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VALUTĂ

O primă săptămână de campanie electorală fără probleme majore
la nivelul judeţului Braşov! Aceasta este concluzia reprezen-
tanţilor Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică, alături de
partenerii lor de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Jandarmerie

şi Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă. Aceştia au elaborat
însă un program de măsuri complexe de prevenire a turismului
electoral, dar şi împotriva celor care oferă sau primesc foloase
necuvenite în preajma alegerilor prezidenţiale! 

Fără turism
electoral la Braşov

Poliţia Locală Braşov scoate din nou
posturi la concurs. Din 13 octombrie
şi până în 3 noiembrie, se pot depune
dosarele pentru ocuparea a 15 posturi
de poliţist local, la care se adaugă
cinci posturi de paznic (angajaţi con-
tractual). Cele 15 posturi de poliţist
local cuprind nouă posturi la Servi-
ciul de ordine şi linişte publică, patru

posturi în cadrul Biroului Poliţie Tu-
ristică şi două la Biroul intervenţii.
Nouă dintre cele 15 posturi nu ne-
cesită vechime în muncă. Posturile
se adresează atât persoanelor cu stu-
dii superioare, cât şi celor cu studii
medii. Dosarele se depun la sediul
Poliţiei Locale Braşov, din strada
 Nicolae Bălcescu 62-64. 

Se fac angajări la Poliţia Locală
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Etapa a IV-a a Ligii Naţionale de Bas-
chet Feminin programează la finalul
acestei săptămâni, la poalele Tâmpei,
duelul dintre Olimpia CSU Braşov şi
CS Rapid Bucureşti. „Olimpicele” au
un moral bun după victoria clară din
etapa trecută când fetele antrenate de
Dan Calancea au făcut un meci foarte
bun în faţa echipei din Satu Mare, una

dintre contracandidatele Olimpiei la
un loc în play-off. Trupa de sub Tâmpa
va primi sâmbătă vizita formaţiei Ra-
pid Bucureşti. Prin prisma valorii celor
două echipe, Olimpia CSU Braşov
porneşte ca favorită certă în confrun-
tarea ce va avea loc sâmbătă, 11 oc-
tombrie 2014, de la ora 16.00, în Sala
D.P. Colibaşi. 

Test nou pentru „Olimpice”
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Concert extraordinar la
Braşov cu vioara lui Enescu

Până în acest moment, cea de-a treia ediţie a turneului naţional
„Vioara lui George Enescu”, organizat de Radio România
prin Centrul Cultural Media Radio România, împreună cu
Asociaţia Culturală Accendo, a stat sub semnul neconven-
ţionalului şi al generozităţii artistice, cei doi protagonişti, vio-
lonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail, cântând
în parcurile bucureştene sau în localităţi rurale. Finalul tur-
neului însă va avea loc în două dintre cele mai importante şi
bine dotate săli de concert ale ţării: Sala Patria din Braşov,
şi Sala Radio din Bucureşti. La Braşov concertul extraordinar
cu vioara lui George Enescu va avea loc luni, 13 octombrie,
la Sala Patria, începând cu ora 19.00. Cei doi muzicieni vor
interpreta trei sonate de Mozart, Beethoven şi Lekeu, pro-
gramul fiind acelaşi cu cel al recitalului de la Ateneu, din
1919, susţinut de George Enescu şi Alfred Alessandrescu.
Vioara Guarneri del Gesu, ce i-a aparţinut lui George Enescu,
aflată în patrimoniul Muzeului Naţional George Enescu, va
răsuna în cele două săli de concert încântând un public me-
loman, obişnuit cu atmosfera sălilor de concert. Violonistul
Gabriel Croitoru şi-a propus, aşa cum a făcut şi marele com-
pozitor român, să ajungă în cât mai multe locuri din România.
Elevii de la sate au fost cel mai aproape de spiritul turneului.
„Erau extrem de plăcut impresionaţi. Am făcut un fel de lecţii
deschise. Le-am explicat: uite cum arată un pian, cum arată
o vioară. Unii auziseră de instrumentele respective, alţii nu.
În orice caz, eu cred că am atras multă lume de partea noastră
şi dacă numai cinci la sută vor reveni într-o sală de concert
şi tot este un câştig. Eu şi Horia suntem nişte mesageri ai mu-
zicii clasice care doresc să mai deschidă o cale către sufletul
oamenilor şi cred că am reuşit”, a declarat Gabriel Croitoru.
Programul concertului:
◾ W.A. Mozart – Sonata nr. 5 în mi bemol major pentru

vioară şi pian
◾ L. van Beethoven – Sonata nr. 6 în La major pentru vioară

şi pian
◾ G. Lekeu – Sonata în Sol Major pentru vioară şi pian
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Instituţiile care  supraveghează buna derulare a
activităţilor electorale au anunţat sporirea forţelor 
de ordine în zonele cu risc ridicat de încălcare a legii
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Campionatul Naţional de
Viteză în Coastă la Râşnov

65 de piloţi se vor întrece
sâmbătă şi duminică în cele
două zile de concurs pe tra-
seul Râşnov-Poiana Braşov.

Trofeul Râşnov încheie se-
zonul 2014 al Campionatului
Naţional de Viteză în Coastă
Dunlop şi, chiar dacă majori-
tatea clasamentelor sunt deja
stabilite, etapa braşoveană se
bucură, la fel ca în fiecare an,
de o popularitate deosebită.
Actorii principali ai campio-
natului, în frunte cu Lucien
Hora, care şi-a asigurat mate-
matic cel de-al şaselea titlu
absolut şi Ovidiu Zaberca, cel
care este şi el aproape de a
reedita titlul de vicecampion,
vor lua startul pe Valea Cetă-
ţii. Dacă Horaţiu Ionescu-
Cristea se numără printre
absenţele de marca, iar pre-
zenţa lui Paul Andronic este

nesigură până la ora startului,
fanii sportului cu motor au
motive suficiente pentru a ur-
mări etapa, probabil cea mai
aşteptată apariţie fiind noul
Nissan GT-R al lui Marco
Tempestini. Şi Daniel Onoriu
va reveni la start.

Întrecerea se desfăşoară
sâmbătă şi duminică pe cla-
sicul traseu cu startul la ieşirea
din Râşnov, care urcă spre Po-
iana Braşov până în locul nu-
mit „Poiana Cristianului”.
Lungimea traseului este de 4
km, iar cele două zile de con-
curs sunt împărţite în şase,
respectiv patru manşe, cu an-
trenamentele programate
sâmbătă şi cele două manşe
de concurs, care stabilesc cla-
samentul, urmând să se des-
făşoare duminică, începând
cu 12:30.

O statistică a Direcţiei
Fiscale Braşov arată că
numărul plăţilor efec-
tuate on-line sau prin
intermediul cardului
bancar este în continuă
creştere. 

Dacă anul trecut Direcţia
Fiscală Braşov a înregistrat
18.135 de plăţi efectuate prin
intermediul portalului
www.braşovcity.ro, pus la dis-
poziţie de Primărie, a site-ului
naţional ghiseul.ro sau cu car-
dul direct la casierie, prin in-
termediul POS-urilor, anul
acesta numărul celor care au
utilizat cele trei mijloace men-
ţionate este de 23.353 numai
până la data de 7 octombrie,
creşterea fiind de peste 28%.
Încasările totale cu plata on-
line sau POS au crescut şi ele,
de la 5,59 milioane lei în
2013, la peste 7 milioane lei
la 7 octombrie 2014.

Din totalul plăţilor efectuate
fără cash în anul 2013, 1.847
au fost efectuate de persoane
juridice. Anul acesta, până pe

7 octombrie, numărul plăţilor
efectuate de persoanele juri-
dice a crescut la 2.466, iar
suma încasată, la 2,16 milioa-
ne lei, faţă de 1,7 milioane lei
pe întreg anul trecut. Creşte-
rea se remarcă şi în cazul per-
soanelor fizice: 20.987 de
plăţi, în valoare de 4,97 mi-
lioane lei în 2014, faţă de
16.288 de plăţi, în valoare to-
tală de 3,88 milioane de lei,
pe tot parcursul anului trecut.

Plata cu cardul, cea mai utili-
zată. Dintre cele trei modali-
tăţi de plată fără cash
menţionate, cea mai utilizată
este plata cu cardul la ghişeele
Direcţiei, prin intermediul
POS-ului. În 2013, prin aceas-
tă modalitate s-au înregistrat
17.639 de plăţi, în valoare to-
tală de 5,14 milioane de lei,
iar anul acesta, 21.209 plăţi,
în valoare totală de 6,46 mi-
lioane de lei. Cele mai multe
dintre acestea au fost făcute
de persoane fizice (14.696 în
2013 şi 18.791 în 2014). 

Cel mai puţin utilizat, mai
ales de către persoanele juri-

dice, este site-ul ghiseul.ro.
De exemplu, pe tot parcursul
anului trecut, Direcţia Fiscală
a înregistrat o singură plată
făcută de o persoană juridică
prin intermediul acestui por-
tal, în valoare de... 2 lei! Nici
pe anul în curs nu s-au înghe-
suit firmele pe portalul naţio-
nal, până la 7 octombrie fiind
înregistrate şase plăţi ale per-
soanelor juridice, în valoare
de 599 de lei. Numărul plăţi-
lor făcute de persoanele fizice
este în scădere pe portalul na-
ţional, de la 496 anul trecut,
la 425 anul acesta. 

Creşte numărul plătitorilor prin
intermediul portalului Primăriei.
Plăţile înregistrate prin inter-
mediul portalului www.bra-
sovcity.ro sunt însă în creştere,
şi ca număr, şi ca sumă înca-
sată, chiar dacă şi în acest caz
este nevoie de o deplasare la
Primărie, pentru obţinerea
contului de utilizator şi a pa-
rolei necesare autentificării.
Acestea se înmânează perso-
nal beneficiarului contului, în
baza cărţii de identitate şi a

solicitării prealabile (care poa-
te fi trimisă şi on-line), din
motive de securitate. Regula
este atât de strictă pentru că
solicitantul contului de utili-
zator pe portal are apoi acces
la date care îl privesc perso-
nal, cum ar fi proprietăţile din
Braşov, sumele datorate Di-
recţiei Fiscale sau traseul so-
licitărilor depuse la primărie,
de exemplu. Chiar şi aşa însă,
un singur drum la primărie
pare să fie de preferat de tot
mai mulţi braşoveni, în locul
deplasărilor repetate pentru
plăţi sau solicitări de docu-
mente. 

Anul trecut au fost înregis-
trate pe portalul primăriei
1.135 de plăţi, în valoare de
384.349 de lei, iar anul acesta,
1.820 de plăţi, cu o valoare to-
tală de 611.676 lei. Portalul
este preferat mai ales de per-
soane fizice. Din totalul plăţilor
efectuate, în contul persoanelor
juridice au fost realizate doar
38 în 2013 şi 42 în 2014, până
la 7 octombrie. 

A.P.

Tot mai mulţi braşoveni
îşi plătesc impozitele cu cardul

„Ultima strigare”pentru locurile de parcare
Pe 13 şi 20 octombrie, reprezentanţii Primăriei Braşov
vor derula ultimele licitaţii pentru reatribuirea locurilor
de parcare rămase libere din zonele Triaj, Fundătura
Hărmanului, Bartolomeu, Răcădău, dar şi Noua – Dâr-
ste. Astfel, lunea viitoare vor fi scoase la licitaţie par-
cările din cartierul Triaj (cu începere de pe strada
Hărmanului nr.55, fără străzile Automotoarelor şi Timiş
– Triaj), Fundătura Hărmanului şi Bartolomeu, res-
pectiv locurile de pe strada Mică nr.25 (fără nr.10,
23), strada Carierei nr. 3, 5, 7, fără numerele 2 şi 4,
Lânii nr.2, 4, 6, 6A, 27 şi I. H. Rădulescu nr.27, 29 şi
31. Pe 20 decembrie va veni rândul celor care locuiesc
în Valea Cetăţii şi Noua – Dârste să liciteze pentru
un loc de parcare, de la licitaţie fiind excluse parcările
de str. Laminoarelor nr. 8, 10, 13 şi Astra 12, care au
fost deja închiriate. Licitaţiile se vor desfăşura de la
ora 10.00, la sediul Primăriei Braşov, intrarea dinspre
Parcul Central.

Arme confiscate de poliţiştii braşoveni
Zeci de arme fără acte au fost descoperite de poliţişti
în judeţul Braşov. Este vorba despre pistoale, arme
de tir şi de vânătoare. Armele au fost descoperite în
timpul unei razii organizate de oamenii legii în întreg
judeţul. Poliţiştii au identificat 14 bărbaţi şi două femei,
cu vârste cuprinse între 31 şi 82 de ani, care deţineau
ilegal 12 pistoale de autoapărare neletale, două arme
de tir, una de vânătoare şi peste 100 de cartuşe. De
asemenea, poliţiştii au mai identificat alţi 3 bărbaţi
din municipiul Braşov care deţineau ilegal la domiciliile
lor câte două arme şi 200 de cartuşe. Poliţiştii au con-
statat că persoanele menţionate aveau permise de
armă cu perioada de valabilitate expirată. Persoanele
menţionate sunt cercetate în stare de libertate şi riscă
o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani.

Opt patroni prinși utilizând „munca la negru”
În urma celor 329 de controale efectuate luna trecută
de inspectorii ITM Braşov, 8 patroni au fost prinşi având
salariaţi fără forme legale. Astfel, 7 angajatori care uti-
lizau muncă la negru (depistate fiind 7 persoane) au
fost sancţionaţi cu amenzi contravenţionale în valoare
de 70.000 lei, iar pentru un angajator, documentele
întocmite în urma identificării a 10 persoane care lucrau
fără forme legale au fost preluate de către Poliţia Bra-
şov, în vederea continuării cercetării sub aspectul să-
vârşirii unei infracţiuni. În ceea ce priveşte respectarea
prevederilor, HG.500/2011 (privitor la completarea şi
transmiterea REVISAL) au fost efectuate un număr de
314 de controale, în urmă cărora au fost sancţionaţi
un număr de 11 angajatori cu 6 amenzi în valoare de
7200 lei şi 6 avertismente.



Supărare mare pentru un
covăsnean care a venit cu o
falcă în cer şi una în pământ
la Protecţia Consumatorului
din Braşov, după ce şi-a chel-
tuit un sfert de pensie pe pas-
tile de potenţă, dar… nu au
avut nici un efect, deşi pe am-
balaj se menţiona „garantat
de la prima pastilă”.

„Bărbatul are dubii în
 privinţa autenticităţii acestor
pastile şi crede că sunt contra-
făcute. Noi vom face verifică-
rile care se impun pentru a
vedea dacă într-adevăr sunt
contrafăcute sau sunt alte pro-

bleme”, a precizat Claudiu So-
rin Susanu, şeful Comisaria-
tului Regional pentru Protecţia
Consumatorului Braşov.

„Vorbim despre o chestiune
foarte serioasă şi facem apel
la cetăţeni să nu cumpere me-
dicamente din locuri neauto-
rizate sau de pe internet. În
acest caz nu este vorba despre
Viagra, dar acest produs este

cel mai contrafăcut şi poate
duce la probleme grave de să-
nătate”, a mai precizat Sorin
Susanu. Şeful CJPC a precizat
că nu este vorba despre Via-
gra, ci despre un alt medica-
ment pentru potenţă, fără a
preciza numele acestuia.

Inspectorii OPC spun că
vor lua probe care vor fi tri-
mise la laboratorul OPC din
Capitală şi după primirea re-
zultatelor se vor lua măsuri.
De asemenea, se va verifica
dacă firma are aviz de la Mi-
nisterul Sănătăţii. 

Sebastian Dan 

Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul Braşov a anunţat că,
pe 8 octombrie 2014, procu-
rorii l-au prins în flagrant pe
C.V. (45 de ani) după ce la
data de 29 septembrie 2014
acesta a promis suma de 500
de euro şi mai multe sticle cu
palincă unui inspector din ca-
drul Inspectoratului Teritorial
de Muncă Braşov şi care i-a
dat acestuia suma de 2000 lei,
în scopul neîndeplinirii atri-
buţiilor de serviciu ale celui
din urmă, pentru a nu constata
contravenţia şi a nu aplica
sancţiunea amenzii contra-
venţionale faţă de SC Dregan

Forest SRL, pentru primirea
la muncă a unor persoane
care nu aveau încheiate con-
tracte individuale de muncă. 

„Faţă de inculpat a fost a
fost pusă în mişcare acţiunea
penală, faţă de indiciile exis-
tente privind comiterea in-
fracţiunii de «dare de mită»,
fiind dispusă măsura reţine-
rii, pentru o durată de 24 de
ore. Inculpatul va fi prezentat
astăzi judecătorului de drep-
turi şi libertăţi din cadrul
Tribunalului Braşov în vede-
rea luării măsurii arestării
preventive. Inculpatului i-au
fost aduse la cunoştinţă drep-

turile procesuale”, a precizat
Mihaela Alina Popescu, prim
procuror delegat în cadrul
Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Braşov. 

Actele de urmărire penală
în prezenta cauză s-au efectuat
cu sprijinul ofiţerilor de poliţie
judiciară din cadrul Direcţiei
Generale Anticorupţie – Ser-
viciul Judeţean Anticorupţie
Braşov şi cu sprijinul tehnic
de specialitate acordat de că-
tre Departamentul de Infor-
maţii de Protecţie Internă –
Serviciul de Informaţii şi Pro-
tecţie Internă Braşov.

Sebastian Dan

O primă săptămână de
campanie electorală
fără probleme majore la
nivelul judeţului Braşov!
Aceasta este concluzia
reprezentanţilor Auto-
rităţii Teritoriale pentru
Ordine Publică , alături
de partenerii lor de la In-
spectoratul Judeţean de
Poliţie, Jandarmerie şi
Inspectoratul pentru Si-
tuaţii de Urgenţă. 

Aceştia au elaborat însă un
program de măsuri complexe
de prevenire a turismului elec-
toral, dar şi împotriva celor
care oferă sau primesc foloase
necuvenite în preajma alege-
rilor prezidenţiale! 

La o săptămână de la
 începutul campaniei electo-
rale, la nivelul judeţului Bra-
şov s-au înregistrat doar trei
incidente minore. Totuşi, in-

stituţiile care supraveghează
buna derulare a activităţilor

electorale au anunţat sporirea
forţelor de ordine în zonele

cu risc ridicat de încălcare a
legii, atât pe perioada cam-

paniei, cât şi în ziua alegerilor
prezidenţiale. 

„Aceste măsuri şi-au dove-
dit rezultatul până acum. Am
fost informaţi de către repre-
zentanţii Poliţiei Judeţene că
nu am avut decât trei eveni-
mente care s-au soldat cu con-
travenţii. Pe de altă parte, în
momentul în care se va apro-
pia ziua votului, dispozitivele
vor trebui să intre toate în
alertă”, a declarat Claudiu Co-
man, preşedintele Autorităţii
Teritoriale pentru Ordine Pu-
blică Braşov. 

„Punctele pe care le-am
identificat ca zone de risc, in-
trări şi ieşiri din judeţ, precum
şi în alte puncte de interes
operativ, prin structuri de po-
liţie rutieră şi de ordine pu-
blică, vom institui dispozitive
specifice, prin care vom des-
făşura activităţi pentru com-
baterea turismului electoral”

a precizat comisar şef Radu
Tofan, Şef Centru Operaţio-
nal, IPJ Braşov.

„La nivelul judeţului Braşov
vor fi luate măsuri complexe,
care vor duce la împiedicarea
turismului electoral, cât şi la
primirea de foloase pentru cei
care, în preajma alegerilor, au
un comportament nefiresc.
Acest lucru se va face prin
anumite măsuri specifice, aşa
cum am făcut şi în anii ante-
riori”, a adăugat subprefectul
Mihai Mohaci.

În judeţul Braşov, procesul
electoral se va desfăşura în
448 de secţii de votare, din-
tre care 177 în municipiul
Braşov şi sunt aşteptaţi la
urne peste 500.000 de ale-
gători înscrişi pe listele elec-
torale permanente, dintre
care mai mult de jumătate în
municipiul Braşov.

Diana Bjoza

Campanie electorală fără
probleme majore în judeţ

Un pensionar, „înşelat” de pastilele
de potenţă, s-a plâns la OPC Braşov
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Inspector incoruptibil la ITM Braşov
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România riscă să returneze
UE o parte din banii accesaţi
de producătorii agricoli prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală 2007-2013.
Peste 72% dintre contractele
de finanţare încheiate deja cu
beneficiarii sunt în pericol de
a fi reziliate, pentru că aceş -
tia nu au bani de cofinanţare.
În joc sunt cel puţin 3,8 mi-
liarde de lei.

La finele penultimului an
în care România mai poate
cheltui cei 2,48 de miliarde
de euro asiguraţi de UE pen-
tru ca agricultorii români şi
autorităţile locale să facă in-
vestiţii prin Programul Naţio-
nal de Dezvoltare Rurală
2007-2013, peste 72% dintre

contractele de fi-
nanţare deja în-
cheiate riscă să
fie reziliate, pen-
tru că beneficia-
rii nu au bani de
cofinanţare. În joc sunt cel
puţin 3,8 miliarde de lei
(849,8 milioane de euro) pe
care agricultura românească
îi poate pierde, sumă la care
se adaugă penalităţi. 

„Semnalăm riscul ca,
dintr‐un număr de 6.440 de
contracte de finanţare înche-
iate cu beneficiari privaţi, cu
o valoare contractată de
6.276.198.901 lei, un număr
de 4.649 contracte să fie re-
ziliate. Aceasta va avea drept
consecinţă, pe de o parte, ne-

finalizarea investiţiilor ce fac
obiectul acestora, urmate şi
de constituirea de debite pen-
tru nerealizare – iar pe de altă
parte va avea loc şi o dez -
angajare de aproximativ
3.824.521.360 lei şi practic
să fie grav afectate obiectivele
PNDR”, se arată în motivarea
unui proiect de Ordonanţă de
Urgenţă elaborat de către Mi-
nisterul Agriculturii cu scopul
de a-i ajuta pe agricultori să
îşi asigure cofinanţarea pentru
proiectele aflate în derulare.

Aderarea la zona euro, in-
trarea în Uniunea Bancară
şi continuarea dezvoltării
instituţiilor europene re-
prezintă principalele pro-
vocări pentru următorul
mandat în conducerea
 Băncii Naţionale a Ro -
mâniei, a declarat joi
 viceguvernatorul BNR,
Bogdan Olteanu.

„În mandatul următor, cu
siguranţă România va adera
la Uniunea Bancară, la zona
euro şi va continua să dezvolte
instituţiile europene, dar sper
ca următorul nostru mandat
să se confrunte cu mai puţine
provocări şi mai puţine crize
decât precedentul”, a spus
Bogdan Olteanu. Autorităţile
române au anunţat ca dată ţin-
tă pentru adoptarea euro anul
2019.

El a precizat că provocarea
actualului mandat, care se în-
cheie peste două zile, a constat
în crearea unui cadru de re-
glementare care să permită

sistemelor bancare la nivel eu-
ropean să se autostabilizeze,
astfel încât să nu fie necesară
folosirea banilor publici pen-
tru salvarea băncilor.

„În unele ţări, contribuabi-
lii au plătit pentru a sprijini
sistemul bancar, în altele nu.
În România, spre exemplu,
unde nu s-au folosit bani pu-
blici pentru sprijinirea siste-
mului bancar după 2008, am

încercat şi am reuşit să pre-
venim eventualele probleme,
în loc să acţionăm ulterior.
În România, ca şi în alte ţări,
contribuabilii au acelaşi me-
saj: nu vrem să cheltuim ba-
nii publici pentru a sprijini
sau salva sistemul bancar. De
aceea noi, ca reglementatori,
ca supraveghetori, trebuie să
facem mecanismul să func-
ţioneze astfel încât să permită

sistemului bancar să se sta-
bilizeze singur, să nu apeleze
la bani de la bugetul public”,
a explicat Olteanu.

Viceguvernatorul BNR a
vorbit şi despre decizia Ro-
mâniei de a adera la Meca-
nismul Unic de Supraveghere
al Uniunii Europene, înainte
de aderarea la zona euro, „cât
mai curând posibil”. „Este un
proces complicat, atât pentru
noi cât şi pentru Banca Cen-
trală Europeană. (...) Dar sun-
tem hotărâţi în această direcţie
pentru că noi considerăm că
merită să stăm la masa la care
se iau decizii, să participăm
la luarea acestor decizii şi să
fim parte a construcţiei euro-
pene în care credem”, a subli-
niat Bogdan Olteanu.

În opinia sa, avantajele
acestui parcurs sunt mai im-
portante decât riscurile, unul
din avantaje fiind cel referitor
la faptul că nivelul de încre-
dere în sistemul bancar româ-
nesc va creşte, deci costul de
finanţare va fi mai scăzut.

Când aderă România la zona
euro şi la Uniunea Bancară?

Ştiri pe scurt
Un nou tronson de metrou, pe bani europeni
Extinderea Magistralei 4 de Metrou cu tronsonul Parc Ba-
zilescu– Lac Străuleşti va primi 116 milioane de euro de la
UE şi trebuie realizată până în 2016. Comisia Europeană
a declarat eligibil proiectul de infrastructură de metrou Ma-
gistrala 4, Racordul 2 – Secțiunea Parc Bazilescu – (PS Za-
rea) Străuleşti şi va finanţa lucrările cu 116 milioane de euro,
fără TVA, dintr-un cost total de 172 de milioane de euro, fără
TVA. Termenul de finalizare a lucrărilor este 2016. „Se lu-
crează frenetic, puteţi merge să vedeţi şantierul”, a spus
Aurel Radu, directorul Metrorex. Acest nou tronson reprezintă
o extindere a liniei de metrou aflată deja în operare – Ma-
gistrala 4, Racordul 2 – Gara de Nord – Parc Bazilescu. Se
realizează astfel legătura cartierelor din nord-vest cu Gara
Basarab, Gara de Nord şi zona centrală, având conexiune
cu linia in funcţiune, Magistrala 1, la staţia de metrou Basarab
şi la staţia de metrou Gara de Nord. 

Locul doi în UE la scăderea preţurilor locuinţelor
Preţurile locuinţelor au crescut cu 0,9% în zona euro iar în
Uniunea Europeană s-au majorat cu 1,4%, în trimestrul al
doilea al acestui an comparativ cu primul trimestru. România
se situează, însă, printre statele unde preţurile locuinţelor
au înregistrat cele mai mari scăderi, minus 1,3%, fiind de-
vansată doar de Slovenia, unde preţurile au scăzut cu 2,6%,
arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică,
Eurostat. În cazul României, scăderea preţurilor locuinţelor
în trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru vine
după o creştere de 0,6% înregistrată în primele trei luni ale
acestui an comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut.
Cu o scădere de 3,8%, România se situează printre statele
UE unde preţurile locuinţelor au înregistrat cele mai mari
scăderi şi în ritm anual, trimestrul al doilea 2014 comparativ
cu perioada similară a anului trecut, fiind devansată doar
de Slovenia, minus 9,8%, şi Italia, minus 4,8%. 

ECONOMIC

ANRE: Preţul final al gazelor 
va fi în continuare ajustat trimestrial

Preţul final al gazelor pen-
tru populaţie va fi ajustat în
continuare o dată la trei luni,
chiar dacă tariful gazelor din
producţie internă a fost înghe-
ţat, a declarat, joi, vicepreşe-
dintele Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Energie
(ANRE), Emil Calotă, într-o
conferinţă pe teme energetice.
„Ceea ce a fost îngheţat este
preţul producţiei interne. De

aici până la preţul final mai
sunt componentele de distri-
buţie, transport, depozitare,
dar şi componenta fiscală”, a
explicat oficialul ANRE.

Potrivit acestuia, preţul
plătit efectiv de populaţie va
fi modificat trimestrial.
„Preţul final nu este în mod
obligatoriu îngheţat şi el.
Vom avea creşteri nesemni-
ficative trimestriale, care să

fie suportabile pentru popu-
laţie, însă pot exista şi redu-
ceri”, a adăugat Emil Calotă.

Autorităţile au decis, în
septembrie, ca preţul gazelor
interne pentru populaţie să
fie îngheţat până la 1 iulie
2016, iar piaţa pentru con-
sumatorii casnici să fie libe-
ralizată abia în 2021, faţă de
2018, cum prevede calenda-
rul iniţial.

 Bogdan Olteanu,  viceguvernatorul Băncii Naţionale a Ro mâniei

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
este în pericol



Secretarul de stat în Mi-
nisterul Sănătăţii, dr. Raed
Arafat, a declarat joi, la Băile
Felix, că riscul privind apa-
riţia unor cazuri de Ebola în
România e scăzut, însă se fac
pregătiri pentru eventualita-
tea în care ar surveni vreo
îmbolnăvire, guvernul alo-
când în acest sens 25 de mi-
lioane de lei ministerelor
Afacerilor Interne, Sănătăţii
şi Apărării.

„Este rugămintea mea să
transmiteţi că la noi rămânem
la un risc scăzut, noi neavând
curse directe, neavând contact
direct, dar, normal, nu putem
să excludem că pot să apară

astfel de cazuri. Însă suntem
la un risc scăzut şi nu este
niciun motiv de panică, la
momentul actual, din partea
populaţiei. (...) Trebuie să
tratăm problema cu înţelep-
ciune şi desigur, cu seriozi-
tate, ca să fim pregătiţi cât
mai bine”, a precizat, într-o
conferinţă de presă, secre-
tarul de stat.

Conform lui Arafat, au
fost stabilite procedurile
pentru izolarea temporară şi
transferul către un spital
desemnat în această proble-
mă, care va fi un spital mi-
litar de campanie în zona
apropiată Bucureştiului.

„Pregătirile continuă, nu e
niciun secret că guvernul a alo-
cat 25 de milioane de lei pentru
a ne pregăti mai bine în cazul
în care ar apărea astfel de si-
tuaţii. Din punct de vedere al
diagnosticului, confirmarea fi-
nală se face în laboratoare spe-
ciale. Procedurile la nivel na-
ţional au fost deja discutate,
există măsuri la nivel naţional,
continuăm pregătirea, asta este
cert. Din păcate, nu există me-
dicaţie sau vaccinare specifică.
Nu trebuie decât dotarea cu
echipamente de protecţie, să fie
izolat omul până la un spital”,
a afirmat secretarul de stat în
Ministerul Sănătăţii.

Preşedintele Casei Na-
ţionale de Asigurări de
Sănătate (CNAS), Vasile
Ciurchea, a declarat joi
că, de la momentul fina-
lizării procesului de dis-
tribuire a cardurilor de
sănătate, programat la
sfârşitul lunii octom-
brie, în aproximativ trei
luni de zile va trebui să
se renunţe la actualul
sistem şi să fie folosit
doar sistemul bazat pe
cardul de sănătate.

„Procesul de distribuire a
cardurilor de sănătate este
în desfăşurare. Terminăm
cu distribuţia cardurilor un-
deva la sfârşitul lunii oc-
tombrie şi, de atunci încolo,
începem să rulăm sistemul
cu şi fără card şi, aproxima-
tiv după trei luni de zile,
plus-minus, trebuie să re-

nunţăm la actualul sistem şi
îl vom folosi doar pe cel cu
card”, a declarat preşedin-
tele CNAS, Vasile Ciurchea,
într-o conferinţă de presă.

El şi-a exprimat convin-
gerea că medicii de familie
îşi vor cumpăra cititoare de
carduri pentru că „este şi în
interesul lor”.

„Sunt absolut convins că
medicii de familie îşi vor
cumpăra cititoare de carduri
pentru că este şi în interesul
lor, nu doar al CNAS sau al

sistemului în general. Va
veni un moment când vor fi
validate doar acele servicii
confirmate de card. Această
motivaţie, că sunt scumpe,
nu ţine. Sunt 5 euro, ceea ce
înseamnă 22 de lei”, a spus
Ciurchea. În opinia sa, car-
dul de sănătate are două ro-
luri: „de a spune că pa cien -
tul este asigurat şi că acesta
a fost, în acel moment, în
acel cabinet”.

Vasile Ciurchea a mai
arătat că va exista un ordin
în care va scrie că cititorul
de card e obligatoriu și că,
începând de la o anumită
dată, vor fi validate doar
acele servicii confirmate de
card.

„Fără a fi confirmat de
card, serviciul, la un moment
dat, nu va mai fi plătit. Aces-
tea sunt regulile Casei,
doreşti să intri în contract cu

Casa, respecţi regulile. Toată
lumea ar trebui să fie intere-
sată de acest card. Acest card
nu face altceva decât să pună
ordine. În rest, drepturile pa-
cientului sunt aceleaşi, ale
medicului sunt aceleaşi, dacă
nu ne dorim să fie ordine, si-
gur că găsim tot felul de mo-
tive”, a explicat preşedintele
Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate, Vasile Ciurchea.

Întrebat ce vor face pa-
cienţii dacă un medic de fa-
milie nu îşi cumpără cititor
de card, el a spus: „Să pre-
supunem că a expirat şi acel
moment limită şi, de mâine,
trebuie obligatoriu să îl ai.
Nu îl ai, nu intri în contract.
(...) Pacientul are libertatea
să îşi schimbe medicul de
familie, dacă medicul de fa-
milie nu doreşte să aibă
card”, a arătat Vasile Ciur-
chea. 

În aproximativ trei luni se va
folosi doar cardul de sănătate

Arafat: Suntem la risc scăzut de apariţie de
Ebola în ţară, nu este niciun motiv de panică
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Oficial, mortalitatea intraspitalicească
prin boli cardiace s-a redus în România

Ministrul Sănătăţii, Nico-
lae Bănicioiu, a declarat joi,
că prin Programul Acţiuni
Prioritare pentru Pacientul
Critic (PAPPC), România a
redus mortalitatea intraspi-
talicească prin boli cardiace.

„Avem şi rezultate elocven-
te. Înainte de implementarea
acestui program, România
era pe ultimele locuri la mor-
talitatea intraspitalicească
prin boli cardiace. În prezent,
suntem la mijlocul clasamen-

tului, iar în centrele de exce-
lenţă în infarct miocardic
acut, în partea superioară a
acestuia. Prin acest program,
pe care l-am finalizat în
7 luni – mai repede decât ne-
am angajat – România devi-
ne un exemplu în domeniul
managementului urgenţelor
în spitale”, a explicat minis-
trul Sănătăţii.

Ministrul a arătat că Pro-
gramul Acţiuni Prioritare
pentru Pacientul Critic a be-

neficiat de o alocare de 200
de milioane de lei de la bu-
getul Ministerului Sănătăţii
şi a fost demarat în luna
martie, vizând alocarea de
resurse financiare pentru tra-
tamentul pacienţilor critici
în spitalele din întreaga ţară,
din secţiile de Anestezie Te-
rapie Intensivă, cu infarct
miocardic acut, accident
vascular cerebral, traumă şi
pentru profilaxia morţii su-
bite de cauză cardiacă.
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Povestea dărâmării
Porţii Vămii

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Redăm din cartea „Braşovul
de altădată” povestea demo-
lării Porţii Vămii, care se
afla la capătul străzii Mure-
şenilor de astăzi (pe atunci
strada Vămii) aşa cum a
surprins-o cărturarul Sextil
Puşcariu:

„Greu s-a luat deciza să se
desfiinţeze Poarta Vămii, deşi
cea mare şi frumoasă, fusese
dărâmată sau mai bine-zis se
dărâmase, din cauza unui cu-
tremur în 1745. În 1838 se

ridică o poartă nouă, mai
mică şi fără valoare artistică,
imitând stilul porţii Branden-
burg din Berlin. 

Istoria acestei porţi nouă care
stânjenea comunicaţia ce
creştea necontenit în sec al
IXI-lea pe această arteră prin-
cipala merită povestită. Tatăl
meu era în consiliul comunal
când edililor braşoveni li se
pusese în anul 1891, o pro-
blemă greu de rezolvat.
 Societăţii tramvaiului i să dă-

duse concesia să pună şine
până în Schei, trecând prin
Uliţa Vămii. Când să se aplice
acest plan, se văzu că locomo-
tiva tramvaiului nu încăpea
pe sub bolţile porţii. Edilii saşi
au fost literalmente copleşiţi
de dilema în care ajunseseră.
Tatăl meu, venind acasă de
la şedinţa consiliului comu-
nal, ne povesti ce se întâm-
plase în acea memorabilă
şedinţă. Pe când nimeni nu
găsea o soluţie grelei proble-

me, el făcu singură propunere
ce se impunea: să se dărâme
poarta fără trecut şi fără stil.
Atunci toată adunarea izbucni
într-un ho!, ho!, plin de re-
voltă contra lipsei de pietate
a valahului. «În zadar hohoiţi,
le replică tatăl meu, progresul
nu înaintează cu carul cu boi,
pe care să-l poţi opri cu ho!
Poarta va cădea!» 

Şi a căzut bineînţeles definitiv
în 1891”.



Poliţia Locală Braşov
scoate din nou posturi
la concurs. Din 13 oc-
tombrie şi  până în
3 noiembrie,  se pot
depune dosarele pen-
tru ocuparea a 15 pos-
turi de poliţist local,
la care se adaugă cinci
posturi de paznic (an-
gajaţi contractual). 

Cele 15 posturi de poliţist
local cuprind nouă posturi la
Serviciul de ordine şi linişte
publică, patru posturi în ca-
drul Biroului Poliţie Turistică
şi două la Biroul intervenţii.
Nouă dintre cele 15 posturi
nu necesită vechime în mun-
că. Posturile se adresează atât
persoanelor cu studii supe-
rioare, cât şi celor cu studii
medii. În cazul celor cinci lo-
curi de paznic, sunt necesare
doar studii medii (liceu), cu
certificat de absolvire (nu este
necesar bacalaureatul).

Dosarele se depun la sediul
Poliţiei Locale Braşov, din stra-
da Nicolae Bălcescu 62-64
(Parcarea din spatele magazi-
nului Star), între orele 8.00 şi
16.00. Prima probă din exa-
men, cea sportivă, are loc în
11 noiembrie, iar în 14 noiem-
brie are loc examenul scris. 

Pentru a trece de proba
sportivă, candidaţii de sex

masculin trebuie să facă mi-
nimum 25 de flotări, pentru
nota 5, şi maximum 45 de
flotări, pentru nota 10. 

Femeile au probă de exer-
ciţii abdominale în loc de flo-
tări: 36 pentru nota 5, 46
pentru nota10. 

Proba de alergare pe 1.000
de metri în cazul băieţilor şi
800 metri în cazul fetelor tre-

buie terminată în minimum
4 minute şi 30 de secunde,
iar pentru nota 10, timpul
trebuie să fie de cel mult
3 minute şi 40 de secunde. 

Este cel de-al cincilea con-
curs pentru ocuparea postu-
rilor vacante din cadrul
Poliţiei Locale Braşov. La ce-
lelalte patru concursuri, au
fost ocupate doar 23 de locuri.
La concursul anterior, au fost
disponibile 28 de locuri, însă
doar 20 de persoane s-au în-
scris. Dintre acestea, doar 17
au întrunit condiţiile legale
pentru a participa la concurs,
iar în urma problelor elimi-
natorii şi a interviului, doar
cinci au reuşit să se angajeze. 

În organigrama Poliţiei
Locale sunt 239 de posturi,
dintre care doar 195 sunt
ocupate. Potrivit oficialilor,
poliţiştii locali braşoveni
câştigă între 900 şi 1.200 de
lei lunar. 

A.P.

Poliţia Locală 
face din nou angajări

Lucrările de înlocuire a re-
ţelei de apă de pe Bulevardul
Griviţei vor fi gata în maxi-
mum două săptămâni, potrivit
constructorului, care a fost ne-
voit să-şi prelungească auto-
rizaţia de construcţie cu încă
două săptămâni. 

Solicitarea de prelungire a
venit din cauza complexităţii
lucrării şi a vremii nefavora-
bile. Potrivit constructorului,
traseul iniţial pe care trebuia
să fie trasă conducta a fost
modificat de mai multe ori,
din cauza altor reţele cu care
acesta se intersecta, deşi re-
ţelele sau obstacolele întâlnite
nu existau pe locul respectiv
în documente. 

Dacă vremea va fi în con-
tinuare bună, este posibil ca
lucrările să fie gata şi mai de-
vreme de cele două săptă-
mâni, aceasta fiind şi ultima
etapă din proiectul de înlo-

cuire a reţelelor de apă de pe
Bulevardul Griviţei. 

Circulaţia va rămâne res-
tricţionată la două benzi în
dreptul lucrărilor, desfăşu-
rându-se pe câte o bandă, în
ambele sensuri, pe segmente
de 50 de metri. Porţiunea
afectată de lucrări este în
lungime de aproximativ 150
de metri, în zona Onix. 

Lucrările au început din
1 august şi au cuprins strada

Plevnei, apoi Bulevardul
Griviţei. 

Lucrările fac parte din
programul multianual de
modernizare a reţelei de apă
şi canalizare în municipiul
Braşov, derulat de Compania
Apa şi finanţat prin POS
Mediu, în valoare de 35 de
milioane euro. Contribuţia
Municipalităţii este de 2%
(700.000 de euro).

A.P.

25 de expozanţi participă
la Târgul Imobiliar deschis
până duminică la Braşov
Business Park. 30.900 de
euro este preţul celei mai
ieftine locuinţe cu 2 camere
dintr-un ansamblu reziden-

ţial din Braşov. Şi ofertele
bombă nu se opresc aici.
Vacanţă pe viaţă pe litoralul
românesc într-un ansamblu
rezidenţial de 5 stele. Mai
exact, devii proprietar pe
viaţă, la malul mării, într-o

locuinţă dintr-un hotel de 5
stele. Plăteşti 4 mii euro o
singură dată şi eşti proprie-
tar toată viaţa, o săptămână
pe an, în staţiunea 23 Au-
gust, situată între Costineşti
şi Olimp.

Târgul Imobiliar şi-a deschis porţile
la Braşov Business Park
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Monica Iudeanu caută toate
soluţiile pentru a fi externată
din spitalul de psihiatrie unde
este internată, după ce în
urmă cu doi ani şi-a ucis pro-
priul copil! 
Femeia care a şocat pe toată
lumea, în urmă cu doi ani,
după ce şi-a ucis bebeluşul
de doar şase luni şi i-a tranş-
at cadavrul, se află sub tra-
tament psihiatric, iar doctorii
se pregătesc să-i facă o eva-
luare care să stabilească
care sunt şansele că femeia
să fie pusă în libertate. 
Inclusiv soţul femeii a formu-
lat o sesizare prin care le-a
cerut judecătorilor că soţia
sa să fie externată şi să pri-
mească tratament ambula-
toriu, pentru a putea veni
acasă. Acum, medicii de la
Spitalul de Psihiatrie şi pen-

tru Măsuri de Siguranţă Ştei,
din judeţul Bihor analizează
cazul. 
Soţul Monicăi Iudeanu a ră-
mas alături de ea şi se îngri-
jeşte de ceilalţi cinci copii pe
care îi au împreună. 
Potrivit unor surse, Monica
Iudeanu a început să conş -
tientizeze crima pe care a fă-
cut-o. „Sunt momente când
o apucă plânsul când îşi adu-
ce aminte ce a făcut. Spune
că vrea să se ducă acasă,
să-şi vadă copiii”, a povestit
un apropiat al familiei, citat
de CanCan. 
Monica Iudeanu urmează să
fie evaluate de o comisie me-
dicală peste şase luni, care
să stabilească dacă aceasta
poate primi tratament de
specialitate şi la domiciliu. 
Deşi poate unii s-ar fi aştep-
tat ca soţul femeii să nu-şi
mai dorească s-o mai pri-
vească vreodată în ochi pe
cea care i-a ucis copilul, lu-
crurile stau de fapt altfel! Băr-
batul vine foarte des la ea şi
îi promite de fiecare dată că
va face tot posibilul s-o sca-
pe din spitalul de psihiatrie.

Lucrările pe Griviţei, gata până la sfârşitul
acestei luni

Femeia care şi-a decapitat
bebeluşul vrea să fie
tratată acasă psihiatric 



MAGAZIN

S-a descoperit o nouă specie de dinozaur
carnivor, rudă cu Tyrannosaurus Rex

Rămăşiţele unui dinozaur
carnivor aparţinând unei spe-
cii necunoscute până în pre-
zent au fost descoperite în
vestul Venezuelei, potrivit
unei cercetări publicate mier-
curi în Royal Society Open
Science, savanţii fiind de pă-
rere că ar fi vorba despre stră-
moşul lui Tyrannosaurus Rex,
transmite Reuters.

Animalul, care avea circa
1,5 metri lungime, ar fi trăit
în urmă cu 200 de milioane
de ani şi prezenta „caracteris-
tici unice ale articulaţiei tibiei
(cel mai mare şi mai rezistent
os al gambei, conectând fe-

murul cu oasele piciorului,
n.r.)”, potrivit articolului pu-
blicat de cercetători.

Rămăşiţele unui şold şi al
unei tibii aparţinând anima-
lului din noua specie, numită
Tachiraptor admirabilis, au
fost descoperite după 20 de
ani de cercetare.

„Numele generic al dinozau-
rului vine de la Tachira, statul
venezuelean unde a fost găsită
fosila, iar raptor (termen în
limba latină care înseamnă
„jefuitor”, n.r.) este adăugat
ca referinţă la comportamen-
tul probabil de prădător al
animalului”, potrivit articolu-

lui citat de Reuters.
„Epitetul folosit (în denu-

mirea speciei, n.r.) vine să
onoreze «Campania Admira-
bilă» a lui Simon Bolivar, în
timpul căreia oraşul La Grita,
localitatea unde au fost iden-
tificate fosilele, a jucat un rol
strategic”, precizează cerce-
tătorii. Campania militară a
lui Simon Bolivar, din iunie
1813, a eliberat o mare parte
din America de Sud de sub
controlul spaniol.

Oamenii de ştiinţă spun că
dinozaurii din specia Tachi-
raptor admirabilis au trăit în
prima parte a erei jurasice. 

Unii dintre cei mai ciudaţi
nori au apărut acum deasupra
Queensland, Aus-
tralia. Norii sunt
numiţi  popular
„gloria dimineţii” şi
apar în condiţii
foarte rare.

Norii seamănă cu
nişte suluri de nori,
care se pot întinde
pe o lungime de
peste 1.000 de km.

Forma lor, care este com-
parată de unii experţi cu o ţi-
gară, iar de alţii cu o gaură de
vierme, este dată de o scădere

în temperatura aerului, com-
binată cu o creştere a premi-

siunii atmosferice şi cu o briză
puternică venită dinspre mare.

De obicei, apar câte 10
„suluri de nori” în acelaşi

timp, la o altitudine de apro-
ximativ 2 km.

Ei se deplasează
cu viteze foarte
mari, chiar şi cu
60 km/h şi pot fi
întâlniţi de obicei
în zona Golfului
Carpenteria din
Australia, în fieca-
re primăvară, între
lunile septembrie
şi noiembrie.

Mulţi aventurieri vin aici
în această perioadă, ca să
facă „surfing” pe nori, cu pa-
rapantele.

În plin sezon al premiilor
Nobel, editorii de la Na-
tional Geographic au rea-
lizat o listă cu cele mai
importante invenţii şi
descoperiri ale secolului
al XX-lea care ar fi meritat
câte un premiu Nobel.

Internetul este una dintre in-
venţiile secolului trecut care
au modificat radical civilizaţia
umană, mai ales în ultimii 20
de ani. Începând din anii
1960, cercetătorii guvernului
federal american au creat re-
ţele de comunicare între com-
putere care, în cele din urmă,
au ajuns să fie ceea ce în pre-
zent se numeşte internet. Tim
Berners-Lee, cercetător bri-
tanic în domeniul compute-
relor, ar merita un premiu
Nobel pentru că, în 1989, a
avut ideea de la baza „World
Wide Web” (Reţeaua Mon-
dială, n.r.), iar, în 1990, a creat

primul site, o pagină online
care descria internetul.

Primul genom. Mulţi se în-
treabă de ce una dintre cele
mai mari realizări ale ştiinţei,
descrierea completă a geno-
mului uman în 2001, nu a fost
recompensată cu un premiu
Nobel. Trebuie precizat că ge-
nomul uman nu a fost o des-
coperire sau o invenţie, ci mai
degrabă o muncă uriaşă de
punere cap la cap a infor -
maţiilor genetice, cu ajutorul
tehnicilor de secvenţiere a

ADN-ului, dar la proporţii in-
dustriale. Şi totuşi, cineva ar
fi trebuit să ia un premiu No-
bel, şi anume cercetătorul
Craig Venter, care a descope-
rit tehnica de secvenţiere ge-
netică cu şase ani înainte de
cea a genomului uman.

Tabelul periodic al elementelor
nu este un simplu tabel, ci ara-
tă ordinea protonilor, neutro-
nilor şi electronilor care
alcătuiesc materia. Dmitri
Mendelev a creat tabelul în
1869 şi, deşi a fost nomina -

lizat de două
ori, în 1905 şi
1906, Co-
mitetul Nobel a considerat că
descoperirea lui Mendelev
este mult prea cunoscută în
epocă şi nu mai reprezintă o
noutate.

Becul cu incandescenţă a fost
patentat iniţial în Marea Bri-
tanie, de Joseph Swan, dar
americanul Thomas Edison
este cel care a transformat in-
venţia într-un obiect foarte
practic, care a dus în cele din

urmă la
construi-
rea eco-

n o m i e i
moderne,

atât de avidă de
energie electrică
cum este şi în pre-

zent. Edison a murit
în 1931, fără să ia

vreun premiu Nobel. 
Descoperirea materiei negre

este considerată una dintre
reuşitele din astrofizică greu
de trecut cu vederea. În anii
1970, Vera Rubin şi Kent
Ford au observat că stelele de
la marginile galaxiilor se miş-
că cu aceeaşi viteză ca astrele
din centrul galaxiilor, cu alte
cuvinte, galaxiile se rotesc atât
de repede încât stelele de la
margine ar trebui să fie arun-
cate în afară, doar dacă nu
există ceva invizibil care să
exercite atracţie gravitaţională
pentru a le ţine la un loc.

Acel ceva invizibil a ajuns să
fie denumit „materie neagră”
– o substanţă misterioasă care
reprezintă 90% din masa Uni-
versului, care nu emite şi nu
 reflectă lumina şi nu interac-
ţionează cu materia obişnuită
în niciun fel. Savanţii nu ştiu
exact ce este materia neagră şi
cum funcţionează ea exact şi
poate acesta este motivul pentru
care Comitetul Nobel nu a luat
descoperirea în considerare.

Arborele vieţii. În perioada în
care savanţii clasificau microbii
după forma lor, Carl Woese a
găsit un mod de a clasifica mi-
croorganismele comparându-
le genele. Descoperirea sa a
clarificat existenţa unei noi ca-
tegorii de fiinţe vii: Archaea.
Datorită descoperirii lui Woe-
se, arborele vieţii a primit un
al treilea trunchi, crengi mai
solide şi lăstari noi. Woese a
murit în 2012, iar premiile No-
bel nu pot fi acordate postum. 
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Cei mai rari şi mai ciudaţi nori din lume

Invenţii care ar fi meritat 
să ia premiul Nobel



Etapa a IV-a a Ligii Na-
ţionale de Baschet Fe-
minin programează la
finalul acestei săptă-
mâni, la poalele Tâmpei,
duelul dintre Olimpia
CSU Braşov şi CS Rapid
Bucureşti. 

„Olimpicele” au un moral
bun după victoria clară din
etapa trecută când fetele an-
trenate de Dan Calancea au
făcut un meci foarte bun în
faţa echipei din Satu Mare,
una dintre contracandidatele
Olimpiei la un loc în play-off. 

„Despre meciul cu Satu
Mare pot spune că sunt mul-
ţumit de rezultat şi mai ales de
jocul ofensiv prestat de echipa
noastră. A fost o partidă mult
mai echilibrată decât o arată
scorul, însă am avut convin-
gerea, pe durata întregului joc,
că nu putem rata victoria.
Vreau să le felicit pe fete, dar
mai avem mult de muncă”, a
spus antrenorul Dan Calancea. 

„În meciul de pe teren pro-
priu cu formaţia din Satu
Mare, am văzut o îmbunătă-
ţire a jocului. Fetele au jucat
mai bine, s-a văzut un joc co-
lectiv mai bun decât până
acum şi au început să se facă
simţite relaţiile de joc. Este
clar că se lucrează intens la
antrenamente, se vede mâna
antrenorului Dan Calancea,
care le-a pus foarte bine în te-
ren şi le-a motivat pentru par-
tida cu Satu Mare. Fetele au
avut un procentaj excelent la
aruncările de trei puncte, de
aproape 50 de procente. În is-

toria acestei echipe nu am mai
avut un astfel de procentaj şi
acest lucru, colaborat cu jocul
echipei, îmi dă speranţe că
formaţia noastră se poate cla-
sa la finalul campionatului pe
o poziţie foarte bună”, a de-
clarat preşedintele comisiei
de sport din cadrul Consiliului
Judeţean Braşov, Dragoş Cră-
ciun.

Urmează Rapidul. Trupa de
sub Tâmpa va primi sâmbătă
vizita formaţiei Rapid Bucu-
reşti. Prin prisma valorii celor
două echipe, Olimpia CSU
Braşov porneşte ca favorită
certă în confruntarea ce va
avea loc sâmbătă, 11 octom-
brie 2014, de la ora 16.00, în

Sala Sporturilor D.P. Colibaşi. 
„Sâmbătă ne aşteaptă un

meci mai uşor decât cel cu Satu
Mare, dar asta nu înseamnă că
trebuie să intrăm relaxaţi pe
teren. Avem nevoie de un joc
din ce în ce mai bun, trebuie
să creştem de la meci la meci
pentru a fi la capacitate maxi-
mă pentru partidele dificile care
vor urma”, a declarat antreno-
rul Olimpiei, Dan Calancea.
„Debutul bun de sezon ne face
să avem încredere în noi şi să
sperăm la rezultate cât mai
bune în acest campionat. Sunt
convinsă că sâmbătă ne vom
apropia victoria şi vom trata
jocul cu maximă seriozitate”
a declarat şi Gabriela Irimia. 

„Meciul de sâmbătă cu
Rapid este mai uşor decât
cel cu formaţia din Satu
Mare, dar trebuie tratat cu
seriozitate. Trebuie să câş-
tigăm şi să  îmbunătăţim jo-
cul, pentru a prinde vârful
de formă la meciurile pe
care le vom juca în compa-
nia formaţiilor din Târgu
Mureş şi Galaţi. Echipa din
Târgu Mureş are nu mai pu-
ţin de şase jucătoare ameri-
cance în lot, iar Galaţiul şi-a
depus serios candidatura
pentru calificarea în play-
off”, a declarat preşedintele
comisiei de sport din cadrul
Consiliului Judeţean Braşov,
Dragoş Crăciun.

Test nou 
pentru „olimpice”
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Chirilă a fost demis
După încheierea şedinţei Comitetului Director al echipei
CSMS Iaşi, preşedintele executiv Florin Prunea a declarat
că va căuta o soluţie de despărţire de tehnicianul Ionuţ
Chirilă, care să împace ambele părţi. „Comitetul Director
a decis încetarea colaborării cu antrenorul Ionuţ Chirilă.
Mă voi întâlni cu el în scurt timp şi sper să ajungem la
un acord pentru o despărţire amiabilă. Suntem oameni
civilizaţi şi aşa este normal să se întâmple”, a declarat
preşedintele Prunea. Conform unei clauze din contract,
Ionuţ Chirilă va trebui să primească despăgubiri în valoare
de 45.000 de euro, adică suma salariilor până la finalul
contractului. În aceste momente, oficialii din Copou caută
o variantă pentru înlocuirea lui Chirilă, cele patru propuneri
luate în calcul fiind Liviu Ciobotariu, Adrian Falub, Mihai
Teja şi Viorel Hizo.

Cîrstea merge bine şi la dublu
Perechea formată din jucătoarea română de tenis Sorana
Cîrstea şi slovena Andreja Klepac s-a calificat în semifinalele
probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Tianjin din
China, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, în urma
victoriei cu 3-6, 7-6 (1), 10-6 în faţa principalelor favorite,
Martina Hingis (Elveţia)/Flavia Pennetta (Italia). Cîrstea şi
Klepac au obţinut victoria după o oră şi 30 de minute de
joc şi şi-au asigurat astfel un cec de 3.435 dolari şi 110
puncte WTA. În penultimul act al probei, Sorana şi Andreja
vor înfrunta perechea Alison Riske (SUA)/Ajla Tomljanovic
(Croaţia/N. 3) care a trecut cu scorul de 6-4, 6-1 de cuplul
Chia-Jung Chuang (Taiwan)/Olga Govorţova (Belarus).
Cîrstea este calificată şi în sferturile probei de simplu, unde
adversară îi va fi chinezoaica Saisai Zheng care a trecut
de principala favorită a turneului, sârboaica Jelena Jankovic,
scor 6-3, 6-3.

Protest pentru Gică
Gică Hagi îşi arată solidaritatea faţă de Gică Popescu,
prietenul şi fostul său coleg de la echipa naţională, anun-
ţând că nu va mai veni la niciun meci al primei reprezen-
tative câtă vreme acesta se află în spatele gratiilor. „Nu
am nicio relaţie cu actuala conducere a Federaţiei. Prie-
tenul meu şi totodată unul dintre căpitanii echipei naţio-
nale e în locul unde e şi atât timp cât stă acolo, eu sunt
lângă el. Nu am niciun contact, nicio relaţie. Vreau să
sufăr şi eu cât suferă şi el. Nu merg niciodată la meciurile
echipei naţionale cât timp Gică Popescu se află după
gratii. Mă uit din faţa televizorului. E o formă de protest”,
a spus Hagi. Prima reprezentativă a României întâlneşte
sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 19.00, pe Arena Na-
ţională, selecţionata Ungariei, în cadrul Grupei F a pre-
liminariilor Euro-2016.

Chiricheş vrea o victorie
Fotbalistul Vlad Chiricheş crede că un succes obţinut de
către tricolori sâmbătă, contra Ungariei, ar da un moral
foarte bun pentru viitor jucătorilor din prima reprezentativă.
Fundaşul central al celor de la Tottenham, în vârstă de
24 de ani, vorbeşte cu mare atenţie despre „dubla” na-
ţionalei României din preliminariile pentru Euro 2016:
meciul cu Ungaria de sâmbătă, de la Bucureşti şi cel cu
Finlanda, de marţi, de la Helsinki. „Sunt două jocuri foarte
importante pentru noi. Cu două rezultate foarte bune,
am avea şanse din ce în ce mai mari de calificare. Dar,
cum întotdeauna primul meci este şi cel mai important,
eu spun că este vital să câştigăm meciul cu Ungaria,
mai ales că vorbim de rivalitate aici. Cred că asta ne-ar
da în plus şi un moral excelent ca să reuşim mai departe”,
a spus Chiricheş.

Olaru e în semifinale
Perechea Raluca-Ioana Olaru/Anna Tatişvili
(România/SUA) s-a calificat în semifinalele probei de
dublu din cadrul turneului de la Linz, din Austria, dotat
cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Olaru
şi Tatişvili au învins, în sferturile de finală, cu scorul de
6-3, 4-6, 10-6, după o oră şi 25 de minute, cuplul ceh
Lucie Hradecka/Barbora Zahlavova Strycova, cap de
serie numărul unu. În semifinale, Raluca-Ioana Olaru şi
Anna Tatişvili vor întâlni învingătoarele partidei dintre pe-
rechea Gabriela Dabrowski/Alicja Rosolska (Canada/Po-
lonia), cap de serie numărul 4, şi cuplul Katarzyna
Piter/Marina Zanevska (Polonia/Ucraina).

„Olimpicele” vor o nouă victorie în Liga Naţională de
baschet feminin, în meciul de sâmbătă contra Rapidului

Victorie pentru tricolorii mici
Echipa naţională de tineret

a României a învins pe teren
propriu, cu scorul de 3-1
(1-0), reprezentativa similară
a Albaniei, într-un meci ami-
cal disputat la Buzău. Gabriel
Iancu a reuşit să deschidă
scorul în minutul 16. Cele-
lalte goluri ale „tricolorilor”
au fost marcate de Neag '77
şi Fl. Tănase '83, în timp ce
pentru oaspeţi a înscris Mur-
riqi, în minutul 60. Partida a
fost arbitrată de Marius
Avram, ajutat de asistenţii
Valentin Avram şi Vladimir
Urzică. „Am dat dovadă de
caracter, e importantă victo-

ria pentru moralul băieţilor
şi pentru al meu. Comparativ
cu meciul cu Germania am
avut şase elemente noi, mă
bucur că avem soluţii, dar
suntem în continuă căutare.
Vreau să mulţumesc publicu-
lui că a venit în număr destul
de mare şi ne-a susţinut. În
Bucureşti, nu am fi avut acest
public”, a declarat selecţio-
nerul naţionalei de tineret,
Viorel Moldovan. Naţionala
de tineret a României va mai
disputa un meci amical cu re-
prezentativa Macedoniei, la
Skopje, în 13 octombrie, de
la ora 19.00.

Înfrângere cu Ungaria
Naţionalele de handbal fe-

minin ale Ungariei şi Ro-
mâmniei, s-au întîlnit aseară
la Debrecen într-o partidă
amicală. Ungaria a dominat
jocul în cea mai mare parte
şi a închis tabela la 28-22.
Pentru România au marcat
Nechita 6 goluri, Chintoan
5, Zamfir 4, Oltean 2, Bu-
ceschi, Băbeanu, Brădeanu,
Hotea şi Elisei-Ardean, câte
un gol. Din tabăra Ungariei
s-a remarcat Anita Gorbicz,
cu 12 goluri. Antrenorul
Gheorghe Tadici a convocat
28 de jucătoare pentru stagiul
de pregătire în vederea par-

ticipării la Campionatul Eu-
ropean din luna decembrie,
acestea fiind împărţite în
două echipe. Astfel, lotul A
a jucat cu Ungaria şi va
 întâlni şi Rusia, sâmbătă, la
Oradea, iar lotul B are pro-
gramate două partide amica-
le, cu Rusia la Oradea, astăzi
şi duminică. La turneul final
al Campionatului European
din Ungaria şi Croaţia, Ro-
mânia va juca în grupa B, cu
Norvegia (7 de cembrie), Da-
nemarca (9 decembrie) şi
Ucraina (11 decembrie). Tur-
neul final se va încheia pe
21 decembrie.



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

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM
-PREMIERĂ-
(Q.E.D.)
Regie: Andrei Gruzsniczki
(AP-12), Dramă, 107 min.
Vineri: 18:00
Sâmbătă, Duminică: 15:00
UMBLÂND PRINTRE MORMINTE 
-PREMIERĂ-
(A WALK AMONG THE TOMBSTONES)
Regie: Scott Frank
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
114 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:00,
17:30, 22:00
NUME DE COD: SPIONUL DIN
NOIEMBRIE -PREMIERĂ-
(THE NOVEMBER MAN)
Regie: Roger Donaldson
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 108 min.
Vineri: 16:30, 21:15
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 16:30, 21:15

DRACULA: POVESTEA NESPUSA 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15), Acţiune, Fabtastic, Horror, 92 min.
Vineri: 15:30, 20:15
Sâmbătă, Duminică: 11:05, 15:30 , 20:15

GONE GIRL 
Regie: David Fincher
(N-15), Dramă, Thriller, 145 min.
Vineri: 20:00
Sâmbătă, Duminică: 19:00, 21:45
DANS LA COUR 
Regie: Pierre Salvadori
(AP-12), Dramă, 97 min.
Vineri: 13:45
Sâmbătă, Duminică: 13:00
EQUALIZER 
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
131 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
14:15, 18:45
AMERICA, VENIM! 
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12), Comedie, 90 min.
Vineri: 15:45

Sâmbătă, Duminică: 17:00
CASA MAGICIANULUI -3D-
(THE HOUSE OF MAGIC)
Regie: Ben Stassen, Jeremy Degruson
(AG), Animaţie, Aventuri, dublat, 85 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:15
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Interpreţi respectaţi ai
jazzului internaţional se
reunesc la Braşov pen-
tru a aduce un omagiu
celui considerat un pio-
nier al jazzului româ-
nesc, Jancy Korossy. 

Concertul Romanian Land -
scapes American Impression
va avea loc mâine, 11 octom-
brie 2014, la ora 19:00, la
Centrul Cultural Reduta. 

Perceput ca fiind primul om
de jazz din România, Korossy
a avut o carieră extraordinară
în străinătate, cântând alături
de mari interpreţi ca: Woody
Herman, Ray Brown sau Phil
Woods.

„Depăşind graniţele geo-
grafice, reprezentanţi de mar-
că ai jazz-ului contemporan
răspund iniţiativei lui Nicolas
Simion şi promovează într-un

concert-eveniment, energia şi
originalitatea etno-jazz-ului”,
transmit organizatorii.

De altfel, Nicolas Simion
(foto), saxofonist, clarinetist
şi reputat compozitor de jazz,
este un purtător de ştafetă în
jazz-ul de factură etno, muzica
sa, foarte apreciată în Europa,
fiind extrem de bogată în in-
fluenţe populare româneşti,
balcanice şi est-europene.

Vor concerta: Ryan Car-
niaux – trompetă, Eric Plume
– altosax, Nicolas Simion –
ten sax, Sorin Romanescu –
chitară, Chris Dahlgren –
bass, Kruno Levacich – bate-
rie. În program, piese de Joh-
hny Răducanu, Nicolas
Simion, Richard Oschanitzky
şi Jancy Korossy. 

Biletele se pot achiziţiona
de la Centrul Cultural Reduta.
Preţ bilet: 25 lei. 

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi, cineva apropiat ţie va încerca să profite de
tine şi de prietenia care vă leagă. Chiar dacă nu va fi o
decizie uşoară, va trebui să pui punct acestei situaţii.
Taur. Fie că eşti singur/ă sau nu, viaţa ta sentimentală va cu-
noaşte o îmbunătăţire. Chiar dacă va trebui să te cerţi serios
cu cineva, cu siguranţă va merita tot efortul depus. 
Gemeni. Astăzi există posibilitatea să obţii o sumă de bani
destul de importantă, iar acest lucru îţi va permite să te
răsfeţi cum îţi doreai de ceva vreme. 
Rac. Viaţa ta amoroasă cunoaşte o perioadă foarte bună, şi
ar trebui să te aştepţi la surprize plăcute din partea iubitei/
iubitului. Şi din punct de vedere financiar stai foarte bine.
Leu. Trebuie să încerci să uiţi trecutul şi să te axezi mai mult
pe viitor, regretele nu te ajută la nimic. Păstrează din învă-
ţăturile pe care le-ai tras şi porneşte o nouă etapă în viaţă. 
Fecioară. Încearcă să fii mai nonconformist/ă şi renunţă la
reguli, chiar dacă îţi va fi greu. Şi dacă până acum ţineai de
bani cu dinţii, astăzi fă-ţi câteva mofturi pe care ţi le doreşti.
Balanţă. Trebuie să îţi condimentezi puţin viaţa amoroasă
astăzi, altfel vei ajunge să regreţi că nu ai făcut ce trebuia.
Ascultă sfaturile celor apropiaţi ţie.
Scorpion. Astăzi e posibil să închei un capitol din viaţa ta,
şi chiar dacă e greu la început, totul răul spre bine! Pune
punct unei relaţii toxice şi spune stop geloziei.
Săgetător. Chiar dacă îţi doreşti să ai lângă tine pe cineva
care să te înţeleagă, astăzi nu este momentul să faci cuceriri.
Încearcă să nu schimbi nimic în viaţa ta.
Capricorn. E posibil să fii mai sensibil/ă decât de obicei astăzi,
de aceea ar trebui să eviţi cât poţi de mult interacţiunile cu
persoanele plângăcioase. 
Vărsător. Astăzi, vei fi foarte hotărât/ă să duci la bun sfârşit
unele proiecte în care ai pus mult suflet, aşa că nu te lăsa
întoars/ă din drum de nimeni. 
Peşti. Vei întâmpina unele neplăceri în viaţa de cuplu astăzi,
şi nu există şansa să nu le pui la suflet. Dacă situaţia este
gravă, nu încerca să salvezi ceva deja toxic.

Concert de jazz
la Reduta
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Teatrul Strada prezintă du-
minică, 12 octombrie 2014,
la ora 10.30, în Aula Magna
a Universităţii „Spiru Haret”
spectacolul pentru copii –
„Aventurile lui Oac-Oac”.
Un spectacol muzical, cu pă-
puşi gen Muppets, pentru
 întreaga familie, unde diver -
tismentul şi buna dispoziţie

sunt la ele acasă! Scenariul
şi regia: Silvian Duică. Preţ
intrare: 8 lei/persoană. De
asemenea, se poate beneficia
şi de reducere la grupuri.
Acelaşi spectacol se va juca
şi în data de 19 octombrie
2014. Aula Magna a Univer-
sităţii „Spiru Haret” se afla
pe strada Turnului nr. 7. 

„Aventurile lui Oac-Oac”,
spectacol pentru copii ◾ Nimic nu spune mai clar „sunt

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

◾ Discuţie pe chat între un băiat şi
o fată. Fata:
– Tu ce computer ai?
– Păi, am procesor Intel Core i7, de
3,3 Ghz, Windows 7 64 bit, 8 Gb
RAM, placă video nVidia GTX 690

B, 1 Terra HDD, dar tu?
– Eu am un laptop. Roz. Cu luminiţe...

◾ – Iubito, tu ai parolat calculatorul?
– Da, dragă.
– Şi care e parola?
– Data nunţii noastre.
– La naiba...

◾ Niciodată nu am văzut cum plân-
ge un bărbat, până nu i-am formatat
hard-diskul!

Bancuri

În weekend

5 3 9 2 8 4 1 6 7
2 8 7 6 5 1 9 3 4
1 6 4 3 7 9 5 2 8
6 7 1 5 9 3 4 8 2
9 2 3 8 4 6 7 5 1
8 4 5 7 1 2 6 9 3
3 5 2 1 6 7 8 4 9
7 9 8 4 3 5 2 1 6
4 1 6 9 2 8 3 7 5
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Din presa maghiară
Adeverinţă care să ateste efectuarea cursului de pregătire
antiaeriană vor primi doar cei care deţin şi mască de gaze

Legea privind pregătirea cetăţenilor pentru a se proteja
în timpul raidurilor aeriene obligă fiecare persoană să
participe la aceste cursuri până în luna septembrie 1940,
timp de 12 luni, în fiecare lună cel puţin 24 de ore. Pri-
măria oraşului Braşov a dispus ca toate persoanele cu
vârstele cuprinse între 7 şi 60 de ani să ia parte la aceste
cursuri, care vor fi organizate la sediul pompierilor din
str. Mihai Viteazul nr.7 (la capătul str. Fabricii).
Pentru organizarea acestor cursuri braşovenii au fost îm-
părţiţi pe grupuri în funcţie de zona în care locuiesc. În
fiecare luni şi marţi, între orele 16.00 şi 18.00 sunt aş-
teptaţi la curs cetăţenii din zona centrală, miercuri cei
din Şchei, joi cei care locuiesc în Braşovul Vechi, vineri
şi sâmbătă locuitorii din zona Blumăna. Funcţionarii pu-
blici sunt obligaţi în fiecare duminică să ia parte la pre-
gătirile antiaeriene între orele 9.00 – 11.00. Pentru

pregătirea cetăţenilor din Stupini, Noua, Dârste, Timişu
de Sus şi de Jos se vor deplasa în localităţile respective
echipe de pompieri după un program care va fi anunţat.
Fiecare cetăţean este obligat prin lege să ateste că a
participat la aceste cursuri. La prezentare ei vor primi un
carnet în acest sens pentru care trebuie să achite 5 lei
şi trebuie să deţină mască de gaze.

(A légitanfolyam elvégzéséről csak az kap
igazolást, akinek saját gázálarca van. 

În: Brassói Lapok, nr. 224, 29 septembrie 1939, p.4)

Am făcut o vizită la Spi-
talul de boli sociale din
Braşov, spital adăpostit
în vechea clădire a aşe-
zămintelor „Mârzescu”,
situat în strada Şirul
Gh. Dima nr. 1.

N-am mers în mod special
pentru a vedea vreun bolnav,
ci pentru a ne edifica asupra
activităţii ce se depune în fo-
losul bolnavilor şi asupra fe-
lului cum sunt trataţi aceştia.

Este o clădire veche, căreia
în timp i s-a ataşat o aripă
nouă, ridicată din dorinţa vă-
duvei Maria Hagi Ghenovici,
iar în fundul curţii, un pavilion
clădit în anul 1881. Se poate
observa că primul corp de
case a servit la început drept
cazarmă, din stitul arhitecto-
nic caracteristic secolului tre-
cut. Pentru a fi cât mai
corecţi, se cade să spunem câ-
teva cuvinte şi despre istoricul
acestui spital, unul din cele

mai vechi din câte avem.
Secţia de boli de piele şi ve-

nerice a fost înfiinţată la Bra-
şov în 1 ianuarie 1927 la
insistenţele doctorului docent
Liviu Câmpeanu, directorul
de atunci al spitalului. Pe
atunci avea o capacitate de 25
de paturi şi funcţiona în două
camere de spital şi una de tra-
tament. Cam rudimentară la
acea vreme, a reuşit totuşi să
îndeplinească frumoase şi fo-
lositoare servicii. Întâiul me-
dic al secţiei a fost Emil
Colbazi, numit chiar în anul
1927 şi funcţionând doar un
an. În anul următor a fost nu-
mit dr. docent universitar Au-
rel Voina, un distins specialist.
El a funcţionat în această ca-
litate până în 1932, când a re-
venit dr. Emil Colbazi.

Secţia a fost mutată în 1930
în clădirea nouă a Spitalului
Mârzescu, unde şi-a mărit ca-
pacitatea cu 50 de paturi. Dar
această mutare, în loc să dea

randament superior, n-a reuşit
să corespundă cerinţelor. Bol-
navii venerici zgomotoşi şi in-
disciplinaţi, tulburau liniştea
celorlalţi bolnavi, iar fetele ti-
nere de la ţară, fiind internate
în aceleaşi încăperi cu pros-
tituatele, aveau numai de su-
ferit. Deabea în 1937, cu
ocazia unei inspecţii, s-a dis-
pus mutarea înapoi în spitalul
vechi, unde prostituatele erau
izolate în pavilionul din fundul
curţii. Apoi, în 1941, acest pa-
vilion a adăpostit Secţia Me-
dicală de la Spitalul Mârzescu
Nou, condusă de dr. Ariton
Ioan. Însă din 6  septem-
brie 1943, aceste clădiri apar-
ţin în mod exclusiv Secţiei de
Dermatologie venerică, care
astăzi poartă astăzi numele de
„Spitalul de boli sociale”.

În cursul vizitei noastre, am
cercetat toate încăperile spi-
talului, începând cu pivniţa şi
terminând cu podul. Peste tot
domnea o linişte perfectă, iar

personalul, în mare parte fe-
minin, prezenta în acele mi-
nunat de albe halate, o
curăţenie exemplară. În două
camere spaţioase, am găsit ofi-
ţeri şi soldaţi din armata so-
vietică, care întinşi pe
cearceafurile schimbate chiar
în acel moment, zâmbeau cu
recunoştinţă sorei supraveghe-
toare. Coborând la bucătărie
am avut plăcuta satisfacţie de
a păşi într-o încăpere ce-ţi face
impresia unei farmacii. Am
consultat apoi meniul săptă-
mânii, pus în ramă şi atârnat
la loc vizibil pe un perete. În
fiecare săptămână se taie cel
puţin un porc, astfel că zile
fără carne sunt doar două din
şapte. Ar fi totuşi necesar să
adaog, că o intervenţie la mi-
nister, pentru mărirea raţiei de
pâine de la 300g. la 500g. ar
fi binevenită.

Şi câteva precizări referi-
toare la modul de tratament
şi la activitatea medicilor Emil
Colbazi şi Ulpiu Ştefan. Me-
dicul primar vizitează zilnic
fiecare bolnav punând indi-
caţiile terapeutice. După amia-
ză medicul secundar face o
contra-vizită. De două ori pe
săptămână se face vizita mare,
când fiecare bolnav este con-
trolat în amănunţime. Bolna-
vii specifici sunt ţinuţi în spital
până la completa vindecare,
fiind apoi îndrumaţi pentru
continuare curei, fie la C.A.S.,
Policlinica de stat, medicul de
circumscripţie etc.

Am părăsit clădirea spitalu-
lui plăcut impresionaţi de cele
văzute. Toate acestea fac cinste
conducătorilor acestei institu-
ţii, şi se poate spune fără exa-
gerare că la acest spital se
serveşte o cauză naţională. 

(Tribuna, nr. 1041, 
4 octombrie 1944)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

O vizită la Spitalul de
boli sociale din Braşov

10 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”

Spitalul Mârzescu (foto: orasulmemorabil.ro)
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Restaurantul „Bear Grills”
din Congleton (Marea
Britanie) propune clien-
ţilor un mic dejun – cea
mai importantă masă a
zilei – de 8.000 de calorii,
care costă 19,95 lire ster-
line (circa 25 de euro).

Cine reuşeşte să consume
în întregime conţinutul pla-
toului primeşte 100 de lire
sterline (128 de euro), un tri-
cou şi un loc pe Wall of Fame
(Peretele Gloriei) din restau-
rant, relatează 7sur7.be.

Meniul cuprinde 8 felii de
şuncă, 8 cârnaţi, 4 plăcinte cu
cartofi, 4 ouă ochiuri, o om-
letă din 4 ouă şi brânză, 4 felii
de pâine prăjită, 4 felii de sân-
gerete, 2 polonice de fasole
albă cu sos tomat, ciuperci, o
porţie mare de cartofi prăjiţi
şi 1 litru de milk-shake. Totul
cântăreşte 3,2 kg şi reprezintă
de patru ori aportul zilnic de
calorii necesar unei femei.
Pentru a evita orice problemă,

candidaţii trebuie să aibă pes-
te 18 ani şi să semneze o de-
claraţie pe proprie răspundere. 

„Meniul se numeşte Hiber-
nator fiindcă, după ce îl mă-
nâncă, consumatorul poate
dormi şase luni. O familie în-

treagă se poate
hrăni o săptămâ-
nă întreagă cu el”,
s p u n e  M a r k
Webber, patronul
restaurantului, în
Daily Mirror.

Nimeni nu a reuşit până în
prezent să mănânce micul de-
jun pantagruelic, dar timpul
nu este pierdut, încheie
7sur7.be.

Dacă mânânci tot platoul 
primeşti 100 de lire 

Regele din Swaziland, o
ţară mică situată în sudul Afri-
cii, cu o populaţie de 1,2 mi-
lioane de persoane, va oferi
echivalentul a 14 euro pe lună
fetelor din regat pentru ca
acestea să rămână virgine. 

În condiţiile în care 43%
din populaţie trăieşte în sără-
cie cronică, fetele sunt sfătuite
să se abţină de la actul sexual,
informează 20minutes. 

Programul-pilot urmează să
fie finanţat de Banca Mon-
dială şi are drept scop lupta
împotriva răspândirii SIDA,

într-o ţară în care 26% din
populaţia adultă este infectată
cu acest virus. 

Prin acest proiect se doreşte
că fetele să fie „compensate
astfel încât să-şi procure mi-
nimul necesar şi să refuze ba-
nii oferiţi în schimbul relaţiilor
sexuale”, a declarat Thabsile
Dlamini, educator din oraşul
Manzini. 

Cu toate acestea, s-au ridi-
cat voci care denunţă că acest
program ar avea un scop mai
puţin nobil, acela de a asigura
poligamia regelui Mswati III,

care are deja 15 soţii şi o mul-
ţime de fecioare tinere sănă-
toase. Informaţia a fost
dezminţită de casă regală.

Regele, în vârstă de 46 de
ani, îşi alege în fiecare an o
nouă mireasă, în timpul unei
ceremonii care implică până
la 70.000 de femei topless

Cimpanzeii ar putea obţine 
statutul legal de „persoane” în SUA

Curtea de Apel din Statele
Unite trebuie să decidă dacă
cimpanzeii pot obţine statutul
legal de „persoane”, după o au-
diere ce a avut loc miercuri, în
timpul căreia apărătorii anima-
lelor au pledat în favoarea aces-
tei iniţiative, considerând că
primatele au dreptul fundamen-
tal de a trăi în libertate.

În 2013, un tribunal de primă
instanţă a respins cererea aso-
ciaţiei pentru protecţia anima-
lelor Non Human Rights
Project, care solicita ca aceste
animale – cimpanzeii – să fie
recunoscute „ca persoane, din

punct de vedere legal”, cu scopul
ca patru dintre primate, aflate
în prezent în statul New York,
să poată să ajungă într-un sanc-
tuar natural unde ar trăi în li-
bertate tot restul vieţii.

Asociaţia, care a făcut apel,
şi-a prezentat argumentele în
favoarea lui Tommy, unul din-
tre aceşti cimpanezi, care tră-
ieşte într-o cuşcă, „în faţa unei
săli arhipline, timp de 22 de mi-
nute”, în oraşul Albany. Potrivit
reprezentanţilor fundaţiei, şti-
inţa, dreptul şi istoria au dovedit
că cimpanzeii sunt autonomi,
au conştiinţă de sine şi sunt ca-

pabili de empatie, calităţi care
„stabilesc statutul de persoană”,
odată cu dreptul fundamental
care îi este asociat, cel de a trăi
în libertate. „Noi pledăm pentru
ca cimpanzeii să aibă drepturi
ale cimpanezeilor, începând cu
libertatea de mişcare”, afirmă
avocaţii aceleiaşi asociaţii.

Non Human Rights Project
luptă şi pentru alţi trei cimpan-
zei – Kiko, Hercules şi Leo.
Kiko, care este surd, aparţine
unei persoane private, în timp
ce Hercules şi Leo trăiesc într-
un centru de cercetare din Long
Island.

Cristina Spătar se roagă la mănăstire pentru soţul ei
Cântăreaţa a mers la mănăstirea Prislop ca să se roage,
şi a îngenuncheat la crucea părintelui Arsenie Boca.
După ce soţul ei, Alin Ionescu, a fost arestat preventiv,
sub acuzaţia de evaziune fiscală, Cristina Spătar a
mers la mănăstirea Prislop, un loc de pelerinaj pentru
milioane de români. Ea s-a rugat pentru liniştea şi si-
guranţa familiei ei şi a îngenuncheat la mormântul pă-
rintelui Arsenie Boca, sperând că rugăciunile ei îi vor
aduce soţul acasă, scrie enational.ro. Alin Ionescu,
patronul firmei Shelter Security, şi contabila instituţiei,
Roxana Aron, cercetaţi pentru evaziune fiscală, au
fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, de magistraţii
Tribunalului Bucureşti, într-un dosar de evaziune fis-
cală în domeniul serviciilor de pază şi securitate, în
care prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de
euro, prin înregistrarea în contabilitatea firmei Shelter
Security a unor achiziţii fictive de servicii. Cei doi au
fost audiaţi alături de alte 10 persoane şi nu au recu-
noscut faptele de care sunt suspectaţi.

Slav, doar cu o emisiune la Antena 1
Victor Slav a plecat în această vară de la Pro TV, iar cei
de la Antena 1 s-au grăbit imediat să-i facă oferte. 
Iniţial, lui Victor Slav i s-a promis că va fi implicat în trei
proiecte la Antena 1, însă cu timpul planul s-a schimbat.
S-a vorbit la început că şefii trustului Intact se gândesc
la un format de emisiune creat special pentru Victor, iar
pe lângă acest proiect, el să fie prezentator la „Dansează
printre stele” şi noul „Burlac”. Acum, că grila de toamnă
a fost definitivată, iar emisiunile au început, nimeni nu
mai vorbeşte despre proiectul gândit special pentru
Victor Slav, anunţă cei de la Cancan. Mai mult de atât,
vedeta nu este nici prezentator la „Dansează printre ste-
le”, unde a rămas doar coprezentator. În plus, din cauza
faptului că s-a împăcat cu Bianca Drăguşanu, acesta nu
mai poate fi nici protagonistul show-ului „Burlacul”.

Bani de la Banca Mondială 
pentru fetele care rămân virgine 


