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Braşovul va avea un
Centru de Afaceri
FMI a înrăutăţit prognoza
de creştere economică a
României pentru acest an

Construcţia Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri (CATTIA) începe de astăzi – când municipalitatea va emite ordinul de începere a lucrărilor şi va
preda amplasamentul către constructor, după ce, săptămâna
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trecută, a fost semnat contractul de lucrări. Finanţarea a fost
semnată pe 25 aprilie 2013, iar Centrul ar fi trebuit deja să
fie gata, dacă nu ar fi existat un lung şir de contestaţii care
au blocat sistematic punerea sa în aplicare.
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Fondul Monetar Internaţional a redus estimarea privind
creşterea economică a României la 2,4% anul acesta, faţă
de un avans de 2,8% anticipat în luna iunie, potrivit raportului World Economic Outlook publicat ieri. Fondul
Monetar Internaţional a păstrat neschimbată prognoza
pentru 2015, de 2,5%. România a reintrat în recesiune
tehnică la finele primului semestru, având două trimestre
consecutive de contracţie a PIB, cu cea mai mare scădere
economică din UE 28 în al doilea trimestru al anului, de
-1%. În semestrul I, produsul intern brut a crescut comparativ cu perioada similară a anului trecut, cu 2,4% pe
seria brută şi cu 2,6% pe seria ajustată sezonier. Datele
sectoriale din luna iulie, în principal producţia industrială,
indică a treia scădere trimestrială la finele lunii septembrie,
ceea ce înseamnă că economia nu va ieşi din recesiune
tehnică, estimează Andrei Rădulescu, senior economist la
Banca Transilvania. „Suntem în recesiune tehnică şi probabilitatea este ca să rămânem în recesiune şi după acest
trimestru. Trimestrul al treilea a început foarte rău. Deci,
trimestrul trei are mare probabilitate să fie în continuare
pe minus faţă de treimestrul anterior, dar avem doar datele
pe iulie”, a spus Rădulescu, citat de gandul.info. Economistul băncii a arătat că, faţă de luna iunie, industria a decelerat la 5,7% an la an în iulie, comerţul cu amănuntul
a decelerat la 6,3%, iar exporturile au urcat cu 12,7% lună
la lună şi cu 6,6% an/an, la 4,8 miliarde euro.
România are în derulare un acord în valoare de 4 miliarde
de euro cu FMI şi Uniunea Europeană, din care nu intenţionează să acceseze fonduri. Scopul acordului este de a proteja economia românească de eventuale şocuri pe pieţele
financiare şi de a ajuta la reducerea costurilor de finanţare.
Guvernul anticipează un avans economic de 2,5% anul
acesta, după o expansiune de 3,5% în 2013.

Râşnov: proiectul liftului
pe plan înclinat se apropie de finalizare

Ultima oră: Aristotel Căncescu
va fi cercetat în stare de libertate

Proiectul liftului pe plan înclinat care
va face legătura între centrul Râşnovului şi Cetate se apropie de final. Astfel, săptămâna trecută, s-a procedat la
turnarea betonului pentru stâlpii de
susţinere ai viitorului lift care va tansporta turiştii la Cetate. „Lucrările au

Preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Aristotel Căncescu, va fi
cercetat în libertate, sub control
judiciar. Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie a respins propunerea
procurorilor DNA de arestare preventivă a acestuia. Aceeaşi măsură

intrat în faza finală şi, cu toate că termenul de finalizare este luna martie a
anului viitor, sunt convins că Moş Crăciun va coborî în centrul Râşnovului
cu liftul cu cremalieră pentru a aduce
cadouri copiilor”, a declarat primarul
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Adrian Veştea.

preventivă a fost dispusă şi în
cazul lui Gabriel Bâgiu, administrator al SC Ramb Sistem SRL
Braşov. Hotărârea luată de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie nu este
definitivă şi poate fi contestată la
aceeaşi instanţă.
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Trei zimbri din Rezervaţia Haţeg
au murit de boala limbii albastre

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA) Hunedoara a anunţat oficial marţi că există
două focare ale bolii în judeţ, unul în zona Haţeg, la
zimbri, şi unul la Petroşani, la o bovină. Cât priveşte cazurile de boală, urmată de decesele celor trei zimbri din
Rezervaţia Haţeg-Slivuţ, purtătorul de cuvânt al Direcţiei
Silvice Hunedoara, Horia Golea, a declarat, pentru Agerpres, că incidentele au avut loc în ultimele două săptămâni. „Am luat toate măsurile dispuse de medicii
veterinari. La animalele bolnave s-au făcut tratamentele
necesare şi au fost administrate antibiotice. S-au făcut
ţarcuri de carantină şi animalele bolnave au fost izolate,
dar, din păcate, cei trei zimbri au murit”, a afirmat Golea.
Potrivit acestuia, în cadrul Rezervaţiei de zimbri de la
Haţeg se construieşte acum un alt ţarc, într-o altă zonă,
unde vor fi mutaţi cei zece zimbri care au rămas în viaţă,
dintre care doi sunt exemplare cu vârsta până în doi ani.

Românul care a provocat accidentul din Grecia
nu are atestat pentru TIR

Cinci persoane au murit şi peste 20 au fost rănite în
accidentul provocat de şoferul unui TIR din România.
Şoferul român vinovat de producerea accidentului de
duminică din Grecia nu are certificat de competenţă
profesională, firma din Argeş pentru care lucra fiind
amendată pentru angajarea unui şofer fără atestat,
scrie Mediafax. Românul a susţinut în 2011 proba teoretică pentru a primi atestatul, însă nu s-a mai prezentat şi la cea practică care urma să-i permită să
devină şofer de TIR, potrivit inspectorului coordonator
al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Argeş, Nicolae Dumitrescu. Accidentul a avut loc duminică, pe autostrada Egnatia
din nordul Greciei, unde camionul condus de şoferul
român a lovit peste 30 de maşini oprite pe şosea din
cauza unor lucrări. Românul este acum reţinut de autorităţile elene, fiind acuzat de omor din culpă.

Bărbat în stare gravă, după ce a fost muşcat de o viperă

Un bărbat din judeţul Arad a ajuns în stare gravă la
spital, ieri, după ce a fost muşcat de o viperă în timp
ce se afla la cules de mere într-o livadă, el fiind găsit
după cinci ore de către familie, care a sunat la 112.
Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost muşcat de
braţ de o viperă în timp ce culegea mere de pe jos,
într-o livadă de lângă satul Donceni. Potrivit relatărilor
familiei, bărbatul a prins vipera imediat după ce a
fost muşcat şi a pus-o într-o sticlă, astfel încât oamenii
să ştie ce s-a întâmplat în eventualitatea în care era
găsit inconştient. Bărbatul se află în prezent la spital,
în stare destul de gravă.
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APIA: Plafonul de 50.000 de lei
din programul „Prima Maşină”
nu este suficient
Plafonul de 50.000 de lei
pe care l-a stabilit Ministerul Economiei în programul „Prima Maşină”
nu va fi suficient, iar unele mărci de maşini nu se
vor încadra în acest program, a declarat Marius
Tudor, secretarul general al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor
de Automobile din România (APIA).
El a fost prezent la conferinţa de prezentare a acestui
program. „Unele mărci nu se
vor încadra. Trebuie ca garanţiile să fie mai mari, iar plafonul să crească”, a sugerat
Tudor. Statul român va garanta jumătate din valoarea unui
credit de maximum 50.000 de
lei pe care îl vor putea accesa
persoanele fizice pentru achiziţia unei maşini noi, începând
cu 1 noiembrie, a declarat mi-

nistrul Economiei, Constantin
Niţă, cu ocazia prezentării
programului. Creditul maxim
care poate fi accesat prin acest
program este de 50.000 de lei,
plus TVA, la care se adaugă
valoarea poliţei CASCO pentru primul an. Pentru un astfel
de credit, rata medie ar fi de
150 de euro pe lună, arată calculele iniţiatorilor. Potrivit

acestuia, vor avea prioritate în
obţinerea creditului tinerii cu
vârsta între 18 şi 35 de ani,
dar a subliniat că şi cei peste
această vârstă pot beneficia de
acest program.
„Garanţiile de stat vor reprezenta 50% din valoarea
creditului, iar diferenţa de colateral va fi reprezentată de
autoturismul achiziţionat.

Avansul minim va fi între 5 şi
10%, iar costul total va fi ROBOR la trei luni plus 3%. Durata maximă a creditului va
fi de 84 de luni, iar maşină
nouă poate fi atât din producţia internă, cât şi din import”,
a explicat Niţă.
O decizie finală privind
acest proiect va fi luată de Guvern săptămâna viitoare.

Din 8 octombrie 2014, pentru preschimbarea permisului
de conducere vor fi necesare mai puţine documente
Permisele de conducere eliberate în alte state pot fi preschimbate cu documente
similare româneşti fără susţinerea unui test sau examen,
după cum se arată în normele
legale. Totuşi, pentru a intra
în posesia unui carnet de conducere românesc, solicitanţii

trebuie să depună o serie de
documente, precum şi să facă
dovada domiciliului sau reşedinţei în România. Conform
noilor reglementări, cei care
vor să-şi schimbe permisul de
conducere obţinut în alt stat
cu unul românesc vor depune
de astăzi mai puţine docu-

mente decât până acum, potrivit avocatnet.ro. De exemplu, în situaţia permiselor
eliberate de statele membre,
nu mai este nevoie de traducerea legalizată în limba română a acestora. Traducerea
va fi necesară doar în cazul
statelor membre ale Conven-

ţiei asupra circulaţiei rutiere.
Solicitanţii mai trebuie să
depună documentul de identitate, precum şi documentele
care fac dovada domiciliului
sau reşedinţei în România; cererea solicitantului şi dovada
achitării taxelor şi tarifelor,
prevăzute de lege.

Pedepse cu executare
în dosarul Rompetrol
Curtea de Apel Bucureşti
i-a condamnat definitiv, ieri,
în dosarul Rompetrol, pe senatorul Sorin Roşca Stănescu
la doi ani şi patru luni de închisoare cu executare şi pe
fostul ministru Sorin Pantiş la
doi ani şi opt luni de închisoare, tot cu executare. În cazul
lui Dinu Patriciu, instanţa a
constatat încetarea procesului
penal, ca urmare a decesului
acestuia. Decizia Curţii de
Apel Bucureşti este definitivă.
Celelalte condamnări din
dosar: Alexandru Bucşă (fost
vicepreşedinte The Rompetrol Group Olanda) – 6 ani cu
executare; Petrică Grama
(fost director în Ministerul Finanţelor) – 2 ani şi patru luni
cu executare; Florin Iulian Aldea (agent de servicii de investiţii financiare) – 5 ani cu

executare; Claudiu Simulescu
(agent de servicii de investiţii
financiare) – 4 ani cu executare; Cerasela Rus – 3 ani cu
suspendare, Victor Eros – 2
ani cu suspendare; Paul Miclăuş (fost vicepreşedinte
CNVM) – 2 ani cu suspendare, Gabriela Victoria Anghelache (fost preşedinte
CNVM) – 3 ani cu suspendare, Irina Popovici – 3 ani cu
suspendare, Elena Albu (fostă
şefă a Corpului de Control al
CNVM) – achitată.
În 2006, Dinu Patriciu a
fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru delapidare, spălare de bani,
asociere la săvârşirea de infracţiuni, manipularea pieţei
prin tranzacţii spălare de bani
şi constituire a unui grup infracţional organizat.
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Începe construcţia Centrului
de Afaceri din Bartolomeu
Construcţia Centrului
de Afaceri, Transfer
Tehnologic şi Incubator
de Afaceri (CATTIA) începe de astăzi – când
municipalitatea va emite ordinul de începere a
lucrărilor şi va preda
amplasamentul către
constructor, după ce,
săptămâna trecută, a
fost semnat contractul
de lucrări.
„Din păcate, abia după un
an de blocaje reuşim să demarăm această investiţie atât
de importantă pentru Braşov.
Sper ca acest proiect să se finalizeze în timp util, pentru
că reprezintă o oportunitate
de dezvoltare pentru mediul
de afaceri, pentru cercetare şi
implicit pentru comunitatea
braşoveană, prin locurile de
muncă pe care le va crea în

mod direct sau indirect. Este
o investiţie importantă, la care
municipalitatea participă cu
50% din valoarea eligibilă, şi
îmi doresc ca acest centru să
funcţioneze cât mai curând”,
a declarat primarul George
Scripcaru.

Proiectul „Dezvoltare Zona
Economică Braşov Nord –
Centru de Afaceri, Transfer
Tehnologic şi Incubator de
Afaceri” este finanţat 50%
prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, din fondurile alocate Polurilor de

Accident grav pe strada 13 Decembrie
Un accident rutier
grav a avut loc ieri dupăamiază pe strada 13 Decembrie, aproape de
sensul giratoriu de la
Onix. Două autoturisme
s-au tamponat destul de
violent, iar unul dintre
conducătorii auto a ajuns
la spital, transportat de
urgenţă de un echipaj
SMURD. Din primele
informaţii, se pare că
unul dintre şoferi în vârstă de 47 de ani a pătruns pe contrasens,
după ce a încercat să evite un alt autoturism. Poliţiştii de la rutieră vor
continua cercetările pentru a stabili cu exactitate
împrejurările producerii
accidentului.

Sute de mii de lei pagubă
în bugetul statului în 7 dosare penale
Sute de mii de lei pagubă
în bugetul statului în 7 dosare
penale instrumentate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Braşov.
Suspecţii au fost puşi sub acuzare fie pentru înşelăciune,
fie pentru că n-au virat la stat
impozitele reţinute din salariile angajaţilor.
În 4 dintre dosare, administratorii firmelor vizate sunt

puşi sub acuzare pentru că nau virat la stat impozitele reţinute din salariile angajaţilor.
Faptele au fost comise în perioada 2011 – 2014, iar prejudiciul este de 350 de mii de
lei. În alte 3 dosare instrumentate, administratorii unor firme sunt cercetaţi pentru
comiterea infracţiunii de înşelăciune. Asta pentru că au
emis trei file cec în valoare

totală de 145 de mii lei pentru
achiziţionare de mărfuri, în
condiţii ilegale. Mai exact, instrumentele bancare au fost
refuzate la plată pe motivul
lipsei de disponibil în cont.
Prejudiciul depăşeşte 140 de
mii de lei. Suspecţii vor suporta rigorile legii, dar prezumţia de nevinovăţie
fiinţează până când se vor
pronunţa sentinţe definitive.

creştere, şi 50%
din bugetul propriu
al Braşovului.
Valoarea totală
estimată a proiectului a fost de 70,9
milioane lei cu tot
cu TVA, din care
finanţarea nerambursabilă reprezenta 25,6 milioane
lei, adică 50% din
cheltuielile eligibile. Lucrările au fost
adjudecate pentru
suma de 49,96 milioane lei inclusiv
TVA, faţă de 66
milioane de lei cu TVA inclus,
cât au estimat proiectanţii.
Termenul de execuţie a lucrărilor este de 16 luni, însă
constructorul va trebui să finalizeze mai repede, astfel încât să poată deconta banii
nerambursabili alocaţi de Uni-

unea Europeană pentru perioada de finanţare 2007 –
2013. Termenul limită pentru
cheltuirea sumelor alocate din
fondurile europene este de 31
decembrie 2015.
Proiect pentru afaceri în inovare-cercetare. Proiectul îşi
propune să contribuie la dezvoltarea economică şi socială
a Polului de Creştere Braşov
şi a competitivităţii economice a regiunii Centru prin susţinerea sectoarelor economice
cu potenţial de creştere şi stimulare a colaborării în domeniul activităţilor de cercetare
inovare. Mai precis, CATTIA
îşi doreşte să sprijine dezvoltarea de noi afaceri în domenii viabile şi la nivel de vârf,
să asigure condiţiile de infrastructură pentru favorizarea
transferului de know-how între structurile de cercetare şi
dezvoltare şi mediul de afaceri

şi nu în ultimul rând să sprijine medierea de afaceri între
companii şi firme, cu precădere din zona Braşov.
Proiectul presupune construirea unei clădiri cu demisol,
parter şi etaj, având o amprentă la sol de 10.409 metri pătraţi, o suprafaţă construită
desfăşurată de 18.242 de
metri pătraţi şi spaţii verzi pe
36.300 de metri pătraţi. Clădirea va oferi antreprenorilor
o sală de conferinţe, un amfiteatru, centru de informare
şi documentare, spaţii expoziţionale, un restaurant tip
cantină şi diverse săli de şedinţă. Conform proiectului,
în exteriorul Centrului de Afaceri se va amenaja un parc
multifuncţional tematic, de
agrement, cu funcţiuni pentru
experimente în domeniul
energiei durabile.
A.P.
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Ştiri pe scurt
Fetiţa din Măliniş a fost înmormântată

Fetiţa în vârstă de 5 ani dată dispărută în urmă cu o jumătate de an din Măliniş a fost înmormântată. Scheletul
a fost găsit de anchetatori şi trimis pentru expertizare la
Institutul de Medicină Legală din Bucureşti. „S-a confirmat,
de la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici că este
vorba despre fetiţa dispărută în luna martie, de lângă Făgăraş. S-a eliberat şi certificatul de deces”, a declarat primprocurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori
şi Familie din Braşov.

DIN JUDEŢ
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Primarul Făgăraşului continuă
lupta pentru ocolitoare
Primarul Făgăraşului, Sorin Mănduc, a fost marţi
la Bucureşti, la Ministerul
Transporturilor, pentru
a discuta despre ocolitoarea municipiului.

Codlea: Strada Şcheilor, închisă pentru lucrări

Administraţia publică locală a municipiului Codlea continuă
lucrările de reabilitare a infrastructurii de apă şi canal, dar
şi rutiere din localitate. Lucrările de reabilitare fac parte
din planul de dezvoltare a municipiului pe termen mediu
şi lung. De această dată, lucrările de reabilitare vizează
stada Şcheilor, situată între DN1 şi strada Constituţiei. Lucrările de intervenţie se fac pentru reaţeaua de apă-canal,
stada fiind închisă pe o perioadă determinată. Pentru prima
dată, locuitorii din zonă vor avea canalizare, un lucru îmbucurător pentru un oraş aflat în plină dezvoltare urbană.

Viteză în coastă: Trofeul Râşnov 2014

Râşnovul va găzdui cea de-a VIII-a etapă a Campionatului
Naţional de Viteză în Coastă Dunlop are loc la Râșnov,
în weekendul 11-12 octombrie 2014. Competiţia este organizată de Clubul Sportiv Auto Blic Braşov, sub egida
Federaţiei Române de Automobilism Sportiv. Aşa cum au
fost obișnuiţi atât participanţii cât şi iubitorii acestui eveniment, Trofeul Râşnov se desfăşoară pe DN1E, drumul
ce leagă oraşul de Poiana Braşov, pe o distanţă de 4 kilometri, cu startul la km 20 +400 şi sosirea la km 16 +400.
Pensiunea Valea Cetăţii este centrul de concurs, iar parcul
de service este în parcarea Motelului Acapulco.

Sorin Mănduc (foto) este
pentru a doua oară în capitală
pe acest subiect.
„Sunt aici în încercarea de
a menţine viu interesul pentru
reaşezarea ocolitoarei Făgăraşului pe lista de priorităţi a
Guvernului. Sunt nemulţumit
de modul în care CNADNR a
răspuns la adresa noastră şi
la ultima poziţie exprimată
după vizita pe care am avuto cu deputatul Daniel Zamfir
la Comisia de Transporturi
din Camera Deputaţilor. În
răspuns se spune că există un
studiu de fezabilitate din 2009
pentru o şosea, pe varianta
de sud. E ceea ce ştiam de
mult. Tocmai am spus că sunt
cinci şosele pe hârtie care
ocolesc Făgăraşul. Niciuna
pusă în practică. Astăzi se discută dezbatarea Masterplanu-

lui pe transport al României
pentru perioada 201420120”, spune de la Bucureşti
edilul Făgăraşului.
Primarul este de părere că
trebuie să existe în Masterplan
o strategie pentru o variantă
de circulaţie prin centrul ţării,

care să preia traficul de mare
tonaj.
„Încercăm să stăruim mereu
pe ideea că expres ocolitoarea
sau artera de ocolire pe autostradă trebuie să existe în
dreptul Făgăraşului”, mai spune primarul.

Mănduc a precizat, în urmă
cu câteva săptămâni, că nu se
duce la ministru în calitate de
primar, ci de făgărăşean. „Am
adunat 6.000 de semnături. Nu
este firesc ca statul să ia taxe
pe vignete, iar drumul naţional
care traversează municipiul să
fie administrat şi reparat pe
banii oamenilor din localitatea
respectivă. Odată adunate
aceste semnături, consider că
s-a îndeplinit procedura de dezbatere publică şi i-am cerut secretarei municipiului să
redacteze proiectul de hotărâre
de «instituire a unei taxe pentru
maşinile de mare tonaj care
tranzitează centrul municipiului
şi pentru impulsionarea construirii centurii ocolitoare»”, a
precizat primarul Făgăraşului.
El spune că iniţiativa strângerii de semnături şi instituirea acestei taxe aparţine
membrilor PNL din Consiliul
Local Făgăraş şi speră ca în
luna septembrie acest proiect
de hotărâre să se afle în
comisiile de specialitate ale
forului legislativ local.

Cascada Tamina va fi reabilitată
Unul dintre cele mai
spectaculoase obiective
din judeţul Braşov este
cascada Tamina. Pentru
a ajunge însă acolo, cei
interesaţi trebuie să strabată un traseu turistic
care în ultimii ani nu a
mai fost amenajat.
Pasarelele şi scările se
află în prezent într-un
stadiu avansat de degradare. Conducerea Regiei
Locale a Pădurilor Săcele, instituţie care administrează zona, a decis să
investească în reabilitarea
acestora.
„Printr-o hotărâre a Consiliului Local Săcele, profitul
înregistrat de noi în urma exploatării obiectivelor turistice
este reinvestit în modernizarea
şi dezvoltarea infrastructurii
turistice. La Cascada Tamina

se vor realiza poduri suspendate cu lanţuri, realizate din
oţel zincat. În momentul de
faţă lucrăm la proiect, dar estimăm că investiţia se ridică
la aproximativ 350.000 de
lei”, a susţinut Cristian Popa,
reprezentantul RPLP Săcele.
Şi în Prăpastia Urşilor din
Masivul Piatra Mare, situată

la mică distanţă de
Canionul Şapte
Scări şi de Cascada
Tamina, pe unul
dintre traseele ce
duc spre vârful
muntelui, se va realiza o amenajare de
tip „via ferrata”,
respectiv un traseu
care se amenajează
prin zone de stâncărie sau direct pe
stâncă, şi diferenţa
principală între traseele de căţărare şi traseele
de „via ferrata” este că pentru
acestea din urmă nu mai ai
nevoie de corzi, pentru că pe
traseu sunt instalate aşa zise
corzi fixe. Traseul din apropierea Canionului Şapte Scări
va avea o înălţime de aproximativ 100 de metri şi va oferi
o panoramă spectaculoasă.

Controale la sânge în privinţa
cheltuirii banilor publici, la Făgăraş
Consilierii locali făgărăşeni
au decis ca în următoarea perioadă toate instituţiile din subordinea Consiliului Local
Făgăraş, precum şi grădiniţele,
şcolile şi liceele să fie verificate la sânge în privinţa cheltuirii banilor publici. O
comisie formată din 5 consilieri locali şi 2 funcţionari pu-

blici din Primărie va lua la
mână actele din contabilitate
pentru a vedea dacă banii publici alocaţi acestor instituţii
s-au folosit eficient sau s-a făcut risipă.
Proiectul de înfiinţare a
acestei comisii a fost iniţiat
de viceprimarul Făgăraşului
Cătălin Cârje, iar controalele

se vor desfăşura până la finele
lunii noiembrie. După perioada de verificări în dosarele instituţiilor, comisia va prezenta
un raport detaliat Consiliului
Local cu privire la constatările
şi propunerile sale. Se va urmări cu prioritate modul în
care au fost realizate investiţiile din alocările bugetare.
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Râşnov: proiectul liftului pe plan
înclinat se apropie de finalizare
Proiectul liftului pe plan înclinat care va face legătura între
centrul Râşnovului şi Cetate se
apropie de final.
Astfel, săptămâna trecută, printr-o
operaţiune impresionantă, care a atras
numeroase priviri, s-a procedat la turnarea betonului pentru stâlpii de susţinere ai viitorului lift care va tansporta
turiştii la Cetate.
„Din cauza naturii terenului, soluţia
optimă a fost să folosim un elicopter
Airbus, cel mai performant în privinţa
raportului putere/masă, care a transportat betonul într-un recipient cu o capacitate de 0,25 metri cubi. În total, sau turnat 34 mc de beton. Am luat măsuri speciale de siguranţă, închizând
drumul de acces spre Cetate, delimitând
porţiunea deasupra căreia elicopterul
nu a avut acces, pentru protecţia muncitorilor şi asigurând o comunicare permanentă prin staţii de emisie recepţie.
Lucrările au intrat în faza finală şi, cu
toate că termenul de finalizare este luna
martie a anului viitor, sunt convins că Aşa va arăta liftul-cremaileră care va fi construit pentru transportul turiştilor la Cetatea Râşnov
Moş Crăciun va coborî în centrul Râş-

novului cu liftul cu cremalieră pentru
a aduce cadouri copiilor”, a declarat
primarul oraşului, Adrian Veştea,
care a supervizat, alături de reprezentanţii firmei constructoare, operaţiunea de turnare a betonului.
Prima staţie de îmbarcare a liftului va fi situată în spatele Casei
de Cultură, iar pentru amenajarea
celei de a doua staţii, în zona Cetăţii
Râşnov a fost creată o platfomă de
belvedere, dar şi o alee care să facă
legătura cu intrarea în obiectivul
istoric şi turistic.
Traseul liftului va avea o lungime
totală de 165 de metri, cu o diferenţă de nivel de 94 de metri, iar
unghiul de înclinare va fi de 34 de
grade.
Liftul va face 12 curse pe oră, cu
o viteză de 2,5 metri pe secundă, cabina acestuia având capacitatea de a
transporta 30 de persoane pe cursă.
Proiectul este în valoare de 10,71
milioane de lei şi este finanţat din
fonduri europene, din care 50% sunt
bani nerambursabili, restul fiind asiguraţi de la bugetul oraşului Râşnov.

Produsele tradiţionale se vor putea vinde
doar cu logo-ul Ministerului Agriculturii
Modificările legislative privind atestarea produselor tradiţionale româneşti a dus la
micşorarea listei cu producători naţionali care îndeplinesc
noile condiţii. Astfel, la ora
actual în Registrul naţional
al produselor tradiţionale
(RNPT), administrat de Direcţia Generală Industrie Alimentară, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, figurau 19 produse
atestate din judeţul Braşov,
dintre care produse de panificaţie, produse din carne, pește
şi produse din lapte. De altfel,
la poziţia nr. 1 din Registru
este înregistrată pâinea tradiţională Adriana, pâine preparată în localitatea Ghimbav din
făină de grâu albă provenită
din zona Ţara Bârsei, drojdie
de panificaţie, sare, cartofi din
zona Braşov şi Covasna şi apă.
Procedeul de obţinere este tradiţional, operaţiile de pregătire
a materiilor prime şi auxiliare
executându-se manual.
Potrivit noilor normative
care reglementează produsele
tradiţionale, cantitatea produsă zilnic trebuie limitată, la
alimente – la 400 de kilograme (sau litri) pe zi, cu excepţia produselor de panificaţie, unde cantitatea medie maximă este de 300 kg/zi, respectiv 800 kg/zi pentru mai multe

produse atestate. Conform legislaţiei, toate produsele tradiţionale trebuie să obţină din
nou atestatul, ceea ce a
condus la diminuarea listei de
produse tradiţionale existente.
Până la revizuirea metodologiei de acordare a atestatului
de produs tradiţional, foarte
multe produse alimentare de
pe piaţa românească purtau
denumirea de „produs tradiţional” fără a fi însă tradiţionale în adevăratul sens al termenului. Atestatele deja existente au rămas valabile nouă
luni de la data intrării în vigoare a ordinului, iar eliberarea noului tip de atestat s-a făcut la solicitarea operatorului
economic, după verificarea
vechiului caiet de sarcini şi a
spaţiului destinat producţiei.
Reatestare pentru întărirea
concurenţei. Reatestarea şi atestarea produselor tradiţionale
româneşti în baza noului ordin
a fost necesară pentru a
asigura o concurenţă loială între producători şi pentru a
spori credibilitatea produselor
în ochii consumatorilor. Cei
înregistraţi în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale
(RNPT) vor avea de acum încolo pe etichetă un logo de
produs tradiţional. Logoul naţional este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale, iar folosirea acestuia fără respectarea
condiţiilor prevăzute de lege
se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare. Certificarea produselor prezintă o
serie de avantaje: produsul
atestat ca tradiţional reflectă
aşteptările consumatorilor,
fiind fabricat din materii prime
locale, prezintă o reţetă tradiţională specifică locului de
prelucrare şi are în procesul
de obţinere şi operaţiuni de
prelucrare manuale, toate
acestea dovedind un mod de
lucru tradiţional.
Mai exact produsul tradiţional se traduce prin produs alimentar fabricat în România,
cu materie primă locală, care
nu are în compoziţie aditivi
alimentari şi este făcută după
o reţetă tradiţională.
De asemenea, modul de
producţie şi de prelucrare şi
procedeul tehnologic trebuie
să fie tradiţionale şi să se distingă de alte produse similare
din aceeaşi categorie. Dacă
tradiţionalitatea se datorează
doar provenienţei sau originii
geografice şi aplicării unei inovaţii tehnologice, produsul
nu este acceptat în această categorie.
Termenul limită de reatestare este până la 30 noiembrie
2014.
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Bastionul Ţesătorilor în timpul
restaurării din anul 1910

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
a fost atestat documentar. Între
1570 şi 1573 a fost ridicat cel
de-al treilea etaj, iar între 1750
şi 1910 au fost executate importante lucrări de restaurare,
după ce bastionul se prăbuşise
Construit de către breasla ţesătorilor, pe parţial în 1701.
patru nivele, cu goluri de tragere, guri de
păcură şi cu două turnuri de strajă, ba- În 1908, după ce a slujit mult
stionul are o arhitectură unică în sud- timp numai ca depozit, bastionul a căpătat
estul Europei. Fiind cruţat de marele clădirea adiacentă (sediul breslei), şi, din
incendiu de la 1689, se păstrează în forma ce în ce mai mult, este folosit pentru pesa originală. Cele dintâi lucrări de cons- treceri şi mai ales concerte de operă, datrucţie au avut loc între 1421 şi 1436, fiind torită extraordinarelor calităţi acustice
ridicate primele două nivele. În anul 1522 de care dă dovadă.
Situat în colţul de sud-vest al cetăţii Braşov, Bastionul Ţesătorilor ocupă o suprafaţă de 1.616 mp. Zidurile sale au o
grosime cuprinsă între 4 m la bază şi 1
m la cel de-al patrulea nivel al construcţiei.

În 1950, în interiorul bastionului s-a amenajat Muzeul Ţării Bârsei, în care este expusă macheta vechii cetăţi a Braşovului
şi a Şcheiului aşa cum arăta la sfârşitul
secolului al XVII-lea, precum şi arme şi
produse ale breslei ţesătorilor.
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Donaţii pentru „Parcul
Stop Discriminării!”
Un nou proiect al
Asociației Copiii de
Cristal are nevoie de
susţinere din partea comunităţii noastre, dar
nu numai. Este vorba
de un proiect care constă în crearea
unui loc de joacă
pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi si care a fost
selectat în competiţia Braşov
Heroes!
Copiii de Cristal sau înscris în această
competiţie cu proiectul
„Parcul Stop Discriminării!”.
Prin acest proiect,
Asociaţia doreşte să
amenajeze în Braşov
un spaţiu de joacă în
aer liber unde să poată fi organizate activităţi de joacă integrate, între copii cu
dizabilităţi şi copii tipici.

Joaca e o activitate specifică tuturor copiilor, indiferent de nivelul de dezvoltare
sau afecţiunile de care suferă. E firesc ca toţi copiii
şi tinerii cu dizabilităţi să
poată beneficia de aceste ac-

Scopul acestui proiect
este creşterea toleranţei faţă
de persoanele cu nevoie
speciale în Municipiul Braşov. Beneficiari nu vor fi,
bineînţeles, doar copiii şi tinerii cu autism, ci toţi cei

tivităţi. Spaţiul va fi accesibil copiilor şi tinerilor,
indiferent de potenţialul lor
fizic şi psihic.

care doresc să se joace şi să
se distreze fără prejudecătʼi,
lăsând discriminarea la o
parte.

România va fi un exemplu
în domeniul ecoturismului

Autoritatea Naţională de
Turism susţine că România
este una dintre primele ţări
europene care a elaborat criterii de selecţie a destinaţiilor
ecoturistice, fiind un exemplu
în acest domeniu, relatează
Agerpres.
Vicepreşedintele Autorităţii
Naţionale de Turism, Mirela
Matichescu, care participă la
Adunarea Generală a Comisiei Europene pentru Turism
care are loc la Braşov, a declarat că în prezent se lucrează
intens la promovarea a României ca destinaţie turistică.
„Încercăm să stimulăm
aceste destinaţii şi să facem
cât mai multe în România şi
să dăm un exemplu despre
ceea ce înseamnă bună practică pentru cei care operează
acest segment. Maramureşul,

zona Braşovului, Suceava,
Delta Dunării
sunt destinaţii
ecotur istice
destul de vizitate în ultima
vreme, dar sunt
foarte multe
alte zone din
ţara noastră
care pot aplica
pentru proiecte
europene ca şi destinaţii turistice. Noi lucrăm împreună
cu asociaţiile de profil şi ne
implicăm activ în dezvoltarea
unor noi destinaţii ecoturistice,
în general în dezvoltarea sustenabilă a turismului românesc. Vrem să-l promovăm pe
pieţele externe şi vrem să
avem, aşa cum am avut şi în
acest an, o creştere semnificativă a circulaţiei turistice şi
să menţinem trendul şi pentru
anii următori”, a declarat
marţi, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Turism,
Mirela Matichescu.
Cele două destinaţii ecoturistice din România, respectiv
oraşul Zărneşti din judeţul
Braşov şi Mara-Cosău-Creasta Cocoşului din Maramureş
au fost premiate ieri în cadrul
evenimentului de la Braşov.

Adunarea Generală a Comisiei Europene pentru Turism a aprobat tot ieri planul
de acţiune pentru 2015 în
ceea ce priveşte promovarea
destinaţiilor ecoturistice din
Europa.
„Întâlnirea de marţi (n.r.
ieri) este cu atât mai importantă cu cât se decid acţiunile
şi iniţiativele pentru anul
2015, iar misiunea Adunării
Generale a Comisiei Europene pentru Turism este, pe
lângă promovarea destinaţiilor turistice, aceea de a
crea o platformă de marketing profesională, care să vizeze promovarea cu succes a
ţărilor membre”, a mai afirmat Mirela Matichescu.
Adunarea Generală a Comisiei Europene pentru Turism este o organizaţie
extrem de importantă în domeniu. A fost înfiinţată în
anul 1948 în Norvegia, iar
România este ţară membră
din anul 1998. Are un număr
de 33 de membri, misiunea
ei fiind aceea de a crea strategii de dezvoltare sustenabilă a turismului, şi a
destinaţiei Europa. Activează
atât pe plan european cât şi
în SUA, Canada, China şi
Brazilia.

Braşov Heroes este un eveniment pentru amatori şi profesionişti, familii şi prieteni,
dornici să intre în competiţie
pentru ei şi pentru cauze comunitare, organizat cu sprijinul comunităţii braşovene şi
în beneficiul acesteia. Totul este organizat sub forma unei
curse cu obstacole
unde comunitatea se
întâlneşte, aleargă şi,
prin implicarea fiecărui participant,
strânge fonduri pentru cauze înscrise.
Totul este programat
să aibă loc duminică,
19 octomb r i e, î n
zona parcului Noua.
Până atunci, puteţi
alege să donaţi online pentru această
cauză.
Mai multe detalii găsiţi accesând linkul: http://brasovheroes.fundatiacomunitarabra
sov.ro/proiect.php?pid=20.
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Mini-bursa locurilor de
muncă la AJOFM Braşov

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov organizează marţi,
14 octombrie 2014, o selecţie de personal pentru
6 agenţi economici din Braşov, care au solicitat această
activitate.
Pentru această selecţie sunt
anunţate 14 locuri de muncă
în următoarele meserii: tehnician proiectant, inginer
mecanic, automatist, gestionar depozit, peisagist floricultor (muncitor necalificat
în grădinărit), operator CNC,
programator CNC, şef atelier, specialist în domeniul
proiectării asistate pe calculator şi inginer în prelucrarea
lemnului.
La aceaste acţiuni pot participa numai absolvenţi de
studii medii sau superioare

promoţiile
2013 sau 2014
după cum urmează: tehnician proiectant
(absolvent studii superioare
2013), inginer
mecanic, automatist (absolvent studii
superioare 2013), gestionar
depozit (absolvent studii superioare 2013), peisagist floricultor – muncitor necalificat
în grădinărit (absolvent studii
medii sau studii superioare
2014), operator CNC, programator CNC (absolvent
studii medii sau studii superioare 2013), şef atelier (absolvent studii superioare
2013), specialist în domeniul
proiectării asistate pe calculator (absolvent studii superioare 2013), inginer în
prelucrarea lemnului (absolvent studii superioare 2013).
Persoanele care corespund
acestor condiţii sunt invitate
să se prezinte, marţi,
14.10.2014, cu începere de
la ora la 9:00, la sediul
AJOFM Braşov, Str. Lungă
nr. 1A, camera 8.
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Necropolă celtică descoperită
la lucrările de la Autostrada
Transilvania
O necropolă celtică de
incineraţie, cu 56 de
morminte, care ar putea
data din perioada cuprinsă între sfârşitul secolului IV î. Hr. şi secolul
al III-lea î. Hr, a fost descoperită în timpul unor
cercetări arheologice la
Autostrada Transilvania, la o adâncime de un
metru sub pământ.
Arheologul Sorin Cociş, şeful echipei de cercetare arheologică, a declarat că
mormintele identificate aparţin unor luptători, dar s-au
descoperit şi brăţări, vase ceramice, precum şi urne funerare. „Odată cu demararea
lucrărilor de construcţie la Autostrada Transilvania, în acest
an, a început şi cercetarea preventivă în zona Viştea, comuna Gârbău, judeţul Cluj, unde
urmează să fie executat un nod
de legătură cu drumul naţio-

nal Cluj-Napoca –
Zalău. În urma investigaţiei arheologice,
desfăşurată pe o suprafaţă de 1,8 hectare,
a fost identificată o
necropolă celtică de
incineraţie, care
cuprinde 56 de morminte cu un bogat inventar. Sunt morminte
de luptători, am descoperit săbii, cuţite,
fragmente de scut, dar
şi brăţări din bronz şi
argint, vase ceramice,
precum şi urne funerare şi oase calcinate”, a afirmat
arheologul Sorin Cociş, citat
de Mediafax.ro.
Cronologic, pe baza datelor preliminare, cimitirul poate fi încadrat între sfârşitul
secolului IV î. Hr. şi secolul
al III-lea î. Hr.
Potrivit acestuia, mormintele au fost descoperite la

Miercuri

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.

Cometa Halley se întoarce

adâncimea de aproximativ
un metru sub pământ, iar
acestea se extind şi în afara
zonei afectate de ampriza
autostrăzii. „Din păcate, nu
pot fi recuperare toate mormintele pentru că zona care
ar trebui cercetată este mai
mare, ar trebui să ne extin-

dem cu încă un hectar, dar
terenul respectiv nu este expropriat.”, a precizat arheologul clujean.
Sorin Cociş a adăugat că
vestigiile descoperite vor fi
restaurate şi expuse, ulterior,
la Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei.

Cometa Halley se va întoarce în această lună şi va trece
pe lângă Terra, după aproape 30 de ani de la ultima sa
vizită. Astfel, pe 21 şi 22 octombrie, Pământul se va intersecta cu rămăşiţele cometei Halley. În drumul lor prin
sistenul solar, cometele lasă în urmă „o coadă” de rămăşiţe, cu care planeta noastră se intersectează periodic.
Particulele din coada cometei vor intra în atmosfera terestră, dar specialiştii precizează că nu există niciun
pericol, pentru că aceste particule sunt mici cât un fir
de nisip. Ele vor arde în atmosferă, la peste 60 de km
altitudine, astfel că vom vedea o ploaie de meteori.
Este vorba de Orionide, care pot fi văzute după miezul
nopţii de 21/22 octombrie. Şi planeta Marte va fi vizitată
de o cometă în această lună. Pe 19 octombrie, cometa
2013A1, descoperită de astronomul Rob McNaught
din Australia, va trece la doar 120.000 de km de Marte.
Imagini ar putea fi surprinse de roverul Curiosity.

SIDA a apărut pentru prima dată
la Kinshasa, în anii 1920
Oamenii de ştiinţă au reconstituit istoria genetică a
HIV (virusul imunodeficienţei umane), care cauzează
SIDA, concentrându-se pe
tulpina grupului M, cea mai
frecventă a acestui retrovirus.
Rezultatele studiului lor,
apărute în revista americană
Science, sugerează că strămoşul comun al HIV a apărut
pentru prima dată „foarte probabil” la Kinshasa, în jurul
anilor 1920. Virusologii ştiau
deja că acest retrovirus a fost
transmis de maimuţe la oameni cel puţin în 13 cazuri,
dar una singură dintre aceste

infecţii este vinovată de declanşarea pandemiei umane.
Acea transmitere unică,
specifică, a condus la apariţia
lui HIV-1, virusul aflat la originea pandemiei, care a cauzat
aproape 75 de milioane de infecţii până în prezent, aflate
în cea mai mare parte în Africa subsahariană.
Analize efectuate de cercetătorii de la Universitatea Oxford din Marea Britanie şi
Universitatea Louvain din
Belgia arată că, între anii
1920 şi 1950, o combinaţie
de factori, precum urbanizarea rapidă, construirea căilor

ferate în Republica Democrată Congo, ca şi schimbările
apărute în comerţul sexual,
au favorizat emergenţa şi propagarea SIDA începând de la
Kinshasa.
Pe lângă dezvoltarea transportului, anumite schimbări
în atitudinile sociale, mai ales
în rândul persoanelor din industria sexului, ca şi un acces
mai mare la seringile pe care
le împărţeau între ei toxicomanii, dintre care unii erau
infectaţi, au dus la creşterea
în intensitate a epidemiei.
HIV a fost identificat pentru
prima dată în 1981.

În proporţie de 80% înălţimea unui om
este programată genetic
Înţelegerea pe deplin a geneticii creşterii în înălţime este
o sarcină grea pentru oamenii
de ştiinţă, însă conform rezultatelor unui nou studiu exhaustiv publicat duminică, în
proporţie de 80% înălţimea
unei persoane este programată genetic, transmite Reuters.
Acest studiu, cel mai mare
în acest domeniu, se bazează
pe analiza datelor genomului
uman efectuate la mai mult
de un sfert de milion de oameni, pentru a identifica

aproape 700 de variante genetice şi mai mult de 400 de
regiuni ale genomului referitoare la înălţime. Se estimează
că 80% din înălţimea unei
persoane este programată genetic, nutriţia şi alţi factori de
mediu reprezentând restul.
Oamenii au devenit, în medie,
mai înalţi în ultimele generaţii, din cauza influenţei unor
factori precum nutriţia îmbunătăţită, mai scrie Reuters.
„Noi studiem înălţimea pentru
două motive principale”, a de-

clarat dr. Joel Hirschhorn, coordonatorul acestui studiu.
„De peste 100 de ani, (înălţimea) este un model important
pentru studiul geneticii unor
boli cum ar fi obezitatea, diabetul zaharat, astmul, care
sunt cauzate şi de influenţa
combinată a mai multor gene.
Deci, prin înţelegerea modului
în care funcţionează genetica
creşterii în înălţime, putem
desluşi modul în care funcţionează genetica bolilor umane”,
a spus specialistul.
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Show „olimpic”
Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Braşov a
câştigat fără probleme
partida cu formaţia CS
Municipal Satu Mare, ce a
contat pentru Liga Naţională de baschet feminin.
Fetele de la Olimpia CSU
Braşov au primit pe teren propriu vizita formaţiei CS Municipal Satu Mare şi s-au
impus cu scorul de 87-72 (2217, 15-17, 26-21, 24-17).
Jones şi compania au condus jocul de la un capăt la celălalt şi nu le-au lăsat prea
multe şanse baschetbalistelor
de la Satu Mare. Cu o precizie
extraordinară la aruncările de
la distanţă şi cu un joc ofensiv
foarte bun, „olimpicele” au
câştigat clar disputa cu o echipă cu care se află în luptă directă pentru ocuparea unui
loc în play-off.
În urma acestei victorii,
braşovecele au acumulat cinci
puncte în clasamentul Ligii
Naţionale. Jones, cu 23 de
puncte înscrise, a fost cea mai
bună jucătoare a meciului.
Pentru braşovence au mai înscris Irimia 18 puncte, Bartee
16, Ashford 11, Mitov 11 şi
Sonia Ursu 8. De la oaspete
cea mai bună marcatoare a fost
Ashley Adams, autoare a 22
de puncte.
Trupa de sub Tâmpa va
juca în runda următoare, sâmbătă, pe teren propriu, de la
ora 16.00, împotriva formaţiei
Rapid Bucureşti.
Mulţumit de jocul ofensiv. La
finalul jocului cu formaţia din
Satu Mare, tehnicianul fetelor
de la Olimpia CSU Braşov,
Dan Calancea, era mulţumit
de jocul ofensiv al echipei pe
care o conduce dar a recunoscut că mai sunt încă multe de
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Chirilă, demis de la Iaşi

Încă un antrenor a fost demis din Liga I. CSMS Iaşi a renunţat la colaborarea cu antrenorul Ionuţ Chirilă. Conducerea formaţiei moldovene a ajuns deja la o înţelegere
cu tehnicianul Liviu Ciobotariu pentru preluarea băncii
tehnice. La sfârşitul lunii august, Ionuţ Chirilă l-a înlocuit
pe Marius Lăcătuş în funcţia de antrenor al CSMS Iaşi.
Acesta din urmă reuşise să promoveze cu CSMS Iaşi în
Liga I. Liviu Ciobotariu a pregătit ultima dată formaţia
FC Vaslui, în sezonul precedent. El a mai antrenat pe
CSMS Iaşi în sezonul 2012/2013.

Il Luce se întoarce la Istanbul?

Jurnaliştii turci susţin că Mircea Lucescu va pleca de la Şahtior Doneţk în perioada următoare. Conform acestora, tehnicianul român ar urma s-o preia pe Galatasaray la sfârşitul
lunii octombrie, după ce italianul Prandelli va fi demis. Soarta
fostului selecţioner al Italiei pare deja pecetluită, el fiind
păstrat în funcţie doar pentru că la Galatasaray vor avea
alegeri pentru o nouă conducere în data de 25 octombrie.
După scrutin noul preşedinte al formaţiei „Cim-Bom” va
aduce un nou antrenor. Abdurrahim Albayrak, unul dintre
cei care candidează la funcţia de preşedinte al Galatei, este
bun prieten cu Mircea Lucescu şi, dacă va câştiga, îl va
aduce pe român la Istanbul.

Sperietoarea CFR-ului

pus la punct în jocul „olimpicelor”. „Este foarte important
că am reuşit o victorie împotriva unei formaţii cu care ne
aflăm în luptă directă pentru
accederea în play-off. Nu ştiu
cât de clară a fost această victorie, dar este foarte important
că am obţinut toate punctele
puse în joc. Pot spune că sunt
foarte mulţumit de jocul ofenisv pe care l-am practicat astăzi. Am reuşit să înscriem 87
de puncte ceea ce pentru baschetul feminin este foarte,
foarte bine. Din păcate, mai
sunt multe de pus la punct în
jocul nostru defensiv şi eu cred
că încă mai putem îmbunătăţi
şi faza ofensivă. Faptul că am
început pregătirea foarte târziu se vede încă în teren”, a
spus tehnicianul formaţiei braşovene, Dan Calancea.
Procentaj excelent la aruncările
de la distanţă. Partida cu Satu
Mare a fost câştigată în mare
parte cu aruncări de la mare
distanţă. „Olimpicele” au reu-

şit nu mai puţin de 14 coşuri
de trei puncte din 29 de aruncări, ceea ce înseamnă un procentaj de reuşită 48,3 %.
„Avem jucătoare cu o mână
foarte bună. Ele excelează la
aruncările de la distanţă şi semidistanţă şi astăzi şi-au făcut
datoria pe deplin. Este foarte
bine că am reuşit să marcăm
atât de mult, însă eu sunt con-

vins că se poate şi mai bine.
Acum urmează un joc împotriva fetelor de la Rapid. Cu
siguranţă că după calculul
hârtiei suntem favoriţi, însă
niciun meci nu este uşor. Trebuie să tratăm jocul cu maximă atenţie şi atunci cu
siguranţă ne vom impune”, a
spus antrenorul „olimpicelor”,
Dan Calancea.

Olimpia CSU Braşov – CS Municipal Satu
Mare 87-72 (22-17, 15-17, 26-21, 24-17)
Olimpia Braşov: Britney Cimone Jones 23p (3x3), Gabriela

Irimia 18p (5x3), Carla Bartee 16p (3x3), Suanda Ashford
11p (1x3), Zorica Mitov 11p (2x3), Sonia Ursu 8p, Andra
Simona Haas, Ana Ferariu, Mădălina Cioroiu, Ecaterina
Armanu, Teodora Armanu.
Antrenor: Dan Calancea

Municipal Satu Mare: Ashley Adams 22p, Andreea Orosz
9p (1x3), Bianca Voica, Renata Szmutku 2p, Flavia Ferenczi 11p (1x3), Luminiţa Manta, Andreea Pop 6p, Marija
Radovic 5p (1x3), Ramona Laza 4p, Renee Ross 13p.
Antrenor: Adriana Pricop

„Lupii” au antrenori suedezi

Arbitrăm în Europa

„Lupii” Braşovului au un
nou antrenor. Începând de
ieri, echipa de hochei pe gheaţă Corona Wolves Braşov va
fi condusă de un cuplu de tehnicieni suedezi. Principal va
fi Jerry Andersson, el urmând
a fi ajutat de Hakan Nygren,
în vârstă de 70 de ani. Nygren
a colaborat în ultima perioadă
cu cei de la Ferencvaros Budapesta, astfel că este familiarizat cu ceea ce se întâmplă
în Liga Mol. Cei doi suedezi
au stat pe banca tehnică a Coronei la partida de aseară din
deplasare cu SC Miercurea
Ciuc, joc ce a contat pentru
Liga Mol. Partida s-a terminat
după închiderea ediţiei.

Arbitrii români Ovidiu
Haţegan, Cristian Balaj şi Istvan Kovacs vor conduce
meciuri din preliminariile
Euro 2016, dar şi cu caracter
amical, în perioada în care
Liga I s-a oprit pentru jocurile naţionalei cu Ungaria şi
Finlanda. Nu mai puţin de
18 arbitri FIFA din România
compun trei brigăzi care vor
conduce două meciuri oficiale şi o partidă amicală. În
preliminariile Euro 2016 vor
arbitra două brigăzi. Prima
va fi formată din Ovidiu Haţegan, ajutat de Octavian Şovre şi Radu Ghinguleac şi
de arbitrii adiţionali Alexandru Tudor şi Sebastian Col-

„Cei doi au ajuns la Braşov
şi au semnat contracte până
la finalul sezonului. A fost dorinţa lui Jerry Andersson să
îl aducem secund pe Hakan
Nygren. Cei doi au preluat
echipa, astfel că Laszlo Kovacs s-a întors la centrul de
copii şi juniori. Am mare încredere în aceşti antrenori şi
cu experienţa lor sunt convins
că vor face ceva la această
echipă. Jerry este un tehnician
cu mare experienţă în hocheiul
suedez, iar Hakan cunoaşte
Liga Mol. Aveam nevoie de
cei doi”, a declarat preşedintele celor de la Corona Wolves
Braşov, Zoltan Olti Paşca.

ţescu, în timp ce rezervă va
fi Mircea Grigoriu. A doua
brigadă îl va avea la centru
pe Cristian Balaj, la cele
două linii pe Ovidiu Artene
şi Valentin Avram, adiţionali
vor fi Marius Avram şi Cătălin Popa, iar rezervă Valentin Marinescu. A treia
brigadă românească va oficia la un meci amical. Va fi
compusă din centralul Istvan
Kovacs, asistenţii Miklos
Nagy şi Aurel Oniţa, adiţionalii Radu Petrescu şi Robert Dumitru. Rezervă va fi
Vladimir Urzică. Meciurile
pe care le vor conduce vor
fi anunţate în zilele următoare.

La primul meci pe banca lui ASA Târgu Mureş, Cristi Pustai
a reuşit să pună capăt seriei CFR-ului de 7 victorii consecutive. ASA s-a impus cu scorul de 2-0 după reuşitele semnate de Hora şi N’Doye. Pustai este unul dintre antrenorii
care sperie CFR-ul. În carieră, fostul antrenor al Pandurilor
şi al celor de la Gaz Metan Mediaş a pierdut o singură dată
împotriva „feroviarilor”. Pustai şi-a felicitat jucătorii şi speră
că această victorie va aduce şi altele. „A fost un meci foarte
greu, dar cred că a fost un joc foarte frumos, între două
echipe foarte bune. Am reuşit să oprim seria foarte bună a
echipei adverse, care venea după 7 victorii, şi sunt foarte
fericit că am reuşit să câştigăm. Am reuşit să recuperăm repede mingea şi sunt bucuros că nu am primit gol. Pentru
ce ne aşteaptă în viitor, acest rezultat ne vine foarte bine”,
a declarat Cristi Pustai.

Olaru e în sferturi

Jucătoarea română de tenis Raluca Olaru şi americanca
de origine georgiană Anna Tatishvili s-au calificat în sferturile
de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de
la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.
Cuplul româno-american s-a impus cu 7-5, 6-7 (4), 10-7 în
faţa perechii Iulia Beygelzimer (Ucraina)/Eva Hrdinova (Cehia), în runda inaugurală. Olaru şi Tatishvili au obţinut victoria
după două ore şi 5 minute de joc şi şi-au asigurat astfel un
cec de 1.468 euro şi 60 de puncte WTA.

Amenzi pentru Juventus şi Roma

Juventus Torino şi AS Roma au fost amendate, la fel ca şi
antrenorul francez al capitolinilor, Rudi Garcia, după meciul
tensionat de duminică, încheiat cu victoria, scor 3-2, a campioanei din ultimii trei ani. Cele două formaţii au fost sancţionate pentru numeroase petarde aruncate din tribune,
pentru laserele îndreptate spre jucătorii din teren şi spre cei
de pe banca de rezerve. Clubul torinez a primit o amendă
de 30.000 euro, în timp ce AS Roma, una de 20.000 euro,
din partea Ligii profesioniste italiene de fotbal. Pentru că a
contestat primul penalty acordat pentru Juventus mimând
o vioară, fapt ce l-a costat excluderea în minutul 27, Rudi
Garcia a primit o amendă de 5.000 euro.

S-au calificat în finală

Echipa feminină de gimnastică a României s-a calificat în
finala probei pe echipe, la Campionatul Mondial de la Nanning din China, în timp ce Larisa Iordache va evolua în finale
la individual-compus, bârnă şi sol, iar Ştefania Stănilă la individual-compus. Cu un punctaj total de 219,161 puncte,
România s-a clasat pe locul 7 şi va lua startul în finala pe
echipe de astăzi. Pe primul loc al calificărilor s-a situat echipa
din SUA, urmată de China şi de Rusia. La Campionatul
Mondial de la Nanning, programat între 3 şi 12 octombrie,
participă peste 600 de sportivi din 74 de ţări. Primele 24 de
echipe clasate în calificări, printre care şi România, au acces
la CM din 2015, de la Glasgow, de unde primele opt clasate
vor obţine calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016.

DIVERTISMENT

„Madama Butterfly”,
la Opera Braşov
Vineri, 10 octombrie 2014, la ora
18.30 , în sala mare a
Operei Braşov va
avea loc spectacolul cu opera „Madama Butterfly”, de
Giaccomo Puccini.

tru Butterfly viaţa nu mai are nici un
sens.

Este o capodoperă ce impresionează de fiecare dată
publicul, atât prin frumuseţea
şi dramatismul muzicii, cât
şi prin subiect. Diferenţa de
mentalitate poate crea erori şi
conflicte majore, atunci când aspectele
fundamentale ale vieţii – dragostea,
loialitatea, prietenia – nu sunt luate
în serios. Americanul F.B. Pinkerton
nu ia nici o clipă în serios nunta
pe care o organizează în Japonia
cu micuţa Butterfly, care este de o
nobleţe sufletească şi o gingăşie cu totul specială. Butterfly îl aşteaptă timp
de trei ani, alături de copilul său, fruct
al dragostei pentru Pinkerton. Acesta se
reîntoarce doar pentru a lua copilul, pe
care doreşte să-l crească în America. Pen-

„Recitalul de la ora cinci”
se mută la Sala Patria
„Recitalul de la ora 5” va avea
loc astăzi, 8 octombrie 2014, la
Sala Studio a Filarmonicii – Patria (bd. 15 Noiembrie nr. 50A)
şi va fi susţinut de soprana Corina Klein, actriţa Nora Vlad şi
pianista Simona Patriche.
Din „Cutiuţa muzicală” pe
care o vor deschide cele trei
artiste, se vor auzi ecouri ale

canzontelor italiene „Santa
Lucia”, „Amapola”, „Tiritomba”, „La Spagnola”, „Perche
m’hai detto”, arii îndrăgite din
opereta „Văduva vesela” de
Franz Lehar, musicalul „My
Fair Lady” de Fr. Loewe.
Intrarea, pe bază de bilete:
2 lei – elevi, studenţi; 3 lei –
pensionari; 5 lei – adulţi.

Emoţionanta creaţie a lui
Puccini reprezentată la Opera Brașov
îl va avea la pupitrul dirijoral pe
maestrul Victor
Dumănescu. În distribuţie: Anda Pop,
Liviu Iftene, Valentin
Marele, Asineta Răducan, Nicolae Zaharia,
Claudiu Bugnar, Marian Reşte, Cristian Fieraru, Sonia Hazarian,
Sara Györfi. Regia artistică este semnată de Anda
Tabacaru Hogea, scenografia de Rodica Garştea şi coregrafia de Nermina Damian.
Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Biletele se vând la sediul Operei din str. Bisericii
Române nr. 51, număr de
telefon 0268.419.380.
Program: Luni – Vineri 10 – 17
şi cu o oră înainte de începerea
spectacolului.

Bancuri
◾ – Am un câine extraordinar. Mă simte de la un kilometru. Ce spui de-asta?
– Trebuie să faci baie mai des.
◾ Un tip vinde câinele. Cumpărătorul întreabă:
– Sănătos?
– Sănătos!
– Inteligent?
– Inteligent!
– Credicios?
– Cel mai credincios – a cincea oară
îl vând.

◾ Doi rechini, unul mai bătrân şi
unul mai tânăr, se uitau la un scafandru.
– Să nu mănânci şi partea din spate,
zice cel bătrân, îţi provoacă gaze.
◾ Leul cheamă toate animalele şi
le spune:
– Cei frumoşi – în stânga, iar cei
deştepţi – în dreapta.
Toate animalele s-au despărţit, numai maimuţa a rămas pe loc.
– Tu ce faci? – o întreabă leul.
– Eu ce să fac, să mă rup în două?

Astăzi în 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)
orele: 17:00, 21:45
TERAPIE PENTRU CRIMĂ PREMIERĂRegie: Kiki Vasilescu
(N-15) Acţiune, Dramă, Thriller
(80 min)
ora: 13:45
GONE GIRL
-PREMIERĂRegie: David Fincher
(N-15) Dramă, Thriller (145 min)
orele: 14:00, 19:00
DANS LA COUR
Regie: Pierre Salvadori
(AP-12) Dramă (97 min)
orele: 15:15, 21:15

EQUALIZER
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) Acţiune, Crimă, Thriller (131
min)
orele: 16:00, 21:00
AMERICA, VENIM!
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) Comedie (90 min)
orele: 17:15, 19:15
LABIRINTUL: EVADAREA
(THE MAZE RUNNER)
Regie: Wes Ball
(AP-12) Mister, SF (114 min)
orele: 13:30, 18:30
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).

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Cineva care are mult mai multă experienţă te va
ajuta astăzi dacă îi vei cere acest lucru. Nu trebuie să îţi fie
ruşine să apelezi la alţii pentru a te perfecţiona.
Taur. Petrece cât mai mult timp astăzi în compania partenerului tău de viaţă, cu astfel de momente nu te vei mai întâlni! Este momentul perfect pentru dovezi de iubire.
Gemeni. Ai mare grijă astăzi cu cheltuielile, ar fi cazul să te
gândeşti serios să faci unele economii. Dacă nu eşti convins/ă
că trebuie să iei atitudine, cere părerea cuiva de încredere.
Rac. Dacă vrei să câştigi mai mulţi bani astăzi, încearcă pe
cât posibil să îţi asumi cele mai grele sarcini. Evită socializarea excesivă şi canalizează-ţi energia pe noile proiecte.
Leu. Astăzi trebuie să păstrezi o atitudine prietenoasă faţă
de cei cu care intri în contact, dar nu trebuie să fii nici prea
linguşitor/oare.
Fecioară. Astăzi profită la maxim de timpul tău liber pentru
a te întâlni cu vechi prieteni pe care nu i-ai mai văzut de
ceva vreme. Nu îţi ignora însă nici partenerul de viaţă.
Balanţă. Astăzi fă orice schimbare crezi că îţi poate aduce
un plus de fericire şi nu te lasă întors/oarsă din drum de nimeni. Acţionează şi lasă-ţi sentimentele să iasă la suprafaţă!
Scorpion. Astăzi trebuie să fii realist/ă dacă vrei să îţi arăţi
adevărata ta valoare. Opţiunile pe care le ai sunt limitate,
mai ales atunci când vine vorba de viaţa ta profesională.
Săgetător. Astăzi, viaţa ta amoroasă trece la următorul nivel,
aşa că nu poate fi decât o veste bună. Este foarte important să
comunici deschis cu cei dragi şi să vă faceţi planuri realiste.
Capricorn. Totul merge de minune astăzi, banii şi dragostea
fac echipa bună. În aceste zile îţi vei permite să te răsfeţi,
şi în acelaşi timp să ai lângă tine şi persoana iubită.
Vărsător. Astăzi îşi va face apariţia o persoană rău intenţionată,
şi ar trebui să ai mare grijă. Încearcă să nu te destăinui nimănui, unele informaţii pot fi folosite împotriva ta.
Peşti. Este o zi relaxantă astăzi, aşa că profită de ea pentru
a te reconecta cu unele persoane. Fie că este vorba de un
vechi prieten sau de un membru al familiei, ai timp suficient.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ
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Regionalismul în
Baroul din Braşov
Membrii baroului din
Braşov au ţinut Duminecă o adunare în Palatul Justiţiei, în care urma
să se discute chestiuni
de interes profesional.
Oamenii, cari orbiţi de interese strâmt locale şi copleşiţi
de interese materiale au pierdut simţul românismului, au
găsit şi în această adunare prilejul de a-şi afirma concepţia
lor meschină şi politica lor obtuză, politica regionalismului
miop şi brutal pe care o amestecă în toate manifestările vieţei noastre publice.
Politica lor de duşmănie
calomniatoare împotriva vechiului Regat, după ce s-a manifestat în administraţie,
învăţământ, biserică şi chiar
în armată, s’a afirmat agresivă
şi anarchică în barou.
Nişte domni cari cred în
presumţia lor, că au monopolul ştiinţei dreptului şi elocinţei
judiciare, au socotit că le este
permis să se ridice mai presus
de sentimentul de elementară
dreptate, mai presus de bunul
simţ, mai presus de concepţia
unităţei naţionale şi chiar mai
presus de legile ţărei şi au încercat să închidă sfera baroului din Braşov în ziduri
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Din presa maghiară

„Începând de azi apare cotidianul Bukaresti Lapok...”
Din 14 mai 1930 apare Bukaresti Lapok – fratele bucureştean al ziarului Brassói Lapok, o ediţie specială a
acestuia. Şi acest fapt demonstrează că Brassói Lapok
a fost cel mai important ziar în limba maghiară al vremii.

(În: Brassói Lapok, 14 mai 1930)

Un gânditor revoluţionar şi un
luptător neînfricat. În
memoria lui Constantin
Dobrogeanu-Gherea

Palatul Justiţiei
chinezeşti, în care să poată
trona ca nişte mandarini
venerabili prin autorizata lor
Ignoranţă.
Domnii aceştia nu au măcar
stăpânirea de sine şi dibăcia
de a-şi masca regionalismul
brutal şi agresiv: au apărut în
toată oroarea intereselor lor
personale, ridicate la rangul
de dogmă intangibilă peste
legile ţărei şi peste concepţia
unităţei naţionale.
Ei au închis pur şi simplu
porţile baroului cu drugi de fier
şi cu şapte peceţi pentru toţi
advocaţii din vechiul Regat.
În virtutea cărui drept?

În virtutea intereselor lor
personale ridicate deasupra
ori cărui drept.
O asemenea provocare violentă, o asemenea sfidare adusă legilor nu poate fi tolerată.
Ştiinţa dreptului, justiţia, talentul de advocat nu constitue
monopolul câtor-va advocaţi
din Braşov, cari fac din regionalism o chestiune mercantilă.
Munţii Carpaţi, cari au dispărut ca barieră politică, nu
poate constitui în materie de
justiţie o graniţă, la adăpostul
cărei să-şi aranjeze afacerile
un grup privilegiat de juriştii
locali.

Bunul plac, despotizmul şi
anarchia prigonitoare nu poate domnii în baroul din Braşov pentru a servi telgheaua
unor anumiţi advocaţi.
D-l ministru al justiţiei are datoria de a interveni cu toată energia şi cu toată energia şi cu toată
promptitudinea pentru a restabili
în baroul din Braşov legalitatea
călcată în picioare de îndrăzneala unor advocaţi, cari au întronat
interesele lor personale de-asupra intereselor justiţiei.
(Carpaţii, Anul II, Nr. 31,
Vineri 16 Iunie 1922)

Un articol în care se evocă
personalitatea şi activitatea
lui C. Dobrogeanu-Gherea
(21 mai 1855 – 7 mai 1920)
la comemorarea de 50 de ani
de la moartea teoreticianului
socialist.
C. Dobrogeanu-Gherea ia contact
cu mişcarea narodnicistă încă din tinereţe. Studiază literatura marxistă şi devine adeptul şi promotorul socialismului ştiinţific. Contribuie la formarea şi
dezvoltarea mişcării muncitoreşti din ţară. În 1880 înfiinţează
revista „România viitoare” prin care propagă ideologia marxistă, militând pentru formarea unui partid al clasei muncitoare. A avut o activitate importantă ca şi critic literar. Printre
cele mai importante studii scrise de C. Dobrogeanu-Gherea,
sunt enumerate: „Karl Marx şi economiştii noştrii”, „Ce vor
socialiştii români?”, „Robia şi socialismul”, „Anarhia gândirii”,
„Ideologia de bază a socialismului ştiinţific”, „Anarhia şi socialismul” şi cel mai de seamă – „Neoiobăgia”. El este primul
care formulează teoria dictaturii proletare.

(Iacoş, Ion. Forradalmár gondolkodó, önfeláldozó
harcos: C. Dobrogeanu-Gherea emlékezete.
În: Brassói Lapok, an 2, nr.18, 7 mai 1970, p.9)

Cristina Baciu

Dinu Eva

„Ce ţi se oferă şi ce nu la Complexul Sâmbăta într-o frumoasă zi de toamnă”
Puţine locuri oferă atât de
diverse şi accesibile trasee de
agrement ca cei de la Complexul turistic Sâmbăta, de altfel, un nume cu rezonanţă la
peisajul turistic al ţării, care a
cunoscut în anii din urmă, prefaceri înnoitoare, scria în octombrie 1981 D. Alexandru.
Staţiunea dispunea în 1981
de 9 cabane cu camere de 2
şi 4 paturi, curat întreţinute,

precum şi căsuţe, un restaurant
modernizat şi o terasă amenajată prin munca „patriotică”
a personalului sâmbetist.
Cât priveşte pe amatorii de
drumeţii şi ascensiuni spre cabanele de creastă – Valea
Sâmbetei, Urlea, Podragul şi
altele, complexul sâmbetean
constituia o veritabilă „rampă
de ajusatre şi lansare”. Dar nu
numai turiştii încercaţi puteau

străbate potecile. Drumul spre
„Popasul Sâmbăta” era accesibil tuturor vârstelor – după
cum declara pentru „DN” şi
pentru D. Alexandru, responsabilul complexului tov. Dan
Opaschi, „om gospodar şi îndatoritor cu toţi turiştii”.
Ca oaspeţii să se simtă şi
mai bine, trebuiau făcute însă
„eforturi mai susţinute pentru
îmbunătăţirea şi diversificarea

preparatelor culinare, rezolvarea problemei băii şi a... înfiinţării unui punct de
agrement, cât de mic şi cu un
minimum de jocuri distractive
(table, şah)”. Nu era lipsită de
interes nici amenajarea unui
miniteren sportiv pentru volei,
cu o masă de tenis etc. Şi
fiindcă turistul, chiar şi numai
pentru o zi, era obişnuit să
citească ziarul, era nefiresc ca

în complexul sâmbetean să nu
găseşti presă, de nici un fel
(deci nici „Drum nou”, aici
nu era niciun bai, am zice!),
cu toate că exista un „chioşc
trainic şi încăpător”, capabil
să ofere nu numai ilustrate (şi
cu flori de câmp, am adăuga!)
ca atunci în 1981, ci şi produse de drogherie (lipsă şi
ele!), şi nu droguri (ăstea lipseau cu desăvârşire!), solici-

tate în asemenea împrejurări.
O analiză la obiect a tututor
acestor probleme D. Alexandru credea că se impunea.
Prin măsurile luate s-ar oferi
un plus de comfort şi bună
dispoziţie tuturor celor care
vizitau pitoresc-barocul Complex de la Sâmbăta.
(„Drum Nou” – 7 oct. 1981)
Iulian Cătălui
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A câştigat trofeul
Dracula Film Festival
Filmul „The Canal” (Canalul), de Ivan Kavanagh,
a câştigat, duminică, trofeul Dracula 2014 pentru
cel mai bun lungmetraj,
la cea de-a doua ediţie a
Dracula Film: Horror and
Fantasy Festival, care s-a
desfăşurat la Braşov.
În competiţia festivalului au
fost înscrise şase lungmetraje,
opt scurtmetraje internaţionale
şi şapte scurtmetraje româneşti.
Filmul „Canalul” a fost premiat „pentru fascinanta explorare a relaţiei dintre
supranatural şi horror psihologic”, a motivat decizia juriul
format din regizorul Julian Richards, Toni Benages Gallard,
director al festivalului Cryptshow (Barcelona), şi producătorul HBO Aurelian Nica.
Trofeul Little Dracula a fost
acordat filmului SF american
„Emit”, regizat de R.J.S.
Mayank.

Trofeul Vlădutz pentru cel
mai bun scurtmetraj românesc a fost câştigat de „Kazimir”, regizat de Dorian
Boguţă.
Dracula Film: Horror
and Fantasy Festival are
loc anual, în luna octombrie, în Braşov,
este organizat de
Asociaţia Culturală

Fanzin şi prezentat de Viasat
History.
Proiecţiile Dracula Film: Horror
and Fantasy Festival
au avut loc la Teatrul
Sică Alexandrescu şi
Cinemateca Patria din
Braşov, între 1 şi 5 octombrie.

Cel mai mare dovleac din lume
cântăreşte peste 950 de kilograme
Cel mai mare
dovleac din lume a
fost prezentat de
un cultivator elveţian, Beni Meier. El
cântăreşte nu mai
puţin de 953,5 kg,
record elveţian şi
mondial, relatează
20minutes.ch.
Este prima oară
că recordul mondial nu este stabilit de un american, au anunţat duminică
organizatorii concursului de
la Jona (cantonul St. Gallen).
Cultivatorul din Zurich îşi de-

păşeşte astfel propriul record
de acum o săptămână, când
a prezentat un dovleac de 951
kg la campionatul de la Brandebourg (Germania).

Precedentul record mondial era deţinut de un american, cu un dovleac de
911 kg, transmite Agerpres.
Beni Meier nu este începător în meserie, prezentând primul dovleac
monumental, de 208,4 kg
(locul al nouălea), în 2006.
Dovlecii cultivaţi şi îngrijiţi
de el au început să crească
tot mai mari: 308 kg în
2008 şi 640 kg un an mai târziu. Anul trecut a prezentat
chiar unul de 1.053,5 kg, descalificat însă pentru că avea
o gaură.

A dat lovitura! Românca Ana Ularu
joacă alături de Harvey Keitel
După ce a jucat alături de
actori precum Jennifer Lawrence şi Bradley Cooper, Ana
Ularu a mai bifat o reuşită. Ea
a lucrat împreună cu starul
american Harvey Keitel în filmul „Chosen”, o dramă despre Holocaust, regizată de
cineastul bosniac Jasmin Dizdar, recompensat la Festivalul
de Film de la Cannes din
1999. Lungmetrajul va fi lansat înainte de ediţia din 2015
a Festivalului de la Cannes.
Turnat la Bucureşti şi la
New York şi inspirat din fapte

reale, filmul „Chosen” spune
povestea lui Sonson, un tânăr
avocat (interpretat de Luke
Mably), care ajunge să conducă lupta împotriva
trupelor naziste
spre sfârşitul războiului. Ajutat
de Judith (interpretată de
Ana Ularu), el
reuşeşte
să transforme o
luptă

de supravieţuire într-o veritabilă misiune de salvare a câtorva mii de vieţi. Harvey
Keitel interpretează personajul Sanson ajuns la bătrâneţe.
Actriţa Ana Ularu, în vârstă
de 29 de ani, a avut unul din
rolurile principale în mai
mulkte filme. În această
toamnă, ea va putea fi văzută pe marile ecrane în
filmul „Serena”, în
care actriţa română
joacă alături de Jennifer Lawrence şi
Bradley Cooper.

Andra şi Cătălin Măruţă,
naşi pentru fetiţele lui Mihai Gruia
Andra şi soţul ei, Cătălin Măruţă, au fost pentru a cincea oară naşi de botez. Weekendul trecut, cei doi iau creştinat fetiţele fostului component al trupei
Akcent, Mihai Gruia. Astfel, cântăreaţa şi prezentatorul
au devenit părinţi spirituali pentru Natalia şi Ana. În
timpul ceremoniei de creştinare, cântăreaţa a plâns
de emoţii. Ea şi soţul ei au devenit părinţi spirituali ai
fetiţelor Natalia (4 luni) şi Ana (2 ani, micuţa adoptată
de Mihai Gruia). „Nimic nu ne putea bucura şi onora
mai mult. Două păpuşi de fete au intrat în lumea creştină şi le doresc tot norocul şi fericirea lumii. Au fost
momente pe care n-am să le pot uita niciodată, fac
parte din cea mai interesantă şi frumoasă parte a memoriei mele! Să le dea Dumnezeu tot ce-i mai bun!”,
le-a spus Andra prietenilor ei virtuali.

Andreea Mantea s-a despărţit de Cristi Mitrea
Andreea Mantea e din nou singură! Fostul iepuraş
Playboy s-a despărţit, recent, de Cristian Mitrea, câştigătorul emisiunii de la Antena 1. Deşi spera să-şi
găsească jumătatea prin intermediul show-ului tv „Burlăciţa”, iată că relaţia nu a avut sorţi de izbândă, emisiunea ajutându-i pe cei doi doar financiar, nu şi
sentimental. „Sunt o ghinionistă în dragoste”, afirma
Andreea Mantea în urmă cu puţin timp în cadrul interviului acordat ziarului Puterea.
După încheierea show-ului de la Antena 1, Andreea
şi Cristi pozau într-un cuplu de îndrăgostiţi, iar la un
moment dat ei şi-au făcut acelaşi tatuaj la încheietura
mâinii, ca simbol al sentimentelor pe care le aveau
unul faţă de altul. Pe de o parte, gurile rele spun că
relaţia lor a fost una de faţadă, întrucât aşa stipula
contractul semnat cu postul tv, însă pe de altă parte,
cei doi susţin că s-au iubit.

