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Boala limbii albastre
a afectat şi Braşovul!
Braşovul are potenţial
pentru energia verde

Şase focare de boală a limbii albastre la Braşov au fost
confirmate deja de laboratorul din Prahova. Este vorba
despre zona Şchei din municipiul nostru, Măieruş, Apaţa,
Vulcan, Dacia, Văleni, în total fiind 20 de animale afectate.

VALUTĂ

Euro
4,4109
USD
3,4874
Gram Aur 138,2044

METEO

Înnorat
13°C /19°C

Specialiştii spun că boala evoluează la ovine, bovine şi caprine. În judeţul Braşov, în comparaţie cu alte regiuni din
ţară există o formă mai uşoară a bolii, deci practic un virus
mai puţin periculos faţă de alte zone.
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Ziua Energiei Braşov a ajuns la a şaptea a ediţie. Evenimentul
a adus la aceeaşi masă, spre surprinderea organizatorilor, un
număr foarte mare de participanţi din domeniul energiei regenerabile. Majoritatea au spus că cea mai mare problemă cu
care se confruntă în acest moment, domeniul energiei verzi
este schimbarea legislativă. „Cred că asta reprezintă ideea Zilei
Energiei din timpul celor 7 ani de existenţă. Ideea de bază este
să aducem la acceeaşi masă oamenii din domeniu care să
discute despre energia verde, despre producţia acesteia, să discutăm despre cum să reducem emisiile de dioxid de carbon în
România, în Europa şi în întreaga lume”, a declarat Jurgen
Ludwig, manager firmă.
„Vreau să vă spun că problemele cu care se confruntă eolianul
sunt identice pentru toată lumea nu doar noi am fost binecuvântaţi cu schimbările legislative. Însă la noi se simt mai puternic
pentru că noi avem mai mulţi megawaţi instalaţi decât colegii
din alte energii regenerabile”, a precizat Ionel David, reprezentant
Asociaţia Română pentru Energie Eoliană.
„Noi prin Asociaţia furnizorilor dorim să se permită în continuare derularea contractelor bilaterale negociate direct în contextul în care în actuala situaţie toate investiţiile în regenerabile
nu mai pot fi fundamentate pentru că nu mai sunt permise contracte care să devină bancabile”, a declarat Cristina Micu, reprezentant Asociaţia Furnizorilor de Energie din România. De
asemenea, la întâlnire au participat şi reprezentanţi ai Asociaţiei
de Biomasă şi Biogaz din România. Aceştia au vorbit despre
studiul de fezabilitate pe care l-au făcut pentru judeţul Braşov
şi spun că acest domeniu ar fi ideal pentru regiunea noastră,
pentru că aici avem industrie, turism şi agricultură, ceea ce
duce la un volum foarte mare de deşeuri. „În judeţul Braşov
avem anual cam 2 milioane şi jumătate până la 4 milioane şi
jumătate de tone de deşeuri din toate sursele posibile. Dacă valorificăm o mică parte din ele automat transformăm deşeuri
în bani, apoi în energie electrică şi termică acolo unde avem
nevoie”, a spus Illias Papageorgiadis, reprezentant Asociaţia
Română de Biomasă şi Biogaz. De altfel, aceştia au mai precizat
că Braşovul are 3500 de hectare de teren agricol neproductiv,
iar dacă doar o parte din acesta s-ar folosi la cultivarea plantele
energetice, judeţul nostru ar avea şi mai mult de câştigat.

Primăria Făgăraş va amenaja
sensurile giratoriile de pe DN1

„ACTIVE for the NATURE” –
proiect desfăşurat la Râşnov

Cât timp Drumul Naţional 1 s-a aflat
în ograda Ministerului Transporturilor şi în administrarea CNADNR,
municipalitatea făgărăşeană nu şi-a
permis să facă sensurile giratorii pe
care le găsea necesare.. „În primăvară
vom bugeta execuţia a două sensuri

Proiectul a urmărit promovarea educaţiei privind protecţia mediului înconjurător în rândul tinerilor şi
implicarea acestora în activităţi în natură, precum şi familiarizarea lor cu
specificul activităţilor de eco-voluntariat. Principala activitate a proiectului

giratorii de pe DN1. Din luna august
acest an, suntem proprietarii acestui
drum. Vom face o giraţie betonată
în cartierul Tudor Vladimirescu, şi
încă una în vecinătatea Casei de Cultură”, explică viceprimarul Făgărapag. 5
şului, Cătălin Cîrje.

a constat în organizarea unui schimb
de tineri, în perioada 5-11 august
2014, la Râşnov. Pe parcursul a şapte
zile de activităţi stimulative şi interactive, 24 de tineri din România, Spania
şi Turcia şi-au dezvoltat competenţele
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abordate de proiect.
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PAID cu banii, primăriile cu munca
Un act normativ aflat deja în parlament vrea să transfere responsabilitatea
urmăririi poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţei în sarcina primăriilor
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
(PAID), organismul care gestionează asigurările obligatorii împotriva dezastrelor naturale
(incendii, cutremure sau inundaţii) pentru locuinţe, a iniţiat
un act normativ prin care primăriile vor fi obligate să depisteze singure care sunt persoanele
care nu şi-au încheiat poliţa de
asigurare obligatorie.
Până acum, primăriile, care
au obligaţia de a aplica amenzi
persoanelor care nu şi-au încheiat poliţa de asigurare obligatorie,
furnizau PAID lista locuinţelor,
iar PAID trebuia să suprapună
această bază de date cu baza de
date a poliţelor de asigurare obligatorie şi să retransmită primăriilor baza de date a celor care
nu au încheiat poliţa. Dacă actul
normativ iniţiat de PAID va fi
aprobat, PAID va trimite primăriilor baza de date cu poliţele
încheiate, iar primăriile vor trebui să descopere singure cine
nu a încheiat poliţa. Procedura

poate părea simplă, însă cele
două baze de date nu se suprapun, deoarece PAID a considerat că este mai uşor să utilizeze
nomenclatorul stradal al Poştei
Române pentru a întocmi baza
de date, în timp ce primăriile au
evidenţe întocmite în baza nomenclatoarelor locale, aprobate
de Consiliile Locale şi care sunt
singurele nomenclatoare oficiale.
Din acest motiv, cele două baze
de date nu corespund. De exemplu, dacă într-o bază de date numele unei străzi apare ca „Dr.
Victor Babeş”, în cealaltă numele ar putea apărea drept “Babeş Victor, doctor”, ceea ce face
dificilă suprapunerea celor două
baze de date.
„În situaţia în care legislaţia
s-ar modifica în sensul preluării
obligaţiei de suprapunere a bazelor de date de către municipalitate, am avea o foarte mare
problemă, deoarece această suprapunere ar trebui făcută manual, poziţie cu poziţie. Având în
vedere că noi avem peste

Brașovenii care nu și-au încheiat asigurarea obligatorie pentru locuință sunt pasibili de amenzi
210.000 de roluri fiscale, această
modificare ar aduce un volum
foarte mare de muncă pentru
angajaţii primăriilor, doar pentru
că PAID a ales să se raporteze
la un alt nomenclator. Sperăm

ca PAID să identifice soluţiile
necesare pentru suprapunerea
celor două baze de date, mai ales
că Primăria Braşov şi-a dat tot
concursul în această procedură”,
a declarat Sorin Toarcea, pur-

tător de cuvânt al Primăriei.
Potrivit legii 260/2008, de la
sfârşitul lui iulie 2015 toţi proprietarii trebuie să fi încheiat o
poliţă de asigurare obligatorie
împotriva dezastrelor naturale

(incendii, cutremure sau inundaţii) pentru locuinţe, în caz contrar aceştia fiind pasibili de
amendă. Amenzile trebuie aplicate de primării, iar fondurile
obţinute din aceste amenzi revin
60% bugetelor locale şi 40%
bugetului de stat.
În municipiul Braşov, potrivit
datelor statisticii primăriei, sunt
înregistrate 187.000 de locuinţe
şi 1.300 de spaţii cu destinaţie
de locuinţă aparţinând persoanelor juridice, iar la finele lunii
iulie 2014, doar pentru 30.000
fuseseră încheiate poliţe de asigurare obligatorie.
În perioada următoare, cei
care nu au asigurare ar trebui
să primească înştiinţări prin
care să fie anunţaţi că au la dispoziţie trei zile de la data primirii comunicării, pentru a intra
în legalitate. Pentru expedierea
notificărilor şi amenzilor privind neasigurarea obligatorie a
locuinţelor, din bugetul local a
fost alocată suma de 1.123.000
de lei.
A.P.

AEP: Numărul de alegători
pentru prezidenţiale a scăzut
Autoritatea Electorală Permanentă informează, într-un
comunicat de presă, că numărul alegătorilor pentru alegerile prezidentiale din 2
noiembrie este de 18.296.567
cetăţeni români, iar pentru turul al doilea al alegerilor din
16 noiembrie este de
18.305.826 cetăţeni români.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) notează că,
fatʼă de ultima informare publică realizată de AEP pe
această temă, din data de 14
octombrie, s-a înregistrat o
scădere a numărului total de
alegători cu 17.131 pentru 2
noiembrie și 15.686 pentru
16 noiembrie (18.313.698
cetătʼeni români cu drept de
vot la data de 12 septembrie

2014 vs. 18.296.567 cetătʼeni
români cu drept de vot la data
de 14.10.2014 pentru 2 noiembrie, respectiv 18.321.512
cetătʼeni români cu drept de
vot la data de 12 septembrie
vs. 18.305.826 cetătʼeni români cu drept de vot la data
de 14.10.2014 pentru 16 noiembrie).
Diferentʼele apar ca urmare
a operatʼiunilor curente efectuate de primari în registrul
electoral aferent localitătʼilor
conduse de aceștia și a importurilor de date programate
de la Directʼia pentru Evidentʼa
Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date și de la
Directʼia Generală de
Pașapoarte din cadrul MAI.
După recensământ, un mi-

lion de alegători au apărut în
plus pe liste.
Cifrele cu alegătorii
repartizatʼi pe sectʼii de votare
pot fi consultate accesând
sectʼiunea dedicată delimitării
și numerotării sectʼiilor de votare
pentru
alegerea
Președintelui României din
data de 2 noiembrie 2014 de
pe pagina de internet a AEP,
www.roaep.ro.
În ceea ce privește numărul
cetătʼenilor români cu drept
de vot care au domiciliul în
străinătate, potrivit datelor furnizate de Directʼia Generală
de Pașapoarte, pentru data de
2 noiembrie numărul este de
535.082, iar pentru data de
16 noiembrie, 535.279.

Plata cu cardul la casele de bilete din gări
şi agenţii de voiaj, oprită temporar
Plata cu cardul la casele de
bilete din gări şi agenţii de voiaj va fi oprită temporar, de
miercuri, pentru instalarea
unor noi echipamente, călătorii putând folosi în continuare cardul la automatele de
bilete din mai multe staţii, precum şi dacă achiziţionează tichetele de călătorie de pe
internet. Potrivit CFR Călă-

tori, din 15 octombrie vor fi
instalate noi echipamente la
casele de bilete din gări şi la
agenţiile de voiaj, astfel că,
pentru un timp, călătorii nu
vor mai putea plăti călătoriile
cu cardul bancar. Călătorii pot
folosi în continuare cardul
pentru plata biletelor dacă le
achiziţionează de pe pagina
de internet www.cfrcalatori.ro

sau de la automatele de bilete
din staţiile Bucureşti Nord,
Bucureşti Basarab, Constanţa,
Ploieşti Sud, Predeal, Braşov,
Cluj, Timişoara, Iaşi, Craiova,
Oradea, Miercurea-Ciuc, Galaţi, Brăila, Buzău, Bacău, Suceava, Sibiu, Buşteni, Azuga,
Sinaia, Câmpina, Sighişoara,
Alba-Iulia, Satu Mare, Baia
Mare şi Deva.
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Boala limbii albastre a
afectat şi Braşovul!
Şase focare de boală a
limbii albastre la Brașov
au fost confirmate deja
de laboratorul din Prahova. Este vorba despre
zona Şchei din municipiul
nostru, Măieruş, Apaţa,
Vulcan, Dacia, Văleni, în
total fiind 20 de animale
afectate.
Specialiştii spun că boala
evoluează la ovine, bovine și caprine. În judetʼul Brașov, în
comparatʼie cu alte regiuni din
tʼară există o formă mai ușoară
a bolii, deci practic un virus mai
puţin periculos faţă de alte zone.
În prezent pentru această boală
nu există posibilitate de prevenţie, spun medicii veterinari, maladia fiind produsă de vectori
vii, adică ţânţari.
„Considerăm că este un virus mai puțin periculos, care
produce boala, dar se poate

trata prin terapia obișnuită:
antibiotice, vitaminizări, tratamente locale. Tratamentul
cu antibiotice rezolvă cazul
de boală în maxim 3 zile. În
județul Brașov nu s-au înregistrat cazuri de mortalitate”, a declarat dr. Dorin
Enache, directorul Directʼiei
Sanitare Veterinare și pentru Sigurantʼa Alimentelor
(DSVSA).
În acest moment există
suspiciuni de boală a limbii
albastre în alte 6 localităţi din
judeţ: vorbim de Şoarş, Şercaia, Purcăreni, Teliu, Comâna de Sus, Făgăraş. Probele Pe harta se observă regiunile afectate de boala limbii albastre
au fost trimise la laborator şi
acțiunilor de curățenie la nivelul perioadă, exporturi de ovine,
se aşteptă rezultatele.
„Măsurile se iau la nivelul fo- gospodăriilor. În prezent, boala bovine şi caprine.
Virusul care produce boala
carului. Se fac tratamente, as- nu evoluează în ferme comerpersiuni
cu
substanțe ciale, ci doar în gospodăriile in- „limbii albastre” a dus la îmdezinsectante care ucid practic dividuale ” a precizat dr. Dorin bolnăvirea a 1.895 de bovine
în România şi la moartea a 384.
țânțarii. Se respectă măsurile Enache.
România nu face, în această Până acum au fost înregistrate
de zoo-igienă prin sporirea

Accident grav lângă Hălchiu. O fată de 16
ani a decedat
Inspectoratul pentru Situatʼii
de Urgentʼă (ISU) Brașov a fost
solicitat să intervină în cazul
unui accident grav care a avut
loc în jurul orei 4.00, pe DJ
112A (drumul care face legătura între DN13 și comuna Hălchiu).
Potrivit primelor informatʼii
furnizate de Dispeceratul ISU
Brașov, o mașină a părăsit carosabilul. Sunt două victime,
dintre care una, din nefericire,
a decedat.
„Un cetățean german de 55
ani, cu reședința în România,
care conducea un autoturism
pe D.J.112 A, dinspre Hălchiu
spre D.N.13, ajungând la

km.13+175 m nu a adaptat viteza la condițiile de drum, curbă
la dreapta, a pierdut controlul
asupra direcției de mers și autoturismul condus de el a părăsit
carosabilul, intrând în coliziune
cu un stâlp din beton al rețelei
electrice. Accidentul s-a soldat
cu decesul unei minore de 16
ani din județul Brașov, care se
afla în autoturism, precum și cu

rănirea conducătorului auto,
care a fost transportat la Spitalul
Clinic Județean de Urgență
Brașov“, a precizat cms. șef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt
al IJP Brașov.
Cercetările sunt continuate
de politʼiști sub coordonarea
unui procuror, pentru stabilirea
împrejurărilor exacte în care sa produs accidentul.

Hoţi de lemne, cu autovehicul neînmatriculat
Poliţiştii din Viştea au surprins săptămâna trecută trei bărbaţi din Victoria care încercau
să fure lemn de fag de pe rampa
de exploataţie forestieră care
aparţine de ocolul silvic din Arpaş. Conform bzf.ro, oamenii
legii au fost sesizaţi telefonic de
către un inginer silvic, iar apoi
i-au prins pe cei trei hoţi în timp
ce transportau lemnul furat cu
o autoutilitară. Cei trei sustrăseseră 1,3 metri steri de lemn de
esenţă fag, iar în timpul cercetării
poliţiştii au depistat încă o infracţiune şi anume că autoutili-

tara care transporta materialul
lemnos avea numerele provizorii
de înmatriculare expirate din
data de 8 ianuarie 2014. Persoanele în cauză au fost duse la
postul de poliţie din Viştea, iar

lemnele au fost confiscate şi predate ocolului silvic din Arpaş.
Cercetările continuă pentru infracţiunea de furt calificat dar şi
pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

focare în 254
de comune din 26 de judeţe,
ceea ce reprezintă 0,02% din
totalul animalelor receptive
existente în aceste zone, potrivit datelor Autoritătʼii Sanitare Veterinare și pentru
Sigurantʼa Alimentelor (ANSVSA).
Primul caz de boala „limbii albastre” în România a
fost diagnosticat la 22 august
2014 în judetʼul Buzău. Această
boală este produsă de un virus
care afectează rumegătoarele și
se transmite doar prin întʼepătura
unor insecte hematofage și nu
prin contact direct între animale.
Boala nu se transmite la om prin

contactul direct cu animalul bolnav. De asemenea, laptele
sau carnea provenite de la animalele bolnave nu constituie un
pericol pentru sănătatea omului.
Potrivit datelor ANSVSA,
prevenirea bolii se face prin
dezinsectʼii periodice, pentru a
distruge insectele hematofage
care transmit boala, însă proprietarii de animale au obligatʼia
să anuntʼe imediat medicul veterinar de aparitʼia unor semne
de boală la animale, a cazurilor
de moarte suspectă sau despre
tăierile de necesitate.
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Ştiri pe scurt
Festivalul Toamnei, la Săcele
Primăria Municipiului Săcele organizează sâmbătă, începând cu orele 10.00, „Festivalul Toamnei”. Evenimentul
va avea loc în Piaţa Libertăţii din Cernatu. Săcelenii care
vor lua parte la festival se vor delecta cu expoziţii de
fructe şi legume, o prezentare si degustare de produse
tradiţionale. De la eveniment nu vor lipsi concertele de
muzică populară.

Cinci festivaluri la Drăguş
Comuna Drăguş este deja cunoscută în toată ţara datorită
evenimentelor tradiţionale care se organizează deja de
ceva timp. Dacă în prezent pe parcursul anului la Drăguş
sunt consacrate trei evenimente, situaţia se va schimba.
Autorităţile locale doresc să mai adauge două festivaluri
la calendarul evenimentelor care au ca scop promovarea
turismului şi agroturismului în zonă. Pe lângă evenimente
ca In Transylvania, Sărbătoarea Buzduganului şi Ziua
Recoltei, turiştii vor participa şi la Festivalul Căpşunelor
şi Festivalul Fânului.

Lemn oferit de Consiliul Local Săcele
Consiliul local Săcele a hotărât ca 50 de metri/steri lemn de
lucru să fie folosiţi pentru refacerea gardurilor şcolilor şi grădiniţelor din Săcele. Decizia a fost luată la ultima şedinţă
de plen, ce s-a desfăşurat la Centrul de zi pentru copii aflaţi
în situaţii de risc, din cartierul Ştefan Cel Mare. Tot din această
cantitate de 50 de metri/steri şi tot în preces de refacere va
intra şi gardul şi acoperişul Spitalului Sanitar-Veterinar din
Săcele, acesta având nevoie de reparaţii urgente. În aceeaşi
ordine de idei, Consiliul local Săcele a hotărât acordarea,
cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană
lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor pentru iarna 20142015, unui număr de 46 veterani de război şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele.
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Nitroporos: Muncitorii nu mai
lucrează doar pe promisiuni
Au sperat într-o minune,
au sperat că îşi vor păstra locul de muncă şi că
vor avea un venit stabil
pe lună, însă nu a fost
aşa.
Situaţia celor aproape 200
de angajaţi ai Nitroporos nu sa îmbunătăţit deloc în ceea ce
priveşte plata salariilor. Oamenii sunt disperaţi iar luni au refuzat să mai muncească după
ce societatea nu le-a mai achitat
salariile pentru munca depusă
din luna mai.
În tot acest timp, oamenii
au sperat în promisiunile conducerii societăţii şi că îşi vor
primi drepturile. Acum, au trecut la fapte. Nu vor mai intra
în secţii până când îşi vor
primi restanţele salariale. Oamenii s-au împrumutat de
bani ca să ajungă la serviciu
sau au ajuns să trăiască din
pensiile părinţilor.
Cei 200 de angajaţi au spus
că dacă nu îşi vor primi salariile, nu vor intra în secţie.
Vor merge la serviciu, dar

vor refuza să muncească
până când se va clarifica situaţia, scrie bzf.ro.
Scandalul la Nitroporos a
izbucnit încă din 15 mai,
când printr-un comunicat de
presă semnat de directorul
general se anunţa închiderea
definitivă a combinatului şi
concedierea oamenilor.
La acea vreme, patronul Ioan
Niculae a spus că nu ştie nimic
despre el, dar că are un sâmbure de adevăr: „Dorinţa mea
cea mai puternică este să nu

închidem societatea Nitroporos,
dar din păcate nu depinde numai de mine. În ce priveşte comunicatul de închidere a
societăţii, pot să spun că nu
ştiam nimic de el. Cu toate
acestea, comunicatul are un
sâmbure de adevăr. Condiţiile
economice de acum sunt extrem
de grele şi toate acestea înseamnă închiderea combinatelor. De
aceea, le transmit oamenilor că
ei pot veni la muncă în continuare, dar viitorul depinde de
decizia de la nivel înalt. Ceea

ce am discutat noi aici a fost o
cu totul altă soluţie, anume
aceea de a plăti oamenilor la
zi salariile în două tranşe, jumătate săptămâna aceasta, iar
cealaltă jumătate la 10 zile de
la prima plată”, a lămurit patronul.
Cu toate acestea, lucrurile
nu s-au liniştit, iar nemuţumirile oamenilor au răbufnit,
pentru că fără salarii nu-şi
pot plăti utilităţile acasă, ca
să nu mai vorbim de cei care
mai au şi rate la bănci.

Ce lucrări sunt programate pentru
repararea străzilor din Municipiul Săcele
Autorităţile locale din
municipiul Săcele au stabilit
lucrările care se fac la
această oră la drumurile din
municipiu, până la venirea
anotimpului rece.
„Deja s-au finalizat lucrările la trotuarele şi calea de
acces la blocul de locuinţe
sociale. De asemenea, se repară trotuarele pe Bulevardul Braşovului, pe tronsonul
dintre str. N. Iorga şi str. Gh.
Doja. Lucrări de reparaţii
mai sunt prevăzute la stră-

zile cu macadam: Highişulu i,
Izvoarelor
şi 7 Izvoare. Nu în
ultimul
rând, se va
mai face şi
trotuarul pe
str. Ciucaş
– intersecţia cu str. Câmpului, în vederea amenajării trecerii de
pietoni”, ne-a delcarat vice-

primarul municipiului Săcele, Géczi Gellért (foto).

Maratonul Piatra Craiului – ediţia a IX-a
La Zărneşti s-a desfăşurat la începutul lunii octombrie ediţia a IX-a a
Maratonului Piatra Craiului
Salomon, o competiţie din
seria CarpathianMan– un
eveniment născut la Zărneşti.
Evenimentele din seria
CarpathianMan sunt competiţii outdoor, cu un puternic caracter montan.
Traseele folosesc drumuri
publice şi forestiere, poteci
marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi zone
accidentate etc.
Diferite segmente ale
traseelor trec prin localităţi, pajişti, zone împădu-

rite şi tăieturi, gol alpin
(creste, culoare, abrupturi,
văi, grohotişuri, păşuni alpine, jnepenişuri etc.).
Toate acestea necesită
din partea participantului,
experienţă şi cunoştinte
speciale.
Ca şi în anii precedenţi,
evenimentul sportiv a avut
un mare succes, fapt dovedit atât prin participarea
multor sportivi cu experienţă vastă în domeniu, cât
şi a copiilor participanţi la
maratonul juniorilor.
Anul acesta şi-au anunţat
intenţia de a participa peste
650 de alergători din ţară
şi străinătate. De asemena,

la eveniment au fost premiate câteva persoane care
au făcut din promovarea
meleagurilor carpatine una
din pasiunile lor.
Alte două momente importante ale maratonului la reprezentat lansarea a
două cărţi dedicate muntelui şi activităţilor în natură:
„Ultima lungime” – de
Ioan Sacarea din Zărneşti
– care aduce publicului o
pagină nescrisă din alpinismul zărneştean şi naţional;
„Frontiera invizibil” – de
Kilian Jornet, unul dintre
cei mai valoroşi şi cunoscuţi alergători montani din
lume.
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Primăria Făgăraş va amenaja
sensurile giratorii de pe DN1
Cât timp Drumul Naţional 1 s-a aflat în ograda
Ministerului Transporturilor şi în administrarea
Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR), municipalitatea făgărăşeană
nu şi-a permis să facă
sensurile giratorii pe care
le găsea necesare.
CNADNR-ul motiva că
n-are rost să mai fie realizate încă două giraţii pe
Bulevard, întrucât nu e trafic atât de mare încât să le
impună! Degeaba au tot declarat autorităţile locale că
Făgăraşul este tranzitat zilnic de 10.000 de maşini,
conform statisticilor ofe rite
de măsurătorile oficialilor
CNADNR!
Iată că singurul aspect
pozitiv în faptul că
Primăria Făgăraş a pierdut
procesul cu Ministerul
Transporturilor şi că cei 3,5
km din DN1 care străbat
localitatea au intrat în pro-

prietatea municipalităţii
este că de acum Primăria
Făgăraş face ce vrea pe proprietatea ei. „În primăvară
vom bugeta execuţia a două
sensuri giratorii de pe DN1.
Din luna august acest an,

suntem proprietarii acestui
drum. Vom face o giraţie
betonată în cartierul Tudor
Vladimirescu, acolo unde
acum este montat un sens
provizoriu din balize, şi încă
una în vecinătatea Casei de

Cultură, la intersecţia Bulevardului cu strada Vasile
Alecsandri”, explică viceprimarul Făgăraşului, Cătălin Cîrje.
Şoferii care ies de pe străzile laterale în DN1 sunt
principalii beneficiari ai giraţiilor. Conducătorii auto
aşteptau minute bune până
se eliberau cele două sensuri
de mers, ca să poată pătrunde pe artera principală. Motivul: în 24 de ore rulau pe
ea 10.000 de autovehicule,
de la cele de mare tonaj,
până la autoturisme.
La începutul anului viitor,
când se va vota bugetul local, se va ţine cont şi de
aceste investiţii. Potrivit
unor proiecte întocmite în
anul 2007, fiecare din cele
două sensuri costă în jur de
270.000 de lei. Sumele vor
creşte cu siguranţă odată cu
reactualizarea documentaţiilor, după 7 ani de la realizarea lor.
Execuţia unui sens giratoriu durează 45 de zile.
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Competiţie de fotbal
pentru copii la Codlea
O nouă competiţie de fotbal pentru
copii, „Cupa CSM
Codlea de toamnă”,
organizată de Clubul
Sportiv Municipal
Codlea, a avut loc
pe stadionul din orasul Codlea, unde
timp de două zile micuţii fotbalişti, în număr de 30, împărţiţi în două echipe, au încercat să demonstreze că îşi
doresc un viitor în sportul
rege: fotbalul.
Competiţia desfăşurată la
categoria 10 ani a fost o adevarată sărbătoare a fotbalului,
micuţii fotbalişti au încântat
spectatorii prezenţi într-un număr mare la acest turneu, prin
executiile lor fantastice şi cu
emotʼiile pe care le-au
transmis în timpul jocurilor.
În cadrul competiţiei au participat şi grupele de copii ale
cluburilor – CSS Brașovia,
Avântul Dumbrăviţa, F.C.
Benţa şi invitata turneului F.C.
Carpaţi Nehoiu Buzău. Astfel,
numărul copiilor a fost de peste 100, fiecare dintre aceştia
fiind premiat cu diplomă de
participare, clasamentul fiind
în spiritul fair-play-ului, scopul

competiţiei fiind cel de a promova fotbalul şi plăcerea de a
juca fotbal în rândul copiilor.
În deschiderea turneului şi-au
dat concursul şi copiii de 7
ani, care au desfăşurat câteva
meciuri demonstrative de un
real interes pentru susţinători.
Din punct de vedere managerial, eforturile făcute de
către conducerea clubului încep să se vadă: antrenorul
echipei de seniori fiind un
antrenor cu o vastă experienţă în persoana domnului
profesor-antrenor Călin
Moldovan (antrenor Licenţă
A UEFA), jucând în ligile
superioare – liga 1, 2 în România, dar şi ca antrenor la
echipe de liga a 2 – a, CS
Forex Braşov, FC Luceafărul Oradea, liga a 3 a – FC
Zagon sau liga a 4 – a CS
Forex, alături de care a reuşit
şi o promovare.

„ACTIVE for the NATURE” – proiect
desfăşurat la Râşnov
În perioada 31 ianuarie
2014 – 1 noiembrie 2014,
Asociaţia ROSENAU, în parteneriat cu organizaţiile Vida
Verde Iberia (Spania) şi Pozitif Gelişim ve Girişim
Derneği (Turcia), a implementat proiectul „ACTIVE
for the NATURE”, finanţat
de Comisia Europeană prin
Programul Tineret în Acţiune
– Acţiunea 1.1 Schimburi de
tineri. Valoarea totală a finanţării nerambursabile contractate fiind de 17.413 Euro.
Proiectul a urmărit promovarea educaţiei privind protecţia mediului înconjurător în
rândul tinerilor şi implicarea
acestora în activităţi în natură,
precum şi familiarizarea lor cu
specificul activităţilor de ecovoluntariat. Principala activitate a proiectului a constat în
organizarea unui schimb de tineri, în perioada 5-11 august
2014, la Râşnov. Pe parcursul
a şapte zile de activităţi stimulative şi interactive, specifice
educaţiei non-formale, 24 de
tineri cu vârste între 18-25 de
ani, din România, Spania şi
Turcia, şi-au dezvoltat competenţele în domeniul abordat de
proiect, sub atenta îndrumare
a lucrătorilor de tineret (lideri
de grup, facilitatori) implicaţi
în procesul de învăţare al participanţilor.

În cadrul schimbului de tineri,
participanţii au
avut ocazia să se
familiarizeze cu
specificul locului
şi au interacţionat
cu comunitatea locală, în special
prin intermediul a
trei activităţi.
Este vorba despre implicarea într-o acţiune de ecologizare, prin strângerea gunoaielor din zona Râul Mare – Glăjărie (Râşnov), aceasta având
drept scop stimularea interesului tinerilor faţă de eco-voluntariat şi a participării active
a tinerilor în construirea unei
Europe mai curate şi a unei
societăţi mai responsabile faţă
de mediul înconjurător.
De asemenea, s-a avut în
vedere organizarea unei expoziţii în aer liber cu fotografii
sugestive pentru tematica proiectului, realizate de tineri (utilizarea metodei photovoice)
şi informarea a cel puţin 300
de membri ai comunităţii locale din Râşnov şi turişti cu
privire la tematica proiectului,
prin împărţirea de materiale
informative (afişe, fluturaşi şi
autocolante realizate de tineri)
şi interacţiune verbală.
Nu în ultimul rând, s-a avut
în vedere vizitarea principa-

lelor obiective culturale din
zonă: Castelul Bran, obiectivele din oraşul Braşov, Cetatea Râşnov etc.
La finalul proiectului, tinerii au conştientizat importanţa necesităţii protejării
mediului înconjurător şi a
petrecerii timpului liber în
natură, precum şi influenţa
pozitivă a activităţilor de voluntariat asupra spaţiului în
care trăiesc.
Participanţii la schimbul de
tineri au primit certificate
Youthpass, care constituie o
recunoaştere, la nivel european, a aptitudinilor şi competenţelor dobândite ca urmare a implicării active în activităţile desfăşurate pe parcursul schimbului de tineri.
În cadrul schimbului de tineri, participanţii au realizat
o broşură pe tema proiectului,
care poate fi descărcată accesând blogul https://activefornature.wordpress.com.
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Palatul de Justiţie
şi povestea primului proces

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Prima referire la construirea
unui Palat de Justiţie în oraşul
Braşov s-a făcut în numărul din
16 mai 1885, al unui ziar local.
Au trecut 15 ani, până în ziua de
19 iulie 1900, când preşedintele
Tribunalului Regal dl. Georg von
Weer a formulat cererea către
comunitatea oraşului Braşov
pentru un teren de 9450 m2, pe
care să se construiască Palatul
de Justiţie. La licitaţia ţinută în
sala de consiliu a Tribunalului
Regal Braşov, s-a hotărât construirea Palatului de Justiţie, lucrările fiind terminate în 1902.

Redăm în continuare o povestire
spumoasă despre primul proces
notoriu judecat la Palatul de Justiţie, relatată de cărturarul Sextil
Puşcariu.

clădirea noului Palat de Justiţie,
cu închisoarea criminalilor, începutul îl făcu procesul lui Taflan.
Apărătorul lui era iscusitul avocat
Simeon Damian, însă dovezile
„Coleg cu mine, era Taflan, fost erau zdrobitoare. Tot ce putu să
într-o vreme artist de circ şi mare obţină avocatul fu o condamnare
campion în exerciţii de gimnastică. la câţiva ani de temniţă.
Era cunoscut de tot Braşovul,
De la proces Damian se duse la
care-l admira. Peste câţiva ani
după ce părăsi oraşul în care în- plimbare, trist că nu putu să obţină
văţase şcoală, a avut, ca funcţionar achitarea dorită de opinia publică.
în Făgăraş, o dramă pasională, îm- La întoarcere intră în casină să
puşcând un tânăr cu numele Boier, citească gazetele. Aici lumea îl ângăsit la amanta lui. În Braşov, tâmpină cu felicitări pentru sfârunde tocmai se terminase, în 1902, şitul atât de favorabil al procesului.

– Îmi pare rău că nu mi-a reuşit
să-l scap.
– Dar a scăpat!
– N-a scăpat. I-au dat cinci ani.
– Ba a scăpat!
Şi-i povestiră cum, pe când era
transferat la penitenciar, Taflan a
dat un brânci gardianului din stânga şi un pumn celui din dreapta,
şi cât ai clipi o tuli spre Tâmpa şi
se făcut nevăzut. În zadar l-au urmărit. Nu l-au putut prinde şi i s-a
pierdut urma. După 40 de ani am
aflat de la o rudă de a lui că trăieşte în America.”
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Fii eroul Copiilor de Cristal!
Orice copil are dreptul
să se joace, dar din păcate, micuţii şi tinerii cu
dizabilităţi din Braşov
nu se pot bucura de
această şansă, din cauza
lipsei unui spaţiu adaptat nevoilor lor. Asociaţia Copiii de Cristal a
iniţiat şi înscris proiectul
Parcul Stop Discriminării în competiţia Braşov
Heroes.
Astfel, ei şi-au propus crearea şi amenajarea unui loc de
joacă pentru persoanele cu dizabilităţi, unde să fie organi-

zate activităţi integrate, între
copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi
micuţi din societate.
Pentru a deveni realitate
parcul Stop Discriminării are
nevoie de susţinere din partea
comunităţii braşovene. Reprezentanţii Asociaţiei Copiii de
Cristal consideră că un astfel
de loc va reprezenta o şansă
pentru persoanele cu probleme de sănătate, care vor putea
astfel să participe la diferite
activităţi sportive şi recreative.
Scopul proiectului este de
creştere a toleranţei faţă de
persoanele cu nevoi speciale
din municipiul Braşov. Bene-

ficiari nu vor
fi, bineîntʼeles,
doar copiii si
tinerii cu autism, ci totʼi cei
care doresc să
se joace şi să
se distreze fără
prejudecăţi.
„Pentru părinţii copiilor cu
dizabilităţi este
cel mai important, dar şi
pentru copiii
noştri, pentru
că, din păcate,
nu sunt locuri
de joacă adaptate potenţialului şi posibilităţilor unui astfel
de copil de a se juca. Este un
proiect inovator şi nou prin
faptul ca va avea facilităţi inclusiv pentru copiii care au dizabilităţi motorii” a declarat
Gabriela Plopeanu, preşedinte
Asociaţia Copiii de Cristal.
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

Parcări pentru biciclete la Grădina Zoologică

Amatorii deplasărilor pe bicicletă au la dispoziţie un rastel
cu 24 de locuri şi la intrarea în
Grădina Zoologică Braşov.
Acesta a fost montat ieri, iar reprezentanţii municipalităţii spun
că necesitatea a rezultat din faptul că un număr mare de vizitatori de săptămâna trecută ai
grădinii au utilizat bicicleta. În
plus, consideră oficialii primă-

riei, astfel se şi încurajează mersul cu acest mijloc de transport,
în detrimentul autovehiculelor
proprietate personală, care au
blocat circulaţia în zonă în cursul weekend-ului care a trecut.
În plus, numărul patrulelor
de Poliţie locală din zonă a
fost suplimentat, pentru a
spori siguranţa celor care îşi
doresc să viziteze Grădina

Zoologică Braşov.
Reamintim că în prima săptămână de la redeschiderea grădinii, au venit să o viziteze
aproape 17.500 de persoane
plătuitoare de bilet, în condiţiile
în care copiii sub 14 ani au avut
intrare gratuită. Duminică,
12 octombrie, s-au înregistrat
peste 8.000 de persoane plătitoare de bilet.
A.P.

Braşovenii vor susţine
concursul de rezidenţiat la Craiova
Ministerul Sănătăţii va organiza luna viitoare concurs
de rezidenţiat pe post şi pe
loc la medicină, medicină
dentară şi farmacie. Pentru
posturile publicate în Braşov, concursul de rezidenţiat
va avea loc în… Craiova,
alături de concurenţii care
se luptă pentru posturile

Dolj, Gorj, Mehedinţi şi
Vâlcea.
Alegerea Craiovei pare
cel puţin ciudată, având în
vedere că centrul de la Târgu Mureş era mai aproape
Candidaţii de la ministerele
cu reţea sanitară proprie şi
cei pentru Ministerul Educaţiei Naţionale vor susţine

concursul numai în centrul
universitar Bucureşti
Concursul se desfăşoară
sub forma de test-grilă cu
200 de întrebări, pe o durata
de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim
realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

în beneficiul acesteia. Totul
este organizat sub forma unei
curse cu obstacole, unde comunitatea se întâlneşte, aleargă şi, prin implicarea fiecărui
participant, se strâng fonduri
pentru cauzele înscrise. Totul
este programat să aibă loc duminică, 19 octombrie, în zona
parcului Noua. Până atunci
braşovenii pot dona pentru
proiectul Copiilor de Cristal
şi se pot înscrie la cursa cu
obstacole. Mai multedetalii pe
www.copiiidecristal.ro.
Diana Bjoza
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Piaţa Sfatului va fi luminată
de sute de candele
Organizaţia E.M.M.A. va celebra astăzi, 15 octombrie
„Ziua internaţională a comemorării bebeluşilor şi a copiilor”, eveniment ce se
desfăşoară în Statele Unite,
Canada, Australia, Japonia,
dar şi în câteva ţări europene.
În această zi, la ora 19.00
se aprind lumânări care sunt
lăsate să ardă timp de o oră,
în memoria copiilor
plecaţi
prea curând dintre noi.
Astfel, datorită diferenţei de
fus orar, se va crea un „Val
de Lumina” care va face înconjurul globului şi va dura
24 de ore.
În România, evenimentul organizat la iniţiativa Biancăi
Brad, fondatoarea Organizaţiei E.M.M.A., a ajuns la
cea de a cincea ediţie şi se
va desfăşura simultan în 16
oraşe, inclusiv la Braşov, în
care la ora 19.00 se vor
aprinde sute de lumânări în
memoria copilaşilor plecaţi
prea curând dintre noi.

Evenimentul va avea loc la
Braşov, în Piaţă Sfatului, în
faţă Muzeului de Istorie, începând cu ora 19.00.
„Dorinţa noastră este ca prin
acest eveniment de comemorare să determinăm creşterea solidarităţii umane şi
să sensibilizăm societatea
vizavi de astfel de drame,
oferind astfel alinare părinţilor îndoliaţi dar şi
să atragem atenţia
asupra ratei ridicate a mortalităţii
infantile din România. Cine nu poate
ajunge la eveniment poate totuşi
participa indirect,
aprinzând lumânări oriunde
s-ar află. Am aprecia dacă
aţi fotografia lumânările
aprinse şi le-aţi trimite pe
adresa: contact@organizatiaemma.ro.”
Mişcarea de sprijinire a celor
care trec prin pierderea unei
sarcini sau a unui copil a început în Statele Unite în
anul 1988 când preşedintele
Ronald Reagan a declarat
oficial luna octombrie ca fiind luna comemorării bebeluşilor şi copiilor decedaţi.
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Muzeul de Etnografie Brașov
deține peste 21.000 de piese
Muzeul de Etnografie
Brașov ilustrează, prin
patrimoniul său valoros,
civilizația comunității rurale din zonele etnografice: Bran, Rupea, Țara
Oltului, Valea Hârtibaciului, Țara Bârsei, scrie agerpres.ro.
Amplasat central, pe Bulevardul Eroilor la nr. 21 A, întro aripă modernizată a Muzeului
de Artă, muzeul a fost deschis,
așa cum se prezintă azi, în 1990,
alături de celelalte două structuri
administrative — Muzeul Etnografic Săcele și Muzeul Etnografic ''Gheorghe Cernea'' din
Rupea.
Începuturile existentʼei sale se
regăsesc la sfârșitul secolului al
XIX-lea, când apăreau primele
colectʼii particulare de obiecte,
ilustrând aspecte ale istoriei, etnografiei și artelor din orașul
Brașov și Tʼara Bârsei. Prima

colectʼie muzeală publică din
Brașov a fost realizată în 1908

pe baza donatʼiilor unor
colectʼionari sași, colectʼie care

a devenit nucleul Muzeului Săsesc al Tʼării Bârsei, fondat de

Julius Teutsch (1867-1936).
Acesta s-a îmbogătʼit în perioada
interbelică prin donatʼii particulare și publice, precum colectʼia
Gimnaziului "Honterus" din
Brașov, ilustrând civilizatʼia, cultura și arta sașilor din Brașov
și din Tʼara Bârsei. În 1937 lua
fiintʼă Muzeul Asociatʼiunii Culturale ASTRA, prin aportul
unor cărturari români care au
întreprins cercetări și achizitʼii,
îndeosebi de obiecte etnografice
și de artă populară românească.
Prin reunirea colectʼiilor celor
două muzee, s-a constituit, în
1950, Muzeul Regional Brașov,
în cadrul căruia a fost creată, în
1967, Sectʼia de etnografie.
Muzeul de Etnografie Brașov
detʼine în patrimoniu peste
21.000 de piese și este structurat
pe următoarele colectʼii: textile
și port popular, lemn, metal, ceramică, sticlă, ouă încondeiate,
jucării, fotografii de epocă, documente.

De asemenea, muzeul detʼine
o bibliotecă de specialitate cuprinzând peste 3.500 de volume, o arhivă foto cu circa
15.000 negative alb-negru și
peste 2.500 diapozitive color,
precum și o arhivă audio-video
cu aproximativ 1.000 de casete.
În pavilionul central al muzeului, rulează o expozitʼie permanentă care tratează un aspect
comun tuturor regiunilor etnografice, anume, meșteșugul
tʼesutului și aplicarea lui
functʼională în organizarea interiorului, și a costumului popular. În 1998 a fost organizată
expozitʼia permanentă dedicată
"Patrimoniului textil" reprezentând puterea de expresie a
tʼesăturilor. Este urmărit îndeaproape meșteșugul tʼesutului și
modelarea costumului popular,
reliefând autenticitatea rurală
prin tehnologiile, uneltele și produsele finite specifice.

Cele mai periculoase animale din România
Probabil cel mai periculos
animal în concepţia multor
români este ursul brun din
Carpaţi. În ciuda a ce se crede
despre el, ursul brun nu este
un animal hiper agresiv. Ba
din contră, este un animal care
în ciuda forţei sale uriaşe şi
dimensiunilor impozante, preferă în peste 90% din cazuri
să se depărteze liniştit atunci
când se întâlneşte accidental
cu omul. Însă atunci când este
speriat, hăituit sau vânat, sau
este vorba de o ursoaică cu
pui, urşii devin adevărate fiare
care atacă omul fără nicio
oprelişte.
La fel este şi cazul mistreţilor, care aproape întotdeauna
fug la întâlnirea cu oamenii.
Însă dacă purceii sunt în pericol să fie furaţi sau ucişi de
oameni, sau mistreţii sunt răniţi, aceste puternice şi dure
mamifere îşi pierd teama faţă
de om şi atacă la modul devastator.

Unele dintre cele mai periculoase animale din ţara noastră sunt viperele comune, cea
mai des întâlnită şi bine reprezentată ca număr de exemplare,
specie de şarpe veninos de la
noi. Este întâlnită în golul alpin
din toţi munţii ţării, dar este un
şarpe temător care atacă oa-

menii întotdeauna pentru a se
apăra, şi doar dacă este călcat,
lovit sau provocat de aceştia.
În ciuda preconceptʼiilor, lupii nu atacă omul nici dacă-l
întâlnesc singur în pădure, iar
aceştia sunt deja strânşi în haită.
Există o singură excepţie, lupii
turbaţi.

Ultimele șase luni au fost cele mai
călduroase din ultimii 134 de ani
Perioada aprilie-septembrie
2014, adică ultimele șase luni,
a înregistrat temperaturi mai
mari decât media. Aceste luni
au fost cele mai călduroase din
1880, potrivit National Climatic Data Center și NASA, care

strâng datele separat
Lunile aprilie, mai, iunie, august și septembrie au bătut recordurile, arată meteorologul
Eric Holthaus, citat de
7sur7.be. Luna iulie 2014 a
fost a patra dintre cele mai căl-

duroase luni iulie înregistrate
din 1880.
Specialistul este de părere
că 2014 ar putea fi anul „cel
mai călduros înregistrat vreodată, fenomenul putând dura
până în 2015”.
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Încă o seară
cu surprize

Islanda a bătut Olanda în preliminariile CE 2016
Ajunsă la etapa cu numărul
trei, campania de calificare
pentru CE 2016, a dat luni
seară alte surprize. După ce
Spania a cedat în Slovacia, iar
campioana mondială Germania a pierdut în Polonia, Islanda a detonat bomba la
Reykjavik: 2-0 cu Olanda!!
Tot luni seara, Turcia nu a
smuls decât o remiză în Letonia, iar Italia (cu om în plus
încă din minutul 28!!) a învins
la limită în Malta.
Israel și Islanda, aproape de calificări istorice! După primele
partide disputate, în Grupa A,
Islanda şi Cehia conduc cu
punctaj maxim, Olanda are
două înfrângeri în trei partide
şi golaveraj negativ. Turcia este
ultima clasată, după Letonia
şi Kazahstan, iar şansele de a
mai reveni în lupta pentru primele trei locuri sunt minime.
Pentru Islanda, calificarea la
un turneu final ar fi ceva inedit! În Grupa B, Israel este
aproape de o calificare în premieră la un turneu final al Europenelor. Cu punctaj maxim
şi un meci mai puţin disputat
(restanţa cu Belgia se va disputa în martie anul viitor), israelienii au deja patru puncte
avans faţă de Bosnia, teoretic
cea de-a patra formaţie (alături
de Belgia şi Ţara Galilor) care
poate emite pretenţii la primele trei locuri. De asemenea,
şi galezii par tot mai aproape
să-şi vadă visul cu ochii, calificarea la un turneu final. În
Grupa H, lucrurile par destul
de clare, după numai trei etape. Croaţia şi Italia au câştigat
tot şi au avans de şase puncte
faţă Bulgaria, echipa de pe locul 4. La turneul final al Campionatului European organizat
de Franţa în 2016 se califică
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Selecție pe gheață la Corona
Astăzi la ora 19.00, pe Patinoarul Olimpic, secţia de patinaj a ASC Corona 2010 Braşov, deschide seria şedinţelor de selecţie comunã şi iniţiere pentru patinaj, adresatã
copiilor cu vârste începând de la şase ani, care vor fi ulterior îndrumaţi spre patinaj artistic, patinaj vitezã sau
hochei. Selecţia va fi condusã de antrenorii Bogdan Stănescu (antrenorul de patinaj vitezã al clubului) şi Anca
Ionescu (patinaj artistic), alături de un reprezentant al
secţiei de hochei. "Sper ca astfel să începem o bază de
selecţie reală pentru sporturile de pe patinoar", a declarat
Emilian Cernica, preşedintele clubului. Selecţia va continua şi în perioada următoare, după un program stabilit
în funcţie de evenimentele sau antrenamentele de pe
patinoar.

Frații „Meridian”, interesați de FC Brașov
Proprietar al clubului FC Brașov din 1999, Ioan Neculaie
e foarte aproape să iasă din fotbal. Deși neagă, se pare
că omul de afaceri braşovean a ajuns la o înţelegere de
principiu cu Călin şi Gheorghiţă Bultoc, cunoscuţi în
lumea afacerilor drept „fraţii Meridian”, cărora le va vinde
„Steagul”. Conform celor de la GSP.ro, afacerea s-ar putea realiza pentru o sumă cuprinsă între1.2 și 2 milioane
de euro. În cazul în care „fraţii Meridian” i-ar prelua pe
galben-negri, tehnicianul Andone ar urma, de fapt, să fie
manager general. În funcţia de „principal” va fi numit
Adrian Falub, 43 de ani, recent demis de la ASA Tîrgu
Mureş. În vîrstă de 47, respectiv 45 de ani, frații Călin şi
Gheorghiţă Bultoc derulează afaceri în domeniile auto,
construcţii şi energie şi au ajuns să trateze cu Neculaie
după ce Ioan Andone, prietenul lor, le-ar fi dat ideea.

Se știe când se joacă optimile Cupei

Naționala de fotbal a Islandei, este noua senzație a Europei!
primele două formaţii din cele
9 grupe preliminare şi echipa
care s-a clasat pe locul 3 cu
cel mai bun punctaj. Celelalte
opt formaţii de pe locul 3 vor
disputa un baraj, patru dintre
ele urmând, de asemenea, să
ajungă la Euro.
Odegaard intră în istorie.
Mijlocașul norvegian Martin
Odegaard a devenit, la vârsta
de 15 ani și 300 de zile, cel
mai tânăr jucător care a evoluat la Campionatul European
de fotbal, faza preliminară sau
finală. Născut pe 17 decembrie 1998, Odegaard a intrat
pe teren în minutul 63 al partidei de luni de la Oslo, contra
Bulgariei, în locul lui Mats
Moeller Daehli și a depășit
astfel recordul de precocitate
detʼinut din 1983 de islandezul
Sigurdur Jonsson, care debutase la 16 ani și 251 zile. Odegaard a jucat cu Stromsgodset
împotriva Stelei, în preliminariile Ligii Campionilor la
fotbal (5 minute în partida din
Norvegia, 0-1), vara aceasta,
și a stabilit recorduri pentru

cel mai tânăr fotbalist din prima ligă norvegiană, precum
și cel mai tânăr internatʼional

norvegian, prima selectʼie fiind
tot în vară, într-un amical cu
Emiratele Arabe Unite.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, luni, în
preliminariile Campionatului European din 2016:
Grupa A
Kazahstan - Cehia 2-4
Logvinenko '84, '90+1 / Dockal '13, Lafata '44, Krejcí '56,
Necid '88
Islanda - Olanda 2-0
Sigurdsson '10 (penalti), '42
Letonia - Turcia 1-1
Sabala '54 (penalti) / Kisa '47
Grupa B
Andorra - Israel 1-4
Lima '15 (penalti) / Damari '3, '41, '82, Hemed '90 (penalti)
Bosnia - Belgia 1-1
Dzeko '28 / Nainggolan '51
Ţara Galilor - Cipru 2-1
Cotterill '13, Robson-Kanu '23 / Laban '36
Grupa H
Croaţia - Azerbaidjan 6-0
Kramarici '11, Perisici '34, '45, Brozovici '45+2, Modrici
'56 (penalti), Sadigov '61 (autogol)
Malta - Italia 0-1
Pelle '23
Norvegia - Bulgaria 2-1
Elyounoussi '13, Nielsen '72 / Bodurov '43

Ieri a fost stabilit programul celor opt meciuri din optimile
de finală ale Cupei României, care se vor desfășura în
perioada 28-30 octombrie. Partidele se vor disputa în
sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent.
Programul meciurilor arată astfel:
Marți, 28 octombrie
CS Mioveni - Dinamo, ora 18:00
CSMS Iași - Steaua, ora 20:30
Miercuri, 29 octombrie
ASA 2013 Târgu Mureș - FC Ceahlăul, ora 16:00
CSU Craiova - FC Viitorul, ora 18:00
FC Brașov - Universitatea Cluj, ora 20:30
Joi, 30 octombrie
Oțelul Galați - Pandurii Târgu Jiu, ora 16:00
Rapid CFR Suceava - Petrolul, ora 18:30
Rapid - CFR Cluj, ora 20:30

Clasico de România, pe Arena Națională
Campioana României,
Steaua București, a
anunțat Liga Profesionistă de Fotbal, că derbyul cu Dinamo programat
în etapa a 13-a se va
disputa pe Arena Naţională din Bucureşti, şi nu
în Ghencea. Oficialii campioanei au început deja pregătirile pentru acest meci, urmând ca zilele viitoare să semneze contractul de închiriere a „Arenei”. Steaua - Dinamo
se va juca pe 31 octombrie, de la ora 20:30. Steaua sa bucurat de fiecare dată de un număr mare de fani atunci
cînd a întâlnit Dinamo pe Naţional Arena în postura de
gazdă. Niciodată nu au fost mai puţin de 45.000 de oameni, iar de două ori au fost aproape 50.000.

Trei puncte mari pentru Corona
Lupii Brașovului au cucerit luni aseară trei
puncte importante în Liga Mol pe terenul celor
de la Ujpesti. Corona Wolves s-a impus în deplasare cu scorul de 4-3 (3-1, 1-2, 0-0). Pentru
trupa condusă de suedezul Jerry Anderson au

marcat Jaroslav Obsut de două ori, Zsolt Molnar
și Peter Klouda. În celelalte două partide disputate
la finalul săptămânii în Slovacia și Ungaria, „lupii”
au pierdut după executarea loviturilor de departajare în fatʼa celor de la Nove Zamky și s-au im-

pus tot după executarea șuturilor de penalitate
în fatʼa celor de la Miskolc. În acest moment Corona Wolves Brașov se află pe locul patru, cu
15 puncte strânse în primele 10 jocuri. Lideri
sunt cei de la Dab Docler cu 24 de puncte din 9

jocuri. Ei sunt urmatʼi de Miskolc 21 de puncte
din 9 meciuri și de Nove Zamky 19 puncte tot
din 9 partide. Pentru brașoveni urmează patru
jocuri pe teren propriu cu Ujpesti, Ferencvaros,
Miercurea Ciuc și Debrecen.

DIVERTISMENT

Filme vechi
la Sala Patria
În această săptămână la Cinemateca Patria sunt
programate următoarele filme:
Miercuri 15 octombrie
◾ 20:00 – Seara Filmului European: La
vita è bella (Viaţa e
frumoasă) (Italia,
1997)
Regia: Roberto Benigni
Dramă
3 premii Oscar –
premiul Oscar pentru cel mai bun actor
– Roberto Beningni
Premiul Oscar pentru cel cel mai bun
film străin 1996
Joi 16 octombrie
◾ 20:00 – Comedy Classics:
The Curse of the Jade
Scorpion (Blestemul Scorpionului de Jad) (SUA,
2001)
Regia: Woody Allen
Comedie, mister

Vineri 17 octombrie
◾ 19:00 – Doc and Roll:
Freddie Mercury – The
Great Pretender (SUA,
2012)
Regia: Rhys Thomas
Documentar, biografic
◾ 21:00 – Dracula Film Fes-

Bancuri
◾ Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.
– Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?
– Păi am pescuit fără permis...
– Şi cât ţi-au dat?
– 25 de ani.

–
–
–
–

tival Friends:
The Vanishing (Dispariţia) (SUA,
2003)
Regia: George
Sluizer
Horror, thriller

multe) (SUA, 1956)
Regia: Alfred Hitchcock
Thriller, aventură
◾ 22:00 – Film Cult: Speed
(SUA, 1994)
Regia: Jan de Bont
Acţiune, thriller
2 premii Oscar

Sâmbată 18 octombrie
◾ 11:00 – Matineu copii:
Mega mi nd
(SUA, 2010)
Regia: Tom
McGrath
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 –
Mari actori:
Toys (Jucării)
(SUA, 1992)
Regia: Barry Levinson
Comedie dramatică.
2 nominalizări la premiul
Oscar
◾ 19.30 – Mari Regizori: The
Man Who Knew Too
Much (Omul care ştia prea

Duminică 19 octombrie
◾ 11:00 – Matineu copii: The
Jungle Book (Cartea Junglei) (SUA, 1967)
Regia: Wolfgang Reitherman
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden Classics:
Panic in the Streets (Panică
pe străzi) (SUA, 1950)
Regia: Elia Kazan
Film noir, thriller
Premiul Oscar pentru cel
mai bun scenariu
◾ 19:00 – Seara de Oscar:
Zorba The Greek (Zorba
grecul) (SUA, 1964)
Regia: Michael Cacoyannis
Comedie dramatică
Şapte nominalizări și trei
premii Oscar!

Nu se poate, ai mai făcut tu ceva...
Păi am pescuit cu dinamită.
Şi? Ce ai prins?
Ei... trei ştiuci aşa... de vreo 30 cm, doi şalăi de
50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei...
◾ Un vânător intră într-un magazin de specialitate şi întreabă:

– Aveţi pantaloni de camuflaj?
– Avem, domnule, dar nu-i găsim!
◾ Între pescari:
– Vasile, cum trage ştiuca
la undiţă?
– De unde vrei să ştiu eu?
Crezi că am văzut-o vreodată?

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

Q.E.D. -PREMIERĂ(QUOD ERAT DEMONSTRANDUM)
Regie: Andrei Gruzsniczki
(AP-12), Dramă, 107 min.
ora: 18:00
UMBLÂND PRINTRE MORMINTE
-PREMIERĂ(A WALK AMONG THE
TOMBSTONES)
Regie: Scott Frank
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
114 min.
orele: 13:00, 17:30, 22:00
NUME DE COD: SPIONUL DIN
NOIEMBRIE -PREMIERĂ(THE NOVEMBER MAN)
Regie: Roger Donaldson
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
108 min.
orele: 16:30, 21:15

DRACULA: POVESTEA NESPUSĂ
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15), Acţiune, Fantastic, Horror,
92 min.
orele: 15:30, 20:15
GONE GIRL
Regie: David Fincher
(N-15), Dramă, Thriller, 145 min.
ora: 20:00
DANS LA COUR
Regie: Pierre Salvadori
(AP-12), Dramă, 97 min.
ora: 13:45
EQUALIZER
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 131 min.
orele: 14:15, 18:45
AMERICA, VENIM!
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12), Comedie, 90 min.
ora: 15:45

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Pregăteşte-ţi atent paşii pentru a trece la acţiune,
altfel rişti să ai parte de ghinion, nu de succes. Unele sentimente mai vechi te năpădesc astăzi.
Taur. Nu te lasă intimidat/ă de nimeni şi nimic, astăzi este
ziua în care trebuie să te afirmi. O persoană influentă poate
pune o vorba bună pentru tine pe plan profesional.
Gemeni. Apreciază mai mult ceea ce ai şi oferă din puţinul
rău şi celor din jur. Dacă vei acţiona aşa, cu siguranţă vei
primi toate aprecierea oamenilor salvaţi de tine.
Rac. Astăzi trebuie să schimbi ceva de urgenţă dacă vrei să
ai parte de momente frumoase alături de iubita ta/ iubitul
tău. Romantismul şi erotismul fac echipă bună!
Leu. Fii cu ochii în patru şi ai grijă să nu pierzi nicio oportunitate profesională. Vei primi o recompensă substanţială
şi ai face bine să oferi şi familiei puţin din ceea ce ai.
Fecioară. Oboseala îşi spune cuvântul şi ai face bine să iei
o pauză. Nimeni nu te poate judeca pentru asta, aşa că nu
îţi face griji că vei fi criticat/ă.
Balanţă. Nu amesteca viaţa profesională cu cea personală,
altfel rişti să nu îţi meargă bine pe niciun plan. Nu îţi ignora
nici partenerul de viaţă, dar nici serviciul.
Scorpion. Încearcă să nu faci prea multe greşeli astăzi, mai
ales atunci când interacţionezi cu persoane dragi ţie. Ţine
seama la vorbe şi nu jigni pe nimeni nici măcar în glumă.
Săgetător. Fii mai sceptic/ă astăzi şi nu crede tot ce ţi se
spune, e posibil ca unele persoane să nu îţi vrea deloc binele.
Încearcă să ţii ascunse planurile tale.
Capricorn. Nu da astăzi bani cu împrumut şi încearcă să îţi
protejezi finanţele cât poţi tu de mult. Încearcă să faci economii şi să te foloseşti de ele în scopuri recreative.
Vărsător. Încearcă să nu stai prea mult timp singur/ă astăzi,
liniştea nu îţi face deloc bine. Ai nevoie să socializezi mai
mult decât oricând şi poate chiar să cunoşti pe cineva.
Peşti. Încearcă să te distrezi cât mai mult astăzi, chiar dacă
nu ai prea mulţi bani de cheltuială. Poţi participa la o mulţime
de activităţi gratis, şi la care te poţi simţi minunat.
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Braşovenii au sărbătorit
în stradă eliberarea Clujului
Asociaţia culturală „Astra” din Braşov a organizat în 14 octombrie,
la orele 11 dimineaţa,
în Piaţa Libertăţii (Piaţa Sfatului), o mare manifestaţie patriotică,
sărbătorind marele
eveniment al eliberării
Clujului, capitala Ardealului.
Iniţiativa a avut-o „Astra”
– bătrâna organizaţie culturală
a românilor braşoveni şi „Casina Română”. La acest apel
locuitorii Braşovului au înţeles să răspundă în număr foarte mare, deşi ploaia deasă ar
fi fost de natură să tempereze
entuziasmul mulţimii. În balconul „Casinei Române” au
luat loc oratorii, alături de reprezentanţii armatei române
şi sovietice, delegaţii Diviziei
„Tudor Vladimirescu” şi reprezentanţii autorităţilor locale, între care semnalăm
prezenţa generalului Manole
Enescu – prefectul judeţului,

Macedon Cionca – subprefect, Joe Gherman – inspectorul administrativ general,
Colonelul Pandelescu – comandantul Garnizoanei, Nicolae Căliman – preşedintele
„Astrei”, N. G. V. Gologan –
primarul Braşovului, Sever
Pop – viceprimar, protopopul
Nicolae Stinghe din partea bisericii ortodoxe, protopopul
Aurel Ghilea din partea bisericii unite, preotul Octavian
Stoian din partea românilor
secuizaţi, R. Tufli – fost pri-

Centenar – Rafinăria Braşov
Ziarul „DN” scria despre
împlinirea în toamna lui 1979
a 100 de ani de la înfiinţarea
Rafinăriei Braşov, puţine ţări
din lume putându-se lăuda,
mândri, făli cu performanţa
de a avea în funcţiune, încă
din 1879, şi fără întrerupere,
o rafinărie de petrol!
În 1879, „Fabrica de petrol” din Braşov, iar apoi „Rafinăria de petrol Transilvania”,
făcea primii paşi din existenţa
sa centenară. De atunci, de la
„modesta producţie de benzină, petrol lampant, motorină
şi păcură, până la ultimele tipuri de uleiuri aditivate”, fără
de care nu „mişcă” niciun uti-

laj, nicio instalaţie din ţară,
era un drum lung.
„Adevărata istorie” a Rafinăriei Braşov începea imediat
după 23 august 1944, când, întreprinderea, distrusă de bombardamente, a trebuit
reconstruită din temelii. Cei
mai vechi dintre muncitorii rafinăriei, aflaţi şi în 1979 la datorie, îşi aminteau de acea
perioadă de avânt, când se lucra zi şi noapte pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor,
„pentru a se putea livra în cel
mai scurt timp produsele de
care ţara avea nevoie”.
După naţionalizare, odată
cu „preluarea puterii econo-

mar al Clujului, Ion Colan –
redactorul „Gazetei Transilvaniei”, prof. V. Jinga, dr.
Cornel Voicu etc.
Mulţimea, care s-a mărit de
la un minut la altul, a ascultat
cu atenţie cuvântările, subliniind prin ovaţiuni şi parole
de luptă părţile mai importante.
De pe balconul unde în
anul 1940 s-a auzit primul
glas de protest împotriva ciuntirii Ardealului, căzut pradă
imperialismului teuton, ali-

mice de către muncitori şi instalarea primului director comunist”, s-a trecut cu hotărâre
la modernizări ale tehnologiilor, la diversificarea şi ridicarea parametrilor calitativi ai
produselor. Ziarul „DN” semnala, de-a lungul timpului,
„frecvente realizări ale rafinorilor braşoveni, ale căror
performanţe ridicau tot mai
mult calitatea produselor la
un nivel competitiv pe plan
mondial”.
În octombrie 1979, când
producţia din 1945 se realiza
în numai 10 zile, când gama
sortimentală a ajuns la peste
130 de produse, aducând România din situaţia de importatoare, în aceea de a-şi realiza

mentat de clica lui Horty, din
balconul de unde în urmă cu
patru ani s-au auzit glasurile
ce prevesteau vremurile de
obidă pe care am trăit-o, s-au
adresat azi poporului mesajele
eliberării. Din balconul „Casinei Române”, Braşovul a
putut să audă pe reprezentanţii săi, luându-şi angajamentul

solemn de a întemeia România liberă, în care truda şi
amarul să nu fie răsplătite prin
nepăsare. Iar populaţia Braşovului a salutat prin prezenţa
sa zgomotoasă aceste angajamente şi noua eră de dreptate
românească.
A urmat o procesiune la
mormântul bardului naţional

Andrei Mureşianu din cimitirul Groaveri, după care
mulţimea s-a întors în Piaţa
Libertăţii, unde într-un entuziasm delirant s-a încins o
horă.
(Tribuna, nr. 1052,
15 octombrie 1944)

integral necesarul de „uleiuri
minerale şi unsori consistente”,
când marea majoritate a produselor fabricate aici erau „unicate pe plan naţional”, era
momentul să se elogieze munca
şi creaţia acestor oameni, activitate încununată, în acel an,
de „ordinul Muncii clasa a IIIa” şi „Drapelul de unitate fruntaşă pe ramura chimiei”, pentru
rezultatele de excepţie obţinute
în „întrecerea socialistă”.
N. Pintilie, I. Roşca, M. Vasilescu, P. Filon, M. Turcu, V.
Mănoiu, Gh. Creangă ş.a. erau
numai câţiva dintre „comuniştii, dintre oamenii de frunte
ai acestui colectiv centenar”,
care raporta „noi şi însemnate
succesuri” în cinstea Congre-

sului al XII-lea al „Peceriei”,
respectiv „îndeplinirea planului pe primii patru ani ai cincinalului, a angajamentului
asumat” în 1979.
Iar dacă uleiurile pentru
prelucrarea metalelor, uleiurile
aditivate pentru turbine, uleiurile hidraulice de extremă
presiune, uleiurile pentru turbocompresoare ş.a. erau prezente în absolut toate ramurile
economiei României, de la
combinatele siderurgice şi întreprinderile constructoare de
maşini şi până la marile termo- şi hidrocentrale, bucurându-se de „aprecieri
unanime”, aceasta se datora
indubitabil şi ineluctabil „spiritului creator”, geniului lo-

cului, ce caracteriza colectivul
de rafinori braşoveni.
Adunarea festivă ocazionată
de sărbătorirea centenarului
„Rafinăriei” Bv. a prilejuit inevitabil „esprimarea unei calde
manifestări de dragoste din
partea petroliştilor braşoveni
faţă de conducerea partidului,
în frunte cu secretarul său general, toarşu’ Ceauşescu, a hotărârii lor ferme de a aplica în
viaţă politica internă şi externă
a partidului şi statului nostru,
de a întâmpina cu rezultate şi
mai valoroase în muncă Congresul al XII-lea al P.C.R.”
(„Drum Nou” ,
7 octombrie 1979)

Mihaela Lupu

Iulian Cătălui
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Uriaşul de Transilvania
Un genetician clujean a creat prima rasă românească de iepure
Lector universitar la
Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină
Veterinară din ClujNapoca şi doctor în zootehnie, Valentin PetrescuMag a adaptat Uriaşul
de Transilvania la condiţiile de trai din ţara
noastră. Acum în proces
de omologare.
Uriaşul de Transilvania a
fost obţinut prin împerecherea
iepurelui rustic românesc, de
coteţ, rasă neomologată dar rezistentă la condiţiile climatice
şi hrana din ţara noastră, cu
uriaşul gri, o rasă mare, căutată
datorită dimensiunii, dar cu o
productivitate scăzută.
În ceea ce priveşte coloritul
Uriaşului de Transilvania,
acesta a fost obţinut prin încrucişarea cu iepurele californian, o rasă de mărime medie,
de culoare albă şi cu extremităţile, respectiv botul, urechile
şi lăbuţele, închise la culoare.
Aşa a apărut Uriaşul de Transilvania, care pe lângă dimen-

siunile mari are şi calităţile
necesare unui iepure bun de

sacrificat.
„Randamentul la sacrificare este
foarte bun,
studiile pe care le-am realizat
pe el arată o rată între 60-

milie cu Javier Bardem
(spunând că „Acest lucru
ne aparţine”), dar nu se
fereşte să evoce latura sa
întunecată. „Mi-am complicat viaţa în adolescenţă
şi după 20 de ani. Mă
atrăgea drama. Majoritatea dintre noi este atrasă
de dramă, mai ales când
eşti artist. Eşti tentat să explorezi aspecte întunecate.
Acest lucru nu mă mai interesează deloc în prezent”,
spune Penelope Cruz, conform Agerpres.

Andreea Marin se întoarce la TVR
Vedeta a declarat că nu se
mai regăşeşte în modul în care
sunt realizate emisiunile de
televiziune acum, motiv pentru care nu-şi
mai doreşte să lucreze
în acest domeniu.
„Nu mai am timp
aproape deloc să mă
uit la TV şi pot să spun
că-mi face bine. În 90%
dintre cazuri, programele de televiziune promovează
cauze
pierdute. Profesionalismul a ajuns să fie o raritate. Nu mă regăsesc
în lumea televiziunii de
azi decât foarte rar”, a
declarat recent Andreea Marin.

Un papagal vorbitor s-a întors la stăpânul său după patru
ani în care a fost dat dispărut. Surpriza proprietarului a
fost una pe măsură: papagalul, pe numele său Nigel, nu
mai vorbea deloc în engleză. În schimb, pasărea a învăţat
limba spaniolă, informează Digi24. Un veterinar din California l-a confundat pe Nigel cu papagalul său gri, dar
când a verificat seria microcipului a descoperit că proprietarul său, un britanic, se află la sute de kilometri distanţă, scrie The Telegraph. Nu se ştie pe unde a umblat
papagalul Nigel în tot acest timp, însă acum pălăvrăgeşte
în spaniolă. Acum, papagalul trebuie să se readapteze
cu proprietarul său iniţial. De fericire că şi-a recăpătat
papagalul, bărbatul a vrut să-l ia în mâini, dar Nigel l-a
ciupit. Povestea e şi mai surprinzătoare pentru veterinarul
din California, care a găsit şi returnat până acum alţi
patru papagali.

Austria caută chiriaşi pentru casa natală a lui Hitler

Cea mai sexy femeie din lume
Penelope Cruz, 40 de
ani şi mamă a doi copii,
a fost desemnată cea mai
sexi femeie din lume în
2014 de revista Esquire
„Este de o frumuseţe imposibilă”, scrie ziaristul
care a intervievat-o pe actriţa spaniolă la Madrid.
„Când intră în cameră,
bărbaţii se lovesc de mobilă”, continuă Chris Jones, citat de 7sur7.be.
Muza lui Pedro Almodovar refuză să vorbească
despre viaţa fericită de fa-

Un papagal care vorbea engleza, dispărut de patru ani,
s-a întors acasă vorbind spaniolă

Cu toate acestea, ea acceptă
invitaţiile foştilor colegi de
breaslă. Vedeta revine în pla-

toul televiziunii naţionale,
după o lungă absenţă.
Andreea a acceptat invitaţia
Marinei Almăşan
de a participa la
noua ei emisiune,
intitulată „Hai
Hui”.
În emisiunea sa
de joi, de la ora
20.10, Marina Almăşan o va provoca
pe Andreea Marin
să vorbească despre
nenumăratele sale
călătorii prin lume,
despre cele mai frumoase amintiri şi
suveniruri cu care
s-a întors acasă,
scrie Libertatea.

70%. Având în vedere că în
cazul iepurilor uriaşi rata de
sacrificare este sub 50%, consider că este o performanţă
importantă”, după cum a afirmat cercetătorul, citat de
agrointel.ro.

Ministerul austriac de Interne vrea să lanseze un apel
public pentru a găsi un administrator pregătit să se
instaleze în casa natală a lui Adolf Hitler, din Braunauam-Inn, rămasă nelocuită din 2011, informează AFP. Codeţinută, din 1972, de statul austriac, municipalitatea din
Braunau-am-Inn şi proprietari privaţi – sistem ales pentru
a împiedica transformarea acesteia într-un loc de pelerinaj
pentru neonazişti, impozanta clădire-monument de 800
de metri pătraţi, situată în centrul micului sat de la frontiera
cu Germania, nu mai este locuită de trei ani.
Chiria cerută pentru clădirea în care dictatorul nazist,
născut în 1889, a trăit până la vârsta de trei ani, ajunge
la „4.600 de euro pe lună”, a spus a spus ministrul de
Interne, Hermann Feiner, subliniind că speră să primească
nişte răspunsuri până la sfârşitul anului. Contractul încheiat în 1972 stipulează că această clădire nu poate fi
utilizată decât pentru activităţi „socio-educative”.

