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VALUTĂ
Braşovul este din ce în ce mai atrac-
tiv pentru turiştii străini. În primele
7 luni ale anului, peste 52 de mii de
persoane ne-au vizitat oraşul. Potrivit
statisticilor, Braşovul a reuşit să atra-
gă mai mulţi străini decât Sibiul sau
Timişul, de la începutul anului şi
până în iulie. Primele şapte luni ale
anului au adus în judeţul nostru un

număr de 52.600 de turişti, în timp
ce la Sibiu au ajuns 43.500 de străini,
iar în judeţul Timiş 41.600. Evident,
în fruntea acestui clasament este Bu-
cureştiul, care atras peste 470.000
de turişti străini, aproape la fel de
mulţi cât au fost în restul ţării. 90%
dintre aceştia s-au cazat în hotelurile
din ţară. 

Braşov, cel mai vizitat judeţ de străini
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FC Braşov arată din ce în ce mai bine
sub bagheta lui Adi Szabo. Stegarii
au ajuns la patru partide consecutive
în care au obţinut rezultate pozitive. 
După cele două deplasări din Mol-
dova, la Piatra Neamţ (2-2) şi Boto-
şani (0-0), galben-negrii au primit
vineri seara, pe Tineretului, vizita Ia-
şiului. Lanterna roşie a primei ligi nu

a putut face faţă echipei de sub Tâm-
pa, care a închis tabela la 2-0. „Mă
bucur că am câştigat trei puncte în
urma unui joc bun. Ne-am dorit
enorm să câştigăm cele trei puncte şi
am reuşit. După acest succes, putem
să muncim în linişte în pauza de două
săptămâni care urmează” a spus an-
trenorul Adrian Szabo.

FC Braşov, bilanţ pozitiv după 4 meciuri
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METEO

Vineri a fost inaugurată finalizarea pistei ae-
roportului braşovean. Cu această ocazie, şeful
judeţului Aristotel Căncescu a cerut ajutorul
autorităţilor centrale care trebuie să avizeze

împrumutul pe care autoritatea judeţeană in-
tenţionează să-l acceseze pentru continuarea
investiţiei. Consiliul judeţean a cheltuit până
acum pentru realizarea pistei 16 milioane de

euro, plus alte zece pentru nivelarea terenului
şi împrejmuirile. Pentru finalizarea investiţiei
mai este nevoie de până în 30 de milioane
de euro, apreciază şeful judeţului, Aristotel

Căncescu. Conform calculelor de până acum,
investiţia totală pentru primul aeroport din
România construit de la zero după Revoluţie
este de 50 de milioane de euro. pag.7

A fost inaugurată
pista Aeroportului

Soare
3°C /14°C
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Trei spitale au folosit dezinfectant li-
chid contaminat. Un copil născut pre-
matur şi un bolnav de cancer s-au infectat
cu o bacterie extrem de periculoasă aflată
în săpun.Direcţia de Sănătate Publică
Mureş  Mureş a informat cele trei spitale
– „Elias” din Bucureşti, Spitalul Judeţean
din Focşani şi Institutul de Boli cardio
– vasculare din Târgu Mureş – să nu mai
folosească acest produs.

De altfel, peste 500 de litri de astfel
de săpun au fost retraşi şi apoi distruşi

într-un laborator special din Sibiu.
Bacteria Serratia a fost identificată în

Spitalul Elias, pe 30 iulie, la un copil năs-
cut prematur şi la un bolnav de cancer.
Analizele de laborator au arătat că bac-
teria provenea din săpunul lichid folosit
în tot spitalul, inclusiv de medicii şi asis-
tentele care intrau în sălile de operaţie.

„Este neobişnuit şi chiar periculos pen-
tru pacienţi. (…) Chiar un săpun care
nu are proprietățile dezinfectante enunţate
ar trebui să reducă încărcătura bacte-

riană în mod substanţial. (…) Este un
microorganism care dacă găseşte orga-
nisme care nu se apără bine din punct
de vedere al sistemului imun poate poate
produce infecţii”, a declarat Alexandru
Rafila, de la Societatea Română de Mi-
crobiologie.

Direcţia de Sănătate Publică Mureş a
amendat cu 1.000 de lei firma care a
produs săpunul şi l-a distribuit. 1.000 de
lei este amenda maximă care poate fi
dată într-o astfel de situaţie.

Noul şef NATO, mesaj 
de forţă pentru România

Ţările din Europa de Est
care fac parte din Organizaţia
Tratatului Atlanticului de
Nord (NATO) nu ar trebui să
se teamă de Rusia întrucât
Alianţa Nord-Atlantică le ga-
rantează securitatea, consideră
noul secretar general al
NATO, Jens Stoltenberg, fost
premier al Norvegiei, într-un
interviu apărut sâmbătă în pu-
blicaţia Financial Times, citată
de presa rusă.

„Am fost o ţară mică, cu o
populaţie de cinci milioane de
oameni, dar în timpul „războ-
iului rece” ne-am simţit întot-
deauna în siguranţă, deoarece
eram convinşi că NATO ne va
veni în ajutor, în ciuda faptului
că nu am avut baze perma-
nente sau soldaţi (străini) des-
făşuraţi pe teritoriul nostru”,
a declarat Stoltenberg.

„Eu înţeleg ce înseamnă să
fii o ţară mică la graniţa cu
Rusia”, a subliniat fostul şef
al executivului Norvegiei, ţară
care are o frontieră de 200 de
kilometri cu Rusia. Înţeleg ne-
voia tuturor membrilor care
fac parte din Alianţă şi mai
ales a aliaţilor din Est, care se
învecinează cu Rusia, ca
NATO să le inspire siguranţă,
a afirmat Jens Stoltenberg, su-
bliniind că sarcina sa este ca
toţi aliaţii să se simtă la fel de
siguri precum Norvegia în tre-
cut şi prezent. Noul secretar
general al NATO a refuzat să
facă o estimare asupra pers -
pectivelor de soluţionare a
conflictului armat din estul
Ucrainei. „Până acum există
un armistiţiu, dar am văzut
prea multe încălcări ale aces-
tuia”, a spus el.

Braşovul este din ce în ce
mai atractiv judeţ pentru
turiştii străini. În primele
7 luni ale anului peste 52
de mii de persoane ne-
au vizitat oraşul. 

Potrivit statisticilor, Braşo-
vul a reuşit să atragă mai mulţi
străini decât Sibiul, cu 43.500
sau Timişul cu 41.600, de la
începutul anului şi până în iu-
lie, arată o analiză a ZF, pe

baza datelor de la Institutul
Naţional de Statistică.

Evident, în fruntea acestui
clasament este Bucureştiul
care atras peste 470.000 de
turişti străini, aproape la fel
de mulţi cât au fost în restul
ţării. 90% dintre aceştia, adică
950 de mii de vizitatori de
peste hotare, s-au cazat în ho-
telurile din ţară. Alţi aproape
100.000 de turişti străini au
ales pensiunile agroturistice,

vilele sau hostelurile din ţară.
Numărul străinilor care au
ales un hotel de patru stele a
crescut cu aproape 12 pro-
cente faţă de perioada similară
a anului trecut, acesta fiind
cel mai dinamic segment al
pieţei hoteliere locale în ulti-
mul an. 

„Clasificarea de patru stele
mulţumeşte pe toată lumea,
oferă un nivel bun de servicii,
iar competiţia pe acest seg-

ment este mare, astfel încât
nivelul tarifelor este avanta-
jos”, a spus Lucian Marinescu,
consultant în cadrul compa-
niei Trend Hospitality, citat
de zf.ro. 

În judeţul Braşov există 192
de companii hoteliere, care au
avut anul trecut afaceri totale
de 184 de milioane de lei adi-
că aproximativ 42 de milioane
de euro, potrivit datelor de la
Registrul Comerţului. 

Braşov, cel mai vizitat judeţ
de către turiştii străini

Prognoza meteo pentru începutul săptămânii
Astăzi vremea va fi răcoroasă în majoritatea zonelor,
în special în orele dimineţii, deși temperaturile vor fi
mai ridicate decât în intervalul precedent. Cerul se va
înnora începând de seara, dinspre sud-vest, în cea
mai mare parte a ţării. Va ploua pe arii extinse în Banat,
Oltenia şi Muntenia, local în sudul Transilvaniei şi în
Dobrogea şi izolat în restul teritoriului. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 13 şi 21 de grade, iar cele
minime între 4 şi 14 grade. Mâine, în sudul, estul şi
centrul ţării, vremea va fi rece şi în general închisă,
cu înnorări persistente şi ploi pe arii extinse. Izolat se
vor cumula cantităţi de apă mai însemnate.  În vest şi
nord-vest, cerul va fi parţial noros, va ploua pe spaţii
restrânse, iar valorile termice se vor situa în jurul me-
diilor climatologice ale datei. Temperaturile maxime
se vor încadra între 9 şi 17 grade, în vest şi nord-vest,
iar temperaturile minime vor fi între 3 şi 13 grade. 

Bugetul pe 2015 mai aşteaptă
Premierul Victor Ponta a anunţat că bugetul pentru 2015
va fi trimis în Parlament de viitorul premier şi viitorul Gu-
vern la sfârşitul lui noiembrie, începutul lui decembrie.
„Noul buget pentru 2015, care va fi de fapt un buget
multianual, trebuie să gândim 2015-2016, trebuie pre-
zentat şi însuşit de către viitorul prim-ministru şi viitorul
Guvern. Altfel, ar fi incorect din partea mea să-i fac eu
bugetul şi să-l pun la anul să guverneze ţara după cum
am făcut eu bugetul. Deci, foarte probabil, din acest
motiv avem şi vizita Comisiei Europene, Fondului Mo-
netar Internaţional, Băncii Mondiale, la sfârşitul lunii no-
iembrie. Foarte probabil, sfârşit de noiembrie, început
de decembrie, trimitem în Parlament noul buget, cu
această perspectivă multianuală 2015-2016”, a spus
Ponta, întrebat când va trimite în Parlament noul buget.

Meseriile candidaţilor la prezidenţiale
În competiţia pentru prezidenţiale s-au înscris şase ab-
solvenţi de drept, doi economişti, doi ingineri, un profesor
de fizică şi unul de filozofie, un sociolog şi un politolog. 
Astfel, sunt absolvenţi ai Facultăţii de Drept Victor Ponta
(PSD-UNPR-PC), Elena Udrea (PMP), William Brînză
(Partidul Ecologist Român) Mircea Amariţei (Partidul Pro-
demo), precum şi candidaţii independenţi Teodor Me-
leşcanu şi Monica Macovei. Klaus Iohannis (ACL) şi
Kelemen Hunor (UDMR) sunt profesori, de fizică şi, res-
pectiv, de filozofie. Pe buletinul de vot vor figura doi in-
gineri: Călin Popescu Tăriceanu (independent) şi Dan
Diaconescu (PPDD). De asemenea, la prezidenţiale can-
didează doi economişti: Gheorghe Funar (independent)
şi Constantin Rotaru (Partidul Alternativa Socialistă).
Corneliu Vadim Tudor (PRM) declară că este sociolog,
iar Szilagyi Zsolt (PPMT) se prezintă ca politolog.

Spitale care au folosit dezinfectant contaminat
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Deschiderea Grădinii Zoologice din
Noua este programată să aibă loc astăzi,
la ora 10.00. La eveniment şi-a anunţat
prezenţa şi Attila Korodi, ministrul Me-
diului, de unde s-au finanţat lucrările de
extindere şi modernizare a Grădinii Zoo-
logice de la Braşov

Partea guvernamentală din acest pro-
iect este de 22,23 de milioane de lei, din
valoarea totală de 31,12 milioane de lei.

Prin acest proiect de modernizare su-
prafaţa funcţională a Grădinii Zoologice
a fost extinsă de la 4 la 10 hectare, iar
edilii au în vedere ca, pe viitor, parcul

să se extindă şi mai mult, astfel ca la
Braşov să fie aduse şi alte specii de ani-
male. Lucrările pentru modernizarea
Grădinii Zoologice au început încă din
2010, iar grădina a fost închisă de mai
bine de un an publicului. 

Sebastian Dan 

Municipalitatea va înce-
pe în acestă săptămână
lucrările de sistematiza-
re a circulaţiei pe DN13
(Calea Feldioarei), între
Pasajul Fartec şi inter-
secţia cu tronsonul III al
ocolitoarei Braşovului.

„Proiectul a fost finalizat, s-
au făcut trasările, şi dacă ne
ajută vremea, în această săp-
tămână vor începe lucrările.
Resistematizarea traficului ru-
tier în această zonă a fost fă-
cută în urma unei analize a
Direcţiei Tehnice din Primărie
împreună cu Poliţia Locală şi
Poliţia Rutieră şi a fost apro-
bată în comisia de circulaţie.
Dorim să asigurăm un acces
mai uşor la obiectivele din
zonă, de la centre comerciale
şi de agrement, la depozite sau
piaţa de gros, dar în aşa fel
încât să fluidizăm circulaţia,
în condiţii de siguranţă, mai

ales că şi traficul greu a fost
scos de pe această porţiune.
Pe mijlocul acestei artere de
circulaţie vom monta separa-
toare de sens, se vor mai ame-
naja încă două giraţii şi
totodată, a fost regândită şi
amplasarea refugiilor de că-
lători, astfel ca persoanele care
utilizează acest traseu, fie că

merg la serviciu, fie că merg
la piaţă, să se poată îmbarca
şi debarca din mijloacele de
transport în comun în condiţii
de siguranţă”, a declarat pri-
marul George Scripcaru.

Cele două noi giratorii vor
fi amenajate în dreptul ben-
zinăriei MOL dintre Griviţei
şi Calea Feldioarei, iar celălalt

în dreptul Baumax. Staţiile de
autobuz vor fi amplasate în
faţa depozitului de legume-
fructe (AST) şi după sensul
giratoriu de la Dedeman, în
direcţia de mers spre Stupini.

Potrivit reprezentanţilor
municipalităţii, traficul în
zona lucrărilor nu va fi res-
tricţionat. A.P.

Două giratorii
noi către Stupini 

O maşină a ars ca o torţă în Centrul Istoric
Pompierii militari au fost alertaţi vineri seară să intervină
în cazul unei maşini care a fost cuprinsă de flăcări pe
strada Poarta Şchei. Din fericire, pompierii au venit foarte
repede şi au reuşit să stingă focul care a cuprins dubiţa
marca Peugeot, mai ales că pericolul unei explozii era
iminent. O deflagraţie în această zonă ar fi afectat serios
imobilele din jur. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit
din cauza unui scurtcircuit la instalaţia electrică, martorii
precizând că flăcările era foarte puternice în zona bor-
dului, iar de acolo au cuprins întregul autovehicul.

Hoţul care a dat lovitura la Biserica din Feldioara a fost prins
Poliţiştii Secţiei 1 Rurale Feldioara au fost sesizaţi în
data de 25 septemebrie 2014 că dintr-o biserică din
satul Rotbav au fost sustrase, prin efracţie, bunuri în
valoare de 1.000 lei (o staţie de amplificare audio cu
boxe şi două verighete). Poliţiştii au identificat sus-
pectul în acest caz: un localnic de 21 ani, şi au reuşit
recuperarea bunurilor sustrase. „De asemenea, poli-
ţiştii au stabilit că tânărul este suspect de comiterea
altor două furturi prin efracţie, în lunile aprilie şi sep-
tembrie 2014, din două locuinţe de pe raza comunei
Feldioara, de unde s-au sustras bunuri casnice în va-
loare totală de 1.500 lei. Suspectul a fost reţinut de
poliţişti şi prezentat apoi Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Braşov şi Judecătoriei Braşov, iar magistraţii
au dispus arestarea lui preventivă pe o perioadă de
30 zile”, a precizat cms. şef Liviu Naghi, purtătorul de
cuvânt al IPJ Braşov.

Peste 4.000 de semnături privind 
introducerea separatoarelor de sens pe DN1 
Peste 4.000 de semnături au fost strânse pentru sus-
ţinerea unei petiţii privind introducerea separatoarelor
de sens pe DN1 iniţiată de angajaţii unei societăţi din
Câmpina ca urmare a accidentului cu şase victime
produs pe acest drum. Documentul va fi depus astăzi
la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Na-
ţionale din România, Ministerul Transporturilor, Mi-
nisterul Afacerilor Interne şi la Direcţia Rutieră din
cadrul IGPR. Şase persoane au decedat, în urmă cu
o săptămână, pe DN 1, în zona Bisericii Călătorului,
în urma impactului violent dintre două autoturisme,
victimele fiind un tânăr de 28 de ani din Bucureşti şi
alte cinci persoane din Câmpina, respectiv doi bărbaţi
de 44 de ani, o femeie de 38 de ani, o tânără de 19 ani
şi un băieţel de 11 ani. Conform unor surse apropiate
anchetei, principala ipoteză luată în calcul este aceea
că accidentul a fost provocat de tânărul de 28 de ani
care a vrut să se sinucidă.

Astăzi se redeschide Grădina Zoologică
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Fostul ambasador ameri-
can la Bucureşti Nicholas
Taubman a declarat, vineri,
la Bucharest Forum 2014,
că România poate fi un
punct important pe drumul
mătăsii şi poate fi un gene-
rator de energie pentru
această regiune, precizând
că românii au „moştenirea
şi viitorul sub picioare”, prin
energie.

Nicholas Taubman a fost
rugat să vorbească despre in-
vestiţiile străine în ţara noas-
tră şi a precizat că s-au
schimbat foarte multe lu-
cruri, în cei şase ani de când
şi-a încheiat mandatul de
ambasador al Statelor Unite

în România. „România îşi
are moştenirea şi viitorul sub
propriile picioare, şi este
ceva ce nu cred că cetăţeanul
obişnuit realizează, dar are
această moştenire aici, acum,
pentru următorii o sută de
ani, şi aceasta este energia”,
a declarat Nicholas Taub-
man, referindu-se la explo-
rările Exxon din Marea
Neagră.

El a precizat că ştie, po-
trivit unor surse de încrede-
re, că peste 25 trilioane
metri cubi de gaz se află în
această zonă, fiind vorba
despre o cantitate care ajun-
ge pentru următorii o sută
de ani. „Ştiu că se vorbeşte

despre multe pieţe de desfa-
cere în Estul Europei, Ucrai-
na şi Republica Moldova,
dar Vestul Europei trebuie
să fie cea mai bună piaţă a
voastră, şi trebuie să găsiţi
o soluţie să ajungeţi acolo,
dacă sunteţi perseverenţi,
dacă aveţi produsele şi sun-
teţi credibili”, a mai spus
Taubman.

„România poate fi un punct
important de pe drumul mă-
tăsii şi poate fi un generator
de energie pentru această re-
giune”, a mai spus Taubman,
precizând că, dacă România
vrea să fie mai influentă în
întreaga Europă, trebuie să
aibă trei caracteristici.

România are şanse să în-
cheie şi anul 2014 cu un
excedent al balanţei co-
merciale cu produse
agroalimentare, pentru
al doilea an consecutiv,
a declarat, sâmbătă, mi-
nistrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, Da-
niel Constantin, în cadrul
Bucharest Forum 2014.

„Anul trecut, pentru prima
dată după 20 de ani, am reuşit
să avem o balanţă comercială
pozitivă cu produse agroali-
mentare. Am exportat mai
mult decât am importat, pen-
tru prima dată după 20 de
ani. Este un aspect pozitiv, dar
eu sunt realist şi vă spun că
există şi un lucru mai puţin
bun, şi anume că exportăm
foarte multă materie primă.
(....) Există şi în anul 2014
premisa ca exporturile să fie
mai mari decât importurile.
Pe primele şase luni suntem
în continuare campioni la ex-
portul de porumb dar, încă
odată, este vorba de materie
primă şi nu de producţie pro-

cesată. În primele şase luni
am exportat produse agroali-
mentare cu 200 de milioane
de euro mai mult decât în pri-
mele şase luni din 2013, iar
producţia din acest an se
anunţă cel puţin la fel de bună
ca şi cea din 2013”, a spus
Daniel Constantin. 

În privinţa exporturilor, mi-
nistrul Agriculturii a amintit
că exporturile de produse
agroalimentare pe pieţele terţe
au crescut cu 75%, deşi Uni-

unea Europeană rămâne prin-
cipala piaţă de export, însă
pieţele trebuie diversificate
astfel încât producătorii ro-
mâni să obţină preţuri mai
bune pentru produsele lor.

Ministrul Agriculturii a vor-
bit şi despre sectorul de legu-
me – fructe şi despre
necesitatea protejării acestuia.
„De ce România importă foar-
te multe legume şi fructe? De
ce găsim în hypermarketurile
noastre foarte multe mere din

Polonia? Pentru că producţia
de legume fructe în România
este sezonieră, nu avem acele
depozite de colectare, sortare,
ambalare, etichetare şi condi-
ţionare a produselor respective
astfel încât să mărim durata
de viaţă. Un al doilea motiv
este că, deocamdată, fermierii
români nu sunt un garant al
cantităţii”, a subliniat ministrul
de resort.

El a mai spus că anul trecut
România a produs mai multe
legume şi fructe decât nece-
sarul de consum. „În 2013 am
produs undeva la 5,6 milioane
de tone de legume-fructe şi ne-
cesarul de consum al Româ-
niei este 5,1 milioane de tone.
De ce nu ajung toate aceste
produse în magazine? Pentru
că încă vindem aceste produse
pe marginea drumului, pentru
că nu există acea intenţie de
asociere pentru valorificarea
în comun a producţiei. Există
o piaţă foarte bună pentru că
oamenii caută din ce în ce mai
mult în magazine produse ro-
mâneşti”, a menţionat şeful
MADR.

România poate încheia şi 2014 
cu excedent al balanţei comerciale

Ştiri pe scurt
Tarom a lansat oferta de toamnă
Compania de stat Tarom a lansat vineri oferta de toamnă,
cu preţuri de la 99 de euro cu toate taxele incluse pentru un
bilet dus-întors către orice destinaţie externă a operatorului
aerian. Biletele pot fi cumpărate în perioada 3 – 31 octombrie,
cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea călătoriei. Oferta
de toamnă se referă la zborurile directe, operate de Tarom,
cu plecare din România către toate destinaţiile externe şi
este valabilă pentru călătoriile efectuate în intervalul 3 no-
iembrie 2014 – 28 februarie 2015, cu excepţia perioadei 20
decembrie 2014 – 5 ianuarie 2015.

80%, nivel de absorbţie al fondurilor UE în 2015?
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat,
joi, că planul Guvernului este ca anul viitor România să ajungă
la un nivel al absorbţiei fondurilor europene de la 39%, cât
este în prezent, la 80%, din cele 19,2 miliarde de euro pe
care le-a avut alocate pentru 2007-2013: „Astăzi, suntem la
un nivel de absorbţie de aproximativ 39%, iar planul nostru
este ca anul viitor să recuperăm aceste întârzieri şi să ajungem
la un nivel de 80% din totalul de 19,2 miliarde de euro pe
care România le-a avut alocate pentru 2007-2013. Este un
nivel extrem de ridicat, pentru că nimeni nu s-a aşteptat ca
România să ajungă la 39%, cât este astăzi”.

4.704 MW în august, energie regenerabilă
Capacităţile de producere a energiei din surse regene-
rabile au ajuns la o putere instalată totală de 4.704 MW
la finele lunii august a acestui an, potrivit datelor furnizate
de Transelectrica. Astfel, în sistem existau proiecte eo-
liene cu o putere de 2.800 de MW, parcuri fotovoltaice
cu o capacitate totală de 1.234 de MW, microhidrocen-
trale de 570 de MW şi proiecte pe bază de biomasă cu
o putere cumulată de 100 de MW. Cu o lună înainte, la
finele lunii iulie, în sistem erau instalate 4.664 MW.

Taubman: România îşi are viitorul
sub propriile picioare, prin energie

ECONOMIC

Metro, Selgros şi Mega Image 
vor fi amendate de Consiliul Concurenţei

Un număr de 26 de com-
panii din sectorul de retail,
printre care Metro, Selgros,
Mega Image şi furnizorii lor,
vor fi sancţionaţi de Consiliul
Concurentei pentru încălcarea
legislaţiei din domeniu în ca-
zul promoţiilor de genul „pri-
meşti de 10 ori diferenţa dacă
găseşti produsul în altă parte
mai ieftin”, a declarat, sâm-
bătă, la Sinaia, Bogdan Chi-
riţoiu, preşedintele Consiliului

Concurenţei. „Practic, retai-
lerul a semnat contracte cu
furnizorul prin care acesta din
urmă se obligă ca, pe perioa-
da promoţiei, să nu vândă
produsul nimănui mai ieftin”,
a explicat Chiriţoiu, în cadrul
unui seminar pe teme de con-
curenţă.

Direcţia de investigaţie a
propus amendă pentru toate
cele 26 de companii anche-
tate în acest caz. Audierea lor

va avea loc pe 23 octombrie,
iar Consiliul Concurenţei va
lua o decizie finală în noiem-
brie, a mai spus Chiriţoiu.

„Sunt convins că ţara e pli-
nă de astfel de înţelegeri, dar
trebuie să dăm un semnal că
această practică nu este ac-
ceptată. Până acum, simplul
fapt că am deschis investigaţia
i-a făcut să modifice practici-
le”, a adăugat oficialul Con-
curenţei.



România trebuie să in-
vestească în educaţie,
având în vedere că, deşi
există şi zone de exce-
lenţă, 15% – 20% din
populaţie nu are nivelul
elementar de educaţie,
de şcoală generală.

Afirmaţia a fost făcută de
directorul de ţară pentru Ro-
mânia al Băncii Mondiale,
Elisabetta Capannelli, la Bu-
charest Forum 2014 „Deblo-
carea potenţialului Eurasiei.
Decizii strategice pe Noul
Drum al Mătăsii”, organizat
de Institutul Aspen România.

„Sunt zone de excelenţă în
România (în educaţie – n.r.),
spre exemplu, aptitudinile
privind limbile străine, apre-
ciate de investitori, dar sunt
şi zone slabe. Dacă ne uităm
la testele PISA pentru mate-
matică ori ştiinţe, spre exem-
plu, rezultatele exprimă slă-
biciuni ale sistemului educa-
ţional. (...) 15% – 20% din

populaţia României nu are o
educaţie la nivel elementar,
de şcoală generală”, a spus
reprezentantul Băncii Mon-

diale. Capannelli a precizat
că România are alocat un
buget de peste 3% din PIB
pentru învăţământ, iar în

Suedia procentul este de
6,7% din PIB.

„Veţi spune că Suedia este
Suedia, dar şi în Bulgaria pro-
centajul e mai mare”, a subli-
niat ea.

Oficialul Băncii Mondiale
a atras atenţia asupra faptului
că România se află pe locul
74% în lume din punct de ve-
dere al uşurinţei de a face afa-
ceri într-o ţară. „Mi-e greu să
accept că România este doar
pe locul 74, având în vedere
că există atâtea oportunităţi.
Polonia este pe 45, dar a în-
ceput de la alt nivel. Mie nu
mi se pare uşor de acceptat şi
cred că trebuie să avansăm
către o poziţie mai bună”, a
apreciat directorul BM.

În acest sens, ea a amintit
stimularea mediului privat
pentru a prelua iniţiative, dar
şi angajamentul autorităţilor
de a urma reformele demara-
te, astfel încât cetăţeanul să
fie beneficiarul final al
acestor eforturi.

România trebuie să
investească în educaţie
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Mii de copii au luat păduchi
şi râie de la începutul şcolii

La mai puţin de o lună de
la începerea anului scolar, mii
de copii au luat păduchi şi
râie chiar din instituţiile în
care învaţă, susţin medicii de
la direcţiile de sănătate pu -
blică. Deşi cifrele sunt în scă-
dere şi vizează mai ales me-
diul rural, astfel de cazuri au
fost semnalate şi în licee din
mediul urban.

În urma triajului epidemio-
logic după vacanţe, mii de
elevi au fost descoperiţi cu
păduchi, unii şi cu scabie. Cu
toate acestea, situaţia este mai
bună decât în alţi ani, susţin
medicii. În 2011, de exemplu,
în toata ţara erau 8.600 de ca-
zuri de păduchi şi 430 de râie,
iar un an mai târziu cazurile
de scabie scăzuseră la 350. 

Noile manuale pentru micii
şcolari, amânate din nou

Copiii din clasele I şi a II-a
vor rămâne anul acesta tot cu
vechile manuale, cel mai pro-
babil, susţin reprezentanţii Fe-
deraţiei Editorilor din România
(FER), după ce şi ultimele re-
zultate ale licitaţiei anunţate de
Ministerul Educaţiei au fost
contestate de o serie de edituri
nemulţumite.

Mai multe edituri au con-
testat în termenul de 10 zile
prevăzut de lege rezultatele
ultimei reevaluări privind pro-
cedura de licitaţie pentru
noile manuale şcolare, ceea
ce riscă să amâne introduce-
rea acestora în clasele I şi a

II-a, a declarat pentru adeva-
rul.ro Claudiu Istrate, repre-
zentantul Federaţiei Editorilor
din România (FER). Istrate a
explicat că „printre editurile
care au depus contestaţii se
numără Humanitas, în aso-
ciere cu Read Forward, Ara-
mis sau Akademos, ceea ce ar
putea să răstoarne iar toată
situaţia”.

Acesta a mai spus că mai
multe edituri erau îndreptăţite
să conteste noile rezultate, care
au adăugat într-adevăr pe listă
mai mulţi câştigători, însă ga-
ranţiile erau mari şi nu toţi şi-au
permis acest lux.

A.J.O.F.M. BRAŞOV
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879

agent de securitate 5
agent de vânzări 2
ajutor ospătar 1
ambalator manual 3
analist calitate 1
analist cumpărari/consultant furnizori 1
analist servicii client 1
asistent medical generalist 1
brutar 1
bucătar 2
cameristă hotel 5
casier 1
casier 1
condiţioner-finisor 1
conducător activitate de transport rutier 1
conducător autospecială 1
confecţioner articole din piele şi înlocuitori 2
consilier/expert/inspector/referent/economist în
gestiunea economică 1
contabil 1
controlor calitate 1
decorator vitrine 1
designer grafică (studii superioare) 1
dulgher restaurator 1
electrician de întreţinere şi reparaţii 4
electrician montator de instalaţii automatizate 1
electronist depanator utilaje calcul 2
femeie de serviciu 3
fierar betonist 1
frezor universal 4
funcţionar informaţii clienţi 1
gestionar depozit 2
guvernantă 1

încărcător-descărcător 1
inginer automatist 1
inginer chimist 1
inginer de sistem software 1
inginer industrializarea lemnului 1
inginer mecanic 1
inginer producţie 2
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 1
îngrijitor animale 1
îngrijitor clădiri 1
îngrijitor de copii 1
inspector/referent resurse umane 1
instalator autorizat proiectare execuţieşi/sau
exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie 1
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 2
lăcătuş construcţii metalice şi navale 3
lăcătuş mecanic 1
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 1
lăcătuş mecanică fină 1
logistician gestiune flux 1
lucrător bucătarie (spălător vase mari) 4
lucrător comercial 4
lucrător gestionar 1
magaziner 1
magaziner 1
manipulant mărfuri 5
maşinist la deshidratare pastă hârtie 1
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1
mecanic auto 1
mecanic utilaj 1
medic stomatolog 1
montator subansamble 1
montator subansamble 1
morar 2
muncitor necalificat în agricultură 2

muncitor necalificat în industria confecţiilor 3
muncitor necalificat în silvicultură 1
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide 1
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 2
operator la maşini de electroeroziune automate 1
operator la maşini-unelte cu comanda numerică 8
operator la maşini-unelte 
semiautomate şi automate 4
operator suport tehnic 
pentru servicii de comunicaţii electronice 2
ospătar (chelner) 3
patiser 2
peisagist-floricultor 1
planificator 1
portar 4
preparator pastă 1
presator, ambutisor la cald 1
programator 2
programator producţie 1
proiectant inginer mecanic 1
recepţioner de hotel 1
rectificator universal 1
referent de specialitate financiar-contabilitate 1
reglor la maşini de prelucrare mase plastice 1
revizor gestiune 1
sculer-matriţer 1
şef formaţie 2
şef formaţie în industria de maşini şi echipamente 1
şef schimb 1
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 8
şofer de autoturisme şi camionete 2
specialist în domeniul calităţii 1
specialist în domeniul proiectării 

asistate pe calculator 1
specialist proprietate intelectuală 1
stivuitorist 3
sudor 5
tâmplar binale 1
tâmplar universal 5
tehnician analist calitate 2
tehnician mentenanţă electromecanică - automatică
echipamente industriale 1
tehnician programare, lansare, 
urmărirea producţiei 1
tehnician staţii radiorelee şi satelit 1
ţesător 1
vânzător 2
zidar rosar-tencuitor 1

consilier/expert/inspector/referent/economist în
management 1
director comercial 1
dulgher restaurator 1
fierar betonist 1
gestionar depozit 1
inginer de cercetare 
în controlul calităţii produselor alimentare 1
instalator reţele de distribuţie/transport fluide 1
lucrător comercial 1
mecanic utilaj 1
muncitor necalificat în silvicultură 1
secretară 1
şofer de autoturisme şi camionete 1
strungar universal 1
sudor 1
vopsitor 1

Braşov

Făgăraş
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Vedere spre Curmătură,
la sfârşitul sec. al XIX-lea

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Fotografia datată din 1890, redă în prim-plan Aleea Rudolf,
proiectată de inginerul oraşului Peter Bartesch în anul
1881. Aleea a fost numită astfel după numele prinţului
moştenitor al monarhiei austro-ungare, mort în 1889, la
Mayerling. Strada era lată de 15 m şi era mărginită pe am-
bele părţi de un drum pietonal lat de 3 m. Aleea a devenit

după anul 1918 B-dul Regele Ferdinand (1918-1964), B-dul
Stalin (1948-1964), apoi B-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej
(1964-1990), iar din 1990 este B-dul Eroilor. În spate se
poate zări Spitalul Militar construit în 1887, pe locul unei
grădini publice din vecinătatea Tâmpei. În prezent, în locul
terenului viran se află magazinul Star. 



Consiliul judeţean a
cheltuit până acum pen-
tru realizarea pistei 16
milioane de euro, plus
alte zece pentru nivela-
rea terenului şi împrej-
muiri. Pentru finalizarea
investiţiei mai este ne-
voie de până în 30 de
milioane de euro, apre-
ciază şeful judeţului,
Aristotel Căncescu.

La eveniment au fost pre-
zenţi preşedinţii Consiliilor Ju-
deţene Braşov, Covasna şi
Harghita, miniştrii Ioan Rus, al
Transporturilor şi Constantin
Niţă, al Economiei, parlamen-
tari, consilieri locali şi judeţeni.

„Ţin să subliniez că nu s-a
tăiat decât o singură panglică
la Braşov, doar când au înce-
put lucrările şi se va mai tăia
doar la final, iar meritul este
al Consiliului Judeţean, al ni-
ciunui guvern. Aeroportul de
la Braşov va fi rentabil, vor fi

până la un milion de pasageri
pe an. Am cheltuit până acum
cu pista – 16 milioane de euro,
plus alte 10 partea de început,
nivelare şi împrejmuire. Vă so-
licit expres domnilor miniştri
sprijin să se deblocheze la Mi-
nisterul de Finanţe obţinerea
avizului pentru împrumutul de
5 milioane de euro, pentru a
continua etapa a doua, exe-
cutarea suprafeţelor de rulare,
Practic, cu 30 de milioane de
euro se poate finaliza inves-

tiţia. Până la urmă, în cinci
ani, cu şurubul strâns la ma-
ximum, putem finaliza Aero-
portul şi cu eforturi proprii”
a declarat Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiliului Jude-
ţean Braşov. 

La rândul lui, vicepreşedin-
tele CJ, Mihai Pascu, a soli-
citat celor doi miniştri sprijin
pentru includerea Aeroportu-
lui de la Braşov în Masterpla-
nul de la Transporturi, pentru
că nu e inclus, ministrul Rus

promiţând că va prezenta ar-
gumentele Braşovului, pentru
a fi rezolvată şi această pro-
blemă.

În schimb, singura „promi-
siune” primită de la Bucureşti
este aceea că jumătate din te-
renul pistei vor să-l ia de la
Braşov şi să-l plimbe printre
ministere, lucru care ar putea
periclita viitoarele negocieri
ale Consiliului Judeţean Bra-
şov cu investitorii pentru con-
struirea terminalului.

Pista aeroportului, ale că-
rei lucrări au început în pri-

măvara anului trecut, are o
lungime de 2.850 de metri,
o lăţime de 45 de metri, iar
suprafaţa pe care se constru-
ieşte este de 209 hectare. In-
vestiţia totală se ridică la
peste 50 de milioane de
euro, fiind primul aeroport
din România construit de la
zero după 1990.

Potrivit unui studiu, după
câţiva ani de funcţionare,
traficul de pasageri pe aero-
portul din Braşov este pre-
văzut să ajungă la un milion
de persoane pe an.

Sâmbătă, 4 octombrie
2014, a început în Poiana
Braşov cea de-a XXI-a ediţii
a Cursurilor Internaţionale
„Nicolae Titulescu” pentru ti-
neri diplomaţi. Evenimentul
a debutat cu ceremonia Te
Deum la mormântul lui Ni-
colae Titulescu, aflat la Bise-
rica „Sfântul Nicolae” din
Scheii Braşovului. 

Ediţia din acest an a unuia
dintre cele mai importante
programe de diplomaţie pu-
blică iniţiate şi derulate de Mi-
nisterul Afacerilor Externe
este circumscrisă temei „Pro-

cese evolutive în spaţiul eu-
ropean – o perspectivă româ-
nească”, structurată pe două
paliere: unul vizând repere de
ordin istoric, celălalt vizând
priorităţi aflate pe agenda eu-
ropeană. Nivelul crescut de
expertiză a diplomaţiei româ-
ne, precum şi contribuţia la-
turii academice a prelegerilor,
care permit tratarea, la un
 nivel ridicat, a unor teme de
actualitate ale scenei politico-
diplomatice internaţionale şi
a subiectelor relevante din do-
meniul istoriei, diplomaţiei şi
culturii române, au determinat

creşterea participării la acest
program. Astfel, ediţia din
acest an se bucură de un in-
teres sporit faţă de cele ante-
rioare, cursanţii provenind din
23 de state. Cursurile se des-
făşoară până pe 12 octombrie
2014. 

Programul de diplomaţie
publică „Cursurile Internaţio-
nale „Nicolae Titulescu” pen-
tru tineri diplomaţi” a debutat
în 1991, în semn de omagiu
adus activităţii marelui diplo-
mat şi om de stat. Până acum,
558 de tineri diplomaţi au be-
neficiat de acest program.

Asociaţia Glasul Prieteniei
a obţinut finanţare de la o
 importantă bancă pentru un
proiect dedicat femeilor diag-
nosticate cu cancer de sân.
Banii vor fi folosiţi pentru
programe de îmbunătăţire a
calităţii vieţii persoanelor care
suferă de această boală. 

Programul menit să ducă la
îmbunătăţirea calităţii vieţii
supravieţuitoarelor cancerului
de sân se intitulează „Clubul
Amazoanelor Braşovene”.
Femeile implicate în acţiune
au elaborat un proiect pe care

l-au înaintat spre finanţare
unei bănci din Braşov. 

În cadrul proiectului, supra-
vieţuitoarele cancerului de sân
vor înfiinţa o echipă multidis-
ciplinară de specialişti care
 trebuie să recomande, perso-
nalizat, psihoterapie indivi-
duală sau de grup, terapii
alternative, gimnastică şi nu-
triţie. Echipa de specialişti care
se va constitui, va face rapoar-
te periodice asupra evoluţiei
stării celor 25 de femei bene-
ficiare, rapoarte care vor fi pu-
blicate într-o broşură specială,

la final de proiect. Broşura va
fi trimisă instituţii şi ONG-uri
interesate, dar şi Ministerului
Sănătăţii. Managerul proiec-
tului este prof. univ. dr. Co-
druţa Nemet, supravieţuitoare
a cancerului de sân. Pe site-ul
asociaţiei www.glasulpriete-
niei.ro va exista, pe timpul de-
rulării proiectului, un blog
activ, unde cele 25 de benefi-
ciare îşi vor expune părerile
şi vor aştept reacţii ale citito-
rilor. Proiectul începe în aceas-
tă lună şi se va desfăşura pe o
perioadă de 9 luni.

Susţinere financiară pentru
supravieţuitoarele cancerului de sân 
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Cursuri pentru tinerii diplomaţi
organizate în Poiană

Este meritul Consiliului Judeţean şi a
consilierilor din toate formaţiunile poli-
tice. Pe mine m-ar bucura dacă am avea
un ajutor financiar, pentru că fără un
sprijin financiar nu-l putem finaliza.
Avem bani pentru căile de rulare, pentru
balizaj, pe care le vom finaliza anul viitor.
Până acum am cheltuit sub 30 de milioa-
ne de euro, dar ar mai trebui încă pe atât
să finalizăm acest aeroport.

Aristotel Cănescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Pista Aeroportului de la Braşov 
a fost inaugurată
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Un fotbalist al Chiajnei, victima unui atac rasist

Pentru a treia oară consecutiv, Diana
Florescu (foto dreapta)  şi Anamaria

Stoia vor participa la Campionatul Eu-
ropean. Cele două au fost delegate de

EHF să oficializeze la tur-
neul final din Ungaria şi
Croaţia, ce va începe pe
7 decembrie.

Pentru cuplul Florescu/
Stoia este al şaselea turneul
final în care vor lua startul,
după Campionatele Europe-
ne din 2010 şi 2012, Cam-
pionatele Mondiale din 2009
şi 2013 şi Jocurile Olimpice
din 2012. Alături de Diana
Florescu şi Anamaria Stoia

au mai fost selectate alte 11 perechi de
arbitri, din tot atâtea ţari.

România a intrat pe lista
ţărilor în care microbiştii
nu se dau în lături de la
gesturi rasiste pe sta-
dioane. 

În timpul meciului de vi-
neri, dintre Concordia şi Ra-
pid (încheiat la egalitate, 0-0),
din etapa a 10-a a Ligii I de
fotbal, în direcţia atacantului
Wellington s-a aruncat la un
moment dat cu o coajă de ba-
nană de către un suporter ra-
pidist. Culmea este că atunci
când s-a dus să îi reclame
acest lucru arbitrului, jucătorul
sud-american a primit un car-
tonaş galben!

„Justiţia trebuie să facă ceva!”
La finalul partidei, fotbalistul
Concordiei, a comentat mo-
mentul incidentului. „Normal
că mă afectează. Soţia şi co-
pilul meu au fost în tribună.
E păcat, este incredibil ce s-
a întâmplat. Nişte, nici nu ştiu
cum să-i numesc, să facă aşa
ceva. Am vrut să ies de pe te-
ren, tot eu am primit galben
după toate astea. Eu am venit
în România, am învăţat ro-
mâneşte, respect pe toată lu-
mea, dar eu nu sunt respectat.
Ce am simţit azi este ceva
 incredibil, sunt foarte supă-
rat. Nu te poţi concentra când
ţi se strigă ca eşti maimuţă.
Niciodată în viaţa mea nu mi-
am dorit mai mult ca în seara
aceasta să dau un gol. Fede-
raţia sau nu ştiu cine ar tre-
bui să facă ceva, nu se poate
aşa ceva. E prima oară în
viaţa mea când mi se întâm-
plă aşa ceva. Justiţia trebuie
să facă ceva. Copilul m-a în-
trebat ce s-a întâmplat, de ce
s-a aruncat cu o banană în
mine. Nu sunt la grădina zoo-
logică”, a spus fotbalistul
Concordiei. 

Rapidul e alături de fotbalist.
Clubul de fotbal Rapid Bucu-
reşti a luat atitudine, prin in-
termediul unui comunicat de
presă, faţă de incidentul rasist
a cărui victimă a fost brazi-
lianului Carlos Da Silva Wel-
lington, de la Concordia
Chiajna, în meciul jucat vineri
între cele două formaţii, la
Chiajna. „Suntem alături de
Wellington Carlos da Silva,
victimă a rasismului, aşa cum
am fost şi noi în repetate rân-
duri! Suntem profund dezgus-
taţi de faptul că la un meci al
echipei noastre, un jucător de
fotbal a fost victima unor ata-
curi rasiste. A fost un gest izo-
lat, al unui singur spectator,
un atac murdar şi laş, petrecut
pentru prima oară la un meci
al Rapidului. Rapid face apel
la instituţiile statului şi la res-
ponsabilii clubului Concordia
să contribuie la identificarea
cât mai rapidă a autorului
acestui gest reprobabil. Indi-
ferent cine ar fi, odată identi-
ficat, va primi interdicţie pe
viaţă la toate meciurile orga-

nizate de FC Rapid. De foarte
multe ori în ultimii ani, supor-
terii şi jucătorii echipei Rapid
au fost victime ale scandărilor
cu caracter rasist, pe diferite
stadioane din Romania. Dacă
atunci ar fi fost luate măsurile
care se impuneau, probabil că
gestul regretabil de vineri sea-
ra nu s-ar fi produs” se arată
în comunicatul remis de gru-
parea din Giuleşti.

Rada, eşti bine? Antrenorul
Rapidului, Marian Rada, a
avut la finalul jocului de la
Chiajna, o reacţie halucinantă,
vis a vis de atacul rasist.
„Acum nu vrea şi 3-0 cumva
la «masa verde»? Pe stadion
sunt camere de luat de vederi,
cel care a aruncat banana
poate fi identificat şi sancţio-
nat. Ne-am săturat ca după
fiecare meci să îmbogăţim
Liga. A plâns Wellington în
vestiar? Să ştiţi că se poate
juca şi teatru. Astea sunt exa-
gerări. Poate trebuia să plân-
gă că nu a dat gol. Facem
atâta caz că plânge Wellin-
gton. Poate a mâncat cineva

o banană în tribună şi i-a că-
zut pe teren. De unde ştim noi
că a aruncat spre el şi că era
suporter rapidist”, a spus Ma-
rian Rada. Ruşinică, maestre
Rada!

Cazul ar putea ajunge la UEFA!
Cristian Jura, judecător la Tri-
bunalul de Arbitraj Sportiv, a
anunţat că gruparea Rapid
poate avea probleme mari
după scandalul de la Chiajna,
când Wellington, jucătorul
formaţiei ilfovene, a fost lovit
de o banană aruncată din sec-
torul în care se aflau fanii giu-
leşteni. „Ceea ce pot să vă
spun este că a început săptă-
mâna împotriva rasismului în
fotbal, acţiune iniţiată de ofi-
cialii UEFA. Şi chiar în prima
zi a acestei campanii europe-
ne, treaba asta se întâmplă la
noi! Este o situaţie regretabilă
şi ruşinoasă. Acest caz va
ajunge pe masa UEFA, iar clu-
bul Rapid riscă sancţiuni su-
plimentare! Vom face o
sesizare la Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discrimi-
nării”, a declarat Cristian Jura.

Fotbalistul Concordiei a fost victima unui atac rasist din partea unui membru al galeriei Rapidului

Se întâmplă şi pe
stadioanele noastre!

Tecău/Rojer, încă un titlu!
Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olan-
da) a câştigat, duminică, turneul de la Beijing, după ce a
învins în finală, cu scorul de 6-7 (6), 7-5, 10-5, cuplul Julien
Benneteau/Vasek Pospisil (Franţa/Canada), cap de serie
numărul 4. După un meci de o oră şi 50 de minute, Tecău

şi Rojer au cucerit al şaptelea trofeu în acest an, al doilea
consecutiv. Ei s-au mai impus la Shenzhen, Washington,
s-Hertogenbosch, Bucureşti, Casablanca şi Zagreb, şi au
mai jucat o finală, la Rotterdam. Perechea româno-olan-
deză ocupă locul 6 în clasamentul pe echipe şi are şanse
să se califice la Turneul Campionilor de la Londra.
Pentru succesul de la Beijing, învingătorii vor primi un
premiu de 178.450 de dolari şi 500 de puncte ATP.

Şarapova câştigă la Beijing şi trece peste Halep!
Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, cap de serie
4, a câştigat duminică Openul Chinei de la Beijing, dotat
cu premii de 5.427.105 dolari, după ce a învins-o în finală
pe cehoaica Petra Kvitova, cap de serie 3, cu 6-4, 2-6,
6-3. Şarapova a câştigat al 4-lea ei titlu din acest sezon,
după cele de la Stuttgart, Madrid şi Roland-Garros. În
confruntările directe, Şarapova conduce acum cu 6-2 în
faţa Kvitovei. Jucătoarea rusă va urca începând de astăzi
pe locul 2 în clasamentul WTA, pe care îl ocupa românca
Simona Halep.

Nole, cel mai bun la Beijing
Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 1 ATP, a câştigat
duminică, pentru a 5-a oară, Openul Chinei de la Beijing,
turneu dotat cu premii de 2.550.470 dolari, după ce l-a
învins în finală pe cehul Tomas Berdych, cap de serie
3, cu 6-0, 6-2. Djokovic a câştigat pentru a 5-a oară tur-
neul de la Beijing şi pentru a 3-a oară consecutiv, după
succesele din 2009, 2010, 2012 şi 2013. Sârbul conduce
acum cu 16-2 în meciurile directe cu Berdych.

Hamilton, cel mai rapid la Suzuka
Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat,
duminică, Marele Premiu al Japoniei, a XV-a etapă a
Campionatului Mondial de Formula1, după o cursă care
a fost întreruptă după parcurgerea a 44 din cele 53 de
tururi programate.
Cursa a fost oprită după un accident în care a fost implicat
Jules Bianchi (Marussia). Pilotul francez a suferit leziuni
importante. Pe locul 2 s-a clasat Nico Rosberg (Merce-
des), iar pe locul 3 a fost Sebastian Vettel (Red Bull). În
puncte au mai terminat Daniel Ricciardo (Red Bull) –
locul 4, Jenson Button (McLaren-Mercedes) – locul 5,
Valtteri Bottas (Williams) – locul 6, Felipe Massa (Wil-
liams) – locul 7, Nico Hulkenberg (Force India) – locul
8, Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) – locul 9 şi Sergio
Perez (Force India) – locul 10.

China a făcut legea la Jocurile Asiei
A 17-a ediţie a Jocurilor Asiei s-au încheiat sâmbătă la
Incheon (Coreea de Sud) cu un bilanţ de 14 noi recorduri
mondiale şi 27 continentale, întrecerile fiind dominate
de China, pentru a noua oară consecutiv, cu un bilanţ
de 151 medalii de aur, 108 de argint şi 83 de bronz, re-
latează agenţia Xinhua. În clasamentul medaliilor, China
a fost urmată de Coreea de Sud 79-71-84 şi Japonia 47-
76-77, într-o competiţie în care 37 de ţări şi regiuni au
cucerit medalii, în timp ce Bhutan, Maldive şi Timorul de
Est vor mai aştepta 4 ani pentru a cuceri prima medalie
la Djakarta, gazda Jocurilor Asiei din 2018. Recordurile
mondiale au fost stabilite în întrecerile de la haltere (10)
şi tir (4). În timpul competiţiei, 6 cazuri de dopaj au fost
anunţate, dintre care 2 au privit medaliaţii cu aur, unul
din China şi altul din Malaezia.

Avem arbitri la Europeanul de handbal!



FC Braşov arată din ce
în ce mai bine sub ba-
gheta lui Adi Szabo. Ste-
garii au ajuns la patru
partide consecutive în
care au obţinut rezulta-
te pozitive. 

După cele două deplasări
din Moldova, la Piatra Neamţ
(2-2) şi Botoşani (0-0), gal-
ben-negrii au primit vineri
seara, pe Tineretului, vizita
Iaşiului. Lanterna roşie a pri-
mei ligi nu a putut face faţă
echipei de sub Tâmpa, care a
închis tabela la 2-0. 

Victorie clară pentru stegari.
Oaspeţii au venit cu temele
nefăcute la Braşov, iar acest
lucru s-a simţit încă din start.
Deşi aveau în faţă cea mai efi-
cientă echipă din prima ligă
în ceea ce priveşte jocul ae-
rian, cu cinci goluri înscrise
cu capul din 11, moldovenii
nu au găsit soluţii de contra-
carare a principalului atu al
stegarilor. Astfel, galben-ne-
grii au avut nu mai puţin de
patru lovituri de cap pericu-
loase în primele 18 minute,
din care a rezultat numai un
gol, datorită lui Caparco, por-
tar care a parat încercările lui
Ganea (‘6 şi ’18). După for-
cingul din start, oamenii lui
Szabo au redus oarecum tu-
raţia, lucru ce a generat o pe-
rioadă cât de cât decentă a
oaspeţilor, care au avut două
şuturi periculoase, trimise de
Creţu (’22) şi Novac (’38). 

După odihnă, Braşovul a
comandat un joc care i-a con-
venit de minune. A dat min-
gea oaspeţilor, care au
construit lent, neinspirat, şi
au mizat pe contraatac. Ur-
marea? Posesie sterilă a
CSMS şi ploaie de şuturi pe-
riculoase la poarta oaspeţilor,
al cărui goal-keeper a avut
mult de lucru la încercările

lui Constantinescu (’47, ‘80)
şi Ciocîlteu (’56, ’76) şi a fost
ocrotit de neinspiraţia lui Gri-
gorie (’60), care scăpase sin-
gur. Scorul a ajuns mai
aproape de realitatea din te-
ren abia în prelungiri, când
apărarea CSMS a fost făcută
mat, iar Marian Constanti-
nescu a făcut 2-0!

„Important este că jocul nostru
merge!” Stegarii merg ceas în
ultima perioadă. După succe-
sul cu Iaşiul, staff-ul tehnic va
putea pregăti în linişte urmă-
toarele bătăli. „Mă bucur că
am câştigat trei puncte în
urma unui joc bun. Ne-am do-
rit enorm să câştigăm cele trei
puncte şi am reuşit. Urcăm în
clasament, dar mai important
este că jocul nostru merge. Am
reuşit un joc intens, cu ruperi
de ritm, cu potenţă fizică. Îi
felicit pe băieţi, îi felicit pe
oaspeţi pentru jocul combina-
tiv pe care l-au prestat. A re-
zultat un joc spectaculos,
agreabil, care cred că a fost
gustat de spectator. Sunt mul-
ţumit de cum s-au prezentat
jucătorii, de faptul că din
punct de vedere fizic stăm
foarte bine. Pe baza evoluţiei

din această partidă şi a ulti-
melor rezultate, putem creşte
în continuare. După acest
 succes, putem să muncim în
linişte în pauza de două săp-
tămâni care urmează”, a spus
la finalul partidei, principalul
stegarilor, Adrian Szabo. 

„În condiţiile în care ne-au
lipsit opt titulari, era greu să
facem o partidă aşa cum ne-
am dorit. E clar că ne trebuie
un atacant de rasă. Nu mă in-
teresează cererile de demitere,
o echipă de Divizia Naţională
nu se poate construi în 30 de

zile, mai ales cu jucători care
vin din Divizia B sau C”, a
spus şi tehnicianul oaspeţilor,
Ionuţ Chirilă.

Machado intră în istorie la FC
Braşov! Cu golul reuşit vineri
seara, Ricardo Machado a
ajuns la cota 8 şi a devenit cel
mai bun marcator străin din
istoria „Steagului”. Machado
i-a devansat cu ultima reuşită,
pe albanezul Agim Canaj şi
lusitanul Pedro Moutinho. 

Şapte din cele opt goluri în-
scrise de Machado, au fost
reuşite cu lovituri de cap!

Căpitanul Braşovului, Ricardo Machado, a devenit cel mai prolific marcator străin din istoria stegarilor

Lanterna a fost stinsă
de tot sub Tâmpa

Au marcat: Au marcat: Machado '3, Constantinescu '90+2
FC Braşov: Iacob – Străuţ, Machado, Leko, Serginho –
Buga (Ciocâlteu '33), Santos, Grigorie (C. Munteanu
'79), Aganovici (Enceanu '55) – Constantinescu, L. Ga-
nea
Antrenor: Adrian Szabo.
CSMS Iaşi: Caparco – Dima, Melinte, L. Munteanu, Ţigănaşu
– Dedu (Bădic '79), Novac – Onduku, Creţu (Călugăru
'67), Coşereanu (Crengăniş '86) – L. Dobre
Antrenor: Ionuţ Chirilă.
Cartonaşe galbene: Străuţ '88, L. Ganea '90+1 / Ciocâlteu '47.
Arbitri: Horaţiu Feşnic (central) – Miclos Nagy, Alexandru
Cerei (asistenţi) – Teodora Albon (rezervă).
Observatori: Dan Berbecaru, Mihai Stancu

FC Braşov – CSMS Iaşi 2-0 (1-0)

SPORT 96 octombrie 2014

Hocheiştii nu se regăsesc...
Corona Wolves Braşov a pierdut în prelungiri meciul din
Liga Mol, cu cei de la Miskolc, partidă disputată sâmbătă
seara pe patinoarul olimpic din parcul Tractorul. Maghiarii
au început în forţă jocul şi în minutul 3 au deschis scorul
prin Dansereau. Repriza a doua a fost una fără goluri,
pentru ca, la doar trei minute de la reluarea actului 3,
Corona să reuşească egalarea: şut Virag, portarul oas-
peţilor respinge, Molnar urmăreşte şi face 1-1! În minutul
52 braşovenii au preluat conducerea pe tabela de marcaj,
după ce Peter Robert a fructificat excelent pe contraatac.
Cu cinci minute înainte de finalul jocului, Lada a restabilit
egalitatea şi după timpul regulamentar cele două echipe
au terminat egale la doi! Cum repriza de prelungiri nu a
adus niciun gol, s-a trecut la executarea loviturilor de de-
partajare. Din păcate pentru braşoveni, cei din Miskolc
s-au impus cu golul semnat de Dansereau. 

Olimpia a cedat rezonabil la Alba Iulia
Baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov au pierdut
sâmbătă primul joc din noua ediţie a Ligii Naţionale.
Fetele antrenate de Dan Calancea au fost învinse de
Universitatea CS Alba Iulia, cu 75-65 (19-20, 24-19,20-
14,12-12). Pentru formaţia de sub Tâmpa şi-au trecut
numele pe lista marcatoarelor: Britney Jones-25 de punc-
te, Zorica Mitov -11,Sonia Ursu-10, Shuanda Ashford-8,
Carla Bartee-6 şi Gabriela Irimia-5. Principala marcatoare
a gazdelor a fost Ogowumi Agunbiade, care a reuşit 21
de puncte.În etapa cu numărul 3, Olimpia CSU Braşov
va primi marţi 7 octombrie, în sala sporturilor Dumitru
Popescu Colibaşi, replica formaţiei Olimpia Satu Mare.

Unirea e în grafic
Etapa cu numărul 6 din liga secundă de fotbal, a fost
deschisă cu jocul din seria a doua, de la Tărlngeni, dintre
Unirea şi Şoimii Pâncota. Formaţia din vecinătatea Bra-
şovului, s-a impus cu scorul de 2-1, după un meci con-
trolat aproape în totalittate. Unirea a deschis scorul încă
din minutul 4, prin LiviuNicolae, care a fructificat cu capul,
centrarea venită de la Sorin Mihai. Cu patru minute înainte
de pauză, Sorin Mihai a prins o ghiulea de la 30 de metri,
mingea a lovit bara transversală şi apoi a intrat în poarta
oaspeţilor. În minutul 78, cei din Pâncota au reuşit golul
de onoare, prin Alin Mihai. La partidă au asistat şi com-
ponenţii lotului U 19 al României, echipă care se află în
cantonament la Tărlungeni. 

Etapa 10-a, aproape terminată
Steaua nu a avut probleme la Galaţi, Botoşaniul a dat
lovitura sub Pietricica, iar Petrolul a obţinut o victorie
scurtă pe teren propriu. Surpriza etapei a venit de la Giur-
giu, acolo unde Viitorul Constanţa a câştigat în faţa Astrei.
După  etapa din weekend, prima ligă de fotbal din Ro-
mânia va lua o pauză de două săptămâni, timp în care
tricolorii vor susţine partide în Campania de calificare la
Campionatul European 2016 (Ungaria, 11 octombrie la
Bucureşti, 14 octombrie în Finlanda) 
Liga 1, etapa 10
Vineri 03.10.2014
FC Braşov-CSMS Iaşi 2-0
Au marcat: Machado '3, Constantinescu '90+2
Concordia Chiajna  – Rapid 0-0
Sâmbătă 04.10.2014
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Botoşani 0-1
A marcat: Hadnagy '2
Universitatea Cluj – Pandurii Târgu Jiu 2-0
Au marcat: Cristocea '42, Kovacs '81
Petrolul Ploieşti – Gaz Metan Mediaş 1-0
A marcat: Astafei '12
Duminică 05.10.2014
Oţelul Galaţi – Steaua 0-3
Au marcat: Latovlevic '21, Sânmărtean'23, Szukala'63
Astra Giurgiu-Viitorul Constanţa 0-1
A marcat Nelson '2
Partida Dinamo – CS U Craiova s-a disputat aseară şi
s-a terminat după închiderea ediţiei. 
Etapa va fi încheiată astăzi cu jocul ASA Târgu Mureş –
CFR Cluj (21.00, Look Tv)

FC Braşov s-a impus fără emoţii în jocul cu Iaşiul

Selecţionerul primei repre-
zentative de handbal feminin
a României, Gheorghe Tadici
a convocat-o în ultima clipă
pe Andreea Pricopi (Corona
Braşov), care a avut prestaţii
apreciate atât cu HCM Roman,
cât şi cu CSM Bucureşti. Co-
rona Braşov va avea astfel
nouă jucătoare convocate la
echipa naţională, o cifră con-
siderabilă pentru un club. În
ultimii ani, doar Oltchim a mai
dat aşa multe jucătoare la lot.

Selecţionerul Gheorghe Tadici
va alcătui două echipe în
această perioadă, România A
şi România B, fiecare urmând
să susţină două meciuri de ve-
rificare. Prima reprezentativă
va înfrunta Ungaria (8 octom-
brie) la Debrecen, localitatea
în care va juca şi la Campio-
natul European din decembrie,
şi Rusia (11 octombrie) la Ora-
dea. Lotul B va disputa două
partide cu Rusia, în 10 şi 12
octombrie, tot la Oradea.

portari: Ungureanu, Dedu, Şerban, Cheţa
extreme stânga: Ardean, Hotea, Iuganu
extreme dreapta: Nechita, Chiper, Pîrvuţ
pivoţi: Chintoan, Ciuciulete, Pintea
linia de 9 metri: Brădeanu, Băbeanu, Perianu, Bu-
ceschi, Oltean, Marin, Zamfir, Tudor, Tiron, L. Popa,
Constantinescu, Bondar, Ţăcălie, Puiu, Pricopi

Lotul României convocat pentru
meciurile cu Ungaria şi Rusia

Corona Braşov dă 9 jucătoare la lot!



DIVERTISMENT10 Luni

Astăzi, 6 octombrie, la
ora 19:00, la Centrul Cul-
tural Reduta, sunteţi in-
vitaţi la comedia „Azi...
sau poate niciodată”. 

Spectacolul este prima pro-
ducţie de teatru profesionist
a Centrului Cultural Reduta,
în regia Feliciei Dalu. 

Actorii propuşi pentru acest
proiect teatral sunt: Ilinca
Goia de la Teatrul Naţional
din Bucureşti, actriţa prezentă
pe covorul roşu de la Cannes
datorită rolului din cunoscuta
pelicula „Poziţia Copilului”,
premiată la Cannes, Delia
Nartea de la Teatrul de Co-
medie Bucureşti, Vitalie Bi-
chir, actor al Teatrului
Naţional din Bucureşti şi Dan
Cogalniceanu, cunoscut pu-
blicului de pe scenă braşovea-
nă, cu ani în urmă. 

„Azi sau poate… nicioda-
tă” este o poveste despre iu-
bire şi pasiune, despre
căsătorie şi monotonie, despre
societate şi reguli… Este, în
esenţă, o comedie amară, cu
un scenariu... ca în viaţă. Pen-

tru că „azi... sau poate nicio-
dată” eşti nevoit să iei o de-
cizie care îţi schimbă total
destinul… pentru că „azi...
sau poate niciodată” e acea
decizie care trebuie luată ra-
pid, chiar dacă ani întregi te-a
frământat… pentru că „azi...
sau poate niciodată” e atât de
simplu şi totuşi atât de com-
plicat. 

Biletele se se pot achiziţio-
na de la Centrul Cultural Re-
duta. 

Preţ bilet: 25 lei

Horoscopul zilei
Berbec. Sunteţi creativ şi vă preocupă ideea de a începe o
activitate nouă. Aveţi şanse să vă afirmaţi pe plan intelectual. 
Parcurgeţi o perioadă favorabilă inspiraţiei artistice. 
Taur. Sunteţi inventiv, bine dispus şi gata să întindeţi o mână
de ajutor oricui are nevoie. Reuşiţi să vă afirmaţi la locul
de muncă. Relaţiile cu prietenii şi familia sunt foarte bune. 
Gemeni. Aveţi şanse să cumpăraţi un obiect de valoare, dorit
de multă vreme de întreaga familie. După-amiază este posibil
să vă schimbaţi programul din cauza unor probleme.
Rac. Cei din jur vă apreciază pentru atitudinea deschisă pe
care o aveţi. Relaţiile parteneriale au o evoluţie foarte bună. 
Sunteţi dispus să vă ajutaţi colegii şi să le oferiţi sfaturi.
Leu. Se anunţă o zi deosebită, cel puţin pe plan sentimental.
La o petrecere, faceţi cunoştinţă cu o persoană deosebită.
S-ar putea ca atracţia să fie reciprocă.
Fecioară. Sunt şanse să faceţi un pas foarte important în
viaţă. Vă recomandăm să vă păstraţi calmul şi să mergeţi
înainte, dacă sunteţi hotărât. 
Balanţă. Dimineaţă aveţi tendinţa să fiţi prea idealist şi să
neglijaţi probleme importante. Nu începeţi nimic nou, pentru
că este posibil să luaţi decizii eronate!
Scorpion. Eşecul într-o afacere vă ambiţionează şi sunteţi
tentat să vă asumaţi mai multe riscuri. Nu este cazul să vă
lăsaţi descurajat. Nu este o zi bună pentru afaceri. 
Săgetător. Schimbările de care aveţi parte pe plan sentimental
sunt benefice. În societate, aveţi o vervă deosebită şi puteţi
lega cu uşurinţă prietenii noi. 
Capricorn. Dimineaţă vă reîntâlniţi cu o persoană cu care nu
v-aţi văzut de mult timp. Vă recomandăm să rezolvaţi pro-
blemele de familie pe care le-aţi tot amânat.
Vărsător. Aveţi ocazia să vă afirmaţi în societate, mai ales
datorită talentelor artistice. După-amiază faceţi cunoştinţă
cu o persoană care vă va susţine activitatea creativă. 
Peşti. Este o zi favorabilă deciziilor importante. Puteţi să vă
faceţi planuri serioase în ceea ce priveşte relaţiile sentimen-
tale. Vă recomandăm să nu vă ocupaţi de afaceri.

Comedie la Reduta
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Sudoku

8 5 3 2 4 1 7 9 6
4 9 6 5 7 8 2 1 3
1 7 2 6 3 9 5 8 4
6 1 9 3 2 5 4 7 8
7 4 8 9 1 6 3 2 5
2 3 5 4 8 7 1 6 9
3 2 1 8 9 4 6 5 7
5 8 4 7 6 2 9 3 1
9 6 7 1 5 3 8 4 2

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Spectacole pentru copii
la Opera Braşov ◾ O persoană jefuită ajunge la po-

liţie, să depună plângere: 
– Deci, hoţul v-a furat cerceii, bră-
ţara de aur şi lănţişorul de la gât? 
– Da, domnule poliţist!
– Şi de ce nu aţi strigat după ajutor? 
– Păi, riscam ca hoţul să-mi vadă
şi dinţii de aur.

◾La un spital de nebuni, un reporter
întreabă un nebun:

– Vă place aici?
– Da, foarte mult! Cel mai mult îmi
place să îl ajut pe doctor.
– Foarte frumos din partea dum-
neavoastră. Dar cum îl ajutaţi?
– Doctorul aleargă asistentele, iar
eu le pun piedică.

◾ – Eşti obraznic, se vede că nu
ai cei 7 ani de-acasă !!!
– Păi m-a dat mama la 6 ani la
şcoală.

Bancuri

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

DRACULA: POVESTEA
NESPUSĂ -PREMIERĂ-
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15) Acţiune, Fantastic, Horror
(92 min)
orele: 17:00, 21:45
TERAPIE PENTRU CRIMĂ -
PREMIERĂ-
Regie: Kiki Vasilescu
(N-15) Acţiune, Dramă, Thriller
(80 min)
ora: 13:45
GONE GIRL
-PREMIERĂ-
Regie: David Fincher
(N-15) Dramă, Thriller (145 min)
orele: 14:00, 19:00
DANS LA COUR 
Regie: Pierre Salvadori
(AP-12) Dramă (97 min)
orele: 15:15, 21:15

EQUALIZER
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) Acţiune, Crimă, Thriller (131
min)
orele: 16:00, 21:00
AMERICA, VENIM!
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) Comedie (90 min)
orele: 17:15, 19:15
LABIRINTUL: EVADAREA 
(THE MAZE RUNNER)
Regie: Wes Ball
(AP-12) Mister, SF (114 min)
orele: 13:30, 18:30

Expoziţie 
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – Expoziţie permanentă. Cărţi,
documente, imagini din arhiva istorică a
Muzeului Primei Şcoli Româneşti. Deschisă
zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică
şi sculptură. O expoziţie a Institutului
pentru relaţii externe, Stuttgart. Deschisă
până în 30 noiembrie 2014 la Muzeul de
Artă Braşov (Bd. Eroilor nr. 21).

Astăzi în Braşov

3 8 6 1 2 4 7 5 9
1 7 9 8 6 5 2 3 4
2 4 5 3 7 9 8 6 1
6 9 7 4 3 1 5 8 2
5 1 4 7 8 2 6 9 3
8 3 2 9 5 6 4 1 7
9 2 8 5 4 3 1 7 6
4 5 3 6 1 7 9 2 8
7 6 1 2 9 8 3 4 5

În această lună sunt pro-
gramte următoarele spectacole
pentru copii la Opera Braşov.

Miercuri, 8 octombrie
2014, la ora 11.00, la Sala
Operei – Frumoasa din pă-
dure adormită de M. Ţeicu şi
S. Kerim. Regia: Attila Török

Acelaşi spectacol este re-
prezentat şi în datele 15 oc-

tombrie şi 22 octombrie
2014, tot de la ora 11.00.

Miercuri, 29 octombrie
2014, la ora 11.00, la Sala
Operei – Un lup, o capră şi
trei iezi de M. Patriciu, G.
Marcu

Regia: Mugur Curelaru. 
Preţ bilete: 7 lei.
Telefon: 0268.419.380. 



11

Din presa maghiară
Pictorul Leon Alex la Braşov

Leon Alex a sosit în Braşov
cu un tren în care cei care şi-
au găsit un al doilea cămin
în Paris, se urcă cu sufletul
încărcat. După patru ani trăiţi
la Paris, artistul se întoarce
în ţara natală la insistenţele
prietenilor pentru o vacanţă
binemeritată. Prietenul lui Ti-
hanyi Lajos şi Marc Chagal,
profesor asistent la Acade-
mia Ramson, Alex Leon a
muncit din greu în cei patru

ani. Lucrările lui demonstrează ascensiunea artistului. A
parcurs un drum greu într-un timp scurt în formarea lui
ca artist, şi datorită efortului a slăbit mult, dar tablourile
sale reflectă puterea omului şi talentul artistului.

În lucrările noi artistul a renunţat la îndrăzneală şi răz-
vrătire, compoziţiile sunt mai calme, impresionând şi mai
mult privitorul. Liniile vorbesc domol, se simte că au
trecut prin filtrul incertitudinii. Este interesant cum inten-
sitatea mesajului este ascunsă după un voal de frumuseţe
spirituală. Prin modul de asociere a culorilor puternice
obţine proporţionalitate şi echilibru. Siguranţa compoziţiilor
de linii şi culori dobândită la Paris l-a avansat ca profesor
asistent.
Prietenii îl încurajează pentru deschiderea unor expoziţii
personale, dar Leon Alex ţine cu îndârjire la lucrările sale
şi nu doreşte să le vândă.
După vizita la Braşov, artistul îşi continuă călătoria spre
Cluj, apoi merge la Timişoara, unde este aşteptat cu
mare drag de prieteni şi admiratori.

(Leon Alex Brassóban. În: Brassói Lapok, nr. 223,
28 septembrie 1939, p.6)

Se adunau, cu sârg şi os-
teneală roadele toam-
nei anului 1981, miile de
culegători, înfruntând
uneori ploaia şi frigul,
necunoscând odihnă,
efortul fiind „unanim
acceptat”, deoarece
„tot ce adunăm, este al
nostru, al tuturor”, sus-
ţineau tov. col. Mihala-
che Stancu şi jurnalistul
Attila Socaciu. 

Dar, până să ajungă la cules,
ţăranii cooperatori, mecani-
zatorii, au trudit din greu pen-
tru ca pământul „să fie cât mai
darnic cu noi”. Sămânţa se se-
lectase şi depozitase în silo-
zuri, cu eforturi giganteşti.
Câmpul a fost arat, „discuit şi
semănat”, cu preţul unor zile
şi nopţi de muncă încordată. 

„Oamenii au fertilizat so-
lul, iar maşinile au dus o lup-
tă necruţătoare cu dăunătorii.
Sapele s-au războit, o primă-
vară întreagă, cu buruienile.
Pe soare şi pe zloată, pe ar-
şiţă şi ger, oamenii ogoarelor
au dat pământului o parte din
sufletul şi vigoarea lor”. Toc-
mai de aceea a fura din roa-
dele câmpului, a atenta la
integritatea producţiei agri-
cole devenea „una din cele
mai ruşinoase şi degradante
fapte” pe care le putea săvârşi
un om. Ea era, dincolo de ca-
racterul antisocial, un act de
sfidare a muncii cinstite, in-
tense pe care, într-un ciclu
agricol, o depuneau mii şi
mii de oameni. 

S-a constatat că cei care se
dedau la sustrageri de produse
agricole erau tocmai acei „pu-
ţini indivizi, înapoiaţi şi la-
comi, înrăiţi în furtişaguri”,
care nu aveau nicio contribu-
ţie la pregătirea recoltei. Petre
Iordan şi Ioan Budi, un ade-
vărat cuplu, tandem, duet de
hoţi, au venit „tomnai” din
Turia, jud. Covasna, ca să
„vârfuiască” o căruţă, cu peste
1.200 de ştiuleţi de porumb,
de la o fermă a IAS Prejmer.
Într-o asemenea murdară
„asociere” Gheorghe Matei
din Măieruş şi Gheorghe Coş-
codar din Dumvrăviţa au în-
cărcat, la ceasuri de noapte,
14 saci cu cartofi, din tarlaua
CAP Stupini. Tot pe această
tarla a tras şi o cochetă „Da-
cie”, în ziua de 13 septembrie
1981, ca să facă „plinul” cu
8 saci cu cartofi. Era aproape
de necrezut că alături de şo-
ferul Ioan Cercea de la I.A.
Bv. se afla... toarşu’ maistru

Constantin Diaconu, de la În-
treprinderea de radiatoare,
adică omul de la care munci-
torii aşteptau să le fie model
în cele bune... Tot pe vremea
aceea, toarşu’ maistru Victor
Nan de la Întreprinderea de
scule Râşnov „îşi împovăra
în mod ruşinos limuzina (şi
conştiinţa)” cu 180 kg. de car-
tofi, dintr-o tarla de la Măgu-
rele. Cei doi au mai
consemnat că într-un mai în-
căpător „IMS” Gheorghe
Oţelaş şi Achim Lingurar din
Săcele au încărcat, de pe ho-
tarul C.A.P. Ghimbav, 5 saci
cu cartofi, 3 cu morcovi şi
unul cu ceapă... 

Şi, în sfârşit, tov. colonel
Stancu şi Socaciu s-au oprit
asupra unui caz şi mai grav.
În momentul când, tot la cea-
suri nocturne, inginerul-şef al
C.A.P. Feldioa-
ra, Ioan Bucşo-
iu, a surprins 4
indivizi care
umpleau la greu
portbagajul au-
toturismului 1-
BV-6796, cu
cartofi, eternii
cartofi, de pe
tarlaua C.A.P.
şi a încercat să-i
facă să înţeleagă că „ceea ce
făceau nu era nici cinstit, nici
omenesc şi nici legal”, aceştia

au proferat injurii, sudalme,
ocări, blesteme, imprecaţii la
adresa lui şi tov. „injiner” a
trebuit să fugă dracului, fiind
ameninţat cu bătaia şi marte-
larea. 

Până la publicarea acestui
articol nu fusese stabilită iden-
titatea făptaşilor, plus pedep-
sele aplicate. În toate cazurile
mai sus amintite, s-au luat mă-
surile dictate de legile ţării. Fi-
ind vorba de furt calificat, pe
timp de noapte, în dauna avu-
tului obştesc, cei mai mulţi
dintre ei erau cercetaţi şi ju-
decaţi la procedura de urgenţă,
sub stare de arest, urmând să
fie privaţi de librtate. Şi se pu-
tea anticipa atunci că faţă de
cei care fură, în deplinul înţe-
les al cuvântului, din „cămările
noastre, ale tuturor, nu se va
manifesta nici o toleranţă”. 

(„Drum Nou” – 6 oct. 1981)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Pedepse meritate pentru
cei ce ne fură din cămări”

6 octombrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Flying Roadster este o
maşina zburătoare, con-
struită de compania slo-
vacă Aeromovilo, care
cântăreşte 450 de kilo-
grame şi are aripi din
 fibră de carbon ce se
pliază în spatele cabi-
nei, informează ziarul
La Vanguardia.

Primul patent al unei maşini
zburătoare datează din 1903,
însă anul acesta, mai precis
pe 29 octombrie, va fi
 prezentată prima maşina
 zburătoare cu opţiune de co-
mercializare, cu prilejul Con-
ferinţei anuale a tehnologiei
viitorului şi erei digitale de la
Viena.

Este vorba de Flying Road-
ster care, potrivit ziarului, se
pare că a făcut primul test de
zbor în octombrie anul trecut.
Ultima versiune va fi testată
cu o zi înainte de prezentare,

pe 28 octombrie. Flying
Roadster are două locuri şi
atinge în zbor viteza maximă
de 124 de mile pe oră.

„Vrem să facem ca trans-
portul personal să fie mai
emoţionant, mai eficient şi mai
sustenabil. Cu tot mai multe
maşini pe şosele şi cu aero-
porturi tot mai aglomerate, a

călători nu mai este
ceea ce a fost”, a de-
clarat un oficial al
companiei.

Compania ameri -
cană Terrafugia şi-a
anunţat la rândul său
intenţia de a produce
un prototip de maşină zbură-
toare, însă data lansării pe pia-

ţă a fost anunţată peste doi
ani, conchide La Vanguardia.

Flying Roadster,
maşina zburătoare 

Echipa emisiunii „Top Gear” 
a fost atacată cu pietre în Argentina

Vedetele emisiunii „Top
Gear” şi membrii echipei de
filmare şi-au părăsit maşinile
pe marginea unui drum din
Argentina, după ce au fost ata-
caţi cu pietre de localnici fu-
rioşi din cauza numărului de
înmatriculare al unuia din au-

toturismele acestora, care ar
fi făcut referire la Insulele
Falk land.

Autoturismul condus de Je-
remy Clarkson, un Porsche
avea numărul de înmatricula-
re H982 FKL, despre care se
spune că ar fi o referinţă la

războiul din 1982
pentru Insulele
Falkland dintre
Marea Britanie şi
Argentina. Repre-
zentanţii radiodi-
fuzorului public
britanic (BBC),
care difuzează ce-

lebra emisiune „Top Gear”,
au negat orice aluzie intenţio-
nată, spunând că maşina a fost
cumpărată de un membru al
echipei de producţie, iar faptul
că numărul poate fi considerat
o referinţă ofensatoare este
pur şi simplu o coincidenţă.

Potrivit relatărilor din me-
dia din Argentina, mai mulţi
veterani de război, care au
luptat împotriva Marii Britanii
în 1982, au protestat în faţa
hotelului unde era cazată echi-
pa de filmare a „Top Gear”.
De altfel, britanicii au părăsit
în scurt timp ţara. 

Brăţările colorate, un hobby la modă.
Cele falsificate ar putea fi cancerigene

Firele elastice multicolore
din care copiii şi adolescenţii
împletesc brăţări – un hobby
la modă – pot fi periculoase,
dacă acestea sunt falsuri aduse
din China, autorităţile italiene
confiscând deja zeci de milioa-
ne de astfel de brăţări după ce
testele au relevat că sunt can-
cerigene.

Autorităţile din oraşul italian
Milano au confiscat aproxi-
mativ 20 de milioane de bră-
ţări colorate fabricate în China,
pe fondul suspiciunilor că sunt
făcute din materiale toxice,

care pot provoca boli canceri-
gene în reacţie cu transpiraţia,
relatează site-ul postului RAI
News. Investigaţia a fost lan-
sată după sesizări făcute de ce-
tăţeni şi după monitorizarea
produselor vândute în Italia.
Este vorba de al doilea caz din
Europa care vizează brăţările
elastice, după o anchetă simi-
lară în Marea Britanie.

Brăţările confiscate nu aveau
marca „CE” şi nu respectau
standardele de siguranţă pre-
văzute în spaţiul comunitar.
Potrivit specialiştilor, brăţările

de fabricaţie chineză ar conţine
o substanţă derivată din petrol
folosită pentru elasticizarea po-
liclorurii de vinil. Autorităţile
britanice au analizat brăţările
elastice, constatând că acestea
conţin doze foarte mari de fta-
lat, în proporţie de 45,5 %, li-
mita legală fiind de 0,1%.

Produsul original este reali-
zat de compania americană
Rainbow Loom, preţul de vân-
zare fiind de aprozimativ
4 euro, în timp ce varianta con-
trafăcută costă doar 80 de eu-
rocenţi.

Horia Tecău are o nouă iubită
Jucătorul român de tenis şi Lili Sandu formează un
cuplu de ceva vreme, dar au reuşit să se ascundă de
ochii presei. Se pare că cei doi sunt foarte îndrăgostiţi
şi petrec mult timp împreună.
Lili Sandu s-a întors recent din America, pe motiv că
are multe proiecte în România. Se pare că şi relaţia
pe care o are cu fostul iubit al Andreei Raicu a contribuit
la decizia acesteia de a se întoarce în ţară.
Horia Tecău a depus eforturi mari pentru a o cuceri
pe Lili, care nu s-a lăsat înduplecată prea uşor, au mai
dezvăluit surse din preajma celor doi, pentru cancan.ro.
Prima iubire a lui Lili Sandu a fost portarul Bogdan
Stelea. Cei doi s-au despărţit în anul 2006, deşi aveau
planuri de căsătorie. În ceea ce îl priveşte pe Horia
Tecău, jucătorul de tenis s-a iubit un an cu prezenta-
toarea TV Andreea Raicu.

Scandal la nunta lui Robert Turcescu
Jurnalistul s-a căsătorit sâmbătă, la Primăria Secto-
rului 1, cu Oana Nuţu, partenera sa de viaţă. Ea este
cu 14 ani mai tânără decât jurnalistul şi lucrează în
domeniul designerului vestimentar. Evenimentul nu
a fost unul lipsit de emoţii, paparazzii luându-se la
bătaie cu paznicii de la Starea Civilă sector 1. Re-
porterii dornici de imagini exclusive s-au bătut cu oa-
menii de pază care asigurau protecţia lui Robert
Turcescu şi a viitoarei sale soţi, Oana Nuţu, potrivit
România TV. Chiar dacă Robert Turcescu şi-a luat
toate măsurile de precauţie pentru a nu fi asaltat de
presă, un paparazzo de la o publicaţie mondenă a
reuşit să se strecoare în curtea Primăriei unde urma
să aibă loc cununia civilă a jurnalistului. Mai mult,
reporterul a reuşit să prindă câteva cadre, până în
momentul în care a fost prins de oamenii de pază.
S-a produs o altercaţie, în urma căruia reporterul a
fost alungat.


