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Duminică mergem
la vot!
Rusia a testat capacitatea
de răspuns a NATO
la un atac aerian

Am intrat pe ultima sută de metri în ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale! Potrivit reprezentanţilor Biroului
Electoral Judeţean vineri şi sâmbătă vor fi amenajate secţiile de votare.
Duminică, pe 2 noiembrie, alegătorii pot vota atât cu
cartea de identitate, cu buletinul cât şi cu paşaportul simplu.
Cei care se află în ziua votării în altă localitate decât cea
de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie
de votare, după o declaraţie scrisă. Cetăţenii români, care
nu se află în ţară în ziua alegerilor pot vota la secţiile organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare
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ale României. „Pentru a exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, alegătorii trebuie să depună o
cerere însoţită de actele care dovedesc faptul că este nedeplasabil sau netransportabil. Cererea însoţită de acte se
depune sâmbătă, 1 noiembrie, între orele 18.00 -20.00,
la sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi” a precizat
Claudiu Petra, reprezentantul Biroului Electoral Judeţean
Braşov. Peste 570.000 de buletine de vot au ajuns la Braşov. În judeţul nostru pe listele electorale permanente sunt
înscrişi peste 518.000 de alegători. Avem 448 de secţii
de votare în judeţ, iar dintre acestea 177 în municipiu.

Avioane NATO au decolat spre patru zone diferite, marţi şi
miercuri, pentru misiuni de interceptare a patru grupuri de
avioane militare ruse care efectuau „manevre” deasupra Mării
Negre, Mării Baltice şi Mării Nordului, precizează Alianţa
Nord-Atlantică într-un comunicat de presă. „Intensitatea acestor zboruri ruseşti reprezintă un nivel neobişnuit de activitate
aeriană deasupra spaţiului european”, arată NATO.
Miercuri după-amiază, radarele NATO au detectat şi au urmărit patru aeronave ruseşti deasupra Mării Negre, în spaţiul
aerian internaţional. A fost vorba despre două bombardiere
TU-95 Bear-H şi de două avioane de luptă Su-27. Avioanele
de luptă ale Turciei le-au interceptat, iar NATO a continuat
să le urmărească în spaţiul aerian.
Deasupra Mării Nordului şi a Oceanului Atlantic, au fost de
asemenea interceptate 8 avioane ruseşti, miercuri. Radarele
NATO le-au detectat zburând în formaţie, deasupra Mării
Nordului. Avioane F-16 ale Norvegiei le-au interceptat şi au
identificat 4 bombardiere TU-95 Bear-H şi 4 avioane-cisternă
de alimentare Il-78. Formaţia rusească a zburat deasupra
Mării norvegiene, prin spaţiul internaţional, apoi au continuat
peste Marea Nordului. Aici au fost interceptate de avioane
Typhoon ale Marii Britanii. Când au ajuns deasupra Oceanului
Atlantic, avioanele ruseşti au fost preluate de avioane F-16
ale Portugaliei. Ruşii s-au întors prin vestul Marii Britanii,
către Rusia. Aeronavele ruseşti nu au comunicat planurile de
zbor şi nici nu au avut contact radio cu autorităţile de control
de trafic aerian civile, neavând nici echipament de poziţionare
automată prin satelit la bord.
În 2014, NATO a avut peste 100 de misiuni de interceptare
a aeronavelor Rusiei. Cifra este de trei ori mai mare faţă de
2013, anunţă NATO. NATO arată însă că practica Rusiei
pune în pericol aviaţia civilă, pentru că deseori nu comunică
planurile de zbor şi nici nu folosesc transmiţătoarele de poziţionare de la bord. Astfel, controlorii de trafic aerian civili
nu pot detecta aceste aeronave.

Cercetat sub control judiciar

Examen greu pentru „olimpice”

Educatorul de la o grădiniţă particulară din Braşov care ar fi abuzat
sexual o fetiţă de cinci ani va fi cercetat sub control judiciar, au decis
procurorii, în timp ce reprezentanţii
ISJ au descoperit că grădiniţa la care
lucra bărbatul nu are autorizaţie de
funcţionare. Carmina Nicolescu, directorul Fundaţiei Schmidt, care de-

În runda cu numărul opt a Ligii Naţionale de Baschet Feminin, formaţia
Olimpia CSU Braşov va juca pe teren
propriu în compania uneia dintre forţele baschetului feminin românesc,
Sepsi Sfâtu Gheorghe. Chiar dacă recunoaşte că adversarele de sâmbătă
sunt favorite din toate punctele de
vedere, tehnicianul „olimpicelor”,

ţine grădiniţa, susţine că bărbatul a
fost dat afară imediat după sesizare.
„Lucra de doi ani la centrul nostru.
Toate testările psihologice sunt trecute, nu a existat niciun altfel de
incident... Cunoştea foarte bine limba
germană şi avea studii, se pare că şi
în Germania a lucrat cu copii”, a
spus Carmina Nicolescu.
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Dan Calancea este convins că trupa
pe care o conduce poate produce o
surpriză. Partida dintre Olimpia CSU
Braşov şi Sepsi Sfâtu Gheorghe se
va disputa sâmbătă cu începere de la
ora 13.30 la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”. La partidă
şi-au anunţat prezenţa şi 250 de suporteri din Sfântu.
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Condamnat la închisoare capturat de polițiștii din Racoș
Ieri au fost organizate și desfășurate acțiuni pe raza
județului, în vederea depistării persoanelor pe numele cărora instanțele de judecată au emis mandate de executare
a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii din Racoș au de Tribunalul Brașov, în data de 28.10.2014, mandat de executare a doi ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii
de lovire și alte violențe. Persoana menționată a fost
reținută de polițiști și încarcerată în penitenciarul Codlea.

A lăsat două sate fără ton la telefon
Un bărbat de 32 de ani din Cincu s-a apucat să taie cablul
telefonic de pe stâlpi, fără a mai ţine cont că acţiunea sa
va lăsa fără ton la telefon gospodăriile din două sate. Tânărul a fost prins în flagrant, zilele trecute, tocmai când
tăia de zor cablul, pe Drumul Judeţean 105 A, între localităţile Toarcla şi Cincu. Conform „Bună ziua, Făgăraş!”,
oamenii legii se aflau în patrulare la miezul zilei, când hoţul
tăia cablul de oţel, care alimenta satele Cincu şi Gruiu.
Cel mai probabil, intenţia sa era să-l valorifice la un centru
de colectare a fierului vechi. Pe numele său s-a întocmit
un dosar penal pentru săvârşirea a două infracţiuni: tentativă la furt calificat şi distrugere.

A murit după ce a căzut din căruţă
În localitatea covăsneană Racoşul de Sus a avut loc marţi
un accident tragic, un bărbat găsindu-şi sfârşitul după ce
a căzut dintr-o căruţă. Potrivit covasnamedia.ro, victima
se deplasa cu căruţa împreună cu soţia sa, iar la un moment dat, din cauza denivelărilor, s-a dezechilibrat şi a
căzut din vehicul. La examinarea sumară a cadavrului sa constatat că acesta nu prezenta urme vizibile de violenţă
în afara celor provocate de căzătură. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Covasna pentru
efectuarea necropsiei. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în
care a survenit decesul persoanei.
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Sistemul de rambursare
a accizei nu funcţionează
Sistemul de rambursare
a accizei suplimentare
nu funcţionează conform regulilor în România, iar menţinerea
acestui sistem nefuncţional are efecte negative
pentru transportatorii
rutieri, dar şi pentru pasageri şi statul român.
Semnalul de alarmă a fost
transmis de Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri
din România (UNTRR), întrun comunicat de presă.
„Deşi este în vigoare încă
din luna iunie 2014, sistemul
de rambursare a accizei suplimentare nu funcţionează, dovadă fiind faptul că niciun
transportator rutier nu a recuperat nici măcar un cent pentru combustibilul alimentat în
România anul acesta. Prin
comparaţie, firmele care au
alimentat combustibil în Ungaria sau Austria au recuperat
deja TVA şi acciza pentru lunile aprilie/mai/iunie încă din

Transportatorii rutieri nu au recuperat nici măcar un cent pentru combustibilul alimentat în România anul acesta
luna septembrie 2014. Având
în vedere această situaţie,
UNTRR avertizează Guvernul
României că menţinerea acestui sistem nefuncţional are
efecte negative în lanţ, cel mai
important fiind reducerea constantă a volumului de carburant consumat în România. De
asemenea, se reduc constant
sumele încasate la bugetul de
stat cu titlu de accize, iar toţi
transportatorii rutieri români

din zonele de frontieră, chiar
dacă nu fac transport internaţional, ies şi alimentează în
afara României pentru ca apoi
să consume în ţară”, se arată
în comunicat.
Transportatorii solicită statului român trebuie să ia măsurile necesare pentru a
asigura un tratament egal al
operatorilor de transport rutier
români între ei şi faţă de cei
din alte state. „Precizăm că

actele normative publicate recent cu privire la modificarea
şi completarea procedurii de
restituire a accizei pe motorina
utilizată în transporturile rutiere reprezintă un pas înainte,
însă nu elimină prevederile anticoncurenţiale şi discriminatorii semnalate de asociaţia
noastră, cu impact negativ asupra bunei funcţionări a pieţei
de transport rutier din România”, afirmă UNTRR.

Preşedintele parlamentului ungar: Ungaria
ar trebui să ia în considerare ieşirea din UE
Dacă Uniunea Europeană vrea să dicteze Ungariei
ce să facă, atunci Ungaria
ar trebui să ia în considerare ieşirea treptată din
Uniune, iar dacă Bruxellesul îi spune unei ţări cum
ar trebui să se guverneze,
atunci se aseamănă cu
Moscova înainte de schimbarea regimului, a declarat
Laszlo Kover, preşedintele
parlamentului maghiar şi
membru al partidului de
guvernământ Fidesz.
Însă Kover şi-a descris scenariul drept unul de „coşmar”
şi a precizat că are îndoieli
că acesta va deveni realitate,
potrivit origo.hu. El a spus,
de asemenea, că nu UE şi
NATO sunt problema, ci mai

degrabă faptul că „lumea
euro-atlantică este zdruncinată din punct de vedere moral”.
Kover consideră că de la
căderea comunismului guvernele şi liderii financiari din

unele ţări vestice cred că
pot face tot ceea ce vor.
Discursul a atras imediat
tirul opoziţiei politice. Un
parlamentar i-a cerut premierului Viktor Orbán săl „disciplineze” pe Kover
deoarece opiniile sale lezează interesele internaţionale ale tuturor ungurilor.
Politicianul a spus că a venit timpul ca premierul să
anunţe dacă viitorul Ungariei stă într-o alianţă cu
Moscova sau într-una cu
Bruxellesul.
Partidul Liberal a catalogat
declaraţiile lui Kover ca fiind
„o greşeală serioasă”, mai
ales după ce SUA au sancţionat şase oficiali maghiari prin
interdicţii de călătorie.

Enel vinde activele din România
Procesul de vânzare a activelor Enel din România şi Slovacia
este aproape de a fi încheiat, a
declarat joi directorul general al
grupului, Francesco Starace, care
a reiterat că investitorii interesaţi
pot depune oferte angajante
până la finele lui noiembrie.
„Vânzarea activelor se află
într-un stadiu avansat. Există un
anumit număr de cumpărători
potenţiali, iar ofertele angajante
vor fi primite pentru fiecare ţară

în parte până la finele lunii noiembrie, la o distanţă de trei săptămâni”, a spus Starace în
timpul unei audieri în parlamentul italian, citat de publicaţia online Il Sole 24 Ore, preluată de
Mediafax în pagina electronică.
Starace a precizat că vânzarea activelor Enel din România şi Slovacia „nu
reprezintă un vot de neîncredere în cele două pieţe”, ci că
unităţile din cele două ţări au

fost active uşor de identificat
în încercarea de a atinge cifra
ţintiţă prin programul de reducere al datoriilor.
Enel este compania de utilităţi cu cele mai mari datorii
din Europa, astfel că grupul
italian a decis să vândă active
în valoare de peste 4 miliarde
de euro până la finalul acestui
an, pentru a reduce nivelul datoriei şi pentru a-şi păstra ratingul pentru investiţii.
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Educatorul cercetat pentru
corupere sexuală e liber
Educatorul de la o grădiniţă particulară din
Braşov care ar fi abuzat
sexual o fetiţă de cinci
ani va fi cercetat sub
control judiciar, au decis
procurorii, în timp ce reprezentanţii ISJ au descoperit că grădiniţa la
care lucra bărbatul nu
are autorizaţie de funcţionare.
Un educator în vârstă de 33
de ani este acuzat că a mângâiat o fetiţă în zona organelor
genitale în timp ce copila dormea. Mama fetei a depus plângere la Poliţie, iar anchetatorii
îl cercetează pe suspect în libertate sub control judiciar, nefiind propus instanţei pentru
arestare preventivă.
Carmina Nicolescu, directorul Fundaţiei Schmidt, care
deţine grădiniţa, susţine că băr-

Un educator în vârstă de 33 de ani este acuzat că a mângâiat o fetiţă în zona organelor genitale
batul a fost dat afară imediat
după sesizare.
„Lucra de doi ani la centrul
nostru. Toate trestările psihologice sunt trecute, nu a existat
niciun altfel de incident... Cunoştea foarte bine limba ger-

mană şi avea studii, se pare că
şi în Germania a lucrat cu copii”, a spus Carmina Nicolescu.
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Braşov a aflat din
presă despre acest incident, dar

Incendiu la talciocul auto din Bartolomeu!
17 mașini au fost avariate
Un număr de 17
maşini expuse spre
vânzare într-un parc
auto din cartierul Bartolomeu din Braşov au
fost avariate în urma
unui incendiu puternic
izbucnit, ieri dimineaţă, la o magazie cu
lemne din zonă.
Potrivit purtătorului
de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) Braşov, Ciprian Sfreja, incendiul a izbucnit ieri
dimineaţă, în jurul orei
06.30, la o magazie unde se
aflau depozitate lemne. Incendiul a distrus magazia pe o suprafaţă de 400 metri pătraţi,
pompierii intervenind cu trei
autospeciale pentru stingerea
focului.

„În momentul sosirii echipajelor, focul ardea cu flăcări foarte mari, de şase-şapte metri
înălţime. De asemenea, focul a
ajuns şi la parcul auto aflat în
apropiere şi a distrus, în diferite
proporţii, 17 autoturisme ex-

puse spre vânzare”, a spus
Sfreja, citat de Mediafax.ro.
Intervenţia pompierilor a durat aproximativ două ore, iar
cauza producerii incendiului
nu a fost stabilită. Poliţia a declanşst o anchetă în acest caz.

Autobuzele RAT vor circula după un
program special, în ziua alegerilor
Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov aduce
la cunoştinţa călătorilor faptul
că duminică, 2 noiembrie
2014, autobuzele şi troleibuzele de pe liniile care circulă
într-o zi obişnuită de duminică vor avea un orar special,
adaptat nevoilor de transport

existente în ziua desfăşurării
alegerilor.
Astfel, circulaţia mijloacelor de transport în comun
va începe la ora 5.30, cu o
cursă (tur - retur) din ambele
capete de linie ale autobuzelor
şi troleibuzelor care circulă de
regulă în zilele de duminică

şi sărbători legale. Ulterior, în
intervalul orar 6.30 – 22.30,
programul de circulaţie va fi
unul obişnuit unei zile de duminică.
Liniile care nu circulă în
mod obişnuit în zilele de duminică NU vor circula nici în
ziua de 2 noiembrie

şi despre existenţa grădiniţei
respective, deoarece aceasta
nu are acreditare ARACIP
(Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar) şi nici autorizaţie de funcţionare.

„Această grădiniţă nu există
din punctul nostru de vedere
pentru că nu are acreditare
ARACIP şi nici autorizaţie de
funcţionare. Nu există în baza
noastră de date. Dacă avea autorizaţie, directorul unităţii avea
obligaţia să informeze ISJ despre
orice incident. Conforme legii şi
a metodologiei de predare în învăţământul preşcolar, personalul
trebuie să treacă prin anumite
concursuri ca să poată intra în
sistem. Dacă s-ar fi depus o sesizare, măcar din partea părinţilor, am fi putut face nişte
verificări, dar noi nu am primit
nimic”, a declarat Maria Szabo,
inspector şcolar adjunct al ISJ
Braşov, potrivit Mediafax.ro.
De asemenea, ieri, inspectorii
Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului
(CJPC) Braşov s-au sesizat din
oficiu şi au făcut un control la
grădiniţa particulară, constatând

că unitatea nu are autorizaţie de
funcţionare. „Noi ne-am sesizat
din oficiu şi am vrut să facem
verificările care ţin de activitatea
grădiniţei respective. În momentul controlului nu ni s-a putut
prezenta autorizaţia de funcţionare, care nu era afişată în loc
vizibil, conform legii, ci doar o
autorizaţie sanitar-veterinară
care nu este suficientă”, a declarat şeful CJPC Braşov, Sorin
Susanu.
Inspectorii au găsit nereguli
şi la blocul alimentar. „Ca şi
măsuri, cred că se va dispune
suspendarea zonei de alimentaţie, iar dacă nu se vor putea prezenta documentele pentru
autorizaţia de funcţionare, nu
doar vreun aviz de la vreo instituţie, ci autorizaţia de funcţionare, se va suspenda în totalitate
funcţionarea grădiniţei. Dar
sancţiunile se dau la sfârşitul
anchetei”, a mai spus Susanu.
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Știri pe scurt
Dacia rămâne brandul cu cea mai mare creştere în UE

Dacia şi-a crescut cota de piaţă în Europa cu 0,2%,
la 2,4%, în cel de-al treilea trimestru faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, şi rămâne brandul cu cea
mai rapidă creştere pe piaţa auto europeană, contribuind la avansul de 6,7% al veniturilor grupului
Renault, de care aparţine. Renault a raport venituri
în urcare în al treilea trimestru din acest an, de
8,53 de miliarde de euro, în comparaţie cu 7,99 miliarde de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut,
se arată într-un comunicat al grupului. Această creştere limitează pierderea importantă din al doilea
trimestru din acest an, când veniturile Renault au
scăzut cu 5% faţă de al doilea trimestru din 2013.
Astfel, la nivelul primelor nouă luni, veniturile totale
ale grupului francez au scăzut cu 0,3% faţă de acelaşi interval al anului trecut.

Mai puţine PFA-uri şi SRL-uri
Anul 2014 a fost mai sărac în înmatriculări de societăţi
comerciale şi persoane fizice autorizate la Braşov.
Conform datelor statistice furnizate de Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului în primele 9 luni ale anului
s-au înmatriculat aproape 2.500 de afaceri, mai puţine
cu câteva sute faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Faţă de primele 9 luni ale lui 2013 se constată o
scădere a înmatriculărilor, cu aproximativ 350 la număr. Dacă anul trecut au fost în total 2.850 de înmatriculări la Registrul Comerţului, în 2014, s-au
înregistrat aproape 2.490 de afaceri. Astfel în perioada
1 ianuarie - 30 septembrie 2014 puţin peste 800 de
braşoveni au devenit persoane fizice autorizate în
timp ce anul trecut au fost aproape 920 de PFA –uri.
În 2013 au fost 1.385 de Societăţi cu Răspundere Limitată înregistrate, iar anul acesta 1273.

ECONOMIC

Vineri

Producătorii de carne
cer facilități fiscale concrete
Producătorii de carne de
porc solicită autorităților
amânarea plății TVA la
carne pentru 6 luni și reducerea TVA la 9%, întrucât există riscul ca
fermierii din acest sector
să dea faliment, potrivit
președintelui Federației
Naționale PRO AGRO,
Alex Jurconi.
„Vrem amânarea plății
TVA la carne de porc de la
1 noiembrie pentru 6 luni și
reducerea TVA la carne și
produse din carne de la 1 ianuarie. Impactul bugetar la
o primă analiză a măsurii de
amânare la plată a TVA pe
lanțul cărnii de porc trebuie
să fie de aproximativ 100 de
milioane de euro. Reducerea
TVA pe lanțul cărnii de porc,
de pasăre, oaie și vită de la
24% la 9% ar avea un impact asupra bugetului de circa 300 de milioane de euro.
Scăderea temporară a încasărilor din TVA pe lanțul
cărnii, indiferent de ce specie

vorbim, va fi compensată rapid de scoaterea la suprafață
a economiei subterane, de
creșterea consumului datori-

tă repoziționării prețurilor la
raft, de scăderea fraudei fiscale în general, pentru că
TVA este doar o măsură an-

tifraudă, dar vorbim de impozit pe profit, de munca la
negru, de plata tuturor taxelor”, a explicat Alex Jurconi,
în cadrul unei confe-rintʼe de
presă organizată la standul
PRO AGRO de la Indagra.
Potrivit fermierilor din domeniu, în perioada august —
octombrie 2014 pretʼurile plătite fermierilor au scăzut cu
25%, iar pierderile fatʼă de
costurile de productʼie au ajuns
săptămâna trecută la circa 136
de lei/animal livrat.
Deși crescătorii de porcine
din România nu au contracte
directe cu Rusia, embargoul
pentru carnea de porc provenită din Uniunea Europeană
influentʼează în mod indirect
piatʼa cărnii de porc din România. La sfârșitul lunii septembrie 2014, în UE se
înregistra un excedent de circa
370.000 de tone de produse
și subproduse din carne de
porc, pentru care Comisia Europeană intentʼionează să activeze măsura stocajului
privat.

Autorităților din România pot achiziționa
produse și servicii ecologice din 2015
Legea Achizitʼiilor Publice
Verzi va permite autoritătʼilor
publice să achizitʼioneze, din
2015, produse și servicii ecologice și va contribui la dezvoltarea unei pietʼe de profil al
cărei potentʼial este estimat la
20 de miliarde de lei.
Proiectul de lege privind
achizitʼiile publice, initʼiat de
Ecopolis și Fundatʼia Terra Mileniul III, în parteneriat cu Ministerul
Mediului
și
Schimbărilor Climatice a fost
dezbătut la nivelul întregii tʼări,

în cadrul a opt evenimente de
specialitate. Au fost consultate
peste 120 de autoritătʼi publice,
companii și organizatʼii neguvernamentale. De asemenea,
au fost încheiate protocoale de
colaborare cu 10 autoritătʼi de
la nivel local și central.
Proiectul „5% în 5 ani.
Achiziții verzi pentru o economie verde” a fost co-finantʼat
printr-un grant din partea
Elvetʼiei prin intermediul
Contributʼiei Elvetʼiene pentru
Uniunea Europeană extinsă și

desfășurat în perioada august
2013 - octombrie 2014.
Conform unei statistici prezentată în primăvara acestui
an de către Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis și
Fundatʼia Terra Mileniul III,
autoritătʼile publice din România cheltuiesc, în fiecare an,
100 de miliarde de lei pentru
achizitʼii publice, iar dacă 20%
din acest cuantum ar merge pe
achizitʼii publice ecologice,
piatʼa de profil ar valora 20 de
miliarde de lei.

Teodorovici: PIB-ul României crește în acest an
cu peste 3% grație fondurilor europene
Produsul Intern Brut
(PIB) al României va crește
în acest an cu peste 3% ca
urmare a atragerii fondurilor europene, a declarat, ier,
ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Acesta estimează că valoarea facturilor emise de
România spre a fi decontate
de Uniunea Europeană, ca
urmare a derulării proiectelor cu finantʼare europeană, se ridică la 3,5 miliarde
de euro, iar sumele care urmează a fi încasate vor
ajunge, de asemenea, la 3,5
miliarde de euro.

Sumele efectiv atrase de
România sunt cu 0,7 miliarde de euro mai mari fatʼă de
anul precedent, în care România a emis facturi de 3,5
miliarde de euro și a încasat
efectiv 2,8 miliarde.
Referindu-se la gradul de
absorbtʼie a fondurilor europene, ministrul a subliniat
că acesta a ajuns, în momentul de fatʼă, la nivelul de
40% din totalul alocatʼiilor
repartizate tʼării noastre. El
estimează că la sfârșitul
anului viitor, nivelul de
absorbtʼie a fondurilor europene se va ridica la 80%.

„Închidem actualul cadru
financiar 2007-2013 cu
80% din 19,2 miliarde de
euro cât a fost alocat României. Din păcate, nu putem ajunge la 100% pentru
că timpul nu ne mai permite acest lucru. Să nu uităm
că România a fost șase ani
lipsă de pe harta Europei
în ceea ce înseamnă fonduri europene. România a
avut blocată finanțarea europeană în proporție de
98%. Din păcate, am fost
singurul stat în această
situație", a afirmat Teodorovici.
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Dr. Victor Zota: Anul acesta vom efectua
mai multe transplanturi ca în 2013
Coordonatorul Programului național de transplant, dr. Victor Zota, a
declarat
într-o
conferință de presă că
în 2014 va fi depășit numărul de transplanturi
realizate anul trecut.
„Rezultatele ne situează pe
locul doi în Europa ca progres
al activității de transplant.
Anul trecut, România a avut
una dintre cele mai mari
creșteri. Am avut 100%
creștere. Anul acesta avem
cam 110%. Vom depăși numărul de transplanturi pe
care le-am efectuat anul trecut. S-au realizat 100 de
transplanturi hepatice, aproape 200 de transplanturi renale, s-au făcut până în momentul de față peste 200 de transplanturi de măduvă”, a explicat Zota. Potrivit acestuia, în
România există peste 45 de
centre acreditate pentru declararea donatorilor și nu se
înregistrează o rată îngrijoră-

Tot mai multe familii cu rude în moarte clinică acceptă să ajute alte persoane care au nevoie urgentă de transplant
toare a refuzului de donare de
organe. „Noi avem în general
20% - 25% rată a refuzului,
ceea ce este extrem de bine la
nivel mondial.”, a spus coor-

donatorul
Programului
natʼional de transplant.
El a sustʼinut că, prin intermediul unui proiect, în
cursul anului viitor, vor fi

deschise primele două bănci
de tʼesuturi și celule la standarde europene.
„Este un proiect foarte
vechi pe care Ministerul

Sănătății nu a reușit să îl finalizeze. Acum, în această perioadă de ministeriat, s-a
reușit demararea acestui proiect. Este vorba de patru centre în total: București, Iași,
Târgu Mureș, Timișoara”, a
mai spus Zota.
Opţiunea pentru transplant
de organe după moarte poate
fi înscrisă pe cardul naţional
de sănătate din timpul vieţii,
dar oricum va fi întrebată familia decedatului, a declarat,
coordonatorul naţional de
transplant, Victor Zota.
"Am cerut să fie scosă
această opţiune de pe card.
Dar dacă o personaă doreşte
în mod expres să fie trecută
pe cipul cardului naţional de
sănătate din timpul vieţii, o
poate face, noi oricum vom
întreba familia", a explicat
Zota. El a spus că sunt multe
motive pentru care o persoană se poate răzgândi în privinţa donării organelor după
moarte şi este dificil să se
şteargă de pe cip această op-

ţiune. În aceste condiţii, familia este întrebată dacă
menţine acordul dat în viaţă
de donator sau nu, a continuat Zota.
La rândul său, prof. dr. Irinel Popescu a declarat că în
România există loc pentru o
creștere sau chiar o dublare
a numărului de transplanturi.
„Este clar că în România
există loc pentru o creștere,
chiar pentru o dublare, dacă
se vor mai oferi condiții,
pentru că cifrele raportate la
un milion de locuitori - numărul de donatori în România este încă redus comparativ cu restul țărilor europene - România are mult mai
mari necesități de transplant.
Din punctul de vedere al
transplantului hepatic, anul
trecut a devenit clar că un
program nu mai este
suficient pentru transplantul
hepatic. Am deschis și al doilea program la Spitalul Sfânta Maria”, a adăugat Irinel
Popescu.

Berea îmbunătățește fertilitatea
O bere pe zi duce la dublarea fertilitătʼii masculine, potrivit unui studiu realizat de
cercetători de la Massachusetts General Hospital din
Boston. În schimb, consumul
excesiv de cafea poate scădea
drastic șansele unui cuplu de
a avea copii, relatează luni
7sur7.be.
Studiul s-a desfășurat pe
105 bărbatʼi ale căror partenere au recurs la fecundarea
in vitro și care aveau vârsta
medie de 37 de ani.
Nu se știe dacă alcoolul și cafeina au același efect asupra sarcinilor naturale, „dar, dacă vreți
să îmbunătățiți rata de succes
a fertilizărilor in vitro, să reușiți
să aveți un copil de la prima încercare și să scutiți emoții și
bani, știți ce aveți de făcut”,

spun cercetătorii.
Un alt studiu arată
că vegetarienii au o
concentratʼie slabă
de spermatozoizi
fatʼă de cei care nu
sunt vegetarieni.
„Regimul afectează semnificativ
calitatea spermei”, spune dr
Eliza Orzylowka
de la Universitatea Loma Linda
din California. Ea
avertizează totodată
asupra consumului
excesiv de soia.
Cele două studii au
fost
prezentate
la
conferintʼa anuală de medicină a reproducerii, care are
loc la Honolulu.

Exercițiile fizice protejează femeile aflate
la menopauză împotriva cancerului mamar
Practicarea unei activitătʼi
fizice regulate protejează femeile aflate la menopauză
împotriva riscurilor de cancer
mamar. Patru ore de mers cu
bicicleta pe săptămână, în
ritm moderat, sunt suficiente
în acest sens, potrivit echipei
de cercetători de la Institutul
„Gustave Roussy”, centru
francez pentru combaterea
cancerului, scrie sâmbătă pas-

sionsante.be.
Specialiștii au analizat datele referitoare la circa 60.000
de femei aflate la menopauză,
observate în medie timp de
nouă ani. Rezultatul arată că
cele care au practicat o activitate fizică regulată (în
medie o jumătate de oră pe
zi cu intensitate moderată) în
ultimii patru ani prezentau un
risc cu 10% mai mic să sufere

de cancer mamar invaziv fatʼă
de cele care nu se mișcau destul. Este necesar însă ca efortul să fie constant, constatându-se că, în cazul încetării
activitătʼii, efectul benefic scade progresiv.
Acest impact favorabil nu
depinde de parametri ca indicele de masă corporală
(IMC) sau de greutate, încheie passionsante.be.
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Tipografia
lui Johann Gott

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Cultura şi educaţia din Braşov au avut o
largă răspândire la începutul
epocii moderne, datorită editării în număr mare a unor publicaţii
şi cărţi. Unul dintre tipografii care au făcut
istorie la Braşov este Johann Gott.
Născut în 1810, în Germania, Johann Gott,
învaţă meseria de tipograf înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani, şi apoi pleacă în
„obişnuita călătorie de calfă, pentru se perfecţiona. Astfel, poposeşte în câteva oraşe europe, stabilindu-se în cele din urmă la Braşov.
Aici, se angajează în tipografia Schobeln, succesoarea tipografiei lui Honterus, ce-şi avea
sediul pe strada Vămii, actuala Mureşenilor.

Doi ani mai târziu,
avea de primit drept plată
Gott cumpără tipogradouă părţi din tirajul săptăfia, unde vor apărea
mânal de 600 de exemplare,
primele ziare germane
iar după plata cheltuielilor,
şi maghiare locale. Deprofitul se împărţea în două.
vine unul din cei mai
de vază oameni ai ce50 de ani mai târziu, în 1888,
tăţii şi se împrieteneş„Gazeta de Transilvania” va fi
te cu profesorul şi
scoasă la tipografia lui Aurel
ziaristul George BaMureşianu, fiul lui Iacob Muriţiu. Astfel, la tiporeşianu. În acelaşi an, Gott se
grafia lui Johann
stinge din viaţă.
Gott se tipăresc periodicele româneşti
În 1990, fosta stradă Cooperaţiei
„Foaia duminicii”,
din centrul oraşului Braşov, care
„Foaia literară”, preface legătura între Apollonia
cum şi primul ziar politic românesc din Tran- Hirscher şi Nicolae Bălcescu, a primit numele
silvania, redactat de Bariţiu – „Gazeta de „Johann Gott”, fiind astfel recunoscute meTransilvania”, cu suplimentul „Foaie pentru ritele acestui renumit tipograf şi editor.
minte, inimă şi literatură”. Ca editor, Gott
Elena Cristian
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Meditaţii gratuite cu
profesori universitari
Dacă eşti licean în ultimii doi ani de studiu
şi vrei să te pregăteşti
foarte serios pentru
examenul de bacalaureat, Universitatea
Transilvania organizează consultaţii.
Meditaţiile sunt gratuite, iar
orele de pregătire pentru bacalaureat vor fi susţinute de
profesorii universitari de la
Facultăţile de Litere şi Matematică şi Informatică. Meditaţiile pentru matematică vor
începe în luna noiembrie, iar
pentru limba şi literatură română orele de pregătire au
fost stabilite pentru semestrul
doi al acestui an şcolar.
Cursurile de pregătire pentru examenul de bacalaureat
sunt organizate la disciplinele
Limba şi literatura română (în
corpul T al universităţii, b-dul
Eroilor nr. 25) şi Matematică
(în corpul P al universităţii,
str. Iuliu Maniu nr. 50).

Universitatea Transilvania doreşte îmbunătăţirea rezultatelor la
Bacalaureat – spune rectorul prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan
Pregătirea este concepută
sub forma unor module interactive, ce vor fi susţinute de
profesori renumiţi din universitate, începând din semestrul
I la Matematică şi din semestrul al II-lea şi la Limba şi
literatura română. La matematică se vor desfăşura cur-

suri de algebră, de analiză matematică, trigonometrie sau
geometrie, pe cele două tipuri
de subiecte M1 şi M2, iar la
română se va pune accent pe
formarea şi antrenarea capacităţii de argumentare pe texte, pe retorică şi comunicare,
încercându-se astfel să se răs-

Proiect pentru reintegrarea femeilor
care au supravieţuit cancerului la sân

25 de femei bolnave de cancer la sân din Braşov vor beneficia de ajutor specializat
pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii, printr-un proiect unicat
în România, desfăşurat de
Asociaţia „Glasul Prieteniei”
în parteneriat cu Primăria Braşov şi două intituţii medicale.
„După o serie de activităţi
medicale, operaţii, radioterapii
şi trecând prin trauma psihică
a acestei boli care sperie şi lumea din jurul tău, descoperi
că până la urmă eşti bolnav
de o boală cronic, posibil de
tratat în societatea modernă,
şi că trebuie să te reintegrezi
în viaţa socială şi să redevii
activă. Asa s-a născut acest
proiect <Supravieţuirea cu
cancerul la sân>, care ne ajută să ne continuăm viaţa. Este
o idee originală, suntem mândre că o putem pune în aplicare şi că putem oferi acest
suport, cu personal specializat.
Pe parcursul celor şase luni

de proiect, profesionişti în psihoterapie, masaj, kinetoterapie, terapii alternative şi
nutriţie vor acorda sprijin
acestor 25 de femei, petnru a
deveni mai puternice în societate şi în familie”, a declarat
Codruţa Nemet, coordonatorul proiectului.
Proiectul se desfăşoară în
perioada 15 octombrie 2014
– 30 iunie 2015 şi este finanţat
de Raiffeisen Comunităţi, cu
suma de aproximativ 30.000
de lei. Cele 25 de femei vor
trebui să urmeze programul
stabilit de organizatopri şi echipemel de specialişti şi vor avea
la dispoziţie un blog, pe siteul www.glasulprieteniei.ro, pe
care îşi vor putea împărtăşi experienţa din perioada programului. La finalul celor şase
luni, rezultatele vor fi publicate
într-o broşură electronică şi tipărite în 100 de exemplare, ce
vor fi date asociaţiilor şi instituţiilor din Braşov.

„Suntem mândri că suntem
parteneri în acest proiect, iar
în cadrul Direcţiei de Servicii
Sociale am găsit posibilitatea
de a pune la dispoziţia Asociaţiei Glasul Prieteniei un spaţiu
în incinta Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale, pentru a desfăşura activităţi în
acest proiect., De asemenea,
femeile din Braşov care participă la acest program vor benficia, în baza unei adeverinţe,
şi de servicii de kinetoterapie
la Centrul Sfântul Nicolaie din
Noua. Unul dintr eobiectivele
noastre este de a conştientiza
rolul important al controlului
medical timpuriu în depistarea
cancerului la sân, şi sper că,
în caliteate de parteneri ai acestui proiect, ne vom atnge obiectivele porpuse”, a declarat
viceprimarul Adina Durbacă.
Potrivit organizatorilor, în
Braşov apar anual peste 170
de noi cazuri de cancer mamar.
A.P.

pundă tuturor nelămuririlor
elevilor participanţi.
Participarea este gratuită şi
sunt aşteptaţi elevi din Braşov,
dar şi din zonele învecinatecare pot să îşi aleagă modulul
la care participă, în funcţie de
propria opţiune.
Elevii se pot prezenta direct
în amfiteatre, conform calendarului de pregătire care este
afişat pe site-ul universităţii,
la adresa: www.unitbv.ro/
InfoPub/PregatireBacalaureat.aspx. Cursurile vor dura
90 de minute şi vor începe
după amiaza, la ora 1700.
„Demarat în urmă cu doi
ani, programul de pregătire
pentru absolvenţii de liceu se
înscrie în cadrul activităţilor
pe care universitatea doreşte
să le realizeze în vederea
îmbunătăţirii rezultatelor
obţinute la examenul de bacalaureat.” a declarat prof.
univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universităţii
Transilvania din Braşov.
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Costul estimativ al
Heliportului de la Judeţean
După ce Consiliul Judeţean
Braşov a obţinut acordul
Departamentului aviaţiei civile din cadrul Ministerului
Afacerilor şi Internelor pentru amenajarea unui heliport
la Spitalul Judeţean, necesar aterizării elicopterelor
SMURD, autorităţile au definitivat calculele pentru realizarea investiţiei. Astfel,
conform indicatorilor tehnici

aprobaţi, suma estimată
pentru amenajarea acestui
heliport care va avea o suprafaţă de 25 de metri pătraţi, este în cuantum de
165.000 de lei.
Heliportul urmează să fie
amenajat în curtea unităţii
sanitare şi era necesar pentru cazurile de urgenţă, când
fiecare secundă contează
pentru viaţa unui pacient.

Transfăgărăşanul
se închide de mâine
Drumul naţional DN 7C –
Transfăgărăşan se închide
circulaţiei rutiere pe segmentul cuprins între Piscu
Negru şi Cabana Bâlea
Cascadă în perioada 1 noiembrie 2014 – 30 iunie
2015, potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale
de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România
(CNADNR). Potrivit companiei de drumuri, decizia
a fost luată în conformitate
cu regulamentul de funcţionare al drumului naţional
DN 7C – Transfăgărăşan şi
este determinată de condi-

ţiile meteorologice nefavorabile şi fenomene naturale
extreme care pot periclita
siguranţa circulaţiei. „Participanţii la trafic sunt rugaţi
să respecte semnalizarea
rutieră existentă pe următoarele sectoare din drumul
naţional DN 7C Transfăgărăşan: km 0+000, localitatea Bascov, judeţul Argeş
şi km 104+000, Piscu Negru, judeţul Argeş; km
130+800, Cabana Bâlea
Cascadă şi intersecţia cu
DN 1 km 151 +955, judeţul
Sibiu”, se precizează în comunicatul CNADNR.
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iPhone 6 a ajuns și în
magazinele din România
Noile smartphone-uri iPhone 6 și iPhone 6 Plus,
lansate la începutul lunii
septembrie de Apple,
sunt disponibile de ieri
în magazinele din România.
Telefoanele pot fi cumpărate
oficial prin intermediul operatorilor telecom Vodafone România, Orange România și
Telekom România Mobile
Communication, la pretʼuri ce
pornesc de la 709 euro (fără
abonament), respectiv 199 de
euro (cu abonament).
Gigantul american Apple Inc
a prezentat noile smartphoneuri iPhone 6 și iPhone 6 Plus
pe data de 9 septembrie. Terminalele sunt disponibile în
două versiuni, respectiv cu
ecrane de 4,7 inci și 5,5 inci.
Producătorii americani au
anuntʼat, recent, că modele iPhone 6 și iPhone 6 Plus vor fi
disponibile în peste 115 tʼări
până la sfârșitul anului, potrivit
Reuters.

Noile iPhone-uri vor sosi până
la sfârșitul lunii octombrie în alte
36 de state și teritorii din Europa,
Asia, Orientul Mijlociu, America
Latină și Africa, potrivit datelor
Apple.
În China, cea mai mare piatʼă a
telefoanelor mobile inteligente,
modelele iPhone 6 și iPhone 6
Plus sunt disponibile din 17 octombrie. Alte tʼări unde vor fi lansate noile telefoane iPhone sunt
Israel, Cehia, Groenlanda, Polonia,
Africa de Sud, Bahrain și Kuweit.
Apple Inc a vândut peste 10 milioane de iPhone-uri din noua
generatʼie, în primul weekend după
ce modelele au fost scoase la vânzare (20-21 septembrie), arătând
cererea solidă pentru telefoanele
cu ecrane mai mari. Noile iPhone-uri au fost vândute initʼial în
SUA, Australia, Canada, Frantʼa,
Germania, Hong Kong, Japonia,
Puerto Rico, Singapore și Marea
Britanie.
În 2013, Apple a vândut peste
nouă milioane de iPhone 5S și 5C
în primul weekend, după ce modelele au fost scoase la vânzare.
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Pe scurt
Adevărul despre anunţul NASA privind
„cele 6 zile de întuneric total pe planetă”
În ultimele zile, pe reţelele de socializare circulă un zvon
potrivit căruia planeta va fi în întuneric aproape complet
timp de 6 zile, în decembrie, din cauza unei furtuni solare.
Primul care a publicat informaţia este un site de satiră,
Huzlers.com, care a prezentat ştirea ca fiind confirmată
de NASA. Potrivit acestui site, Pământul se va confrunta
cu o furtună solară puternică în luna decembrie, iar această
furtună va aduna praful şi gunoaiele din spaţiu, blocând
90% din lumina Soarelui timp de 6 zile. Desigur, ştirea
este falsă. NASA nu a anunţat niciodată aşa ceva, pentru
că o furtună solară nu este asemeni unei furtuni obişnuite
şi nu poate ridica în aer praf şi mizerie. Singurul mod în
care o furtună solară ar putea arunca Pământul în întuneric
este prin afectarea reţelei de curent electric.Teoretic, acest
lucru se poate întâmpla în cazul unor explozii solare intense, dar este puţin probabil ca o pană de curent să afecteaze întreaga planetă şi să dureze 6 zile.

Brăţara care ne monitorizează stilul de
viaţă şi sănătatea, lansată de Microsoft
Microsoft Corp. a lansat o brăţară electronică, „Microsoft
Band”, care le permite utilizatorilor să monitorizeze programul de fitness urmat, marcând debutul companiei pe
piaţa dispozitivelor ce pot fi purtate de utilizatori, iar preţul
aparatului este de 199 de dolari, transmite Reuters. Dispozitivul poate fi purtat la încheietura mâinii şi are senzori
pentru monitorizarea pulsului, a calităţii somnului şi poate
măsura numărul de calorii consumate, potrivit unui articol
publicat pe blogul Microsoft. Microsoft a lansat şi o aplicaţie
software de sănătate, numită „Microsoft Health”, care include un serviciu „cloud”, de stocare de date la distanţă,
în care utilizatorii pot păstra şi combina informaţii privind
starea de sănătate şi programele de fitness.

Carnetul unui explorator a fost descoperit
după un secol în Antarctica
Un carnet fotografic care
apartʼinuse unui om de știintʼă
participant la tragica expeditʼie
din Antarctica a lui Robert
Scott a fost găsit după ce a stat
timp de peste un secol printre
ghetʼuri, potrivit AFP.
Acest carnet, a cărui descoperire a fost dezvăluită de
Fundatʼia Antarctica din Noua
Zeelandă, i-a apartʼinut lui George Murray Levick. Este o
„descoperire pasionantă, o piesă care lipsea din reconstituirea
expediției, a apreciat Nigel Watson, director executiv al
Fundatʼiei.
Paginile, încă lizibile, au fost
expediate în Noua Zeelandă
pentru a fi restaurate, urmând
a fi trimise în Antarctica, unde
Fundatʼia se ocupă de prezer-

varea a cinci situri, utilizate de
exploratorii Robert Scott
(1868-1912), Ernest Shackleton (1874-1922) și Edmund
Hillary (1919-2008). După ce
a ajuns în Antarctica, expeditʼia
căpitanului Scott s-a separat în
două grupuri. La 17 ianuarie
1912, cel condus de Scott a
atins Polul Sud, dar a fost nevoit
să constate că Roald Amundsen
ajunsese cu câteva săptămâni
înaintea lui. Căpitanul Scott și
echipa sa au murit pe drumul
de întoarcere, din cauza
subnutritʼiei și a conditʼiilor meteorologice extreme.
George Murray Levick
(1876-1956), care făcea parte
din celălalt grup, a călătorit dea lungul coastei pentru a face
observatʼii. Baza în care lucra a

fost prinsă între ghetʼuri și nicio
navă nu putea ajunge acolo pentru a-i recupera pe exploratori.
Levick și ceilaltʼi membri ai grupului au supravietʼuit săpânduși un adăpost în gheatʼă și
hrănindu-se cu pinguini și foci.
Carnetul lui Levick nu contʼine
dezvăluiri de amploare. Este
vorba despre date, descrieri ori
detalii fotografice, de la începutul expeditʼiei. Scrierile trimit
la o serie de fotografii dintr-o
colectʼie a sa, detʼinută în prezent
de Institutul Scott al
Universitătʼii Cambridge.
Revenit din tragica expeditʼie
Terra Nova, Levick a participat
la sângeroasa bătălie de la Gallipoli (Turcia), apoi a lucrat
pentru serviciile de informatʼii
ale Marii Britanii.

Două specii noi de şopârle, descoperite
Două specii noi de şopârle
au fost descoperite de un grup
de oameni de ştiinţă australieni într-o zonă îndepărtată
din Peninsula Cape York, în
nord-vestul Australiei, au informat joi surse academice citate de EFE.
Liderul expediţiei ştiinţifice,
Conrad Hoskin, cercetător la
Universitatea James Cook, a
descoperit speciile denumite
„Carlia wundalthini” şi „Glap-

hyromorphus othelarrni” întrun podiş împădurit din cordiliera Cape Melville, la 170 de
kilometri distanţă de oraşul
Cooktown.
Hoskin a explicat că cele
două specii se aflau ascunse
într-o zonă muntoasă împădurită izolată şi îndepărtată,
înconjurată de mari formaţiuni de granit, potrivit comunicatului Universităţii James
Cook. Cele două şopârle au

fost botezate oficial şi descrise
în ultima ediţie a revistei ştiinţifice Zootaxa, scrie Agerpres. În total, cinci specii de
animale au fost descoperite
în Cape Melville. Potrivit lui
Hoskin, cordiliera Melville a
fost izolată de restul lumii de
milioane de ani şi de aceea
are „probabil cea mai mare
cantitate de specii de animale
unice decât oricare alt loc din
Australia”.
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Stegarii, puși la colț
de „șepcile roșii’!
FC Brașov a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României
FC Braşov a ratat calificarea în sferturile de finală ale
Cupei României,după ce a
pierdut, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-3
(1-3), meciul cu Universitatea
Cluj. Golurile clujenilor au
fost marcate de Lemnaru '18
şi Ceppelini '22, '45+1, în
timp ce pentru gazde a înscris
Machado, în minutul 28.
Brașovul a trimis de două ori
mingea în bară, dar din păcate
aceste lovituri nu se contabilizează și pe tabela de marcaj,
și Universitatea Cluj este echipa care merge mai departe!
Încă o evoluție modestă. Fanii
galben-negrilor au sperat că
eșecul din etapa cu numărul
12, 2-3 pe teren propriu cu
CS U Craiova, a fost doar un
accident. Din păcate pentru
suporterii de sub Tâmpa, FC
Brașov a „recidivat” și a pierdut și jocul din optimile Cupei
României Timișoreana: 1-3
pe Tineretului cu Universitatea
Cluj.
Antrenorul
brașovenilor, Adrian Szabo,
s-a aratat extrem de dezamăgit de eliminarea stegarilor din
Cupa României. „Mie îmi este
foarte rușine de faptul ca în
decurs de cîteva zile am pierdut meciurile cu CSU Craiova
si U Cluj, ambele pe teren propriu. Mi-am pus mari speranţe
într-o calificare în Cupa României. Este datoria mea şi a
colegilor mei din stafful tehnic
sa remediem rapid situaţia.
Nu avem încotro şi ne vom
axa pe campionat. Dacă nu
voi găsi metodele şi mijloacele
pentru a readuce echipa la un
tonus optimist lucrurile se pot
înrăutăti. Am ieşit cu capul
plecat de pe teren, sper să nu
fie și retezat...”, a spus Szabo.
U Cluj vrea Cupa! Victoria
„șepcilor roșii” sub Tâmpa, a
aprins imaginatʼia studentʼilor,

Perioadă încărcată pentru „lupi”
Hocheiștii de la Corona Wolves Brașov sunt pe val. „Lupii”
lui Jerry Andersson au câștigat ultimele trei jocuri disputate
pe teren propriu în Liga Mol și privesc cu încredre spre disputa din acest weekend, când sub Tâmpa va veni formația
maghiară Debrecen. Evoluțiile bune ale hocheiștilor
brașovenii i-au mulțumit pe cei din conducerea clubului cât
și pe antrenorii „lupilor”. „Suntem foarte mulțumiți de cum
au decurs ultimele jocuri. Victoriile ne-au dat liniște și astfel
am putut să construim și să ne pregătim foarte bine. Urmează o perioadă încărcată, cu multe meciuri de jucat, dar
sunt convins că putem trece cu bine peste ele. Trebuie să
le luăm pas cu pas și totul va fi bine. Am lucrat separat și
cu jucătorii care au evoluat mai puțin până acum și au răspuns foarte bine la antrenamente. Trebuie să le dăm și lor
șansa de a juca în meciuri oficiale pentru că numai așa pot
crește. În meciurile următoare sper să am oportunitatea de
a le da minute pe gheață și băieților din linia a patra și chiar
a cincea” a declarat principalilor „lupilor”, Jerry Andersson.
Corona Wolves Brașov va juca duminică pe patinoarul din
Parcul Tractorul, împotriva formației Debrecen, în Liga Mol,
pentru ca luni să întâlnească Sport Club Miercurea Ciuc în
campionatul intern. Marți și miercuri, brașovenii vor evolua
în întrecerea internă în compania formației Sportul
Studențesc.

Cu Slobozia, pentru trei puncte

FC Brașov a fost eliminată din Cupă de Universitatea Cluj!
care tʼintesc acum, nici mai
mult nici mai putʼin, decât trofeul! „Suntem foarte bucuroși
pentru această calificare, deoarece Cupa este un obiectiv
pe care ni l-am propus noi,
vestiarul. Echipa a început să
joace ceea ce îmi doresc eu,
suntem pe drumul cel bun. Nu
mi-am dorit niciodată niciun
adversar. Întotdeauna am fost
stăpân pe calitățile mele, pe
ceea ce știu să fac și asta se
va întâmpla și acum când am
devenit antrenor. Oricine va
fi, ne vom pregăti pentru a-l
înfrunta și a-l învinge”, a spus
după
joc
principalul
Universitătʼii, George Ogăraru.
Tabloul sferturilor, completat
aseară. În sferturile de finală
ale Cupei României - Timişoreana s-au mai calificat
echipele CS Mioveni (Liga a
II-a) după 1-0 cu Dinamo,

Steaua Bucureşti după 1-0 cu
CSMS Iași, ASA Târgu Mureş care a trecut de Ceahlăul
Piatra Neamtʼ, scor 4-0 şi CS
Universitatea Craiova care a
învins în prelungiri formatʼia

Viitorul cu scorul de 2-1,
după ce la finalul timpului regulamentar tabela indica scorul de 1-1. Ultimele trei jocuri
din faza optimilor de finală,
s-au disputat aseară.

FC Brașov-Universitatea Cluj 1-3(1-3)
Au marcat: Machado 28/Lemnaru 18, Ceppelini 22, 45
FC Braşov: Marinescu - Vagner, Leko, Machado, Barna
(Serginho '46) - Enceanu, Bruno Madeira (Aganovici '33)
- C. Cristea, Ciocâlteu (Al. Grigoraş '77), Grigorie - L.
Ganea
Antrenor: Adrian Szabo.
Universitatea Cluj: Niculescu - Ciupe, Ninu, Skvorc,
Bambara - R. Costin, Gravenberch (Mengolo '68) - Nuno
Viveiros (Kovacs '60), Ceppelini, Cristocea - Lemnaru
(Stojanovici '78)
Antrenor: George Ogăraru.
Cartonaşe galbene: Vagner '80 / R. Costin '35, Ciupe
'57, Mengolo '90+1, Ceppelini '90+4.
Arbitri: Radu Petrescu (central) - Andrei Constantinescu,
Bogdan Velicu (asistenţi) - Cristian Georgescu (rezervă)
Observatori: Adrian Vidan, Traian Marcu.

nicianul „olimpicelor”, Dan Calancea este convins că trupa pe
care o conduce poate produce
o surpriză. „Ne așteaptă un
meci foarte greu, în care favorită certă este echipa din Sfântu
Gheorghe. Asta nu înseamnă
că meciul este și câștigat de oaspete. Eu sunt convins că fetele
sunt capabile să câștige acest

Vicecampioana României la handbal feminin va primi sâmbătă dimineața replica formației Unirea Slobozia. În fața
propriilor suporteri, fetele antrenate de Bogdan Burcea își
propun să facă spectacol și să-și adjudece cele trei puncte,
după ce în ultimul meci, la Zalău, brașovencele nu au reușit
decât o remiză. „Slobozia este una dintre echipele incomode
ale campionatului, care are un antrenor cu experiență și
care poate pune probleme. Sper să revenim la forma pe
care am arătat-o în primele șase etape. Trist este că am
pierdut patru puncte din confruntările cu Roman și cu Zalău.
Cu acele patru puncte am fi fost în coasta liderei. Responsabil sunt eu, îmi asum rezultatele. Scopul este ca această
echipă să câștige o medalie la finalul sezonului și va reuși
acest lucru. Să nu uităm că din toate punctele de vedere
nu suntem nici Baia Mare nici CSM București. Suntem o
echipă frumoasă cu un proiect bun. Eu am încredere nemărginită în aceste fete”, a declarat antrenorul Bogdan Burcea. Jocul dintre Corona Brașov și Unirea Slobozia, care
contează pentru etapa a 11-a a Ligii Naționale, se dispută
sâmbătă, de la ora 11.30, la Sala Sporturilor „D. P Colibași”.

Debut cu dreptul pe semicerc
Echipa naţională de handbal masculin a României a învins
miercuri, la Bucureşti, reprezentativa Kosovo, cu scorul de
36-24 (17-10), în primul meci din grupa C a turului întâi
preliminar al Campionatului European din 2018. Meciul de
miercuri a fost primul pe banca tehnică a României pentru
antrenorul Aihan Omer, care a fost numit recent pentru a
treia oară la cârma naţionalei. De asemenea, a fost şi primul
meci oficial pentru reprezentativa Kosovo, care a fost recunoscută oficial de EHF luna trecută. Totuşi, din cauză că
România nu recunoaşte statul Kosovo, imnurile naţionale
nu au fost intonate la începutul partidei. În grupa C, România
va mai juca în 2014 tot în compania echipei Kosovo, sâmbătă. Meciurile cu Italia, care face parte din aceeaşi grupă,
vor avea loc între 10-14 iunie 2015. Prima clasată din fiecare
din cele trei grupe din primul tur preliminar se vor califica
mai departe. Turneul final al Campionatului European din
2018 va avea loc în Croaţia.

Suntem bine reprezentați pe tatami

Examen greu pentru „olimpice”
În runda cu numărul opt a
Ligii Natʼionale de Baschet Feminin, formatʼia Olimpia CSU
Brașov va juca pe teren propriu
în compania uneia dintre fortʼele
baschetului feminin românesc,
Sepsi Sfâtu Gheorghe. Chiar
dacă recunoaște că adveresarele
de sâmbătă sunt favorite din
toate punctele de vedere, teh-
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meci” a spus Dan Calancea. Antrenorul echipei de sub Tâmpa
a primit o veste bună în această
săptămână. După mai multe
luni de așteptare, jucătoarea
Gabriela Măgurean, care în sezonul trecut a evoluat pentru
Olimpia București, a fost declarată jucătoare liberă de contract și a putut fi legitimată la

Olimpia CSU Brașov.
Partida dintre Olimpia CSU
Brașov și Sepsi Sfâtu Gheorghe
se va disputa sâmbătă cu începere de la ora 13.30 la Sala
Sporturilor „Dumitru Popescu
Colibași”. La partidă și-au
anuntʼat prezentʼa și 250 de suporteri ai formatʼiei din vecinătatea Brașovului.

Șapte judoka din România vor fi prezenți pe tatami în turneul
de Grand Slam de la Abu Dhabi. Mâine, în prima zi de concurs, Monica Ungureanu, o va întâlni în primul meci de la
categoria 48 kg pe Priscilla Morand din Insulele Mauritius,
iar Violeta Dumitru va lupta cu Alesya Kuznetsova din Rusia.
La 52 kg Andreea Chițu are un prim tur liber, la fel ca și
Corina Căprioriu la 57 de kg. La masculin, primul care intră
în luptă sâmbătă este Cristian Bodîrlău la 81 kg, care va
lupta cu spaniolul Adrian Nacimento Lorenzo, iar duminică
la +100 kg Daniel Natea are un tur liber, în timp ce Vlăduț
Simionescu va trebui să treacă în primul meci de kuweitianul
Husein Misri. Grand Slam-ul din Emiratele Arabe Unite la
care participa 322 de judoka din 59 de țări este dotat cu
premii în valoare totală de 154.000 de dolari.

DIVERTISMENT

Petrecere de
Halloween la Bran

Iubitorii de mister trebuie
să ştie că vor avea parte
de o petrecere adevărată
printre monştri şi de un
tur nocturn al castelului
Bran, alături de contele
Dracula.

Ţipetele şi dansul ielelor
îi vor însoţi pe vizitatori în
seara de 1 noiembrie, când
se va sărbători Halloween,
între zidurile reci şi întunecoase ale clădirii medievale.
Pregătirile pentru marea petrecere au început deja.

Carte despre gazele de şist
lansată astăzi la Braşov
Braşovenii sunt invitaţi să
participe la lansarea cărţii
„Gazele de şist şi fracturarea
hidraulică. Între mit şi realitate”, scrisă de prof. Constantin Crânganu şi publicată la
Editura Integral. La lansarea
cărţii vor fi prezenţi autorul
şi directorul editurii. Evenimentul are loc astăzi, 31 oc-

tombrie 2014, la ora 15:00,
la Librăria Şt. O. Iosif din Braşov. Cartea, care se adresează
deopotrivă specialiştilor şi publicului larg, va stârni pasiuni
şi va alimenta cu argumente
polemici şi dezbateri pe un
subiect care a polarizat atenţia
comunităţii ştiinţifice, a presei
şi a societăţii civile.

În bazarul de lângă castelul Bran se vând diverse
obiecte de groază, ce se pot
purta în noaptea de Halloween. Vorbim de pelerine
ale contelui.
Cei cu chef de distracţie sunt
invitaţi să se bucure de Halloween în Parcul Regal, la o petrecere specială ce va avea loc
într-un cort special decorat
pentru acest eveniment. Începând cu ora 19.30, petrecăreţii
vor putea viziona filmul
„Dracula”,
iar la 21.30
s e va d a
startul „Halloween After Party”.
Deşi ţinuta
horror nu
este obligatorie, reprezentanţii
cas telului
spun să nu

Bancuri
◾ Cum faci bani cu Facebook-ul?
Urmând trei paşi simpli:
1. Intri pe setări cont
2. Dai click pe dezactivare cont
3. Te apuci de muncă...

uitaţi să vă costumaţi. Şi asta
pentru că cel mai original costum va fi premiat! Se vor
pune în vânzare două categorii de bilete, care se vor achiziţiona în seara respectivă de
la casierie: 50 lei – acces în
Castel şi tur nocturn alături
de Contele Dracula şi respectiv 75 lei – acces în Castelul
Bran, în cort, tur nocturn cu
Contele Dracula, proiecţie
film horror, „Halloween After
Party”.

grasă” decât profilul tău de Facebook cu trei poze în care ţi se vede
doar capul.

◾ Discuţie pe chat între un băiat şi
o fată. Fata:
– Tu ce computer ai?
◾ Vreţi să vă schimbaţi radical viaţa? – Păi, am procesor Intel Core i7, de
Nu mai plătiţi abonamentul pentru 3,3 Ghz, Windows 7 64 bit, 8 Gb
internet!
RAM, placă video nVidia GTX 690
B, 1 Terra HDD, dar tu?
◾ Nimic nu spune mai clar „sunt – Eu am un laptop. Roz. Cu luminiţe...

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

BOXTROLI
-3D- -PREMIERĂ(BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable,
Anthony Stacchi
(AG) Animaţie, Aventuri –
dublat (97 min.)
Vineri: 14:00, 16:15
Sâmbătă, Duminică: 11:30,
12:00, 14:00
ALFABET -PREMIERĂ(ALPHABET)
Regie: Erwin Wagenhofer
(AG) Documentar (113 min.)
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
13:15
JOHN WICK -PREMIERĂRegie: David Leitch, Chad
Stahelski
(N-15) Acţiune, Thriller (96 min.) DRAGOSTE & DESIGN-PREMIERĂ(LOVE BY DESIGN)
Vineri: 19:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 19:15 Regie: Michael Damian

(AG) Romantic
(120 min.)
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 17:00
HĂRŢI CĂTRE STELE
-PREMIERĂ(MAPS TO THE STARS)
Regie: David
Cronenberg
(AP-12) Dramă (111
min.)
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 18:15
COARNE -PREMIERĂ(HORNS)
Regie: Alexandre Aja
(N-15) Dramă,
Fantastic, Horror,
Thriller (125 min.)
Vineri, Sâmbătă:
16:00
Duminică: 19:00
80 DE SCRISORI
-PREMIERĂ(EIGHTY LETTERS)
Regie: Václav Kadrnka
(AG) Dramă, Familie (75 min.)

Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:30
SERENA
Regie: Susanne Bier
(AP-12) Dramă (109 min.)
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:15
CUSCRII
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12) Comedie (80 min.)
Vineri: 20:15
Sâmbătă: 16:15, 20:15
Duminică: 16:00, 20:15
AUTOMATA
Regie: Gabe Ibáñez
(N-15) SF, Thriller (109 min.)
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:00
FURIA: EROI ANONIMI
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Acţiune, Dramă, Război (134
min.)
Vineri, Sâmbătă: 13:30
Duminică: 13:30, 16:15
ANNABELLE
Regie: John R. Leonetti
(IM-18) Horror (98 min.)
Vineri, Sâmbătă: 22:15
Duminică: 21:30

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi poţi reuşi în carieră, dar şi în dragoste. Este
foarte important să îţi stabileşti ţeluri pe care le poţi atinge,
altfel vei fi dezamăgit/ă!
Taur. Încearcă să fii cât de chibzuit/ă poţi, altfel nu vei avea
deloc de câştigat în viaţă. Spune stop tentaţiilor încă din
momentul în care apar şi nu te lasa ademenit/ă.
Gemeni. Ai grijă cu sănătatea astăzi, chiar dacă îţi pare că
nimic nu te poate lăsa fără energie. Încearcă să ieşi din tipare
şi să îţi modifici puţin stilul de viaţă.
Rac. Încearcă să nu mai fii atât de gelos/oasă astăzi, iubita
ta/ iubitul tău se va îndepărta pe zi ce trece dacă continui
aşa. Încearcă să îi acorzi mai multă încredere.
Leu. O discuţie în contradictoriu cu partenerul de viaţă se
poate sfârşi destul de urât astăzi. Ai grijă ce vorbe spui şi
evită cât se poate de mult jignirile.
Fecioară. Nu eşti mulţumit/ă de viaţa ta profesională, de
aceea ai tendinţa că astăzi să spui direct ce te deranjează.
Ai grijă însă cum o faci, evită jignirile şi tonul ridicat.
Balanţă. Sunt şanse mari să te vindeci astăzi de o afecţiune
care ţi-a tot dat bătăi de cap în ultima perioadă. Renunţă la
vicii şi adoptă un nou stil de viaţă!
Scorpion. Astăzi ai toate şansele să întâlneşti o persoană care
îţi va pune capac. Viaţa ta amoroasă va cunoaşte o înflorire,
şi ar trebui să te încarci cu cât mai multă energie pozitivă.
Săgetător. Există riscul ca astăzi să te desparţi de cineva, şi
cel mai probabil este vorba de iubita ta/ iubitul tău. Încearcă
totuşi să nu iei o decizie impulsivă.
Capricorn. Astăzi ar trebui să nu te bazezi prea mult pe ajutorul
celorlalţi, ci să încerci să rezolvi totul de unul singur /una
singură. Dacă nu te descurci, apelează doar la familie.
Vărsător. Vei avea parte de o surpriză mare astăzi, şi cel mai
probabil va fi vorba de una romantică. Dacă te prinzi că cineva îţi plănuieşte ceva, încearcă să nu strici totul!
Peşti. Dacă întâmpini obstacole la locul de muncă astăzi, nu
încerca să dramatizezi totul. Încearcă să rezolvi aşa cum
poţi tu mai bine, şi cu siguranţă efortul îţi va fi apreciat.
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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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„Formaţii artistice cu sediul în întreprindere,
dar cu activităţi... în afară!”
La „Hidromecanica”
Braşov fiinţau în 1976
trei formaţii: brigada
artistică de agitaţie,
fanfara şi orchestra de
cameră, ăăă, pardon,
de muzică uşoară, preciza Ermil Rădulescu.
În perspectivă, se urmărea şi
alcătuirea unui... taraf, pentru
care, se spunea, existau amatori.
Nu se ştia din ce etnie. Totodată, la „Hidro”, Ermil cunoştea şi câteva nume de artişti
plastici, „buni mânuitori ai penelului”. Lor li se adăugau alţi
câţiva absolvenţi ai Şcolii populare de artă, pregătiţi, deci,
pentru a întreţine, alături de colegii lor iubitori de frumos, o
„bogată şi permanentă viaţă
culturală în întreprindere”.

Şi totuşi... Totuşi, la „Hidromecanica”, aşa cum se
confesa cu amărăciune neamărăşteanul Francisc Stoklassa, locţiitor al secretarului
comitetului de partid, pasiunea şi interesul pentru activitatea coltoral-artistică „au
scăzut simţitor”. Cauzele, sau
mai bine zis motivele, erau
de natură diferită; principalul
motiv, cel mai des invocat,
era lipsa unei săli culturale,
speranţele punându-se în construirea viitoarei cantine, din
păcate cu un termen de dare
în folosinţă „mereu tergiversat”. Din discuţiunile purtate
la comitetul de partid al uzinei Rădulescu desprindea şi
cauze mult mai apropiate de
adever. Absenţa unui animator cultural, a unui „sufletist”,

cum se obişnuia să fie numit
pe atunci, era evidentă. Apoi,
activitatea coltoral-artistică
din întreprindere a scăzut direct proporţional cu atenţia
acordată acesteia de către organizaţiile de sindicat şi
U.T.C., de unii conducători
ai locurilor de muncă.
Concluziile analizei efectuate, în acest sens, de comitetul de partid au rămas doar
pe hârtie, fără ca măsurile stabilite să prindă încă viaţă. Aşa
se făcea că aspectele întâlnite
aici, la „Hidro”, erau de-a
dreptul contradictorii. Brigada
artistică îşi făcea maiestuoasa

apariţie doar la momentele „cu caracter
festiv”. Dar, prin secţii, la locurile de
muncă, cu „program
combativ”, la obiect,
nu a mai văzut-o nimeni de multă vreme. Fanfara şi
orchestra de muzică
uşoară activau pe
cont propriu, dar cu
instrumentele întreprinderii, la nunţi sau
la petreceri, zaiafeturi, bairamuri, bacanale, fără nicio legătură cu cu viaţa uzinei şi
oamenii ei. Talentaţii artişti

fotografi şi-au găsit un loc mai
ospitalier la Casa de ştiinţă şi
tehnică pentru tineret BV. Ermil nu cunoştea planurile de
viitor ale tarafului (cum arăta
el, în curs de organizare), dar
nu s-ar fi mirat ca şi el să-şi
lege destinul de activităţi colaterale întreprinderii... Iată,
aşadar, că existenţa unor formaţii artistice, a unor artişti
talentaţi, nu însemna viaţă culturală în uzină.
Şi exemplul de la „Hidro”
nu era deloc izolat. Se mai
înţelegea că numărul formaţiilor sau simpla lor existenţă
sub firma întreprinderii, ar
însemna activitate culturalartistică. Se excludea astfel
„munca şi îndrumarea permanentă, utilizarea formaţiilor artistice după un program
judicios alcătuit, crearea unor

condiţii optime artiştilor amatori atât pentru repetiţii, cât
şi pentru prezenţa, nu neapărat pe scenă, în mijlocul colegilor de muncă”. Aceasta ar
însemna cu adevărat viaţă
cultural-artistică, nu în rapoarte, ci în fapt.
Era momentul, concluziona
Ermil Rădulescu, ca „organizaţiile de partid să acţioneze
cu mai multă pasiune şi responsabilitate, pentru ca fiecare întreprindere să devină
– folosindu-se toate mijloacele de care dispune – loc de
desă- vârşire a personalităţii
umane, puternic centru de
educaţie şi amplificare a orizontului spiritual al oamenilor
muncii”.
(„Drum Nou” – 31 oct. 1976)
Iulian Cătălui
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Turneul trupei de teatru la final
Se apropie de final seria de
spectacole prezentate de trupa
de teatru Thalia. Astfel se cuvine să se spună câteva cuvinte despre prestaţia teatrală. S-a
observat că nivelul spectacolelor prezentate a scăzut faţă
de anul trecut. Publicul a simţit lipsa actriţei Solymosán
Magda, o personalitate radiantă a scenei, i-a dus dorul jovialului Tompa Pufi şi a

corpului de balet. Actorii debutanţi s-au străduit să câştige
inimile braşovenilor. Ditrói
P.Béla a ieşit în evidenţă prin
eleganţă, voce şi optimism,
Szendrey Mihály a câştigat
prin umorul lui sec şi aptitudinile de dansator. Actriţa
Szentlászlói Erzsébet a debutat cu rolul Csillag Rózsi în
opereta Micul grof. Ea a fost
eleva excelentului artist Deésy

Jenő, şi după ce va mai căpăta
experienţă cu siguranţă va
ajunge o actriţă de succes. A
doua actriţă debutantă, Sánta
Ilona, a reuşit să cucerească
spectatorii prin vocea foarte
plăcută. Regia spectacolelor
de operetă a fost făcută cu
mare profesionalism de cunoscutul Gróf László, iar orchestra a excelat sub bagheta
lui Stefanidesz József.

Almanachul „Ardealul”
În această seară vor avea
loc ultimele spectacole, după
care trupa se va întoarce la
Cluj pentru a pregăti noi spectacole. Cine doreşte să vadă
spectacolul de gală de închidere Şi totuşi viaţa e frumoasă, trebuie să-şi rezerve din
timp locul în sală.
(A Thalia brassói vendégjátéka.
În: Brassói Lapok, nr. 251,
30 octombrie 1939, p.7)

Ziarul braşovean Ardealul a pregătit un almanach festiv
pentru anul 1940. Printre semnatarii articolelor se numără:
Octav Şuluţiu, G. Gologan, D. Rădulescu, M. Mateescu,
St. Dron, Liviu Vornicu, prof. Colan, Fritz Coppony, Szabó
Béni, ing. Hossu, inspectorul de muncă Bediţeanu, Tiberiu
Brediceanu, ing Ionică, dr. Gologan, şi senatorul G. Roşculeţ,
Kónya József, dr. Suciu Sibianu, Maria Baiulescu, Voicu
Niţescu, Victor Jinga, Moise Popa şi Ioan Moşoiu.
(Az „Ardealul” almanachja.
În: Brassói Lapok, nr. 254, 3 noiembrie 1939, p.7)
Dinu Eva
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Casa de 17,5 mp cumpărată
cu 349.000 de euro
Cea mai mică locuinţă
din Anglia, o casă cu o
suprafaţă de 17,5 mp,
s-a vândut recent cu
preţul exorbitant de
275.000 de lire sterline
(349.000 de euro).
Noul ei proprietar a plătit
aproape 20.000 de lire sterline metrul pătrat, relatează
miercuri 7sur7. be.
Casă situată în nordul Londrei a suscitat un viu interes
în rândul amatorilor de bunuri

O familie întreagă a paralizat după ce a
mâncat un peşte-balon
Ceilalţi membri ai familiei au început pe
rând să vomite şi să paralizeze şi au fost transportaţi la spital. Printre
persoanele aflate în
continuare în stare gravă la spital se numără şi patru
copii cu vârste între 3 şi 5 ani.
Peştele balon conţine o substanţă otrăvitoare, numită tetrodotoxină, care este extrem
de puternică şi pentru care în
prezent nu se cunoaşte un antidot. Bucătarii care prepară

această specie de peşte trebuie
să aibă o licenţă în acest sens,
prin care se atestă că aceştia
pot îndepărta toată otrava.
Chiar şi în aceste cazuri, unii
dintre cei care îl consumă pot
ajunge la spital în stare gravă
sau pot chiar muri.

Hello Kitty sărbătoreşte 40 de ani
Pe 1 noiembrie se împlinesc 40 de ani de la lansarea
pe piaţă a primului produs
Hello Kitty, creat de firma japoneză Sanrio. Din 1974, personajul a înregistrat un succes
planetar care i-a adus miliarde
de euro companiei nipone, scrie lepoint.fr.
Primul produs lansat
în Japonia a fost o poşetă de vinil şi de
atunci Hello Kitty a făcut înconjurul lumii.
Puţini şi-au imaginat
acum 40 de ani că pisica albă
fără gură, cu două puncte în
loc de ochi şi fundiţă roşie la
ureche va avea un succes atât
de mare.

Nemulţumită de cărţile pentru gravide pe care le-a citit,
vedeta a scris chiar ea una, în care a explicat ce trebuie
să facă o femeie în timpul sarcinii pentru a mânca sănătos. „Cel mai greu mi-a fost în trimestrul al doilea, când
senzaţia de foame era din ce în ce mai mare şi mi-a fost
destul de dificil să îmi selectez informaţiile pentru a-mi
crea un meniu potrivit. Recunosc că această carte s-a
născut dintr-un vid informaţional pe care l-am observat
eu în cărţile de specialitate şi în sursele pe care le-am
consultat. Într-adevăr, există foarte multe principii alimentare de urmat în perioada sarcinii, dar un meniu concret,
pe mai mult de o zi, nu găseşti. Toate cărţile au un capitol
special cu alimentaţia gravidelor, dar în mod concret nu
specifică nimeni ce trebuie să mănânci. Iar o femeie care
nu are disponibilitatea şi interesul de a se informa în
zona asta rămâne cu întrebarea firească «bine, dar eu
mâine ce mănânc?» Cu această întrebare în cap am început să îmi scriu zilnic meniul, să îl ajustez şi am ajuns
în final la concluzia că aş putea fi de ajutor şi altor mame”,
a povestit Carmen, interviu acordat revistei VIVA.

Chef Florin Dumitrescu
nu găteşte cu busuioc pentru soţia sa

imobiliare. Ea a fost
înainte o mică florărie,
nefiind concepută ca locuinţă. Ea are un pat la
mezanin, o mică baie (cu
toaletă rabatabilă încorporată în cabina de duş),
bucătărie şi living room.
Preţul de vânzare nu i-a
descurajat totuşi pe cum-

Cina unei familii din Brazilia, la care au luat parte
11 persoane, s-a transformat
într-o tragedie, după ce un
prieten care fusese la pescuit
le-a dat un peşte balon, pe
care aceştia l-au gătit şi l-au
mâncat.
„Am pus peştele prăjit pe
masă, în curte, şi toţi au început să mănânce. Spuneau
chiar că este foarte gustos”, a
declarat Cristiane Souza, una
dintre victimele cel mai puţin
afectate.

Carmen Brumă a scris o carte pentru mămici

Hello Kitty face în acest an
obiectul unei mai expoziţii
deschise la jumătatea lunii octombrie la Los Angeles, intitulată „Descoperiţi lumea
extrem de simpatică Hello
Kitty”.

Personajul fictiv a poposit
în iulie şi la Hong Kong şi a
mers chiar şi în spaţiu, la
bordul satelitului Hodoyoshi3. El are fan-cluburi în multe

ţări, iar figura amuzantă apare
în toată lumea pe 50.000 de
articole diferite, de la o simplă
gumă la carlinga unui avion,
trecând prin aparate electronice, stilouri, zgărzi pentru
câini.
Hello Kitty a devenit în ultimii ani un port-drapel al Japoniei „cool” şi al culturii
populare nipone care cucereşte lumea cu desene animate
şi benzi desenate. Universul
roz al personajului nu este rezervat fetelor romantice, ci a
câştigat toate vârstele, în prezent chiar mai mulţi adulţi decât copii, potrivit lui Kazuo
Tohmatsu, purtător de cuvânt
al companiei Sanrio.

părători. Site-ul de anunţuri
imobiliare Zoopla a spus că a
fost una din cele mai consultate oferte ale anului. „Am
avut nenumărate cereri pentru
această locuinţă”, a afirmat
Hamish Allan, agent imobiliar. „Este o casă unică, nu
există alt mod de a o descrie”,
a adăugat el.

Cunoscutul bucătar şi partenera lui de viaţă, Cristina, vor
deveni din nou părinţi. Soţia lui Dumitrescu este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Într-un interviu pentru
emisiunea „Star News”, de la Antena Stars, membrul juriului de la emisiunea „Iadul bucătarilor” a spus că soţiei
sale îi place foarte mult busuiocul. Cu toate acestea, el
nu vrea să folosească acest ingredient şi a explicat şi
care este motivul. „E înnebunită după busuioc, dar dat
fiind faptul că este însărcinată, o să evit să îi pun bucuioc
în mâncare pentru că, pe vremuri, busuiocul era folosit
ca leac băbesc pentru avort”, a explicat Florin Dumitrescu.
El a dezvăluit şi faptul că partenera sa de viaţă este foarte
pretenţioasă la mâncare.

