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Pista aeroportului,
inaugurată oficial
Pista Aeroportului, ale cărei lucrări au început
în primăvara anului trecut, are o lungime
de 2.850 de metri şi o lăţime de 45 de metri

Astăzi, 3 octombrie 2014, la ora 11:00, va fi inaugurată
pista aeroportului Braşov. La eveniment vor participa
Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean,
miniştrii Constantin Niţă şi Ioan Rus, Sorinel Ciobanu

VALUTĂ

Euro
4,4106
USD
3,4883
Gram Aur 136,2724

METEO

Înnorat
11°C /14°C

Cabana Postăvaru rezistă
de 131 de ani în vârful
muntelui!

– directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi
Bucureşti, preşedinţii consiliilor judeţene Covasna şi
Harghita, parlamentarii braşoveni, consilierii judeţeni,
autorităţile administraţiei publice locale.

Cabana Postăvaru, situată la altitudinea de 1605 de metri,
a împlinit 131 de ani de când a apărut pe creasta muntelui.
Este singura cabană montană rămasă din cele 56 pe care Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor (SKV) înfiinţată în
1880 la Sibiu le avea în administrare.
„Este singura cabană care a rămas în picioare şi care este în
administrarea SKV-ului. Cabanele au fost construite cam prin
toate masivele din ţară, dar cele mai multe dintre ele s-au deteriorat de-a lungul timpului şi au dispărut pur şi simplu, altele
au fost revendicate.”, a declarat administratorul Cabanei Postăvaru, Rolf Truetsch, pentru agerpres.ro. Cabana Postăvaru
a fost construită între anii 1881 şi 1883, după ce secţiunea
braşoveană a SKV a construit şi marcat două drumuri în masiv.
Cabana s-a numit iniţial Schulerhutte – Cabana Schuler, după
numele săsesc al Masivului Postăvaru. Cabana a fost extinsă
în 1891 (din 1885 gospodărită şi păzită în timpul verii, iar
din anul 1906 şi în timpul iernii) care şi astăzi se mai poate
vedea încorporată în actuala cabană, fiind cel mai vechi adăpost
montan în funcţiune din ţară. În 1945, cabana a fost naţionalizată şi trece împreună cu celelalte cabane deţinute de SKV
la Oficiul Naţional de Turism care făcea parte din Ministerului
Propagandei. Timp de 50 de ani cabana a găzduit mii de turişti,
degradându-se lent fără reparaţiile necesare, doar mici intervenţii şi vopsită când şi când. Imediat după reînfiinţare în
1996, SKV a depus documentaţia pentru retrocedarea cabanei
astfel că, în luna aprilie 2004, Societatea Poiana Braşov SA
restituie în natură către SKV Cabana Postăvarul şi terenul aferent. „În prezent, Cabana Postăvaru are 100 de locuri de
cazare în camere cu două, trei, patru, cinci şi şase locuri,
camere duble cu duş în cameră, o sală de mese de 100 de
locuri, o sală mai mică pentru activităţi de cabană în serile
lungi de iarnă, o terasă amenajată” a declarat Rolf Truetsch,
pentru agerpres.ro.
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Stegarii vor să stingă „lanterna”

Săli de sport noi construite la Braşov

FC Braşov va primi în etapa cu numărul 10, vizita lanternei roşii a primei ligi de fotbal, CSMS Iaşi. Fără
înfrângere de trei runde, stegarii vor
întâlni astăzi de la ora 18.30, singura
echipă din primul eşalon care nu a
cunoscut până acum gustul victoriei.
Înaintea jocului de sâmbătă, FC Braşov ocupă locul 12 în clasament, cu

Primăria este în curs de a finaliza procedura pentru scoaterea la licitaţie a
lucrărilor de construcţie a două noi
săli de sport, pentru şcolile gimnaziale
9 şi 15. Potrivit primarului George
Scripcaru, săptămâna viitoare va fi
trimisă spre validare, către Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice

10 puncte acumulate. Galben-negrii
spun că au nevoie foarte mare de
cele trei puncte puse la bătaie în jocul
de astăzi. „Am face o diferenţă între
noi şi ei, iar cele două săptămâni de
pauză care vor urma le vom putea
pregăti mult mai liniştiţi.” a declarat
principalul stegarilor, Adrian Szabo.
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(ANRMAP), documentaţia necesară
licitaţiei pentru construcţia sălii de
sport a Şcolii Gimnaziale nr 9, iar
după validare, anunţul de licitaţie va
fi postat în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP). Petnru
şcoala nr 15, dosarul mai are nevoie
de avizul de la Pompieri şi de autorizaţia de construcţie.
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Părinţii şoferului sinucigaş de pe DN1 cer iertare

Deveniţi părinţii unui sinucigaş care a scandalizat opinia
publică, mama şi tatăl lui George Dumitru, tânărul care
a ucis cinci persoane, transmit un mesaj pentru familiile
victimelor. „Vă scriem cu durere în suflet, cu rugămintea
de a ne respecta suferinţa pentru pierderea lui George,
fiul nostru, frate şi prieten atât de iubit de cei care l-au
cunoscut. Mulţumim celor care au reuşit să ne înţeleagă,
fiind alături de noi, lăsându-l doar pe Bunul Dumnezeu
să judece cele întâmplate. Ştim că orice cuvânt am spune familiilor îndurerate nu le vom putea alina durerea.
Ne este greu să exprimăm în scris ceea ce simţim acum,
dar sufletul nostru este alături de rudele îndoliate, şi le
transmitem sincere condoleanţe”, transmit părinţii lui
George. George Dumitru a vrut să se sinucidă şi a intrat
cu maşina pe contrasens, unde a lovit o maşină în care
se aflau cinci persoane. Toţi au murit pe loc.

Accident mortal lângă Făgăraş

Un bărbat în vârstă de 65 de ani şi-a pierdut viaţa întrun accident rutier produs miercuri seară, pe Drumul
Naţional 1. Bărbatul se deplasa pe partea carosabilă
a drumului naţional, în momentul în care a fost lovit de
un autoturism care circula din direcţia Făgăraş către
Sibiu.
Accidentul s-a produs în apropierea localităţii Viştea
de Jos. Deşi echipajul medical a ajuns imediat la faţa
locului, medicii nu au mai putut să-i salveze viaţa prin
resuscitări. Oamenii legii de la Biroul Rutier fac cercetări
pentru a stabili circumstanţele producerii accidentului.

Controale pentru ţinerea sub control
a „bolii limbii albastre”

Tot mai multe judeţe din România sunt afectate de
„boala limbii albastre”, care apare la rumegătoare, aşa
cum reiese dintr-un bilanţ făcut public alaltăieri de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Astfel, dacă în 22 august
a fost diagnosticat primul caz în ţară, în judeţul Buzău,
în prezent există focare în 23 de judeţe. Din fericire,
Braşovul nu se află pe această listă, dar sunt incluse
judeţele învecinate Prahova şi Argeş. Pentru ca situaţia
să rămână sub control, reprezentanţii DSVSA Braşov
şi ai celorlalte Direcţii din ţară au organizat întâlniri de
informare şi instruire cu medicii veterinari, cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de
bovine şi ovine şi cu reprezentanţi ai firmelor de transport animale. Boala nu se transmite la om şi nu afectează produsele provenite de la animalele bolnave.
Proprietarii de animale au obligaţia să anunţe imediat
medicul veterinar de apariţia unor semne de boală la
animale, a cazurilor de moarte suspectă sau despre
tăierile de necesitate”.
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A început campania electorală
Campania electorală
pentru alegerile prezidenţiale 2014 a început
astăzi, 3 octombrie, şi
se încheie pe
1 noiembrie, în
dimineaţa zilei
premergătoare
turului 1 de scrutin.
În această perioadă de
30 de zile, candidaţii
pentru Cotroceni beneficiază de o serie de
privilegii, însă trebuie
să şi respecte anumite
interdicţii.
CNA a decis că, în perioada campaniei electorale, prezidenţiabilii au acces
gratuit şi egal la posturile
publice de radio şi de televiziune.
Pe lângă audiovizual, Legea 370 din 2004 pentru
alegerea Preşedintelui României le oferă candidaţilor
şi celor care îi susţin o gamă

variată de metode prin care
să-i determine pe români
să-i voteze. Candidaţii se
pot exprima liber, fără discriminare
şi, în situaţia în
care obţin au-

Cei 14 candidaţi la alegerile prezidenţiale mai beneficiază în timpul campaniei
electorale de serviciile SPP.
Aceştia au dreptul la un
aghiotant, o maşină şi un
şofer, puse la dispoziţie.
Legea prevede şi o serie
de interdicţii pentru candidaţii la alegerile prezi denţiale. Spre exemplu,
campania electorală nu se
poate desfăşura în unităţile
şcolare, cel puţin nu în
timpul programului de
învăţământ, dar nici în
penitenciare ori în
unităţile militare.
Reprezentanţele diplo-

matice trebuie, de asemenea, evitate de către candidaţi şi de echipele lor de
campanie.
O altă prevedere face referire la folosirea minorilor
cu vârsta sub 16 ani pentru
distribuirea sau lipirea de afişe electorale, care este strict
interzisă. Nici combinarea
culorilor din afişe „într-o
succesiune care reproduce
drapelul României
sau al
altui
stat”
nu este
permisă.

t o r iza ţ iile
necesare, pot
organiza mitinguri, adunări sau
marşuri cu scop
electoral, scrie adevarul.ro.

Cristian Cioacă, executat silit de familia Elodiei Ghinescu
Avocata familiei Ghinescu,
Crina Radu, a depus la un
executor judecătoresc cerere
pentru executarea silită a bunurilor lui Cristian Cioacă în
contul daunelor morale pe
care fostul poliţist este obligat
să le plătească familiei Elo-

diei prin sentinţa definitivă a
Curţii de Apel Piteşti.
Avocata Crina Radu a declarat, miercuri, că în cursul
zilei de marţi a depus la un
executor judecătoresc de pe
lângă Curtea de Apel Braşov
o cerere de executare silită a
bunurilor lui Cristian
Cioacă în contul daunelor morale pe care acesta
trebuie să le plătească
familiei fostei sale soţii
Crina Radu a precizat că a cerut executarea silită a sumei totale
de 250.000 de euro.
Din această sumă,

150.000 de euro reprezintă
despăgubirile morale pentru
mama Elodiei, Emilia Ghinescu, la care se adaugă
100.000 de euro daunele morale stabilite de Curtea de
Apel Piteşti pentru fratele
Elodiei, Robert Constantin
Ghinescu.
Avocata familiei Ghinescu
a mai spus că nu a putut cere
executarea silită şi pentru
suma stabilită de instanţă ca
daune morale pentru fiul cuplului Cioacă-Ghinescu, întrucât bunica acesteia, Emilia
Ghinescu, nu este reprezentantul legal al copilului.

Potrivit sentinţei Curţii de
Apel Piteşti, Cristian Cioacă
trebuie să plătească fiului său,
Patrick-Matei
Cioacă,
130.000 de euro daune morale pentru uciderea mamei
sale. „Executorul urmează să
afle ce sume, conturi sau
sume de bani mai are Cristian Cioacă şi să procedeze
conform legii în astfel de situaţii” a spus Cina Radu.
În 18 iunie, poliţistul Cristian Cioacă a fost condamnat
definitiv de Curtea de Apel
Piteşti la 15 ani şi opt luni de
închisoare pentru uciderea
soţiei sale.

Robert Turcescu
nu va fi pus sub acuzare
Procurorul general, Tiberiu
Niţu, a declarat, ieri dimineaţă, că Parchetul nu se autosesizează în cazul lui Robert
Turcescu. Niţu a ţinut să precizeze că toate declaraţiile făcute de jurnalist, referitor la
faptul că a fost ofiţer acoperit, au fost analizate şi s-a
constatat că nu aduc atingere
siguranţei naţionale.
Tiberiu Niţu a mai spus că
afirmaţiile lui Robert Turcescu, legate de faptul că a fost
ofiţer acoperit, nu constituie
infracţiuni.
În ceea ce priveşte sesizările depuse de deputatul Mădălin Voicu şi senatorul Ilie
Năstase, Tiberiu Niţu a spus
că acestea nu vor fi luate în
considerare.
„Sesizările făcute de Mădălin Voicu şi Ilie Năstase nu

vor fi luate în considerare. Sesizările celor doi nu au fost
făcute sub forma unor plângeri penale”, a precizat procurorul general, Tiberiu Niţu.
Jurnalistul Robert Turcescu a confirmat că a fost
ofiţer acoperit.„Nu sunt nişte aşa-zise documente. Eu
le-am pus astăzi pe blogul
personal. E o mărturisire publică. În ceea ce priveşte documentele, sunt dispus,
oricând voi fi chemat de organele de anchetă şi de judecători, să spun adevărul
despre ceea ce ştiu eu despre
aceste lucruri. Nu sunt postate de altcineva. Sunt lucruri
pe care mi le asum: eu leam urcat pe blog, eu am
scris lucrurile acelea. Sunt
documente reale”, a declarat
Robert Turcescu.
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Alte două şcoli din Braşov
vor avea săli de sport noi
Primăria este în curs de
a finaliza procedura
pentru scoaterea la licitaţie a lucrărilor de construcţie a două noi săli
de sport, pentru şcolile
gimnaziale 9 şi 15.
Săptămâna viitoare va fi
trimisă spre validare, către
Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
(ANRMAP), documentaţia
necesară licitaţiei pentru construcţia sălii de sport a Şcolii
Gimnaziale nr 9, iar după validare, anunţul de licitaţie va
fi postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP).
Pentru şcoala nr 15, dosarul mai are nevoie de avizul
de la Pompieri şi de autorizaţia de construcţie, apoi se
va demara procedura pentru

Primăria a construit deja la şcoli săli de sport destinate gimnasticii, dar care pot găzdui şi sporturi de echipă
licitaţie. „Sperăm să primim
cât mai repede avizele din
partea ANRMAP, pentru a

putea lansa licitaţiile, pentru
a ne apuca de execuţia propriu-zisă chiar din acest an.

Undă verde iniţiativei braşovene
de a avea serviciu 112 şi hipoacuzicii
Hipoacuzicii vor avea acces
la Sistemul Naţional Unic
pentru apeluri de Urgenţă,
112. Este iniţiativa legislativă
a senatorului liberal Sebastian
Grapa, proiect normativ care
a primit avizul Guvernului.
De această propunere vor beneficia peste 30 000 de cetăţeni cu probleme de auz.
„Implementarea unui sistem
care să răspundă nevoilor
acestei categorii trebuie să reprezinte o prioritate, mai ales
în contextul în care egalitatea
de şanse şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi sunt tot mai intens

dezbătute. Vestea bună este că
s-a dat avizul de la Guvern,
iar aprobarea acestor prevederi este o chestiune de timp”,
a anunţat Sebastian Grapă.
La nivelul statelor din Uniunea Europeană, cel mai des
este folosit sistemul de alertă
prin SMS (Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Italia,
Marea Britanie, Spania sau
Suedia). De asemenea, alte
state ( Belgia, Franţa, Germania sau Spania) oferă posibilitatea apelării serviciului de
urgenţă prin fax, însă măsura
prezintă, evdeint, unele dezavantaje. În majoritatea statelor,

serviciul este organizat pe
bază de PSAP (Public-Safety
Answering Point ) „Din acest
motiv, pentru a răspunde nevoilor celor peste 30.000 de
cetăţeni hipoacuzici din România (înregistraţi oficial), am
propus modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19
martie 2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri
de urgenţă, în sensul introducerii obligativităţii implementării unui serviciu adaptat
nevoilor celor care suferă de
hipoacuzie”, a precizat Grapă.
Sebastian Dan

Înscrieri pentru Loteria Vizelor pe 2016
Înregistrările pentru Loteria
Vizelor (Diversity Visa – DV)
pe anul 2016 au început de la
1 octombrie şi se încheie pe
3 noiembrie, programul urmând să pună la dispoziţia
persoanelor care îndeplinesc
cerinţe simple, dar stricte, de
calificare vize de rezidenţă
permanentă în Statele Unite,
informează un comunicat remis de Ambasada SUA. Potrivit sursei citate, România
se află printre ţările participante la programul DV-2016.
„Înregistrările pentru programul DV-2016 trebuie

transmise electronic. Solicitanţii sunt sfătuiţi să nu
aştepte până în ultima săptămână a perioadei de înregistrare pentru a se înregistra”,
precizează comunicatul.
Cei care trimit mai mult de
o înregistrare de persoană vor
fi descalificaţi. Solicitanţii trebuie să se fi născut într-o ţară
care participă la program, dar
să îndeplinească şi criteriul
educaţional, adică să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă
de bacalaureat sau în ultimii
cinci ani să fi lucrat cel puţin
doi ani într-o meserie eligibi-

lă. Pentru determinarea calificării pe baza experienţei în
muncă se va folosi baza de
date O*NET OnLine a Departamentului Muncii al SUA.
„Solicitările care se califică
vor fi selecţionate în mod aleatoriu de un computer. Toţi participanţii la program pot să
verifice statutul solicitării lor
pe pagina de internet E-DV la
www.dvlottery.state.gov la secţiunea Entrant Status Check,
pe baza numărului de confirmare, începând cu data de
5 mai 2015.”, mai arată sursa
citată.

Aceste două săli de sport noi
sunt parte din strategia noastră de a dezvolta sportul de

masă şi de a oferi fiecărei
şcoli din municipiul Braşov o
sală de sport şi condiţii bune
pentru desfăşurarea orelor de
educaţie fizică. Cu câţiva ani
în urmă, din păcate, în multe
dintre şcolile braşovene, orele
de sport se ţineau într-o sală
de clasă sau în alte spaţii improvizate, din incinta unităţilor de învăţământ. Având în
vedere importanţa acestei discipline pentru sănătatea elevilor, consider că este
obligaţia noastră să asigurăm
toate facilităţile necesare pentru ca orele de sport să se desfăşoare în cele mai bune
condiţii”, a spus primarul municipiului Braşov, George
Scripcaru.
Municipalitatea a preluat
modelul acestor săli de sport
după proiecte construite prin
Compania Naţională de Investiţii, un exemplu fiind sala

de sport a şcolii nr. 31. Sala
a fost dată în folosinţă în luna
noiembrie a anului trecut şi
a costat 851.042 de lei. Sala
are o suprafaţă construită de
385 de metri pătraţi, un teren
de sport cu dimensiuni de
9x18 metri şi o capacitate de
60 de persoane, fiind destinată în principal gimnasticii,
dar poate găzdui şi sporturi
de echipă cum ar fi fotbal sau
baschet. Pe lângă spaţiul de
gimnastică, sala are un cabinet medical situat la parter,
cu acces direct pe terenul de
sport, un birou pentru profesor, cu vedere, de asemenea,
către spaţiul pentru gimnastică, vestiare, grupuri sanitare
şi spaţiu de depozitare a materialelor sportive.
După acest model, anul trecut au fost construite la Braşov sălile de sport de la şcolile
31, 1, 13 şi 30.
A.P.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII

Siguranţă rutieră
Statistica accidentelor rutiere înregistrate la
nivelul ţării în primele 9 luni ale anului 2014
evidenţiază faptul că abaterile săvârşite de către
tinerii cu vârsta între 18 şi 21 ani, în calitate de
participanţi la traficul rutier (conducători auto,
biciclişti, pietoni, mopedişti), au generat comiterea a 385 accidente grave soldate cu 80 morţi,
429 răniţi grav şi 232 răniţi uşor.
Excesul de viteză, viteza neadaptată la condiţiile de drum, conducerea imprudentă dar şi tra-

versarea neregulamentară a drumurilor publice
şi nerespectarea regulilor de circulaţie de către
biciclişti şi mopedişti au fost principalele cauze
generatoare ale acestor accidente.
A conduce o maşină este o aventură pentru
mulţi tineri iar acest lucru dovedeşte o imaturitate
emoţională a acestora în anumite situaţii.
Lipsa de experienţă, neatenţia la volan şi manevrele uneori periculoase pot conduce la adevărate tragedii.

Având în vedere riscurile la care pot fi expuşi tinerii în calitate de participanţi la
traficul rutier şi pentru a evita producerea unor evenimente rutiere, recomandăm:
CONDUCĂTORILOR AUTO
◾ Adaptarea stilul de conducere la condiţiile meteo-rutiere.
◾ Respectarea cu stricteţe a regimului legal de viteză.
◾ Păstrarea distanţei corespunzătoare între autovehicule şi
circulaţia cu viteză redusă în special în apropierea trecerilor
pentru pietoni.

◾ Folosirea sistemului „mâini libere” în timpul conducerii
sau folosirea acestuia după oprirea autovehicolului într-un
loc sigur.
◾ Dacă aţi consumat băuturi alcoolice renunţaţi să urcaţi la
volan!

MOPEDIŞTILOR
◾ Înainte să conduceţi un moped trebuie să urmaţi cursurile
de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de
pregătire a conducătorilor de autovehicule.
◾ Verificaţi starea tehnică a vehicolului înainte de a pleca la
drum.

◾ Purtaţi casca şi echipamentul de protecţie omologate.
◾ Asiguraţi-vă temeinic şi semnalizaţi înainte de orice schimbare a direcţiei de mers.
◾ Pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă purtaţi
vesta reflectorizantă.

PIETONILOR
◾ Respectaţi regulile privind utilizarea şi traversarea drumului
public.
◾ Evitaţi să folosiţi telefonul mobil sau să ascultaţi muzică

în căşti şi concentraţi-vă atenţia asupra traficului.
◾ Fiţi prevăzători şi nu vă bazaţi pe obligaţia partenerilor de
trafic de a vă proteja.

NU UITAŢI:
RESPECTÂND REGULILE NESCRISE ALE CONDUITEI PREVENTIVE
PUTEŢI PREÎNTÂMPINA EVENIMENTELE RUTIERE NEDORITE
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Ştiri pe scurt
Gazprom a redus livrările de gaze către România

Grupul rus Gazprom a redus miercuri, pentru a doua oară,
livrările de gaze naturale către România, de această dată
cu 13% faţă de nivelul planificat, a anunţat Departamentul
pentru Energie, care menţionează că „ar trebui să ne obişnuim cu astfel de situaţii”. „Volumul total al livrărilor de gaze
ruseşti din această perioadă este la un nivel foarte scăzut,
sub 0,2 milioane metri cubi pe zi, în condiţiile în care producţia
României este la un nivel de aproximativ 31 milioane metri
cubi pe zi”, se arată într-un comunicat al Departamentului
pentru Energie. În prezent, consumul de gaze se situează
la circa 22 milioane de metri cubi pe zi, iar din producţia de
aproximativ 31 milioane de metri cubi, circa 9 milioane de
metri cubi se înmagazinează în continuare zilnic.
Volumele pe care le importăm sunt foarte mici, iar România
este pregătită să facă faţă foarte bine acestei ierni fără ca
populaţia să aibă de suferit, a precizat ministrul delegat
pentru Energie, Răzvan Nicolescu.

Se va reglementa piaţa produselor agricole

Ministerul Agriculturii va finaliza în 30 de zile normele metodologice de aplicare a Legii privind reglementarea pieţei
produselor agricole, urmând ca până la finele anului legea
să devină funcţională, a declarat joi vicepremierul Daniel
Constantin, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
„Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, adoptat
de Parlament, urmează să fie promulgat de preşedintele
României, iar noi lucrăm la minister pentru elaborarea normelor metodologice. Deşi avem un termen de 180 de zile,
estimez că vom finaliza aceste norme în cel mult 30 de
zile, astfel încât legea să devină funcţională până la finele
anului, iar producătorii români vor putea să-şi poată comercializa în mod direct produsele în pieţele agroalimentare”, a adăugat vicepremierul Daniel Constantin.
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INS: Au crescut vânzările
cu amănuntul în primele opt luni
Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a
crescut, atât ca serie
brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi
de sezonalitate, cu 7,6%
în primele opt luni ale
acestui an, comparativ
cu perioada similară din
2013, potrivit unui comunicat al Institutului
Naţional de Statistică.
Potrivit INS, volumul cifrei
de afaceri pentru comerţul
cu amănuntul (cu excepţia
comerţului cu autovehicule
şi motociclete), serie brută,
în perioada 1 ianuarie-31 august 2014, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 august
2013 a înregistrat o creştere
cu 7,6% datorită creşterii
vânzărilor de produse nealimentare (+11,0%), vânzărilor de produse alimentare,
băuturi şi tutun (+8,4%) şi
comerţului cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+0,6%).

Volumul cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete),
serie ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi
de sezonalitate, în perioada
1 ianuarie-31 august 2014,
comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 august 2013, a înregistrat o creştere cu 7,6%
datorită creşterii vânzărilor

de produse nealimentare
(+11,3%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+8,0%) şi comerţului cu
amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în magazine specializate (+1,2%).
Datele INS arată că Volumul cifrei de afaceri pentru
comerţul cu amănuntul (cu
excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie

brută, în luna august 2014,
comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu cu
0,1% datorită creşterii vânzărilor de produse alimentare,
băuturi şi tutun (+3,6%). Scăderi au înregistrat comerţul
cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în magazine specializate (-1,6%) şi
vânzările de produse nealimentare (-1,6%).

România se poate transforma într-un
hub regional pe noul „Drum al Mătăsii”
România se poate transforma într-un hub regional strategic, pe noul „Drum al
Mătăsii”, având în vedere numeroasele resurse de care dispune, atât în domeniul
energetic, cât şi de altă natură,
a declarat joi ministrul român
al Economiei, Constantin
Niţă (foto), în cadrul Bucharest Forum 2014, „Deblocarea
potenţialului Eurasiei. Decizii
strategice pe Noul Drum al
Mătăsii”, organizat de Institutul Aspen România.
„Dezvoltarea relaţiilor economice la nivel regional, precum şi dezvoltarea conexi–
unilor de transport şi armonizarea politicilor în domeniul
comercial sunt elemente care
fac ca noul «Drum al Mătăsii»
să poată să conecteze cât mai
bine Europa de Asia. România
dispune de numeroase resurse,

nu doar energetice, care trebuie
valorificate într-un mod cât mai
eficient. Toate acestea resurse,
fie că vorbim de resurse naturale, umane, experienţă şi tradiţie, pot transforma România
într-un hub regional strategic.
Şi faptul că suntem aşezaţi la
Marea Neagră ne oferă un bun
prilej de a ne implica direct în
schimburile economice internaţionale între Europa şi Asia”,
a spus ministrul Economiei.
El a precizat că România are
drept obiectiv recâştigarea pieţelor pe care le-a pierdut, mai
ales în această zonă. „Suntem
foarte interesaţi în a promova
relaţiile economice cu China,
India, Azerbaijan, Kazahstan
sau Georgia, state cu care am
avut relaţii economice bune
care acum, din păcate, nu se
ridică la nivelul aşteptărilor şi
a oportunităţilor de care dis-

pune România”, a subliniat
Constantin Niţă.
Ministrul Economiei a
amintit faptul că, anul trecut,
România a avut exporturi de
50 de miliarde de euro, din
care 70% au mers către Uniunea Europeană şi doar 30%
către alte pieţe, iar anul acesta,
la şapte luni, exporturile au
crescut la un nivel istoric de
30 de miliarde de euro, dar
proporţia s-a menţinut.

România, lider în UE la creşterea preţurilor
Preţurile producţiei industriale au scăzut cu 1,4% în zona
euro şi cu 1,5% în Uniunea Europeană, în august 2014 comparativ cu perioada similară
din 2013, singurele creşteri fiind înregistrate în România,
Letonia şi Suedia, arată datele
publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Pe categorii de bunuri,
preţurile pro-ducţiei industriale în UE au înregistrat
cele mai mari scăderi în sectorul energetic (minus 4,4%)
şi în industria bunurilor intermediare (minus 0,6%). În
schimb, s-au înregistrat creşteri în cazul preţurilor din
industria bunurilor de uz cu-

rent (0,1%), în cazul bunurilor de capital (0,4%) şi în
industria bunurilor de folosinţă îndelungată (1%).
În august 2014 comparativ cu luna precedentă, preţurile producţiei industriale
au scăzut cu 0,1% în zona
euro şi în Uniunea Europeană.
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S-au aprobat dosarele pacienţilor
cu afecţiuni oncologice
Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate
(CNAS) a aprobat toate
dosarele eligibile depuse de pacienţii cu afecţiuni oncologice, care
necesită tratament cu
molecule, anunţă un comunicat al CNAS.
„Comisiile de specialitate,
întrunite în luna septembrie,
la CNAS, au analizat cele
2.556 de dosare depuse de
bolnavii cu afecţiuni oncologice pentru continuarea şi iniţierea tratamentului cu molecule scumpe. În urma analizei,
comisiile din cadrul CNAS au
aprobat continuarea tratamentului pentru 1.249 de bolnavi şi iniţierea tratamentului
pentru 1.263 de bolnavi. Au
fost incluse în tratament toate
dosarele complete şi care au
corespuns criteriilor de includere”, precizează sursa citată.
Comunicatul mai relevă că,
în prezent, se află depuse la

În ultimii ani, numărul total al bolnavilor cu afecţiuni oncologice care au acces la tratament a crescut

CNAS un număr de
203 dosare, care vor
fi analizate în cadrul
comisiilor din luna
octombrie 2014.
„Un n u m ăr de
8.607 de bolnavi cu
afecţiuni oncologice
beneficiază acum de
tratament cu molecule
scumpe, cu aprobarea
CNAS, cu peste 1.000
de pacienţi mai mult
decât la începutul
Urmărim să scurtăm
anului. (...) În ultimii
cât mai mult posibil
ani, numărul total al
timpul de aşteptare
bolnavilor cu afecţiuni
al pacienţilor care au
oncologice care au acces la tratament a
nevoie de tratament
crescut, în medie, cu
cu aprobarea CNAS
3.000 de pacienţi pe
Vasile Ciurchea,
an, ajungând de la
preşedintele
Casei Naţionale
90.474 de bolnavi, în
de
Asigurări
de Sănătate
2008, la 108.000 de
bolnavi, în 2014”,
adaugă CNAS, în comunica- şi CNAS acordă „o atenţie
tul difuzat ieri.
deosebită” derulării optime a
Potrivit şefului acestei in- Programului naţional de onstituţii, Ministerul Sănătăţii cologie.

Laboratoare de Imunofenotipare
şi Citogenetică la Institutul de la Fundeni
Două laboratoare, de Citogenetică şi Imunofenotipare,
care vor ajuta la efectuarea
unor analize performante şi
depistarea precoce a leucemiilor acute, au fost inaugurate,
joi, la Institutul Clinic (IC)
Fundeni.
„Am reuşit acest lucru
printr-un proiect finanţat în
totalitate de compania GDF
Suez. Aceste două laboratoare,
împreună cu cele deja existente, formează o platformă de
diagnostic şi monitorizare a
bolilor hematologice, o platformă unică în România prin
complexitatea ei, prin supraspecializarea personalului şi
prin calitatea echipamentelor

existente. Folosirea acestor
echipamente moderne permite
îmbunătăţirea semnificativă a
activităţii şi a rezultatelor
noastre. Analizele efectuate în
aceste două laboratoare
permit stabilirea unui diagnostic corect şi, mai ales, încadrarea în grupe de risc, alegerea
unor terapii adaptate riscului
şi verificarea precoce a pacienţilor care trebuie să primească transplant medular.
Aceste analize permit urmărirea răspunsului la terapie”, a
declarat, ieri, Daniel Coriu,
şeful Centrului de Transplant
Medular al IC Fundeni.
Cele două laboratoare au
fost realizate prin intermediul

programului „Energie pentru
o şansă la viaţă”, care a demarat în anul 2013. Laboratoarele au fost renovate complet şi dotate cu echipamente
de ultimă generaţie: un sistem
de cariotipare automată şi un
analizator automat de citometrie în flux.
„Suntem bucuroşi că am finalizat acest demers împreună
cu partenerii de proiect. Investiţia este importantă şi contribuie major la managementul
afecţiunilor hemato-oncologice
în cadrul Institutului, totul în
beneficiul pacienţilor care se
confruntă cu astfel de probleme”, a declarat managerul IC
Fundeni, Carmen Orban.

Spirometrii gratuite la Braşov
Persoanele interesate să îşi
testeze sănătatea plămânilor o
pot face gratuit până la sfârşitul
anului, în centre din 19 oraşe
din ţară şi din Bucureşti, în cadrul unei campanii a Societăţii
Române de Pneumologie.
Spirometriile gratuite vor
avea loc în 19 oraşe, printre
care şi Braşov. BPOC (bronhopneumopatia obstructivă
cronică) este o boală a plămânilor care afectează aproximativ un milion de români şi
despre care se estimează că

va deveni a treia cauză de deces la nivel mondial, în România fiind mult subdiagnosticată.
Un studiu făcut în 2012, la
iniţiativa Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate, pe
aproape 10.000 de români
arată că mulţi dintre bolnavi nu
îşi dau seama de severitatea
bolii lor, accesul la specialişti şi
analize gen spirometrie fiind
extrem de redus. Acelaşi studiu
arată că bărbaţii sunt mult mai
afectaţi de BPOC decât femeile,

boala lovind în aceeaşi măsură
bogaţii şi săracii. Spirometria,
investigaţia cea mai potrivită
pentru a identifica BPOC, se
face simplu şi rapid, iar rezultatele se dau pe loc.
La Braşov, spirometriile gratuite din cadrul programului vor
fi efectuate de dr. Dana Alexandrescu, la cabinetul de pe strada
Sitei nr. 17. Programul cabinetului este de la orele 12.00 la
17.00 în fiecare zi de joi şi vineri. Pentru programări puteţi
suna la 0721.375.463.
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Johannes Honterus,
personalitate
de talie europeană
Johannes Honterus s-a născut în 1498, într-o familie
burgheză – tatăl era maistru
pielar, dar deţinea şi o fermă.
Locuia pe strada Neagră, actuala Bălcescu. Avea aplecare spre studiu, de aceea tatăl
îl trimite la Universitatea din
Viena, primind în 1525 titlul
de magistru al artelor libere.
Honterus va fi profesor la
„renumita universitate poloneză din Cracovia”. A scris
lucrări de gramatică latină
şi geografie care i-au adus
faimă europeană. Era, de
fapt, unul dintre cei mai bine
vânduţi autori. Cărţile lui
erau atât de bune, încât au
fost reeditate de circa 150 de
ori în 100 de ani. Honterus
s-a aflat un timp la Basel,
în Elveţia, unul dintre cele
mai importante centre uma-

niste ale vremii. Aici a colaborat cu mai mulţi tipografi,
acesta fiind motivul întoarcerii în oraşul natal pentru
a deschide propriul atelier
tipografic, unde Diaconu Coresi a multiplicat cărţi româneşti şi slavone pentru
biserica ortodoxă. Activitatea
tipografică era atât de intensă, încât Honterus deschide
o moară de hârtie.
Marele învăţat se interesează
în mod deosebit de educaţia
tineretului. Honterus este cel
care cere şcolarizarea fetelor,
aflate pe atunci în afara învăţământului. El reorganizează vechea şcoală de limbă
germană din Braşov, ce data
din 1388. În 1541, construieşte o nouă clădire pentru
gimnaziu şi apoi înfiinţează
o impresionantă bibliotecă

publică. Din păcate, la marele incendiu din 1689,
cea mai mare parte din cărţile valoroase au ars.
Gimnaziul umanist înfiinţat de Honterus a jucat
un rol important în viaţa culturală a Transilvaniei și a rămas până azi un liceu de prestigiu.
Din funcţia de prim-preot al bisericii evanghelice, reformează bisericile saşilor, care adoptă
confesiunea luterană.

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Honterus moare în 1549, la numai 51 de ani,
Şi este înmormântat în Biserica Neagră. În curtea
bisericii se află statuia lui, dezvelită în 1898,
E.C.
la 400 de ani de la naşterea savantului.
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Ziua Mondială a
Animalelor la Braşov
Asociaţia de protecţie a
animalelor „Milioane de
Prieteni” din Braşov sărbătoreşte Ziua Mondială
a Animalelor prin două
evenimente inedite.
Iubitorii de animale sunt invitaţi să participe mâine, 4 octombrie, de la ora 11.00, la
Adăpostul public municipal
din Stupini, la un eveniment
special desfăşurat în parteneriat cu Primăria Braşov:
„Prima casă pentru căţei”.
Adăpostul SPGA şi AMP asigură uneltele necesare şi materialele pentru ca persoanele
prezente la eveniment să îşi
arate iscusinţa construind căsuţe pentru căţei.
„Adăpostul public este suprapopulat şi căţeii au nevoie
de spaţii de cazare. Rugăm iubitorii de animale să vină cu
scânduri, cuie, sau tot ce cred
că este necesar pentru construirea unei căsuţe de lemn

pentru căţei”, a declarat Cristina Lapis, preşedinte AMP.
Toate căsuţele vor fi donate
Adăpostului public, iar cea
mai frumoasă realizare imo–
biliară va fi premiată.
Sărbătorirea Zilei Mondiale
a Animalelor va continua duminică, 5 octombrie, de la ora

13 la Sanctuarul Libearty din
Zărneşti, unde va avea loc un
serviciu religios desfăşurat la
Capela Sf Serafim de Sarov.
Intrarea tuturor persoanelor
însoţite de animalele proprii
va fi gratuită.
Ziua internaţională a animalelor a fost iniţiată în 1931

De aripi vor fi agăţate leagăne
pentru copiii cu vârsta de pes-

te cinci ani. În jurul avionului
va exista şi o „pistă” din material cauciucat. Un alt element de referinţă al locului
de joacă este turnul de control
cu topogan, care le va fi accesibil copiilor fie cu ajutorul
unei scări, fie pe un panou pe
care se vor putea căţăra cu
ajutorul unei frânghii. Alte
două topogane vor porni din
corpul unei rachete. Lucrările
vor fi gata în această lună,
spun oficialii municipalităţii.

Resistematizări în zona 13 Decembrie
În următoarea perioadă, pe
strada 13 Decembrie vor fi
realizate resistematizări ale
traficului, determinate de apariţia unor noi centre comerciale. La intersecţia cu strada
Henri Coandă, pentru a asigura accesul pentru aprovi-

Centrul Musashino
îşi va continua activitatea
Autorităţile locale s-au întâlnit cu managerul Direcţiei
Relaţii Internaţionale a Primăriei Musashino, Japonia,
Obi Takashi, pentru a discuta despre semnarea celui
de-al treilea Acord de colaborare între cele două primării, pentru susţinerea
Centrului Cultural Musashino, Braşov şi continuarea

cooperării dintre cele două
oraşe. Acest acord se încheie pe o perioadă de cinci ani
şi cel de-al doilea acord va
expira anul viitor. Acordul se
referă la susţinerea activităţii
Asociaţiei Musashino, care
promovează cultura şi tradiţiile japoneze în Braşov, inclusiv prin organizarea de
cursuri de limbă japoneză.

Eveniment caritabil
organizat la Codlea

Parcul tematic din Centrul Civic
din Braşov este aproape finalizat
Parcul tematic din Centrul
Civic a prins contur repede,
iar lucrările sunt aproape finalizate. Elementele care se
montează în acest loc de joacă
pentru copii au tematică spaţială.
Elementul cel mai
atractiv al locului de joacă este
avionul.
Alţi doi pereţi de căţărare
vor fi amenajaţi la nivelul aripilor. Podelele din interiorul
avionului vor avea forma unor
podeţe din lemn, care trebuie
să dea senzaţia de mişcare.

7

zionarea Centrului Comercial
Coresi, va fi amenajată o bandă suplimentară pe sensul de
mers dinspre Rulmentul spre
Centru. O a doua modificarea
va fi apariţia unei noi benzi
de circulaţie pe strada Turnului, stradă care să permită ac-

cesul către şi dinspre supermaketul ce va fi deschis în locul fostei săli de sport Forex.
Ambele lucrări vor fi realizate pe banii investitorilor
care dezvoltă cele două centre
comerciale.
A.P.

la Florenţa ca modalitate de
a face cunoscută situaţia speciilor aflate în pericol. Ea este
celebrată în fiecare an pe data
de 4 octombrie, în memoria
Sfantului Francisc de Assisi
(1182-1226), întemeietorul
Ordinului Franciscan şi protectorul animalelor.

Fundaţia Rafael vă invită
să participaţi astăzi la evenimentul caritabil organizat
în promenada din centrul
oraşului Codlea.
În intervalul orar 10:30 –
20:30 echipa Fundaţiei Rafael a pregătit o multitudine
de spectacole şi ateliere
pentru publicul larg, programul incluzând şi o activitate
sportivă „Crosul prieteniei”.
Pentru înscrierea la cros
este necesară o donaţie de
5 lei, iar elevii câştigători
se vor bucura de premii supriză!
Vor mai avea loc un teatru
de păpuşi, dansuri cu şi pen-

tru copii, dansuri medievale,
muzică folk şi uşoară, baloane uriaşe de săpun, tombolă şi expoziţii. Pe tot
parcursul evenimentului,
Fundaţia Rafael va expune
standurile cu produsele realizate de beneficiari şi voluntari, produse ce pot fi
achiziţionate de către public.
Prin acest eveniment, Fundaţia Rafael îşi propune să
strângă fonduri pentru susţinerea programului de integrare a persoanelor cu
dizabilităţi desfăşurat la Centrul de Zi „Rafael” şi a Unităţii Protejate ce include
atelierul de lumânări.
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Cabana Postăvaru rezistă
de 131 de ani în vârful muntelui!
Cabana Postăvaru, situată la altitudinea de 1605
de metri, a împlinit 131
de ani de când a apărut
pe creasta muntelui.
Este singura cabană montană rămasă din cele 56 pe
care Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor (SKV) înfiinţată în 1880 la Sibiu le
avea în administrare.
„Este singura cabană care
a rămas în picioare şi care
este în administrarea SKVului. Cabanele au fost construite cam prin toate masivele
din ţară, dar cele mai multe
dintre ele s-au deteriorat dea lungul timpului şi au dispărut pur şi simplu, altele au fost
revendicate.”, a declarat administratorul Cabanei Postăvaru, Rolf Truetsch, pentru
agerpres.ro.
Cabana Postăvaru a fost
construită între anii 1881 şi

1883, după ce secţiunea braşoveană a SKV a construit şi
marcat două drumuri în masiv.
Cabana s-a numit iniţial
Schulerhutte – Cabana Schuler, după numele săsesc al
Masivului Postăvaru. Cabana
a fost extinsă în 1891 (din
1885 gospodărită şi păzită în
timpul verii, iar din anul 1906
şi în timpul iernii) care şi astăzi se mai poate vedea încorporată în actuala cabană, fiind

cel mai vechi adăpost montan
în funcţiune din ţară. În anul
1924 a fost dată în folosinţă
actuala cabană Ruia – primul
hotel din Poiana Braşov.
După Cabana Ruia încep să
apară mai multe case mici,
chiar şi câteva vile şi Cabana
Cercetaşilor. În anul 1930, în
Masivul Postăvaru se construieşte cabana fabricii de avioane IAR, Cabana Cristianul
Mare.

Cu ocazia împlinirii a 50
de ani de la înfiinţarea secţiunii Braşov a SKV, în anul
1931, în semn de mulţumire
pentru activitatea depusă, administraţia oraşului Braşov
de la acea vreme a donat
SKV terenul pe care erau
construite cabanele, astfel că
în 1933 s-a simţit nevoia de
a avea o cabană mai mare.
Au fost adăugate două săli
de mese, un bar, o garderobă
pentru schiuri şi o cameră
pentru ceruit schiurile. Lucrările au fost finanţate de
SKV şi din donaţii. S-a efectuat multă muncă voluntară,
iar cărămizile au fost transportate cu rucsacurile, potrivit mărturiilor rămase în
arhive. Cabana nouă a fost
sfinţită în anul 1935 cu ocazia celei de-a 54-a Adunări
generale a SKV.
În 1945, cabana a fost naţionalizată şi trece împreună

cu celelalte cabane deţinute
de SKV la Oficiul Naţional
de Turism care făcea parte din
Ministerului Propagandei.
Timp de 50 de ani cabana a
găzduit mii de turişti, degradându-se lent fără reparaţiile
necesare, doar mici intervenţii
şi vopsită când şi când.
Imediat după reînfiinţare
în 1996, SKV a depus documentaţia pentru retrocedarea
cabanei astfel că, în luna aprilie 2004, Societatea Poiana

Braşov SA restituie în natură
către SKV Cabana Postăvarul
şi terenul aferent.
„În prezent, Cabana Postăvaru are 100 de locuri de cazare în camere cu două, trei,
patru, cinci şi şase locuri, camere duble cu duş în cameră,
o sală de mese de 100 de locuri, o sală mai mică pentru
activităţi de cabană în serile
lungi de iarnă, o terasă amenajată.”, a declarat Rolf Truetsch, pentru agerpres.ro.

Statele Unite şi India au semnat
două acorduri de cooperare spaţială
Charles Bolden, directorul
Agenţiei spaţiale americane,
şi K. Radhakrishnan, omologul său de la Agenţia spaţială
indiană, au semnat în această
săptămână două acorduri de
cooperare spaţială ce prevăd
lansarea unui satelit comun
de monitorizare a Terrei şi
un studiu despre viitoarele
misiuni comune pe Marte.
Satelitul NASA-ISRO
(după numele celor două
agenţii spaţiale citate) sau Nisar, care ar trebui să fie lansat
în 2020, va permite realiza-

rea unor observaţii şi măsurători foarte detaliate ale
unora dintre cele mai complexe fenomene de pe planeta
noastră, precum perturbaţiile
ecosistemelor, erupţiile vulcanice, topirea gheţarilor,
seisme şi tsunami.
Un grup de studiu comun
ce vizează misiunile pe Marte va încerca să identifice şi
să implementeze obiectivele
ştiinţifice şi tehnologice pe
care NASA şi ISRO le au în
comun în ceea ce priveşte explorarea planetei roşii.

Acest grup se va reuni o
dată pe an pentru a programa
activităţile comune pentru
cele două ţări..
NASA şi ISRO au plasat
fiecare un vehicul spaţial, de
curând, pe orbita planetei roşii. Sonda americană Maven,
prima care va observa atmosfera lui Marte, a sosit la destinaţie pe 21 septembrie, în
timp ce sonda indiană MOM,
prima trimisă de această ţară
asiatică spre planeta roşie, sa plasat pe orbita marţiană
pe 23 septembrie.

„Grădină zoologică” dedicată microbilor
În Amsterdam a fost înfiinţată recent prima „grădină
zoologică interactivă dedicată
microbilor”. Această grădină
zoologică insolită, în care este
expusă o vastă colecţie de microbi, a fost concepută de directorul de la Artis, Grădina
Zoologică Regală din Amsterdam. După 12 ani şi 10 milioane de euro investite,
„Micropia” a fost inaugurată
marţi, chiar lângă Artis.
„Grădinile zoologice au
tendinţa de a arăta doar o
parte din natură, în special
animalele mari”, a declarat
Haig Balian, directorul de la
Artis. „Astăzi, vrem să pre-

zentăm micro-natura”, a spus
acesta.
Haig Balian spune că importanţa microbilor a fost întotdeauna subestimată după
descoperirea lor în secolul al
XVII-lea de cel care este considerat părintele microbiologiei, olandezul Antonie van
Leeuwenhoek.
Virusurile, ciupercile şi bacteriile sunt adeseori asociate
cu bolile, dar ele sunt de asemenea esenţiale pentru supravieţuirea oamenilor şi joacă un
rol tot mai important pentru
viitorul omenirii şi al planetei.
„Microbii sunt peste tot,
trebuie deci să existe micro-

biologi capabili să lucreze în
toate sectoarele, de exemplu
în spitale, în industria alimentară, în cea petrolieră şi în
cea farmaceutică”, a adăugat
Haig Balian.
În zilele noastre, microorganismele sunt deja utilizate
pentru a produce biocarburanţi, pentru a fabrica noi tipuri de antibiotice.
Cea mai mare parte din
această grădină zoologică,
prima de acest fel din lume,
seamănă cu un laborator. Mai
multe rânduri de microscoape conectate la ecrane uriaşe
prezintă tot felul de microorganisme.
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Stegarii vor să
stingă „lanterna”
FC Braşov îşi propune trei puncte în jocul cu CSMS Iaşi
mi-aş dori foarte
mult să câştigăm finala Cupei, sau măcar să ajungem în
finală. Avem o echipă frumoasă şi cu o
mobilizare extraordinară, putem câştiga
în faţa oricui. Oricum, mai este mult
până la finală. Va fi
un meci greu cu U
Cluj, am văzut ultimul lor meci cu CFR
Cluj, dar am mare
încredere în echipă
şi în staff, sunt convins că ne vom califica. Mă bucur că am
reuşit să evităm echipele din prima
urnă”, a spus Zotta.

FC Braşov va
primi în etapa
cu numărul 10,
vizita lanternei
roşii a primei ligi
de fotbal, CSMS
Iaşi. Fără înfrângere de trei runde, stegarii vor
întâlni astăzi de
la ora 18.30, singura echipă din
primul eşalon
care nu a cunoscut până acum
gustul victoriei.

Înaintea jocului de
sâmbătă, FC Braşov
ocupă locul 12 în
clasament, cu 10
puncte acumulate.
Tehnicianul stegarilor este convins că punctele vor rămâne astăzi la Braşov
„Vom câştiga sigur!”
Galben-negrii spun că au ne- ieşim învingători de pe teren.”
voie foarte mare de cele trei a punctat principalul stegaripuncte puse la bătaie în jocul lor, Adrian Szabo.
Cu U Cluj, în Cupa României!
de astăzi, şi vor face tot posibilul ca acestea să rămână Stegarii au avut şansă la traCS Mioveni – Dinamo
sub Tâmpa. „Avem nevoie de gerea la sorţi de astăzi, şi au
Rapid Suceava – Petrolul Ploieşti
cele 3 puncte, mai mult ca ni- evitat adversari ca Steaua,
Rapid – CFR Cluj
ciodată. Am face o diferenţă Astra, Petrolul sau Dinamo.
CSMS Iaşi – Steaua
între noi şi ei, iar cele două FC Braşov va întâlni în faza
Oţelul Galaţi – Pandurii Târgu Jiu
săptămâni de pauză care vor optimior de finală ale Cupei
Ceahlăul Piatra Neamţ – ASA Târgu Mureş
urma le vom putea pregăti României Timişoreana la fotCSU Craiova – FC Viitorul
mult mai liniştiţi. Am pregătit bal pe Universitatea Cluj.
„U” Cluj – FC Braşov
Constantin Zotta, preşedinmeciul doar cu gândul la vicPartidele din optimile de finală ale Cupei României se
torie şi vom obţine cele trei tele FC Braşov, se gândeşte
dispută, la 29 octombrie, în sistem eliminatoriu, într-o
puncte. Puţin contează pentru acum chiar la câştigarea trosingură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară
noi ce se întâmplă la Iaşi, tre- feului. „Chiar dacă mulţi consau mai slab clasată în campionatul precedent.
buie să ne facem treaba şi să sideră o utopie, o nebunie,

Cupa României Timişoreana,
optimi de finală

Fără presiune la Alba Iulia
Baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov au pornit cu
dreptul în noua ediţie de campionat a Ligii Naţionale de
baschet feminin. Trupa lui Calancea s-a impus în primul joc
pe teren propriu în faţa trupei
din Oradea, la o diferenţă confortabilă.
Pentru „olimpice” urmează
însă un joc mult mai greu, în
deplasare împotriva formaţiei
din Alba Iulia, una dintre favoritele la un loc pe podium

la finalul campionatului. „O să
fie un meci foarte, foarte dificil,
în compania unei formaţii care,
după părerea mea, va încheia
campionatul în primele trei
echipe ale ţării. Important este
să facem un joc bun şi să ne
ridicăm la nivelul adversarelor.
Relaţiile de joc au încă de suferit la noi, dar sperăm ca în
cel mai scurt timp să ajungem
la parametrii normali”, a spus
tehnicianul formaţiei braşovene, Dan Calancea. „Este un

meci dificil, însă trebuie să
mergem acolo şi să ne bucurăm
de baschet. Trebuie să jucăm
relaxate, fără presiune şi la final vom vedea ce va fi. Pentru
mine nu este important să fac
double-double meci de meci.
În primul rând mă pun în slujba echipei. Nu pot să fac comparaţie între echipa din sezonul
trecut şi cea de acum. Atâta
timp cât toate tragem pentru
acelaşi obiectiv, pentru mine e
perfect. Joc la fel de bine ală-

„Lupii” au pus gând rău „urşilor”!
După victoria confortabilă
de miercuri seara în faţa Stelei, 6-3 în Liga Naţională, hocheştii de la Corona Wolves
Braşov, vor primi sâmbătă vizita „urşilor” din Miskolc, partidă ce contează pentru Liga

Mol. „Vom întâlni o echipă
foarte bună şi va trebui să ne
concentrăm la maxim, pentru
a putea obţine victoria. Sunt
sigur că băieţii vor da tot ce
au mai bun pentru ca punctele
să rămână la Braşov. Supor-

terii ne vor sprijini, aşa cum
o fac de fiecare dată şi cu ajutorul lor sper să câştigăm meciul cu Miskolc. După jocurile
mai puţin reuşite din Liga Mol,
cu Steaua echipa a arătat că
ştie mult mai mult hochei, de-

turi de românce, de sârboaice
sau de americance. Îmi place
Braşovul, îmi place echipa şi
îmi place antrenorul”, a spus
jucătoarea Carla Bartee.
Partida dintre CS Universitatea Alba Iulia şi Olimpia
CSU Braşov se va disputa
sâmbătă, cu începere de la
ora 18.00. După meciul de la
Alba, pentru „olimpice” urmează un joc foarte important pe teren propriu în
compania formaţiei din Satu
Mare, una dintre contracandidatele la accederea în playoff-ul competiţiei.
cât ce a arătat în primele meciuri. Avem multe individualităţi, dar până acum nu am
arătat ca o echipă.” a declarat
noul principal al echipei, Laszlo Kovacs. Partida de sâmbătă va începe la ora 18.00,
iar preţul unui tichet este de
20 de lei.

Corona pierde primul joc pe semicerc

CSM Bucureşti a învins pe Corona Braşov cu scorul de 2519 (12-10), miercuri seara, în Sala Polivalentă „Ioan KunstGhermănescu” din Capitală, în derby-ul etapei a 8-a a Ligii
Naţionale de handbal feminin. Pentru CSM au marcat Torstensson - 7 goluri, Rodrigues - 6, Da Silva - 5, Cavaleiro 2, Vărzaru - 2, Martin - 2, Curea - 1.Pentru Corona au înscris
Brădeanu - 6 goluri, Zamfir - 3, Pricopi - 3, Tudor - 2, Neagu
- 1, Bondar - 1, Chiper - 1, Raţiu - 1, Hotea - 1.Corona, care
era liderul la zi al clasamentului, a suferit prima sa înfrângere
din acest campionat.Î n altă partidă, campioana HCM Baia
Mare a dispus în deplasare de HCM Rm. Vâlcea cu scorul
de 31-22 (17-11). În clasament, pe primul loc se află HCM
Baia Mare, cu 21 p (8 j), urmată de CSM Bucureşti, cu 20
puncte (8 jocuri) şi Corona 2010 Braşov, 19 p (8 j).

Etapa a 10-a, gata de start

Runda cu numărul 10 a primei ligi de fotbal va fi deschisă
astăzi cu partida de pe stadionul Tineretului, dintre FC Braşov
şi CSMS Iaşi (18.30). Tot astăzi, dar de la ora 21.00, Concordia Chiajna va primi replica Rapidului.
Programul complet al etapei arată astfel:

Vineri 03.10.2014
FC Braşov – CSMS Iaşi (18.30)
Concordia Chiajna – Rapid (21.00)

Sâmbătă 04.10.2014
Cealăul Piatra Neamţ – FC Botoşani (16.00)
Universitatea Cluj – Pandurii Târgu Jiu (18.30)
Petrolul Ploieşti-Gaz Metan Mediaş (21.00)

Duminică 05.10.2014
Oţelul Galaţi – Steaua (16.00)
Astra Giurgiu – Viitorul Constanţa (18.30)
Dinamo – CS U Craiova (21.00)

Luni 06.10.2014
ASA Târgu Mureş – CFR Cluj (21.00)

Real câştigă greu la Sofia!

Real Madrid s-a impus mai greu decât s-ar fi aşteptat la
Sofia, în jocul cu Ludogorets Razgrad. Cosmin Moţi a
fost titular la campioana Bulgariei, a dat o pasă de gol,
şi a comis faultul din care oaspeţii au egalat la 1. Pe Emirates, Arsenal a făcut spectacol în jocul cu Galatasaray,
iar FC Basel a dat surpriza zilei.
Rezultatele înregistrate miercuri seara în partidele din
grupele Champions League, sunt următoarele:

Grupa A
Atletico Madrid – Juventus 1-0
A marcat: Turdan '74
Malmö FF – Olympiakos 2-0
A marcat: Rosenberg '42, '82

Grupa B
FC Basel – Liverpool 1-0
A marcat: Streller '52
Ludogoreţ – Real Madrid 1-2
Au marcat: Marcelinho '6 / C. Ronaldo '26 (penalti), Benzema '77

Grupa C
Zenit Sankt Petersburg – AS Monaco 0-0
Bayer Leverkusen – Benfica Lisabona 3-1
Au marcat: Kiessling '25, Son Heung-Min '34, Hakan
Çalhanoğlu '63 (penalti) / Salvio '62

Grupa D
Arsenal – Galatasaray 4-1
Au marcat: Welbeck '22, '30, '52, Sanchez '41 / Burak
Yilmaz '63 (penalti)
Anderlecht – Borussia Dortmund 0-3
Au marcat: Immobile '4, Ramos '70, '79

Halep câştigă, dar abandonează la Beijing!

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi
mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA
de la Beijing, dotat cu premii totale de 5.427.105 dolari, joi,
după un meci maraton cu Andrea Petkovic (Germania/N.
15). Constănţeanca a câştigat în trei seturi, cu 7-6 (4), 5-7,
7-6 (1), la capătul unui meci care a durat două ore şi 35 de
minute. Halep şi-a asigurat prin acest succes un cec de
107.750 dolari şi 215 puncte WTA. Din păcate, Halep a
abandonat turneul de la Beijing din cauza problemelor de
la coapsa piciorului stâng! Ea a anunţat că se va întoarce
în România pentru investigaţii şi tratament. Următorul turneu
la care ar trebui să participe Halep, şi ultimul al anului, este
Turneul Campioanelor de la Singapore (20-26 octombrie).

DIVERTISMENT

Descoperă „Oraşul memorabil”!
Mâine, la ora 16.00, la sediul Ordinului Arhitecţilor, va avea loc
vernisajul expoziţiei „Oraşului
Memorabil” – ediţia a cincea.
Expoziţia care se va desfăşura în perioada 4-19 octombrie va aduce în faţa
publicului imagini din istoria Braşovului, ilustrând oraşul din perspectivele
multiple, de spaţiu şi timp, pe care le
oferă fotografiile păstrate în albumele
de familie sau în colecţiile personale.
400 de fotografii vor fi prezentate în
secţiunea în aer liber, iar 200 în secţiunea interioară.
Secţiunea în aer liber va fi expusă
pe aleea parcului Facultăţii de Silvicultură (Şirul Beethoven nr. 1), având
program permanent, iar secţiunea de
interior, la sediul Ordinului Arhitecţilor (Şirul Beethoven nr. 2, lângă
Poarta Şchei), de luni până vineri, între
orele 9.00 şi 15.00.
Intrarea este liberă.

Sfârşit de săptămână plin de muzică braşoveană
La acest sfârşit de săptămână, festivalul Musica Coronensis propune publicului
cinci manifestări care vor
aduce în atenţie muzica braşoveană, promovând în acelaşi timp artişti locali.
Mâine, 3 octombrie, de la
ora 19:00, Sala Festivă a Bisericii Negre (sala mică) din
Piaţa Sfatului nr. 18 va fi gazda invitaţilor din străinătate
ai festivalului. Ansamblul
Trikolon din Viena (Austria),
format din Doris Lindner
(pian), Verena Nothegger
(vioară) şi Stefanie Huber
(violoncel), a pregătit un recital cameral care va îmbina
compoziţii de Haydn, Schubert şi Brahms cu lucrări ale

compozitorilor austrieci contemporani Wolfgang Michael Bauer şi Till Alexander
Körber. Programul va fi
completat de Trioul de pian
nr. 3 al compozitorului braşovean Heinrich Neugeboren
(1901-1959).
Braşovul îi va aduce un
omagiu compozitorului, dirijorului şi pedagogului Gheorghe
Dima
mâine,
4 octombrie, prin manifestările care vor avea loc începând cu ora 12:00 la Sala
Festivă a Colegiului „Andrei
Şaguna”. După concertul
susţinut de Cvintetul vocal
Anatoly şi Corul Colegiului,
unde vor fi interpretate lucrări corale ale compozito-

ziene), va fi readusă în spectrul cultural tradiţia fanfarelor
braşovene de acum 100 de
ani.
Concertul final al celei dea XII-a ediţii a festivalului
Musica Coronensis va avea
loc duminică, 5 octombrie,
de la ora 17:00, la Sala Patria. Sub titlul „O istorie muzicală a Braşovului” – o
reeditare a concertului din
luna mai de la Ateneul Român din Bucureşti – 70 de
artişti vor interpreta lucrări
reprezentative pentru fiecare
epocă în parte, din secolul
XV şi până în contemporaneitate.
Intrarea la toate manifestările este liberă.

rului, de la ora 12:30, la Inspectoratul Şcolar Judeţean
(Şirul Gh. Dima nr. 4), va
avea loc festivitatea dezvelirii
plăcii comemorative Gheorghe Dima.
Mâine seara, de la ora
19:00, la Sala Patria, pianiştii
Corina Ibănescu şi Viniciu
Moroianu vor interpreta, în
primă audiţie naţională, integrala concertelor pentru
două piane ale compozitorului spaniol Antonio Soler
(1729– 1783).
Braşovenii sunt aşteptaţi,
duminică la prânz, la concertul de promenadă al Fanfarei
Ţării Bârsei. Începând cu ora
12:00, în Parcul „Nicolae Titulescu” (zona fântânii arte-

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

DRACULA: POVESTEA
NESPUSĂ -PREMIERĂ(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15) Acţiune, Fantastic, Horror
(92 min)
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
17:00, 21:45
TERAPIE PENTRU CRIMĂ PREMIERĂRegie: Kiki Vasilescu
(N-15) Acţiune, Dramă, Thriller
(80 min)
Vineri: 13:45
Sâmbătă, Duminică: 13:45,
21:15
GONE GIRL
-PREMIERĂRegie: David Fincher
(N-15) Dramă, Thriller (145 min)
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
14:00, 19:00

DANS LA COUR
Regie: Pierre Salvadori
(AP-12) Dramă (97 min)
Vineri: 15:15, 21:15
Sâmbătă, Duminică: 15:15
EQUALIZER
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) Acţiune, Crimă, Thriller (131
min)
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00, 21:00
AMERICA, VENIM!
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) Comedie (90 min)
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 17:15, 19:15
LABIRINTUL: EVADAREA
(THE MAZE RUNNER)
Regie: Wes Ball
(AP-12) Mister, SF (114 min)
Vineri: 13:30, 18:30
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 13:30, 18:30
CASA MAGICIANULUI -3D(THE HOUSE OF MAGIC)
Regie: Ben Stassen, Jeremy Degruson
(AG) Animaţie, Aventuri (dublat)
(85 min)
Sâmbătă, Duminică: 12:00

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. E posibil ca astăzi să prezinţi interes pentru cineva
şi chiar să ai şansa de a pune bazele unei relaţii serioase.
Lasă-te purtat/ă de val şi acţionează cu inima.
Taur. Primeşte astăzi sfaturile pe care le primeşti şi fii deschis/ă la noutate. Vei avea ocazia că astăzi să te gândeşti
mai mult la viitorul tău şi la cum vrei să fie el.
Gemeni. Astăzi, stai cât mai aproape de acele persoane care
te pot ajuta în carieră. Importanţa şi renumele lor îţi vor
aduce succesul dacă ştii cum să pui problema.
Rac. Un fost partener este pe cale să reapară în viaţa ta, dar
nu trebuie să fii speriat/ă. Priveşte lucrurile cu calm şi ia
partea bună din această situaţie.
Leu. Nu crede tot ce ţi se spune astăzi, puţin scepticism nu
strică niciodată. Ţine-ţi banii la loc sigur şi nu le face mofturile celor din jurul tău, mai ales prietenilor.
Fecioară. Poţi face o mulţime de lucruri astăzi, aşa că lasă
lenea şi apucă-te de treabă. Chiar dacă nu ai determinarea
necesară, bazează-te pe zicala că pofta vine mâncând.
Balanţă. Gândeşte-te mai mult la carieră astăzi, pentru că
ce se întâmplă în jurul tău pare perfect. Viaţa sentimentală
şi starea ta fizică te vor ajuta să duci orice plan la bun sfârşit.
Scorpion. O schimbare pe plan profesional te poate ajuta să
urci pe scară ierarhică destul de rapid. După ce vei atinge
succesul este important să pleci într-o vacanţă pentru relaxare.
Săgetător. Ia legătură cu vechii prieteni, altfel unele probleme
ale tale vor rămâne nerezolvate. Eşti într-o formă fizică de
invidiat, aşa că poţi face mai multă mişcare.
Capricorn. Soluţiile pe care le oferi trebuie să-i implice şi pe
cei din jurul tău astăzi, altfel vei fi considerată o egoist/ă.
Această decizie ar trebui să te facă să fii precaut.
Vărsător. Astăzi vei avea şansa să îţi descoperi unele calităţi
pe care nu ai fi crezut vreodată că le poţi avea. Profită de
această oportinitate pentru a te afirma la serviciu.
Peşti. Este foarte important ca astăzi să iei problemele pe
care le întâmpini în propriile mâini. Nu apela la nimeni şi
încearcă să te descurci de una singur/ă.
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Moartea lui Duiliu Zamfirescu
Vestea unei dureroase
pierderi – mult mai mult
pentru cultura, decât
pentru politica românească – ne vine din Bucureşti: la mânăstirea
Agapia din Moldova, s’a
stins brusc din viaţă
Duiliu Zamfirescu.
Diplomat, om de lume,
poet, ziarist, nuvelist, romancier, om politic – ceeace a dominat felurita lui personalitate
ceeace va rămâne din el este
artistul. Tânăr, necunoscut, a
debutat printr’o poezie publicată în revista „Literatorul”
de sub direcţia lui Al. Macedonschi: „Levante şi Calavrita” care dintr’odată l’a
consacrat mare poet.
A urmat apoi poema „Harpista” povestea îndueşătoare
a unei fiice a Italiei care ajunge cântăreaţă cu harpa prin
tavernele Bucureştilor – poe-

mă care a impresionat până
la lacrimi sensibilitatea marelui public.
A publicat apoi
un volum întitulat
„Fără titlu” cuprinzând poezii
şi nuvele pline
de sentimentalitate şi romantism.
Primul lui
roman „In
faţa morţei”
şi-a atras o
critică, pe cât
de răutăcioasă,
pe atât de nedreaptă, din partea
lui Gherea, motivată
de faptul că Duiliu Zamfirescu aparţinea cercului
„Convorbiri literare”, iar
Gherea cercului „Contemporanul”.
Romanul acesta al lui Duiliu Zamfirescu are alese în-

suşiri de limbă şi de stil – o
frumoasă ţinută de artă.
Cariera diplomatică l’a dus
la Atena, unde a venit
direct în contact cu
clazicismul, cu frumuseţile divine
şi neperitoare
ale artei eline,
care i-au
schimbat cu
desăvârşire
concepţia şi
factura artistică. Romanticul pasionat s’a
preschimbat
într’un clasic ordonot, senin şi marmorean.
Din această epocă datează volumele lui de poezii
„Imnuri păgâne” şi „Alte orizonturi” care vor rămâne în
templul artei româneşti ca
două statui albe, de-o tihnită
şi augustă armonie. Roma i-a

inspirat poezii şi nuvele în
aceiaşi concepţie şi factură.
La maturitate l’a preocupat
ca scriitor viaţa românească,
cu moravurile şi psihologia ei,
scriind o trilogie de romane
„Vara la ţară”, „Tănase Scatiul”, „Din răsboiu” care sunt
pagini elecvente şi emoţionante din epoca noastră de
transiţie.
Eşit din diplomaţie, a intrat
în politica militantă, pentru
care nu avea nici o chemare.
Literatura românească pune
pe fruntea-i voalul de doliu:
a pierdut pe unul din cei mai
inspiraţi poeţi, pe un artist fără
de prihană, pe unul din cei
mai dibaci şlefuitori ai limbei
noastre.
Sub lespedea gloriei şi eternităţei fie-i ţărâna uşoară!
(Carpaţii, anul II, nr. 28,
Luni 5 Iunie 1922)
Cristina Baciu

„Omagiu Zilei internaţionale a muzicii”
Concertul simfonic extraordinar al Filarmoniii „G.
Dima” din Braşov, dedicat Zilei internaţionale a muzicii –
1 octombrie – s-a bucurat de
prezenţa a doi oaspeţi de peste hotare, scria pentru „DN”
Nicolae Ţurcanu.
Atât dirijorul Wolfgang
Scheidt din Austria, cât şi violoncelistul elveţian Markus
Stocker se integrau în generaţia
tânără de interpreţi, posedând
fiecare un palmares însemnat
de distincţii şi aprecieri elogioase ale presei internaţionale.
Apariţia acestor doi muzicieni
în faţa filarmonicii braşovene
a conturat într-o nouă ipostază
„valenţe ale personalităţii artistice interpretative într-un
context orchestral” cu care publicul era familiarizat.
Prima întâlnire pe podiumul de concert a ridicat însă
„dificultatea acomodării artistice”, fapt care s-a putut remarca în „recentul simfonic”

(poate, recentul concert simfonic, n.n.). Adevărata valoare interpretativă a lui
Wolfgang Scheidt a putut fi
etalată în „Simfonia a IV-a”
de Schumann, când, „degajat
de o excesivă rigiditate a atacurilor şi sonorităţilor ce au
traversat uvertura Egmont, şia propus să clădească un edificiu sonor unitar şi bine
constituit, cu un mai larg
spectru dinamic şi expresiv”.
Cursivitatea celor 4 secţiuni
ale simfoniei schumanniene,
într-un „context tonic” din
care nergia irumpea ca dominantă, însoţită de o „gamă expresivă de stări emoţionale”,
plasa ineluctabil, inefabil şi
inebranlabil conceptul interpretativ în zona aproape tarkovskiană a contribuţiilor
originale ale baghetei dirijorale wolfgangscheidtiene.
Cu o vădită preferinţă afectivă spre liric şi meditativ,
violoncelistul Markus Stocker

a tălmăcit concertul de SaintSaens, căruia i-a conferit o
„notă de candoare şi de pedanterie tehnică”. Cu o „sonoritate temperată a
instrumentului”, solistul elveţian a urmărit infatigabil
perfecţiunea sonoră a fiecărui
pasaj. De aceea, structura sa
interpretativă era mai mult
„lineară, fără contraste dramatice de sonorităţi”, tipică
unui elveţian germanic, deşi
pătrunsă de un abisal sentiment emoţional.
Într-un moment de confluenţă a gândurilor din diferite
continente prin omagiul adus

muzicii (bine că nu toarşului
Ceao), N. Ţurcanu a înţeles
încă o dată şi chiar odată pentru totdeauna în semnificaţia
concertului extraordinar din
1 octombrie 1979, două simboluri pe care le întâlnim în
depănarea oricărui parcurs
muzical : „mesajul de pace şi
înţelegere” (uite că am greşit,
tot a băgat o obsesie ceauşistă
din acei ani!), care se degaja
prin muzică şi imaginea trudei din care se naşte „frumosul artistic”.
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Din presa maghiară
La Braşov s-a mărit
preţul maxim de vânzare pentru alimente

Comisia de stabilire a preţurilor s-a întrunit pentru o
şedinţă foarte importantă,
care a fost aşteptată cu
mare interes de către braşoveni, mai ales că în ultimele săptămâni cu greu se
mai găsea carne de porc în
magazine. Măcelarii erau
revoltaţi de preţul stabilit
pentru carnea de porc,
acesta fiind prea mic şi pentru carnea de porc viu. Astfel, magazinele Braşovului nu
au mai fost aprovizionate cu carne de porc.
La şedinţa comisiei de stabilire a preţurilor au fost discuţii
aprinse între reprezentanţii măcelarilor şi delegaţii consumatorilor. Vicepreşedintele Uniunii Pensionarilor din
Braşov, Ioan Popovici, a susţinut cu date statistice faptul
că în majoritatea judeţelor ţării carnea de porc este mai
ieftină decât la Braşov, şi a cerut scăderea preţului acesteia. După trei ore de discuţii, comisia a aprobat noile
preţuri pentru luna septembrie (în paranteză
s-a evidenţiat creşterea faţă de preţul iniţial):
– făina nr. 4 /kg: 9 lei (0.25) angro
– făina nr. 6 /kg: 7.5 lei (0.50) angro
– făina nr. 4 /kg: 9,5 lei (0,25)
– făina nr. 6 /kg: 8 lei(0.50)
– pâine albă: 9.25 lei (0,25)
– pâine neagră: 8 lei (0,25)
– carne de vită: cal.I 29 lei; cal.II 22 lei
– carne de porc: 42 lei (2)
– slănină: 48 lei (8)
– osânză: 50 lei (8)
– untură: 50 lei (4)
– ceafă de porc: 52 lei (6)
– lapte: 6,50 lei (0,50)
Popovici Ioan a declarat că el consideră ilegală acestă
majorare a preţurilor şi va lupta împotriva ei. Cere ajutorul
consumatorilor şi îi roagă să răspundă prin grevă la această măsură, cumpărând din ce în ce mai puţină carne de
porc.
Reprezentanţii măcelarilor au afirmat că abia acum preţurile reflectă valoarea reală a cărnii. Cu acest preţ cu
greu se acoperă cheltuielile de achiziţie, tăiere şi prelucrare. Breasla producătorilor din industria alimentară braşoveană a înaintat o cerere către primarul Braşovului, în
care îi cere să intervină pentru a nu se confisca cele 3
camioane, 60 de căruţe şi cai, altfel nu se va putea asigura alimentarea oraşului. Cererea a fost înaintată prefectului Ivaşcu, care s-a adresat prim-ministrului Armand
Călinescu pentru aprobarea acesteia.
Primarul Cuteanu a emis o hotărâre prin care obligă fiecare
producător să facă provizii din produsele de bază şi să
prezinte săptămânal un raport despre situaţia acestora.
(Brassóban felemelték az élelmiszerek maximális árát.
În: Brassói Lapok, nr. 212, 15 septembrie 1939, p.10)

(„Drum Nou” – 3 oct. 1979)

Dinu Eva
Iulian Cătălui
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Povestea bărbatului
care s-a vindecat de HIV
„Pacientul din Berlin”,
aşa cum este cunoscut
în lumea medicală drept
singurul om care a scăpat de virusul HIV, îi uimeşte pe cercetători.
Timothy Brown s-a vindecat în anul 2007, după ce a
făcut un transplant de măduvă osoasă pentru leucemia
severă cu care fusese diagnosticat. Se pare că donatorul
avea o mutaţie a genei CCR5,
care oferă o imunitate naturală împotriva virusului care
cauzează SIDA, potrivit
„Science Now”.
Bărbatul fusese diagnosticat cu HIV în anul 1995
şi urma un tratament antiretroviral. După ce s-a îmbolnăvit de leucemie, a
început şi un tratament de
radioterapie. Acesta s-a însănătoşit complet după
transplant, însă oamenii de
ştiinţă nu au înţeles exact
cum s-a produs vindecarea.

Pentru a afla cum a fost posibil acest lucru, s-au demarat
mai multe studii pe maimuţe.
Au fost avansate trei teorii
pentru a explica miracolul me-

dical. Prima se referă la celulele imunizate natural contra
HIV, primite de pacient prin
transplant, iar cea de-a doua
urmăreşte ipoteza potrivit că-

lui nu a fost făcut
încă public. Anunţul
privind faptul că este
însărcinată a fost făcut chiar de Mila
Kunis în emisiunea
„Ellen DeGeneres
Show”, unde actriţa
a spus că şi ea şi
Kutcher au dorit să
ţină secretă informaţia cât mai
mult timp posibil.
În ceea ce priveşte modul
în care îşi va creşte copiii, Kunis a spus că va încerca să îi
educe astfel încât cei care îi

întâlnesc să spună „Ce copil
cuminte!”.
„Nu vreau să fie nişte nesimţiţi. Mi se pare că foarte
mulţi copii din zilele noastre
sunt. Amândoi vrem să avem
nişte copii manieraţi, sinceri,
copii pe care atunci când lumea îi întâlneşte să spună «Ce
copil cuminte!»”, a declarat
Mila Kunis, care a precizat
ulterior că, după naştere, intenţionează să se dedice mai
mult copilului, renunţând la o
parte dintre proiectele profesionale.

Rihanna ar putea fi noua „Bond girl”
Rihanna ar putea face parte
din distribuţia viitorului film
din seria James Bond, devenind astfel noua „Bond girl”,
informează ziarul spaniol La
Vanguardia.
James Bond a început să
pregătească ediţia sa cu numărul 24, în care actorul Daniel
Craig dă viaţă agentului 007 şi
are din nou permis să ucidă.
În acest nou episod al celebrei saga de spionaj, una din
frumuseţile care îl însoţesc
obligatoriu pe agentul Bond
ar putea fi celebra cântăreaţă
Rihanna. Cel puţin aşa asigură
ziarul britanic Daily Mirror,
potrivit căruia directorii şi
producătorii ar fi pus ochii pe
vedeta din Barbados.

Vedeta a dezvăluit că abia acum,
la aproape 40 de ani, vârstă pe
care o va împlini în luna decembrie, şi după căsătoria cu fizioterapeutul turc Tuncay Ozturk, şi-a
descoperit echilibrul interior. Andreea a scris, pe pagina sa de Facebook, câteva rânduri
emoţionante. „Dragii mei, scriu aceste rânduri într-un moment de echilibru şi lumină interioară pe care rar le trăieşti
în viaţă. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru şansa
de a începe o nouă şi minunată etapă la aproape 40 de
ani, când totul s-a schimbat în bine pentru mine. E adevărat că suntem mai mult decât ceea ce destinul pare
să scrie pentru noi: eu cred că suntem rezultatul alegerilor
noastre la fiecare pas din viaţa, şi astfel ne scriem povestea”, îşi începe vedeta mesajul. „Copilului meu – inocenţei, bunătăţii şi seninului din ochii săi albaştri – îi
datorez îndrăzneala hotărârilor mele fără compromis din
ultimii ani. Am rupt lanţul tiparelor din viaţa mea care mă
ţineau pe loc sau mă trăgeau înapoi şi nu regret nicio
clipă vreo decizie luată.” a mărturisit Andreea.

Horia Vîrlan revine la „Cireaşa de pe tort”

Mila Kunis şi Ashton Kutcher au devenit părinţi

Mila Kunis şi logodnicul
său, Ashton Kutcher, au devenit părinţi, după ce actriţa
a născut marţi o fetiţă, la centrul medical Cedars-Sinai din
Los Angeles. Numele copilu-

Andreea Marin, fericită la 40 de ani

Cântăreaţa ar putea fi un
mare câştig pentru film, iar
producătorii ar fi intrat deja
în contact cu agenţii ei. Filmările la noua peliculă Bond
vor începe pe 6 decembrie în
regia lui Sam Mendes, lansarea fiind prevăzută în octombrie 2015.

Dacă Rihanna va accepta
să joace în acest film, ea se
va alătura altor vedete sexy
ca Brigitte Bardot, Kim Basinger sau Halley Berry şi
multe altele care au strălucit
de-a lungul vremurilor ca partenere ale lui James Bond pe
marele ecran.

reia celulele noi ar fi distrus
toate globulele albe infectate.
O altă variantă ia în calcul faptul că radioterapia a distrus celulele infectate ale pacientului.

Celebrul bucătar Horia Vîrlan revine la „Cireaşa de pe
tort”, emisiunea care l-a consacrat şi al cărei nou sezon
va debuta pe 15 octombrie, la Prima TV. După câteva
luni în care nu a comentat prestaţiile vedetelor de la noi,
Horia Vîrlan e nerăbdător: „voi avea multe de spus, căci
sunt cu guşa plină”. Al 13-lea sezon al emisiunii va include
şi noutăţi, precum ediţia care se va difuza miercuri şi
care va conţine cele mai interesante şi nostime faze din
săptămâna precedentă. Ca şi în sezoanele anterioare,
în fiecare săptămână, vor fi prezente la Cireaşa de pe
Tort câte patru vedete. Acestea îşi vor testa, pe rând, talentele culinare dar şi abilitaţile de gazdă, iar Horia Vîrlan
le va comenta prestaţiile, în stilul caracteristic.

