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Au început asfaltările
pe Bulevardul Griviţei
Braşovul, locul patru
la plăţile online cu cardul

Edilii au demarat lucrările de asfaltare a Bulevardului Griviţei, în zona afectată de lucrările pentru modernizarea
conductei de apă. „S-au asfaltat două benzi de pe tronsonul
dintre intersecţia cu strada Plevnei şi intersecţia cu strada
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Mircea cel Bătrân. Sperăm ca vremea să fie bună şi să reuşim să turnăm covor asfaltic pe întregul bulevard până la
venirea sezonului rece”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul
de cuvânt al Primăriei Braşov.
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Aproximativ 50% din plăţile online cu cardul realizate în
acest an pentru produse şi servicii comercializate de magazinele online româneşti au fost realizate de bucureşteni, următorii în top fiind clujenii şi timişorenii, fiecare cu o pondere
de 4,5%, potrivit procesatorului de plăţi Netopia.
„Datele arată un trend natural, locuitorii Capitalei sunt cei
mai expuşi la avântul online-ului, atât la nivel de informaţii,
cât şi raportat la numărul de comercianţi online cu livrare rapidă în Bucureşti, evident mai mulţi decât în restul ţării. La
fel de firesc în top urmează Cluj-Napoca şi Timişoara, având
în vedere nivelul de trai şi economia dezvoltată prin comparaţie
cu alte zone din ţară. Loc de creştere există, aşteptăm şi depunem
eforturi de a promova şi informa consumatorii în direcţia plăţii
online cu cardul, cea mai sigură şi simplă pentru cumpărăturile
online”, a declarat Antonio Eram, CEO şi fondator al procesatorului de plăţi online cu cardul Netopia mobilPay.
Topul oraşelor cu cei mai mulţi români care plătesc online
este continuat cu Braşov (4% din totalul plăţilor), Iaşi – 3,2%
şi Constanţa – 3%. Referitor la obiceiul şi intervalul de cumpărare, datele Netopia arată că majoritatea românilor cumpără
online în timpul săptămânii, de la birou, în intervalul orar
9:00-17:00, şi cheltuie, în medie, de două ori mai mult decât
de acasă. Cea mai mare pondere a tranzacţiilor online o deţin
comercianţii din zona de turism, urmaţi de cei din telecom,
IT, fashion şi asigurări.
Câteva lucruri pe care trebuie să le ştii despre tranzacţiile
on-line, astfel încât să nu cazi victimă unor atacuri informatice:
banca nu solicită niciodată şi sub nicio formă informaţii confidenţiale prin e-mail (parolă, număr de card sau cod PIN);
parola, codul PIN nu se divulgă sub niciun motiv. Nu răspunde
niciunei solicitări de divulgare a parolei sau a codului PIN;
cardul nu trebuie înstrăinat sub nicio formă. Nu lăsa pe nimeni
să copieze numărul de identificare al cardului tău şi codul
CVV2/CVC2 (ultimele trei cifre de pe spatele cardului).

Nume grele anchetate de DNA Braşov

Stegarii speră la prima victorie „afară”

Nume grele într-un dosar penal instrumentat de procurorii anticorupţie
din Braşov care vizează retrocedarea
a 43 de mii de hectare de pădure. Au
fost aduşi la sediul DNA Ilie Sârbu,
liderul senatorilor PSD, deputaţii social-democraţi Viorel Hrebenciuc şi
Ioan Adam, o judecătoare din Braşov,
Roxana Adam şi doi magistraţi din

După o pauză de două săptămâni,
timp în care naţionala României a
susţinut jocurile din campania de calificare pentru CE 2016, Liga 1 de
fotbal va fi reluată în acest weekend
cu patidele etapei cu numărul 11, etapă în care FC Braşov va evolua în deplasare, în Giuleşti, contra Rapidului.
Meciul se dispută mâine de la ora

Covasna, Lorand Andraş Ordog şi
Gabriel Uţă. Anchetatorii au efectuat
zeci de percheziţii şi continuă cercetările. În acelaşi dosar, prinţul Paul
de România şi prinţesa Lia urmează
să fie şi ei audiaţi în dosar. Reşedinţa
lor a fost percheziţionată şi urmează
ca procurorii DNA să decidă în privinţa celor doi.
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21.00. Principalul stegarilor, Adrian
Szabo, spune că perioada de întrerupere a fost folosită la maxim şi a prins
bine galben-negrilor, condiţii în care
vizează toate punctele vineri seara.
„Abia aştept meciul cu Rapid. Această
pauză ne-a prins foarte bine” a spus
Szabo, la conferinţa de presă premergătoare jocului.
pag. 9

2
Irinel Columbeanu, colaborator al Securităţii
Judecătorii de la instanța supremă au decis ieri definitiv
că omul de afaceri Irinel Columbeanu a fost colaborator
al Securităţii. Instanța a admis astfel recursul Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS)
faţă de hotărârea Curţii de Apel Bucureşti din septembrie
2013. Curtea de Apel Bucureşti decisese că Irinel Columbeanu nu a fost colaborator al Securităţii şi a respins
ca neîntemeiată acţiunea CNSAS. CNSAS a cerut, în 26
aprilie, Curţii de Apel Bucureşti să constate calitatea de
colaborator al fostei Securităţi a lui Irinel Columbeanu.
Columbeanu ar fi fost recrutat de fosta Securitate în 1980
şi ar fi avut numele conspirativ „Ivănescu”.

Miron Mitrea, condamnat la doi ani de închisoare cu executare
Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat ieri
pedeputatul Miron Mitrea la doi ani de închisoare cu
executare, în dosarul privind lucrările de construcţie
făcute la locuinţa mamei sale. Decizia judecătorilor
nu este definitivă. Miron Mitrea a primit doi ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, la care
se adaugă interzicerea unor drepturi după executarea
pedepsei, tot pe o durată de doi ani. Deputatul a fost
achitat în schimb pentru instigare la fals şi a mai dispus
încetarea procesului penal în cazul său pentru uz de
fals. Tot în cazul lui Miron Mitrea, judecătorii au dispus
confiscarea sumei de 169.000 lei, acesta având de
plătit și 15.000 lei cheltuieli de judecată. În același
dosar, fosta șefă a Inspectoratului de Stat în
Construcții, Irina Jianu, a fost condamnată la cinci luni
închisoare. În prezent, aceasta se află în penitenciar,
după ce a fost condamnată la șase ani în dosarul Trofeul Calității și patru ani în dosarul Zambaccian.
De asemenea, instanța supremă l-a condamnat pe
Constantin Popescu, fost arhitect șef al orașului Voluntari, la două pedepse de cinci luni și două luni închisoare.

EVENIMENT

Joi

Au început asfaltările
pe bulevardul Griviţei
Edilii au demarat lucrările
de asfaltare a Bulevardului Griviţei, în zona afectată de lucrările pentru
modernizarea conductei
de apă.
„S-au asfaltat două benzi de
pe tronsonul dintre intersecţia
cu strada Plevnei şi intersecţia
cu strada Mircea cel Bătrân.
Sperăm ca vremea să fie bună
şi să reuşim să turnăm covor asfaltic pe întregul bulevard până
la venirea sezonului rece”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul
de cuvânt al Primăriei Braşov.
Lucrările Companiei Apa vor fi
încheiate cel târziu la sfârşitul
săptămânii viitoare. În această
perioadă se mai lucrează la ultimul segment, cel din zona
Onix, unde circulaţia se desfăşoară pe câte o bandă pe sens.
Şi proiectul de resistematizare
a circulaţiei de pe DN13 avansează, fiind montate separatoa-

Lucrările de asfaltare ar trebui să se termine înainte de venirea gerului
rele de sens de la ieşirea de pe
Pasajul Fartec spre ocolitoare.
Sunt în derulare lucrările de
amenajare a sensului giratoriu
de la Baumax. „După ce se va
finaliza amenajarea sensului giratoriu, se vor începe lucrările
de amenajare a celuilalt sens giratoriu, proiectat în zona ben-

zinăriei Mol, de la intersecţia cu
Calea Feldioarei. Estimăm să
terminăm aceste lucrări în cel
mult o lună”, a precizat Sorin
Toarcea.
Reamintim că decizia de reamenajare a circulaţiei de pe
DN13, în sectorul cuprins între
Ocolitoarea Braşov şi pasajul

Fartec, a fost luată în Comisia
de circulaţie a municipiului, la
solicitarea primarului George
Scripcaru, pentru a se asigura
un acces facil şi în condiţii de
siguranţă la obiectivele de interes
din zonă (centre comerciale şi
de agrement, depozite, întreprinderi, piaţa de gros etc). A.P.

Importurile de gaze au scăzut cu 27%

Beneficiarii din România
au primit cu 26,7% mai
putʼine gaze rusești în raport
cu nominalizările transmise
de Transgaz, a informat Departamentul pentru Energie.
„Ambasadorul Federației

Ruse la București ne-a transmis un răspuns oficial conform
căruia scăderea livrărilor de
gaze rusești este cauzată de
anumite disfuncționalități tehnice, apărute ca urmare a
unor acțiuni Gazprom de um-

plere a depozitelor de gaze
pentru pregătirile necesare perioadei de iarnă”, a declarat
ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.
Importul actual al României din Rusia se află la un nivel nesemnificativ, de circa
0,2 milioane metri cubi pe zi,
reprezentând consumul zilnic
al unui oraș ca Botoșani sau
Satu Mare, ori consumul CET
Timișoara. Consumul actual
total al României este de circa
26 milioane mc/zi, în timp ce
productʼia internă de gaze naturale este de 31 milioane
mc/zi.

Ce prevede programul „Prima mașină”
Guvernul a aprobat în şedinţă Programul „Prima maşină”. Programul este destinat
în principal tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 ani,
dar şi celorlalte categorii de
vârstă, pentru achiziţionarea
primei maşini noi. Avansul
va fi între 5 şi 10%, comparativ cu minimum 15% cât
cer băncile pentru un credit
auto clasic sau 20% cât percep firmele de leasing. Dobânda este stabilită prin lege
la nivelul maxim egal cu ROBOR la trei luni +3% (aproximativ 6% la actualul nivel
ROBOR), mai mică decât pe
piaţă, iar perioada de credi-

tare este de 7 ani, cu doi ani
mai mare decât ofertele clasice.
Chiar şi în condiţiile unui
avans mai mic, rata ce va fi
plătită pentru un automobil
de 10.000 de euro este, în cazul Programului “Prima maşină”, de doar 105 euro, faţă
de minimum 200 de euro
prin credit auto clasic sau 160
de euro printr-o firmă de leasing. De asemenea, statul garantează 50% din valoarea
împrumutului.
Durata maximă a creditului va fi de 84 de luni, iar
mașina nouă poate fi atât din
productʼia internă, cât și din

import. Autorii proiectului
estimează că vânzările vor
ajunge la un miliard de lei.
De acest program pot beneficia persoanele fizice ce
îndeplinesc cumulativ mai
multe condiţii: la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere
că nu au mai deţinut în proprietate un alt autoturism
nou; nu înregistrează obligaţii
de plată restante la bugetul
general consolidat; nu înregistrează restanţe la plata altor
credite bancare.
Prin acest program, persoanele fizice pot achiziţiona un
singur autoturism.
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Nume grele
chemate la DNA
Nume grele într-un dosar penal instrumentat
de procurorii anticorupţie din Braşov care vizează retrocedarea a
peste 40 de mii de hectare de pădure. Au fost
aduşi la sediul DNA Ilie
Sârbu, liderul senatorilor
PSD, deputaţii social-democraţi Viorel Hrebenciuc şi Ioan Adam, o
judecătoare din Braşov,
Roxana Adam şi doi magistraţi din Covasna, Lorand Andraş Ordog şi
Gabriel Uţă.

Anchetatorii au efectuat zeci
de percheziţii şi continuă cercetările. Viorel Hrebenciuc a
fost audiat timp de două ore
la DNA Braşov.
Întrebat de jurnalişti dacă se
pune problema ridicării imunităţii sale, Viorel Hrebenciuc
a declarat că procurorii vor stabili acest lucru. În acelaşi dosar
a fost audiat şi Ilie Sârbu.
Liderul senatorilor PSD a
părăsit după aproximativ o oră
sediul DNA Braşov, fără a face
declaraţii. Întrebat de ziarişti
ce a discutat cu procurorii, Sârbu a răspuns că nu a fost audiat
şi că nu doreşte să facă declaraţii. Şi deputatul PSD de Braşov, Ioan Adam, a ajuns la
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Monitorizare pentru Ebola în Braşov!
Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică
Braşov este vorba despre un nigerian în vârstă de 24
de ani care a venit la studii în oraşul de la poalele
Tâmpei. Băiatul nu prezintă nici un simptom de febră
hemoragică, însă conform procedurilor de siguranţă
tânărul trebuie să fie monitorizat medical timp de trei
săptămâni, acestuia i se ia temperatura la cabinetul
medical universitar şi, ca măsură suplimentară de siguranţă, stă izolat într-o cameră de cămin.

Peste 1.300 de braşoveni afectaţi de boli respiratorii
Încă din prima săptămână de monitorizare a bolilor
respiratorii, acestea au afectat peste 1.300 de persoane din judeţul Braşov, 82 dintre ele având chiar
nevoie de spitalizare. Astfel, în perioada 6-12 octombrie, Serviciul de Supraveghere şi Control Bolilor
Transmisibile din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică
Braşov a înregistrat un număr de 1.155 de cazuri de
infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS),
cele mai multe dintre cazuri fiind în rândul copiilor de
până la 14 ani (755). În aceeaşi perioadă, 203 braşoveni (dintre care 111, copii) s-au ales cu pneumonie, iar 66 din ei au fost spitalizaţi. Tot săptămâna
trecută a fost înregistrat şi un caz de gripă.

Amenzi în trafic de peste 190.000 de lei

Viorel Hrebenciuc şi Ilie Sârbu, cercetați într-un dosar de retrocedări ilegale de pădure
DNA. Avocatul acestuia a fost
zgârcit în declaraţii. „DNA
desfășoară o anchetă. Deocamdată nu știm care este
obiectul acestei anchete” a declarat Adrian Rusu – apărător
al lui Ioan Adam.
Ilie Sârbu este cercetat pentru folosire a influenţei de către
o persoană care îndeplineşte
o funcţie de conducere într-un
partid în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite şi sprijinirea
unui grup infracţional organi-

zat, precizează DNA.
În cazul lui Viorel Hrebenciuc, urmărirea penală vizează infracţiunile de constituire
a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi
instigare la folosirea influenţei
de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid în
scopul obţinerii pentru sine
sau pentru altul de foloase
necuvenite.
Ioan Adam este urmărit penal pentru instigare la abuz

în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, constituire a
unui grup infracţional organizat şi trei infracţiuni de
cumpărare de influenţă, iar
Adam Crăciunescu, șeful
Romsilva, pentru abuz în serviciu şi sprijinirea unui grup
infracţional organizat.
Potrivit procurorilor, prejudiciul creat Romsilva în
această cauză este de
303.888.615 euro, contravaloarea a 43.227 ha teren forestier.

În perioada 6-12 octombrie, poliţiştii rutieri din cadrul
IJP Braşov au organizat şi desfăşurat acţiuni pe linie
de circulaţie rutieră, constatând 13 infracţiuni şi aplicând 1.347 de sancţiuni contravenţionale, în valoare
totală de peste 190.000 de lei. Astfel, au fost şi ridicate, în vederea suspendării dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice, 98 de permise de
conducere, dintre care 13 pentru alcool, opt pentru
viteză, opt pentru depăşire, 37 pentru neacordare de
prioritate, 32 pentru alte abateri, fiind reţinut 48 de
certificate de înmatriculare.

Vremea se răcește
Vremea se va răci, astăzi, în majoritatea regiunilor,
dar valorile termice vor rămâne uşor mai ridicate
decât mediile climatologice specifice perioadei, îndeosebi în partea de sud-est a ţării, informează Administraţia Naţională de Meteorologie. Astăzi,
temporar cerul va avea înnorări accentuate şi vor cădea mai ales averse, însoţite trecător de descărcări
electrice în Banat, Maramureş, Transilvania şi local
în restul teritoriului. Mai ales în zona de munte, pe
arii restrânse, cantităţile de apă vor depăşi 15...20
l/mp.
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Flash economic
Cum să accesezi fonduri europene
Seminar pentru reprezentanţii întreprinderilor mici, mari
sau mijlocii, interesaţi în găsirea unor soluţii pentru dezvoltarea de proiecte cu sprijin financiar nerambursabil.
Seminarul îşi propune să prezinte pe scurt Programul
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economic,
şi se va desfăşura vineri, 17 octombrie la sediul Camerei
de Comerţ şi Industrie Braşov. Seminarul cu titlul „Cum
să-ţi creşti cifra de afaceri” va fi unul interactiv între consultaţii Camerei de Comerţ şi reprezentanţii întreprinderilor
şi se vor prezenta mai multe detalii despre cum se poate
accesa. „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.
Seminarul se va desfăşura la sediul Camerei de Comerţ
şi Industrie Braşov din Centrul Civic, iar participarea este
gratuită.

ECONOMIC

Un nou investitor la fostul
parc industrial Tractorul
Antreprenorii Felix Pătrăşcanu, Adrian şi Neculai Mihai, proprietarii FAN
Courier, au cumpărat 2,7
ha din fosta platformă industrială Tractorul Braşov de la grupul francez
Auchan, într-o tranzacţie
de circa un milion de
euro, potrivit calculelor
Capital.

Cursuri noi la Camera de Comerț Brașov
După ce abia au lansat înscrierile la un curs de manager
în activitatea de turism, specialiştii de la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov au anunţat că vor face două noi
cursuri în acest domeniu. De acestă dată diferenţa este
că cei interesaţi nu trebuie să aibă studii superioare
pentru a deveni directori de hotel ori de restaurant, dar
trebuie să aibă diplomă de bacalaureat. Cursurile au o
durată de 200 de ore, puţin peste jumătate vor fi ore de
practică, restul fiind teorie. „Ambele cursuri doresc dezvoltarea competenţelor comune generale acestor ocupaţii
respectiv munca în echipă, comunicare, respectarea legislaţiei în vigoare dar și competențe specifice, mă refer
la dezvoltarea competențelor manageriale, de organizare- planificare, coordonare, marketing, satisfacerea
cerinţelor clienţilor şi optimizarea rezultatului” a declarat
Daniela Giol, director Direcţia de Formare Profesională
CCI Brașov.

Joi

Patronii celei mai mari companii de curierat cu capital autohton vor să construiască la
Braşov un nod regional. „Ei vor

face singuri dezvoltarea proiectului şi intenţionează să deschidă
la anul. Se vor crea 250-300 de
locuri de muncă, foarte importante pentru Braşov. Terenul era
liber de construcţii şi are un PUZ
de industrial-logistic. Am încasat
preţul corect”, a declarat, întrun interviu acordat revistei Capital, Tatian Diaconu, directorul
general al Immochan România,
braţul imobiliar al
grupului Auchan.
Francezii de la
Auchan au cumpărat în aprilie 2012
cele 100 de hectare ale Tractorul
de la fondul de

investiţii Centtera Capital Parners, contra sumei de circa 25
mil. euro. Foştii proprietari cumpăraseră activele fabricii la licitaţie în 2007 pentru 77 mil.
euro.
Diaconu spune că cele două
părţi implicate în tranzacţie sau întâlnit la mijloc, Immochan
fiind în căutare de parteneri pentru dezvoltarea zonei industriale

şi FAN Courier în căutarea unui
loc pentru proiectul lor.
„Ne-am întâlnit cu ei de trei
ori incluzând aici şi semnarea
contractului. Ne-au arătat proiectul deja gata, ne-au spus că
vor să deschidă la anul şi că
sunt dispuşi să îşi asume asta
contractual“, menţionează şeful
Immochan România.
Fraţii Adrian şi Neculai Mihai ocupă poziţia 81 în ultima
ediţie a TOP 300 Capital cu o
avere estimată la 58-60 mil.
euro. Afacerile FAN
Courier au crescut anul
trecut la 63,3 mil. euro,
iar profitul companiei a
ajuns la 10,3 mil.
euro.

Primăria Brașov va accesa fonduri prin
Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Oficiali cu atribuţii în aplicarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român au
stabilit ieri, împreună cu reprezentanţii municipalităţii,
etapele de implementare a celor două proiecte pe care Primăria Braşov le-a câştigat în
cadrul programului, respectiv
„Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţie
inteligente” şi „Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona
rezidenţială Tractorul din Braşov”.
„În perioada următoare se
vor finaliza discuţiile pentru
semnarea Acordurilor de proiect, şi cel mai devreme în luna
ianuarie va fi semnat acordul
între partea elveţiană şi Ministerul de Finanţe al României,
care este autoritate de management a proiectelor. Partea
de atribuţii privind implementarea va fi delegată autorităţii
locale, printr-un acord de implementare ce va fi semnat ulterior. Vorbim despre două
proiecte foarte importante pentru comunitatea braşoveană,
deoarece vizează zona de eficientizarea energetică şi, implicit, de reducere a cheltuielilor
cu energia, atât pentru populaţie, cât şi pentru municipalitate, dar şi de reducere a

emisiilor poluante, folosind cele
mai noi soluţii din domeniu. În
ultimii ani am acordat o atenţie
deosebită creşterii eficienţei
energetice, atât la nivelul clădirilor publice, în special al şcolilor, cât şi al reţelei de energie
termică, iar rezultatele s-au văzut imediat. A crescut confortul
în şcoli, a scăzut factura la căldură şi, cu siguranţă, am şi poluat mai puţin. La fel cu reţelele
de termoficare, modernizarea
acestora ne-a permis să putem
menţine preţul la un nivel competitiv, deşi costurile materiilor
prime au crescut, iar prin reducerea pierderilor am reuşit
să reducem şi emisiile poluante.
Iar aceste măsuri, alături de
celelalte acţiuni întreprinse
pentru reducerea poluării, neau dat posibilitatea să ne propunem o ţintă ambiţioasă
pentru anul 2020. Dacă în
Convenţia Primarilor, semnată
în 2008, ne-am angajat să reducem poluarea cu 20%, până
în 2020, acum ţinta noastră
este de 32% şi am încredere
că o vom atinge”, a declarat
primarul George Scripcaru.
Reamintim că municipalitatea braşoveană a câştigat o finanţare de peste 24 de
milioane de lei, fonduri nerambursabile, prin Programul
de Cooperare Elveţiano-Român, pentru îmbunătăţirea efi-

cienţei energetice la Colegiul
Naţional de Informatică „Grigore Moisil” şi Şcoala Generală nr.4, utilizând tehnologii
de ultimă oră, şi de reabilitarea
reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona
Tractorul.
Proiectul „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor,
utilizând tehnologii de construcţie inteligente”, are o valoare
totală de 11,18 milioane lei
(2.981.400 franci elveţieni CHF), din care 9,18 milioane
lei (2.448.000 CHF) reprezintă
valoarea eligibilă a proiectului.
Prin Programul de Cooperare
Elveţiano-Român se asigură
finanţarea nerambursabilă în
proporţie de 84,99% din valoarea eligibilă, respectiv 7,8
milioane lei (2.080.000 CHF
„Reabilitarea reţelelor de
transport şi distribuţie energie
termică în zona rezidenţială
Tractorul din Braşov” este un
proiect cu o valoare totală de
23,78 milioane lei (6.346.194
CHF), din care 19,27 milioane lei (5.142.035 CHF) reprezintă valoarea eligibilă a
proiectului. Prin Programul de
Cooperare Elveţiano-Român
se asigură finanţarea nerambursabilă în proporţie de 85%
din valoarea eligibilă, respectiv
16,38 milioane lei lei
(4.370.730 CHF).
A.P.
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Apa miraculoasă pentru tratarea
cancerului, promovată și la Brașov!
Apa miraculoasă pentru
tratarea cancerului este
un produs obţinut de către cercetătorii români,
printr-un procedeu brevetat în ţara noastră şi
protejat la nivel internaţional.

liştii consideră că administrarea
apei nu implică întreruperea tratamentelor clasice, cu atât mai
mult cu cât s-a constatat că apa
cu un contʼinut redus de deuteriu
uşurează suportarea efectelor
secundare ale tratamentelor citostatice şi radioterapiei.
„Discutăm despre promovarea apei cu un conținut mic de

deuteriu. Este un
remediu care funcționează în momentul de față în
oncologia comparată, mă refer la
tratamente efectuate pe animale cu
suferințe oncologice, dar și în direcția

Secretul acestei ape îl reprezintă conţinutul scăzut de deuteriu, o
substanţă care, conform specialiştilor,
opreşte răspândirea
celulelor maligne.
Cercetătorii care
s-au ocupat de studiul acestei ape cu
proprietăţi miraculoase susţin că produsul reprezintă o
parte a unei tehnici
de îngrijire care
combină mijloacele
specifice cu terapiile
clasice de tratare ale Cercetătorii au prezentat beneficiile apei cu conținut scăzut de deuteriu
cancerului. Specia-

consumului uman”a declarat
dr. Dorin Enache, directorul
Directʼiei Sanitare Veterinare
și pentru Sigurantʼa Alimentelor (DSVSA) Brașov.
„Este vorba despre un
produs la prima vedere banal. O apă cu gust, cu cu-

loare, cu miros identice cu
cele ale unei ape potabile
normale, dar cu un conținut
redus de deuteriu. Aceasta
înseamnă că spre deosebire
de apa naturală, care un
conținut natural de deuteriu,
acesta fiind izotopul greu al

hidrogenului. Apa pe care
noi o producem are o cantitate de șase ori mai mică”
a precizat dr. ing. Cristian
Mladin.
Concentratʼia deuteriului
în corpul uman este cuprinsă între 142-145 ppm, fiind
în strânsă legătură cu cantitatea de deuteriu din apă și
din alimentele consumate.
Cantitatea de deuteriu
crește o dată cu vârsta. Numărul erorilor ireversibile
în structura ADN sunt
influentʼate în mod direct de
către concentratʼia deuteriului din celulă. Cu cât este
mai redusă concentratʼia deuteriului în celulă, cu atât
mai mică este frecventʼa
erorilor ireversibile în structura ADN.
Apa potabilă cu un conţinut scăzut de deuteriu va fi
disponibilă în reţelele farmaceutice din ţară.
Diana Bjoza

Congres de Apiterapie la Brașov
Societatea Română de Apiterapie, împreună cu Federaţia
Internaţională de Apiterapie
organizează la Brașov în perioada 17 - 19 octombrie, cea
VII-a ediţie a Congresului de
Apiterapie din România. Evenimentul va fi urmat de un
atelier practic de apiterapie,
apicupuntură şi apicosmetică
în zilele de 20 şi 21 octombrie
2014, în incinta Hotelului Aro
Palace din Braşov.
La
congres vor participa medici
specializaţi în apiterapie şi
personalităţi din lumea ştiinţifică din ţară şi străinătate,
alături de apicultori, producă-

tori de suplimente alimentare
şi alte persoane angrenate în
apiterapie. Vor susţine prelegeri lectori din peste 14 ţări
(Japonia, Belgia, Ecuador,
China, Grecia ş.a.), între care
profesori universitari renumiţi,
cercetători, Preşedintele Comisiei de Tehnologie şi Calitate a Apimondia. Toţi vin să
împărtăşească din experienţa
lor în cercetare şi în clinică,
prin lucrări de o deosebită utilitate practică, cu noutăţi în
apiterapie, dintre care unele
sunt de nivel mondial.
Participanţii anunţaţi sunt
din 24 de ţări: Belgia, China,

Ecuador, Egipt, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria,
India, Italia, Japonia, Iordania, Kuweit, Lituania, Maroc,
Portugalia, România, Serbia,
Slovacia, Elveţia, Turcia,
Ucraina, Marea Britanie, Uruguay.
Programul ştiinţific al congresului este însoţit de un
stand expozitʼional la care doritorii pot găsi variate produse
alimentare, suplimente alimentare, cosmetice şi
produse de igienă care conţin
produse apicole (miere, lăptişor de matcă, polen, păstură,
venin de albine, propolis etc.).

20% dintre brașoveni
refuză cardul de sănătate!
Majoritatea cetăţenilor în
cauză spun că nu ştiu la ce îi
ajută sau chiar au dubii cu privire la valabilitatea documentului. Până în prezent, la nivelul judeţului Braşov au fost
distribuite şaptezeci de mii de
carduri, asta după ce fiecare
poştaş livrează, în medie, câte
o sută de carduri pe zi, ritm
în care operaţiunea se va încheia într-un timp foarte scurt.
Primirea cardului prin intermediul factorului poştal
este doar o primă etapă pe
care trebuie să o parcurgă un
asigurat. După aceea, fiecare

persoană trebuie să
meargă la medicul de
familie, care îi va
activa cardul cu ajutorul unui cititor special,
pentru ca apoi să înscrie
datele pacientului pe card. Întregul proces este însă îngreunat din cauză că medicii de
familie nu şi-au achiziţionat
aparatura necesară.
Până la finalul lunii octombrie, în judeţul Braşov vor trebui să fie distribuite 380 de
mii de carduri de sănătate. Reprezentanţii Casei Naţionale
de Sănătate susţin că procesul

de distribuire se
va încheia la finalul lunii noiembrie, urmând ca din martie
2015 orice român asigurat să
fie primit la medic doar dacă
are asupra sa documentul personal de sănătate. Prezentarea
cardului nu va fi obligatorie
în cazul în care pacientul ajunge la spital în stare gravă sau
de inconştienţă.
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Profeţia lui Şaguna la înfiinţarea
gimnaziului românesc

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Istoria celui mai bun Colegiu din Braşov cu 47 dintre foştii profesori şi elevi
deveniţi academicieni, în timp, începea
în urmă cu 163 de ani. Cărturarul Sextil Puşcariu, de asemenea şi el absolvent
al liceului, surprinde în cartea „Braşovul de altădată”, discursul profetic al
lui Andrei Şaguna la punerea pietrei
de temelie a primului gimnaziu românesc în 1851.

pentru legea lor creştinească, mama lor
a plâns trei zile pe mormântul lor şi şi-a
dat sufletul său. Gimnaziul nostru să-l
întemeiem pe Înţelepciunea aceea care a
avut trei fiice, căci numai aceasta este înţelepciunea adevărată. Cu aceste cuvinte
profetice a pus în septembrie 1851, marele episcop Andrei Şaguna piata fundamentală a şcoalei care avea să devină cel
mai viguros izvor de cultură din Ardeal.

o secţie reală, de patru clase, şi una comercială, de trei clase. El conduse în persoană în 1866, primul examen de
maturitate. Când guvernul maghiar făcu
gimnaziului nişte oferte ademenitoare de
subvenţii şi măriri de lefuri la profesori,
el sfătuia eforia să reziste mai departe a
le primi, întemeindu-se pe legea autonomiei bisericii din 1868, care înlătura amestecul Budapestei în trebile noastre şcolare.

„Deschiderea anului şcolar sau scolastic,
se făcea la Sfânta Sofia, pe 17 septembrie.
Sofia însemnează în greceşte înţelepciune.
Sfânta cu acest nume avea trei fiice, cu
numele Credinţa, Nădejdea şi Dragostea.
Când împăratul Hadrian le-a schingiuit

Toată viaţa arhierul luminat a supravegheat cu cea mai curată dragoste dezvoltarea acestui gimnaziu – termenul liceu
nu era întrebuinţat în Ardealul cu şcoale
de tip nemţesc – care s-a completat cu
toate opt clase şi, în curând, şi-a adăugat

Aceasta e înţelepciunea pe care Şaguna
o declară patroana gimnaziului din
Braşov, a acestui «Ierusalim al culturii
româneşti», cum îl numea el, şi care
păstrează portretul său la locul cel mai
de cinste în sala festivă”.
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Sistem de videoconferinţă
inaugurat la Prefectură
Prefectura Braşov a inaugurat astăzi, la sala
120 a Cosiliului Judeţean Braşov, un sistem
de videoconferinţă care
permite legătura între
toate primăriile din judeţul Braşov şi autorităţile locale judeţene sau
alte instituţii descentralizate din judeţul nostru.
Unul dintre avantajele principale ale programului vizează
situaţiile de urgenţă apărute,
când reprezentanţii judeţeni
ai diferitelor instituţii ale statului şi ai administraţiei vor
putea comunica şi rezolva
problemele apărute în cel mai
scurt timp, eliminându-se timpul necesar deplasării dintr-o
localitate în alta.
„Folosind tehnologia oferită
de sistemele de videoconferinţă, participanţii pot interacţiona verbal şi vizual şi, în
acelaşi timp, pot consulta texte,
grafice şi aplicaţii din computer, fiecare putând avea con-

Prefectul Judeţului Braşov – Romer Ambrus Sandor Mihaly
trolul asupra acestor informaţii. Mai mult decât atât, în diferite situaţii de urgenţă
apărute, reprezentanţii judeţeni ai diferitelor instituţii ale
statului şi/sau ai administraţiei locale sau judeţene, pot comunica şi rezolva problemele
apărute în cel mai scurt timp,
eliminându-se timpul necesar

deplasării dintr-o localitate în
alta, aceasta dovedind necesitatea implementării unui
proiect de comunicaţie videoconferinţă la nivel judeţean”,
a precizat prefectul Romer
Ambrus Sandor Mihaly, iniţiatorul acestui proiect.
Din punct de vedere tehnic,
reţeaua de videoconferinţă în-

Astăzi se vor comemora eroii
căzuţi în Bătălia de la Feldioara
În ziua de 16 octombrie
1612, cu mai bine de 400 de
ani în urmă, a avut loc bătălia de la Feldioara, în care
braşovenii s-au angajat pentru libertatea oraşului lor.
Principalii oponenţi ai
acestei lupte erau judele Braşovului Michael Weiss şi
principele Transilvaniei, tiranul Bathory Gabor (Gabriel). Pe câmpul de luptă
şi-au lăsat viaţa aproximativ
300 braşoveni şi locuitori ai
comunelor din Ţara Bârsei,
printre care însuşi judele Michael Weiss, dar şi un număr
însemnat de elevi („studenţi”) ai Liceului „Johannes Honterus” (documentele
istorice indică fie 39, fie 22
de liceeni braşoveni, căzuţi
la Feldioara).
În fiecare an, Forumul
Democrat al Germanilor din
Judeţul Braşov, Parohia Braşov a Bisericii Evanghelice
C.A. din România şi Liceul
„Johannes Honterus” din
Braşov îi comemorează pe
concetăţenii căzuţi în lupta
de la Feldioara şi în general
pe toţi cei care şi-au pierdut
viaţa ca victime ale terorii
şi despotismului, ale dictaturilor de orice fel, ale războaielor şi ale deportărilor
în interiorul ţării sau în
străinătate.

„Bătălia de la Feldioara” – pictură de Anton Fiala (1812–1863)
(Foto: Muzeul de Artă Braşov)
Anul acesta, această comemorare se va desfăşura astăzi
16 octombrie. Începând cu ora
17.00, la „Monumentul studenţilor” de la Feldioara va avea
loc o ceremonie, cuprinzând
un moment religios, depunerea
de coroane şi luări de cuvânt.
Îşi vor da concursul Fanfara
„Ţara Bârsei” şi elevi ai Liceului „Johannes Honterus”
„Nota specială a momentului comemorativ din acest an
va fi dată de faptul că în 2014
se împlinesc 100 de ani de la
izbucnirea primului război
mondial, în urma căruia harta Europei, inclusiv cea a patriei noastre a fost în mod
semnificativ modificată. Mulţi

compatrioţi din generaţiile părinţilor, bunicilor şi străbunicilor noştri şi-au lăsat atunci
viaţa pe câmpurile de luptă,
inclusiv mulţi tineri, care în
anul 1913 au sărbătorit la
Feldioara cu entuziasm inaugurarea „Monumentului studenţilor”. Lor dorim să le
dedicăm în primul rând comemorarea din acest an”, a
precizat Wolfgang Wittstock,
președintele FDGR Braşov.
Manifestarea comemorativă
de la Feldioara este publică,
fiind invitaţi să participe toţi
cei interesaţi. Organizatorii
beneficiază de sprijinul Primăriei Feldioara.
Sebastian Dan

tre Prefectură, Consiliul Judeţean şi primăriile din judeţul
Braşov a fost realizată cu investiţii minime (hardware server, camere web, microfoane,
boxe audio, plasmă, cabluri,
conectoare etc.), folosind resursele de comunicaţii existente din fiecare locaţie
(Internet), valoarea sa nedepăşind echivalentul în lei a
5.000 euro. Această sumă a
fost acoperită de către Consiliul Judeţean Braşov, votată
şi aprobată de plenul acestei
autorităţi locale prin Hotărârea nr. 302/30.07.2014.
Sistemul este realizat cu pachete software Open Source,
care nu au implicat nici un fel
de costuri. Implementarea soluţiei tehnice, precum şi instruirea utilizatorilor, a fost
realizată de către personalul
Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, în baza unui protocol de colaborare încheiat între această instituţie şi
Consiliul Judeţean Braşov.
Sebastian Dan
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Prima Şcoală Românească
îl omagiază pe Anton Pann
Întrucât Complexul
muzeal din Şcheii
Braşovului adăposteşte valori
de cultură bisericească notabile (şase mii
cărţi vechi şi
50.000 documente), care pot oferi vizitatorilor o imagine cât
mai completă asupra vieţii
spirituale româneşti pe
aceste meleaguri, conducerea acestei instituţii va organiza două manifestări
importante în cursul lunii noiembrie.
„Dat fiind faptul că anul acesta este declarat «Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri
Brâncoveni», am deshis în
cadrul complexului muzeal
«Muzeul Sfântul Costantin
Brâncoveanu şi Braşovul», în
care sunt expuse documente, cărţi, hrisoave domneşti,
corepsonedenţă, icoane, picturi ş.a. mărturii privind relaţiile acestui sfânt voievod cu
Braşovului”, ne-a declarat directorul Muzeului, preot profesor Vasile Oltean.
În plus, în data de 2 noiembrie 2014, comemorăm 160

ani de la moartea
marelui scriitor şi
compozitor bisericesc Anton
Pann şi aniversăm 220 ani de
la naşterea sa.
DIn acest motiv,
conducerea muzeului a decis să declare săptămâna porţilor
deschise pentru Sala „Anton
Pann” din muzeul şcolii pentru toţi elevii braşoveni în perioada 2 – 8 noiembrie
2014, prilej cu care se vor
lectura texte din cărţile scriitorului şi se vor susţine expuneri privind viaţa şi opra
marelui scriitor.
De asemenea, şi în acest an
va fi oferit gratuit, la Muzeul
Primei Şcoli Româneşti,
cursul de grafie chirilică,
care se va desfăşura în perioada noiembrie 2014 –
aprilie 2015, iar absolvenţii
cursului vor primi diplome şi
premii ca şi în anii precedenţi, semnate de Inspectorul general prof. Ariana
Bucur, Mitropolitul Ardealului
dr. Laurenţiu Streza şi Vasile
Oltean.

Sebastian Dan
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Un asteroid a primit
numele unui român!
O recentă campanie de
„botezare” a unui asteroid, întreprinsă de Space
Generation Advisory Council (SGAC), a dat un rezultat neaşteptat.
Propunerile de denumiri au
fost atât de numeroase, iar 6 dintre ele atât de inspirat argumentate, încât International
Astronomical Union (IAU) lea acceptat pe toate acestea din
urmă, 6 asteroizi primind astfel
nume noi. Printre aceştia se numără unul ce poartă numele
unui român – profesorul Marin
Dacian Bica. În total, peste 1500
de propuneri de nume au fost
trimise către SGAC.
Asteroidul Marinbica a fost
denumit astfel în amintirea lui
Marin Dacian Bica (1970–
2013), profesor de fizică şi astronomie din Oradea, decedat
anul trecut în mod tragic, în
urma unui accident, în apropiere
de peştera Polovragi.

Profesorul
Bica, un pasionat al astronomiei şi astrofizicii, a înfiinţat
primul cerc de astronomie din
Oradea şi din judeţul Bihor şi a
coordonat ani la rând Lotul Naţional de Astronomie şi Astro-

fizică,
elevii săi
obţinând medalii de aur şi argint la
Olimpiadele Internaţionale
de Astronomie şi Astrofizică.
Majoritatea celorlalţi 5 asteroizi menţionaţi în anunţul oficial al SGAC privind campania

atribuirii de nume poartă
denumiri ce amintesc
de mitologie sau de
personalităţi ştiinţifice ori politice.
Numele lor
sunt:
-A n agolay
(zeiţa lucrurilor
pierdute, în mitologia vechii culturi Tagalog din Filipine).
-Hume (o pasăre legendară, purtătoare de
noroc, în mitologia iraniană).
-Rayjay (porecla sub care este
cunoscut astronomul Ray Jayawardhana de la Universitatea
din Toronto, născut în Sri Lanka în 1971)
-Samcarin (un cuvânt sanscrit
care înseamnă „hoinar”)
-Mongkut (regele Mongkut,
sau Rama IV, 1804-1868, a
fost regele Siamului –Thailanda
de astăzi – între anii 1851 1868).

Joi

Pe scurt
iPhone 6 şi iPhone 6 Plus, disponibile în România
Telefoanele iPhone 6 şi iPhone 6 Plus vor intra la vânzare în România pe 31
octombrie, pe parcursul acestei luni aparatele urmând să
fie introduse în 36 de state şi
teritorii din Europa, Asia,
Orientul Mijlociu, America Latină şi Africa. Astfel, iPhone 6
şi iPhone 6 Plus vor fi disponibile la sfârşitul lunii octombrie
într-un total 69 de ţări şi teritorii, iar până la sfârşitul acestui
an în peste 115 ţări, în cadrul celei mai rapide campanii de
introducere pe pieţe a smartphone-ului Apple care a avut
loc vreodată. Iphone 6 şi iPhone 6 Plus au ecrane Retină
HD de 4,7 inci, respectiv 5,5 inci şi sunt dotate cu cipuri A8
de 64 de biţi, similare celor destinate computerelor desktop.
Sistemul de operare iOS 8 este uşor de folosit datorită noilor
funcţii de masagerie şi foto şi include o funcţie destinată
monitorizării stării de sănătate, precum şi funcţia iCloud
Drive, care permite stocarea de documente şi accesarea
de oriunde a acestora, se arată în comunicatul Apple.

Jocurile violente pot avea urmări serioase
asupra comportamentului celor mici
Lucruri aparent inofensive pentru copii pot fi periculoase.
Părinţii ar trebui să fie atenţi, spre exemplu, la jocurile pe
care le aleg pentru cei mici! Jocurile violente, cu arme dirijate
de console, captează atenţia copiilor, chiar dacă producătorii
le recomandă, de fapt, adulţilor. Specialiştii avertizează însă
că jocurile violente pot avea urmări serioase asupra comportamentului celor mici. În loc să le stimuleze constructiv
imaginaţia, unele jocuri îi învaţă să fie, la rândul lor, agresivi.
Studii de specialitate arată că aproape jumătate dintre băieţi
îşi eliberează furia la jocurile video, iar cealaltă jumătate se
relaxează.

Vulturul, sursă pentru aeronautică
În caz de turbulentʼe, vulturul în zbor își pliază câteva
clipe și în mod repetat aripile
pentru a-și proteja mușchii,
notează cercetătorii, care au
realizat un studiu ce ar putea
fi aplicat în viitor aparatelor
zburătoare de mici dimensiuni, informează EFE.
Pentru a ajunge la aceste
concluzii o echipă de cercetători de la Universitatea din
Oxford a studiat zborul unui
vultur de stepă (Aquila nipalensis), crescut în captivitate
și căruia i s-a pus numele de
„Cossack”. Anvergura aripilor
unui vultur de stepă poate
ajunge la 2 metri.
Ei au echipat pasărea cu o

mică „cutie neagră” de 75 de
grame în care au introdus un
GPS care măsoară acceleratʼia,
rotatʼie și viteza aerului. Au
eliberat apoi vulturul deasupra
dealurilor din Brecon Beacons, în sudul Tʼării Galilor,
și i-au înregistrat zborurile cu
o cameră de la sol.
Analiza a 45 de zboruri realizate de Cossack, în conditʼii
de vânt, a indicat că vulturul
își pliază pentru un timp foarte scurt aripile (o treime de
secundă), uneori de trei ori în
interval de un minut, ceea cel face să plonjeze ușor.
„Planarea pare un lucru
foarte ușor, dar nu este deloc
așa”, notează Graham Taylor,

de la departementul de zoologie al Universitătʼii din Oxford. „Planarea ajută păsările
să străbată distantʼe lungi, dar
le solicită totodată foarte mult
mușchii”, explică cercetătorul.
„Coloanele de aer ascendent
creează multe turbulențe și
zguduie aripile păsării care
riscă astfel să plonjeze”, adaugă el. „Plierea aripilor este un
răspuns direct la pierderea
portanței care intervine atunci
când pasărea intră într-o zonă
de turbulențe”, notează omul
de știintʼă. Potrivit studiului,
asemeni suspensiilor la
mașini, păsările folosesc
această tehnică pentru a amortiza zdruncinăturile.

Curajoșii îmbarcați pentru un drum spre
Marte vor muri din a 68-a zi de călătorie
Curajoșii pregătitʼi să se îmbarce pentru un drum dus
spre Marte, proiect prevăzut
de societatea olandeză Mars
One, vor începe să moară din
a 68-a zi de călătorie, potrivit
unui studiu știintʼific realizat
de cinci studentʼi la aeronautică de la Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Ei au ajuns la această concluzie după ce au analizat datele știintʼifice legate de acest
proiect. Primul curajos "va
muri după circa 68 de zile de

misiune, prin asfixiere", notează raportul de 35 de pagini
care analizează cu grafice și
formule matematice resursele
de oxigen, hrană și tehnologii,
puse la dispozitʼia acestei misiuni care se dorește autosuficientă.
Plantele care trebuie să hrănească membrii misiunii vor
produce prea mult oxigen și
nu a fost dezvoltată încă o tehnologie care să echilibreze atmosfera, scriu autorii
studiului. În plus, voluntarii

vor fi nevoitʼi să înlocuiască
echipamentele care se defectează, în cadrul unei misiuni
care va costa "în cel mai optimist scenariu" circa 4,5 miliarde de dolari, sumă care va
crește odată cu trimiterea altor
echipaje în spatʼiu. Mars One
este un proiect lansat de cofondatorul și PDG-ul companiei, olandezul Bas Lansdorp,
care are ca scop trimiterea în
2024 a primei echipe de 4 voluntari pentru colonizarea planetei Marte, fără întoarcere.
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Stegarii speră la
prima victorie „afară”
FC Brașov merge după trei puncte în Giulești
După o pauză de două săptămâni, timp în care natʼionala
României a sustʼinut jocurile
din campania de calificare
pentru CE 2016, Liga 1 de
fotbal va fi reluată în acest
weekend cu patidele etapei
cu numărul 11, etapă în care
FC Brașov va evolua în deplasare, în Giulești, contra
Rapidului. Principalul stegarilor, Adrian Szabo, spune că
perioada de întrerupere a fost
folosită la maxim și a prins
bine galben-negrilor, conditʼii
în care vizează toate punctele
vineri seara.
Vor să deraieze Rapidul. Tehnicianul stegarilor, consideră
că forma bună din ultima perioadă, trebuie materializată
cu o victorie în Giulești și
crede că este timpul ca galben-negrii să bifeze primul
succes al stagiunii, în partidele din deplasare. „Abia
aștept meciul cu Rapid.
Această pauză ne-a prins
foarte bine. Au fost zile în care
am mai corectat ce trebuia să
corectăm, zile foarte bune de
asimilare, în care jucătorii
mei au răspuns mult mai bine
decât mă așteptam. Îmi doresc
foarte mult să reușim să
obținem cele trei puncte în
Giulești. Am rămas datori tuturor celor care ne iubesc și
ne susțin, cu o victorie în deplasare!” a spus Szabo, la
conferintʼa de presă premergătoare jocului.
Pînă la urmă, se joacă în
Giulești. Meciul va avea loc
pe stadionul Rapidului, după
ce Comisia de Recurs din cadrul FRF a decis să anuleze
decizia Comisiei de Disciplină. Aceasta hotărâse ca
„vișiniii” să dispute următoarele două meciuri de pe teren

Doar remiză pentru Unirea

Ieri, în eșalonul secund de fotbal a fost programată o etapă
intermediară. În seria B2, Unirea Tărlungeni a primit vizita
celor de la CSM Râmnicu Vâlcea. La capătul unui meci de
luptă, tabela a rămas nemodificată: 0-0. În primul mitan,
Unirea putea deschide scorul în minutul 24, dar lobul lui
Elek de la 30 de metri s-a dus pe lîngă poarta Vâlcei. După
etapa de ieri, Unirea Tărlungeni acumulează 11 puncte în
clasament. Runda viitoare, formația antrenată de Daniel
Bona va juca sâmbătă, 18 octombrie, în deplasare, cu Metalul
Reșița.

CE 2016, mai aproape de tricolori!

Reprezentativa României a învins la Helsinki, cu scorul de
2-0 (0-0), selecţionata Finlandei, în etapa a treia a grupei
F de calificare la Euro-2016, în care ambele goluri au fost
marcate de Bogdan Stancu şi "tricolorii" au evoluat cu un
jucător în plus din minutul 56. În minutul 54, Bogdan Stancu
a marcat cu capul din patru metri după un corner de pe
dreapta executat de Lucian Sânmărtean. Din minutul 56,
Finlanda a evoluat cu un jucător mai puţin, după ce Ring a
fost eliminat pentru cumul de cartonaşe. Stancu a reuşit „dubla" în minutul 83 cu un şut de la aproximativ 20 de metri.
„Sunt foarte mulţumit pentru că am câştigat un meci extrem
de important, după ce am pierdut două puncte mari cu Ungaria acasă. Cred că se va da o luptă între Irlanda de Nord
şi România. Mi-a fost puţin teamă, mai ales după ce s-a întâmplat în meciul cu Ungaria. Băieţii au dat dovadă de caracter şi am avut o foarte bună circulaţie a balonului, mai
ales în repriza a doua după intrarea lui Sânmărtean. Planificasem să joace 35 de minute, dar accidentarea lui Chipciu
m-a forţat să-l introduc imediat după pauză", a spus la finalul
partidei, selecționerul Victor Piţurcă. După trei etape consumate, România ocupă locul secund în grupa F, cu 6 puncte
acumulate. Următorul joc al tricolorilor este programat pentru
data de 11 noiembrie, când la București va veni Irlanda de
Nord.

Surprizele continuă în preliminariile CE 2016

Principalul stegarilor, Adrian Szabo, vrea trei puncte în Giulești!
propriu la cel putʼin 60 de km
de București, după ce un fan
rapidist a aruncat cu o banană
spre brazilianul Wellington,
de la Concordia Chiajna.
Deși au fost vehiculate variantele Ploiești, Giurgiu și
chiar…Brașov, până la urmă
rapidiștii vor juca acasă partida cu stegarii. „Vom fi
obligați să ne implicăm total,
să nu lăsăm adversarul să
joace. Rapidul este o echipă
cu jucători tineri, imprevizibili, cu elan. Vor fi susținuți
și de fani, știm cu toții ce atmosferă este în Giulești, dar
noi mergem acolo să

câștigăm!” a concluzionat
Szabo.
Cu o singură excepție, tot lotul
e apt! În afara lui Mugurel
Buga, care acuză o accidentare și nu poate fi refăcut
până la ora jocului din
Giulești, tot lotul stegarilor
este valid. Rapid-FC Brașov,
joc care contează pentru etapa cu numărul 11 a primei
ligi de fotbal, se dispută vineri
17 octombrie de la ora 21.00.
„Nu mă privește schimbarea
acționariatului!” În ultimele
zile s-a vehiculat tot mai intens ideea că patronul Ioan
Neculaie va vinde echipa unui

grup de investitori din capitală. Tehnicianul stegarilor a
făcut un scurt comentariu pe
această temă. „Pe mine nu mă
privește acest aspect. Nu mau deranjat zvonurile cu privire la schimbarea băncii
tehnice. Până la urmă, este
normal ca în momentul în
care vin oameni noi la echipă,
aceștia să impună staff-ul tehnic. Indiferent de deciziile care
vor fi luate, colectivul tehnic
își va face datoria. Până
acum am făcut acest lucru, și
am ajuns pe un loc mai
aproape de valoarea reală a
lotului” a spus Adrian Szabo.

Hochei spectacol la Brașov
Patinoarul Olimpic din
Brașov va fi gazda turului secund al Cupei Continentale la
hochei pe gheatʼă. „Lupii”
Brașovului se vor duela pentru
un loc în turul trei al
competitʼiei continentale cu
Ciarko Sanok din Polonia,
Riga Prizma din Letonia și
Dab Docler din Ungaria. „Vor
fi meciuri extrem de interesante. Doar primul loc contează,
iar obiectivul nostru este cali-
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ficarea în faza următoare. Am
mare încredere în echipa noastră și sunt convins că băieții
pot câștiga aceste trei partide.
Sper că fanii vor veni alături
de noi și ne vor susține în încercarea de a ne califica în turul al treilea”, a declarat Zoltan
Olti Pașca, președintele sectʼiei
de hochei pe gheatʼă de la Corona Brașov. „Vor fi trei meciuri extrem de dificile. Avem
un moral bun după ultimele

rezultate din Liga Mol și sperăm să facem jocuri bune la
Cupa Continentală. Nu știu
prea multe despre adversari.
Am văzut doar formația maghiară Dab Docler, care domină în acest moment Liga
Mol. Am auzit că și celelalte
echipe sunt extrem de puternice, dar noi vrem să mergem în
Franța” a punctat și tehnicianul
Coronei, Jerry Anderrsen „Lupii” vor debuta în Cupa Con-

tinentală vineri de la ora 18.00
împotriva celor de la Riga Prizma, sâmbătă vor evolua în
compania maghiarilor de la
Dab Docler de la ora 17.40,
iar duminică vor întâlni
formatʼia poloneză Ciarko Sanok de la ora 17.00. Pretʼul
unui bilet de intrare la jocurile
din cadrul Cupei Continentale
este de 20 de lei. Abonamentele sunt valabile la toate meciurile din Cupa Continentală.

Și seara de marți, în care s-au desfășurat jocuri în preliminariile Campionatului European de fotbal, a fost plină de
surprize. Campioana Mondială, Germania, nu a reușit decât
un rezultat de egalitate pe propriul teren în compania Irlandei,
Polonia a remizat cu Scoția, după ce etapa trecută învinsese
Germania, iar Irlanda de Nord s-a impus clar în Grecia. Rezultatele înregistrate marți seară în meciurile disputate în
preliminarile EURO 2016:
Grupa D
Germania - Irlanda 1-1
Kroos '71 / O'Shea '90+4
Polonia - Scoţia 2-2
Maczynski '12, Milik '76 / Maloney '18, Naismith '57
Gibraltar - Georgia 0-3
Gelaşvili '9, Okriaşvili '19, Kankava '69
Grupa E
San Marino - Elveţia 0-4
Seferovici '10, '24, Dzemaili '30, Shaqiri '79
Grupa F
Insulele Feroe - Ungaria 0-1
Szalai '21
Finlanda - România 0-2
Stancu '54, '83
Grecia - Irlanda de Nord 0-2
Ward '9, K. Lafferty '51
Grupa I
Danemarca - Portugalia 0-1
Cristiano Ronaldo '90+5
Meciul Serbia - Albania a fost întrerupt în minutul 41, la
scorul de 0-0, din cauza incidentelor.

Surprize, surprize și la tineret...

Rezultatele surpriză din preliminarile EURO 2016 s-au mutat
şi în meciurile de calificare pentru Campionatul European
de Tineret din 2015. După ani întregi în care Spania a dominat fotbalul mondial la aproape toate categoriile de vârstă,
ibericii au primit o palmă serioasă marți seară. Naționala
U21 a ratat calificarea la Euro 2015, după ce a pierdut returul
din baraj cu Serbia, scor 1-2, golul decisiv fiind marcat de
oaspeți în minutul 93. Cu acest rezultat, Spania a pierdut și
participarea la Jocurile Olimpice din 2016. Spania a fost
campioana europeană a ultimelor două ediții, disputate în
2011 și 2013. Olanda şi Franţa au fost și ele eliminate de
Portugalia, respectiv Suedia. Cele opt echipe calificate sunt:
Italia, Anglia, Germania, Portugalia, Serbia, Suedia, Islanda
şi Cehia. Turneul va avea loc în Cehia, în perioada 17-30
iunie 2015. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc pe 6
noiembrie.

DIVERTISMENT

Teatru la Casa de Cultură
a studenţilor din Braşov
bătrâni sau, cum ea însăşi
articulează neclar, «înlăturată»...
O piesă tragi-comică, cu
multă ilaritate tristă şi naturaleţe încordată, o operă
vorbită fidelă textului, plinăde idei absurd-realiste,
într-un cuvânt: o piesă recomandabilă,care nu ar
trebui ratată.” (ADZ,
25 aprilie 2014).
Trupa de teatru în limba
germană DUO BASTET
a fost înfiinţată în toamna
anului 2008 şi este compusă din Carmen Elisabeth Puchianu, profesoară
la Universitatea Transilvania Braşov, scriitoare şi
Robert Gabriel Elekes,
lector la Universitatea Sapienţia Târgu Mureş. Puchianu şi Elekes lucrează
împreună de câţiva ani în
sfera teatrului studenţesc
şi se ocupă în special de
teatru de improvizaţie şi
de regie.

Trupa de teatru „Duo
Bastet” prezină mâine, 17 octombrie, de
la ora 19.00, la Casa
de Cultura a Studenţilor, spectacolul „Caz
de îngrijire permanentă” . Text şi concept dramaturgic de
Robert G. Elekes şi
Carmen E. Puchianu.
Intrarea este gratuită.
Reprezentaţia teatrală
are loc cu ocazia aniversării de 10 ani a Centrului
Cultural German Braşov.
„Eros şi Thanatos, iubire şi moarte, sunt cei doi
poli în jurul cărora se învârte drama acelei scriitoare bătrâne, care,
trans formată printr-un
atac cerebral într-un caz
de îngrijire permanentă,
îşi petrece ultima noapte
în propria casă din Braşov, înainte de a fi internată într-un cămin de

Concert simfonic
extraordinar la Sala Patria
Astăzi, 16 octombrie 2014,
de la ora 19.00, Filarmonica
Braşov vă invită la un concert
simfonic extraordinar.
Dirijor: Giovanni Bria (Elveţia), Solist: Giampiero Sobrino
– clarinet (Italia).
În program: W. A. Mozart –
Uvertura „Răpirea din Serai”,
Concertul pentru clarinet şi or-

chestră şi Simfonia nr.35.
Biletele pentru concertele Filarmonicii Brașov se pot procura de la sala „Patria” (B-dul
15 Noiembrie, nr. 50A), după
următorul program: luni şi miercuri: între orele 12.00-15.00.
Marţi şi joi: între orele 16.00 –
18.00. Accesul publicului se
face între orele 18.40 şi 19.00.

Bancuri
◾ În avion, pilotul către copilot:
– Motorul din dreapta merge?
– Mergeeee! sosi răspunsul prompt.
– Motorul stânga merge?
– Merge şi mai bine, tocmai ne
depăşeşte!
◾ În avion, pilotul vorbeşte cu copilotul: – După ce îmi beau cafeua,
mă duc să fac dragoste cu stewardesa aia blondă!
Stewardesa aude şi fuge să-i spună

pilotului că a uitat microfonul deschis şi se aude în tot avionul. Pe la
jumătatea aeronavei, un bătrân o
opreşte: – Ce fugi aşa, domnişoară?
Lasă omul să-şi bea cafeaua măcar!
◾ – Nu ţi-e teamă să zbori cu avionul?
– De ce să-mi fie teamă? Statisticile
spun că, din opt mii de oameni, doar
unul moare în accident aviatic. Majoritatea sfârşesc în patul lor. Deci, e
mai riscant să stai în pat decât în avion.

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

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să arăţi că ai încredere în tine astăzi, dacă
vrei să eviţi ca altcineva să îţi ia locul. Nu e cazul să fii pacifist/ă şi să lupţi pentru binele celorlalţi!
Taur. Trebuie să te înarmezi cu răbdare astăzi, nimic din ce
ţi-ai propus nu se va întâmpla. Fă-le jocul celor din jurul
tău şi nu lăsa să se vadă că eşti vulnerabil/ă.
Gemeni. Nu îţi crea obligaţii astăzi, altfel rişti să ajungi la
sapă de lemn. Şi nu promite nimănui nimic, e posibil să nu
te poţi ţine de cuvânt şi te vei face de râs.
Rac. Trebuie să îţi reîncarci bateriile astăzi, şi nu o poţi face
mai bine decât în compania prietenilor sau a iubitei/ului.
Petreceţi-vă timpul într-un mod cât mai plăcut.
Leu. Încearcă să îţi ascunzi adevăratele sentimente astăzi,
chiar dacă simţi că vei rebufni la un moment dat. Protejează-ţi familia şi nu le da veşti proaste în aceste zile!
Fecioară. Comunici la fel de uşor ca de obicei astăzi şi spui
poate mai mult decât ar trebui. Nu te stresa însă din cauza
opiniilor celor cu care interacţionezi.
Balanţă. Eşti plin/ă de idei bune astăzi, aşa că încearcă să
le pui în practică fără să mai stai pe gânduri. Astrele sunt
de partea ta şi îţi vor călăuzi paşii spre succes.
Scorpion. Îţi fuge gândul numai la distracţie, însă ai o mulţime
de lucruri de făcut la serviciu. Fugi de responsabilităţi, iar
acest lucru o să fie imediat sesizat de şefii tăi.
Săgetător. Încearcă să nu îţi spui azi secretele primului venit
care îţi apare în cale, este foarte important să cunoşti omul
înainte de a acţiona. Nu trebuie să ai încredere în străini.
Capricorn. Astăzi trebuie să te aştepţi la orice şi să te adaptezi
destul de rapid schimbărilor care se vor produce. Nimic nu
este mai important decât impresia pe care o faci şefilor.
Vărsător. Nu lua în râs nemulţumirile partenerului de viaţă,
e posibi că acesta să fi ajuns la capătul puterilor. Vorbeştei sincer şi cere-ţi scuze dacă este necesar.
Peşti. Nu te lasă afectat/ă de vorbele celor din jurul tău,
astăzi este vorba doar de rele intenţii. Cu toate că te-ai purtat
exemplar faţă de ei întotdeauna se va găsi un nemulţumit.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Inteligenţa tehnică braşoveană
în acţiune: Cofraj metalic spaţial
„Montarea cofrajelor
metalice pentru stâlpii
halelor industriale
multietajate în vederea
turnării betonului monolit (soluţia prefabricării lor în poligoane sau
pe şantiere nefiind posibilă)”, era o operaţie
care consuma multă
manoperă şi deci imobiliza, un timp însemnat, forţa de muncă.
Acest dezavantaj a fost însă
eliminat de un colectiv de la
Trustul de Construcţii Industriale (T.C.I.) Braşov, format
din ing. Georgel Velcu, proiectantul Dumitru Oprescu şi
ing. Werner Schobel, din secţia de proiectare, care au realizat în toamna lui 1978, cu
sprijinul atelierului de autodotare de la S.U.M.T., un „cofraj metalic spaţial pentru
stâlpii cu capitel”, utilizaţi
pentru realizarea structurilor
etajate ale halelor, informa
ing. Teodor Vecerdi, tot de la
T.C.I. Bv.
Noutatea absolută a acestui
cofraj consta în faptul că era

prevăzut cu un „sistem de
funcţionare” care-i asigura o
structură spaţială şi îi permitea
să fie pus „pe poziţie” într-un
timp foarte scurt, cu consum
minim de manoperă, la locul
unde urma a se turna stâlpul
din beton monolit, „deci fără
ca cofrajul să fie montat în
prealabil din elementele sale
componente”.
Acestea aveau posibilitatea
să execute mişcări de rotaţie
şi translaţie, ceea ce permitea
cofrajului să fie poziţionat la

dimensiunile precise ale stâlpilor, putându-se deci adapta
„din mers” pentru diferite secţiuni ale acestora.
De asemenea, deplasarea
cofrajului de la un stâlp la altul
se făcea cu macaralele obişnuite pe şantier, datorită faptului că „acesta a fost
conceput cu o structură unitară, nedemontabilă (decât la
terminarea tuturor lucrărilor
pe şantierul respectiv)”.
După calculele făcute (pe
11-12 octombrie 1978 cofra-

jul conceput la T.C.I. trecea
cu succes probele „de casă”),
consumul de manoperă se reducea, la aceeaşi unitate de
măsură, cu circa 60 la sută,
productivitatea muncii crescând în aceeaşi proporţie.
Se menţiona că folosirea
cofrajului răspomenit elimina
practic cea mai mare parte a
lucrărilor de finisare (tencuielile), realizându-se un „beton aparent, de calitate”.
(„Drum Nou” ,
12 octombrie 1978)

La Braşov şi Făgăraş: Zilele Târgului 1986
Adevărat examen pentru organizatori, „Zilele
târgului 1986”, desfăşurate în 4-5 octombrie
1986 au atras, cum era şi
firesc, în pieţele din Braşov şi Făgăraş, zeci de mii
de locuitori ai celor două
municipii. La reuşita manifestării şi-au dat concursul „colectivele tuturor
întreprinderilor comerciale de stat, lucrătorii din
cooperaţie, cei ai unităţilor de alimentaţie publică
şi turism din cele două
oraşe”.
La dispoziţia cumpărătorilor, prin sugestive expoziţii
cu vânzare, au fost puse „în-

Comparând manifestarea
din 1986 cu cea de anul
trecut (1985), se cuvenea
să se sublinieze preocuparea întreprinderilor, organizaţiilor şi unităţilor
participante pentru a asigura la toate punctele de
desfacere o gamă cât mai
largă de produse şi, în acelaşi timp, o „servire corespunzătoare a clienţilor”.
Ziarul „DN” aprecia însă
că „s-ar putea face ceva
mai mult pentru a creşte
operativitatea servirii”.
(„Drum Nou” ,
5 octombrie 1986)
semnate cantităţi de produse
industriale de sezon, mărfuri

agroalimentare, preparate şi
semipreparate culinare”.
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Din presa maghiară
Cine a găsit colţii de mamut?

Doi tineri din Braşov au descoperit colţi de mamut şi i-au
trimis Muzeului Naţional Secuiesc.

Despre senzaţionala descoperire povestesc în redacţia
ziarului tinerii Kraus Vilmos şi grafologul Hertl Lajos, ei
fiind pasionaţi de săpături:
„Acum o săptămână, duminica, am plecat la Araci la căutat obiecte antice. Între Araci şi Ariuşd, pe malul stâng
al pârâului am observat o scobitură. Am intrat pe burtă
într-un spaţiu de 12 – 13 m lungime şi în pietriş am dat
peste un os de circa 1,50 m lungime şi 15 cm grosime
şi ne-am dat seama că este un colţ de mamut.
În Braşov am anunţat descoperirea la Muzeul Săsesc al
Ţării Bârsei, de unde am fost îndrumaţi către muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.
Săpăturile au durat 6 ore, după care bucăţile de colţ au
fost transportate la muzeu pentru a fi restaurate.

(Kik találták meg a mamutagyarát.
În: Brassói Napló, nr. 80, 4 octombrie 1933)

Sosire dezamăgitoare în frumosul Braşov

Reporterul descrie gara şi zona gării din punctul de vedere
al unui turist străin, ajuns pentru prima oară în frumosul
oraş Braşov.
După ce părăseşte peronul, trece prin sala de aşteptare
urât mirositoare şi aglomerată. În faţa gării este asaltat
de taximetrişti agresivi, ei considerând că turistul nu va
alege transportul public mai ieftin, ci va merge cu un
mijloc de transport mai confortabil.
Încet, ajunge într-o zonă îngustă şi gri. În mijloc se înalţă un stâlp de metal imens, despre care nu ştii ce să
crezi, o fi paratrăsnet sau antenă radio. În realitate este
un stâlp de iluminat, care mai repede luminează cerul
decât pământul.
Restaurantul „Calul Alb” din dreapta pieţei cu exteriorul
deteriorat, şi hanul Predeal cu pereţii jupuiţi dau impresia
turistului că a ajuns într-o localitate inexistentă pe harta
ţării, şi nicidecum în lăudatul oraş de sub poalele Tâmpei.
Priveliştea oferită de munţii din jurul Braşovului este acoperită de panouri jupuite cu reclame şi de corturile vânzătorilor de fructe. Turistul după toate acestea trebuie să fie
foarte optimist să spere că va vedea şi ceva frumos aici.
Reporterul atrage atenţia asupra importanţei de a avea
o gară modernă, curată, iar zona gării să nu sperie turiştii care doresc să-şi petreacă timpul liber la Braşov.

(u.sz. Kiábrándító megérkezés a bübájos Brassóban.
În: Brassói Napló, nr. 80, 4 octombrie 1933)
Dinu Eva

Iulian Cătălui
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Maşina care
merge cu aer
Doi ingineri de la PSA
Peugeot Citroen au făcut însă un prim pas în
fabricarea acestei maşini care să meargă cu
aer, realizând un model
hibrid, în 2010. Din
2016, aceasta va intra în
producţia de serie.
Karim Mokaddem a conceput în anul 2010 modelul
Hybrid Air. Motorul era bazat
pe două tehnologii deja folosite – sistemul hidraulic şi motorul pe benzină.
Kasim, alături de designerul
Andres Yarce, a conceput un
sistem de propulsie care foloseşte o pompă hidraulică şi
un piston pentru a comprima
nitrogenul într-un rezervor numit acumulator de înaltă presiune.
Nitrogenul presurizat astfel
este apoi eliberat şi mişcă flui-

dul hidraulic, pompa acţionează ca un motor pentru a
mişca roţile, apoi fluidul hidraulic ajunge în al doilea
rezervor.
În timpul mersului, sistemul
va folosi pe
r â n d
ben-

este util când
au-

to-

zină
şi aer, spune
Yarce. Motorul pe benzină

mobilul
trebuie să
urce o pantă
sau pe autostradă. Yarce şi
Mokaddem cred că în
oraş maşina poate merge în

Apple şi Facebook plătesc pentru
congelarea ovulelor angajatelor
Cele două companii plătesc
pentru servicii de recoltare şi
congelare a ovulelor angajatelor care vor să amâne momentul în care vor avea un
copil, într-o cursă pentru a
atrage cei mai buni specialişti
în rândurile salariaţilor lor.
Începând din ianuarie
2015, Apple va plăti până la
20.000 de dolari pentru proceduri de recoltare şi stocare
a ovulelor angajatelor, inclusiv
celor care lucrează cu pro-

gram redus, care doresc să folosească astfel de servicii din
alte motive decât medicale.
„Continuăm să extindem beneficiile oferite de noi femeilor.
Vrem să le ajutăm pe femeile
care lucrează la Apple să realizeze cel mai important lucru
din viaţa lor având grijă de
cei dragi şi crescându-şi familiile”, potrivit unui comunicat
al Apple. Şi Facebook va începe să le ofere angajatelor
astfel de servicii.

Congelarea ovulelor este un
serviciu scump, dar foarte cerut de femei, permiţându-le
să amâne momentul în care
vor avea copii. Procedura este
folosită şi de femeile care trebuie să urmeze tratamente
care pot afecta fertilitatea,
cum sunt terapiile împotriva
cancerului. Costurile unei astfel de proceduri se ridică până
la 10.000 de dolari, la care se
adaugă 500 de dolari pe an
pentru stocare.

Bodhi, câinele model care este plătit
pentru a prezenta tendinţele în modă
Patrupedul din rasa Shiba Inu, în vârstă de
5 ani, locuieşte în New York şi a devenit celebru în lumea modei, cu peste 147.000 de
admiratori pe reţeaua de socializare Instagram. Câinele a pozat pentru nume mari,
precum Coach, Salvatore Ferragamo sau
ASOS.
Bodhi şi-a început cariera de model anul
trecut, într-o sâmbătă, când stăpânul său,
Dave Fung, l-a îmbrăcat în haine bărbăteşti,
din plictiseală. A postat imaginile pe Facebook şi a avut parte de o surpriză. Fotografiile s-au bucurat de un imens succes şi au
devenit virale pe internet.
Câinele şi-a câştigat notorietatea peste
ocean, devenind imaginea blogului de modă
Menswear Dog. Creatorul Dave Fung şi designerul grafic Yena Kim sunt consultanţii patrupedului în materie de trenduri şi materiale.

Mihai Trăistariu se reinventează

procent de 60-80% doar cu
aer.
Spre deosebire
de hibridul
el e c t r i c benzină,
sistemul
de propulsie cu
aer este
mai ieftin
şi mai uşor
şi poate rezista pe toată
durata vieţii autovehiculului şi nu este nevoie
de o întreţinere specială.
Maşina cu aer va intra în
producţia de serie pentru toate
modelele subcompacte Citroen şi Peugeot în Europa, în
anul 2016. Nu se ştie exact
cât vor costa aceste maşini,
dar preţul va fi similar cu al
modelelor hidride de până
acum.

Sătul să tot fie luat drept un băiat cuminte, Mihai Trăistariu
s-a hotărât să-şi schimbe radical imaginea şi să mizeze
mai mult pe sex-appeal. Artistul lucrează intens pentru
ca schimbarea să se producă cât mai repede, şi pentru
a-şi atinge scopul a început să se pozeze în tot felul de
ipostaze îndrăzneţe. Şi-a făcut implant de păr, a tras de
fiare la sala de forţă, a lucrat puţin şi la stilul vestimentar,
iar acum Trăistariu e gata să revină în forţă. Artistul a
reuşit să-şi surprindă fanii în ultima perioadă după ce a
postat imagini în care-şi etalează mândru corpul. Cântăreţul s-a pozat în chiloţi, şi apoi a împărtăşit selfie-ul
cu prietenii virtuali. Prezent în emisiunea „Happy Hour”,
Mihai a spus că-şi doreşte o schimbare. „Vreau să fiu
mai sexy, mai obraznic”, a spus el, care a mărturisit că
acum se simte mult mai bine în pielea lui. „Vreau să merg
şi la solar, mă gândesc să-mi fac şi un tatuaj”, a mai
adăugat cântăreţul.

Cătălin Botezatu: „Am avut parte de o educaţie spartană”

La filmările pentru show-ul „Supermodels by Cătălin Botezatu”, ce va fi difuzat la Kanal D, s-au ivit situaţii în care
tinerii aspiranţi la o carieră în modelling au mărturisit că
vor să ajungă „foarte sus, fără prea multă muncă”. „Cei
mai mulţi dintre tinerii din ziua de azi vor să obţină cât mai
mult cu cât mai puţină muncă. Vor să ardă etapele. Vor
să aibă totul fără să dea nimic. Modellingul înseamnă, pe
lângă nişte calităţi fizice incontestabile, multă disciplină şi
efort”, a precizat celebrul designer. În acest context, Cătălin
Botezatu şi-a amintit de „severitatea” de care a avut parte
în copilărie, tratament care a contribuit la formarea să că
adult responsabil. „Am avut parte de o educaţie spartană.
Nu aveam voie să întârzii seară după o anumită ora şi trebuia să iau note mari. Acasă aveam tot ce îmi trebuia, dar
nu eram răsfăţat. Dacă îmi doream ceva, trebuia să muncesc. Mama mă punea să dau cu aspiratorul, să duc gunoiul”, îşi aminteşte Cătălin Botezatu.

