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Spectacol de excepţie
pentru seniori
Este deja tradiţie! La 1 octombrie, seniorii braşoveni sărbătoresc
împreună cu Consiliul Judeţean Braşov „Ziua Pensionarilor”

Sala mare a Centrului Cultural „Reduta” a fost
arhiplină la spectacolul „Două vieţi pentru
muzică”, susţinut de Daniela Vlădescu şi Bianca Ionescu, cu ocazia Zilei Internaţionale a

VALUTĂ

Euro
4,4127
USD
3,4994
Gram Aur 136,0189

METEO

Înnorat
12°C /15°C

Persoanelor Vârstnice. „Întotdeauna am fost
alături de pensionari. Ne preocupă soarta şi
problemele lor. Consiliul Judeţean alocă sume
importante de bani pentru acţiunile cu pen-

sionarii, pentru cursuri şi spectacole. Dragoş
Crăciun este cel care se ocupă de toate aceste
proiecte. Este un puţin pe care-l facem. Îi felicit
pe toţi seniorii cu ocazia Zilei Pensionarilor

S-a dat startul unui nou an universitar
A fost o zi plină de emoţii pentru cei peste
4000 de boboci ai Universităţii Transilvania!
Aula Sergiu Chiriacescu a devenit neîncăpătoare pentru sutele de tineri care au luat acum
startul unui nou drum în viaţă, dar şi pentru
cadrele didactice care le vor fi alături în următorii ani. Ceremonia de deschidere a anului
universitar 2014-2015 a debutat cu discursul
susţinut de rectorul instituţiei braşovene.

„Avem multe proiecte, vom debuta cu primul
spectacol din cadrul galei de concerte a Universităţii Transilvania. Dorim de asemenea
să dezvoltăm foarte mult activităţile în care
implicăm studenţi şi, de asemenea, în cazul
colegilor noştri, cadre didactice, să îi răsplătim
pentru performanţele pe care le au” a declarat
prof. dr. ing Ioan Vasile Abrudan, Rectorul
Universităţii.
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şi le urez tuturor la mulţi ani, la cât mai mulţi
ani alături de noi, fericiţi şi sănătoşi”. a declarat
Aristotel Căncescu (foto medalion), preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
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Un nou indicator rutier

Şoferii din România vor
fi nevoiţi să ţină cont de
un nou indicator rutier,
care are rolul de avertizare a zonelor cu risc
ridicat de accidente.
Măsura face parte din strategia Poliţiei Rutiere de reducere
a numărului de decese survenite din această cauză. Împreună cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România, a demarat un program naţional de
creştere a siguranţei rutiere pe drumurile din România,
care constă în semnalizarea zonelor cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere, denumite puncte negre. Punctul negru reprezintă un sector de drum cu lungimea de
maximum 1 kilometru, unde, într-o perioadă de 5 ani consecutivi, au avut loc minim 10 accidente grave de circulaţie,
soldate cu cel puţin 10 persoane decedate sau rănite grav.

Turist israelian, rănit pe un traseu din Munţii Făgăraş

Un turist israelian, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănit,
după ce a căzut pe un traseu din Munţii Făgăraş. Bărbatul
făcea parte dintr-un grup de turişti israelieni şi germani care
făceau trasee montane pe Munţii Făgăraş. Imediat după incident, oamenii s-au adăpostit în refugiul de la Viştea Mare,
de unde au solicitat ajutorul salvamontiştilor. Din cauza traseului extrem de lung, salvamontiştii au cerut ajutorul
SMURD, care a trimis un elicopter pentru a-l prelua pe rănit.
Victima a fost transportată la Spitalul Floreasca din Capitală.

Verdict pentru violarea corespondenţei

Cristian Cioacă află, peste două săptămâni, sentinţa
finală în procesul accesării ilegale a e-mailului Elodiei.
Magistraţii au rămas în pronunţare după ce au analizat
apelul declarat împotriva sentinţei Judecătoriei din Braşov.
Este vorba despre dosarul în care Cristian Cioacă este
rejudecat pe motiv că a accesat şi a dat publicităţii, în
2007, mesajele electronice ale soţiei lui.

EVENIMENT
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Vom avea drumuri expres
în loc de autostrăzi ?
Potrivit unui document
de sinteză al Master
Planului General de
Transport, furnizat de Ministerul Transporturilor,
România are ca prioritate
construirea până în 2030
a 656 de kilometri de autostrăzi şi 2.226 de kilometri de drumuri expres,
potrivit zf.ro.
Mai mult, autostrada Sibiu
– Piteşti, solicitată inclusiv de
cel mai mare exportator local,
producătorul auto Dacia, va
fi construită în regim de drum
expres.
Master Planul de Transport
diferă puternic de planurile
pe care guvernul le-a prezentat la finalul anului trecut, care
arătau că în România vor fi
construiţi până în 2020 alţi
circa 2.400 de kilometri de
autostrăzi, pe lângă cei 644
de kilometri pe care România
îi are în prezent. Costul estimat al autostrăzilor şi drumurilor expres prezentate în

Master Plan se ridică la aproape 24 miliarde de euro.
În Master Plan mai figurează ca autostrăzi ce ar urma să
fie construite tronsoanele Sibiu – Braşov, Braşov – Comarnic, Ploieşti – Comarnic,
Craiova – Piteşti, Braşov –
Bacău şi Gilău – Borş. Pe de
altă parte, şosele precum Bu-

cureşti – Alexandria – Craiova, Buzău – Focşani sau centura de sud a Capitalei apar
ca viitoare drumuri expres.
În general, drumurile expres au un cost cu circa 30%
mai mic decât autostrăzile şi
lasă posibilitatea să fie transformate în autostrăzi în timp,
în funcţie de trafic.

Drumul expres este o şosea
cu patru benzi pe care, în
principiu, sensul de mers
poate fi alternat în funcţie de
dimensiunile traficului auto,
pe când o autostradă presupune cel puţin două benzi pe
sens, benzi de urgenţă, precum şi spaţii de demarcare
pe mijloc.

Vremea se răceşte în toată ţara
Meteorologii anunţă că vremea se va răci astăzi în toată
ţara, mai accentuat în
jumătatea
de nordest.

Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 10...12 grade
în nordul Moldovei şi 21-22
de grade în Banat, vestul şi
sudul Olteniei şi sud-vestul
Transilvaniei.
Cerul va fi mai mult noros
şi va ploua pe arii mai extinse
în nord-vest, în centru şi la
munte, unde se pot cumula
izolat peste 15...20 l/mp, local
în zonele de deal şi pe areale
restrânse în rest. Vântul va
sufla slab şi moderat, cu unele
intensificări în regiunile sudice. Minimele termice vor fi
cuprinse între 6 şi 13 grade.

Şi mâine vremea va fi răcoroasă în toată ţara. Temperaturile maxime se vor
încadra între 11 şi 19 grade,
iar cele minime între 3 şi 11
grade, mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali,
spre 0 grade. Înnorările vor fi
persistente în nord-vest, în
centru şi în zona montană,
unde local va ploua slab.
În restul teritoriului cerul
va fi temporar noros, iar ploile
vor fi posibile izolat. Vântul
va sufla slab şi moderat, cu
unele intensificări în sudul Banatului şi pe litoral.

Taximetria neautorizată, sancţionată cu
amendă de la 1.000 până la 5.000 de lei
Senatul a adoptat, ieri, un
proiect de lege, care prevede
că taximetria neautorizată va
fi sancţionată cu amendă. Mai
exact, persoanele fizice sau
juridice care efectuează transport public de persoane cu un
autoturism fără autorizaţie vor
fi sancţionate cu amendă între
1.000 şi 5.000 de lei.
Pentru a intra în vigoare,
proiectul trebuie adoptat de
Camera Deputaţilor şi promulgat de preşedinte.
Proiectul completează Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere. Potrivit Legii

38/2003, „transportul în regim de taxi sau transportul în
regim de închiriere se pot executa numai de transportatori
autorizaţi”. Totuşi, legea nu
prevede sancţiuni concrete
pentru încălcarea acestei prevederi.
Guvernul a precizat, în expunerea de motive a proiectului, că în ultima perioadă se
constată existenţa unor practici ilicite în activităţile de
transport rutier de persoane
prin utilizarea autoturismelor,
fapt care afectează în mare
măsură atât transportul local
cât şi transportul judeţean de

persoane, aceste practici ilicite
determinând efecte negative
asupra bugetului de stat prin
diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente
activităţilor de transport rutier
de persoane neautorizate, cât
şi aupra siguranţei circulaţiei.
„De asemenea, aceste practici ilicite în activităţile de
transport rutier de persoane
prin utilizarea autoturismelor
pun în dificultate asigurarea
unui mediu concurenţial corect
pe piaţa transportului rutier
de persoane”, a mai menţionat Guvernul.
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Aeroportul va fi gata într-un an şi jumătate

„Aeroportul se construieşte împreună cu Consiliul Judeţean,
se lucrează foarte bine acolo, şi eu vă garantez că se va
face, indiferent ce spun unii care sunt în parte la putere
şi în loc să ne ajute, ne pun tot felul de piedici. Este păcat
de toată munca de acolo să nu se finalizeze acest obiectiv.
Eu sunt convins că dacă ne înţelegem cu toţii şi nu ni se
mai pun piedici, într-un an sau un an şi jumătate aeroportul
va putea fi utilizat de toţi cei care trăiesc sau doresc să
ajungă la Braşov”, a declarat ieri primarul George Scripcaru, la o întâlnire publică la care a fost întrebat când va
A.P.
fi gata acest obiectiv strategic al Braşovului.

Beton turnat din elicopter

Operaţiune spectaculoasă la Râşnov. Ţinând cont că pe
şantierul liftului cu cremalieră, care va lega centrul oraşului
de cetate, accesul cu utilaje de mari dimensiuni era imposibil, din cauza terenului accidentat, singura soluţie
pentru a se putea turna pilonii pe care vor fi montate
şinele a fost să se apeleze la ajutorul unui elicopter utilitar.
Elicopterul a zburat întreaga zi deasupra Râşnovului şi
a făcut aproape 100 de drumuri ca să toarne cei aproape
40 de metri cubi de beton. Potrivit primarului din localitate,
Adrian Veştea, lucrarea va fi gata de Sărbători, mai ales
că peste 60% din proiect este gata.

Petiţie pentru introducerea separatoarelor de sens pe DN1

A fost o zi plină de emoţii pentru cei peste 4000
de boboci ai Universităţii Transilvania! Aula
Sergiu Chiriacescu a devenit neîncăpătoare
pentru sutele de tineri
care au luat acum startul
unui nou drum în viaţă,
dar şi pentru cadrele didactice care le vor fi alături în următorii ani.
Ceremonia de deschidere a
anului universitar 2014-2015
a debutat cu discursul susţinut
de rectorul instituţiei braşovene.
„Avem multe proiecte, vom debuta în această seară (n.r. miercuri seară) cu primul spectacol
din cadrul galei de concerte a
Universităţii Transilvania. Do-

rim de asemenea să dezvoltăm
foarte mult activităţile în care
implicăm studenţi şi, de asemenea, în cazul colegilor noştri,
cadre didactice, să îi răsplătim
pentru performanţele pe care le
au, mai ales în cercetare.” a declarat prof. dr. ing Ioan Vasile
Abrudan, Rectorul Universităţii
Transilvania.
Alături de conducerea universităţii Transilvania, la festivitate au participat şi
reprezentaţi ai autorităţilor
publice locale, care au urat
suscces tinerilor studenţi braşoveni. „Vin cu plăcere aici
în fiecare an. Am terminat
Universitatea Transilvania în
anul 1977, am fost aici student, apoi cadru didactiv pentru foarte mulţi ani. Din

Romfilatelia scoate un timbru
cu Turnul Casei Sfatului
Romfilatelia lansează o
nouă emisiune de şase timbre,
„Turnurile Timpului, Turnuri
cu Ceas”, care este dedicată
câtorva dintre cele mai reprezentative ansambluri de acest fel
construite de-a
lungul timpului
în România.
Respectivele
mărci poştale
vor putea fi
achiziţionate,
începând de
vineri, de la
toate magazinele Romfilatelia din
Bucureşti şi din ţară.
Turnul Casei Sfatului din
Braşov este ilustrat pe timbrul
cu valoarea nominală de
4,70 lei. Iniţial, Casa Sfatului

din centrul oraşului Braşov a
fost doar un turn de supraveghere, dar în timp clădirii i sau adăugat noi încăperi şi
turnul, în care a fost instalat
un ceas cu cadrane pe toate
cele patru feţe.
Celelalte
obiective
turistice
f ol osi t e
sunt Turnul
cu
Ceas al Palatului Culturii din
Iaşi, Turnul
Palatului
Comunal din
Buzău, Turnul Central al Castelului Peleş,Turnul Trompeţilor din Mediaş şi Turnul
Primăriei din Oradea.

păcate, dintre foştii mei profesori foarte puţini mai participă la aceste festivităţi, au
dispărut rând pe rând. Este
una dintre cele mai bune universităţi din ţară, ca facultăţi
tehnice eu zic că este pe primul loc. Inginerii care au ieşit
de aici au fost mereu printre
cei mai buni din ţară” a declarat Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov. „Universitatea Transilvania este pe un drum foarte
bun din punctul meu de vedere.
Mă bucur, ca primar al municipiului Braşov, să avem o universitate care se mişcă bine.
În regiunea 7 Centru este practic cea mai mare şi mai bună
universitate. În toate discuţiile
pe care le avem, universitatea

are un rol principal, este un
pilon important în comunitatea
braşoveană, iar Primăria a
fost alături de această instituţie
de învăţământ de câte ori am
fost solicitaţi” a declarat primarul George Scripcaru. Un
moment deosebit la începerea
anului universitar l-a reprezentat mini-recitalul susţinut în
avanpremierea concertului din
seara de 1 octombrie de către
renumitul muzician Horia Mihail, care a inaugurat astfel
pianul de concert Steinway al
Universităţii Transilvania.
La cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania încep
cursurile peste 20.000 de studenţi, dintre care mai mult de
4000 sunt în anul I.
Diana Bjoza

Salariaţii unei firme din Câmpina care au organizat, marţi,
acţiunea în memoria victimelor accidentului de pe DN 1
strâng semnături pentru o „petiţie vizând introducerea
urgentă a separatoarelor de sens pe DN1”, până acum
peste 2.000 de persoane semnând această petiţie. „Dorim
să atragem atenţia Companiei Naţionale de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România că prevenţia trebuie
să fie o prioritate, că pe DN1 trebuie montate separatoare
de sens din beton de la un capăt la altul al acestui drum
naţional care a făcut până acum sute, poate mii de victime. Separatoarele de sens şi sensurile giratorii în intersecţii cheie (Floreşti, Băneşti etc.) pot salva vieţi!”,
arată iniţiatorii petiţiei.

Autonomia, fără sprijin

Un proiect de autonomie pe criterii etnice, cum este cel
întocmit de UDMR pentru Ţinutul Secuiesc, nu este conform cu principiile Uniunii Europene şi nu va beneficia
de sprijinul celorlalte forţe politice din România, a afirmat,
marţi, premierul Victor Ponta. „Este clar că nu va avea
susţinere nici din partea majorităţii, am văzut că şi domnul
Iohannis şi PDL-ul l-au respins. (...) Un proiect de autonomie pe criterii etnice nu este în spirit european şi evident că nu va avea susţinere”, a declarat Ponta. Premierul
a spus că, în schimb, va susţine în Guvern descentralizarea cu acordarea de puteri sporite autorităţilor locale.
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Flash economic
Nu avem garanţii că Rusia
nu va mai reduce livrările de gaze

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, a discutat cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, Oleg
Malginov, despre reducerea importurilor de gaze din luna
septembrie, în urma căreia a anunţat că „nu s-a confirmat
faptul că situaţia nu va continua în acelaşi registru”. Grupul
rus Gazprom a redus, în prima parte a lunii septembrie, volumele de gaze livrate unor companii din România, fără să
ofere vreo explicaţie. Importurile de gaze ruseşti sunt însă
extrem de reduse în această perioadă, iar România dispune
de rezerve suficiente pentru perioada de iarnă. „În urma întâlnirii, nu s-a confirmat faptul că situaţia nu va continua în
acelaşi registru”, potrivit unui comunicat al Departamentul
pentru Energie. Nicolescu afirma, în prima parte a lunii septembrie, că populaţia nu va avea de suferit la iarnă din
cauza reducerii volumelor de gaze importate din Rusia.

O singură ofertă pentru Poşta Română

Operatorul belgian de servicii poştale bpost a depus singura ofertă neangajantă pentru achiziţionarea pachetului
de 51% din acţiunile Companiei Naţionale Poşta Română.
Decizia bpost va declanşa conversia datoriilor Poştei Române către stat în acţiuni, pre-condiţie pentru depunerea
ofertei neangajante. „Suntem încântaţi să avem un ofertant care îndeplineşte toate calităţile dorite de la un acţionar majoritar al operatorului naţional de servicii poştale”,
spune directorul general Alexandru Petrescu. Dacă va fi
selectată, bpost va fi admisă în etapa de due diligence
a procesului, ceea ce presupune acces în camera de
date, acces la managementul companiei şi vizite operaţionale, dar şi negocierea contractului de privatizare. La
finalizarea acestei etape, bpost va putea depune o ofertă
finală fermă pentru achiziţionarea pachetului majoritar
de acţiuni la Poşta Română.

ECONOMIC

Joi

Scăderea accizelor în 2015
este la mâna Guvernului

Cursul la care ar trebui să se calculeze accizele de anul viitor ar fi în
jur de 4,5 lei/euro, cu peste 5% mai mic decât cel folosit anul acesta
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat
ieri un curs de schimb
de 4,4093 lei/euro. Conform Codului fiscal în vigoare, în 2015, accizele
se vor calcula, în aceste
condiţii, la cursul anunţat pe 1 octombrie anul
trecut, de BCE, de 4,485
lei/euro care va fi indexat cu inflaţia. Prin urmare, în 2015, valoarea
accizelor va fi mai mică
decât în 2014, când a
fost utilizat un curs de
4,7380 lei/euro.

Însă guvernul a anunţat că
vrea să schimbe modul de calcul al accizei, cursul legal
producându-i o scădere prea
mare de venituri la buget.
Până anul trecut, accizele
se calculau în funcţie de
cursul de schimb publicat de
Banca Centrală Europeană la

Banca Centrală Europeană dă peste cap planurile guvernanţilor
data de 1 octombrie a anului
precedent. Pentru 2014, autorităţile au modificat însă
modul de calcul, pentru a
genera încasări mai mari la
buget. Potrivit acestor modificări, în 2014 calculul accizelor a prevăzut indexarea cu

rata inflaţiei şi a luat în calcul
cursul euro/leu, comunicat de
BCE în anul 2012, mai mare
decât cel din octombrie 2013.
În acest an, cursul euro-leu
este favorabil pentru consumatorii din România, din
punct de vedere al calculului

accizei. Acciza la carburanţi,
băuturi alcoolice şi tutun ar
trebui să fie mai mică anul
viitor decât cea plătită în momentul de faţă, cu până la 5%,
chiar dacă se va face şi actualizarea cu rata inflaţiei, care,
teoretic, nu ar trebui să fie
mai mare de 1%.
Ministerul Finanţelor Publice încă analizează modul
în care vor fi calculate accizele
în anul 2015.
„Pentru acciză avem un
grup de lucru care analizează
multiple posibilităţi. Ultima
dată erau cel puţin trei (modalităţi de calcul a accizei –
n.r.). Considerăm posibilitatea
să rămânem la euro sau să
transformăm în lei. Vrem să
fie o modalitate justă, ne uităm
foarte atent şi câţi bani aduce
la buget, dar şi care este impactul asupra celor care plătesc această acciză”, a afirmat
Ioana Petrescu.

S-a lansat apelul de proiecte
pentru dezvoltarea economiei sociale
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, a anunţat lansarea
cererii de propuneri de proiecte „Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin
POS DRU, axa prioritară 6
„Promovarea incluziunii
sociale”, domeniul major de
intervenţie 6.1.
În cadrul acestui apel se
încurajează înfiinţarea/ dezvoltarea de structuri de economie socială în mediul
rural. Categoriile de beneficiari eligibili în cadrul aces-

tei cereri de propuneri de
proiecte sunt ONG-urile, cooperativele, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, furnizorii de servicii
sociale, furnizorii de servicii
de ocupare acreditaţi, publici
şi privaţi, întreprinderile implicate în economia socială,
autorităţile administraţiei
publice locale.
Valoarea totală eligibilă a
proiectelor poate fi cuprinsă
între minim 220.125 lei
(echivalentul în lei a 50.000
euro) şi maxim 2.201.250 lei
(echivalentul în lei a 500.000
euro) pentru proiecte care se

implementează într-o regiune
de dezvoltare, respectiv maxim 11. 006.250 lei (echivalentul în lei a 2.500.000
euro) pentru proiecte care se
implementează în minim
2 regiuni de dezvoltare.
Sistemul informatic prin
intermediul căruia se depun
cererile de finanţare va fi
deschis în data de 1 octombrie, ora 10:00 până în data
de 15 octombrie, ora 16:00.
Ghidul solicitantului şi
anexele acestuia pot fi consultate la adresa de internet:
www.fonduri-ue.ro/posdru/
index.php/stiri-si-evenimente.
Ionela Damian

Românii îşi vor putea achita taxele cu cardul
Ministrul Finanţelor, Ioana
Petrescu, a anunţat, după şedinţa Guvernlui de miercuri,
că, persoanele fizice vor putea
plăti cu cardul, online şi la terminalele Trezoreriei, impozitele şi taxele administrate de
către ANAF, primării şi alte
instituţii publice, din 2015.
Potrivit ordonanţei de urgenţă care creează cadrul legal
pentru implementarea acestei
modalităţi de plată, comisioanele bancare sunt de 0,3% şi
vor fi suportate din bugetul
de stat, nu de către contribua-

bili sau de către instituţiile cărora le sunt plătite diferitele
impuneri fiscale.
„Sunt optimistă că impozitele şi taxele pentru 2015 le
vom plăti cu cardul la Trezorerie. Spun 2015 pentru că
Trezoreria să devină acceptator de plată, este un proces
mai îndelungat, între 6 şi
12 luni. Dacă vom implementa
rapid procedurile, vom fi prima ţară din lume care va avea
un punct unic de plată cu cardul pentru toate taxele şi impozitele”, a spus ministrul.

În actul normativ se arată
că Trezoreria Statului va fi
autorizată ca acceptator de
plată cu cardul bancar şi va
presta acest serviciu pentru
toate instituţiile publice, astfel
încât toţi contribuabilii persoane fizice care deţin carduri aparţinând unui sistem
de plată ce va accepta autorizarea (Mastercard, VISA
sau altele), să-şi poată achita
printr-un punct unic toate impozitele şi taxele administrate
de către ANAF, primării şi
alte instituţii.
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Centenarii Braşovului
au fost premiaţi de Primărie
Primăria Braşov a premiat ieri 12 persoane
vârstnice care au atins
100 de ani, în cadrul
unei festivităţi publice
şi a unei petreceri pentru aproximativ 300 de
persoane vârstnice din
Braşov.
Festivitatea a fost organizată împreună cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din Judeţul Braşov şi a fost prilejuită
de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.
Pe lângă diplomele de
onoare, cei 12 bunici vor
primi şi un premiu în bani, în
valoare de 1.500 de lei, potrivit HCL 265/2008.
„Astăzi, noi folosim o mare
parte din lucrurile pe care
dumneavoastră le-aţi construit.
Mă bucur că sunt contemporan
cu dumneavoastră, că sunt pri-

marul acestui oraş şi că am făcut şi că pot să fac în continuare lucruri pentru dumnea-

voastră. În Primăria Braşov
veţi avea întotdeauna un partener şi un sprijin, începând cu

facilităţile pe care le acordăm
şi terminând cu Direcţia de
Servicii Sociale şi Căminul

pentru Persoane Vârstnice,
Centrul de zi şi toate celelelate,
inclusiv această sărbătoare de
astăzi. Sunteţi nişte oameni frumoşi, respectabili, unii dintre
dumneavoastră sunteţi chiar
străbunici, şi mă bucur că sunt
alături de dumneavoastră”, a
declarat primarul George
Scripcaru.
Primarul le-a înmânat apoi
lui Toma Biro şi Petru Tompea,
cei doi bătrâni centenari care
au putut fi prezenţi la ceremonie, diplomele şi premiile.
Petru Tompea a realizat
primul patinoar artificial din
Braşov. „În 1970 lucram la
rafinărie. Mă ocupam de ins talaţiile de răcire. La un moment dat, directorul rafinăriei
a fost întrebat dacă poate să
amenajeze un patinoar artificial. M-a chemat să mă întrebe dacă pot rezolva această
problemă, iar eu i-am spus că

da. Am muncit mult, dar câştigam mai mult”, a povestit
centenarul, care a fost şi angajat al fabricii de avioane, în
perioada în care aceasta era
pe fosta platformă Tractorul.
Bunicul ar fi putut să ajungă
chiar şi în Siberia, ca deportat, dar a reuşit să scape
sărind din tren, la Iaşi, de
unde s-a întors pe jos până la
Braşov.
Toma Biro, cel de-al doilea
centenar care a primit premiul
şi căruia îi lipseşte un picior,
a înfiinţat Cooperativa Meşteşugărească pentru persoane cu
dizabilităţi din Braşov. Cu câteva ore mai devreme, viceprimarul Adina Durbacă a fost
prezentă şi la spectacolul oferit
de Căminul pentru Persoane
Vârstnice Noua pentru cei 134
de bătrâni care locuiesc în
acest centru de îngrijire.
A.P.

Târgul de Cariere dă startul sezonului
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV de toamnă la angajări

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII

Prevenirea infracţiunilor cu violenţă
Din punct de vedere juridic, violenţa reprezintă folosirea forţei fizice sau a
autorităţii personale pentru a produce un
prejudiciu sau
o vătămare a
in t eg r i t ă ţ i i
unei persoane
sau a unui
grup social.
Infracţiunile
comise cu violenţă prezintă
o gravitate deosebită faţă de
celelalte fapte
antisociale deoarece deter-

mină consecinţe imediate în plan fizic
asupra individului, iar ulterior pot provoca
consecinţe psihice majore asupra victimelor.
De asemenea,
având în vedere
faptul că sunt îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale şi
sănătăţii, ele sunt
de natură să inducă o stare de
teamă şi un sentiment de nesiguranţă în rândul
comunităţilor în
care au loc.

În vederea prevenirii faptelor cu violenţă vă recomandăm:
◾ Nu consumaţi băuturi alcoolice în
exces şi nu daţi curs provocărilor venite de la persoane aflate în stare de
ebrietate;
◾ Evitaţi persoanele irascibile, nu le
jigniţi şi nu le încurajaţi în niciun fel;
◾ Nu frecventaţi localurile de condiţie
îndoielnică în zilele de salariu sau
când aveţi la dumneavoastră o
sumă mare de bani;

◾ Dacă sunteţi agresaţi nu vă faceţi
dreptate singuri ci solicitaţi ajutorul
poliţiei;
◾ Evitaţi ca în orice situaţie să vă manifestaţi cu violenţă, chiar şi verbală,
întrucât nu faceţi decât să provocaţi
conflicte;
◾ Dacă sunteţi martorul unui conflict,
nu-i încurajaţi pe „bătăuşi” şi sesizaţi
imediat Poliţia la 112.

Aproximativ 20.000 de tineri din şase oraşe din România, precum şi din Chişinău,
sunt aşteptaţi la ediţiile de
toamnă 2014 ale Târgului de
Cariere, ce se vor desfăşura
în perioada 3 octombrie –
12 noiembrie. Profilul candidatului la Târgul de Cariere îl
constituie tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani,
cu studii superioare absolvite
sau în curs, majoritatea cu experienţă de muncă.
Ofertele prezentate la Târgul de Cariere acoperă domenii precum IT, servicii, retail,
inginerie, financiar, industria
ospitalităţii şi altele, fiind vi-

zaţi studenţii şi
absolvenţii de
studii superioare. Oportunităţile de carieră includ posturi cu
normă întreagă,
part-time şi pe
bază de proiect,
stagii de practică
şi programe de
voluntariat. Se
caută atât persoane la început de carieră,
cât şi cu experienţă în muncă.
Înaintea fiecărui eveniment,
candidaţii pot afla de pe siteul targuldecariere.ro care sunt
companiile participante şi ce

posturi sunt disponibile şi îşi
pot încărca CV-ul pe site, urmând ca la târg să discute direct cu reprezentanţii companiilor care le oferă oportunităţile potrivite.

Peste 100.000 de studenţi
vor primi bani pentru a face practică
Statul ar urma să finanţeze
peste 100.000 de studenţi dea lungul acestui an universitar
pentru a face practică la companii, care ar urma să beneficieze la rândul lor de un ajutor.
Astfel, acestea vor putea deconta salariile angajaţilor care
îi pregătesc pe studenţi pentru
integrarea pe piaţa muncii.
„Anul acesta vor fi beneficiari peste 100.000 de studenţi la nivelul României,
100.000 de studenţi care vor

putea să primească bani de
practică, adică ei vor primi
bani, burse să urmeze un program de practică şi în acelaşi
timp, repet, angajatorul va
primi de asemenea bani. Şi,
evident, universitatea va primi
bani pentru profesorii pe care
să-i scoată dintr-un program
obişnuit şi să-i ducă spre practică”, a afirmat ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu, care
însă nu a oferit nici o sumă.

Conform acestuia, şi angajaţii companiilor care îi vor
pregăti pe elevi vor avea salariul decontat chiar de la bugetul de stat.
„Oferim companiei şansa
să deconteze, să plătească salariile unor angajaţi, care să
lucreze, să investească timp în
studenţi, care să le arate studenţilor ce înseamnă un utilaj,
un echipament, un know-how,
un serviciu şi aşa mai departe”,
a mai afirmat ministrul.
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Grădina de vară
a străbunicilor

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
La sfârşitul secolului al XIX-lea,
zona unde este acum Cercul militar era cunoscută ca locul de
promenadă al braşovenilor.
Acesta era mărginit de Aleea Rudolf (azi B-dul Eroilor), numită
astfel după numele prinţului
moştenitor al monarhiei austroungare, mort în 1889, la Mayerling. După plimbare, braşovenii

se răcoreau la grădina de vară
a Restaurantului Transilvania,
ale cărei mese erau desfăşurate
până în mijlocul carosabilului.
Localul se afla la parterul clădirii unde azi este Rectoratul Universităţii. La cârciumă se făcea
politică, se aflau „ultimele ştiri”,
se încheiau afaceri sau se încingea câte o partidă de cărţi.

Joi
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E deja tradiţie: La 1 octombrie,
seniorii sărbătoresc la Reduta
Spectacol de excepţie
pentru seniorii braşoveni! Celebrele soprane
Daniela Vlădescu şi
Bianca Ionescu au evoluat pe scena de la Reduta spre încântarea
pensionarilor, chiar de
ziua lor.
În fiecare an, Consiliul
Judeţean organizează de
1 octombrie evenimente culturale, la care sunt
invitate nume sonore
din teatru, film şi
muzică.
Sala mare a
Centrului
Cultural „Reduta” a fost
arhiplină la
spectacolul
„Două vieţi
pentru muzică”, susţinut de
Daniela Vlădescu

şi Bianca Ionescu, cu ocazia
Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. Evenimentul
a marcat împlinirea a trei decenii de carieră pentru cele
două cunoscute soprane, care
au prezentat publicului îndrăgite şlagăre de ieri
şi de azi.
„În primul
rând, vă urez
multă, multă
sănătate şi la
mulţi ani.
După
cum
ştiţi,

aceste cursuri au demarat
acum şase ani. Sunt cursuri
bine primite de dvs. Cei care
n-au avut ocazia să se înscrie
sunt aşteptaţi la Clubul Judeţean al Pensionarilor. De asemenea, Consiliul Judeţean şi
«Reduta» vă vor pregăti şi în
lunile următoare câteva surprize cultural-artistice. La sfâr-

Târg de voluntariat organizat
la Biblioteca Judeţeană Braşov
Evenimentul „Eu voluntar,
tu?” va avea loc sâmbătă, 4 octombrie, la Biblioteca Judeţeană G. Bariţiu din Braşov şi se
află la ediţia a doua, urmărind
promovarea voluntariatului comunitar şi dezvoltarea cunoştinţelor în domeniu.
Pentru al doilea an consecutiv, Asociaţia Colors şi partenerii săi oferă un spaţiu
deschis, nonformal şi interactiv tuturor celor care sunt interesaţi de voluntariat în
judeţul Braşov, organizând un
eveniment unic şi colorat.
Sâmbătă, 4 octombrie, între
orele 10-16, braşovenii sunt
invitaţi la prezentări, sesiuni
interactive, jocuri, activităţi

nonformale şi traininguri, în
clădirea principală a Bibliotecii
Judeţene.
Persoanelor interesate de
voluntariat, fără experienţă,
evenimentul le va oferi informaţii despre drepturile şi obligaţiile lor ca voluntari, despre
beneficiile implicării ca voluntar şi le va facilita contactul
cu organizaţiile locale şi cu
voluntari cu experienţă.
Reprezentanţii instituţiilor
şcolare vor avea ocazia să primească răspunsuri legate de
prevederile noii legi a voluntariatului, care a intrat în vigoare din această toamnă şi
să îşi actualizeze oferta oportunităţilor de voluntariat co-

munitar şi a evenimentelor
care urmează.
Voluntarilor cu experienţă
şi coordonatorilor de voluntari
li s-au pregătit câteva traininguri speciale, legate de documentele folosite în munca cu
voluntarii şi de promovarea
cauzelor (în special în social
media); de asemenea, tinerii
interesaţi să devină peer-educatori (educatori de la egal la
egal) vor avea parte de o sesiune dedicată – în cazul lor
organizatorii solicită experienţă relevantă de voluntariat de
cel puţin jumătate de an. Programul detaliat este disponibil
pe plinideidei.ro şi www.facebook.com/asociatiacolors.

Moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia
vor fi aduse la Braşov
În acest sfârșit de săptămână, la Biserica „Constantin şi
Elena” din Parohia Ortodoxă
„Valea Cetăţii” Braşov, vor fi
aduse Sfintele Moaşte ale
Sfintei Muceniţe Filofteia de
la Curtea de Argeş.
Vineri, delegaţia va fi întâmpinată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Laurenţiu
Streza, Arhiepiscopul Sibiului
şi Mitropolitul Ardealului, un
sobor de preoţi braşoveni şi

numeroşi credincioşi,
pe strada Crişului
(Parcul Trandafirilor). Momentul va fi
urmat de o procesiune religioasă care se
va desfăşura pe traseul Strada Crişului (Parcul
Trandafirilor) – Bulevardul
Muncii – strada Tâmpei –
strada Vasile Alecsandri –
strada Alexandru Odobescu
– Biserica Ortodoxă „Sfinţii

Împăraţi Constantin şi Elena”.
Duminică, începând cu ora
9.30 se va săvârşi Sfânta Liturghie Arhierească de către
Înaltpreasfinţitul Părinte Dr.
Laurenţiu Streza.

şitul lunii octombrie vom avea
două zile de cultură mexicană
la care vă aşteptăm cu drag”
a declarat Dragoş Crăciun,
consilier judetean PNL.
Directorul Centrului Cultural Reduta, Marius Cisar, a
anunţat că pe 6 octombrie va
începe cursul de calculatoare
pe cele două secţiuni, începă-

Întotdeauna am fost alături de pensionari. Ne preocupă soarta şi problemele lor. Consiliul Judeţean alocă
sume importante de bani pentru acţiunile cu pensionarii, pentru cursuri
şi spectacole. Întotdeauna am avut regretul că nu beneficiem de bani mai
mulţi pentru a sprijini astfel de acţiuni
în tot judeţul, măcar la nivelul la care
o facem în municipiul Braşov. Din păcate, bugetul nu ne permite, dar ceea
ce facem în municipiul Braşov este totuşi mulţumitor. Sunt acţiuni pe care
le-am început acum foarte mulţi ani
şi pe care le-am continuat an de an.

Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov
tori şi avansaţi, profesor urmând să fie Nicolae Folea. La
Cursul de dansuri de societate,
care ar urma să înceapă tot

atunci, instructor va fi Ioana
Mihalcea. Până lunea viitoare,
doritorii se mai pot înscrie la
ambele cursuri.
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S-a descoperit
peştera lui Ţepeş
Arheologii turci
au anunţat că ar fi
scos la iveală temniţele unde a fost
ţinut ostatic fostul
dormitor român
Vlad Ţepeş, scrie
Daily Mail.
În timpul lucrărilor de
restaurare ale castelului
Tokat, situat în oraşul
cu acelaşi nume din nordul Turciei, arheologii
au descoperit două temniţe subterane şi mai
multe tuneluri secrete,
ei considerând că aici
este locul unde Vlad Ţepeş a
fost ţinut ostatic, după ce a
fost luat prizonier, împreună
cu fratele său, Radu cel Frumos, în 1442.
„Castelul este înconjurat de
tuneluri secrete. Totul este înconjurat în mister”, a declarat
arheologul İbrahim Çetin pentru Hurriyet Daily News.

Vlad Ţepeş a fost fiul lui
Vlad Dracul, domnitorul Ţării
Româneşti între 1436 şi 1442
şi 1443-1447, care era cunoscut sub acest nume după ce a
fost primit în Ordinul Dragonului de către Sigismund de
Luxemburg, regele Ungariei.
Vlad Ţepeş şi-a petrecut
copilăria şi adolescenţa pe

meleaguri străine, prin
Transilvania şi Ungaria, alături de tatăl său, iar în 1442,
când avea 11 ani, el a fost luat
ostatic de turci, alături de fratele său, Radu cel Frumos.
Cei doi au fost eliberaţi în
1447, după moartea tatălui lor
şi al fratelui lor mai mare,
Mircea.

Arheologii
turci susţin că în
această perioadă
Vlad ar fi fost ţinut ostatic în
temniţele din castelul Tokat.
Vlad Ţepeş a
domnit în Ţara
Românească în
anii 1448, 14561462 şi 1476. El
a devenit renumit
prin severitatea
sa şi pentru faptul că obişnuia să
îşi tragă inamicii
în ţeapă, de unde
şi numele de Vlad Ţepeş.
Despre domnitorul Vlad
Ţepeş se ştie că a fost ucis
în anul 1476, între Bucureşti
şi Giurgiu, după o luptă cu
turcii, care doreau să-l aducă
pe tron pe Basarab cel Bătrân Laiota, însă nu se ştie
cu exactitate unde este înmormântat.

Joi

Pe scurt
Becul inteligent controlat prin smartphone

GE şi Quirky au lansat un bec LED care poate fi controlat prin intermediul unei aplicaţii de pe smartphone.
Link se poate conecta wireless la Internet şi poate
comunica cu telefoanele inteligente prin Wink. Aplicaţia permite utilizatorilor să pornească sau să oprească luminile din locuinţă chiar şi atunci când sunt la
serviciu sau din vacanţă. De asemenea, intensitatea
luminii poate fi ajustată, astfel că ajută utilizatorii să
adoarmă sau să facă mai uşor trecerea de la somn
la trezit. Producătorii susţin că becul foloseşte cu 80%
mai puţină energie decât cele tradiţionale, iar preţurile
care pornesc de la mai puţin de 15 dolari. Link este
disponibil în trei variante: becuri LED de 60 waţi pentru
veioze de masă şi de podea, becuri LED de interior
pentru tavan şi o combinaţie de spoturi LED pentru
interior şi exterior.

Cea mai relaxantă melodie din lume

„Weightless”, piesa grupului Marconi Union, a fost
declarată „cea mai relaxantă melodie”, în virtutea
efectelor observate asupra a 40 de voluntari. Marconi
Union a creat melodia, cu durata de 8 minute, în colaborare cu British Academy of Sond Therapy. Cercetările arată că ea ar reduce frecvenţa bătăilor inimii,
tensiunea arterială şi nivelul de cortizol – un hormon
steroid secretat de organismul uman ca reacţie la
stres; de asemenea, reduce considerabil nivelul de
anxietate. Efectul a fost studiat pe 40 de femei, „Weightless” fiind comparată cu alte câteva melodii, pentru
a i se evalua efectul relaxant.
Femelilor le-au fost ataşaţi senzori şi li s-a dat sarcina
de a rezolva, contra cronometru, teste relativ dificile, pentru a le induce o anumită stare de stres. Weightless s-a
dovedit cu 11% mai relaxantă decât orice altă melodie.

Norvegia, ţara unde este cel bine de trăit
pentru persoanele în vârstă
Norvegia se situează pe primul loc în lume într-un clasament al ţărilor unde
persoanele în vârstă beneficiază de condiţii bune de trai,
potrivit Global Age Watch
2014 publicat miercuri care
analizează 96 de ţări în funcţie de bunăstarea economică
şi socială a persoanelor în vârstă, transmite AFP.
România se situează undeva în zona mediană, locul 41
din 96 de ţări, în creştere totuşi comparativ cu locul 48
pe care îl ocupa anul trecut.
Cele mai bune perfomanţe ale
României se înregistrează la

capitalul securitatea veniturilor unde se situează pe locul
26. În schimb, în domeniul
sănătăţii, România se situează
pe locul 64, în condiţiile în
care speranţa de viaţă este sub
media ţărilor din regiune.
„Încă odată, toate ţările din
top 10 sunt din Europa occidentală, America de Nord şi
Australasia”, se arată în acest
clasament publicat cu ocazia
zilei internaţionale a ONU
pentru persoanele în vârstă.
Pe primele cinci locuri se situează Norvegia, Suedia, Elveţia, Canada şi Germania.
La coada clasamentului se si-

tuează Tanzania (92), Malawi
(93), Cisiordania şi Gaza
(94), Mozambic (95) şi Afganistan (96). Cele 96 de ţări
au fost clasate în funcţie de
câteva criterii: securitatea veniturilor, starea de sănătate,
condiţiile de mediu şi ocuparea forţei de muncă oferite
persoanelor în vârstă. Raportul susţine că în anul 2050
aproximativ 21% din populaţia globului va avea peste 60
de ani. La rândul său, ONU
estimează că, la nivel mondial,
populaţia de peste 60 de ani
este estimată să ajungă la
1,4 miliarde în 2030.

Numărul animalelor sălbatice de pe Terra
s-a înjumătăţit faţă de acum 40 de ani
Acţiunea omului a dus, în
40 de ani, la dispariţia a jumătate din animalele sălbatice
de pe Terra, potrivit ultimului
bilanţ întocmit de Fondul
mondial pentru natură
(WWF) şi publicat în Raportul său Planeta Vie 2014.
Între 1970 şi 2010, Indexul
Planeta Vie - care măsoară
evoluţia a 10.380 de populaţii
de vertebrate ce cuprind 3.038
specii de mamifere, păsări,
reptile, amfibii şi peşti – a scăzut cu 52%. Iar această ten-

dinţă gravă nu dă semne de
„încetinire”. Zonele cele mai
afectate sunt America Latină
(-83%), urmată de regiunea
Asia-Pacific. Speciile de apă
dulce au plătit preţul cel mai
mare (-76%), în timp ce speciile terestre şi marine s-au
împuţinat cu 39%.
Spre deosebire de statisticile precedente, indexul de
anul acesta a fost realizat după
un nou mod de calcul care
propune o reprezentare mai
fidelă a repartiţiei mondiale

a speciilor vertebrate, relevă
WWF. În precedentul său raport bianual din 2012, WWF
remarca o scădere cu 28% a
speciilor sălbatice în perioada
1970 - 2008. Indicele lua
atunci în calcul 2.699 de specii. Cauzele acestui declin sunt
pierderea sau degradarea habitatelor (din cauza agriculturii, urbanizării, deforestării,
irigaţiilor, barajelor hidroelectrice...), vânătoarea şi pescuitul în exces şi schimbările
climatice, conchide WWF.
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Steaua şi Astra, al doilea
examen European
Dinamo Kiev şi Red Bull Salzburg, în faţa echipelor noastre
Steaua şi Astra joacă în
această seară al doilea
meci din faza grupelor
din Europa League. Roşalbaştrii au făcut deplasarea la Kiev acolo unde
vor întâlni pe Dinamo, iar
giurgiuvenii primesc vizita celor de la Red Bull
Salzburg.
În partida inaugurală din grupe, steliştii au defilat pe Arena
Naţională, 6-0 cu Aalborg, în
timp ce Astra a fost zdrobită de
Dinamo Zagreb, scor 5-1. Dinamo Kiev-Steaua se joacă de
la ora 20.00 (grupa J), iar Astra
Giurgiu-Red Bull Salzburg, de
la ora 22.05 (grupa D). Ambele
partide vor fi preluate în direct
de canalul Digi Sport 1.
Dinamo, pregătită de Steaua.
Ucrainenii au lecţiile făcute pentru disputa cu elevii lui Costel
Gâlcă, cel puţin aşa susţine antrenorul Serghei Rebrov. „Neam pregătit pentru acest meci,
am urmărit multe partide ale
Stelei şi ştim cum să-i învingem.
Ne aşteaptă un meci împotriva
unei echipe româneşti de top.
Faptul că domină campionatul
României şi a avut un start reuşit
în Europa League înseamnă
foarte mult. Steaua joacă un fotbal modern” a spus Rebrov.
Stadionul, doar jumătate plin.
Steliștii nu vor avea parte de o

Steaua şi Astra Giurgiu atacă astăzi etapa a doua a grupelor Europa League
atmosferă ostilă la meciul cu Dinamo Kiev. Fanii ucrainenilor
nu au luat cu asalt casele de binele și stadionul va fi pe jumătate gol. Oficialii celor de la
Dinamo Kiev au anuntʼat că pentru partida cu Steaua s-au vândut
doar 17.000 de tichete, iar la ora
jocului nu vor fi mai mult de
30 000 de spectatori. Cel mai
ieftin tichet costă un euro, iar cel
mai sump, 15 euro. Jucătorii lui
Gâlcă au fost așteptatʼi la hotel
de fanii steliști. Cu trei pase de
gol în disputa cu danezii de la
Aalborg, Chipciu a fost printe
cei mai cerutʼi pentru autografe.
Meciul din această seară se joacă
pe Stadionul Olimpic din Kiev,
care are o capacitate de 70.000
de locuri.

Lanterna primei ligi
vine vineri la Braşov
Fără înfrângere în ultimele
3 etape, în care a contabilizat
o victorie pe teren propriu–
4-1 cu Concordia Chiajna şi
două remize în deplasare, 22 la Piatra Neamţ cu Ceahlăul
şi 0-0 cu FC Botoşani, FC
Braşov va primi vineri seara,
pe Tineretului, replica celor
de la CSMS Iaşi.
Stegarii sunt decişi să facă
încă un joc bun şi să adauge
încă 3 puncte celor 10 strânse
pînă acum. „Urmează o partidă importantă pentru noi,
pe care trebuie să o câştigăm.
După acest meci va fi pauză,
şi vom putea pregăti în linişte
jocul cu Rapidul. CSMS Iaşi
nu are cu ce să ne surprindă.
Noi trebuie doar să jucăm aşa
cum am făcut-o în ultima perioadă. Avem prima şansă şi
vom da totul pe teren pentru
cele trei puncte.”, a declarat
jucătorul stegarilor, Alexandru Ciocâlteu. „Eu cred că va
fi un meci mai greu pentru noi
decât cel pe care l-am avut la

Botoşani. Nu vom avea o partidă uşoară, Iaşiul vine la Braşov poate să îşi joace ultima
şansă de a nu pierde contactul
cu restul echipelor. Ne dorim
să câştigăm, dar dacă nu vom
fi concentraţi 100% putem
avea problemee” a punctat şi
Bogdan Străuţ.
După 9 etape consumate,
CSMS Iaşi este singura echipă din liga 1 care nu a cunoscut încă gustul victoriei.
FC Braşov-CSMS Iaşi, joc
care contează pentru etapa a
10-a, se dispută vineri de la
ora 18.30 pe stadionul Tineretului. Fanii galben-negrilor
pot să-şi achiziţioneze tichete
de la standul FC Braşov.
Un bilet la tribuna I şi tribuna II costă 10 lei, pentru
un tichet în sectoarele S şi T
ale tribunei I fanii trebuie să
scoată din buzunar 15 lei, în
timp ce pentru un loc în tribuna oficială spectatorii trebuie să achite 50 de lei.

„Clasic” european. Sub titlul „Întâlnirile clasice dintre Dinamo
şi Steaua”, pe site-ul UEFA este
reamintită partida de la Bucureşti din preliminariile Ligii
Campionilor, ediţia 2001-2002,
când ucrainenii s-au impus cu
4-2, şi întâlnirea din grupele Ligii din 2006, în care steliştii au
învins în deplasare cu 4-1. Serghei Rebrov, tehnicianul celor
de la Dinamo, era atunci atacantul Kievului. „Îmi aduc aminte
că am jucat împotriva acestei
echipe. În 2006 am pierdut în
faţa Stelei la o diferenţă mare”.
Deştepţii învaţă din greşeli. Cu
sabia lui Damocles deasupra capului după înfrangerea de la Zagreb şi ruşinea eliminării din
Cupa României cu CS Mioveni,

antrenorul Daniel Isăilă a luat o
gură de oxigen prin egalul din
campionat cu Steaua. Acum speră într-o victorie la Giurgiu împotriva austriecilor de la Salzburg.
„Se aseamănă foarte mult cu
Dinamo Zagreb, dar nici un joc
nu seamănă cu celălalt. Perfect
ar fi să fie şi spectaculos, dar să
obţinem şi un rezultat pe măsură.
Cred că am învăţat din greşelile
făcute la Zagreb, când au pierdut
cu 1-5, deoarece cred că oamenii
deştepţi învaţă din greşelile lor şi
nu le mai repetă. (…) S-a văzut
încă o dată că la acest nivel orice
mică eroare în grupe se taxează.
Trebuie să fim mult mai atenţi la
tot ceea ce facem pe teren şi de
două ori mai determinaţi”, a spus
tehnicianul Astrei.
Austriecii vor să câştige la Giurgiu.
Adi Hutter, antrenorul de la Red
Bull Salzburg, speră să învingă
Astra, pentru a recupera punctele
pierdute în prima etapă, acasă,
cu Celtic Glasgow (2-2) şi admite că are puţine informaţii desre adversarul de joi seară. „E
de-abia a doua partidă din faza
grupelor, nu se termină totul
după acest meci. Totuşi, vom
reuşi poate să recuperăm cele
două puncte pierdute în primul
joc. E un meci important în deplasare, contra unui adversar puternic. Astra e poate cea mai
puţin cunoscută echipă din această grupă”, a declarat Hutter.

Şahtior, egalată în minutul 94!
FC Barcelona a suferit prima
înfrângere din acest sezon. La
Paris, Messi şi compania au
pierdut în faţa celor de la PSG
cu scorul de 3-2.
Tot marţi, în Champions
League, Bayern München a
câştigat pe terenul lui CSKA
Moscova, cu un gol marcat din

penalty, Chelsea s-a impus la
limită la Lisabona, iar Şahtiorul lui Lucescu a scăpat printre
degete victoria în partida cu
FC Porto, scor 2-2, după ce în
minutul 89 ucrainienii conduceau cu 2-0. Rezultatele
complete înre gistrate în Liga
Campionilor:

Grupa E:
CSKA Moscova-Bayern München 0-1
A marcat: Muller '22 penalti
Manchester City – AS Roma 1-1
Au marcat: Aguero '4 / Totti '23
Grupa F:
PSG – FC Barcelona 3-2
Au marcat: David Luiz '10, Verrati '26, Matuidi '54 / Messi
'12, Neymar '56
Apoel Nicosia – Ajax Amsterdam 1-1
Au marcat: Manduca '31 / Andersen '28
Grupa G:
Sporting Lisabona – Chelsea 0-1
A marcat: Matici '34
Schalke 04-Maribor 1-1
Au marcat: Huntelaar '56 / Bohar '38
Grupa H:
Şahtior Donetsk– FC Porto 2-2
Au marcat: Alex Teixeira '52, Luiz Adriano '85 / Jackson
Martinez '89 penalti şi '90+4.
BATE Borisov– Athletic Bilbao 2-1
Au marcat: Poliakov '19, Kamiţki '41 / Aduriz '45
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Reghe joacă finala LC Asia

Laurenţiu Reghecampf (foto) a reuşit o performanţă
uluitoare la Al Hilal, calificându-se în finala Ligii Campionilor Asiei după o dublă manşă cu Al Ain. Fostul antrenor al Stelei a oferit o scurtă declaraţie după calificarea
în ultimul act, în
care le-a mulţumit tuturor oficialilor clubului, dar
şi familiei. ”Sunt
fericit, foarte
obosit. Este un
sentiment incredibil! A fost infernal de greu, dar
jucăm finala Ligii
Campionilor! Le
mulţumesc fanilor, îi mulţumesc
echipei tehnice,
dar şi băieţilor şi
celor din conducere. Ei sunt artizanii acestei calificări
minunate, merită toate laudele şi stima. Îi mulţumesc
familiei mele, care m-a susţinut mereu necondiţionat.
Sunt fericit şi vreau să dedic această victorie şi românilor
mei! Acum ne bucurăm, iar de zilele următoare ne vom
concentra pe ce avem de făcut mai departe, în campionat
şi în finală”, a spus Reghe. Al Hilal va întâlni în finală
formaţia din Australia Sydney Wanderers, care a trecut
de FC Seoul. Deşi coreenii erau favoriţi la începutul „dublei”, iar în tur scorul a fost 0-0, în manşa secundă s-au
impus jucătorii de la Antipozi. Sydney a câştigat cu 2-0
meciul jucat miercuri şi a obţinut calificarea în ultimul
act. Cele două goluri au fost înscrise de Poljak (3) şi S.
Cole (64). Finala Ligii Campionilor Asiei se desfăşoară
în sistem tur-retur: prima manşă are loc în Australia, pe
25 octombrie, în timp ce partida în urma căreia se va
înmâna trofeul se va disputa pe 1 noiembrie, pe terenul
lui Al Hilal.

Interes maxim pentru meciul cu Ungaria

Partida dintre România şi Ungaria, contînd pentru preliminariile Euro 2016, s-ar putea juca în faţa unui stadion
plin. Ca şi în zilele precedente, fanii „tricolorilor” au rezervat alte câteva mii de bilete, astfel că au mai rămas
disponibile online doar 1.000 din cele 40.000 puse în
vânzare online pentru meciul România-Ungaria, din preliminariile CE 2016, partidă care se va disputa în data
de 11 octombrie. Ieri seară, mai erau locuri doar la sectoarele VIP I şi VIP 2, precum şi pe inelul trei la tribuna
I şi la tribuna a II-a.

Răducioiu merge în Australia!

Fostul atacant Florin Răducioiu (44 de ani) nu va mai fi
antrenorul naţionalei de juniori U17 a României. Acestuia
îi expiră în curând contractul cu FRF şi nu i s-a propus
prelungirea, în ciuda unor rezultate încurajatoare cu
puştii „tricolori”. Destinaţia lui Răducioiu este însă o surpriză pentru mulţi microbişti! Fostul atacant de la Dinamo,
AC Milan, Stuttgart şi Monaco va lua drumul Australiei,
unde se va alătura Academiei lui AC Milan, care a fost
inaugurată de curând la Antipozi. „Sunt lucruri normale,
mi se termină contractul. Nu a existat din partea FRF
dorinţa de a continua, dar nu pot să acuz pe nimeni,
aşa se întâmplă în viaţă. E normal să-mi găsesc de muncă în altă parte”, a declarat Răducioiu.

Totti, cel mai vârstnic marcator din LC

Atacantul italian Francesco Totti, căpitanul echipei de
fotbal AS Roma, a devenit, la 38 de ani şi 3 zile, cel mai
vârstnic marcator din Liga Campionilor, marţi seara, în
cursul meciului cu campioana Angliei, Manchester City
(1-1). Fostul internaţional, care şi-a serbat sâmbătă ziua
de naştere, a înscris golul egalizator al grupării „giallorossa”, în minutul 24 al întâlnirii de pe stadionul Etihad
din Manchester. Acesta a fost primul gol în zece partide
disputate în Anglia de Totti, care a ajuns astfel la cota
17 în Champions League.
Până marţi, cel mai vârstnic marcator din Liga Campionilor era galezul Ryan Giggs, care a marcat pentru Manchester United la 37 de ani şi 289 de zile, într-o partidă
cu Benfica Lisabona, disputată în septembrie 2011.

DIVERTISMENT

Concert simfonic
la Sala Patria
Filarmonica Braşov susţine astăzi, de la ora
19.00, la Sala Patria, un
concert simfonic.

Dirijor: Alexandru Ganea
Solist: Sorin Dogariu – pian
În program:
F. Mendelssohn-Bartholdy
– Uvertura la „Visul unei
nopţi de vară”
Fr. Liszt – Concertul nr.1
pentru pian şi orchestră
L. van Beethoven – Simfonia a VIII-a.
Lector universitar, doctor
al Universităţii Naţionale de
Muzică Bucureşti, Alexandru
Ganea este absolvent al aceleiaşi instituţii, secţia dirijat
orchestră (clasa conf. univ.
dr. Dumitru Goia) şi secţia
vioară (clasa prof. univ. Cornelia Bronzetti).
În calitate de dirijor, a susţinut concerte cu Orchestra

de Cameră Radio Bucureşti,
cu orchestre ale filarmonicilor din ţară (Sibiu, Braşov,
Bacău, Târgu Mureş, Craiova, Botoşani, Ploieşti, Târgovişte, Râmnicu Vâlcea,
Piteşti, Giurgiu), cu Orchestra Naţională de Cameră a
Republicii Moldova, cu orchestrele simfonice ale Universităţii de Muzică din
Bucureşti, cu orchestra de cameră „Jeunesses Musicales”

Comedie la Reduta
Duminică, 5 octombrie
2014, de la ora 19:00, la Centrul Cultural Reduta, se joacă
piesa „Amor în farmacie”.
Comedia este o foarte inspirată adaptare realizată de către
regizorul şi actorul Dan Tudor
(Teatrul Naţional Bucureşti)
a celebrului spectacol bulevardier „Farmacia cu nebuni”
de Eugene Labiche – un mare
maestru al genului.

Distribuţia este formată din
artişti de prima mărime ai
scenelor bucureştene: Anca
Ţurcaşiu, Andrei Duban, Dragoş Ionescu, Dan Tudor.
Spectacolul se bucură de cronici extrem de favorabile.
Biletele se găsesc la Libraria St.O. Iosif şi la Centrul de
Copiere din clădirea Cristiana
(vis-a-vis de magazinul Universal). Preţ: 60 lei, 50 lei.

(cu care a obţinut Premiul I
la Concursul Internaţional al
Orchestrelor de Tineret de la
Haga). Între anii 2008 şi
2012 a fost dirijor al Filarmonicii din Piteşti, instituţie
la care este, în prezent, dirijor
invitat permanent.
Pianistul Sorin Dogariu
este solistul Filarmonicii de
Stat Arad şi conferenţiar universitar la catedra de pian a
Facultăţii de Muzică din ca-

drul Universităţii de Vest Timişoara. A predat pianul la
Universitatea Naţională de
Muzică Bucureşti şi a susţinut
numeroase cursuri de măiestrie, fiind frecvent invitat să
facă parte din juriile unor
concursuri internaţionale şi
naţionale de pian.
Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria” (Bdul 15 Noiembrie, nr. 50A).

Bancuri

– Dacă nu mai cerşeşti, îţi voi da
1.000 de dolari pe lună.
Cerşetorul îi răspunde:
– Dacă vei mitui poliţiştii să mă lase
să cerşesc în acest loc, îţi voi da 2.000
de dolari pe lună.
◾ Î.: – Ce cărţi le plac blondelor?
R.: – Cărţile de credit!
◾ O blondă urca scările:
◾ Într-o zi, un om de afaceri vede – Acesta este etajul trei?
un cerşetor pe stradă. Se duce la el – Nu. Patru!
şi îi spune:
– Şi unde este etajul trei?
◾ Sergentul:
– Băgaţi la căpăţînă, regulamentul
nu poate fi încălcat absolut niciodată, cu excepţia situaţiilor prevăzute de regulament!!!
◾ O circulară de la poliţia albaneză:
„Ajutaţi poliţia – Bateţi-vă singuri”...

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

EQUALIZER -PREMIERĂ(THE EQUALIZER)
(N-15), 131 minute,
Acţiune, Crimă, Thriller
orele: 16:00, 21:15
AMERICA, VENIM!
(AP-12), 90 minute,
Comedie
orele: 14:00, 18:00,
20:00, 22:00
SCHIMB DE DAME
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute,
Comedie, Crimă
orele: 19:30, 21:30
PLANŞA -PREMIERĂ(N-15), 80 minute, Dramă,
Romantic
ora: 16:15

LABIRINTUL: EVADAREA
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 13:30, 19:00
ÎN MIJLOCUL FURTUNII
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
ora: 13:15
GARDIENII GALAXIEI -3D(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:00
CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
ora: 17:15
Expoziţie
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi Braşovul – Expoziţie
permanentă. Cărţi, documente, imagini din arhiva istorică a
Muzeului Primei Şcoli Româneşti. Deschisă zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică şi sculptură. O
expoziţie a Institutului pentru relaţii externe, Stuttgart.
Deschisă până în 30 noiembrie 2014 la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21).

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Fii atentă astăzi şi vei descoperi unele informaţii importante care te vor ajută să iei o decizie legată de viaţă ta profesională. O nouă colaborare îţi poate aduce exact succesul.
Taur. Ai grijă ca astăzi să nu te faci de râs în faţă celor cărora
le-ai promis ceva. Este posibil să fii nevoit/ă să verifici de
două ori unele informaţii pentru a nu îi dezamăgi pe cei dragi.
Gemeni. Dacă cineva încearcă să pună astăzi presiune pe
tine, nu te lasă influenţat/ă în niciun fel. Familia şi prietenii
sunt cei mai importanţi pentru tine în acest moment.
Rac. Unele persoane din jurul tău au o influenţă proastă
asupra ta astăzi, aşa că ai grijă cu cine vei intră în contact.
Nu te lasă afectat/ă de greşelile celor din jur.
Leu. Nu eşti foarte energic/ă astăzi, aşa că ar fi bine dacă ai
putea lucra de acasă. Încetineşte puţin ritmul şi aruncă o
privire în jurul tău, e timpul să decizi încotro te îndrepţi.
Fecioară. Astăzi, foloseşte-ţi timpul, eforturile şi energia pentru
interesul tău personal, astfel aşteptările tale vor fi mult mai
concrete. Petrece mai mult timp alături de iubit/ă.
Balanţă. Astăzi este ziua perfectă pentru răsfăţ, aşa că fă-ţi
un cadou sau fă-i unul persoanei iubite. Dispui de suficienţi
bani pentru a-ţi face toate mofturile. Ai grijă de sănătate!
Scorpion. O activitate la care ai renunţat în trecut poate reveni
astăzi în atenţia ta sau a familiei tale. E posibil să se producă
o schimbare în mai bine la locul de muncă.
Săgetător. Dacă cineva din jurul tău nu apreciază corect intenţiile pe care le ai, nu trebuie să te laşi influenţat de ceea
ce spune despre tine. Tu ştii cel mai bine care este adevărul.
Capricorn. Astăzi, o problema sentimentală se va amplifica, însă
ai grijă să nu devină o obsesie. Dacă nu îţi mai poţi ţine gelozia
sub control, ai face bine să discuţi deschis cu partenerul.
Vărsător. Banii pot fi o problemă de care ar trebui să te ocupi
azi, nicidecum nu trebuie ignorată. Dacă ai sesizat o problemă
cu privire la buget, cere sfatul familiei pentru o soluţie.
Peşti. Poţi rezolva orice dacă nu vor există tensiuni între
ţine şi persoană iubită, cel puţin astăzi. Nu face nimănui favoruri, gesturile tale nu vor fi apreciate aşa cum ar trebui!
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

10

Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Creaţia tehnică braşoveană:
Sistem original pentru
aerarea apelor reziduale”
La Combinatul de celuloză şi hârtie din Zărneşti,
ca şi în alte unităţi industriale, funcţionau „staţii
de epurare biologică a
apelor reziduale rezultate
din procesul de producţie”, scria Ştefan Banaru.
După cum se ştie, în aceste
staţii rolul principal în curăţirea apelor îl au microorganismele care se hrănesc cu
materii organice (componente
ale lemnului în cazul Combinatului zărneştean). Pentru
mai buna activizare a acestor
microorganisme, „ele se furajează suplimentar cu azot
şi, în acelaşi timp, trebuie să
li se asigure o importantă cantitate de oxigen, prin aerarea
apelor”.
Pentru a răapunde mai bine
acestor cerinţe, un colectiv de
specialişti de la Combinatul
de celuloză şi hârtie din Zărneşti, din care au făcut parte
inginerii Sava Loghin, Ioan
Dan, Ştefan Hogea, Giro Andraş şi tehnicianul Lazăr Dominteanu, a conceput un „nou
sistem de aerare a apelor denumit de ei cu jet (care funcţionează pe principiul
sifonului), capabil să înlocu-
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Din presa maghiară
Braşoveni apreciaţi în străinătate

Este prezentat arhitectul Aneta Constantinescu. Ea a
creat designul pentru decoraţiunea de fier forjat din holul
Clubului Tractorului şi a conceput interiorul de la Şura
Dacilor. Fiind angajată la trustul Carpaţi, participă la invitaţia unei firme din RFG la un târg de turism din Duisburg, respectiv Düsseldorf. Designerul a realizat interiorul
unui restaurant cu specific românesc, unde
s-au servit specilităţi româneşti făcute de bucătari braşoveni. La standul braşovean a fost apreciat realizarea
tinerei arhitecte.

(Lendvay Éva. Brassóiak külföldön.
În: Brassói Lapok, an 2, nr.14, 9 aprilie 1970, p.90)

„Cantica humana” prezentat la Braşov

Un eveniment muzical de inedit la Braşov: oratoriul „Cantica humana” de Fr. Xavér Dressler în interpretarea Filarmonicii Braşov şi Corului Bach din Sibiu sub
conducerea compozitorului. Concertul a fost găzduit de
Teatrul Dramatic şi a avut un real succes.

(N.J. Oratórium-bemutató Brassóban. În: Brassói
Lapok, an 2 nr. 16, 23 aprilie 1970, p.5)

iască cu rezultate superioare
aeratoarele de atunci.
Având o construcţie simplă,
robustă, deci, o fiabilitate sporită, „aeratorul cu jet asigura
o eficienţă maximă a aerării
datorită dispersării fine a aerului în masa lichidului şi duratei mai mari de contact între
aerul dispersat şi lichid”. De
asemenea, marea invenţie permitea „reglarea gradului de
aerare în limite foarte largi,
ceea ce facilitează menţinerea
constantă a nivelului de epu-

Bravura unui soldat braşovean
Doi subofiţeri ai Regimentului 24 honvezi
din Braşov, reîntorşi de
pe câmpul de luptă din
nordul Monarhiei, ne
povestesc fapta de
eroism a unui camarad.
Când una din companiile acestui regiment,
stând în linie de foc şi
având lipsă mare de muniţie, comandantul a scos
pe mai mulţi soldaţi şi

rare în condiţiile variaţiei
debitului şi calităţii apelor reziduale”. În acelaşi timp, dispăreau ca prin minune efectele
de „rupere” ale nămolului
activ, ceea ce îmbunătăţea
„condiţiile de dezvoltare a
microflorei şi de separare
a nămolului în exces”.
Tot atât de important era
însă şi un alt efect al aeratorului cu jet: consumul de energie electrică pe ansamblul
staţiei de epurare se reducea
cu circa 40 la sută, eficienţa

economică ridicându-se la
2 milioane de lei pe an. Cu
sprijinul ICEPEGA Bucureşti,
sistemul specialiştilor din Zărneşti va fi fost definitivat, întocmindu-se şi documentaţia
tehnică şi de execuţie a lucrărilor de investiţii, urmând ca,
în 1982, aeratoarele cu jet să
fie puse în funcţiune la staţia
de epurare de la C.C.H.
(„Drum Nou” –
1 octombrie 1981)

i-a trimis să aducă muniţie. În
decursul executării acestui ordin, toţi soldaţii trimişi au
fost răniţi sau
ucişi de gloanţele ruseşti. Şi
devenind tot
mai arzătoare
lipsa de muniţie, comandantul a apelat
la soldaţi, ca
să se ofere
singuri. La

apelul comandantului, s-a
anunţat de bunăvoie rezervistul-voluntar Costi Muşlea,
funcţionar de bancă şi fiul
domnului învăţător Muşlea.
În ploaia de gloanţe duşmane,
el a executat cu o rară vitejie
ordinul primit, aducând companiei muniţia necesară. Pentru fapta sa eroică, el a fost
propus spre decorare.

Iulian Cătălui

(Gazeta Transilvaniei, nr. 205,
1/18 octombrie 1914)

O experienţă reuşită

La invitaţia Uniunii Scriitorilor din România, Braşovul şi
Bucureştiul a primit vizita a cinci reprezentanţi de seamă
ai vieţii literare din Ungaria: Benjámin László – poet,
Bodnár György – critic literar, Csanádi Imre – poet, Cseres
Tibor – prozator, Kónya Lajos – poet. La întâlnirea de la
Braşov, operele şi ideile scriitorilor maghiari au fost prezentate publicului român de actorii Teatrului Dramatic
Braşov, Gabriel Săndulescu şi Şt. Dedu Farca, după traducerile reuşite ale lui Constantin Olariu.

(Lendvay Éva. Élmény volt.
În: Brassói Lapok, an 2, nr.13, 2 aprilie 1970, p.3)

La ce ne raportăm

O cronică foarte critică a Salonului de primăvară a graficienilor braşoveni. Autoarea pune întrebări despre criteriul de selecţie a artiştilor pentru acestă expoziţie,
precum şi despre modul nu tocmai reuşit de expunere a
creaţiilor unor artişti consacraţi precum Csutak Levente,
Plugor Sándor, Friedrich Bömches, Alexandrina HilohiGheţie, Viktor Stürmer, Kaspar Teusch, Ioan Mattis. Ea
insistă pentru promovarea adevăratelor valori pentru o
educaţie artistică a publicului braşovean.

(Lendvay Éva. Hol áll a mérce?
În: Brassói Lapok, an 2, nr.16, 23 aprilie 1970, p.5)
Dinu Eva

Mihaela Lupu

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate
◾ Spitalul Judeţean Braşov
◾ Maternitatea Braşov
◾ Spitalul CFR
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,
Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Cabana unde
poţi să stai gratis
Există o cabană unde
orice turist poate să stea
gratis. Totuşi, trebuie
îndeplinită o condiţie
pentru a putea rămâne
peste noapte într-un loc
unde te poţi bucura de
o privelişte minunată.
Condiţia pe care trebuie să
o îndeplinească cei care vor
să se bucure de peisajul superb este să urce 2.531 de
metri, adică până în vârful

muntelui Foronon del Buinz,
situat în Alpii italieni, relatează boredpanda.com.
Cabana a fost construită în
memoria alpinistului Luca
Vuerich, care a murit într-o
avalanşă în 2010, de către familia acestuia. Construcţia a
fost proiectată de către arhitectul Giovanni Pesamosca şi se
află pe traseul Ceria-Merlone.
Materialele de construcţie
au fost transportate cu elicopterul, fiind nevoie de 18 că-

Michael Phelps a ajuns în arestul poliţiei
că înotătorul american se afla
sub influenţa băuturilor alcoolice. Michael Phelps a fost

reţinut de poliţie, iar după ce
i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile şi i s-au luat declaraţii,
a fost eliberat.

Înotătorul american şi-a recunoscut vina public şi şi-a
cerut scuze într-o postare pe
contul său de Twitter.
Nu este pentru prima dată
când Michael Phelps se confruntă cu o astfel de problemă.
Înotătorul american a mai fost
prins băut la volan în 2004,
când a primit 18 luni de închisoare cu suspendare.
Phelps este sportivul cu cele
mai multe titluri olimpice al
tuturor timpurilor: 18 medalii
de aur obţinute ultimele trei
olimpiade.

John Cusak: Hollywood-ul este un bordel
Actorul John Cusack a povestit într-un interviu acordat
cotidianului britanic The
Guardian despre dificultăţile
construirii unei cariere în cinematografie, potrivit contactmusic.com, citat de Mediafax.
„Nu poţi ajunge sus. (Hollywood, n.r.) este un bordel,
iar oamenii o iau razna, cultura de acolo pur si simplu
mănâncă actorii tineri şi apoi
îi scuipă afară. Este greu să
supravieţuieşti fără să îţi găseşti un refugiu”, a afirmat actorul american.
John Cusack îşi promovează în prezent cel mai recent
film, „Map to the Stars”, regizat de David Cronenberg şi
în care joacă alături de Julian-

ne Moore, Robert Pattinson
şi Mia Wasikowska.
Filmul vorbeşte despre obsesia de a deveni vedetă şi
modul în care celebrităţile tinere pot ajunge în cele mai
proaste situaţii posibile.
„Pentru femei este foarte
dură comparaţia lui Bruce,
asta cu dacă ai 26 de ani eşti
la menopauză. Este absurdă
situaţia, doar pentru că e puţin
exagerată. Am prietene actriţe
care sunt trase pe linie moartă
la 29 de ani, pentru că industria vrea ceva nou şi fierbinte
de 22 de ani. Spui că este pornografie infantilă... e ciudat!”,
a afirmat John Cusack.
Actorul a ţinut să precizeze
că Al Pacino şi Rob Reiner au

Un restaurant londonez a creat cel mai scump cocktail
din lume, care costă 11.500 de euro, iar băutura este
dedicată actriţei şi cântăreţei Grace Jones, celebră
pentru apariţia în filmul „Perspectiva unei crime” din
seria „James Bond”, alături de Roger Moore, în 1982.
”The Gigi”, cum este numită băutura, este o reinterpretare a cocktailului din şampanie preferat de clienţii
bogaţi din Mayfair, folosind un amestec de produse
alcoolice de renume şi foarte scumpe, arome amare
şi zahăr, peste care se adaugă fâşii de foiţe de aur.
Potrivit reprezentanţilor restaurantului, preţul uriaş al
băuturii include costurile pentru fiecare sticlă de alcool
folosită, cantitatea fiind suficientă pentru 12 pahare
de băutură.

Secretul unui miliardar pentru succesul în afaceri

lătorii cu acesta pentru ca ele să
ajungă în vârful muntelui. O echipă de 12 muncitori profesionişti,
salvatori montani şi prieteni ai lui
Luca au asamblat construcţia
într-o singură zi.
Cabana a fost deschisă pe
12 septembrie 2012 şi se dovedeşte un refugiu sigur şi providenţial pentru pasionaţii de alpinism.

Multiplul campion olimpic
Michael Phelps a ajuns în
arestul poliţiei, după ce a fost
prins conducând sub influenţa
băuturilor alcoolice. Michael
Phelps, în vârstă de 29 de ani,
a fost oprit de oamenii legii,
după ce a fost prins conducând
cu peste 135 de kilometri pe
oră în Baltimore, într-o zonă
în care limita de viteză era de
doar 70 de kilometri.
Poliţistii au constatat că
sportivul se ţine cu greu pe
picioare. În urma testării cu
aparatul etilotest s-a dovedit

Cel mai scump cocktail din lume

fost mentorii săi în tinereţe.
„Când eram eu tânăr, oamenii
aveau grijă de tine. Existau şi
oameni de treabă în industrie.
Când am venit în Los Angeles,
Rob Reiner mi-a spus «Vino
şi stai în casa mea». M-a învăţat lucruri. Am lucrat cu Pacino, care vorbea cu mine şi
mă învăţa. Acum nu se mai
întâmplă astfel”, a povestit
John Cusack.

Miliardarul britanic Richard Branson, unul dintre cei
mai cunoscuţi antreprenori din lume, susţine că angajaţii ar trebui să-şi poată lua concediu atât timp cât doresc ei şi că o astfel de măsură nu ar afecta compania
la care aceştia lucrează. „Angajatul trebuie să fie cel
care decide dacă şi când îşi ia liber câteva ore pe zi,
o săptămână sau o lună de concediu”, spune Branson,
care menţionează că această politică a fost deja aplicată la sediile companiei sale Virgin din Marea Britanie
şi Statele Unite. Richard Branson consideră că angajaţii
îşi vor lua liber doar atât timp cât vor considera că nu
este afectată activitatea companiei sau cariera lor.
Branson spune că a luat această decizie după ce fiica
sa i-ar fi adus la cunoştinţă că firma americană Netflix
a înregistrat o creştere a afacerilor, după ce conducerea
companiei ar fi introdus această regulă. „Am un prieten
a cărui companie a făcut asta şi beneficiile au fost
enorme: s-a observat o creştere a moralului şi creativităţii angajaţilor, iar productivitatea a crescut până la
cer”, ar fi spus fata miliardarului.

