pedala de acceleratʼie
și s-au distantʼat la șase goluri pe tabelă, scor 12-6.
Finalul de repriză a apartʼinut oaspetelor, care au redus din handicap și
la pauză s-a intrat la cabine cu Corona
în avantaj de trei goluri, scor 14-11.
Partea secundă a fost la discretʼia
handbalistelor antrenate de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece, care sau apărat excelent și nu au primit decât șase goluri, dintre care două din
aruncări de la 7 metri.
S-a terminat 24-17 pentru Corona,
care astfel a acumulat 32 de puncte
în clasamentul Ligii Natʼionale și este
pe locul patru, la egalitate cu ocupanta
pozitʼiei a treia, CSM București.
Pe primele două pozitʼii ale clasamentului se află HCM Baia Mare cu
36 de puncte și SCM Craiova cu 33
de puncte. Pentru Corona au punctat
Brădeanu de 6 ori, Pricopi de 5 ori,
Chiper de 3 ori, Tudor, Ţăcălie, Zamfir şi Raţiu de câte 2 ori, Hotea şi Briscan reușind câte un gol fiecare.
Debut la nici 16 ani. Tehnicienii
brașovenii au aruncat-o în luptă la
partida cu SCM Craiova și pe tânăra
portăritʼă Daciana Hossu, care la nici
16 ani a debutat în Liga Natʼională.
Ea a jucat în ultimele trei minute ale
partidei și a reușit două interventʼii.
„Este un copil care are un viitor extraordinar în față. Vreau să-i felicit
pe părinții ei și pe antrenorii ei care
au avut curajul să o lanseze. Noi și în
acest sezon ne-am bazat doar pe doi
portari, Ana Maria Mîrcă și Denisa

Dedu. Daciana va veni la
câteva antrenamente cu
noi și trebuie să avem grijă de ea pentru că are un
viitor frumos”, a spus tehnicianul Coronei, Bogdan
Burcea, despre tânărul
goalkeeper al formatʼiei
de junioare II de la Corona Brașov.
Mulțumit de jocul echipei.
Tehnicianul Coronei era
extrem de multʼumit de
jocul defensiv făcut de
echipa sa în partida cu
SCM Craiova. „Am intrat
mai greu în meci, dar trebuie să felicit fetele pentru
victoria pe care au obţinut-o. A fost un meci
greu, am întâlnit echipa
de pe locul doi, dar este
important că am reuşit să câştigăm
acest joc. Scorul putea să fie mult mai
mare. Ne-am apărat extrem de bine
în acest joc însă cred că aproximativ
15 minute ne-am mişcat greoi pe faza
de atac poziţional. Am demonstrat însă
că putem alerga până în ultimul minut,
cot la cot cu fetele de la Craiova, care
sunt renumite pentru fazele rapide ale
jocului. Suntem Corona Braşov şi ne
dorim în aceeaşi măsură ca şi adversarii accederea la podiumul Ligii Naţionale. Sunt mulţumit de acest tur de
campionat. Am avut acele două sincope, dar asta este. Chiar discutam cu
fetele şi spuneam că după viroza aceea
de la Roman, când toată echipa a fost
afectată, nu am mai reuşit să revenim
la nivelul acela de joc. Am încercat,
am făcut totul, dar nu s-a mai putut”,
a spus Bogdan Burcea.
Ultimul meci în 2014. Ultimul meci
din acest an pentru formatʼia de sub
Tâmpa este manșa retur cu Iuventa
Michalovce, din turul al treilea al Cupei EHF. În tur, brașovencele s-au impus în deplasare cu scorul de 31-28.

Partida retur se va disputa duminică,
de la ora 18.00, în Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu Colibași” din
Brașov. „Aşteptăm cu interes partida
de duminică. Este extrem de important
pentru noi să câştigăm şi returul cu
Iuventa Michalovce şi să ne calificăm
în faza următoare a competiţiei. Avem
câteva zile la dispoziţie şi trebuie să
ne recuperăm cât mai repede. Am spus
că această calificare se va juca până
în ultimul minut al acestei duble. Trei
goluri sau cinci goluri în handbal nu
înseamnă nimic, mai ales atunci când
mai sunt încă 60 de minute de joc.
Este foarte important pentru noi să
punem cât mai multe goluri şi să ne
asigurăm această calificare. Pentru
slovace, cel mai important obiectiv
este să meargă cât mai departe în cupele europene şi vor veni la Braşov să
câştige şi să se califice. Important este
să ne ţină apărarea, să avem aportul
din poartă consistent, ca să putem
pune diferenţă pe tabela de marcaj şi
să nu avem emoţii”, a spus tehnicianul
trupei de sub Tâmpa, Bogdan Burcea.

Merg în Ghencea după puncte
După pauza prilejuită de
jocurile echipei natʼionale
cu Irlanda de Nord și Danemarca, Liga I își reintră
în drepturi. În runda cu numărul 15 a campionatului,
FC Brașov va juca sâmbătă,
în Ghencea, de la ora 20.30,
în compania campioanei
României, Steaua Bu cu rești. „Galben-negrii” au
demonstrat în ultimele etape că se simt mai bine în
deplasare decât pe teren
propriu și vor să dea lovitura și în fieful liderului.

Stegarii vin după umilintʼa
din jocul de pe teren propriu cu Pandurii și vor să
se revanșeze fatʼă de fani la
meciul cu Steaua. „Vom
juca împotriva unui adversar extrem de puternic, o
echipă foarte bună a campionatului, care are în lot
jucători care au avut
evoluții excelente și la echipa națională. Totuși, în
Liga 1, indiferent de meci,
toate echipele au șansa lor.
Vom încerca să obținem un
rezultat favorabil. Suntem

conștienți că ne va fi greu,
dar cum nu va exista presiunea publicului, putem valorifica acest aspect. Suntem
obligați să închidem adversarul să nu îi oferim șansa
să aibă ocazii de a înscrie.
Sunt acolo fotbaliști care nu
te iartă. Cred că va conta și
faptul că Steaua are săptămâna viitoare un meci decisiv cu Aalborg în Europa
League. Forma lui Keșeru
este îmbucurătoare pentru
Steaua și pentru echipa
națională, iar noi trebuie să

luăm măsuri. Avem șansa
noastră și trebuie să credem
în ea, trebuie să jucăm și să
ob ți nem maximum”, a declarat antrenorul stegarilor,
Adrian Szabo. Înaintea partidei de sâmbătă, FC Brașov
este pe locul 9 al Ligii I cu
19 puncte, în timp ce
Steaua este prima în clasament cu 34 de puncte acumulate. Meciul dintre
Steaua și FC Brașov se va
disputa sâmbătă, de la ora
20.30, în Ghencea, cu
portʼile închise.
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„Olimpicele” au examen greu
După victoria din partida cu BC Tymes Timișoara, scor 8674, „olimpicele” au parte de un nou test dificil. Trupa lui Dan
Calancea va primi vizita fetelor de la CSBT Alexandria, sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Brașov. Jones
și compania au un moral bun după victoria cu Timișoara și
au un ascendent în fața trupei din Alexandria, pe care au
învins-o la începutul sezonului în Cupa României. Oaspetele
de sâmbătă au parte de un sezon de vis, ele ocupând în
acest moment poziția a cincea în clasament cu 20 de puncte
acumulate, însă în etapa intermediară din această săptămână au suferit o înfrângere pe propriul teren în fața baschetbalistelor de la Phoenix Galați, scor 64-66. „Olimpicele”
sunt pe locul opt al ierarhiei și o victorie în fața formației din
Alexandria ar face ca baschetbalistele de la Olimpia CSU
Brașov să aibă parte de o iarnă liniștită. „Ne așteaptă un
meci dificil în compania unei formații valoroase a campionatului. Cred că Alexandria stă mai bine decât noi ca
individualități, dar cu un joc colectiv bun putem să le învingem. Ele au reușit în acest sezon să câștige nouă partide
și nu au pierdut decât două, ceea ce spune foarte mult despre forța lor. Dacă vom reuși să ridicăm faza defensivă măcar
la jumătate din cum evoluăm în plan ofensiv, va fi foarte
greu pentru orice echipă să ne învingă”, a spus tehnicianul
brașovencelor Dan Calancea. „Va fi un meci strâns. Alexandria este una dintre formațiile bune ale campionatului și sunt
convinsă că la fel ca în meciul din cupa României și de
această dată diferența va fi foarte mică. Dacă vom face un
joc defensiv bun și dacă vom juca în atac așa cum o facem
de obicei, atunci cred că vom ieși învingătoare”, a spus și
cea mai bună jucătoare a „olimpicelor” Britney Cimone Jones.
Partida dintre Olimpia CSU Brașov și CSBT Alexandria se
va disputa sâmbătă de la ora 15.00 în Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”.
Chievo îl vrea pe Keșeru. Directorul sportiv al echipei italiene
Chievo Verona, Luca Nember, s-a aflat în tribune la meciul
România-Danemarca şi l-a urmărit pe atacantul stelist Claudiu Keşeru. Fotbalistul care conduce în clasamentul golgheterilor din Liga 1 cu 12 goluri, a marcat ambele goluri ale
„tricolorilor” în victoria cu 2-0 asupra selecţionatei lui Morten
Olsen. Nember a sosit în România la începutul săptămânii
pentru a negocia şi, în cele din urmă, parafa transferul definitiv al lui Paul Papp la Steaua. El le-a spus apropiaţilor
că doreşte achiziţionarea unui atacant, iar Claudiu Keşeru
pare alegerea potrivită. Clubul italian ar fi dispus să plătească
2,5 milioane de euro pentru achiziţionarea imediată a lui
Keşeru, dar Steaua e ezită să-i dea drumul în iarnă, pentru
că nu are cu cine să-l înlocuiască în compartimentul ofensiv,
Rusescu şi Iancu fiind accidentaţi. În plus, Keșeru nu se
gândește la o despărțire de Steaua. „Nu îmi e gândul la plecat. Doresc să rămân cât mai mult în acest colectiv minunat
de la Steaua şi de la echipa naţională”, a spus vârful Stelei.
Keşeru mai are contract cu „roş-albaştrii” încă un an şi jumătate.
Pleacă Miriuță!? CFR Cluj a avut un parcurs foarte bun în această toamnă, fiind una dintre puţinele echipe care au ţinut
pasul cu Steaua. Ardelenii îşi vor pierde însă cel mai important om, antrenorul Vasile Miriuţă, care va părăsi echipa
după meciul cu CSMS Iaşi. Actualdecluj.ro anunţă că acesta
va antrena Debrecen, iar în locul său va veni Eugen Trică.
„Eu ştiu sigur că Miriuţă pleacă în Ungaria, are ofertă de la
Debrecen şi va accepta. Eu aşa ştiu”, a spus Dinu Gheorghe,
viitorul preşedinte al Rapidului. „A zis Vamă aşa ceva? Poate
ştie el mai bine ca mine, ce să zic. Nu ştiu, nu vreau să vorbesc de ofertele mele. O să anunţ pe 7 decembrie unde voi
antrena”, a replicat Miriuţă pentru site-ul citat.
Nadia vrea să joace cu Halep. Fosta gimnastă Nadia Comăneci a
declarat în cadrul primei ediţii a Balului Nataţiei, că şi-ar dori
să joace un meci de tenis cu Simona Halep, dar a precizat
că nu se prea pricepe la acest sport. „Am auzit şi eu că este
o licitaţie bogată. Mă bucur că pot participa la un asemenea
eveniment. E frumos să fii alături de colegi olimpici care fac
în continuare ceva pentru tânăra generaţie. Sunt sigură că
va fi o seară frumoasă şi sper să strângem mulţi bani pentru
generaţia următoare. Aş vrea să joc şi eu un meci cu Simona
Halep, chiar dacă nu prea mă pricep”, a spus Comăneci. În
cadrul balului a avut loc o licitaţie care a avut ca scop strângerea de fonduri necesare pregătirii sportivilor din nataţie
în vederea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, de la Tokyo.
S-a licitat un meci de tenis de dublu mixt în compania Simonei Halep şi a lui Ilie Năstase, o rachetă cu semnătură
a fostului tenisman german Boris Becker, echipamentul şi
o rachetă a Simonei Halep, un sejur la Raliul Aradului alături
de Mihai Leu, o cină la masa campionilor alături de foşti
mari sportivi români, precum şi alte obiecte.

DIVERTISMENT

Documentar 3D despre
Muzeele Vaticanului
La Cinema Cityplex Braşov, puteţi viziona un
documentar 3D despre
Muzeele Vaticanului.
Proiecţiile au loc numai
sâmbătă şi duminică de
la ora 12:00, timp de 8
săptămâni, în perioada
22 noiembrie 2014 –
11 ianuarie 2015.
Istoria artistică a lumii, cu
nepreţuitele opere de artă
expuse în Muzeele Vaticanului, vă vor fi prezentate
într-un format fără precedent, în 3D, filmate cu
camere digitale de mare rezoluţie, imaginea obţinută
punând şi mai mult în valoare frumuseţea patrimoniului
universal lăsat moştenire.
Cu o abordare emoţionantă, documentarul „Muzeele
Vaticanului 3D” povesteşte,
contemplă şi sporeşte frumuseţea lucrărilor cu un comentariu profesionist, astfel încât
opere de artă extraordinare
ca: Şcoala din Atena de Raf-

faello, maiestuoasele fresce
ale lui Michelangelo din Capela Sixtină, inclusiv crearea
lui Adam şi Judecata, alături
de alte lucrări de Raffaello,
Leonardo da Vinci, Giotto,
Caravaggio, precum şi de artişti mai aproape de timpul

Moment artistic
dedicat lui Sorin Apan
La Muzeul „Casa Mureşenilor” are loc astăzi de la ora
17.00 la un eveniment cultural
dedicat profesorului Ioan Sorin Apan. Evenimentul se va
desfăşura în prezenţa foştilor
elevi, colegi, a familiei şi a
unor membri ai Minisatului
„Sf. Andrei”.

După eveniment, participanţii vor colinda pe strada
Republicii spre Colegiul Naţional „Unirea”.
Ioan Sorin Apan a fost un
pasionat etnolog, folclorist,
creator de artă populară, bun
interpret la acordeon, scriitor.
A murit în 2012, la 55 de ani.

nostru, precum Van Gogh,
Chagall, Dalì şi Fontana, săşi reliefeze frumuseţea.
„Despre Muzeele Vaticanului se vorbeşte întotdeauna
la plural deoarece toţi papii,
care s-au succedat, au dorit
ca acestea să păstreze şi să

Bancuri
◾ Elefantul: – Ţi-a dat Noe add pe
Facebook?
Dinozaurul: – Nu.
Elefantul: – Nasol!
◾ Un terorist intră într-un petshop
şi strigă:
– Am o bombă, în 30 de secunde
să fiţi toţi afară!
Din fundul magazinului, o broască
ţestoasă:

conserve întregul patrimoniu
al umanităţii. Cel mai fascinant lucru despre Muzeele
Vaticanului este faptul că trebuie să le vizitezi într-o totală
pace interioară”, spune Antonio Paolucci, directorul
Muzeelor Vaticanului.

– Să mori tu!
◾ –Doi şoricei se întâlnesc:
– Ce mai face familia ta?
– Mersi, bine. Unul dintre fraţii mai
mari lucrează la o farmacie, iar
celălalt la clinica de cardiologie.
◾ Ce face un cal pe o pajişte cu canabis? Paşte fericit!
◾ Un vierme îi spune prietenei sale:
– Dacă nu te măriţi cu mine, mă
arunc în faţa găinii!

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

PAŞAPORT DE GERMANIA
-PREMIERĂ(TRADING GERMANS)
Regie: Răzvan Georgescu
(AG), Documentar, 88 min.
Vineri: 13:30
Sâmbătă, Duminică: 17:15
PINGUINII DIN
MADAGASCAR -3D-AVANPREMIERĂ(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric
Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri,
Comedie, Familie, 92 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:30 dublat,
16:15 dublat, 18:00 subtitrat
PUNCT ŞI DE LA CAPĂT
-PREMIERĂ(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic, 106 min.

Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:15
JOCURILE FOAMEI: REVOLTA –
PARTEA I
-PREMIERĂ(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY
– PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF,

123 min.
Vineri: 13:15, 15:30, 17:45,
19:15, 22:30
Sâmbătă, Duminică: 11:15,
19:15, 19:45
DOUĂ ZILE, O NOAPTE
-PREMIERĂ(DEUX JOURS, UNE NUIT)
Regie: Luc Dardenne, JeanPierre Dardenne
(AP-12), Dramă, 95 min.
Vineri: 17:15
Sâmbătă, Duminică: 13:30
NORTHMEN: SAGA
VIKINGILOR
(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15), Acţiune, Aventuri,
97 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15,
21:30
MAGIE ÎN LUMINA LUNII
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG), Comedie, Dramă, 97 min.
Vineri: 20:00
Sâmbătă, Duminică: 22:00

ELIZA GRAVES
Regie: Brad Anderson
(N-15), Thriller, 112 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:15
O MINCIUNĂ NECESARĂ
(THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12), Dramă, 110 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00
CU CE ŢI-AM GREŞIT NOI, DOAMNE?
(QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON
DIEU?)
Regie: Philippe de Chauveron
(AP-12), Comedie, 97 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:15
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
Sâmbătă, Duminică: 13:15
BOXTROLI -3D– dublat
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable,
Anthony Stacchi
(AG), Animaţie, Aventuri, 97 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Încetează să mai faci compromisuri în viaţa ta amoroasă, nu vei face altceva decât să îţi distrugi stima de sine.
Familia ta este alături de tine, indiferent de alegerile tale.
Taur. Astăzi trebuie să îţi faci ordine în viaţă şi să nu uiţi că
orice relaţie trebuie întreţinută. Nu contează dacă este vorba
de un amic/ă sau de iubit/ă.
Gemeni. Dacă simţi că te plictiseşti, caută acele activităţi
care să te ţină mereu în priză. Nu te speria că este prea
linişte, uneori o să ţi-o doreşti şi nu o mai poţi avea.
Rac. Încearcă să nu pierzi legătura cu prietenii tăi, o răceală
între voi o să vă distanţeze definitiv. Chiar dacă fiecare are
un program încărcat, faceţi-vă timp unii pentru alţii.
Leu. Întâmpini câteva probleme în cuplu astăzi, însă dacă
eşti deschis/ă comunicării vei reuşi să te linişteşti. Spune
tot ce ai pe suflet fără a te gândi că răneşti pe cineva.
Fecioară. Încearcă să nu amesteci viaţa personală cu cea profesională, chiar dacă cei din jurul tău insistă să te tragă de
limba. Este foarte important să nu cedezi.
Balanţă. Nu îţi pierde timpul concentrându-te pe detalii
astăzi, şi încearcă pe cât posibil să lucrezi în echipă. Sfatul
cuiva de la care nu te aştepţi îţi va fi de mare folos.
Scorpion. Dacă ai vicii, astăzi este momentul perfect pentru
a începe să renunţi la ele. Nu trebuie să te forţezi, ci să o
iei treptat şi să conştientizezi că ceea ce faci este greşit.
Săgetător. Îndepărtează persoanele prefăcute din jurul tău
şi nu le permite să te influenţeze ori manipuleze. Viitorul
tău este în joc, aşa că nu îţi risca şansa pe care ai primit-o.
Capricorn. Încearcă să fii cât mai discret/ă şi evită bârfa chiar
şi cu persoanele în care ai încredere oarbă. E posibil că, cineva să tragă cu urechea şi să îţi strice imaginea.
Vărsător. Fii atent/ă cu banii astăzi, situaţia ta financiară nu
îţi permite să arunci cu ei în stânga şi în dreapta. Pune deoparte tot ce câştigi în plus, vei avea nevoie de ei curând.
Peşti. Astăzi ideile tale sunt magnifice, însă trebuie să ştii
cui să i le spui. Nu pierde oportunitatea de a te face auzit/ă,
e posibil să câştigi mai mulţi bani decât ţi-ai fi imaginat.
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1
2
8
5
4
6
3
7

7
3
5
1
2
6
9
8
4

6
8
4
3
7
9
1
5
2

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

1
9
2
7
8
6
3
4
5

4
5
8
2
9
3
1
7
6

3
7
6
5
1
4
9
2
8

9
8
1
4
5
7
2
6
3

7
6
3
8
2
9
5
1
4

5
2
4
6
3
1
8
9
7

2
4
5
1
7
8
6
3
9

8
3
7
9
6
2
4
5
1

6
1
9
3
4
5
7
8
2
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NOTE

Citiţi şi vorbiţi româneşte
Nu odată ne-am întrebat: de ce foile ungureşti sunt citite aici şi au
tiraje dela 10.000 de foi
în sus şi cele româneşti
lâncezesc?
Explicaţia e simplă. Se citeşte ungureşte chiar de către
românii noştri de aici şi se citeşte din două motive: pentru
că foarte multʼi români cititori
de gazete şi-au făcut, din cauza vitregiei vremurilor, educaţia în şcolile ungureşti şi
posedă bine limba ungară şi
al doilea fiindcă nu există încă
acea tragere de inimă la mulţi
de a-şi călca pe suflet să încurajeze şi foile româneşti cari
numai astfel – fiind încurajate
pot să devie şi ele la prosperitatea ziarelor de tiraj mare.
O observaţie făcută pe peronul gărei Cluj, în aşteptarea
trenului, ne spune suficient
aceasta. Era lume multă pe
peron pentru ca în ziua aceia
se terminase adunarea generală a Băncei Agrare şi acţionarii se înapoiau acasă.
În restaurant erau ocupate
16 mese dintre cari 14 cu
români şi numai două cu unguri. Numai un singur ro-
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Din presa maghiară
18 prefecţi au fost schimbaţi
în ultimii 15 ani în judeţul nostru

Dacă ar fi fost un concurs naţional pentru ocuparea postului
de prefect, judeţul Braşov sigur ar fi ieşit pe primul loc. Începând cu anul 1918, deci timp de 15 ani, judeţul nostru a
avut 19 prefecţi.
În 15 noiembrie 1918 ultimul prefect numit de Imperiul Austro-Ungar, groful Mikes Zsigmond, a fost schimbat pentru
câteva zile cu dr. Muntean Petre, fiind urmat de dr. George
Baiulescu. În 1921 a venit liberalul Victor Mateescu, apoi
din nou dr. Baiulescu George. Funcţia va fi preluată de liberalul dr. Sulică Alexe, apoi de Victor Hodor, liberalul Ioachim
Ciurea, Pericle Demarat, reprezentantul Partidului Poporului
– dr. Laticu Ioan şi apoi de Gheorghe Ionescu.
În noua eră liberală ajunge prefect dr. Teodor Sbârcea, urmat
din nou de Victor Mateescu. El va fi schimbat de Ioan Strat,
care va ceda postul naţional-ţărănistului dr. Suciu Aron. Succesorul lui va fi inspectorul Paul Goma, urmat de omul guvernului Iorga – Florian Zaharia. Guvernul Vaida îl numeşte
prefect pe fostul primar al Braşovului, dr. Cuteanu Gheorghe,
iar în prezent în fruntea judeţului este din nou Ioan Strat.
Oare liberalii pot spera că al 20-lea prefect va urma după o
perioadă mai lungă?

(Tizennyolc brassói prefektet falt fel immár a politika
molochja az imperium átvétele óta. În: Brassói Napló,
nr. 119, 19 noiembrie 1933, p.8)
mân avea în mână o foaie
românească.
La mesele aşezate în faţa
restaurantului din cele 13
ocupate, numai la una erau
unguri. Se vorbea numai la
trei mese româneşte şi nici
o foaie românească în mâna
nimănui.
Şi era ora 5 p.m., ora când
apăruseră foile locale româ-

neşti şi ungureşti şi priveam
cum se aprovizionează călătorii pe drum numai cu foi
ungureşti.
M’am uitat îngrijorat împrejur să văd dacă nu cum-va
este vre-un Wanderlip prin
apropiere. Nu ştiu precis dacă
era. Cred că nu. Dar îmi închipui dacă ar fi fost, cu ce
impresie ar fi plecat el? Şi de

sigur că ar fi plecat înşelat
pentrucă acţionarii Băncei
Agrare sunt doar români –
dar când ar fi scris apoi că pe
peronul gărei Cluj el n’a auzit
vorbindu-se decât ungureşte,
ar fi fost de bună credinţă...
(Carpaţii, Anul II, Nr. 50,
Vineri 18 August 1922)
Cristina Baciu

Statistica sănătăţii. Raport despre pacienţii Spitalului din Cluj
Ziarele de altădată publicau, alături de editoriale, ştiri interne
şi internaţionale, dezbateri legislative, şi acte transmise de autorităţi, rapoarte mai cu seamă. Rapoartele sunt importante
fiindcă adesea conţin statistici demografice şi financiare din
domeniul sănătăţii şi igienei. Aceste comunicate ale autorităţilor
provinciale erau tipărite în întreaga presă, atât de limba germană şi maghiară, cât şi cea românească. Astfel aflăm noutăţi
despre şcoli, învăţământ, medicină. Astăzi este rândul sănătăţii.
Iată cum suna o asemenea situaţie oficială dată publicităţii:
„În urma înaltei porunci guberniale, se face cunoscut prin
aceasta cum că în Spitalul împărătesc, numit carolin în Cluj
(avem următoarea situaţie):
Bărbaţi Femei Cu toţii
În capătul lui decembrie 1839
rămaseră
25
11
36
De la 1 ianuarie până
în 31 decembrie 1840 s-au primit
232
94
326
Cu totul
257
105
362
S-au tămăduit după cum urmează
205
90
295

Au murit
Cu totul

26
231

Această sumă substrăgându-se
Mai rămân la cură (tratament)

231
26

8
98
98
7

34
329
329
33

Între suma totală de sus 362 se află
Romano-catolici
149
Reformaţi
117
Unitarieni
15
Luterani
20
Greco-uniţi
34
Greco-neuniţi
26
Israiltean
1
Cu totul
362
Braşov, în 3 martie 1841
Magistratul (Primăria).”
(Gazeta de Transilvania, nr. 10, 9 martie 1841, p. 4.)
Ruxandra Nazare

Dinu Eva

Inteligenţa tehnică braşoveană în
acţiune: Arbore cotit pentru Dacia 1300
Asimilarea tehnologiei de
elaborare a arborelui cotit
pentru motorul „Dacia 1300”
a ridicat „probleme de mare
complexitate” pentru specialiştii de la Întreprinderea de
Autocamioane din Braşov necesitând „cercetări intense,
experimentări pentru rezolvarea a o serie de condiţii tehnice deosebite”, scria în
noiembrie 1978 pentru „DN”
Ioan Murzea, şeful cabinetului
tehnic de la I.A.Bv. Realizată
pe o linie din noua turnătorie
de fontă a colosalei întreprinderi braşovene, „în varianta
executării formelor în coji”,
pe un genial dispozitiv conceput şi realizat, executat cu
forţe proprii, tehnologia prezenta „soluţii inedite”, fiind
cu adevărat o „tehnologie de
vârf, chiar pe plan mondial”
şi interstelar ori intergalactic,
am adăuga noi.
Stabilirea unei reţete optime de şarjare, datorită căreia
se eliminau „incluziunile de

zgură, microfisurile, petele”,
a condus ineluctabil şi indubitabil-cartezian la obţinerea
nesperată a unei cantităţi „net
superioare a arborilor turnaţi”, care se comportau bine
în exploatare, pe lângă precizia lor dimensională, productivitatea muncii sporită
incredibil, cheltuielile materiale reduse în progresie geometrică, am spune, şi multe
alte beneficii şi profituri. Tehnologia, concepută de un colectiv condus de ing. Mircea
Boghici, din care au făcut parte ing. Mircea Vlădoiu, maistrul Gabriel Enache, ing. Ioan
Olaru şi ing. Silvia Cibianu,
a fost înregistrată ca o „valoroasă inovaţie”. Prin asimilarea în elaborare şi turnare
a arborelui cotit pentru motorul „Dacia 1300”, se elimina
importul, lucru senzaţional,
rezultând o „importantă economie valutară”.
(„Drum Nou”
23 noiembrie 1978)
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Din părinţi creoli
au ieşit copii albi
Rosemere Fernanda de
Andrade este o braziliancă de 31 de ani care
a devenit mamă pentru
prima dată la 18 ani. În
prezent este mamă a
şase copii: trei de culoare şi trei albi, deşi ea şi
tatăl copiilor au pielea
creolă, notează cotidianul britanic The Mirror.
Aceasta îşi aminteşte că
atunci când a ţinut-o pentru
prima dată în braţe pe Ruth
– primul copil – a crezut că
medicii i-au făcut o farsă şi
că i-au dat copilul altei familii,
deoarece bebeluşul pe care îl
ţinea la piept nu semăna deloc
nici cu ea, nici cu fostul ei soţ.
Ea şi Joao, fostul ei soţ, sunt
amândoi de culoare, dar Ruth
avea pielea albă, avea părul
blond şi ochii albastri. Medicii
i-au spus că nu este vorba de

nicio greşeală şi că fiica ei suferă de o boală rară care se
numeşte albinism. Afecţiunea

face parte dintr-un grup de
tulburări genetice, ce se caracterizează printr-o producţie

Miss Honduras 2014, ucisă înainte
de a participa la concursul Miss World
Miss Honduras 2014, Maria Jose Alvarado, a fost ucisă
cu câteva zile înainte de a pleca la Londra, unde urma să
participe la concursul Miss
World 2014, transmite AFP,
citat de Mediafax.
Trupul neînsufleţit al Mariei
Jose Alvarado, în vârstă de 19
ani, a fost găsit alături de cel
al surorii sale, Sofia Trinidad
Hernandez. Leandro Osorio,
directorul Poliţiei judiciare din

Honduras, a precizat că ambele tinere au fost ucise cel
mai probabil de logodnicul
Sofiei, Trinidad Hernandez.
„Putem să confirmăm în
procent de 100% că este vorba de ele”, a declarat Leandro
Osorio.
Dispărută încă din 13 noiembrie, Miss Honduras 2014
trebuia să plece la Londra
miercuri pentru a participa la
concursul Miss World 2014.

Poliţia a mai anunţat marţi
după-amiază că l-a arestat
pe principalul suspect, Plutarco Ruiz, logodnicul Sofiei
Trinidad, care le-ar fi ucis
pe cele două tinere.
„L-am reţinut pe autorul
acestor fapte abominabile,
Plutarco Ruiz, am găsit
arma crimei şi vehiculul pe
care l-a folosit pentru a le
transporta”, a adăugat Leandro Osorio.

Michael Schumacher, în continuare în
stare gravă: „E paralizat şi nu poate vorbi”
Philippe Streiff, fost pilot
de Formula 1 şi prieten al lui
Michael Schumacher, a vorbit
despre starea de sănătate a
septuplului campion mondial,
care a suferit un accident la
schi pe 29 decembrie 2013.
Streiff, care a rămas paralizat în urma unui accident
în 1989, susţine că starea lui
Michael Schumacher e în
continuare gravă, potrivit cotidianului britanic The Guardian, citat de Mediafax.
„Este mai bine, dar totul
este relativ, e foarte dificil. La
fel ca şi mine se află într-un
cărucior cu rotile, paralizat.
Are probleme de memorie şi
de vorbire, nu poate vorbi”, a

declarat Philippe Streiff, care
l-a vizitat pe Schumacher.
La sfârşitul lunii octombrie,
Jean-Francois Payen, unul dintre medicii care l-au tratat pe

Michael Schumacher, afirma
că a notat „unele progrese„ în
privinţa stării de sănătate a
fostului pilot german, dar că
recuperarea ar putea dura câţiva ani.

„Este exact ca la alţi pacienţi, ne aflăm într-un interval de timp cuprins între unul
şi trei ani şi trebuie să avem
răbdare”, spunea atunci
Payen. „Unele persoane
pot să stea trei-patru
ani în convalescenţă.
Depinde foarte mult de
severitatea afecţiunii, de
vârsta pacientului şi de
condiţia sa fizică”, mai
preciza el.
Michael Schumacher
a petrecut nouă luni în spital,
după care a fost externat şi
mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland, unde
îşi continuă recuperarea, notează Mediafax.

scăzută sau chiar
lipsita melaninei,
pigment ce determină culoarea
pielii, a părului
şi a ochilor.
Ruth – 14 ani,
Estefani –
12 ani, Kauan –
9, Joao – 13 ani,
Rebeca – 5 ani şi
Maria – 2 ani
sunt cei şase copii ai femeii, primii trei fiind
diagnosticaţi cu
albinism.
„Atunci când ies
pe stradă cu copiii mei, lumea
se uită ciudat la
noi, deoarece
aratăm diferit şi
nu ne pot percepe ca pe o familie”, a declarat Rosemere
Fernanda de Andrade.

De ce sunt mai atrăgătoare
femeile care poartă pantofi cu toc

Bărbaţii consideră mult mai atrăgătoare femeile care
poartă pantofi cu toc înalt, relevă un studiu realizat de
cercetătorii de la Universitatea Bretagne şi publicat în
revista Archives of Sexual Behavior.
Studiul a inclus trei experimente la care au luat parte
femei din Franţa, cele mai multe brunete, şi care au
purtat ţinute identice, cu excepţia pantofilor, scrie descopera.ro.
Participantele la studiu au abordat bărbaţii pentru a
realiza un chestionar, ele purtând pe rând pantofi fără
toc, apoi pantofi cu un toc de 5 cm şi la final pantofi
cu toc înalt, de peste 8 cm.
În urma analizei rezultatelor, a reieşit că 82% dintre
bărbaţi le-au ajutat pe cele care purtau tocuri mai înalte,
în timp ce doar 42% au fost amabili cu femeile atunci
când ele purtau pantofi fără toc.
În cadrul celui de-al doilea experiment, femeile scăpau
pe jos o mănuşă, în timp ce mergeau. În cazul celor
care purtau tocuri înalte, 93% dintre bărbaţi s-au grăbit
să le ridice mănuşa şi să fugă după ele ca să le-o dea
înapoi, în timp ce doar 62% au reacţionat identic în cazul celor care purtau pantofi fără toc.
Pentru ultimul experiment, femeile care purtau pantofi
diferiţi au fost aşezate lângă un bar, la masă, astfel
încât pantofii lor să fie vizibili. Cele cu toc înalt au fost
abordate de bărbaţi după aproximativ 7,5 minute, în
timp ce femeile care aveau pantofi fără toc, au avut de
aşteptat peste 13 minute. Cercetarea relevă că bărbaţii
preferă femeile care poartă tocuri înalte, considerându-le potenţiale partenere. Autorul studiului, Nicholas
Gueguen consideră că pantofii cu toc înalt sunt acum
asociaţi cu senzualitatea atât din cauza modului în care
au fost prezentaţi publicului de mult timp, dar şi pentru
că tocurile înalte conferă purtătoarelor un mers aparte,
cu mişcări amplificate la nivelul şoldurilor şi coapselor.

