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Bani în plus pentru
şcolile braşovene
25 de bănci din Europa
au picat testul de stres

Consilierii locali braşoveni au decis vineri majorarea sumelor
alocate de la bugetul de stat către instituţiile de învăţământ
din municipiul Braşov cu suma de 2,3 milioane de lei.
Astfel, 1,3 milioane de lei din această sumă au fost virate
pentru plata drepturilor salariale obţinute în plus de cadrele
didactice în urma unor sentinţe judecătoreşti. Totodată,
primarul George Scripcaru a precizat că pentru asigurarea
cheltuielilor cu drepturile salariale de plată în luna noiembrie
pentru cadrele didactice din municipiu s-au redistribuit
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fonduri între unităţi, prin disponibilizarea sumelor care
exced necesarul anual al unităţilor calculat funcţie de costul
standard şi numărul de elevi sau preşcolari.
Din alocările suplimentare alocate în urma rectificării
bugetare s-au asigurat fonduri şi pentru achiziţia de dotări,
în special la grădiniţe. Şi pentru întreţinerea şi funcţionarea
unităţilor şcolare s-au redistribuit fonduri între şcoli în
cadrul finanţării de bază primită de la bugetul de stat la
începutul acestui an.

National Bank of Greece, Eurobank şi Piraeus Bank din
Grecia, Bank of Cyprus din Cipru şi Veneto Banca din
Italia, care activează şi pe piaţa din România, au picat
testele de stres efectuate de Banca Centrală Europeană
(BCE), în total, 25 de bănci din zona euro aflându-se în
această situaţie. Activele Eurobank în România se situau
la sfârşitul lunii iunie la 3,46 miliarde de euro, în scădere
de la 3,7 miliarde de euro în primul trimestru. Eurobank
a înregistrat anul trecut în România pierderi de 40,2 milioane de euro, după un rezultat negativ de 35,2 milioane
de euro în anul anterior.
Piraeus Bank România, prezentă pe piaţa locală din anul
2000, deţine active în valoare de 2,05 miliarde euro, în
creştere cu 15% faţă de 30 iunie 2013. Grupul National
Bank of Greece deţine în România Banca Românească,
societatea de asigurare-reasigurare Garanta, societatea de
servicii de investiţii financiare NBG Securities România
şi NBG Leasing. Grupul Banca Românească a înregistrat
în 2013 pierderi de 109,86 milioane lei, în creştere de la
61,07 milioane de lei în 2012. La sfârşitul anului trecut,
grupul Banca Românească deţinea active de 7,44 miliarde
de lei. Veneto Banca îşi desfăşoară activitatea pe piaţa românească în mod direct prin Sucursala Bucureşti, care numără o reţea de 22 de agenţii, dintre care 5 se află în
Capitală. Marfin Bank România a preluat anul trecut de la
sucursala din România a Bank of Cyprus depozite în valoare
totală de 77 de milioane euro şi active brute de 82 de milioane euro. Grupul Oesterreichischer Volksbanken se numără şi el printre cele 25 de instituţii bancare ce nu au
reuşit să treacă testele BCE.
În total, evaluarea a vizat 130 de instituţii bancare din zona
euro. Analiza, care cuprinde testul calităţii activelor şi testul
rezistenţei la şocurile economice, a arătat că 25 de bănci
au nevoie de capital suplimentar în valoare de 25 de miliarde
de euro, se arată în comunicatul BCE. Băncile care nu au
îndeplinit plafoanele de capital stabilite de BCE trebuie să
prezinte planuri de corectare a situaţiei în decurs de două
săptămâni.

Record negativ pentru Braşov

Stegarii s-au bătut singuri

Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Doina Pană, a
declarat că, din primele date colectate după implementarea sistemului
„Radarul pădurii”, judeţele Braşov
şi Sibiu conduc în topul celor cu
transporturi ilegale de material lemnos. Potrivit Doinei Pană, începând
cu data de 8 noiembrie a fost primit

FC Braşov a pierdut jocul disputat
pe teren propriu în compania formaţiei CS Universitatea Craiova cu
scorul de 2-3. La finalul jocului, tehnicianul braşovean Adrian Szabo,
era extrem de dezamăgit de modul
în care au evoluat elevii săi în prima
repriză. „Nu ne-a pedepsit Craiova,
ne-am pedepsit singuri prin evoluţia

la 112 un număr de 534 apeluri vizând transporturi de lemn, dintre
care 172 s-au dovedit a fi ilegale.
Cele mai multe cazuri de acest gen
au fost semnalate în judeţele Braşov
– 16, Sibiu – 15, Gorj şi Hunedoara
– câte 13. Există, însă, şi 11 judeţe
unde nu a fost semnalat niciun
transport ilegal.
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pe care am avut-o în prima repriză.
Nu îmi reproşez alcătuirea echipei,
dar nu am reuşit să facem ce ne-am
propus în primele 45 de minute, nu
ştiu de ce am fost atât de neîncrezători. Repriza a doua a fost una
bună. Deşi eram conduşi la două
goluri, am reuşit să egalăm. Însă am
încasat şi al treilea gol”.
pag. 8
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Preşedintele CJ Braşov, Aristotel Căncescu, a fost arestat

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a fost arestat. Un complet al Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie a admis joia trecută contestaţia procurorilor DNA
împotriva deciziei instanţei inferioare care hotărâse cercetarea lui Căncescu sub control judiciar. După pronunţarea
sentinţei, Aristotel Căncescu s-a prezentat la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie din Braşov şi s-a predat. Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov este cercetat penal
pentru fapte de corupţie. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează
până când magistraţii vor pronunţa o hotărâre definitivă.

Şoferii trebuie să-şi echipeze maşinile de iarnă

Şoferii, în special cei din zonele aflate sub incidenţa avertizărilor meteo, trebuie să respecte restricţiile de viteză şi
să adapteze viteza de deplasare la condiţiile meteo-rutiere
existente, respectiv ploi însemnate cantitativ, burniţă, depuneri de chiciură, informează un comunicat al Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
(CNADNR). Pe de altă parte, compania de drumuri recomandă echiparea vehiculelor corespunzător sezonului rece,
respectiv anvelope de iarnă, săculeţ cu material antiderapant şi lopată, astfel încât sa fie evitată producerea unor
posibile evenimente rutiere.

Opt răniţi în trei accidente

Trei accidente s-au produs, sâmbătă seară, pe autostrada
A2, în judeţul Călăraşi, opt persoane fiind rănite. Primul
accident a avut loc la kilometrul 63 al autostrăzii, pe sensul
de mers Constanţa – Bucureşti, unde o maşină s-a răsturnat, cel mai probabil după ce a derapat pe carosabilul
umed. O femeie şi un bărbat au fost răniţi, fiind preluaţi de
o ambulanţă şi duşi la spital. Câteva minute mai târziu, un
alt accident, în care au fost implicate două maşini, s-a
soldat cu rănirea a patru persoane. Al treilea accident rutier
s-a produs în urma coliziunii dintre două autovehicule, două
persoane fiind rănite.
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Sejururi cu 50% mai ieftine, prin
programul „O săptămână la munte”
Turiştii se pot caza în
hotelurile de la munte
plătind pentru 5 nopţi
între 160 de lei şi 370 de
lei locul, pentru cinci
nopţi, prin programul
„O săptămână la munte”, iar copiii vor fi cazaţi
gratuit, au anunţat patronatele din turism.
Federaţia Patronatelor din
Turismul Românesc (FPTR)
şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) au
anunţat că lansează cea de-a
XII-a ediţie a programului
special „O săptămână la munte”, care se va derula în perioada 2 noiembrie –
19 decembrie 2014.
„Programul îşi propune să
promoveze turismul montan,
asigurând accesul la odihnă,
la tarife speciale, unui număr
cât mai mare de turişti români. Tarifele practicate în
cadrul acestui program special
de către hotelurile de la munte
vor fi neschimbate faţă de anii
trecuţi. Aceste tarife sunt cu
până la 50% mai mici faţă de

Turiştii sunt atraşi la munte cu condiţii ieftine de cazare
tariful de recepţie din această
perioadă”, se arată într-un comunicat al FPTR.
Tarifele pentru un loc pe
un sejur de 5 nopţi, fără servicii de masă, sunt de 161 de
lei pe sejur pentru un hotel,
vilă sau cabană de două stele,
259 de lei pentru o structură
de trei stele şi 368 de lei pen-

tru un hotel sau vină de patru
stele.
Sejururile încep duminica
şi se termină vinerea.
Pentru acest an, hotelierii
au introdus facilitatea pentru
copiii (maxim 2) de până la
7 ani, prin care aceştia pot beneficia de gratuitate dacă sunt
cazaţi în camera părinţilor.

De asemenea, sejururile la
munte în România la tarife
reduse pot fi achiziţionate şi
de turiştii din Republica Moldova. Biletele pot fi cumpărate de la agenţiile membre
ale Asociaţiei Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT),
parteneri FPTR.

Andrei Hrebenciuc şi Paltin Sturdza, arestaţi

Înalta Curte de Casaţie
(ÎCCJ) a decis vineri dimineaţă
arestarea preventivă pentru 30
de zile a lui Andrei Hrebenciuc, fiul deputatului Viorel
Hrebenciuc, urmărit penal în
dosarul retrocedărilor.
Mandat de arestare preventivă a primit şi Gheorghe Paltin

Sturdza, beneficiarul retrocedărilor ilegale. Decizia nu este
definitivă şi poate fi contestată
de cei doi.
Înalta Curte de Casaţie urmează să stabilească data la
care se vor analiza contestaţiile
inculpaţilor la deciziile de arestare.

Procurorii susţin că, începând
cu 24 iunie 2013, împreună cu
inculpaţii Gheorghe Sturdza
Paltin, Viorel Hrebenciuc, Ioan
Adam şi Dan Costin Bengescu,
Andrei Hrebenciuc a constituit
un grup (la care au aderat/sprijinit ulterior şi alte persoane),
care urmărea să obţină venituri
prin oferire de mită, cumpărare
de influenţă sau folosirea nelegală a influenţei cu scopul de a
urgenta punerea în posesie şi
eliberarea titlului de proprietate,
precum şi o cât mai rapidă vânzare a terenului forestier în suprafaţă de 43.227 ha dobândit
prin hotărârea judecătorească
nr. 231/R/2012 a Tribunalului
Covasna, emisă în mod presupus fraudulos.

Ţepar prins în flagrant când
înşela o bunicuţă de 82 de ani
Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Braşov au fost sesizaţi, în urmă cu
10 zile, de o bătrână în vârstă
de 88 ani, din municipiul Braşov, că, pe 16 octombrie, a fost
victima unei înşelăciuni.
Poliţiştii au stabilit că, în timp
ce se afla în zona pieţei Astra,
victima a fost abordată de un
bărbat necunoscut. Acesta a indus-o în eroare, spunându-i că
este reprezentantul unei instituţii
care colectează bani pentru oferirea de ajutoare sociale per-

soanelor sărace, obţinând astfel
ilegal de la victimă suma de
1.600 lei.
În urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate de poliţişti,
în data de 23.10.2014, tot în
zona pieţei Astra a fost prins în
flagrant un dâmboviţean de 48
ani, care încerca prin aceeaşi
metodă a ajutorului social să
înşele o persoană de sex feminin în vârstă de 82 ani din municipiul Braşov.
Poliţiştii au stabilit că băr-

batul este suspectat şi de comiterea faptei din data de
16.10.2014, motiv pentru
care l-au reţinut sub aspectul
comiterii infracţiunilor de înşelăciune şi tentativă de înşelăciune, iar magistraţii au
dispus arestarea lui preventivă pentru 29 zile. Cercetările sunt continuate de
poliţişti, sub coordonarea
procurorului de caz, pentru
documentarea întregii sale
activităţi infracţionale.
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Ce piedici întâmpină străinii pentru
a investi în agricultura românească
Fondurile care investesc
în terenuri agricole din
România plătesc un preț
mult mai mic decât în Germania și Marea Britanie.
Însă problema majoră pe
care o întâmpină străinii
este fărâmițarea loturilor,
informează Bloomberg.
Fondul german ASI Europe
GmbH are deja 4.000 de hectare
în România, fondul olandez Cibus Farmland Club dezvoltă și
el un proiect agricol iar fondul
britanic Velcourt Group Plc a
anuntʼat și el anul trecut că va
face o investitʼie în România.
Potrivit datelor furnizate de
firma britanică Savills Plc, în
2012 un hectar de teren arabil
în România costa, în medie,
6.461 de dolari, comparativ cu
18.521 de dolari în Germania
și 25.575 de dolari în Marea
Britanie. Problema este suprafatʼa
mică a exploatatʼiilor agricole din
România, 3,4 hectare în medie

Potențialul de creștere a producției în agricultura românească este foarte mare, spun investitorii străini
comparativ cu 14,2 hectare cât
reprezintă media din UE și 53,9
hectare în Frantʼa, cel mai mare

producător agricol comunitar.
„Dacă vrei să continui să
crești, singura modalitatea este

Subvenții pentru asociaţiile şi fundaţiile
care administrează centre de zi
Asociaţiile şi fundaţiile din
Braşov care administrează
centre de zi pentru persoane
cu handicap vor primi subvenţii de la bugetul local, în
anul 2015.
Consiliul local a aprobat vineri un proiect de hotărâre
privind completarea Anexei
la HCL nr. 487/26.09.2014
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, introducând în
listă şi această catgorie de unităţi sociale.
Pentru centre de zi care
acordă servicii de îngrijire personală și supraveghere, recuperare și terapii de recuperare
sau terapii ocupatʼionale, nivelul maxim al subvenţei lunare
care poate fi acordată pentru
o persoană beneficiară este de

175 lei. Aceste centre de zi
pot avea ca beneficiari copii
separatʼi sau cu risc de separare de părintʼi, persoane vârstnice, persoane cu handicap,
persoane victime ale violentʼei
în familie, persoane fără adăpost sau persoane tinere care
părăsesc sistemul de protectʼie
a copilului. Pentru unităţi care
acordă îngrijire la domiciliu
persoanelor cu handicap sau
persoanelor vârstnice, nivelul
maxim al subvenţiei lunare va
fi de 120 de lei.
Asociatʼiile/fundatʼiile partenere în cadrul Centrului Multifuncţional pentru Servicii
Sociale nu pot solicita subventʼie
pentru serviciile desfășurate în
baza protocolului de colaborare
cu municipalitatea, în cadrul
Centrului. De asemenea, o persoană nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de
două unitătʼi de asistentʼă socială,
ambele subventʼionate în baza

Legii nr. 34/1998, deoarece
această situatʼie ar conduce la
depășirea nivelului mediu lunar
al subventʼiei care poate fi acordat unei persoane asistate, stabilit prin Hotărârea Guvernului
nr. 1153/2001, cu modificările
și completările ulterioare.
Exceptʼie pot face numai serviciile acordate complementar
(spre exemplu: centru de zi/îngrijire la domiciliu și cantina
socială) și numai în situatʼia în
care, în fișa tehnică a unitătʼii
de asistentʼă socială este
mentʼionat acest lucru și sunt
încheiate contracte de parteneriat sau de prestare a serviciilor respective cu altʼi furnizori
publici sau privatʼi. În functʼie
de planul individualizat de
acordare a serviciilor, furnizorul de servicii sociale acordă
direct sau prin parteneriat cu
alt furnizor de servicii sociale
acreditat, și alte servicii necesare.
A.P.

Prima ediție a clubului DigiGov
În data de 28 octombrie
2014, între orele 15:00 –
17:00, va avea loc lansarea
Clubului DigiGov, o retʼea de
networking dedicată comunicatorilor din institutʼiile publice
românești.
Scopul acestei retʼele este

de a facilita comunicarea între
institutʼiile statului, societate
civilă, jurnaliști, bloggeri, dar
și
comunicatori
din
reprezentantʼele institutʼiilor
străine în România. Astfel, se
urmărește dezvoltarea comunicării institutʼionale în spatʼiul

digital.
Prima editʼie a clubului DigiGov este sustʼinută și găzduită de Ambasada Marii
Britanii la București, str. Jules
Michelet nr. 24, sector 1,
București.
Ionela Damian

consolidarea terenului arabil”',
a declarat directorul Cibus Land
Management Srl, Peter Bee-

rents. „Atunci când mai multe
loturi mici sunt unificate într-o
suprafață mai mare, valoarea se
dublează”, adaugă Peter Beerents.
Savills Plc sustʼine că în perioada 2002-2012 pretʼul terenurilor agricole din România a
crescut, în medie, cu 40%, dublu
fatʼă de media globală, în timp
ce valoarea terenurilor agricole
din Frantʼa și Germania a crescut
cu 5% respectiv 10% pe an.
Potrivit lui Peter Beerents,
având în vedere creșterea interesului investitorilor pentru terenurile arabile din România,
este posibil ca reforma terenurilor să se termine în următorii
cinci ani. „Consolidarea terenurilor este fezabilă din punct de
vedere tehnic și financiar”,
sustʼine Beerents. Acesta a adăugat însă că, pentru a putea obtʼine
o suprafatʼă de 5.000 de hectare
în România, un investitor trebuie
să negocieze cu cel putʼin 500
până la 1.000 de familii. Potrivit

Eurostat, în 2010 România avea
7,05 milioane mici fermieri,
30% din totalul UE, în conditʼiile
în care terenul arabil din România reprezintă 7,6% din totalul
terenului agricol în folosintʼă.
Productʼia de grâu în România
este la jumătate fatʼă de cea din
Frantʼa și Germania. Fragmentarea terenurilor agricole din România afectează productivitatea
în timp ce micii fermieri utilizează prea putʼine îngrășăminte
și nu au tractoare, sustʼine decanul Facultătʼii de Agronomie,
Toma Dinu.
Potrivit datelor furnizate de
International Fertilizer Industry
Association, fermierii români
utilizează, în medie, 49 de kilograme de îngrășăminte per hectar în 2012, mai putʼin de
jumătate decât cele 113 kilograme în Frantʼa. În timp ce
productʼia medie de grâu în România este de 3,2 tone la hectar,
în Frantʼa este de 7,16 tone iar
în Germania de 7,65 tone.
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Ştiri pe scurt
Scăderi drastice la vânzările de lactate

Vânzările de lactate produse în România au scăzut în septembrie şi octombrie cu 25% faţă de perioada similară din
2013, pe piaţă intrând, după embargoul impus de Rusia,
cantităţi mari de lactate produse în UE, a declarat Dorin Cojocaru, preşedintele patronatului APRIL. „De vină sunt scăderea puterii de cumpărare, care a diminuat consumul, dar
în primul rând, cantităţile mai mari de produse intrate pe
piaţa românească din UE, la preţuri mici, după embargoul
impus de Rusia”, a spus preşedintele patronatului din industria laptelui. El a afirmat că, din acest motiv, producătorii
de lapte au ajuns să rămână în depozite cu stocuri de marfă
mai mari decât în oricare dintre ultimii ani. „Sunt multe ferme
mari cu stocurile până la tavan. Cele 150 de fabrici de lactate
din România au pe stoc marfă pentru şase luni, în special
lapte praf, caşcavaluri şi brânzeturi”, a adăugat Cojocaru.

Ioan Rus: Drumurile expres pot
fi transformate, pe viitor, în autostrăzi

„Autostrăzi sau drumuri expres?”, este întrebarea cel mai
des întâlnită în ultima vreme, ca urmare a lansării în dezbatare
publică a Master Planului de Transport. Care sunt diferenţele
între cele două tipuri de construcţie şi cum explică ministrul
transporturilor, Ioan Rus, ce metodă ar putea fi aplicată în
următorii ani. Într-un interviu acordat revistei Capital, ministrul
Ioan Rus susţine că este foarte important pentru România
ca proiectele de infrastructură rutieră să fie demarate, altfel
ne întoarcem în situaţia în care doar discutăm fără să facem
nimic concret. „Faptul că am construi mai întâi drumuri
expres, care în timp pot fi transformate în autostrăzi, ar însemna să facem economii de cel puţin 30% pe kilometru,
cam atât este diferenţa de cost între kilometrul de autostradă
şi kilometrul de drum expres. Iar cu banii astfel economisiţi
putem să facem mai mulţi kilometri de drumuri de care România are mare nevoie”, spune Rus.

ECONOMIC

Luni

Statul dă 50% subvenţie
pentru achiziţia de juninci
Ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin, care
a efectuat sâmbătă o
vizită în judeţul Covasna, i-a îndemnat pe
fermieri să cumpere
juninci pentru îmbunătăţirea materialului genetic al animalelor,
menţionând că Guvernul subvenţionează
50% din costuri.
Potrivit ministrului Agriculturii, subvenţia se cifrează la 5.000 de lei pe cap de
animal de rasă, iar fermierii
care vor să beneficieze de
acest ajutor pot depune dosarele până pe data de
10 noiembrie a.c. Daniel
Constantin a declarat că
Guvernul oferă, astfel, o
mână de ajutor fermierilor
pentru a putea creşte numărul şi performanţele animalelor şi a putea accesa
mai uşor fondurile puse la
dispoziţia lor prin diverse
programe. În acelaşi scop,

Guvernul va subvenţiona şi
achiziţionarea de berbecuţi
pentru reproducţie din rase
specializate.
Ministrul Agriculturii a
spus că subvenţiile în sectorul zootehnic şi vegetal
vor creşte semnificativ în
perioada 2015-2020, însă

şi-a exprimat nemulţumirea
cu privire la faptul că ţara
noastră continuă să fie „un
exportator de materie primă”, prin urmare pe viitor
vor fi stimulate mai mult
investiţiile pe partea de
procesare şi de „integrare
a producţiei”.

Daniel Constantin a afirmat că ministerul pe care îl
conduce va căuta soluţii pentru a-i ajuta pe fermierii care
au avut pierderi din cauza
bolii limbii albastre, menţionând că cei mai afectaţi
nu au fost crescătorii de bovine, ci cei de ovine care exportau în ţările arabe.
Fermierii s-au plâns de
preţul mic de achiziţie a laptelui şi au solicitat scăderea
TVA la lapte şi produsele
din lapte, însă ministrul
Agriculturii le-a spus că,
deşi măsura este dorită de
Guvern, o decizie va putea
fi luată doar după evaluarea
corectă a impactului asupra
bugetului de stat.
Daniel Constantin a vorbit
şi despre ajutoarele de care
ar putea beneficia cultivatorii de cartofi începând de
anul viitor, propunerea fiind
de 960 de euro pe hectar la
cartofii de sămânţă şi 760
de euro pe hectar la cartoful
de consum.

Stocurile de gaze naturale, mai mari
cu 1 miliard mc faţă de normele legale
România are constituite
stocuri de gaz natural întrun volum de 2,8 miliarde de
metri cubi, cu un miliard de
metri cubi mai mult faţă de
obligaţiile legale prevăzute
pentru perioada de iarnă, a
declarat vineri, la Deva, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.
Potrivit acestuia, este important ca ţara noastră să fie
pregătită, din punct de vedere energetic, pentru parcurgerea cu succes a

sezonului rece, ministrul
Energiei explicând că populaţia, în primul rând, nu trebuie să aibă de suferit pe
timpul iernii.
„Trebuie să avem şi rezerve de cărbune şi rezerve de
păcură, trebuie să fie umplute
şi lacurile de acumulare la
un anumit nivel, trebuie să
avem şi rezerve de gaz, cât
putem de mult. Am constituit
la gaz, de exemplu, (rezerve
– n.r.) cu un miliard de metri
cubi mai mult decât este obli-

gaţia legală de 1,8 miliarde
de metri cubi. Deci, avem în
momentul de faţă la gaze naturale constituite stocuri de
2,8 miliarde (metri cubi –
n.r.), pentru că este foarte
important să fim pregătiţi să
trecem această iarnă cu succes. Succes pentru mine înseamnă că populaţia, în
primul rând, nu va fi afectată, având în vedere semnalele
care vin din estul României”,
a spus ministrul delegat pentru Energie.

Financial Times: România va primi
31,4 milioane de euro de la Comisia Europeană
Comisia Europeană a înştiinţat un număr de 19 state europene, printre care se numără
şi România, că le vor fi restituite o parte din contribuţiile
lor la bugetul UE pentru perioada 1995-2013, ca urmare
a ajustărilor efectuate în urma
introducerii noii metodologii
ESA 2010 pentru calculul produsului intern brut al statelor
membre, potrivit documentelor
publicate vineri de cotidianul
Financial Times.
Principalii beneficiari vor fi
Franţa, căreia ar urma să-i fie
restituită o sumă de aproximativ un miliard de euro, Germa-

nia, 779 milioane de euro, Polonia, 316 milioane de euro, şi
Finlanda, 180 de milioane de
euro.
În schimb, nouă state europene vor trebui să plătească
contribuţii suplimentare la bugetul UE, ca urmare a introducerii noii metodologii de
calcul. Cea mai mare plată, de
aproximativ 2,1 miliarde de
euro, ar urma să fie făcută de
Marea Britanie, urmată de
Olanda, 642 milioane de euro,
şi Italia, 340 milioane de euro.
Chiar şi Cipru şi Grecia, ţări
care au beneficiat de programe
de asistenţă internaţională, vor

trebui să plătească o sumă suplimentară de 42 şi respectiv
89 milioane de euro.
În cazul României, contribuţia sa la bugetul UE pentru
perioada 1995-2013 a fost revizuită în jos cu 106,5 milioane
de euro până la 75,1 milioane
de euro (331,3 milioane lei).
Potrivit Financial Times, din
suma de 331,3 milioane de lei
pe care România trebuie să o
plătească la bugetul UE pentru
perioada 1995-2013, circa 9,5
milioane de lei provin din încasările de TVA, în timp ce
328,1 milioane de lei provin
din venitul naţional brut.
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Topul transporturilor
ilegale de lemne
trebare asupra activităţii pe care au derulat-o până în prezent.
„ Sunt a pro a p e
9.000 de agenţi economici care şi-au cerut
acorduri. Până la ora
la care a intrat «Radarul» în vigoare erau
mult mai mulţi, deci
automat rezultă că
aveau alt gen de ocupaţii. (…) Lipsesc câteva mii, care poate sau retras din activitate,
s-au reprofilat. Eu nu
vreau să fac niciun fel
de acuzaţii, dar este şi
acesta un semn de întrebare”, a afirmat ministrul delegat pentru Ape,
Păduri şi Piscicultură.
Doina Pană va prezenta în
şedinţa de guvern din această
săptămână un raport detaliat
privind rezultatele obţinute
în urma implementării „Radarului pădurii”.

Ministrul delegat
pentru Ape, Păduri
şi Piscicultură, Doina Pană, a declarat
sâmbătă că, din
primele date colectate după implementarea sistemului „Radarul pădurii”, judeţele Braşov şi Sibiu conduc
în topul celor cu
transporturi ilegale de material lemnos.
Potrivit Doinei Pană,
începând cu data de 8
noiembrie a fost primit
la 112 un număr de 534
apeluri vizând transporturi
de lemn, dintre care 172 sau dovedit a fi ilegale. Cele
mai multe cazuri de acest
gen au fost semnalate în judeţele Braşov – 16, Sibiu –
15, Gorj şi Hunedoara – câte
13. Există, însă, şi 11 judeţe

unde nu a fost semnalat
niciun transport ilegal.
Până în prezent au fost raportate şi peste 240 de cazuri
când lemnul nu a fost primit
în depozite pentru că nu avea
codul unic emis prin sistemul
SUMAL.

A.J.O.F.M. BRAŞOV

Ministrul delegat pentru
Ape, Păduri şi Piscicultură a
ţinut să remarce şi faptul că
mii de agenţi economici din
industria lemnului nu au mai
cerut acorduri pentru exploatare, ceea ce, spune Doina
Pană, ridică un semn de în-
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Se împart alimentele de la UE
Ministrul Muncii, Rovana
Plumb, anunţat că un număr
suplimentar de aproximativ
700.000 persoane vor primi
cupoane pentru alimente în cadrul Programului. Astfel, dacă
în 2013 beneficiau doar 2,6
milioane persoane, de acum
numărul total va ajunge la
peste 3,3 milioane. Diferenţa
constă în introducerea printre
beneficiari a celor care primesc
alocaţie pentru susţinerea familiei.
„Programul Operaţional
Ajutorarea persoanelor defavorizate este o măsură adresată
categoriilor vulnerabile, iar vestea bună este că am reuşit să
mărim cu aproximativ 700.000
numărul de beneficiari. Pe lângă dublarea sumei de bani şi
creşterea numărului de beneficiari, noutatea faţă de anul trecut constă în introducerea unor
cupoane prin care se doreşte o
informare corectă în privinţa
alimentelor primite şi a cantităţii lor. (…) Creşterea cu
700.000 persoane s-a datorat
dublării bugetului alocat pentru
achiziţia de alimente în anul
2014. Astfel, dacă în 2013 bugetul era de 56 milioane euro,
în 2014 bugetul se situează la
120 milioane euro (535,8 mi-

lioane lei cu TVA)”, a precizat
Ministrul Muncii.
Măsura de extindere a programului de ajutorare prin alimente a persoanelor defavorizate către mai mulţi beneficiari
vine după anunţurile privind
mărirea pensiilor, creşterea alocaţiilor pentru copiii din familiile sărace şi a alocaţiei de hrană pentru copiii aflaţi în plasament, mărirea alocaţiei de
hrană zilnică pentru persoanele
vârstnice şi cele cu dizabilităţi
din centrele de îngrijire şi creşterea indemniza-ţiilor persoanelor cu handicap.
„Este un ajutor important
pentru cei care nu au alte resurse de a supravieţui şi noi
vrem să le transmitem tot suportul nostru şi asigurarea că
ne gândim permanent la formule de a le face traiul mai
uşor şi de a le oferi mai multe
mecanisme de suport. Pe măsură ce economia s-a însănătoşit şi a început să aibă performanţe, ne-am străduit ăa
direcţionăm resurse şi către cei
care au cea mai mare nevoie
de sprijin. Este dorinţa noastră
ca de aceste rezultate economice să se bucure cât mai mulţi
cetăţeni”, a spus în încheiere
Rovana Plumb.
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Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
administrator de reţea de calculatoare
agent comercial
agent de securitate
agent de vânzări
agent servicii client
ajutor ospătar
ambalator manual
analist calitate
asistent medical generalist
automatist
barman
bucătar
cameristă hotel
casier
chimist
coafor
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
confecţioner, prelucrător în industria textilă
confecţioner-asamblor articole din carton
confecţioner-asamblor articole din textile
consilier juridic
consilier/expert/inspector/referent/economist în
relaţii economice internaţionale
contabil
controlor calitate
debavurator-retuşor la produse din ceramică fină
designer grafică (studii medii)
dulgher restaurator
educator puericultor
electrician auto
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician exploatare reţele electrice
electrician montator de instalaţii automatizate
electromecanic auto
femeie de serviciu
fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte
frezor universal
frizer
garderobier
gestionar depozit
încărcător-descărcător
inginer automatist
inginer construcţii civile, industriale şi agricole

1
1
5
1
9
2
2
2
1
1
2
6
7
5
1
1
4
1
3
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
6
1
2
1
1
1
2
2
1

inginer de sistem software
inginer industrializarea lemnului
inginer producţie
inginer textile, pielărie
inginer topograf
îngrijitor animale
îngrijitor câini în adăposturi
îngrijitor spaţii hoteliere
inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
inspector/referent resurse umane
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
lăcătuş construcţii metalice şi navale
lăcătuş mecanic
librar
logistician gestiune flux
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
lucrător gestionar
magaziner
maistru electromecanic
manichiurist
manipulant mărfuri
marcator piese
maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat
beton şi mixturi asfaltice
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)
mecanic auto
mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de
cusut industriale
medic medicină de familie
medic stomatolog
menajeră
muncitor necalificat în industria confecţiilor
muncitor necalificat în metalurgie
muncitor necalificat în silvicultură
muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide şi semisolide
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci
mozaic, faianţă, gresie, parchet
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea
metalelor
operator la deservirea războaielor de ţesut
operator la maşini de electroeroziune automate
operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
7
1
3
5
5
2
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
3
5
1
1
2
4
4
1
1
1

lemnului
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator la prelucrarea maselor plastice
operator procesare text şi imagine
operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice
operator vopsitor textile
ospătar (chelner) 10
pedichiurist
planificator
portar
pregătitor lemn aşchietor
presator, ambutisor la cald
programator
programator de sistem informatic
programator producţie
proiectant inginer construcţii
proiectant inginer instalaţii
proiectant inginer mecanic
recepţioner de hotel
referent de specialitate financiar-contabilitate
reglor la maşini de prelucrare mase plastice
reprezentant comercial
sculer-matriţer
secretară
şef atelier
şef cantină
şef depozit
şef formaţie în industria de maşini şi echipamente
şef schimb
şlefuitor, lustruitor
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
sortator produse
spălător vehicule
specialist îmbunătăţire procese
specialist în domeniul calităţii
specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
specialist proprietate intelectuală
specialist resurse umane
stilist protezist de unghii
stivuitorist
strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate
strungar universal
sudor

1
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3
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
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5
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
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sudor cu arc electric cu electrod fuzibil
în mediu de gaz protector
sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil
în mediu de gaz protector
tâmplar binale
tâmplar universal
tehnician analist calitate
tehnician dentar
tehnician devizier
tehnician instalaţii în construcţii
tehnician mecanic
tehnician mentenanţă electromecanică automatică echipamente industriale
tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei
tehnician proiectant
termist-tratamentist
turnător metale şi neferoase
vânzător
vopsitor
vopsitor industrial
vopsitor lemn
zidar rosar-tencuitor
zugrav

2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1

Făgăraş
agent de securitate
dulgher restaurator
electrician în construcții civile și industriale
faianțar
inginer mecanic
instalator rețele de distributie/transport fluide
lucrător comercial
mașinist pod rulant
mecanic utilaj
muncitor necalificat în silvicultură
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
operator introducere, validare și prelucrare date
șofer de autoturisme sș camionete
strungar universal
zidar rosar-tencuitor

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1

Zărneşti
paznic
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Palatul Safrano, unde a locuit
Alexandru Vaida Voievod

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Unul dintre mari oameni politici români – Alexandru Vaida Voievod, a
locuit şi la Braşov. Căsătorit cu Elena
Safrano – fiica unor negustori greci
din oraş, Vaida Voievod a avut împreună cu frumoasa braşoveancă 4 copii. Pe faţada clădirii din Piaţa Sfatului,
unde şi-au avut una dintre reşedinţe,
a fost amplasată o placă memorială.
Palatul Safrano, cum este numit imobilul, a fost construit la sfârşitul secolului
XIX de o familie de comercianţi greci
bogaţi. De acest nume e legată o frumoasă poveste de dragoste între politi-

cianul transilvănean Alexandru Vaida
Voevod şi braşoveanca Elena, fiica omului de afaceri Anastasie Safrano. În
1896, Vaida tocmai obţinuse doctoratul
la facultatea de medicină din Viena. Era
un bărbat chipeş, jovial şi foarte energic
şi o putere de muncă cu totul ieşită din
comun. Ca tânăr medic, a lucrat ca balneolog în staţiunea Karlovivari din Cehia, perioadă în care s-a îndrăgostit
nebuneşte de frumoasa braşoveancă,
pe care a luat-o de soţie în 1901, după
ce un an de zile au ţinut legătura doar
prin scrisori. I-a dedicat numeroase poe-

zii, în care o alinta Lencica, şi-i trimitea
în plic flori presate şi frunze de trifoi.
Soţii au locuit şi în casa din Braşov,
dar şi în Cluj-Napoca.
Pe plan politic, Alexandru Vaida Voevod a fost unul dintre liderii marcanţi
ai Partidului Naţional Român din
Transilvania, apoi al Partidului Naţional Ţărănesc. Pe 1 decembrie 1918,
a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. A fost de trei ori
prim ministru şi de asemenea, a condus mai multe ministere.
Elena Cristian
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Sprijin pentru Asociaţia
Foştilor Deţinuţi Politici
Consiliul Local Braşov a
aprobat vineri acordarea a 10.000 către filiala
braşoveană a Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici
din România.
Banii sunt necesari pentru
efectuarea unei deplasări a
supravieţuitorilor temniţelor
comuniste şi a urmaşilor acestora, în scop comemorativ –
religios, la unele obiective din
ţară, precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi
specifice în scopul aflării adevăratei istorii recente a crimelor comunismului.
Asociaţia Foştilor Deţinuţi
Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR)
este asociaţia naţională a foştilor deţinuţi politici anticomunişti din România precum
şi a deportaţilor şi urmaşilor
acestora. Înfiinţată în ianuarie
1990 şi legalizată prin Hotărâre Judecătorească nr. 7 din
13.01.1990, Asociaţia este or-

Braşoveanul Octav Bjoza, preşedinele AFPDR
ganizată pe o structură centrală cu sediul la Bucureşti şi
43 de filiale cu sedii proprii
în ţară. Octav Bjoza, preşedintele filialei braşovene a
AFDPR, este şi preşedintele
AFDPR la nivel naţional, iar
recent, a fost numit şi subsecretar de stat la Secretariatul
de stat pentru recunoaşterea

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist
instaurat în România în perioada 1945-1989, aceasta
fijnd prima reprezentare la
acest nivel în stat a foştilor deţinuţi politici din România.
Principalele obiective ale
AFDPR sunt continuarea luptei contra comunismului şi a

Ziua Armatei Române, sărbătorită la Braşov

Ziua Armatei Române a
fost sărbătorită sâmbătă la
Braşov printr-o ceremonie religioasă şi militară, care a avut
loc în Cimitirul Eroilor din
Şprenghi. La manifestări au
participat, pe lângă prefectul

Romer Ambrus Sandor
Mihaly, parlamentari de Braşov, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi ai Primăriei
Braşov, reprezentanţi ai asociaţiilor veteranilor de război,
ai Poliţiei, Jandarmeriei, SRI,

ISU, ai partidelor politice,
efective ale unităţilor din Garnizoana Braşov, cadre militare
în rezervă şi retragere. Ceremonia a început cu intonarea
Imnului Naţional, după care
a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor. În acest an
aniversar, care a marcat 70 de
ani de la eliberarea Ardealului
de Nord, s-au acordat şi distincţii. Emblema de onoare a
Statului Major General a fost
conferită Brigăzii 2 Vânători
de Munte Sarmizegetusa şi
Emblema de onoare a Forţelor Terestre comandantului
marii unităţi, col. dr. Tudorică
Petrache. Totodată, trei cadre
militare au obţinut avansarea
în grad, înainte de termen.
Festivitatea a continuat cu depunerea coroanelor de flori şi
s-a încheiat cu defilarea gărzii
de onoare.

100.000 de lei de la bugetul local,
pentru crosul „15 Noiembrie”
Crosul „15 Noiembrie”,
eveniment aflat anul acesta
la cea de-a XXV-a ediţie, va
primi şi de această dată un
ajutor financiar din partea
municipaliţii. Consiliul Local
a aprobat vineri acordarea
sumei de 100.000 de lei din
bugetul local, pentru organizarea crosului.

Evenimentul sportiv este
organizat pe 15 noiembrie, de
Asociaţia „15 Noiembrie
1987” Braşov, care comemorează astfel revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni
din 15 Noiembrie 1987.
„Crosul 15 Noiembrie” Braşov 2014 a devenit un eveniment sportiv naţional care

stimulează sportul de masă
şi contribuie la educarea
tinerilor privind perioada comunistă din România şi principalele mişcări anticomuniste
din România. Anual, Crosul
beneficiază de participarea a
peste 3.000 de sportivi profesionişti şi amatori, din ţară
şi străinătate.
A.P.

oricăror forme totalitare; sprijinirea solidarităţii şi aspiraţiilor comune, precum şi
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor
săi; abrogarea tuturor legilor
cu caracter represiv şi a celor
care contravin drepturilor fundamentale ale omului; formarea unor înalte conştiinţe
civice, în spiritul adevărului,
binelui, frumosului, păcii sociale şi renaşterii morale; cinstirea memoriei celor care
şi-au jerfit viaţa în lupta împotriva comunismului, înfiinţarea de cimitire, ridicarea de
troiţe sau aşezarea de plăci
comemorative; condamnarea
morală în faţa opiniei publice
şi aducerea în justiţie a celor
vinovaţi de genocid şi crime
împotriva poporului român.
În cadrul activităţii pe care
o desfăşoară, AFDPR a editat
şi cărţi de memorialistică în
scopul aflării adevăratei istorii
recente a crimelor comunismului.
A.P.
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Înscrie-te la Gala pentru
Supervoluntari 2014!
Dacă ai făcut voluntariat în
anul 2014, este cazul să fii
premiat! Înscrie-te la ediţia
din acest an a Galei pentru
Supervoluntari, unicul eveniment care promovează
voluntariatul comunitar şi
premiază voluntarii activi,
proiectele şi organizaţiile
acestora din judeţul Braşov. Evenimentul de decernare a premiilor din
domeniul voluntariatului va
avea loc în 26 noiembrie.
La fel ca şi la ediţiile anterioare sunt invitaţi să se
înscrie în competiţie voluntari, precum şi organizaţii
neguvernamentale, instituţii publice, instituţii şcolare sau companii private
care au desfăşurat proiecte de voluntariat între noiembrie 2013 – octombrie
2014. Noutăţile din acest
an au legătură cu apariţia
noii Legi a voluntariatului,
drept urmare vârsta minimă a voluntarilor înscrişi
va fi de 15 ani (cu excepţia
proiectelor extraşcolare,
unde pot concura şi proiecte destinate copiilor,
dacă acestea au contribuit
la dezvoltarea personală

a acestora); de asemenea
companiile private pot propune proiecte de voluntariat corporatist desfăşurate
în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale sau
publice.
Formularele de înscriere,
precum şi regulamentul se
găsesc pe www.supervoluntari.ro, termenul limită
de completare a acestora
fiind 10 noiembrie. După
această dată aplicaţiile intră în jurizare, publicul fiind
invitat să voteze cel mai
simpatic voluntar din cele
două judeţe pe pagina
de facebook a Asociaţiei
Colors.
Invitaţiile la Gala pentru
Supervoluntari 2014 se
pot solicita pe supervoluntari.ro.
Gala pentru Supervoluntari Braşov 2014 se află la
ediţia a VI-a şi este un
eveniment organizat de
Asociaţia Colors, Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Braşov în parteneriat cu Reţeaua CAN,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Centrul Cultural Reduta.
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Pas greșit
Handbalistele de la Corona Brașov au călcat greșit în
meciul jucat sâmbătă în deplasare cu HC Zalău. Fetele
antrenate de Bogdan Burcea și Dumitru Berbece au terminat la egalitate, scor 25-25 (12-13) cu formația condusă
de selecționerul Gheorghe Tadici. Trupa de sub Tâmpa
a jucat bine în startul partidei și s-a distanțat la 8-5, însă
în urma unor greșeli de începătoare și a unor mingi pierdute extrem de ușor, brașovencele au fost egalate la opt.
De aici s-a mers cap la cap până la finalul partidei, când
Brădeanu și compania au avut șansa de a câștiga partida
însă neatenția a făcut ca meciul să se încheie la egalitea.
Astfel, Corona pierde două puncte mari în partida de la
Zalău. Pentru formația de sub Tâmpa au înscris Hotea și
Zamfir câte 8 goluri, Apetrei 5, Brădeanu 2, Pricopi și Chiper câte un gol.

„Lupii” au câștigat în Liga Mol
Dupӑ întreruperea datoratӑ desfӑșurӑrii turneului contând
pentru Cupa Continentalӑ, hocheiștii brașoveni au revenit
pe gheață în meciurile din Liga Mol cu o victorie. „Lupii”
Brașovului au învins clar formația Ujpesti cu scorul de 31 (2-0, 0-0, 1-1). Pentru elevii antrenorului suedez Jerry
Andersson au punctat Zsolt Molnar, care a deviat în poartă
un puc șutat de la linia albastră de Hietamaki, Martin Saluga, care l-a învins din apropiere pe goalkeeperul maghiar
și Csanad Virag, care a fructificat o superioritate a „lupilor”.
Pentru Ujpesti a înscris Mihalik în ultima secundă. „Suntem
bucuroși că am reușit să câștigăm clar această partidă.
Am avut o apărare solidă, care și-a făcut datoria. Am avut
contraatacuri foarte bune ale lui Saluga și am reușit să
ne creem o sumedenie de șanse de a marca. Nu ne-a
fost frică de acest meci. Jucătorii și-au îndeplinit sarcinile
și victoria a venit normal. Astăzi am arătat un joc mai
rațional decât în trecut", a spus la final Jerry Andersson.
Corona Wolves a câștigat astfel trei puncte importante și
a urcat pe locul patru al clasamentului Ligii Mol. Brașovenii
au debutat cu dreptul în seria de patru meciuri de pe teren
propriu din care și-au propus maxim de puncte. Aseară,
hocheiștii de sub Tâmpa au primit vizita formației Ferencvarosi TC. Meciul s-a terminat după închiderea ediției.

Victorie pentru Tărlungeni
În etapa a zecea din seria a doua a ligii a doua Unirea
Tărlungeni a primit vizita formației FC Bihor Oradea. Trupa
condusă de Daniel Bona s-a impus cu scorul de 1-0 prin
reușita semnată de Liviu Nicolae în minutul 67. „A fost
un meci greu, dar este foarte important că am reușit o
victorie. Am întâlnit un adversar care s-a apărat încă din
primul minut, a tras de timp, dar până la urmă am găsit
drumul spre gol și cele trei puncte au rămas la Tărlungeni.
Suntem pe locul patru și privim cu încredere meciul de
sâmbătă de la Satu Mare”, a spus tehnicianul formației
brașovene, Dan Bona. În urma acestei victorii, brașovenii
au acumulat 14 puncte în clasament și sunt pe poziția a
patra, iar în runda viitoare vor juca în deplasare la Satu
Mare.

Isăilă la echipa națională!
Brașoveanul Daniel Isăilă a fost propus pentru funcția de
antrenor secund al echipei naționale de fotbal a României.
Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a propus ca funcţia de antrenor principal al echipei
naţionale să fie preluată de Anghel Iordănescu şi ca secunzi să fie Viorel Moldovan, Daniel Isăilă şi Ionuţ Badea,
aceste propuneri urmând să fie analizate luni de Comitetul
Executiv, a anunţat FRF, pe site-ul oficial. Răzvan Burleanu şi componenţii nominalizaţi ai stafului tehnic vor
susţine o conferinţă de presă, luni, de la ora 17.00, la sediul FRF. Iordănescu, în prezent directorul tehnic al FRF,
a fost selecţioner între anii 1993 şi 1998, precum şi între
2002 şi 2004. Iordănescu a trimis telegrame de convocare
pentru meciul cu Irlanda de Nord pentru 14 stranieri:
Costel Pantilimon (Sunderland), Ciprian Tătărușanu (Fiorentina) - portari; Vlad Chiricheș (Tottenham), Florin
Gardoș (Southampton), Dragoș Grigore (Toulouse), Cosmin Moți (Ludogoreț Razgrad), Răzvan Raț (PAOK Salonic) - fundași; Eric Bicfalvi (Volyn Lutsk), Ovidiu Hoban
(Hapoel Bersheeva), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart),
Mihai Pintilii (Al Hilal), Gabriel Torje (Konyaspor) mijlocași; George Pușcaș (Inter Milano), Bogdan Stancu
(Genclerbirligi) - atacanți.
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S-au bătut singuri
FC Brașov a pierdut jocul
disputat pe teren propriu în compania
formației CS Universitatea Craiova cu scorul de
2-3 (0-2)
Runda cu numărul 12 a primei ligi de fotbal a programat
pe stadionul Tineretului confruntarea dintre două echipe
în formă ale campionatului, FC
Brașov și Universitatea Craiova. Ambele combatante veneau
după câte cinci jocuri în care
nu cunoscuseră gustul amar al
înfrângerii și își doreau să prelungească această serie cât mai
mult. Din păcate, trupa condusă
de Adi Szabo a făcut o primă
repriză execrabilă și acest lucru
i-a costat pe stegari.
Cea mai slabă repriză. FC
Brașov a început meciul cu
Universitatea Craiova extrem
de prost. După 20 de minute
în care nu s-a jucat nimic a apărut prima oportunitate de gol.
Vâtejelu a executat bine o lovitură liberă de la 25 de metri,
dar mingea a trecut putʼin pe
lângă poarta apărată de Florin
Iacob. În minutul 27 tribunele
s-au mai animat când un suporter al Universitătʼii Craiova
a pătruns pe teren și a fost cu
greu prins de fortʼele de ordine.
Unul din fanii prezentʼi la meci
l-a acuzat pe suporterul oltean
că a disturbat liniștea de pe teren. Trezitʼi parcă de acest incident, jucătorii Universitătʼii
Craiova au reușit să deschidă
scorul în minutul 32, la primul
șut pe spatʼiul portʼii brașovene.
Vâtejelu a făcut o cursă în banda stângă și l-a învins pe Iacob
cu un șut de la 25 de metri.
Galben-negrii nu s-au trezit nici
după acest gol și în ultimul minut al primei reprize, iordanianul Taher Bawab a scăpat
singur cu Iacob și l-a învins pe
goalkeeperul brașovean cu o
„scăritʼă”. Astfel s-a intrat la
odihnă cu oltenii în avantaj de
două goluri, iar stegarii au încheiat primele 45 de minute
fără să trimită nici măcar un
șut pe spatʼiul portʼii apărate de
Cristian Bălgrădean.
A schimbat inspirat. La pauza

jocului tehnicianul Adrian Szabo i-a scos din teren pe Cătălin
Tʼâră și Ștefan Grigorie și i-a
introdus pe Rareș Enceanu și
Ciocâlteu, iar fatʼa stegarilor sa schimbat. Mai întâi mingea
trimisă de Constantinescu cu
capul a lovit bara portʼii apărate
de Bălgrădean, pentru ca două
minute mai târziu același Constantinescu să trimită peste
poartă de la 11 metri. În minutul 69, Constantinescu a deviat pentru Liviu Ganea care a
fost faultat în careu de Bălgrădean, iar arbitrul Paul Unimatan a acordat lovitură de la 11
metri pentru stegari. Constantinescu a înscris de la punctul
cu var și brașovenii erau din
nou în joc. În minutul 79, Bălgrădean s-a încurcat cu
fundașul Acka, Liviu Ganea a
fost atent și a profitat marcând
cu un șut de la 18 metri. Era
2-2 și tot stadionul spera întro victorie a galben-negrilor.
Din păcate pentru brașoveni,
Brandan a prins un trasor de
la 30 de metri, Iacob a respins
prost mingea și Rocha a înscris
simplu în poarta goală în minutul 83. Galben-negrii puteau
egala în prelungirile partidei
dar Unimatan nu a vrut să vadă
un hentʼ clar în careu comis de
Brandan. S-a terminat 3-2 pentru Universitatea Craiova care
astfel ajung la 16 puncte și egalează Brașovul în clasamentul
Ligii I.

„Ne-am pedepsit singuri”. La
finalul jocului, tehnicianul
brașovean Adrian Szabo, era
extrem de dezamăgit de modul
în care au evoluat elevii săi în
prima repriză. „Nu ne-a pedepsit Craiova, ne-am pedepsit singuri prin evoluția pe care am
avut-o în prima repriză. Nu îmi
reproșez alcătuirea echipei, dar
nu am reușit să facem ce neam propus în primele 45 de minute, nu știu de ce am fost atât
de neîncrezători. Repriza a
doua a fost una bună. Deși
eram conduși la două goluri,
am sperat că putem întoarce

rezultatul și am reușit să egalăm. Am căutat să înscriem și
golul al treilea și am rămas
descoperiți în apărare, iar Craiova a marcat golul victoriei.
Nu vreau să vorbesc despre
faza la care trebuia să primim
penalty, dacă nu s-a dat, nu a
fost. Nu ar fi trebuit să încasăm
al treilea gol. A fost un joc în
care Florin Iacob nu a avut
acea siguranță cu care ne-a
obișnuit. Să nu uităm însă că
a avut multe meciuri în care șia făcut treaba”, a declarat la finalul jocului tehnicianul
brașovean Adrian Szabo.

FC Brașov – CS Universitatea
Craiova 2-3 (0-2)
Au marcat: Constantinescu ‘70(penalti), Ganea ‘79/ Vâtejelu ‘32, Bawab ‘45, Rocha ‘83
FC Braşov: Iacob - Străuţ, Leko, Diogo Santos, Serginho
- Constantinescu, Madeira (L.Ganea '66), Munteanu,
Aganovici, Grigorie (Ciocâlteu '46) - Ţâră (Enceanu '46)
Antrenor: Adrian Szabo
CS Universitatea: Bălgrădean - Achim, Acka, Frăsinescu,
Vătăjelu - Tîrnăcop (Velcovici '78), Brandan, Madson
(Pleşan '71), Bancu, Nuno Rocha (Ferfelea '88) - Bawab.
Antrenori: Sorin Cârţu și Emil Săndoi
Cartonaşe galbene: Diogo Santos, Ţâră, Leko / Madson,
Bălgrădean, Rocha
Arbitru: Paul Unimătan (Zalău)
Asistenți: Florin Păunescu (Rm. Vâlcea), Imre Bucsi (Sf.
Gheorghe)
Rezervă: Cristina Dorcioman (Câmpulung Muscel)
Observatori: Patriţiu Abrudan (Cluj-Napoca), Constantin
Stătescu (București)

„Olimpicele” au picat examenul de la Galați
În runda a șaptea a Ligii Natʼionale de
baschet feminin, Olimpia CSU Brașov a
avut parte de un meci extrem de dificil
în deplasare în fatʼa formatʼiei Phoenix
Galatʼi. „Olimpicele” nu au făcut un meci
rău, însă au pierdut în final la o diferentʼă
de patru puncte, scor 70-66 (15-18, 2318, 17-16, 15-14). Partida a fost echilibrată, iar diferentʼa a fost făcută de
punctele care au fost marcate de rezerve.

Dacă pentru Phoenix Galatʼi rezervele au
înscris nu mai putʼin de 38 de puncte,
pentru fetele antrenate de Dan Calancea,
rezervele nu au reușit decât 6 puncte. Cea
mai bună jucătoare a trupei de sub Tâmpa
a fost Britney Cimone Jones, care a terminat jocul cu 25 de puncte înscrise, 7
pase decisive și 5 recuperări. Pentru
„olimpice” au mai punctat Carla Bartee,
care a terminat meciul cu un double-dou-

ble, 16 puncte și 16 recuperări, Shuanda
Ashford 15 puncte, Zorica Mitov 6 puncte și Gabi Irimia și Sonia Ursu cu câte 2
puncte fiecare. De la gazde s-au remarcat
Ivory James și Nicole Hamilton, ambele
cu câte 19 puncte înscrise. Pentru Jones
și compania urmează un meci extrem de
dificil pe teren propriu în compania
formatʼiei Sepsi Sfântu Gheorghe, lidera
clasamentului Ligii Natʼionale.
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Serena s-a
răzbunat
Pe cine nu laşi să moară,
nu te lasă să trăieşti. Aşa
sună o vorbă veche românească. Din păcate, lucrul
acesta s-a adeverit în cazul Simonei Halep, care
prin setul câştigat în faţa
Anei Ivanovici, în grupa
roşie de la Turneul Campioanelor, a calificat-o pe
Serena Williams în semifinale, iar americanca a învins-o pe Simona în
ultimul act al competiţiei
din Singapore cu scorul
de 6-3, 6-0.
Serena Williams a început
mult mai concentrată meciul din
finala turneului campioanelor şi
a reuşit să-şi adjudece primul
ghem al setului inaugural. Halep
a servit perfect şi a egalat situaţia
după ce a reuşit un ghem alb.
Americanca a avut din nou probleme la serviciu şi românca a
reuşit să treacă în avantaj scor
2-1. Din păcate, Simona nu a
reuşit să-şi consolideze break-ul
şi Williams, numărul unu mon-

dial, a egalat situaţia în setul inaugural. Serena a urmat la serviciu şi a reuşit să treacă în
avantaj în primul set al finalei,
chiar dacă a avut destule probleme în a se impune. Halep nu
a mai reuşit să pună primul serviciu în teren şi Williams a profitat imediat ducând scorul la
4-2. Nici Williams nu a reuşit
să-şi consolideze break-ul, făcând nu mai puţin de două duble
greşeli în ghem-ul şapte şi scorul
a devenit 4-3, pentru americancă. Halep a continuat să greşească mingii uşoare şi prima
jucătoare a lumii conducea cu
5-3 şi urma să servească pentru
câştigarea primului set. Serena
a reuşit doi aşi şi a închis primul
set al partidei la scorul de 6-3.
Set fără istoric. Setul secund a
început cu Simona Halep la serviciu. Din păcate, jucătoarea din
Constanţa nu a reuşit să-şi fructifice avantajul serviciului şi după
ce a făcut o dublă greşeală a cedat primul joc din setul secund.
Mult mai încrezătoare în forţele

S-au împiedicat
în semifinale
Perechea Florin Mergea/Dominic Inglot
(România/Marea Britanie) a ratat calificarea în finala de dublu a turneului de la
Basel, dotat cu premii totale de 1.458.610
de euro. Mergea şi Inglot au fost învinşi
în semifinale, cu scorul de 7-6 (6), 4-6,
10-4, într-o oră şi 25 de minute, de cuplul
Vasek Pospisil/Nenad Zimonjici (Canada/Serbia), cap de serie numărul doi. Florin Mergea şi Dominic Inglot au obţinut,
pentru participarea în semifinale, 22.140
de euro şi 180 de puncte ATP.

ei după ce a câştigat primul set,
Serena Williams a servit foarte
bine şi s-a distanţat la 2-0 în setul
doi. Simona Halep a părut resemnată şi a mai cedat încă un
joc pe propriul serviciu, scorul
devenind 3-0 pentru Serena Williams care a arătat în teren cât
de mult îşi dorea revanşa după
înfrângerea drastică suferită în
faţa Simonei Halep în grupa roşie a Turneului Campioanelor.
Williams a servit perfect, a făcut
4-0 după un ghem alb şi apoi sa dezlănţuit pe serviciul Simonei
ducând scorul la 5-0. Williams
a servit pentru câştigarea turneului, a jucat excelent şi după
un nou ghem alb a închis setul
6-0 şi meciul scor 6-3, 6-0, răzbunându-se astfel pe înfrângerea
din grupe. Astfel Serena Willams a câştigat a treia oară consecutiv Turneul Campioanelor.
A primit trofeul de la Chris Evert.
La final Simona Halep a fost
premiată de legendara Chris
Evert. „A fost un vis să fiu aici
şi m-am simţit extraordiar la

acest turneu. Vreau să o felicit
pe Serena Williams pentru că
a demonstrat că este cea mai
bună jucătoare din lume şi pentru că va termina sezonul pe
prima poziţie a clasamentului
WTA”, a spus la festivitatea de
premiere Simona Halep, care
a primit trofeul ce se acordă finalistei Turneului Campionilor
de la Chris Evert, o legend a
tenisului feminin. „Ştiam că este
capabilă să joace foarte bine,
pentru că pierdusem în faţa ei
cu câteva zile înainte. Eram conştientă că trebuie să joc mult
mai bine pentru a o putea învinge pe Simona. Am început
greu, mi-am pierdut serviciul la
2-1 şi atunci mi-am spus „serena relaxează-te, nu ai nimic
de pierdut”. Din acel moment
am început să fiu mai relaxată,
mi-au intrat câteva mingi, am
căpătat încredere şi apoi totul
a mers mult mai uşor. Mă bucur
foarte mult că am reuşit să câştig acest turneu”, a spus imediat
după meci, Serena Williams.

Tecău s-a impus la Valencia
Horia Tecău și Jean Julien Rojer au
câștigat duminică, finala turneului de dublu
ATP de la Valencia, din Spania dotat cu
premii în valoare totală de 1.496.095 de
euro. Horia Tecău și Jean Julien Rojer șiau adjudecat, duminică, cel de-al optulea
trofeu ATP din 2014, după ce s-au impus
lejer în finala de la Valencia, scor 6-4, 62 în faţa cuplului Kevin Anderson (Africa
de Sud)-Jeremy Chardy(Franţa). Horia Tecău și Jean Julien Rojer au început cu break,
finala de dublu de la Valencia şi după 33
de minute de joc, favoritʼii patru ai turneului
de dublu, și-au adjudecat primul set cu sco-

rul de 6-4. Scenariul s-a repetat și în debutul
setului doi, când Tecău și Rojer au făcut
break și au preluat conducerea setului cu
1-0 și mai apoi cu 2-0 pe propriul serviciu.
Perechea româno-olandeză a reușit al doilea
break al setului doi, la scorul de 3-1. Au
condus apoi cu 4-1, 5-1 și 5-2, scor la care
Horia Tecău a servit pentru câștigarea trofeului. După ce a ratat prima minge de
meci, românul a fructificat-o pe cea de-a
doua și a închis partida după o oră și 4 minute de joc. Românul și olandezul pleacă
acasă cu 500 puncte ATP și un cec în valoare de 115.300 de euro.
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Argint pentru Brânză
Sportiva Ana Maria Brânză s-a clasat pe locul doi în prima
etapă de Cupă Mondială la spadă feminin din sezonul
2014/2014, la Legnano. Brânză a fost învinsă în finală de
sportiva ucraineană Anfisa Pochkalova (13-12). În semifinale,
românca trecuse de Emese Szasz (Ungaria), scor 15-12,
după ce anterior s-a impus în faţa sportivelor Nickol Tal (Israel,
15-5), Tiffany Geroudet (Franţa, 15-9), Yana Zvereva (Rusia,
15-9) şi Yujie Sun (China, 15-10). Simona Gherman şi Simona
Pop au fost eliminate pe tabloul de 32, după ce anterior au
trecut de Courtney Hurley (SUA), respectiv Erika Kirpu (Estonia).

Umilite la Metz
HCM Baia Mare a fost învinsă categoric de formația franceză
Metz Handball, cu scorul de 34-24 (13-10), în deplasare,
într-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a început modest, a fost condusă
cu 3-0 și 6-3 (14), ratând și două aruncări de la 7 metri în
primul sfert de oră, prin Do Nascimento. Formația din Hexagon
s-a desprins la cinci goluri, dar băimărencele au revenit și
de la 10-5 au reușit să ducă scorul la 10-9. Metz a intrat
totuși la cabine cu un avans de trei goluri, scor 13-10. În
partea secundă, franțuzoaicele au făcut un galop de sănătate
și s-au impus la final la o diferență de zece goluri, scor 3424. Pentru echipa antrenată de Costică Buceschi au punctat
Ekaterina Davîdenko și Eliza Buceschi câte cinci goluri fiecare,
Alexandra Do Nascimento, Valentina Ardean Elisei și Timea
Tătar câte trei goluri fiecare, Camilla Herrem două goluri și
Elena Gjeorgjievska, Anastasia Lobaci și Adriana Nechita
câte un gol fiecare. De la gazde s-a remarcat Ana Gros autoare a șapte goluri. În celălalt meci al grupei, Larvik (Norvegia)
a învins pe MKS Selgros Lublin (Polonia), cu 28-23, în deplasare. Larvik ocupă primul loc cu patru puncte, urmată de
Metz cu două puncte, HCM Baia Mare tot cu două puncte
dar cu golaveraj inferior și de MKS Selgros Lublin cu zero
puncte. HCM Baia Mare va juca următorul meci acasă, cu
Larvik, în data de 31 octombrie.

Victorii clare în bazin
Sportul Studențesc Corona a obținut o victorie categorică în
primul duel cu Amefa Arad din cadrul etapei a 4-a a Superligii
Naționale de polo pe apă, scor 25-6. Dacă la pauza mare
diferența a fost doar de 8 goluri între cele două echipe scor
10-2, „studenții" s-au dezlănțuit în partea a doua a meciului
în care au marcat 15 goluri . Radu Gospodinov, cu 4 reușite,
a fost cel mai bun marcator de la Sportul Studențesc Corona.
Pentru echipa adoptată de Brașov au mai înscris Hrvoje
Benic, Codrin Cotrău, Josip Jerkovic și Edwuard Andrei câte
trei goluri fiecare, Vlad Georgescu, Eduard Ciobanu și Nicolae
Oanță câte două goluri fiecare și Zdravko Delas, Iulian Radoi
și Adrian Stan câte o reușită fiecare. În meciul doi braşovenii
s-au impus din nou categoric, scor 25-4.

Maxim a fost maxim pentru Stuttgart
Mijlocaşul român Alexandru Maxim, în vârstă de 24 de ani,
a reuşit două pase de gol în confruntarea Frankfurt - Stuttgart
din a 9-a etapă din Bundesliga, fiind unul dintre cei mai buni
jucători de pe teren. Fotbalistul i-a servit decisiv pe coechipierii
săi Harnik şi Gentner. Partida dintre Frankfurt şi Stuttgart a
fost printre cele mai spectaculoase ale zilei. Madlung a deschis scorul pentru gazde (21), dar dubla lui Harnik (34, 36)
a trimis-o pe Stuttgart în avantaj la cabine. Gentner a făcut
1-3 în minutul 51, însă Meier (57), Aigner (61) şi Madlung
(65) au întors scorul. Golul de 4-4 a fost marcat de Werner
(81), iar Getner a făcut 5-4 pentru Stuttgart.

Galacticii au dominat „El Clasico”
Formaţia Real Madrid a învins pe teren propriu, cu scorul de
3-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a IX-a a
campionatului Spaniei, în care la catalani a debutat oficial
Luis Suarez. Galacticii au dominat categoric un meci pe care
l-au început practic de la 0-1, după golul din minutul 3 reușit
de Neymar. Cu un cuplu de fundași centrali extrem de exacți,
Pepe și Sergio Ramos greșind foarte puțin, cu un servant
excelent în postura lui James Rodriguez, cu un Cristiano Ronaldo mai altruist ca niciodată și cu un Benzema în mare
formă, Real Madrid a dominat autoritar „El Clasico” și s-a impus la final cu 3-1. Golurile „galacticilor” au fost marcate de
Cristiano Ronaldo '35 (penalti), Pepe '50 şi Benzema '61.
Pentru FC Barcelona a înscris Neymar, în minutul 3. Uruguayanul Luis Suarez a fost titular la oaspeţi, el revenind pe
teren după o suspendare de lungă durată.

DIVERTISMENT

Spectacol de
muzică mexicană
Mâine, 28 octombrie, de la
ora 18.00, pe scena Centrului Cultural Reduta vor urca
artişti din Mexic, pentru a
încânta publicul braşovean.
Va avea loc un spectacol de
dans al ansamblului folcloric Yuhua México, sus danzas, música
y tradición (Mexic – dansuri, muzică, tradiţii). Apoi, cântăreaţa
Yaneth Venegas Encanto de mi
México (Farmecul Mexicului) va
susţine un concert de muzică mexicană. În cadrul evenimentului
vor mai fi o prezentare şi o degustare de mezcal alături de expertul Ulises Torrentera.
Intrarea la spectacol este liberă.
Evenimentul face parte dintr-o
manifestare intitulată Săptămâna
Culturală a Mexicului, ce se va
desfăşura în ţara noastră, atât în
capitală cât şi la Braşov.

Spectacol „Dresorul” cu
Dorina Roman şi Dan Zorilă
Teatrul Particular Braşov
vă prezintă în această seară,
de la ora 20.00, la Deane’s
Irish Pub spectacolul „Dresorul” cu Dorina Roman şi
Dan Zorilă. Un spectacol de’a
rasu’, plânsu’, o poveste de
viatţă în care spectatorul se
regăseşte. Mesajul spectacolului este actual şi cutremu-

rător „omul în sine, nu mai
interesează pe nimeni”. Gloria şi Ben, două personaje
complexe, incită spectatorul
la meditaţie asupra vieţii,
stârnind hohote de râs.
Regia: Elena Manoliu. Coregrafia Maria Guth.
Biletele se pot cumpăra din
pub-ul Deanes.

Bancuri
◾ Noaptea, târziu, soţul soseşte
acasă, bine „făcut”. Deschizâd
uşa, strigă:
– Draga mea, te rog, ţipă la mine,
altfel nu nimeresc patul pe întunericul ăsta.
◾ Vine soţul acasă beat. Soţia îl
aşteaptă în prag pregătită cu o
tigaie în mână, la care soţul:
– Du-te şi te culcă, nu mi-e
foame!

◾ Cum îţi dai seama că un bărbat
îşi face planuri de viitor? Când îşi
cumpără 2 lăzi de bere.
◾ – Alo! Biroul de consiliere a alcoolicilor anonimi?
– Da.
– Puteţi să-mi spuneţi, vă rog, la
sarmale de porc cu mămăliguţă,
ce vin merge, alb sau roşu?
◾ – Ce fel de sport faci?
– Clipesc când sunt beat. Şi uneori
mai fac câte un atac de anxietate!

Astăzi în Braşov
(N-15),
Acţiune,
Dramă,
Război,
134 min.
orele:
15:45,
18:30

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

DESPRE MIERE
ŞI NU NUMAI
-PREMIERĂ(MORE THAN HONEY)
Regie: Markus Imhoof
(AG), Documentar, 95 min.
ora: 16:15

ANNABELLE
Regie: John R.
Leonetti
(IM-18),
Horror,
98 min.
ora: 21:15

SERENA -PREMIERĂRegie: Susanne Bier
(AP-12), Dramă, 109 min.
ora: 18:15

ELIMINAŢI
MESAGERUL
(KILL THE
MESSENGER!)
Regie:
Michael

CUSCRII -PREMIERĂRegie: Radu Potcoavă
(AP-12), Comedie, 80 min.
orele: 18:00, 22:00
AUTOMATA -PREMIERĂRegie: Gabe Ibáñez
(N-15), SF, Thriller, 109 min.
ora: 19:45

FURIA: EROI ANONIMI
-PREMIERĂ(FURY)
Regie: David Ayer

Cuesta
(AP-12), Biografic, Crimă, Dramă,
112 min.
ora: 20:45

ÎNAINTE SĂ ADORM
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe
(N-15), Mister, Thriller, 92 min.
ora: 14:00
DRACULA:
POVESTEA NESPUSĂ
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15), Acţiune, Fantastic, Horror,
92 min.
ora: 14:15
FATA DISPARUTĂ
(GONE GIRL)
Regie: David Fincher
(N-15), Dramă, Thriller, 145 min.
ora: 13:15
CASA MAGICIANULUI
-3D– (dublat)
(THE HOUSE OF MAGIC)
Regie: Ben Stassen, Jeremy
Degruson
(AG), Animaţie, Aventuri, 85 min.
ora: 16:00

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Nu vă sfătuim să vă faceţi un program strict pentru
azi. Din cauza evenimentelor neaşteptate, veţi fi nevoit să
vă schimbaţi programul de mai multe ori.
Taur. Puteţi avea întâlniri agreabile cu prietenii şi cu rudele.
După-amiază este posibil să aveţi mici probleme de sănătate.
Vă reveniţi repede şi vă recăpătaţi buna dispoziţie.
Gemeni. În prima parte a zilei s-ar putea să fiţi certat de şeful
ierarhic pentru că nu aţi reuşit să finalizaţi o lucrare la
termen. Se pare că nu dumneavoastră sunteţi vinovat.
Rac. Vă puteţi ocupa de afaceri şi aveţi ocazia să terminaţi
activităţi începute mai demult. Sunteţi bine dispus şi puteţi
lua decizii inspirate. Discutaţi mai mult cu prietenii.
Leu. Este posibil să vă confruntaţi cu probleme de natură
sentimentală, care vă indispun şi vă cam descurajează. Nu
este cazul să „depuneţi armele”!
Fecioară. Sunteţi iritat şi nu reuşiţi să vă stăpâniţi nervozitatea
din cauza unei veşti neplăcute pe care o primiţi de la persoană
iubită. Riscaţi să provocaţi dispute verbale cu cei din jur.
Balanţă. Astăzi nu sunteţi prea comunicativ şi este indicat
să evitaţi întâlnirile de afaceri sau cu prietenii. Ar fi bine
să nu vă angajaţi în activităţi importante.
Scorpion. Partenerul de viaţă nu este de acord să plecaţi întro călătorie de afaceri, motivând că nu este momentul potrivit.
Stabiliţi-vă priorităţile şi ţineţi cont de sfaturile unei rude.
Săgetător. Activitatea profesională este afectată de puterea
scăzută de concentrare. Totuşi, puteţi să rezolvaţi o situaţie
conflictuală la locul de muncă.
Capricorn. Începeţi ziua plin de entuziasm şi vă simţiţi în
stare să demaraţi o nouă lucrare. Revine în actualitate o
problema pe care aţi tratat-o cu superficialitate.
Vărsător. Se pare că aveţi dificultăţi de comunicare şi nu
reuşiţi să vă faceţi înţeles. Este indicat să amânaţi problemele
care necesită putere de concentrare şi răbdare.
Peşti. Nu este recomandabil vă asumaţi noi responsabilităţi.
Se pare că nu sunteţi în cea mai bună formă. Ţineţi cont de
sfaturile partenerului de viaţă, care este dispus să vă ajute!
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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„Conştiinţe mânate de lăcomie” sau
Marele jaf de la Întreprinderea chimică Râşnov
La Întreprinderea chimică de la Râşnov se comisese în toamna anului
1979 un furt în dauna
avutului obştesc care,
„prin proporţiile şi implicaţiile sale depăşeşte
cadrul unui fapt penal
obişnuit”, scria V.Şt. Popescu în „DN”.
Factorii care confereau
acestei „întâmplări regretabile” un caracter insolit constau
atât în mărimea prejudiciului:
peste 265.000 de lei, mare
pentru acea vreme, cât mai
ales în numărul neobişnuit de
mare al infractorilor: 28.
Dar să vedem ce naiba se
întâmplase în uzina râşnoveană. Uzina folosea în procesul de producţie o serie de
materii prime şi materiale
costisitoare, unele aduse din
import cu „importante eforturi valutare”. La un moment
dat, dispecerului Grimter
Hartman i-a venit „ideea funestă”, dar fulminantă, ge-

nială, de a sustrage câteva
butoaie cu alcool etilic din
gestiunea lui Alexandru Andresiu, ştiind că probabil
acesta va fi de acord, gestionarul Alex cedând cu puţin
timp înainte cu mare uşurinţă
unor pretenţii similare formulate de un alt dispecer
amator de căpătuială: Ilie
Bîrsan. Dar Hartman nu putea pentru ca să fure de unul
singur, mai ales că butoaiele
cu pricina trebuiau depozitate
într-un loc ascuns şi sigur,
până la găsirea unui moment
prielnic. Atunci şi-a asigurat
complicitatea unor lucrători
de la formaţia de... pompieri
a întreprinderii râşnovene:
Nicolae Toropoc, Anton Dogaru, Gh. Porancea, Neculai
Rîşnoveanu şi Traian Manu,
oameni cu „moralitate şubredă, gata să abdice de la orice
principiu de dragul unui câştig nemuncit”.
Pentru ca planul hartmanului să poată fi pus în aplicare,
mai trebuiau şi „neşte” paz-

nici. Grimter a întins nada şi
câţiva dintre aceştia au înşfăcat-o repede, cu lăcomie, hulpavi nevoie mare şi lipsă de
scrupule, Aurel Cabăl, Gh.
Şerb, Gh. Fenechiu şi Ioan
Fenechiu, din corpul de pază
militarizată, în loc să apere
„averea obştească”, a căror
securitate le-a fost încredinţată, s-au metamorfozat în
adevăraţi complici ai hoţilor.

Reţeaua s-a extins ineluctabil, amplificându-se geometric, fiind nevoie şi de
mecanicii şi manevranţii din
compartimentul C.F.U., aceştia contribuind la ejectarea din
întreprindere a unor „importante cantităţi de bunuri materiale”. Între timp, Hartman
şi-a extins sfera de activitate,
pe lângă alcool furând şi romacril, romopal, motoare

electrice, corpuri de iluminat.
Mai lipseau de jefuit becurile
simple, băncile, birourile, maşinile şefilor, ce mai, toată întreprinderea!
Şi-a asigurat complicitatea
lui Mihaly Olah, impiegat la
staţia C.F.R. Râşnov, cu ajutorul căruia depozita provizoriu bunurile furate până găsea
amatori să le cumpere la preţ
de chilipir. Aceştia s-au ivit

gârlă, în persoana unor: Gh.
Miuţă, Martin Vaida, I. Martin Vaida II, din judeţul Sibiu
şi Aurel Jentschi din Craiova,
ei devenind părtaşi la delictele
hartmaniene.
În total, s-au comis 76 de
infracţiuni! În acest context
apărea cu atât mai fără sens,
absurdă, eugenionesciană o
caracterizare pe care Întreprinderea chimică Râşnov io făcea lui Ioan Lăzăroiu, care
şi-a însuşit din avutul obştesc
bunuri în valoare de 23.000
lei! Aceasta, adresată instanţei
judecătoreşti, cuprindea o serie de elogii halucinante la
adresa infractorului, încheindu-se cu următoarea precizare: „Este un tovarăş foarte
apreciat de colectivul de muncă, se preocupă în mod deosebit de sarcinile ce revin
colectivului şi îndeplineşte şi
unele sarcini obşteşti”(sic!).
(„Drum Nou”
30 octombrie 1979)
Iulian Cătălui

Impresionanta manifestaţie a Partidului Naţional-Ţărănesc de la Braşov
În faţa a peste 20.000 de
persoane, venite din toată
Ţara Bârsei la adunarea Partidului Naţional-Ţărănesc,
care a avut loc în sala „Astra”
din Braşov, şi-au spus cuvântul următorii: Mihai Popovici,
fost ministru, vicepreşedintele
PNŢ, Ghiţă Pop, secretarul
general al PNŢ, Nicolae Penescu – membru în Comitetul
Central, prof. Gheorghe Dragoş – rectorul Academiei Comerciale, dr. Nicolae Căliman
şi şefii organizaţiilor de sector
ai muncitorimii, ai tineretului,
etc.
Manifestaţia a fost onorată
de prezenţa reprezentanţilor
presei străine a puterilor aliate. Astfel au fost prezenţi delegaţi ai „Daily Sketch”,
„Daily Mail”, „Journal de

Geneve”, „Gazette de Lausanne” şi „United Press”.
Încă nu mijiseră bine zorii
dimineţii şi pâlcuri, pâlcuri
de ţărani şi muncitori, plini
de voie bună, deşi făcuseră
peste noapte zeci de kilometri, se adunau la cele două
puncte de întâlnire stabilite
dinainte: Gara Bartolomeu şi
Fabrica „Schiel”. În fruntea
coloanelor drapelul naţiunilor
unite şi pancarde cu „Trăiască
armata sovietică” şi „Trăiască
naţiunile unite” arătau vrerea
manifestanţilor. Brănenii, în
minunatul lor port, conduşi
de preoţii şi învăţătorii satelor, aşteptau semnalul de plecare. Alături de ei, ţânţărenii
lui Scorţea, vioi şi sfătoşi ca
şi vajnicul lor luptător ţăran.
Muncitorii de la „Malaxa”,

în frunte cu Merişescu şi Modorcea, au răzbit cu greu dar
hotărâţi piedicile puse în calea venirii lor de către provocatorii plătiţi. Săcelele cu
prof. Gheorghe Dragoş, rectorul Academiei Comerciale,
apoi Uzinele „Astra”, „Metrom”, „Cauciuc” şi „Schiel”
au desăvârşit coloana de manifestanţi.

La orele 9 dimineaţa, străzile principale ale Braşovului
răsunau de cântec şi urale. În
marşul „Răsunetul Ardealului” poporul se revărsa în valuri către centrul oraşului,
spre sala „Astra”, care în
aceste clipe se asemăna cu
Câmpia Libertăţii de la 1848.
Au urmat cuvântările personalităţilor prezente. Nico-

lae Căliman, vicepreşedintele
PNŢ Braşov, a vorbit în numele intelectualilor din Ţara
Bârsei, spunând printre altele: „Am urmărit cu groază
războiul de agresiune pe care
îl duceam pe meleaguri străine, cot la cot cu aceia care
ne mutilaseră sistematic
frontierele. Numai gestul
providenţial al Măriei Sale
Regelui şi al sfetnicilor săi
înţelepţi, printre care a fost
şi Iuliu Maniu, neînfricatul
luptător şi patriot ce ne-a
scos în 25 de ani de 2 ori la
liman, au putut transforma
dezastrul iminent într-o temelie de viaţă liberă şi demnă. Noi intelectualii avem o
misiune grea şi plină de răspundere. Suntem chemaţi să
formulăm acele adevăruri

veşnice în baza cărora îşi
câştigă neamurile dreptul la
existenţă. Ţărani, muncitori
şi intelectuali, să ne înşirăm
cu toţii în rândurile Partidului Naţional-Ţărănesc, chemat să înfăptuiască echilibrul
necesar unei armonioase
convieţuiri! Nu va reuşi nimeni să smulgă pe români
din sufletul naţiei. Guvernul
să fie expresia sentimentelor
şi voinţei naţiei române!”
Preşedintele organizaţiei
Braşov a PNŢ, Aron Suciu,
a mulţumit celor prezenţi, iar
la final, mulţimea a intonat
într-un entuziasm de nespus
„Deşteaptă-te române”.
(Tribuna, nr. 1062,
25 octombrie 1944)
Mihaela Lupu
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Iahtul venit din viitor

Grav bolnavă, Pamela Anderson a ajuns un schelet

Bolnavă de Hepatita C, blonda de 47 de ani, care pe vremuri făcea ravagii pe plaja din Baywatch, cântăreşte acum
doar 40 de kilograme. Fostul iepuraş Playboy, Pamela
Anderson este acum de nerecunoscut: extrem de slabă,
palidă şi neîngrijită. „Slăbeşte cu o viteză ameţitoare şi
îngrijorătoare”, a declarat o sursă pentru site-ul Radar
Online. Actriţa cântăreşte doar 40 de kilograme la o înălţime de 1,70 metri. Întrebat de Radar Online, medicul
Neal Handel, chirurg estetician care lucrează în Beverly
Hills, Los Angeles, este de părere că Pamela Anderson
a pierdut 8 kilograme de anul trecut. „Are un aer obosit,
tot corpul pare foarte slab, semnul unei pierderi în greutate
foarte rapide”, a precizat acesta. „Se vede acest lucru
mai ales pe chip. Singura parte a corpului care nu s-a
modificat sunt sânii, dar are implanturi mamare”, a adăugat
acesta. În anul 2000, Pamela Anderson declara într-un
show TV că nu crede că va mai trăi mai mult de 10-15 ani,
tocmai din cauza Heptatitei C de care suferă. Actriţa a
contractat boala în 1998, de la fostul ei soţ, Tommy Lee
Jones, un aprig consumator de droguri injectabile.

Andreea Raicu, despre defectele ei fizice
Designerul Igor Lobanov a conceput un super-iaht, denumit STAR,
care pare desprins din
cărţile SF. Iahtul nici nu
arată ca un vas, ci mai
degrabă se aseamănă
cu un aisberg ciudat
care pluteşte pe apă.

şi-a propus să redefinească
iahturile de lux. STAR măsoară 132 de metri lungime
şi o înălţime de aproape 61
de metri.
STAR are statutul de iaht

„Când am creat acest iaht,
m-am inspirat direct de la stele” spune creatorul acestui vas,
designerul Igor Lobanov, care

privat, dar ar putea fi, de asemenea, cel mai exclusivist hotel plutitor din lume. Poate
găzdui până la 200 de persoane pe zi, iar 36 de vizitatori
pot rămâne peste noapte.
Nava este dotată cu un heliport, o punte de
vizionare subacvatică şi patru lifturi care oferă
acces la cele opt
punţi.

Regina Elisabeta a II-a, insultată după
trimiterea primului său mesaj pe Twitter
Regina Elisabeta a II-a a
Marii Britanii a primit sâmbătă insulte pe Twitter, după
ce vineri seara a transmis primul său tweet, cu ocazia inaugurării unei noi expoziţii
la Muzeul Ştiinţelor din Londra. Responsabilii Palatului
Buckingham au respins posibilitatea de a lua măsuri,
spunând că sunt perfect conştienţi „de natura Twitterului, unde fiecare poate să-şi
exprime opinia”. „Am văzut

câteva tweet-uri conţinând
vulgarităţi, dar acesta este
natura acestui format”, a declarat o sursă.
Poliţia britanică a confirmat că nu a primit nicio plângere, prin urmare nu va
ancheta subiectul. Alături de
insulte, regina a primit mesaje care îi cer să-şi exprime
opinia despre unele programe
populare de televiziune, sau
să posteze poze cu animalele
sale de companie.

În primul său tweet transmis vineri, regina a scris:
„Este o plăcere să deschid
expoziţia cu privire la «era
informatică», azi, la @ScienceMuseum şi sper că publicul o va vizita cu plăcere”,
semnând „Elizabeth R” (Elizabeth Regina).
Conform presei britanice
mesajul a fost scris dinainte,
iar regina nu a făcut altceva
decât să apese butonul pentru
a-l trimite.

Brad Pitt, luat la mişto din cauza soţiei
Invitat în emisiunea „Între
două ferigi” („Between Two
Ferns”) moderată de artistul
de comedie Zach Galifianakis, Brad Pitt a fost aspru ironizat, ţinta glumelor fiind rolul
de găină şi nu de cocoş pe
care Brad l-ar avea în căsnicia
cu Angelina Jolie. Mai mult
de atât, Pitt a primit critici legate şi de talentul său actoricesc, moment de-a dreptul
jenant pe care acesta l-a depăşit însă cu brio.
Galifianakis, prezentatorul
acestui show TV de satiră, l-a
întrebat pe Brad Pitt: „Îţi este
greu să îţi menţii bronzul pielii?”. Nedumerit, Brad Pitt a
dorit să afle motivul din spatele acestei întrebări, iar Ga-

lifianakis a răspuns: „Pentru
că trăieşti în umbra soţiei tale”.
Zach Galifianakis l-a întrebat apoi pe invitatul său dacă
relaţia acestuia cu Angelina
Jolie seamănă cu „una dintre
acele poveşti de dragoste clasice” şi apoi a făcut o menţiune expresă, aducând în
discuţie personajele Ross şi
Rachel din serialul de televi-

ziune „Prietenii tăi/ Friends”,
în care unul dintre rolurile
principale a fost interpretat de
prima soţie a lui Brad Pitt, actriţa Jennifer Aniston.
Însă ultima insultă a venit
atunci când prezentatorul
acestei emisiuni de umor şi
satiră a pus următoarea întrebare: „Crezi că oamenii se
concentrează prea mult pe felul în care arăţi şi nici măcar
nu îşi dau seama că eşti doar
un actor de rahat?”.
Brad Pitt i-a aruncat o privire urâtă şi, apoi, a scuipat
guma de mestecat în direcţia
actorului, care l-a nimerit pe
acesta fix intre ochi. Relaxat,
Brad Pitt a continuat: „Următoarea întrebare, te rog!”.

Incredibilul iaht dezvoltă
o viteză maximă de 18 noduri şi are aproape 11.500
metri pătraţi de spaţiu interior de lux. Puntea de sus
oferă o vizibilitate de peste
20 de kilometri şi o panorama incredibilă.
Potrivit creatorului său, Igor
Lobanov, super-iahtul de lux
STAR va costa în jur de 400
de milioane de euro sau aproximativ 500 de milioane de
dolari.

Vedeta a vorbit, în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, despre micile sale
defecte fizice. Andreea a
mărturisit că are pungi la
ochi, dar a învăţat să le
accepte şi nu a vrut niciodată să scape de ele
printr-o intervenţie estetică. „E ca şi cum aş zice
că eu nu pot să accept că am pungi la ochi. Ele sunt
acolo, am două variante: să le accept sau să le tai. Nu
am vrut să le tai pentru că le-am acceptat...”, a spus prezentatoarea de televiziune.

