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S-a dat startul campaniei
de ajutoare pentru încălzire
Comoară descoperită
pe drumul Poienii, expusă la
Muzeul Naţional de Istorie

În intervalul 20 octombrie – 20 noiembrie, braşovenii îşi
pot depune cererile pentru a obţine subvenţiile de încălzire
a locuinţei, fie că au centrală de apartament sau sunt racordaţi
la Tetkron, fie că folosesc lemne sau combustibili petrolieri

VALUTĂ

Euro
4,4089
USD
3,4825
Gram Aur 136,5774

METEO

Soare
8°C /16°C

sau energia electrică pentru încălzire. Cetăţenii interesaţi
pot ridica deja formularele tipizate de la sediul Direcţiei de
Servicii Sociale, de la Biroul de Informare Cetăţeni al Primăriei, sau direct online, de pe site-ul Primăriei. pag. 3

Monedele romane descoperite anul trecut pe Drumul Poienii vor fi expuse la Muzeul Naţional de Istorie. Expoziţia
se deschide astăzi şi va fi putea vizitată pe tot parcursul
lunii octombrie. Monedele care vor fi expuse au fost descoperite anul trecut de inginerul Ovidiu Popescu. Tezaurul
este format din 76 de monede romane de argint, din secolul IV după Hristos şi au bătute pe ele chipul Împăratului Iulian. Punga de piele în care au stat s-a dovedit un
bun adăpost, pentru că bănuţii s-au păstrat foarte bine.
Monedele, care se află acum în patrimoniul naţional, au
o valoare istorică mare, mai ales că în zona Braşovului
nu s-au mai găsit astfel de piese. Monedele reprezintă
solda unui mercenar roman pentru un an. Mercenariatul
era o ocupaţie obişnuită în cazul goţilor sau al altor populaţii războinice aflate în secolul al IV-lea la nordul
Dunării. Ipoteze care ar explica prezenţa tezaurului în
zona Braşovului ar fi pierderea lui de către mercenarul
care l-a primit ca soldă, sau preluarea tezaurului ca pradă
de război.
Starea de conservare excepţională a unor piese din tezaur
ne sugerează că a fost îngropat sau pierdut la puţin timp
după emiterea monedelor ce îl compun, care nu au avut
timp să se uzeze în circulaţie.
Atelierele romane oficiale care au produs aceste monede
de argint prezente în tezaur sunt Siscia, Sirmium, Constantinopolis, Nicomedia şi Antiochia. Lor li se adaugă
un atelier barbar, foarte probabil gotic, care a produs
monede de argint utilizând silicvele romane ca model.
Micro-expoziţia va fi deschisă la Muzeul Naţional de
Istorie a României în perioada 9 – 31 octombrie şi va
putea fi vizitată de miercuri până duminică între orele
10.00 – 18.00 (în perioada 8 – 25 octombrie), respectiv
9.00 – 17.00 (26 – 31 octombrie).
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Căncescu: Nu m-am îmbogăţit cu niciun leu
din funcţia de preşedinte de CJ

Brădet: Centru modern pentru
recuperarea copiilor cu handicap

Preşedintele Consiliului Judeţean ,
Aristotel Căncescu, a făcut primele
declaraţii, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins propunerea
procurorilor DNA de arestare preventivă. A fost o scurtă comunicare
făcută presei pentru a clarifica anu-

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Braşov a inaugurat, ieri, unul dintre cele mai moderne centre de recuperare pentru
copilul cu handicap. Centrul de la
Brădet este rezultatul unui acord de
colaborare încheiat în luna aprilie

mite chestiuni. ”Au fost foarte multe
comentarii vizavi de averea mea.
Vreau să vă spun că din funcţia de
preşedinte de CJ nu m-am îmbogăţit
cu niciun leu. Banii pe care îi am în
conturi provin din vânzarea unor frecvenţe” a precizat Căncescu.
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2013 între Consiliul Judeţean Brasov,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Brasov şi Fundaţia „SERA Romania”. Lucrările de
construire şi dotare a centrului sunt
în valoare totală de peste 1,75 milioane de lei.
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În scurt timp va apărea pe şosele noua „Dacia Mini”
Oficialii grupului Renault au dezvăluit, în cadrul unei
conferinţe de presă desfăşurate, la Salonul Auto Paris
2014, că zvonurile despre un model de oraş mai mic
decât Loganul au fost adevărate şi că lansarea se va
face în 2015, scrie promotor.ro. După câteva informaţii
venite din surse neconfirmate şi publicate de britanicii
de la AutoExpress, a venit momentul adevărului. Grupul Renault (care deţine şi Dacia, printre altele) va
construi un model mai mic decât berlina Logan. Declaraţia a fost făcută în timpul Salonului Auto Paris
2014 de către Arnaud Deboeuf, şeful gamei Entry de
la Renault, şi Jerome Stoll, directorul de vânzări şi
marketing al grupului Renault.Maşina, care nu are
încă un nume (cel puţin pentru public), va fi lansată
în anul 2015, dar – atenţie – nu va purta logoul Dacia,
ci va fi introdusă mai întâi în India sub brandul Renault. Apoi, dacă vânzările vor fi bune, piaţa de desfacere pentru acest model se va extinde şi în Brazilia.

SUA ajută Republica Moldova să-şi modernizeze armata
Statele Unite ale Americii vor ajuta Republica Moldova
să-şi modernizeze armata, a anunţat marţi Ministerul
moldovean al Apărării, la finalul întrevederii între ministrul de resort Valeriu Troenco cu ambasadorul
american la Chişinău, William Moser, transmite RIA
Novosti. Ambasadorul american a menţionat că autorităţile de la Chişinău pot conta pe sprijinul guvernului de la Washington în ceea ce priveşte lansarea
noilor proiecte şi programe necesare pentru reformarea şi modernizarea armatei moldovene. Cu această
ocazie, ambasadorul William Moser l-a prezentat ministrului moldovean al apărării pe noul ataşat militar
american în Republica Moldova, locotenent-colonelul
Joseph Bilbo, potrivit agenţiei de presă menţionate.
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Monede romane descoperite
în Poiana Braşov, expuse la
Muzeul Naţional de Istorie
Muzeul Naţional de Istorie a României expune în luna octombrie, în
cadrul microexpoziţiei
„Exponatul lunii”, un
tezaur de silicve şi
imitaţii de silicve,
descoperit la
Poiana Mică,
din Braşov.
Microexpoziţia
va fi deschisă astăzi la Muzeul Naţional de Istorie a
României și poate
fi vizitată până la
sfârșitul lunii.
Tezaurul a fost descoperit în luna mai a
anului 2013, de către inginerul Ovidiu Popescu, şi
este compus din 76 de monede de argint, silicve şi imitaţii
de silicve, aflate într-o stare
de conservare foarte bună.
Acesta este primul dintre

tezaurele de silicve cunoscute
ca fiind

descoperite în România, care include
imitaţii ce pot fi atribuite go-

ţilor. Monedele din tezaur se
eşalonează cronologic între
anii 351/355 d. Hr. şi
367/375 d. Hr. (conform datării emisiunilor romane
oficiale).
Silicva
este un
termen
modern
ce desemneaz
ă
unitatea
monetară din argint în
sistemul
monetar roman târziu,
aplicat, prin convenţie numismatică,
monedei de argint de 23 g din secolele al IV-lea şi al
V-lea. Termenul de silicvă denumea iniţial sămânţa unui

copac originar din regiunea
mediteraneană, roşcovul (ceratonia siliqua), utilizată ca
unitate de măsură a greutăţii.
Valoarea pieselor din tezaur
se ridică la o sumă care, în jurul anului 378 d. Hr., reprezenta, cu aproximaţie,
valoarea soldei pe un an de
zile a unui soldat roman. Starea de conservare excepţională a unor piese din tezaur
sugerează că a fost îngropat
sau pierdut la puţin timp după
emiterea monedelor ce îl
compun, care nu au avut timp
să se uzeze în circulaţie.
Atelierele romane oficiale
care au produs aceste monede
de argint prezente în tezaur
sunt Siscia, Sirmium, Constantinopolis, Nicomedia şi
Antiochia. Lor li se adaugă
un atelier barbar, foarte probabil gotic, care a produs monede de argint utilizând
silicvele romane ca model.

Virusul hemoragic Ebola ameninţă Europa
Virusul hemoragic Ebola
ameninţă Europa, după ce o
asistentă din Spania a fost
contaminată, a cincea persoană a fost internată, marţi seară, la spitalul Carlos III din
Madrid, anunţă
presa locală, citând
surse medicale.
Conform presei
spaniole, cel de-al
cincilea suspect
este o infirmieră
care a intrat în
contact cu asistenta medicală infectată cu virusul
Ebola şi a fost internată luni
în spital.
În afară de asistenta medicală, alte trei persoane se află
sub observaţie în spitalul din

nordul Madridului: o altă infirmieră, un inginer, în cazul
căruia testele iniţiale au ieşit
negative, şi soţul bolnavei,
care prezintă un „risc ridicat”
de îmbolnăvire.

Asistenta medicală face parte
din echipa care a tratat doi misionari spanioli afectaţi de virus
şi care au murit la 12 august şi
respectiv 25 septembrie.

Infirmiera a fost internată
ca măsură de precauţie, a precizat sursa citată, precizând
că aceasta prezintă o febră
uşoară.
Aproximativ 50 de persoane care au intrat în
contact cu asistenta
se află sub supraveghere medicală, iar
autorităţile spaniole
desfăşoară o anchetă
pentru identificarea
tuturor locuitorilor
din regiune care ar
fi expuşi riscului de
infectare cu virusul
Ebola, mai ales că asistenta
medicală a prezentat simptomele îmbolnăvirii în 30 septembrie şi a fost spitalizată
de-abia la 6 octombrie.

Două cutremure de aproape 4 grade,
în decurs de câteva ore în România
Institutul Naţional de Fizica
Pământului (INFP) a anunţat
că un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara
Richter a avut loc marţi seara,
la ora 23.34, în judeţul Vrancea. Seismul a avut loc la o
adâncime de 135 de kilometri. Al doilea cutremur cu
magnitudinea de 3,6 grade pe
scara Richter a avut loc câteva
ore mai târziu, la ora locală
3.57, în aceeaşi zonă. Cutre-

murul a avut loc la o adâncime de 119 kilometri, iar cele
mai apropiate localităţi de epicentru au fost Focşani (33
km), Mărăşeşti (41 km),
Râmnicu Sărat (43 km), Covasna (48 km) şi Tecuci (55
km).
Cele mai apropiate oraşe de
epicentrul cutremurului de
marţi seara au fost Covasna
(41 km), Focşani (41 km),
Râmnicu Sărat (47 km), Mă-

răşeşti (48 km) şi Târgu Secuiesc (52 km). Cutremurul
cu cea mai mare magnitudine
care s-a produs anul acesta în
România a avut 5 grade şi sa înregistrat la 29 martie, tot
în zona seismică Vrancea.
De asemenea, pe data de 6
octombrie 2013 a mai avut
loc în Vrancea un cutremur
cu magnitudinea de 5,5 grade
pe scara Richter, cel mai mare
din ultimii patru ani.
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S-a dat startul campaniei
de ajutoare pentru încălzire
„Anul trecut am beneficiat
de sprijin din partea asociaţiilor de proprietari, care au
ajutat DSS să centralizeze
aceste cereri, pentru braşovenii care utilizează sistemul centralizat de încălzire. Fac un
apel public către preşedinţii
asociaţiilor de proprietari să
ne acorde sprijinul şi în acest
an. Chiar dacă nu sunt obligaţi să facă acest lucru, ne-ar
ajuta nu numai pe noi, ci şi
pe braşovenii care fac parte
din asociaţiile respective”, a
declarat viceprimarul Adina
Durbacă.

Municipalitatea, prin Direcţia de Servicii Sociale,
a început distribuirea
formularelor reprezentând cererea şi declaraţia
pe proprie răspundere
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece
(cuprins între 1 noiembrie şi 31 martie).
Baremul de venit până la
care pot fi încasate ajutoarele
nu s-a modificat faţă de cel
de anul trecut, respectiv până
la 786 lei în cazul familiilor
şi până la 1082 lei în cazul
persoanelor singure care se
încălzesc în sistem centralizat,
şi până la 615 lei pentru persoanele care utilizează pentru
încălzirea locuinţei gaze naturale, electricitate sau combustibili solizi sau petrolieri.
În cazul braşovenilor care
îşi încălzesc locuinţele în sistem centralizat (Tetkron), formularele vor fi distribuite prin
intermediul asociaţiilor de
proprietari. Persoanele care
îşi încălzesc locuinţele cu gaze
naturale, energie electrică,
lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri pot obţine formularele fie de la sediul Direcţiei
de Servicii Sociale, strada
Panselelor nr. 23, fie de la
Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni, Primăria veche, stra-

zele naturale, între 240 lei şi
48 lei pentru persoanele care
utilizează energia electrică
pentru încălzire, şi o compensare procentuală cuprinsă între
90% şi 5%, a valorii efective
a facturii la energie termică
în raport cu venitul net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure,
dar nu mai mult decât valoarea ajutorului maxim lunar
stabilit prin dispoziţie a primarului, în cazul celor care au
apartamentele racordate la sistemul centralizat.
A.P.

Atenţie la depozitele bancare!

Viceprimarul Adina Durbacă
da Eroilor nr 8 (intrarea dinspre parc), fie le pot descărca
direct de pe portalul Primăriei, www.brasovcity.ro, secţiunea „E-Funcţionar”/Servicii
Sociale.
Cererile însoţite de actele
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de către membrii
acesteia, pe luna anterioară

Ziua Energiei Braşov a ajuns
la cea de-a şaptea ediţie
Evenimentul se va desfăşura marţi, 14 octombrie, la Hotel Kronwell Braşov cu
participarea a mai multor specialişti din domeniul energetic
şi reprezentanţi ai Parlamentului. Printre temele care vor
fi abordate la această întâlnire
vor fi evident cele legate de
sursele de energie regenerabilă aplicabile în zona Braşovului şi evoluţia energiei
eoliene în România.
Ziua energiei este organizată ca în fiecare an de o firmă germană. Totul a început
în anul 2008, cu aproximativ
70 de paticipanţi. Între timp,
numărul participanţilor este
din ce în ce mai mare de la
an la an şi sunt invitaţi din
ţară şi străinătate. Organizatorii îşi doresc ca prin astfel
de întâlniri termenul de „ener-

Foarte important de reţinut
este că titularii sau unul dintre
membrii majori ai familiei
care solicită ajutorul trebuie
să depună personal cererea,
fie la sediul DSS, fie la asociaţia de proprietari de care
aparţin.
Ajutoarele se acordă începând din 1 noiembrie şi până
pe 31 martie 2015 şi, indiferent de situaţie, nu poate deppăşi suma efectifvă de pe
factura din luna respectivă. .
Cuantumul ajutorului este:cuprins între 262 lei şi 20 lei în
cazul celor care utilizează ga-

gie verde”, să devină cât mai
cunoscut. „În regiunea aceasta
nu este din păcate foarte mult
vânt, dar avem soare din belşug şi avem unul dintre cele
mai mari parcuri, mai exact
la Ucea, chiar pe energie solară”, a declarat Jurgen Ludwig, manager firmă. Lucrurile
ar putea să se schimbe pentru
oraşul nostru din punct de vedere energetic.
Reprezentanţii unei companii germane de profil spun
că în colaborare cu reprezentanţii Braşovului, oraşul ar putea deveni un adevărat model
în energia regenerabilă din
România. Intrarea la conferinţă este liberă. Evenimentul
beneficiază de traducere simultană engleză – română.
Mai multe detalii pe www.
ziuaenergiei.ro.

celei a depunerii cererii, se
vor depune începând cu data
de 20 octombrie 2014 la sediul Direcţiei de Servicii Sociale din Str. Panselelor nr.23.
Programul cu publicul al instituţiei este de luni până vineri, între orele 08.30 şi
18.00, iar telefonul pentru
informaţii suplimentare,
0368.469.995.

Există O serie de bunuri a căror posesie exclude dreptul de a beneficia de ajutorul de
căldură. Cel mai important dintre acestea,
şi care a dus la controale care au obligat
aproape 600 de braşoveni să dea înapoi sumele încasate cu titlu de ajutor social, este
cea privind existenţa depozitelor bnancare
de 3.000 de lei sau mai mari. „Noi am venit
în sprijinul cetăţenilor, pentru a evita situaţiile
neplăcute, iar DSS pune la dispoziţia cetăţenilor şi un formular cu Anexa nr. 4. Pe
acest formular, fiecare solicitant va face declaraţia pe proprie răspundere că nu deţine
depozite bancare cu o valoare care să fie
egală sau să depăşească 3.000 de lei.”, a
explicat viceprimarul. În ultimele două sezoane, au fost descoperite 601 persoane
care au încălcat legea şi au fost obligate să

dea banii înapoi, adică o sumă totală de
aproape 210 mii de lei.
La sesizarea Curţii de Conturi şi în urma verificărilor solicitate de DSS instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu, s-a descoperit că 334
de persoane au beneficiat nejustificat de ajutor,
în sezonul 2012-2013, suma de recuperat fiind
de aproximativ 87.500 lei. În sezonul următor,
au minţit în declaraţie 63 de persoane, suma
fiind de aproximativ 14.600 lei. (2012-2013 şi
2013-2014). Alţi 204 de braşoveni au profitat
în ambele sezoane de ajutor, deşi aveau depozite bancare de cel puţin 3.000 de lei, suma
de recuperat fiind de 107.800 lei. Din totalul
de 601 persoane, au achitat datoria 225 de
persoane, fiind recuperată suma de 80.400
de lei, iar pentru 42 de persoane s-a constat
ulterior că au primit ajutorul în mod corect.
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Ştiri pe scurt
Gazprom a redus cu 18% livrările de gaze

Livrările de gaze ruseşti către România au scăzut miercuri
cu 18% faţă de cantităţile normale, a anunţat ministrul delegat
pentru Energie, Răzvan Nicolescu. „Reducerea anunţată
astăzi (miercuri – n.r.) de Gazprom la Transgaz este de 18%
în raport cu cantităţile nominalizate pe baza solicitărilor beneficiarilor din România. Cantităţile sunt de sub 0,2 milioane
de metri cubi pe zi. Nu e niciun motiv de îngrijorare”, a spus
Nicolescu. La începutul acestei luni, ministrul s-a întâlnit cu
ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Federaţiei Ruse
în România, Oleg Malginov, întâlnire la care au participat şi
reprezentanţi ai Transgaz. Ambasadorul Rusiei la Bucureşti
nu a confirmat faptul că nu vor mai avea loc reduceri în
livrările de gaze ruseşti către România, a anunţat Departamentul pentru Energie.

Preţul petrolui ar putea coborî la 80 de dolari/baril

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a avertizat
miercuri că tendinţa de scădere a preţului petrolului va continua iar cotaţia barilului de ţiţei Brent ar putea coborî până
la 80 de dolari, informează un comunicat de presă al agenţiei. Fitch susţine că tendinţa de scădere va continua până
când va avea loc un răspuns de auto-corecţie în ceea ce
priveşte oferta de petrol, provocat de reducerea investiţiilor
în noi puţuri din partea producătorilor de petrol de şist. Miercuri, cotaţia futures la ţiţei Brent cu livrare în luna noiembrie
a scăzut până la 90,76 de dolari per baril, cel mai scăzut
nivel înregistrat după luna iunie 2012, după ce anunţul Fondului Monetar Internaţional privind reducerea estimărilor de
creştere ale economiei mondiale a dat naştere la îngrijorări
cu privire la cererea globală de petrol. Agenţia de evaluare
susţine că aprecierea dolarului american, care s-a întărit în
raport cu moneda euro cu aproximativ 10% de la mijlocul
anului, contribuie şi ea la scăderea preţului petrolului care
este cotat în dolari.

ECONOMIC

Joi

România a atras peste 50%
din fondurile pe POS Mediu
România a absorbit,
până în prezent, peste
50% din cele 4,4 miliarde de euro puse la dispoziţie prin Autoritatea
de Management a Programului Operaţional
„Mediu” (POS Mediu).
Attila Korodi (foto), ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, a declarat,
ieri, că „în cadrul
Ministerului Mediului funcţionează Autoritatea de Management a POS Mediu, cel
mai important instrument financiar din sectorul mediu,
pus la dispoziţia României
de către Comisia Europeană. Din cele aproximativ
4,4 miliarde de euro aflate
la dispoziţia ţării noastre,
am absorbit până acum peste 50%, ceea ce înseamnă
că mai avem la dispoziţie
încă aproximativ 2,2 miliarde de euro. Vorbim despre
proiecte de investiţii majore,
cu impact asupra comunită-

ţilor, care au ca obiectiv general protecţia mediului şi a
standardelor de viaţă în România: staţii de epurare a
apelor uzate, canalizări, sisteme integrate de management al deşeurilor, gropi
ecologice, lucrări de preve-

nire a riscului de inundaţii,
protecţia biodiversităţii şi
multe altele. Putem ajunge
la 70-80% în perioada următoare”.
Conform ministrului Mediului, prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Eco–

nomic European /SEE/, România are la dispoziţie un
buget de peste 30 de milioane de euro pentru proiecte
adresate atât autorităţilor
publice, locale sau centrale,
cât şi organizaţiilor neguvernamentale.
„Societatea românească
trebuie să facă un efort şi să
înţeleagă anumite lucruri.
Mecanismul Financiar al
Spaţiului Economic European pune la dispoziţia României peste 30 de milioane
de euro pentru proiecte. În
ceea ce priveşte Programul
LIFE, instrumentul financiar
al Uniunii Europene pentru
mediu şi politici climatice,
cofinan– ţarea acordată ţării noastre depăşeşte 35 de
milioane de euro. Aşadar,
vorbim despre sume importante, iar tot ceea ce trebuie
să facem este să fim organizaţi, să avem idei, să
scriem proiecte bune şi să
atragem aceste fonduri”, a
mai spus şeful MMSC.

Peste 1,5 milioane de români
şi-au portat numărul de telefon
Mai mult de 1,5 milioane
de utilizatori de telefonie din
România şi-au portat, până în
prezent, numerele de telefon
în alte reţele, a declarat, miercuri, preşedintele Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Cătălin Marinescu.
„Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii este
prezentă pentru a doua oară
la acest târg important de internet şi de comunicaţii cu patru instrumente puternice pe
care le pune în mâna utilizatorilor. Două sunt pornite mai
demult şi mă refer aici la portabilitate, care aproape împlineşte şase ani, şi ca şi
statistică avem peste un milion
şi jumătate de utilizatori care
şi-au portat numerele de tele-

fon, fie că este vorba de telefonie fixă sau mobilă. Altul
este un Infocentru pentru consumatori, care este punct unic
de contact, în care fiecare utilizator din România poate
găsi informaţiile necesare pentru un contract de televiziune
sau de telefonie mobilă. Avem,
de asemenea, Veritelul, comparator de tarife, promovat la
târgul de anul trecut, prin care
pot fi aflate cele mai bune
oferte de telefonie fixă, de telefonie mobilă şi de internet
pe care le au operatorii din
România, iar vedeta noastră
din acest an este Netograful,
o aplicaţie prin care fiecare
utilizator de internet poate vedea care sunt parametri tehnici ai conexiunii internet pe
care o are, care este viteza de
transfer, care este întârzierea

de transfer, câte pachete de
date sunt pierdute şi asta o
poate face în timp real”, a declarat Marinescu. Aplicaţia a
fost deschisă publicului pentru
testare, fiind în etapa în care
este populată cu ofertele de
internet ale furnizorilor de
servicii de acces la internet.
„Aplicaţia Netograf.ro a fost
concepută pentru a oferi utilizatorilor de internet din
România un instrument independent, obiectiv şi gratuit
pentru a verifica permanent
calitatea serviciului de internet
pe care îl plătesc. Ei vor putea
să constate nu doar dacă serviciul de internet se ridică la
calitatea promisă, ci şi să compare parametrii înregistraţi cu
cei obţinuţi de abonaţii altor
furnizori”, a precizat şeful
ANCOM.

INS reconfirmă recesiunea tehnică
Institutul Naţional de Statistică a reconfirmat miercuri
intrarea în recesiune tehnică
în al doilea trimestru din acest
an, dar a urcat uşor estimările
nominale şi relative privind
PIB atât pentru primul trimestru, de la -0,2% la -0,1%, cât
şi pentru al doilea trimestru,
de la -1% la -0,9%. Produsul
intern brut – date ajustate se-

zonier – estimat pentru trimestrul II 2014 a fost de 164,70
miliarde lei preţuri curente, în
scădere în termeni reali cu
0,9% faţă de trimestrul I 2014
şi în creştere cu 1,5% faţă de
trimestrul al doilea din 2013.
Produsul intern brut estimat
pentru semestrul I 2014 serie
ajustată sezonier a fost de
327,12 miliarde lei preţuri cu-

rente, în creştere în termeni
reali cu 2,6% faţă de semestrul
I 2013. În serie brută, PIB a
fost de 154,69 miliarde lei în
trimestrul al doilea, cu 1,2%
mai mare decât în al doilea trimestru de anul trecut, şi de 281
miliarde lei pe primul semestru,
în creştere cu 2,4%, ambele dinamici fiind nemodificate faţă
de varianta anterioară.
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Brădet: Centru modern pentru
recuperarea copiilor cu handicap
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Braşov a inaugurat, ieri, unul dintre
cele mai moderne centre
de recuperare pentru copilul cu handicap.
Centrul de la Brădet este
rezultatul unui acord de colaborare încheiat în luna aprilie
2013 între Consiliul Judeţean
Brasov, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Brasov şi Fundaţia
„SERA Romania”. Lucrările
de construire şi dotare a centrului, în valoare totală de
peste 1,75 milioane de lei
(1.606.178 de lei – proiectarea, contrucţia si racordarea
la reţelele de utilităţi,
respectiv 170.000 de lei – dotarea cu echipament, materiale de recuperare şi electrocasnice) au fost finanţate din
fondurile proprii ale Fundaţiei
SERA România.

„Problematica tinerilor şi
a copiilor cu dizabilităţi reprezintă unul dintre punctele
de interes pentru SERA România, motiv pentru care am
încercat, de câte ori am putut,
să ne implicăm serios în rezolvarea acesteia. În viziunea
noastră, simpla închidere a
centrelor rezidenţiale mari şi
foarte mari care găzduiau

sau găzduiesc încă tineri şi
copii cu dizabilităţi nu este
suficientă fără componenta de
recuperare şi reabilitare a
acestor copii. De aceea neam implicat în acest proiect
de la Brădet, care va deservi
atât copiii din centru, cât şi
pe cei din zonă care au
nevoie de tratament de recuperare”, a declarat Bogdan

Simion, preşedintele SERA
România.
„În cadrul Centrului se vor
desfăşura activităţi de recuperare şi tratament, de asistenţă şi consiliere, activităţi
cu caracter socio-medical şi
de socializare pentru copiii cu
dizabilităţi.
Importanţa acordării serviciilor oferite de Centrul de
Recuperare pentru Copilul cu
Handicap de la Brădet este
dată, pe de o parte, de necesitatea recuperării sau readaptării din punct de vedere
medical, psihologic şi social
a copilului/ tânărului cu dizabilităţii, iar pe de altă parte
de numărul mare de
potenţiali beneficiari rezidenţi
în zonă.
Aproximativ 200 de copii
proveniţi din familii sărace,
care necesită servicii de recuperare şi care nu aveau până
în prezent la dispoziţie astfel
de servicii gratuite, domicilia-

ză în municipiul Săcele şi în
zonele alăturate”, a precizat
directorul
general
al
DGASPC Braşov, Gheorghe
Durnă.
Centrul de Recuperare
pentru Copilul cu Handicap
are în componenţa sa o recepţie, o zonă dedicată serviciilor de terapie (care include o sală de kinetoterapie, o
sală de hidroterapie, o sală de
masaj, o sală de ergoterapie,
un vestiar şi un grup sanitar),
o zonă dedicată serviciilor de
consiliere şi reintregrare familială (cabinet terapeuţi, cabinet medical, cabinet logopedie, sală multifuncţională,
cabinet evaluare socială şi cabinet evaluare psihologică),
precum şi o zonă administrativă (care cuprinde spălătoria,
camera pentru centrala termică, vestiare cu grup sanitar
şi camere pentru întreţinere).
D.G.A.S.P.C. Braşov a preluat Centrul de Recuperare

pentru Copilul cu Handicap
de la Brădet în reţeaua de
asistenţă socială pe care o administrează, urmând ca imobilul să intre în domeniul public al judeţului Braşov.
Pentru punerea în funcţiune a Centrului, astfel încât
potenţialii beneficiari să poată avea acces la serviciile oferite de acesta, D.G.A.S.P.C.
Braşov a demarat, în conformitate cu prevederile legale,
procesul de angajare de personal, proces ce se află în
prezent în a doua etapă de
derulare. Iar pentru a ne asigura că beneficiarii Centrului
vor primi cele mai bune servicii, personalul angajat beneficiază de sprijin în
formare atât din partea specialiştilor de la Centrul de Recuperare „Micul Prinţ”, din
cadrul Complexului de Servicii Cristian, cât şi din partea
specialiştilor Fundaţiei SERA
România.

Rata şomajului, în uşoară scădere la Braşov
Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa
AJOFM Braşov la data de
30 septemebrie 2014 a fost de
10.926 persoane, dintre care
4.719 sunt femei.
În perioada 1 – 30 septembrie 2014 au intrat în evidenţa Agentʼiei Braşov un număr de 1.382 persoane (630
femei) şi au ieşit din evidenţa
AJOFM Braşov 1.411 persoane (629 femei).
În luna septembrie, prin
acordarea serviciilor gratuite,
prevazute de Legea 76/2002
privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost
încadrate în muncă 549 per-

soane, dintre care 220 femei.
Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finele lunii septembrie
a fost de 4,37%, în uşoară scădere faţă de cea înregistrată la
finele lunii august 2014, de
4,38%.
Din totalul persoanelor
aflate în evidenţa agenţiei –
10.926, 2.875 persoane
(1.510 femei) beneficiază de
indemnizaţie de şomaj, 2.358
persoane au beneficiat de adeverinţe în vederea obţinerii
venitului minim garantat, diferenta fiind persoane aflate
în căutarea unui loc de muncă.
Din mediul urban provin
4.338 persoane (2.137 femei),

iar din mediul rural 6.588 persoane (2.582 femei).
Grupa de vârstă din rândul
căreia se înregistrează cei mai
mulţi şomeri este cea de până
la 29 de ani reprezentată de
un procent de 25%, urmată
de grupa de vârstă cuprinsă
între 40 – 49 ani, cu un procent de 24% din numărul persoanelor aflate în evidenţa
Agenţiei. Vârsta între 30-39
de ani reprezintă 23% din totalul şomerilor înregistraţi, urmată de categoria de vârstă 50
– 55 ani cu un procent de
15% din numărul total de persoane înregistrate, iar somerii
cu vârsta peste 55 de ani se
regăsesc în procent de 13%.

Jumătate dintre români plătesc în rate
vacanţele de vară petrecute în străinătate
Mai mult de 50% dintre românii care merg vara în vacanţe în
străinătate cumpără pachete early
booking, cu reduceri, plătind sejurul în rate, începând din momentul rezervării, în perioada octombrie-mai, şi până la plecare,
potrivit Christian Tour, cel mai
mare operator de vacanţe din România.
„Peste 60% dintre turiştii care
merg în vacanţe vara în străinătate
cumpără pachete cu reducere,
early booking. Unii dintre ei
plătesc integral, atunci când rezervă, dar cei mai mulţi preferă să

achite în rate. Cei care rezervă încă
din octombrie vacanţa pentru vara
anului viitor au reduceri de până
la 50%, iar cei care achiziţionează
în mai pentru vara acelui an beneficiază de un discount de 10%”,
a declarat miercuri într-o conferinţă Marius Pandel, directorul
general al agenţiei Christian Tour.
El a adăugat că 20% dintre români cumpără pachete standard,
iar restul de 20% aşteaptă ofertele
last-minute. Agenţia a lansat deja,
la 1 octombrie, ofertele pentru
anul viitor, care pot fi rezervate
cu un avans de 25 de euro, restul

putând fi plătit în mai multe rate
până în vară. Printre acestea se
numără mai multe destinaţii din
Grecia, Turcia şi Spania.
„Pentru perioada sărbătorilor
de iarnă ne aşteptăm ca românii
să aleagă circuite sau vacanţe în
zonele montane, dar şi destinaţii
exotice. Dubai şi Emiratele Arabe,
Republica Dominicană, Mexic,
Cuba, circuite în Europa şi
programe de ski în România, Bulgaria şi Austria se află în topul
preferinţelor turiştilor pentru
acest sfârşit de an”, a mai spus
Marius Pandel.
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Vedere unicat cu
Poarta Străzii Negre

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
O cale de acces mai puţin cunoscută şi utilizată în
cetatea Braşov, a fost Poarta Străzii Negre (astăzi
Nicolae Bălcescu).
Strada Neagră este prima stradă a Braşovului menţionată în documente în anul 1464: Swarczgas.
Pe această stradă se aflau atelierele a aproape 40
de tăbăcari (pielari).
Numele străzii – Strada Neagră – este legat de
culoarea închisă a apelor reziduale rezultată din

prelucrarea pieilor. La capătul străzii se află
bastionul încredinţat spre apărare breslei pielarilor
(aflat undeva între Magazinul Star şi Colegiul
Naţional Unirea). Din acest bastion, ducea în afara
zidurilor oraşului o poartă.
Bastionul şi poarta au fost demolate în 1873 pentru
a permite un acces mai facil în cazarma construită
pe Strada Neagră (azi cazarma găzduieşte corpul K
al Universităţii Transilvania).

Joi
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Căncescu: „Din funcţia
de preşedinte de CJ
nu m-am îmbogăţit
cu niciun leu”
Preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a făcut
primele declaraţii, la câteva ore după ce Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a respins propunerea procurorilor DNA de
arestare preventivă.
„Voi face o scurtă declaraţie
de presă. Simt nevoia să fac
acest lucru pentru a clarifica
nişte chestiuni. Sunt lucruri pe
care nu vreau să le spun, iar
altele nu am voie să le spun. În
primul rând, pentru că s-a tot
vehiculat faptul că există unele
firme de casă ale lui Căncescu.
Vreau să precizez că nici Gotic,
nici Ramb nu au mai câştigat
licitaţii la Consilul Judeţean
Braşov de patru ani. Apoi, au
existat unele comentarii la anumite posturi TV, unele de-a

Ambasadorii Friendship Force, în vizită
la Braşov
Viceprimarul Adina Durbacă s-a întâlnit ieri cu un
grup de „ambasadori culturali” brazilieni şi români ai
clubului internaţional „Friendship Force” (Forţa Prieteniei), care vizitează România
în perioada 5-12 octombrie.
„Braşovul este un oraş cu o
valoare culturală şi istorică importantă, iar noi, ca şi municipalitate, sprijinim orice
colaborare în acest domeniu.
Ar fi foarte interesant dacă o
componentă a culturii ţării
dumneavoastră ar putea fi integrată în agenda culturală a
Braşovului, şi dacă am putea
găsi o posibilitate reală de colaborare în acest sens, cu atât
mai mult cu cât oraşul nostru
este înscris în competiţia pentru
desemnarea Capitalei Culturale Europene în anul 2021”,

a declarat viceprimarul, care
le-a prezentat oaspeţilor din
Rio de Janeiro oportunităţile
turistice ale Braşovului.
„Vizita noastră are ca scop
promovarea culturii, iar aici,
în România, am găsit o cultură
foarte diferită de cea a ţării
noastre. Am rămas impresionată în primul rând de faptul
că am putut să ne întâlnim cu
autorităţile locale din Braşov,
lucru care ar fi aproape imposibil la noi în ţară. Ne-a plăcut
arhitectura Bucureştiului şi ne

dorim să vizităm castelul Bran,
monumentele din Braşov şi Cetatea Sighişoara.” a spus Silvia
Mariz, exchange director al
Clubului Friendship Force Rio
de Janeiro, Brazilia.
Clubul Friendship Force Internaţional este o organizaţie
neguvernamentală înfiinţată
de preşedintele american Jimmy Carter, în scopul promovării schimburilor culturale
cu toate statele lumii. În Braşov, clubul a fost fondat în
septembrie 2005.
A.P.

Actorii amatori de la Penitenciarul Codlea
au fost aplaudaţi cu frenezie la Reduta
Încă privaţi de libertatea fizică, şapte actori amatori au
fost aplaudaţi marţi seară la
scenă deschisă de cei aproximativ 200 de spectatori care
au umplut sala de spectacole
a Centrului Cultural Reduta
din Braşov. Jucată în urmă cu
cinci ani pe aceeaşi scenă, tot

de trupa de teatru a Penitenciarului Codlea, piesa „Colonelul şi păsările”, regizată
magistral de acelaşi Gabriel
Costea, a cerut o nouă abordare şi a reuşit să îmbine
umorul cu profunzimea sufletului uman aflat mereu la
limita dintre libertate şi cap-

tivitate. Următoarea reprezentaţie va avea loc în data de 30
octombrie, tot la ora 18.00,
la Centrul Cultural Reduta,
după care cei şapte actori şi
regizorul vor participa cu
aceeaşi piesă la finala Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi de la Teatrul Nottara.

dreptul groteşti. Vreau să ştiţi
că din funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean nu m-am
îmbogăţit. Banii pe care îi am
şi care sunt legali şi care sunt
precizaţi şi în declaraţia de avere, provin din vânzarea unor
frecvențe audio-vizuale, vândute
în 2007. Este vorba despre 33
de licenţe, pentru care am primit 5 milioane de euro. În acelaşi timp, am virat la bugetul
de stat peste 3,22 milioane de
lei, aproximativ 900.000 de
euro, impozitul de 16%, cât
prevedere legea. Şi vreau să ştiţi
că nici din media nu m-am îmbogăţit, iar patronii dvs. (ai ziariştilor prezenţi – n.r.) ştiu cel
mai bine acest lucru. Iar ultima
chestiune, privind averea mea,
conacurile mele de la Râşnov,
o să invit toată presa să filmeze
şi la interior, nu doar de peste
gard. Sunt două case de lemn,
dintre care una din bârne şi
două grajduri. Acolo este o fermă, cu multe păsări, găini, lebede, fazani. Sunt şi câteva
căprioare, dar tot ce este acolo
este perfect legal. Voi invita presă zilele următoare să vadă ce
este acolo”, a încheiat Aristotel
Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
Aristotel Căncescu se află
la al patrulea mandat în funcţia de preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov.
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Festivalul Musica Coronensis,
un adevărat succes
Ediţia din acest an
a festivalului a propus braşovenilor
evenimente culturale diverse, readucând în atenţie
vechi tradiţii muzicale de acum 100
de ani. Concertul
inaugural a coincis
cu închiderea Stagiunii de
orgă de la Biserica Neagră,
când publicul a avut ocazia
să asculte în primă audiţie lucrări uitate ale compozitorului
braşovean Egon Hajek. Un
eveniment special a fost concertul susţinut de pianistul
Horia Mihail, care a inaugurat
pianul de concert Steinway
al Universităţii „Transilvania”.
Ceremonia dezvelirii plăcii comemorative a compozitorului,
dirijorului şi pedagogului braşovean Gheorghe Dima a
reprezentat o ocazie de sărbătoare pentru oraşul nostru
în ziua de 4 octombrie, iar duminică la prânz tradiţia muzicală a fanfarelor de acum
100 de ani a fost renăscută
prin concertul de promenadă
din Parcul „Nicolae Titulescu”. Festivalul a avut parte şi
de o primă audiţie naţională

a integralei concertelor pentru
două piane de Antonio Soler,
în interpretarea pianiştilor Corina Ibănescu şi Viniciu Moroianu, iar participarea
internaţională nu a lipsit nici
de la această ediţie, ansamblul Trikolon din Austria susţinând un recital cameral.
Ultimul concert al ediţiei a XIIa a festivalului Musica Coronensis a fost o incursiune
muzicală şi vizuală prin istoria
muzicii braşovene. Duminică,
5 octombrie, la Sala Patria,
70 de muzicieni şi ansambluri
locale au prezentat compoziţii
care se leagă de vechea cetate Corona, din cele mai
vechi timpuri şi până în zilele
noastre. Moderatorul concertului „O istorie muzicală a
Braşovului” a fost organistul
şi dirijorul Steffen Schlandt,
coordonatorul festivalului.
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Un savant născut în România
a câştigat Premiul Nobel
Premiul Nobel pentru chimie pe 2014 a fost atribuit cercetătorilor Eric
Betzig, Stefan W. Hell şi
William E. Moerner, a
anunţat, ieri, Comitetul
Nobel din cadrul Academiei regale de ştiinţe din
Suedia.
Cei trei cercetători au fost recompensaţi pentru „dezvoltarea
microscopiei cu fluorescenţă
de super-rezoluţie”.
Ștefan W. Hell (foto), unul
dintre savanţii premiaţi, s-a născut în România, la Arad, în
23 decembrie 1962. Şi-a petrecut copilăria în comuna Sântana, unde a urmat şi şcoala
generală, iar în 1977 s-a înscris
la liceul Nikolaus Lenau din Timişoara, unde a studiat doar un
an. A plecat apoi în Germania
şi s-a stabilit împreună cu familia la Ludwigshafen. Din
1981 a urmat cursurile Facultăţii de Fizică la Universitatea
din Heidelberg. Stefan W. Hell
şi-a dedicat cercetările studierii
principiilor microscopiei.

Din 2002 Ștefan W. Hell este
directorul Institutului pentru Chimie şi Biofizică Max Planck din
Göttingen şi director al Centrului
german pentru cercetări contra
cancerului din Heidelberg.
Mult timp, cercetătorii au crezut că este imposibil ca un microscop optic să aibă o rezoluţie
mai bună decât jumătate din
lungime de undă a luminii. Cu
ajutorul moleculelor fluorescente, Hell şi colegii săi alături
de care a câştigat Premiul Nobel
au reuşit să obţină un microscop
optic mult mai performant.
În cadrul noii microscopii,
care a devenit de atunci „nanoscopie”, oamenii de ştiinţă
vizualizează drumurile urmate
de molecule individuale în interiorul unor celule vii.
Ei pot să vadă, de asemenea,
felul în care moleculele creează
sinapse între celulele nervoase
din creier, dar şi să urmărească
proteinele implicate în maladiile
Parkinson, Alzheimer şi Huntington, pe măsură ce ele se
acumulează şi formează depozite celulare.

Joi

Pe scurt
Acidificarea oceanelor a crescut cu 26% în ultimii 200 de ani

PH-ul oceanelor a crescut, în medie, cu 26% pe parcursul
ultimilor 200 de ani, întrucât aceste uriaşe suprafeţe de
apă sărată de pe Terra au absorbit peste un sfert din totalul emisiilor de CO2 generate de activităţile umane, iar
acest fenomen va continua, afirmă un raport realozat de
30 de oameni de ştiinţă. Acest raport a subliniat gravitatea
fenomenului – viteza sa este fără precedent -, urmările
sale foarte variate şi faptul că va continua şi în deceniile
următoare. „Este de acum inevitabil faptul că, peste 50
sau 100 de ani, emisiile antropogenice de dioxid de carbon vor creşte şi mai mult aciditatea oceanelor, până la
concentraţii care vor avea un impact masiv, cel mai adesea negativ, asupra organismelor marine şi a ecosistemelor, ca şi asupra bunurilor şi serviciilor pe care acestea
le furnizează”, afirmă autorii raportului.

Un vierme ar putea deţine secretul împotriva obezităţii

Oamenii de ştiinţă au descoperit că un vierme de mici
dimensiuni, Caenorhabditis elegans (C. elegans), ar
putea deţine secretul pentru a combate obezitatea întrun mod eficient. Cercetătorii spun că o mutaţie genetică
prezentă în ADN-ul acestui vierme îi permite acestuia să
nu se îngraşe niciodată. Acea mutaţie ar putea să îi ajute
pe oamenii de ştiinţă să producă o pilulă care va permite
oamenilor să mănânce oricât de multe dulciuri fără să
ia deloc în greutate, informează dailymail.co.uk. Unii
dintre viermii „mutanţi” din aceste experimente – care
prezentau gena superactivă SKN-1 – puteau să consume
cantităţi incredibil de mari de zaharuri fără să se îngraşe
deloc, în timp ce viermii C. elegans obişnuiţi se îngrăşau
foarte mult urmând aceeaşi dietă. Gena SKN-1 există şi
la oameni, unde este cunoscută sub denumirea Nrf2,
sugerând faptul că acţiunea ei benefică ar putea fi translatată şi asupra oamenilor.

Bănci inteligente în parcuri
În marile parcuri din Moscova, băncile obişnuite vor fi
înlocuite cu unele inteligente,
care măsoară greutatea oamenilor, anunţă publicaţia
„The Moscow Times”. Trecătorii care se vor aşeza pe
ele îşi vor citi greutatea în kilograme pe un panou suficient de mare ca să fie văzut
de toţi cei care trec prin zonă.
Prima bancă de acest fel a
fost deja montată în Parcul
Sokolniki, din nordul Moscovei, iar până la sfârşitul

anului, alte 20 de bănci vor
fi înlocuite cu unele care măsoară kilogramele.
Autorităţile au luat această
măsură pentru a-i ajuta pe
moscoviţi să conştientizeze
importanţa mişcării, dar fondurile nu vin de la primărie.
Câteva săli de fitness din Capitala Rusiei au fost dispuse
să acopere preţul băncilor
inteligente pentru a-şi face
reclamă. Reprezentanţii acestora speră să-şi atragă clienţi
dintre oamenii care se com-

plexează după ce-şi văd greutatea afişată pe ecran şi îşi
propun să ia măsuri.
Băncile vor fi conectate la
o sursă de electricitate, pentru ca trecătorii să-şi poată
încărca telefoanele mobile în
timp ce se odihnesc pe ele.
Fiecare va costa 1.023 de
euro, iar veniturile din publicitate vor acoperi preţul lor.
Bănci similare au fost
montate acum câţiva ani şi
într-o staţie de autobuz din
Olanda.

Rusia îşi testează noul lansator spaţial
Angara pe 25 decembrie
Rusia îşi va testa noul lansator spaţial greu, racheta Angara, printr-un zbor inaugural
ce va avea loc pe 25 decembrie, a anunţat agenţia de presă Interfax.
Angara reprezintă prima
gamă nouă de rachete spaţiale
construite de Rusia după dezmembrarea Uniunii Sovietice
şi reprezintă un element vital
în planul preşedintelui Vladi-

mir Putin de revitalizare a industriei spaţiale din această
ţară. O versiune mai uşoară a
acestei rachete a fost lansată
cu succes în luna iulie.
„Toate instituţiile relevante,
inclusiv Ministerul Apărării,
au fost de acord cu această
dată de lansare”, a declarat o
sursă pentru agenţia Interfax.
Oficialii ruşi au anunţat în
urmă cu câteva luni că lansarea rachetei Angara
A5, concepută pentru
a înlocui lansatoarele
din vechea gamă Proton, va avea loc cel
mai probabil la sfârşitul lunii decembrie,
fără a stabili însă o

dată exactă. Agenţia spaţială
rusă (Roscosmos) nu a confirmat deocamdată data lansării.
După mai bine de două decenii de pregătire, primul zbor
de testare a rachetei spaţiale
Angara-1.2PP, o versiune mai
mică din gama Angara, a fost
anulat în luna iunie, din cauza
unei probleme tehnice, detectată cu doar câteva secunde
înainte de lansare, în timp ce
preşedintele Putin urmărea
evenimentul, în direct, de la
Kremlin, prin intermediul
unei transmisiuni televizate.
În cele din urmă, racheta Angara-1.2PP a fost lansată cu
succes pe 9 iulie.
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Victorie la debut
Antrenorul suedez Jerry
Anderson a debutat cu
o victorie pe banca „lupilor” în confruntarea
din deplasare cu rivala
din Miercurea Ciuc.
Marţi seară, la Miercurea
Ciuc s-a desfăşurat primul
derby românesc al Ligii Mol
la hochei pe gheaţă, ediţia
2014-2015. La capătul unui
meci antrenant, campioana
Corona Braşov a reuşit să câştige cu scorul de 4-3 (1-2, 1-0,
2-1).
Punctele formaţiei de sub
Tâmpa au fost reuşite de Zsolt
Molnar, Klouda, Martin Saluga şi Hietamaki. Pe banca
celor de la Corona Braşov au
stat, pentru prima dată, suedezii Jerry Anderson şi Hakan
Nygren. Peşedintele secţiei de
hochei pe gheaţă de la Corona
Braşov, este convins că a făcut
cea mai bună alegere când i-a
numit pe cei doi suedezi la
cârma „lupilor”, deşi a avut
5-6 variante pentru banca tehnică. „Suntem oameni şi este
normal să mai facem greşeli.
Pot să recunosc că am greşit
atunci când l-am adus pe Miroslav Ihnacak, dar atunci am
crezut că este alegerea bună.
Ihnacak în hochei este un fel
de Hagi pentru fotbal. Fiind
un fost mare hocheist, a avut
aşteptări prea mari de la jucătorii tineri. Nu a fost vorba
despre o demisie, am discutat
şi ne-am despărţit. Mă bucur
că am reuşit să semnăm cu
Jerry Andersson pentru acest
sezon. Este un om foarte respectat în hocheiul european,
a lucrat 30 de ani la acelaşi
club, fiind antrenor principal,
secund sau manager general.
Este un profesionist şi sunt
convins că va ajuta echipa
noastră. Am avut recomandări
excelente din trei surse diferite.
Știu că este un om echilibrat,
ştie hochei şi este un bun pedagog. Aveam nevoie de un

9
Locul patru la mondialele de gimnastică

Reprezentativa feminină a României a terminat competiţia
pe echipe de la Campionatul Mondial de Gimnastică pe
locul 4, cu 170, 961 de puncte, la doar jumătate de punct
de ocupanta locului 3, Rusia. Gimnastele din România,
Larisa Iordache, Andreea Munteanu, Anamaria Ocolişan,
Alina Ştefania Stănilă şi Paula Cristina Tudorache, au
reuşit o perfomanţă mai bună decît cea din calificări,
unde s-au clasat pe locul 7. Competiţia a fost câştigată
de SUA, iar pe podium s-au mai clasat China şi Rusia.
Campionatul Mondial continuă astăzi cu proba de individual compus masculin, unde România este reprezentată
de Cristian Băţagă. Vineri, intră în concurs Larisa Iordache
şi Alina Stănilă la individual compus, iar duminică, Iordache va concura în finalele de la bârnă şi de la sol.

Se tem de tricolori

om care să îi coordoneze pe
tineri şi să în motiveze pe jucătorii experimentaţi. Au fost
mai multe opţiuni, dar, din prima zi mi-am dat seama că Jerry Andersson este alegerea
potrivită. Cred că, în acest moment, cu Jerry Andersson şi
Hakan Nygren, avem cel mai
bun staff tehnic din Liga Mol”,
a spus preşedintele secţiei de
hochei de la Corona, Zoltan
Olti Paşca.
De o viaţă la aceeaşi echipă.
Noul principal al Coronei are
de 55 de ani şi întreaga activitate şi-a petrecut-o, din 1985
şi până în prezent, la formaţia
Troja-Ljungby, unde a fost antrenor principal, antrenor secund sau manager general.
„Am fost timp de 17 ani manager general la un singur
club. Viaţa mea a fost legată
de Troja-Ljungby şi sunt mândru de munca pe care am depus-o acolo. Sunt un fel de sir
Alex Ferguson din fotbal, dacă
vreţi. Venirea la Corona Braşov reprezintă o provocare.
Cred că era timpul să fac un
alt pas în carieră să plec de
la Troja-Ljungby. Până acum,
îmi place ce am găsit aici. Am
venit să ajut, am găsit aici o
echipă bună, cu 10-15 jucă-

tori buni, de calitate. Toţi trebuie să muncească foarte bine,
pentru că doar aşa vor veni
rezultatele. Aştept cu nerăbdare să cunosc mai bine jucătorii. M-am bucurat că în primul
meci au ascultat sfaturile mele.
Am câştigat şi mă bucur că tinerii din echipă au arătat că
sunt gata să lupte. Vreau ca
această echipă să aibă identitate. Îmi doresc o defensivă
puternică, de aici începe totul.
Victoria de la Miercurea Ciuc
ne-a dat energie. Cred că putem avea rezultatele pe care
le aşteaptă lumea. Trebuie să
ne facem treaba, să jucăm
ceea ce putem şi, dacă vom
reuşi, adversarilor le va fi greu
să ne învingă”, a declarat tehnicianul Jerry Anderson la
prezentarea oficială.
Oficialii „lupilor” sunt optimişti.
Oficialii Coronei nu îşi fac
probleme pentru startul mai
slab din Liga Mol şi spun că
echipa va creşte de la meci la
meci, iar obiectivele vor fi
atinse. După şapte runde scurse din sezonul regulat al Ligii
Mol, Corona Braşov este pe
locul 5, cu 9 puncte acumulate. „Cred că avem o echipă
bună. Există un blocaj psihic.
Dacă vom scăpa de el, vom

Cîrstea merge ceas Irina Begu
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul
a abandonat
101 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Tianjin din China,
dotat cu premii în valoare totală de
250.000 de dolari. Cîrstea a învins-o, în
turul doi, cu scorul de 6-3, 6-0, după 61
de minute de joc, pe Andrea Hlavackova
din Cehia, locul 174 WTA. În sferturi,
Cîrstea va juca în compania învingătoarei
din meciul dintre Jelena Jankovici (Serbia),
principala favorită şi numărul 14 mondial,
şi chinezoaica Saisa Zheng, locul 112
WTA. Pentru calificarea în sferturi la Tianjin, Cîrstea va primi 60 de puncte WTA
şi un cec în valoare de 5.900 dolari.

Irina Begu a abandonat în runda inaugurală a turneului WTA de la Linz
din Austria, dotat cu premii totale de
250.000 de dolari, la scorul de 7-5, 31 pentru americanca Madison Brengle,
venită din calificări. Begu (24 ani, 61
WTA) s-a retras după 66 de minute de
joc cu Brengle (24 ani, 96 WTA), pe
care o învinsese în prima confruntare
directă, la Australian Open, anul acesta,
în primul tur, cu 6-3, 5-7, 6-1. Românca va primi 1.552 euro şi un punct
WTA.

juca altceva. Sper că de acum,
jucătorii se vor gândi doar la
partea sportivă. Dacă se va
mai întâmpla ceva, atunci ne
vom pune semne de întrebare
în ceea ce îi priveşte pe ei.
Schimbarea antrenorului a
fost un pas, dacă lucrurile nu
vor merge nici acum, urmează
jucătorii. În meciul de la Miercurea Ciuc am fost la 70%
din capacitate. Dacă vom mai
adăuga 20 de procente, atunci
putem învinge orice adversar.
Sezonul este abia la început,
au trecut şapte meciuri din
cele 42 ale sezonului regulat.
Normal, ne dorim să încheiem
pe unul dintre primele două
locuri, am scăpa de sferturile
de finală şi am merge direct
în semifinale. Trei echipe sau îndepărtat, dar mai este
mult de jucat”, a declarat preşedintele de la Corona Wolves
Braşov, Zoltan Olti Paşca.
Pentru hocheiştii de la Corona Wolves Braşov, vor urma
trei partide consecutive în deplasare, toate contând pentru
Liga Mol. Vineri 11octombrie, Corona va juca în Slovacia cu Nove Zamky,
sâmbătă braşovenii vor întîlni
pe Miskolc, iar luni 13 octombrie, pe Ujpest Budapesta.

Grupă accesibilă
pentru poloişti
Naţionala de polo pe apă a României
a fost repartizată în Grupa A a preliminariilor europene pentru Liga Mondială,
alături de Ungaria, Grecia şi Slovacia. În
Grupa B se află Serbia, Rusia, Germania
şi Spania, iar în Grupa C vor evolua Muntenegru, Italia, Croaţia, Turcia şi Franţa.
Prima etapă se va desfăşura pe 18 noiembrie. Câştigătoarele grupelor se vor
califica în Superfinala de la Bergamo,
programată în perioada 23-28 iunie 2015,
în timp ce Italia este calificată din postura
de echipă gazdă.

Maghiarii se tem de jocul cu România, de sâmbătă seara,
dar spun că ştiu cum să-I anihileze pe tricolori. Selecţionerul
Ungariei, Pal Dardai, cere din partea elevilor săi organizare
şi concentrare. „Suntem conştienţi de forţa echipei României, am analizat jocul ei şi vom încerca să nu intrăm în
jocul adversarului. Știm cum să dejucăm sistemul lor. Trebuie să practicăm un fotbal organizat şi să fim concentraţi
90 de minute. Echipa României ştie ce vrea, este agresivă
şi profită la maxim chiar şi de cea mai mică greşeală a adversarului, aşa că va trebui să fim foarte atenţi. Nu suntem
o echipă de clasă mondială, însă unitatea, grupul, poate
fi atuul nostru. Un joc bun de echipă, un efort colectiv, ne
poate duce la un rezultat bun la Bucureşti. Trebuie să fim
foarte bine pregătiţi tactic pentru primele 15 minute, nu trebuie să luăm gol!”, a declarat Pal Dardai.

Trebuie să mergem la EURO 2016

Naţionala de fotbal a României se află într-o perioadă
bună, după victoria în faţa Greciei, iar şansele decalificare
la EURO 2016 vor creşte în cazul unei victorii în faţa Ungariei. Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal,
Mircea Sandu este de părere că dacă naţionala României
ratează calificarea la Campionatul European din 2016,
fotbalul românesc va fi într-o criză şi mai mare. „Fotbalul
e într-o stare gravă. Dacă din grupa asta nu ne calificăm,
atunci o să ajungem la amatorism. Echipele vor fi alcătuite
din 80% amatori şi 20% profesionişti. Trebuie să câştigăm
toate meciurile disputate acasă şi cu Feroe în deplasare.
Facem încă 18 puncte şi avem locul 2 asigurat”, a declarat
Mircea Sandu.

Cu casa închisă

Situaţia financiară dificilă prin care trece Federaţia Română de Fotbal, una semnalată des în ultima perioadă
de preşedintele Răzvan Burleanu, se poate îmbunătăţi
în urma meciului România – Ungaria, de sâmbătă, ora
19:00. Interesul uriaş al suporterilor pentru meciul din
preliminariile Euro 2016 a făcut ca oficialii federaţiei să
vândă în timp record biletele chiar şi la preţuri pe care
publicul le consideră ridicate. Astfel, încasările totale în
urma meciului de pe Naţional Arena urmează să fie de
circa un milion de euro. Din capacitatea totală de 54.400
de locuri, fanii români au avut la dispoziţie circa 45.000
de bilete în toate sectoarele stadionului, iar semnele de
până acum indică faptul că, cel mai probabil, vor fi epuizate toate tichetele.

Barça şi Espanol eliminate din La Liga!?

FC Barcelona şi Espanol Barcelona nu vor juca în prima
ligă spaniolă în cazul în care Catalonia îşi va proclama
independenţa, a anunţat preşedintele ligii spaniole, Javier
Tebas. El a explicat că legea sportului în vigoare în Spania
nu permite cluburilor din state străine să evolueze în
campionatul spaniol, excepţie făcând echipele din principatul Andorra. „Barcelona şi Espanol nu vor juca în prima ligă, în cazul în care Catalonia devine independentă.
Legea sportului prevede, într-un articol adiţional, că un
singur stat din afara Spaniei poate juca în La Liga sau
în altă competiţiei oficială, iar acesta este Andorra”, a
declarat Tebas. Potrivit lui Tebas, legea va trebui modificată pentru a permite echipelor FC Barcelona şi Espanol, aflate printre cluburile fondatoare ale primei divizii
spaniole în 1928-1929, să continue să evolueze în La
Liga, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru echipele din a
doua divizie, precum Llagostera, Girona sau Sabadell.

DIVERTISMENT

Filme clasice la Sala Patria
În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programate următoarele filme:
Astăzi, 9 octombrie
◾ 20:00 – Comedy Classics:
Silver Streak (Transamerica
Express) (SUA, 1976)
Regia: Arthur Hiller
Cu: Gene Wilder, Richard
Pryor, Jill Clayburgh
Comedie, acţiune

Dublat în limba română
◾ 17:00 – Mari actori:
Blue Jasmine (SUA, 2013)
Regia: Woody Allen
Cu: Cate Blanchett, Alec
Baldwin, Peter Sarsgaard
Dramă, comedie
Premiul Oscar pentru cea

1976)
Regia: Don Siegel
Cu: John Wayne, Lauren
Bacall, James Stewart
Western
◾ 21: 00 Film Cult: Marathon
Man (Maratonistul) (SUA,
1974)

mai buna actriţă: Cate
Blanchett
◾ 19.00: Mari regizori: The
Shootist (Pistolarul) (SUA,

Regia: John Schlesinger
Cu: Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider

Mâine10 octombrie
◾ 20:00 – Doc and Roll: Bobby Womack: Across 110th
Street (SUA, 2013)
Regia: James Maycock
Cu: Bobby Womack
Documentar, biografic
21:30 – Dracula Film Festival Friends: Cat People
(Oamenii-felină) (SUA,
1982)
Regia: Paul Schrader
Cu: Nastassja Kinski, Malcolm McDowell, John
Heard
Horror, dramă
Sâmbată 11 octombrie
◾ 11:00 – Matineu copii:
Kung Fu Panda (SUA,
2008)
Regia: Mark Osborne, John
Stevenson
Animaţie

Bancuri

După 2 săptămâni se întâlnesc:
– Auzi, mă tâmpitule, am cumpărat 20 de
◾– Auzi, măi Bulă, vrem să tapetăm camera suluri şi 7 mi-au rămas în plus.
de zi şi e la fel de mare ca a ta. Tu când ţi-ai – Păi şi mie...
◾ Ce-ai păţit, Bulă, de mergi în cârje?
tapetat câte suluri ai cumpărat?
– Am avut un accident de automobil.
– 20.
– Şi nu poţi să mergi fără cârje?
– Mulţumesc.

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar
avocatul meu nu.
◾La recrutare, Bulă zice medicului militar:
– Sunt miop, deci neîncorporabil!
– Cum vrei să demonstrezi asta?
– Vedeţi cuiul acela în zid?
– Da...

Thriller
1 nominalizare la premiul
Oscar –cel mai bun actor
în rol secundar– Laurence
Olivier
Duminică 12 octombrie
◾ 11:00 – Matineu copii:
Cum să îți dresezi dragonul
(SUA, 2010)
Regia: Dean DeBlois, Chris
Sanders
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden Classics:
Crima din Orient Express
(Anglia, 1974)
Regia: Sidney Lumet
Cu: Albert Finney, Lauren
Bacall, Ingrid Bergman
Thriller, dramă
Premiul Oscar pentru cea
mai bună actriţă în rol secundar – Ingrid Bergman
◾ 19:30 Seara de Oscar: The
Longest Day (Ziua cea mai
lungă) (1962)
Regia: Darryl F. Zanuck
Cu: John Wayne, Robert
Mitchum, Richard Burton
Război, istoric
5 nominalizări şi 2 premii
Oscar (cea mai bună imagine şi cele mai bune efecte
speciale )

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

Horoscopul zilei
Berbec. Ai grijă astăzi cu dragostea şi nu te juca cu inimile
celor din jur. E posibil să răneşti pe cineva fără să îţi dai
seama şi să fie prea târziu că să îţi ceri scuze.
Taur. Astăzi vei avea ocazia să cunoşti o persoană ce îţi va
marca întreaga ta existenţă. E posibil să se lege o poveste
de dragoste mai repede decât ai fi crezut.
Gemeni. Astăzi situaţia ta financiară va cunoaşte o schimbare,
şi nu una în bine. Încearcă să faci cât mai multe economii,
şi dă-le acelaşi sfat şi celor dragi ţie.
Rac. Trebuie să te înarmezi astăzi cu multă răbdare, altfel
vei intra în conflict cu cine nu trebuie. Mai mult decât atât,
există riscul ca unele obstacole să îţi dea planurile peste cap.
Leu. Astăzi vei avea o dispoziţie de invidiat, iar cei din jurul
tău vor să stea cât mai mult prin preajma ta. Ai grijă însă
să nu exagerezi cu nimic, mai ales cu mâncarea.
Fecioară. Astăzi vei avea parte de lucruri cu totul noi şi de
activităţi inedite. Bucură-te de această energie alături de
persoanele pe care le iubeşti şi simt la fel.
Balanţă. Astăzi este o zi ideală pentru a-ţi lărgi orizonturile
profesionale şi pentru a te lansa în proiecte noi. Şi oferă
ajutorul acelor persoane care insistă, e clar că este grav.
Scorpion. Astăzi vor avea loc schimbări importante în viaţa
ta, şi nu trebuie să îţi fie frică de asta, Orice se va întâmpla
în aceaste momente are scopul de a te face şi mai fericit/ă.
Săgetător. Astăzi vei vrea să îţi îndeplineşti una din dorinţele
tale cele mai mari, şi nimic nu ar trebui să te împiedice. Ascultă de sfatul unei persoane mai în vârstă.
Capricorn. Astăzi trebuie să fii mai atent/ă la serviciu, altfel
superiorii te iau în vizor. Nu îţi depăşi atribuţiile, ba chiar
încearcă să nu te dai peste cap pentru a impresiona.
Vărsător. Îţi merge de minune cu iubita ta/iubitul tău, şi toată
energia pozitivă cu care te încarci va avea o influenţă şi pe
alte planuri. Nimic nu îţi poate umbri bună dispoziţie!
Peşti. Eşti destul de irascibil/ă astăzi, aşa că ai grijă faţă de
cine îţi arăţi această latură. Gândeşte-te de două ori înainte
de a spune ceva, impulsivitatea te poate trage în jos

Intrarea la filme se face pe
baza de voucher.

– Ei bine, eu nu-l văd!
◾Bulă vine acasă zgâriat tot pe faţă, pe gât,
pe mâini.
– Doamne sfinte, ce s-a întâmplat?
– Am facut horă în jurul bradului.
– Păi, şi de ce eşti zgâriat în halul astă?
– Eram puţini!

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Joi

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).
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4
1
3
5
2
8
6

2
6
3
5
8
7
1
4
9

8
5
7
9
4
1
6
3
2

4
1
9
3
6
2
7
5
8

1
9
5
4
7
6
8
2
3

6
3
2
8
5
9
4
1
7

7
4
8
2
1
3
9
6
5

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

4
6
2
7
9
3
5
8
1

9
7
8
5
2
1
4
3
6

3
1
5
6
8
4
7
9
2

1
9
4
2
5
7
3
6
8

7
5
3
8
1
6
2
4
9

2
8
6
4
3
9
1
7
5

5
2
9
3
7
8
6
1
4

6
3
1
9
4
5
8
2
7

8
4
7
1
6
2
9
5
3
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Comunitatea evreilor din
Braşov şi-a ridicat sinagogă
În strada Orfanilor (strada Poarta Şchei), comunitatea israelită
din Braşov şi-a clădit o splendidă sinagogă. Ieri au făcut ultima
rugăciune în vechiul local.
Odinioară evreii din Braşov îşi făceau rugăciunea într-o casă mică, ascunsă după zidul Cetăţii dinspre
Tâmpa. Cel dintâi evreu s-a stabilit în
Braşov numai pe la 1820. Acesta a
fost Löbel Aron. El şi-a întemeiat aici
o familie, care în timp a ajuns la peste
80 de membri, răspândiţi în diferite
părţi ale Ardealului, mai ales în
Tg. Mureş, unde din aceeaşi familie a
răsărit sămânţa renumitului bogătaş
Baruch. De la 1820 până azi evreii
s-au înmulţit în Braşov în număr considerabil, mai ales în ultimii 15 ani,
astfel că azi din scunda casă de rugăciuni a răsărit splendida sinagogă despre care vorbim şi care denotă cât de
mult a sporit şi ce mari progrese a făcut
comunitatea israelită în oraşul nostru.
(Gazeta Transilvaniei, nr. 222,
6/19 octombrie 1900)

11

Din presa maghiară
A murit Hollósi Andor,
directorul filialei braşovene a Băncii Ardealul
După patru săptămâni de boală grea, la 64 de ani,
a murit fostul director al Băncii Ardealul, filiala Braşov. Hollósi Andor a fost o persoană iubită şi respectată de braşoveni, o persoană implicată mereu
în viaţa socială a Braşovului. Prin felul lui de a fi
mereu politicos, atent la problemele cetăţenilor,
cu un simţ fin al umorului a câştigat mulţi prieteni.
În ultimele patru decenii a jucat un rol important
în viaţa Braşovului, astfel dispariţia lui neaşteptată
a provocat multă suferinţă în sufletele celor care
îl cunoşteau.
Cu toate că s-a născut departe de Braşov, în anul
1875 în comuna Lengyeltóti, s-a îndrăgostit de oraşul de sub Tâmpa în clipa în care a ajuns aici.
Încă de tânăr este angajat la Banca Comercială
Maghiară din Budapesta. Datorită talentului, priceperii şi cunoştinţelor dobândite în domeniul bancar, ajunge în funcţii de conducere, iar în 1907,
când Banca Adler din Braşov se va transforma întro filială a Băncii Comerciale Maghiare, este numit
directorul acesteia. Din acest moment el va fi un
cetăţean de nădejde al Braşovului, şi nu a părăsit
oraşul pentru posturi mult mai bine cotate. După
primul război mondial, când filiala Băncii Comerciale a fost preluată de Banca Ardealul, i s-a propus
postul de director general, dar a preferat să rămână
director de filială la Braşov şi să nu se mute la
Cluj. În urmă cu cinci ani s-a pensionat, dar a rămas activ pe plan social şi a fost respectat de maghiarii, saşii şi românii braşoveni.
Vestea morţii i-a întristat pe toţi care au avut şansa
să colaboreze cu el.
Înmormântarea va avea loc miercuri, la ora 14.30
în cimitirul evreiesc din Livada Poştei.
(Meghalt Hollósi Andor, az Erdélyi Bank volt brassói igazgatója.
În: Brassói Lapok, nr.223, 28 septembrie 1939, p.7)

Mihaela Lupu

Dela ,,Astra” Braşov

Biblioteca

Înainte de a fi înfiinţată – pe vremea când
cele câte-va rafturi nu însemnau decât o promisiune – entuziasmul unui ziarist o remarca,
dându-i o importanţă pe care, desigur, atunci
încă nu o avea. Era aşa de mică biblioteca
,,Astrei” – mică, cel puţin pentru ce a devenit
– încât scrisul de-atunci, pentru cinstea celui
care semna, nu constituie decât fapta unui om
cu suflet, pusă în slujba unei idei în drum spre
înfăptuire.
Cu totul altfel va trebui să vorbească cronicarul de astăzi. Din 1926 până acum sunt cinci
ani împliniţi şi gândul, în cursul vremii, a devenit o realitate care se impune mai mult decât
ori care alta, din toate înfăptuirile ,,Astrei”.

Dinu Eva

Vorbim despre o instituţie.
Ori ce instituţie însă, de această natură,
trăieşte – se poate spune despre ea că trăieşte
– atâta vreme cât e cercetată. Cartea, şi în
general cuvântul scris, e ca banul : n’are valoare decât atunci când circulă. Ideea nu e
a noastră, dar nu aceasta are importanţă.
Important e faptul că ,,Astra” n’a făcut un
depozit din biblioteca ei. Încă de la deschidere, numărul cetitorilor ajunsese să depăşească de atâtea ori, numărul locurilor
disponibile. Dela înfiinţarea secţiei de împrumut, biblioteca e şi mai cercetată. Fără
îndoială, afluenţa cetitorilor îşi are şi o altă
explicare: criza. Nu facem constatare cu
prea multă bucurie. Nu, pentrucă un memoriu al editurilor din ţară semnalează situaţia tristă a lor : din lipsa capitalurilor
suficiente nu se pot tipări opere nouă, iar

cele cari se tipăresc, nu găsesc cumpărători
în măsura în care ar trebui pentru acoperirea
cheltuielilor. Cartea nouă niciodată n’a fost
atât de rară ca toamna aceasta şi, deşi rară,
rămâne în vitrină, pentrucă cetitorul nu-şi
mai poate permite luxul cumpărării: o află
la bibliotecă, acolo unde sunt biblioteci, iar
unde nu sunt, cartea circulă, din om în om,
aşa cum circula pe vremuri ,,Alixăndria”.
Privind lucrurile din alt punct de vedere,
chiar prin faptul că există o criză, biblioteca
răspunde unei necesităţi. Iar biblioteca
,,Astrei” Braşov, drept documentare, publică
o seamă de cifre :
Ianuarie:
424 cetitori, 428 cărţi citite
Februarie: 467
,,
478 ,,
,,
Martie:
668
,,
672 ,,
,,
Aprilie:
224
,,
228 ,,
,,
Maiu:
309
,,
313 ,,
,,

Iunie:
71
,,
73 ,,
,,
Iulie:
317
,,
230 ,,
,,
August:
225
,,
244 ,,
,,
Septemvrie: 471
,,
471 ,,
,,
Octomvrie: 651
,,
651 ,,
,,
Noemvrie: 519
,,
526 ,,
,,
_________
_________
4246
4314
Şi la acestea va trebui să adăugăm numărul
cărţilor împrumutate care în ultimul timp e
mai însemnat decât al acelor cari se citesc în
sala de lectură.
Pentru al doilea an de activitate cifrele sunt
mulţumitoare.
(În revista ,,Ţara Bârsei”, anul IV, nr. 1,
ianuarie-februarie 1932, p. 92-93)
Iulian Cătălui
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O britanică s-a căsătorit
cu ea însăşi
O femeie din Marea Britanie, singură de şase
ani, a făcut un gest neaşteptat pentru a marca
momentul „redescoperirii propriei persoane”.
Grace Gelder a mers în
parc, s-a cerut singură de so-

ţie, a acceptat şi chiar s-a căsătorit cu ea însăşi, după o logodnă de câteva luni, relatează
The Telegraph.
Tânăra a declarat pentru
The Guardian că ideea a venit
după ce a ascultat o melodie
a artistei Bjork, care are versul: „Mă numesc Isobel, sunt

măritată cu
mine însămi”.
Mireasa explică faptul că,
de fapt, şi-a făcut o promisiune, un pact cu ea însăşi. „Am
fost singură timp de aproape

Preţul acestui diamant roz: 17.780.000 $
Un diamant roz de 8,41 de
carate, cu o strălucire şi puritate excepţionale, a fost vândut cu preţul de 17,78 de
milioane de dolari la o licitaţie
organizată marţi, la Hong
Kong, de casa Sotheby's, informează AFP.
Estimat între 10,2 milioane
şi 12,2 milioane de euro, micuţul diamant roz în formă de
pară, montat într-un inel, a
fost achiziţionat cu preţul final
de 137,88 milioane de dolari
Hong Kong (17,78 milioane
dolari americani sau 14 mi-

lioane euro). Nestemata s-a
vândut cu 2,21 de milioane
de dolari per carat, stabilind
un nou record de preţ.

Diamantele colorate sunt
tot mai apreciate de către colecţionari, în contextul în care
în anii '60 ele erau considerate
mai degrabă o curiozitate.

Culoarea roz a diamantelor
rămâne un mister. Se pare că
aceste pietre preţioase au fost
expuse în acelaşi timp la o căldură foarte mare şi o presiune
extremă.
Primele diamante roz au
fost descoperite în India în
secolul al XVII-lea, apoi în
Brazilia şi în Africa. Unicul
zăcământ de diamante roz cunoscut deocamdată, mina Argyle, exploatată de grupul Rio
Tinto în Australia, furnizează
90% din totalul noilor diamante roz.

Celebrul cabaret Moulin Rouge,
125 de ani de activitate
Cabaretul Moulin Rouge,
amplasat în animatul cartier
Pigalle din Paris, leagăn al
French Cancan-ului imortalizat de pictorul Henri de Toulouse-Lautrec, a sărbătorit
împlinirea a 125 de ani de activitate, afişând în plină criză
a industriei de divertisment o
sănătate insolentă, informează
AFP.
Cu un grad de ocupare de
97%, deschis 365 de seri pe
an şi cu ajutorul celor două
show-uri zilnice (de la ora
21.00 şi de la ora 23.00), care
atrag 1.800 de spectatori,
Moulin Rouge, decanul de
vârstă al cabaretelor franceze,

nu cunoaşte experienţa crizei.
Unul dintre cele
mai fotografiate simboluri franceze şi pariziene alături de
turnul Eiffel, palatul
Versailles şi Disneyland Paris,
cabaretul Moulin Rouge primeşte 600.000 de spectatori
pe an, iar jumătate dintre ei
sunt turişti străini, în special
chinezi, ruşi şi americani.
Anul trecut, cifra de afaceri
a cabaretului, care are 450 de
angajaţi, a fost de 65 de milioane de euro.
Moulin Rouge şi-a deschis
porţile pe 6 octombrie 1889.

Foarte repede, cabaretul a devenit un loc de atracţie principal pentru viaţa de noapte
pariziană. Parizienii au descoperit, cu admiraţie, îndrăzneţul cadril cu picioarele
ridicate, un dans ce dezvăluie
jupoanele, pe care Charles
Morton l-a denumit „French
Cancan”, care necesită însă
calităţi artistice şi fizice deosebite.

şase
ani şi
mi-am
construit o
relaţie minunată
cu mine”, explică Grace. „Aşa
că am vrut să aduc un omagiu
acestei perioade aventuroase
a redescoperirii de sine, dar,
totodată, să privesc înainte
către o altă faza”, a afirmat
aceasta.
Aproximativ 50 de persoane, prieteni şi familie, au venit
la nuntă atipică, unde mireasă
şi-a rostit chiar jurămintele,
ca la o nuntă obişnuită. Îmbrăcată în rochie albă, aceasta
a promis să-şi asume, pe viitor, mai multe riscuri în ceea
ce priveşte „chestiunile legate
de inima”. Mai mult, şi-a pus
singura un inel pe deget.
De profesie fotograf, Grace
a declarat că în niciun caz gestul ei nu a fost unul feminist
şi ca este deschisă la ideea
unei căsătorii cu o altă persoană, pe viitor.

Giulia, despre divorţul de Huidu:
A fost o situaţie exagerată!

Giulia a vorbit despre zvonurile privind divorţul de
Vlad Huidu. Giulia a povestit într-un interviu acordat
libertatea.ro că niciodată nu s-a pus problema să divorţeze, catalogând situaţia drept una „exagerată”.
”A fost o situaţie exagerată şi, indiferent de ce aş fi
spus, toată lumea avea deja o părere despre asta.
Am spus şi atunci şi vă spun şi acum că nu s-a pus
problema să divorţăm, dar că în orice cuplu avem
discuţii, avem momente în care ne certăm, dar nimic
ieşit din comun. Suntem doi oameni cu bune şi cu
rele şi este normal să existe dificultăţi că în orice altă
relaţie”, a precizat Giulia. Fiind întrebată dacă între
ea şi soţul său, Vlad Huidu, s-a schimbat ceva de
atunci, cântăreaţa a răspuns negativ.

Andreea Bălan se mărită

După o vară plină de evenimente neplăcute, Andreea
Bălan a reuşit să-şi refacă viaţa cu un american, iar
de curând a anunţat că se va căsători. Invitată la emisiunea „Acces direct” a postului Antena 1, Andreea
Bălan a anunţat că se va mărita cu noul ei iubit Michael, alături de care îşi doreşte foarte mult un copil.
În ciuda faptului că au apărut zvonuri conform cărora
Andreea s-ar fi logodit deja, aceasta a declarat că nu
a primit încă niciun inel, dar împreună cu partenerul
ei au făcut deja planuri de nuntă. Aceasta a mai spus
despre Michael că este o persoană serioasă, alături
de care va întemeia o familie şi nu a ezitat să-l compare cu fostul său iubit Keo, despre care a spus că
au stat opt ani şi nu au făcut nimic dn punct de vedere
al întemeierii unei familii. Vedeta a mai adăugat că
îşi doreşte o nuntă restrânsă, doar între prieteni, fără
presă, motiv pentru care marele eveniment nu va
avea loc în România, cel mai probabil, viitorii miri se
vor căsători în America.

