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Reprezentanţii Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Pu-
blică (ATOP) Braşov au anunţat că în maximum 3 săp-
tămâni vom avea un centru de comandă la care vor fi
conectate mai multe camere video, mai exact 10 la nu-
măr, la intrările şi ieşirile din judeţ. Proiectul pilot este
în derulare de mai mult timp şi este realizat în colaborare
cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov. Urmează
ca în 2015 -2016 să fie instalate şi alte dispozitive video
pentru a se ajunge la numărul complet al acestora con-
form proiectului. 

„Sperăm ca în trei săptămâni să reuşim să pornim programul
nostru pilot cu dispeceratul cu 10-11 camere de luat vederi,
urmând ca în 2015-2016 să completăm acest obiectiv cu
privire la asigurarea siguranţei la intrările şi ieşirile din judeţ.
Aceasta este cea mai importantă chestiune. De asemenea,
mai putem la ora actuală, din ceea ce s-a propus iniţial,
pentru Poliţia rutieră să asigurăm bocanci şi jachete. Am
făcut această propunere şi o vom înainta Serviciului de In-
vestiţii pentru a vedea în ce fel se poate face această achiziţie”
a declarat Claudiu Coman, preşedintele ATOP Braşov.

Investiţii ATOP pentru
siguranţă în judeţ

Proiectul de înlocuire a sistemului
de iluminat din Parcul Central, dar
şi de reamenajare a aleilor şi locului
de joacă, este deja finalizat. Noul
sistem de iluminat a fost montat şi
este operaţional, însă nu au fost încă
demontaţi vechii stâlpi. Lucrările au
început în luna septembrie. Cons -
tructorul a avut de montat 62 de

stâlpi, dintre care 57 cu un corp de
iluminat şi cinci cu două corpuri,
pentru a oferi mai multă lumină în
zonele de intersecţie a aleilor şi în
zona locului de joacă. Eficienţa nou-
lui sistem este cu 30% mai mare
 decât în cazul vechiului sistem, iar
consumul de energie se va reduce
cu 50%. 

Parcul Titulescu a fost modernizat
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Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi,
Substanţe Periculoase au organizat în
ultimele săptămâni mai multe acţiuni
pentru verificarea respectării preve-
derilor legale privind deţinerea de
arme şi muniţie. Astfel, oamenii legii
au identificat cinci bărbaţi, cu vârste
cuprinse între 36 şi 72 ani, care de-
ţineau ilegal la domiciliile lor din mu-

nicipiul Braşov câte o armă (patru
pistoale de autoapărare neletale şi o
armă de tir) şi 67 cartuşe. Poliţiştii
au constatat că persoanele menţionate
aveau permise de armă cu perioada
de valabilitate expirată şi că nu s-au
prezentat la un armurier autorizat
pentru a preda armele şi muniţia, în
termenul legal.

Braconieri „vânaţi” de poliţişti
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S-au ieftinit carburanţii,
dar la noi motorina 

rămâne scumpă

METEO
Înnorat

4°C /12°C

Scăderea din ultimele luni a cotaţiilor barilului de ţiţei a
obligat şi companiile petroliere din România să reducă pre-
ţurile la carburanţi. De la jumătatea verii şi până acum,
preţul mediu la benzina standard cu cifră octanică 95 a
scăzut cu 7,1% în România. Potrivit datelor Oil Bulletin,
serviciul de monitorizare a preţurilor la carburanţi al Co-
misiei Europene, la data de 3 noiembrie, benzina costa, în
România, 1,328 euro litrul, în timp ce la 7 iulie preţul era
de 1,431 euro litrul. Ieftinirea de 7,1% de la pompele din
România este mai accentuată decât media europeană pon-
derată. La nivelul blocului comunitar scăderea de preţ a fost
de 6,4%. Mai mult decât companiile petroliere de la noi au
scăzut preţurile, cu niveluri de 9-10% chiar, companiile din
Letonia, Belgia, Croaţia, Ungaria sau Portugalia.
În cazul motorinei, situaţia este diferită. În intervalul luat
în calcul, motorina s-a ieftinit în România cu 4,6%. Potrivit
Oil Bulletin, la 3 noiembrie, motorina costa, în România,
1,360 euro litrul, în timp ce la 7 iulie preţul era de 1,426
euro litrul. Comparativ cu media ponderată a celor 28 de
state europene, ietinirea din România a fost sub media de
5,1%. Mai mult decât la noi au scăzut preţurile, spre exemplu,
în Polonia (7,7%, cel mai mult), Croaţia (7,3%), Letonia
(6,5%) sau chiar Ungaria (5,6%).
România consumă anual circa 5,7 milioane de tone de car-
buranţi, iar 75% din consum este reprezentat de motorină.
Dincolo de cererea mai mare, dacă dăm crezare companiilor
petroliere, motorina este în continuare scumpă în România
pentru că rafinăriile de la noi încă nu pot produce suficient
pentru a onora cererea internă, şi este nevoie de importuri,
ceea ce generează costuri suplimentare.
În continuare, preţul la motorină este în România peste
media europeană (1,36 euro pe litru faţă de 1,327 euro) şi
mai mare decât în ţări dezvoltate ca Germania, Belgia,
Franţa sau Spania.
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Compania Naţională de Căi
Ferate CFR SA şi-a bugetat
pentru acest an profit zero, la
venituri totale de 2,571 mi-
liarde lei, însă a dat drumul
la angajări. Societatea, care
acum numără 24.029 angajaţi,
estimează pentru sfârşitul
acestui an că va avea 24.430
salariaţi, potrivit bugetului de
venituri şi cheltuieli rectificat
şi aprobat de Guvern.

Anul trecut, compania afla-
tă sub autoritatea Ministerului
Transporturilor a avut un pro-
fit net de 84,11 milioane lei
şi venituri totale de 2,29 mi-
liarde lei.

Cheltuielile totale sunt egale
veniturilor, fiind în sumă de
2,571 miliarde lei. Din aces-
tea, cheltuielile cu personalul
sunt de 846 milioane lei. Câş-
tigul mediu lunar pe salariat,

determinat pe baza cheltuie-
lilor de natură salarială, este
de 2.284 lei. CFR SA şi-a pla-
nificat pentru acest an investiţii
de 1,5 miliarde lei. Compania
are de încasat creanţe restante
de 528,3 milioane lei şi are de
efectuat plăţi restante de 478,2
milioane lei.

Reţeaua de căi ferate din
România are o lungime totală
de 20.077 km de linii, fiind
a şaptea reţea ca mărime din
Uniunea Europeană. Liniile
sunt conectate prin 20.070
aparate de cale echivalente.
Reţeaua cuprinde 17.945 de
poduri şi podeţe, 176 de
 tuneluri şi 11.473 km terasa-
mente. CFR exploatează to-
todată un patrimoniu funciar
şi imobiliar important, format
din terenuri şi clădiri diverse
(birouri, clădiri tehnologice,
clădiri de staţii).

Meleşcanu, uns ministru de Externe
Preşedintele Traian Băses-

cu a semnat, ieri, decretele
privind încetarea mandatului
lui Titus Corlăţean în fruntea
MAE şi numirea în funcţia
de ministru de Externe a lui
Teodor Meleşcanu.

Titus Corlă�ean a demisio-
nat ieri din func�ia de ministru
al Afacerilor Externe după
scandalul votului din diaspora.
Corlă�ean a precizat că MAE

îşi menţine poziţia în cazul
votului din diaspora, afirmând
că nu există baze legale pentru
înfiinţarea de noi secţii de vo-
tare în străinătate la turul 2.

Înainte ca Băsescu să ia de-
cizia semnării decretului, Teo-
dor Meleşcanu a intervenit
telefonic la Antena 3 pentru
a preciza că, în ipoteza numi-
rii, prima întâlnire pe care o
va avea va fi cu reprezentanţii

BEC pentru a discuta "pe
baze legale", despre situaţia
secţiilor de vot din diaspora.

Cu toate că BEC a clarifi-
cat, printr-o hotărâre, pe 4 no-
iembrie, că nu există niciun
impediment de ordin legal în
acest sens, noi secţii de votare
în străinătate se pot înfiinţa
numai dacă în şedinţa de Gu-
vern de astăzi  va modifica
HG 521/02014. 

În ultimul an au
avut loc zeci de
incursiuni aerie-
ne şi navale ale
Federaţiei Ruse
în statele mem-
bre NATO, unele
dintre acestea
 fiind la un pas
provocarea unui
conflict, arată un
studiu întocmit
de think-tank-ul
E u r o p e a n
 Leadership Net-
work, scrie Fi-
nancial Times. 

În doar opt luni de zile s-
au înregistrat peste 40 de si-
tuaţii “neobişnuite”, iar trei
dintre acestea ar fi putut duce
la izbucnirea unui conflict.

Publicarea raportului orga-
nizaţiei amintite vine la scurt
timp după ce fostul lider so-
vietic Mihail Gorbaciov a
avertizat că „lumea este în
pragul unui nou război rece”.

Mai grav, situaţia din estul
Ucrainei, acolo unde Kievul

susţine că Rusia a sporit can-
titatea de tehnică militară şi
muniţie oferită rebelilor, vine
să alerteze cancelariile occi-
dentale în privinţa riscului iz-
bucnirii unui conflict. OSCE
a anunţat că oficialii trimişi in
Ucraina au observat, la finalul
săptămânii trecute, zeci de tan-
curi şi piese de artilerie grea
care au pătruns în regiunile
separatiste venind din Rusia.

Raportul ELN subliniază
necesitatea creării unui canal

de comunicare între Rusia şi
statele NATO care să mai di-
sipeze din tensiuni, în cazul
unui eveniment neprevăzut.

În raportul amintit este des-
cris un caz în care un aparat
de spionaj rusesc aproape s-
ar fi ciocnit de un avion de
pasageri al companiei „Scan-
dinavian Airlines” cu 132 de
oameni la bord, care se afla
în zbor de la Copenhaga la
Roma, pe 3 martie. Este men-
ţionată şi posibila incursiune

a unui submarin rus
în apele teritoriale
ale Suediei, în golful
Stockholm, în cur-
sul lunii octombrie,
precum şi răpirea
unui ofiţer estonian
de informaţii de că-
tre trupele speciale
ruse, chiar de pe te-
ritoriul Estoniei.

Incidentele „se
adună într-un tablou
profund îngrijoră-
tor” al unor încălcări
și altor ac�iuni peri-
culoase în spa�iul

aerian, ”pe o arie geografică
vastă”, de la �ările Baltice și
Marea Neagră, până la fron-
tiere Statelor Unite și Cana-
dei, se mai spune în studiu.
Autorii lui cer Kremlinului să
„re-evalueze urgent costurile
și riscurile” continuării unui
asemenea comportament
agresiv. 

Până în luna octombrie,
NATO a interceptat peste 100
de avioane rusești, de trei ori
mai multe decât anul trecut.

Incidente care puteau duce la 
un război între Rusia și NATO

Studenții, trimiși să voteze acasă
Ministerul Educaţiei propune suspendarea cursurilor din
universităţi în zilele de vineri, 14 şi luni, 17 noiembrie,
astfel încât studenţii să poată să meargă să voteze în lo-
calităţile în care au domiciliul, potrivit unui comunicat
transmis luni. Propunerea, sub forma unui proiect de ho-
tărâre de guvern, va fi discutată în şedinţa de guvern de
marţi. „Decizia MEN vine în sprijinul facilitării exercitării
dreptului la vot pentru studenţi şi personalul din universităţi,
care au domiciliul în alt loc decât acela unde îşi desfăşoară
activitatea academică. MEN precizează că instituţiile de
învăţământ superior sunt cele care, în baza autonomiei
universitare, hotărăsc zilele când se vor recupera cursurile
suspendate”, se arată în comunicatul citat.

Chevron, reacție la declarația lui  Ponta privind 
potenţialul de gaze de şist al României
Studiul Chevron pentru evaluarea potenţialului de gaze
de şist în România nu a fost încă finalizat, au declarat
ieri reprezentanţii companiei, la o zi după ce premierul
Ponta a afirmat că se pare că ţara nu dispune de rezerve
de gaze de şist şi s-a bătut, astfel, pe ceva ce nu are, re-
latează Reuters. „Se pare că nu avem gaze de şist, ne-
am bătut foarte tare pe ceva ce nu avem. Nu cred că
ne-am bătut pe ceva care există”, a spus Victor Ponta
duminică, fără să prezinte detalii, motivând că nu poate
spune mai mult de atât. Analiza datelor colectate de Che-
vron în timpul operaţiunilor de exploatare a gazelor de
şist din România este încă în curs de desfăşurare, au de-
clarat reprezentanţii companiei pentru Reuters. Grupul
american Chevron a finalizat în luna iulie activităţile de
exploatare la prima sondă din România, în localitatea Si-
liştea-Pungeşti, judeţul Vaslui, după două luni de foraj la
adâncimi de 3.000 de metri. Compania americană mai
deţine alte trei acorduri de mediu în judeţul Vaslui pentru
explorarea gazelor de şist în localităţile Păltiniş - Băceşti,
Popeni - Găgeşti şi Puieşti. 

CFR, profit zero, dar dă drumul la angajări

Gorbaciov a avertizat că „lumea este în pragul unui nou război rece”
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Polițiștii Serviciului Arme,
Explozivi, Substanțe Peri-
culoase au organizat în ul-
timele săptămâni mai
multe acțiuni pentru ve-
rificarea respectării pre-
vederilor legale privind
deținerea de arme și
muniție.

Astfel, oamenii legii au iden-
tificat cinci bărba�i, cu vârste cu-
prinse între 36 și 72 ani, care
de�ineau ilegal  la domiciliile lor
din municipiul Brașov câte o
armă (patru pistoale de autoa-
părare neletale și o armă de tir)
și 67 cartușe. Poli�iștii au con-
statat că persoanele men�ionate
aveau permise de armă cu pe-
rioada de valabilitate expirată și
că nu  s-au prezentat la un ar-
murier autorizat pentru a preda
armele și muni�ia, în termenul
de 10 zile de la data expirării ter-
menului de valabilitate a permi-
sului de armă. Armele și muni�ia
men�ionate au fost ridicate de
poli�iști, care au întocmit în toate
cele cinci cazuri dosare penale
sub aspectul săvârșirii infrac�iunii
de nerespectarea regimului ar-
melor și al muni�iilor. Persoanele
men�ionate sunt cercetate în stare
de libertate și riscă o pedeapsă
cu închisoarea de până la 3 ani.

În data de 21.10.2014, ora
22.00, poli�iștii au depistat pe
raza unui fond de vânătoare din

municipiul Săcele doi brașoveni
de 27 și 28 ani, care vânaseră
ilegal un porc mistre�, fără a
de�ine autoriza�ie legală.

Arma folosită la vânat, care
era de�inută legal de unul dintre
ei, precum și trei cartușe aferente,
au fost ridicate de poli�iști, iar ti-
nerii sunt cerceta�i în stare de li-
bertate pentru braconaj cinegetic
și nerespectarea regimului arme-
lor şi muniţiilor, riscând o pe-
deapsă cu închisoarea de până
la 7 ani.

„În data de 6.11.2014, au fost
efectuate percheziţii la domiciliile
din Făgăraș, Sâmbăta de Sus și
Rucăr a cinci persoane de sex
masculin, cu vârste cuprinse între
38 și 58 ani. Polițiștii au constatat
că într-o gospodărie era ținut ile-
gal în captivitate un căprior, care
va fi dus în fondul de vânătoare
de unde provine. De asemenea,
cu ocazia perchezițiilor, polițiștii
au identificat  24 cartuşe de vâ-
nătoare, deținute ilegal, 9 trofee
de căprior, 4 blăni de urs, un bust
de urs, 28 membre de urs și o
blană de mistreţ, pentru care
deținătorii nu au prezentat
autorizațiile de vânătoare și cro-
taliile prevăzute de lege. Polițiștii
au ridicat cele 43 de trofee de
vânătoare și 24 cartușe
menționate, precum și o armă de
vânătoare cu 5 cartușe aferente,
în vederea efectuării unei con-
statări criminalistice de natură

balistică. Cercetările sunt conti-
nuate cu persoanele menționate
în stare de libertate, sub aspectul
comiterii infracțiunilor de braco-
naj, operaţiuni privind vânatul,
fără respectarea condiţiilor legii,
nerespectarea regimului armelor
şi munițiilor, precum și natura-
lizarea şi orice operaţiuni privind
vânatul,fără respectarea condi-
ţiilor legii”, a precizat cms. șef
Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt
al IJP Brașov.

Sebastian Dan

Braconieri „vânați“
de polițiști

Se dau banii pentru membrii secțiilor de votare
În perioada 12-14 noiembrie 2014 între orele 08.30 -17.00
la casieria de la sediul Primăriei Municipiului Braşov din
Bulevardul Eroilor nr.8 se vor achita indemnizaţiile pentru
componenţii secţiilor de votare de la alegerile prezidenţiale
(turul I) din 2 noiembrie 2014. Se vor plăti indemnizaţii
pentru 354 preşedinţi şi vicepreşedinţi şi 1225 membri
care au făcut parte din cele 177 secţii de votare. Indem-
nizaţie preşedinte, vicepreşedinte = 357 lei +10 lei pro-
tocol, indemnizaţie membru = 164 lei +10 lei protocol. 

Proiecte de viitor  la RAT Brașov
Directorul Regiei Autonome de Transport (RAT) Braşov,
Cristian Radu, a anunţat recent, că în a doua parte a
anului viitor este posibil ca traseele mijloacelor de trans-
port în comun din municipiu să fie reconfigurate. „Vom
începe curând implementarea proiectului privind infor-
matizarea transportului în comun, care ne va permite o
monitorizare eficientă gradului de încărcare a autobuzelor,
a numărului de pasageri şi a fluxului de călători în anumite
interval orare. În baza acestor date, dar şi a celor oferite
de specialiştii care lucrează la un plan de mobilitate în
Zona Metropolitană, vom regândi traseele, dar şi siste-
mele de tarifare”, a afirmat Cristian Radu. El a mai spus
că RAT Braşov mai are în vedere şi achiziţionarea unor
noi mijloace de transport în comun.  

Vreme caldă în  următoarele două săptămâni
Meteorologii anunţă că vremea va fi în următoarele două
săptămâni mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru
această perioadă a anului, cu temperaturi pe timpul zilei
ce vor atinge chiar și 18-19 grade Celsius. În ceea ce pri-
veşte probabilitatea de apariție a precipitațiilor, aceasta
va fi mai mare după 13 noiembrie, în special în zonele
depresionare, potrivit estimărilor Administrației Naționale
de Meteorologie (ANM), valabile pentru intervalul 10 - 23
noiembrie 2014. ANM precizează că în Transilvania, în
primele zile ale intervalului de prognoză, vremea se va
menține mai caldă decât în mod obișnuit în această pe-
rioadă a anului, cu maxime, în medie, de 12 - 15 grade
Celsius. Estimările indică o tendință de scădere a tempe-
raturii aerului până la maxime pe regiune de 8 - 11 grade.
Regimul minimelor nocturne va avea aceeași evoluție, în
scădere de la 2 - 5 grade în prima săptămână la o medie
regională de 1 - 3 grade Celsius, cu valori mai mici în pri-
mele nopți. La munte, regimul termic diurn se va situa în
mare parte a intervalului de prognoză peste cel climatologic
normal, în special în primele zile, când vor fi în medie 9 -
12 grade Celsius. Vor fi posibile ploi locale în jurul datei
de 14 noiembrie, iar probabilitatea pentru precipitații va
crește în perioada 17-20 noiembrie.
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Începând de astăzi, timp de
o lună, solicitanţii de finanţări
pentru proiecte culturale orga-
nizate în Braşov în anul 2015
pot depune cererile de finan-
ţare. „Mâine (astăzi, n.r.) vom
publica anunţul pentru deschi-
derea sesiunii de depunere a
proiectelor pentru cereri de fi-
nanţare pentru proeicte cultu-
rale ce se vor desfăşura în anul
2015. Finanţarea se acordă
conform Ghidului Solicitantu-
lui, aprobat de Consiliul Local
Braşov, iar do  cumentaţia ne-
cesară poate fi consultată şi
descărcată de pe portalul
www.brasovcity.ro, secţiunea
Primăria Braşov/ Proiecte/Pro-
iecte culturale. Anul 2015 este
al patrulea an în care munici-

palitatea finanţează astfel de
acţiuni culturale şi ne bucurăm
că am avut evenimente de suc-
ces şi de bună calitate”, a de-
clarat Cecilia Doiciu, directorul
Direcţiei Relaţii Externe, Cul-
tură, Evenimente, din cadrul
Primăriei Braşov. 

În anul 2014, Primăria Bra-
şov a finanţat 12 astfel de
proeicte culturale, suma totală
fiind de 350.000 de lei. Au
existat aproximativ 20 de so-
licitări depuse la sesiunea an-
terioară, pentru acordarea de
finanţare. A.P.

BCR a redus semnificativ es-
timarea privind creşterea eco-
nomică din România în 2015,
anticipând un avans de numai
2,2% faţă de 3% anterior, revi-
zuirea venind pe fondul unor
posibile creşteri de taxe şi a in-
vestiţiilor reduse, se arată într-
o notă publicată luni de bancă.
Aceasta este cea de a doua re-
vizuire a creşterii PIB în tot atâ-
tea luni.

În octombrie,
BCR a redus prog-
noza pentru creş-
terea economică
de anul viitor de la
3,3%, estimând că deteriorarea
situaţiei economice a principa-
lilor parteneri comerciali va avea
un impact negativ pe piaţa lo-
cală. Prognoza pentru avansul
economic de anul acesta a ră-
mas neschimbată la 1,8%. Co-

misia Europeană estimează o
creştere a PIB de 2% în acest
an şi de 2,4% anul viitor, potrivit
raportului de toamnă publicat
la începutul lunii. Proiecţiile au
fost reduse de la 2,8%, respectiv
2,6% anterior.

Legea Concurenței va fi
modificată anul viitor,
astfel încât persoanele fi-
zice care colaborează cu
autoritatea de concu ren -
ță în cadrul unei in ves ti -
g a ții să beneficieze de
politica de clemență, a
declarat, ieri, preșe din te -
le Consiliului Con cu ren -
ței, Bogdan Chirițoiu.

„Modificarea Legii Concuren -
ței este parte a acordului cu Ban-
ca Mondială. Nu vor fi schim bări
majore. Una dintre ele este că
vrem să dăm posibilitatea per-
soanelor fizice de a furniza ele-
mente care să stea la baza
declanșării investigațiilor noas-
tre” a arătat Chiri�oiu.

La finele lunii mai, Chiri�oiu
declara,  că angaja�ii care aduc
dovezi că firmele la care lucrea-
ză încalcă legisla�ia din dome-
niul concuren�ei ar putea primi

drept recompensă o parte din
amenzile pe care le plătește
compania. „O modificare pe

care vrem să o aducem Legii
Concurenței este această prac-
tică ce am văzut că funcționează

foarte bine în Ungaria. Salariații
care vin și arată cum angajato-
rul lor încalcă legea primesc o
parte din sancțiuni”, a precizat
Chiri�oiu.

Potrivit acestuia, în România,
până acum, nu a existat vreo
investiga�ie care să se finalizeze
cu ajutorul angaja�ilor, însă exis-
tă o investiga�ie în curs de de-
rulare unde angaja�ii companiei
au adus dovezi de încălcare a
legii. Chiri�oiu a mai declarat
că firmele care recunosc că au
încălcat legisla�ia din domeniul
concuren�ei ar putea fi scutite
de o parte din amendă. O in -
vesti ga�ie a Consiliului Con cu -
ren�ei durează, în medie, doi
ani. „Trebuie să găsim o proce-
dură ca firmele să recunoască
rapid încălcarea legii și să poată
beneficia de reducerea amenzi-
lor, să nu mai muncim doi ani
la etapa de investigație”, a adău-
gat președintele Consiliului.

Preșe din te le Consiliului Con cu ren ței, Bogdan Chirițoiu

Recompensă pentru cei care
ajută Consiliul Concurenței
în cadrul unei investigații

Flash economic
Prinși muncind „la negru”
În luna octombrie inspectorii de la Inspectoratul Teritorial
de Muncă Braşov au identificat 38 de persoane pentru
care 16 angajatori nu au încheiat contracte de muncă
la angajare. În total au fost efectuate 384 de controale. 
Astfel, 13 angajatori care utilizau muncă la negru (de-
pistate fiind 26 persoane) au fost amendaţi în total cu
232.000 lei. De menţionat că unul dintre angajatori a
fost prins de două ori în decursul aceleiaşi luni muncind
cu oameni „la negru”. În plus pentru 2 angajatori s-au
întocmit dosare penale de către Poliţia Braşov deoarece
aveau 12 persoane care lucrau fără forme legale. În
ceea ce priveşte respectarea prevederilor, HG.500/2011
(privitor la completarea şi transmiterea REVISAL) au
fost efectuate 365 de controale, în urma cărora au fost
amendaţi 26 de angajatori cu 14 sancţiuni în valoare
de 81.100 de lei şi 12 avertismente scrise. 

Consumul de energie, în scădere
În primele nouă luni din 2014, consumul final de energie
electrică a scăzut cu 0,8% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, ajungând la 36,9 miliarde KWh, iar re-
sursele de energie electrică au crescut cu 8,8%, la
46,7 miliarde KWh, a anunţat Institutul Naţional de Sta-
tistică (INS). Creşterea resursei de energie electrică
s-a datorat în principal majorării producţiei cu 9,1%. În
ceea ce priveşte consumul final de energie electrică,
iluminatul public a înregistrat o scădere cu 25,2%, iar
consumul populaţiei s-a redus cu 0,9%. Exportul de
energie electrică a fost de 5,34 miliarde KWh, în creş-
tere cu 4,29 miliarde KWh. De asemenea, România a
importat, în primele nouă luni o cantitate de gaze na-
turale utilizabile de 334.100 tone echivalent petrol, cu
65,5% (633.300 tep) mai mică față de cea din perioada
similară din 2013.

S-a deschis sesiunea de finanţare pentru
proiecte culturale organizate în Braşov

BCR reduce iar prognoza de creştere
economică a României

Foto: Andrei Paul



Cele mai solicitante meserii
din România dintr-un top rea-
lizat pe baza opiniilor exprimate
de români sunt cele de medic,
pilot, pompier și profesor, con-
form unui studiu remis.

Astfel, 75% dintre români
se declară stresa�i și su pra -
solicita�i la locul de muncă, în
timp ce 8 din 10 acuză boli și
manifestări cauzate de aceste
stări. Studiul, realizat de Se-
com, pe un eșantion de 3.381
de responden�i din mediul ur-
ban, relevă că aproape 80%
dintre persoanele suprasolici-

tate la locul de muncă prezintă
simptome ale afec�iunilor cau-
zate de stres și suprasolicitare,
majoritatea acuzând oboseală
excesivă și îndelungată (85%
persoane), probleme cu som-
nul sau migrene (65%). Dintre
aceștia, majoritatea au meserii
precum profesor sau educator
și angajat în domeniul IT sau
programator, rezultate care
confirmă topul de opinie.

Potrivit studiului men�ionat,
6 din 10 angaja�i consideră că
stresul și suprasolicitarea sunt
consecin�e ale orelor de lucru

din afara programului, inclusiv
în weekend, ale lipsei de ener-
gie, ale proiectelor de mare
amploare la care lucrează și
ale interac�iunii cu persoane
dificile.

De asemenea, doar 2 din
10 români consideră că tim-
pul disponibil pentru activi -
tă �ile de la serviciu este su-
ficient. Femeile resimt a -
proa pe la fel ca bărba�ii stre-
sul și suprasolicitarea la lo -
cul de muncă. Din totalul
per soanelor afectate, 54,5%
sunt femei.

Ferma de familie este viitorul
agriculturii româneşti, a
declarat, la TVR1, fostul comi-
sar european pentru
Agricultură, Dacian Cioloş. El

a subliniat că ferma de familie
are o anumită capacitate de re-
zistenţă la adaptare, mai mult
decât alte scheme. Chiar dacă
în anumite modele de organi-

zare politică un anumit mod de
organizare a agriculturii a fost
dominant, găsim ferma de fa-
milie care a fost acolo. S-a
schimbat modelul politic, ferma
de familie a rămas. În timp ce
alte structuri de organizare eco-
nomică au evoluat. Din acest
punct de vedere, cred că ferma
de familie este un nucleu de
model de organizare, a adăugat
fostul comisar european.

Ferma de familie are „capa-
citatea de a rezista şi de a evo-
lua, la nivel european”, a mai
spus Dacian Cioloş. Rămâne
doar ca autorităţile publice să
acorde sprijnul necesar, „ceea
ce încercăm să facem şi prin
Politica Agricolă Comună”, a
conchis el.

Termenul până la care
trebuie microcipaţi câinii,
1 ianuarie 2015, ar putea
fi prelungit, la solicitarea
proprietarilor din toate
judeţele şi a organizaţii-
lor profesionale ale me-
dicilor veterinari, infor-
mează Autoritatea Naţio-
nală Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor (ANSVSA).

„Avem numeroase semnale
din ţară, de la proprietarii de
animale, că termenul de 1 ia-
nuarie 2015 este nerealist, în
special în mediul rural, unde po-
pulaţia are resurse financiare
limitate. Intenţia noastră a fost
să identificăm toţi câinii cât mai
curând, pentru prevenirea
abandonului, dar cifrele arată
că este imposibil să putem rea-
liza acest deziderat la finele

acestui an”, a spune preşe-

dintele ANSVSA, Vladimir
Mănăstireanu.

ANSVA reaminteşte, în acest
context, că la 1 noiembrie 2014
a fost demarată campania de
vaccinare antirabică a câinilor
din gospodăriile populaţiei la
nivel naţional, care presupune
nu doar imunizarea patrupede-
lor, ci şi identificarea şi înregis-
trarea lor, ca parte a strategiei
de gestionare a întregii populaţii
canine din România.

„În conformitate cu prevede-
rile Ordinului nr. 29 din

25 februarie
2014, acţiunea

de vaccinare an-
tirabică este obligatorie şi

va fi efectuată doar la câinii
identificaţi prin microcipare şi
însoţiţi de carnet de sănătate.
Urmare a solicitărilor proprie-
tarilor de câini din toate judeţele
dar şi a organizaţiilor profesio-
nale ale medicilor veterinari, în
cadrul ANSVSA, a fost convocat
un grup de lucru având ca temă

vaccinarea antirabică profilac-
tică la câini precum şi prelungi-
rea datei până la care este obli-
gatorie microciparea câinilor”,
se mai arată în comunicat.

Potrivit ordinului preşedin-
telui ANSVSA nr. 1/2014,
data limită stabilită pentru
microciparea câinilor este 1
ianuarie 2015. Până în noiem-
brie, au fost însă identificaţi şi
înregistra�i doar 180.000 de
câini, astfel că grupul de lucru
va lua în discuţie oportunitatea
prelungirii datei limită pentru
microciparea câinilor, luând în
considerare „toate aspectele teh-
nice şi legale, inclusiv impactul
provocat de suspendarea apli-
cării HG nr. 1059/2013 privind
normele”, mai precizează AN-
SVSA.

Acţiunea de vaccinare anti-
rabică, ale cărei costuri sunt su-
portate de la bugetul de stat, este
obligatorie şi va fi derulată până
la sfârşitul lui februarie 2015.

La sfârşitul lunii iunie, Curtea

de Apel Bucureşti a suspendat,
la cererea organizaţiei Vier
Pftoten, normele de aplicare a
Legii câinilor fără stăpân, in-
stanţa motivând că acestea
contrazic actul normativ
în ceea ce priveşte
persoanele juridi-
ce cu care au-
torităţile lo-
cale pot în-

cheia contracte pentru gestio-
narea problemei maidanezilor.

Guvernul a contestat deci-
zia, la instanţa su-

premă.

Cele mai solicitante meserii din România 
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Ferma de familie este viitorul agriculturii 

Termenul limită pentru microciparea
câinilor ar putea fi prelungit
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Familia Baiulescu

Marţi

Protopopul Bartolomeu Baiulescu

Maria Baiulescu

Catedrala  ortodoxă română din Cetatea Braşovului

Braşovul a avut parte de familii de mari in-
telectuali care au contribuit la dezvoltarea
vieţii cetăţii. Una dintre acestea a fost şi familia
Baiulescu, tatăl – protopop al Braşovului şi
cei 5 copii – toţi personalităţi de marcă. 

Protopopul Bartolomeu Baiulescu a fost în-
văţător şi preot, iar mama o  înfocată apără-
toare a drepturilor românilor din Ardeal. În
1896, la împlinirea vârstei de 65 de ani, Bar-
tolomeu Baiulescu îşi vede împlinită cea mai
mare dorinţă, a lui şi a enoriaşilor săi: termi-
narea construcţiei Catedralei  ortodoxe române
din Cetatea Braşovului. 

Toţi cei 5 copii ai familiei Baiulescu i-au ur-
mat pe părinţi într-ale învăţăturii, urmând
facultăţi prestigioase în străinătate. Dintre
aceştia amintim pe inginerul Romulus Baiu-
lescu, ce a condus lucrările de construcţie a
unor importante gări şi tronsoane de cale fe-

rată. Ioan, fratele său mai mare, tot un re-
putat constructor feroviar, a  calculat rezis-
tenţa podurilor de peste Dunăre, de la
Cernavodă, fiind prieten şi colaborator al
marelui inginer  Anghel Saligny. Medicul Ghe-
orghe Baiulescu, a fost în 1916 primul primar
român al Braşovului, iar după Unire, în 1919,
primul prefect român al judeţului. 

Casa Baiulescu, din Livada Poştei, acum corp
al bibliotecii judeţene, a aparţinut doctorului
Baiulescu, clădire pe care acesta a donat-o
oraşului. Însă, popularitatea Mariei Baiules-
cu, activistă în plan filantropic, social şi politic
este şi astăzi greu de egalat. Vreme de câteva
decenii, alături de Regina Maria, cu care se
întâlnea periodic, a fost  feminista cea mai
cunoscută şi mai  titrată în presa vremii. Scrii-
toare şi traducătoare, Maria Baiulescu este
singura femeie care a colaborat la elaborarea
Enciclopediei Române. S-a implicat şi în dez-

voltarea meseriilor şi ocupaţiilor femeilor. A
salvat vieţile a sute de orfani şi le-a oferit
educaţie, în cadrul unei şcoli de menaj şi in-
dustrie casnică. A ţinut conferinţe în toată
România şi în Europa. Cea mai importantă
realizare a braşovencei a fost însă unificarea
tuturor organizaţiilor de femei din ţară.

Elena Cristian

Casa Baiulescu

C



Proiectul de înlocuire a
sistemului de iluminat
din Parcul Central, dar
şi de reamenajare a alei-
lor şi locului de joacă,
este deja finalizat. 

Noul sistem de iluminat a
fost montat şi este operaţional,
însă nu au fost încă demontaţi
vechii stâlpi. Lucrările au în-
ceput în luna septembrie.
Constructorul a avut de mon-
tat 62 de stâlpi, dintre care 57
cu un corp de iluminat şi cinci
cu două corpuri, pentru a
oferi mai multă lumină în zo-
nele de intersecţie a aleilor şi
în zona locului de joacă. Efi-
cienţa noului sistem este cu
30% mai mare decât în cazul
vechiului sistem, iar consumul
de energie se va reduce cu
50%. Noii stâlpi au o înălţime
totală de patru metri şi 20 de
ani garanţie împotriva coro-
ziunii.

Odată cu reabilitarea siste-
mului de iluminat, care a pre-

supus şi săpături pentru în-
locuirea reţelelor, au fost rea-
bilitate şi aleile parcului. Au
fost refăcute şi zonele verzi.
În unele locuri a fost nevoie
de completarea cu pământ ve-
getal, pentru nivelarea tere-
nului, şi de însămânţare cu
gazon, iar în altele, a fost
montat direct gazon rulant.

Şi locul de joacă a fost
modernizat şi reamenajat
parţial. Au fost extinse su-
prafeţele de amortizare de
sub elementele de joacă, pen-
tru a creşte siguranţa copii-
lor, şi a fost va fi amplasat
încă un labirint. Toate ele-
mentele de joacă şi băncile
de pe latura dinspre primărie

au fost recondiţionate sau în-
locuite cu altele noi. 

„Este o investiţie importantă
pentru oraşul nostru, pentru că
vorbim despre cel mai cunoscut
parc al Braşovului, şi atât par-
tea de iluminat public, cât şi
infrastructura pietonală erau
depăşite şi ca soluţii tehnice, şi
ca durată de funcţionare. Con-
sider că am ales cea mai bună
soluţie tehnică pentru iluminat,
care va fi eficient şi se va în-
cadra din punct de vedere es-
tetic şi arhitectural în specificul
acestei zone. În cel mai scurt
timp, până la sfârşitul acestei
luni, vom începe şi lucrările la
Parcul Eroilor, de lângă teatru.
Şi aici va fi înlocuit sistemul
de iluminat, iar aleile şi spaţiile
verzi vor fi refăcute”, a declarat
primarul George Scripcaru. O
parte dintre lucrări vor fi făcute
până pe 22 decembrie, pentru
ca parcul să poată găzdui ma-
nifistările dedicate revoluţiei
din 1989, iar restul vor fi
 făcute în primăvară. A.P.

Parcul Titulescu
a fost modernizat

Creatori şi artişti populari
din Braşov şi din toată ţara,
au expus pentru braşoveni şi
turişti ceramică, icoane pe sti-
clă, pictură pe lemn, mobilier
pictat, ţesături, covoare ţesute,
ii, costume populare, ouă în-
condeiate, jucării croşetate,

broderie, bijuterii handmade,
sculptură şi obiecte din lemn.

Toate pot fi admirate şi
cumpărate de către braşoveni
în cadrul primei galerii de artă
tradiţională autentică inaugu-
rată în weekend în oraşul nos-
tru. Galeria se află în incinta

Librăriei Cartea Româ-
nească, de pe strada
Lungă nr. 11. 

„Ideea a venit de la
proprietarul librăriei,
care ne-a contactat şi ne-
a propus să deschidem
aici o galerie de artă tra-
diţională” a declarat Cor-
nel Sculean, preşedintele
Asociaţiei Creatorilor de
Artă Tradiţională şi
Contemporană Braşov. 

Programul galeriei
este unul interactiv, des-
făşurat în cadrul unor
mini ateliere de creaţie,

unde cei mai mici dintre vi-
zitatori vor putea învăţa direct
de la meşterii populari cum
să picteze sau să lucreze
obiecte de artizanat.

Galeria este deschisă până
în luna ianuarie.

Diana Bjoza

Braşovenii din municipiu
şi localităţile învecinate care
doresc documente de identi-
tate pentru a putea vota la al
doilea tur de scrutin pentru
alegerea preşedintelui Româ-
niei, care va avea loc în
16 noiembrie, pot obţine cărţi
de identitate provizorii chiar
şi în ziua scrutinului. 

Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoa-
nelor Braşov va asigura şi în
zilele de sâmbătă, 15 noiem-
brie, între orele 8.00 şi 16.00,
şi duminică, 16 noiembrie, în
intervalul orar 08.00 – 21.00,
desfăşurarea activităţii în re-
laţia cu publicul, respectiv de
eliberare a actelor de identi-

tate pentru dosarele procesate,
precum şi pentru preluarea
cererilor pentru emiterea căr-
ţilor de identitate provizorii,
valabile 30 de zile. 

În afara Municipiului Bra-
şov, SPCLEP Braşov mai de-
serveşte şi oraşul Ghimbav şi
comunele Cristian, Hărman,
Prejmer şi Sânpetru. A.P.

Cărţi de identitate în prag de alegeri
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Încă se mai fac înscrieri la
Gala pentru Supervoluntari
Gala pentru Supervoluntari,
ediţia a VI-a va avea loc în
26 noiembrie, de la ora
18.00, la Centrul Cultural Re-
duta. Pentru al şaselea an
consecutiv voluntarii activi din
Braşov, care s-au implicat în
proiecte de-a lungul anului
2014 vor avea ocazia să fie
cunoscuţi şi premiaţi în cadrul
singurului eveniment de profil
din judeţul Braşov. La fel ca
şi în anii trecuţi organizatorii
au pregătit 15 categorii
 diferite. Se pot înscrie în com-
petiţie organizaţii neguverna-
mentale, instituţii publice care

lucrează cu voluntari, grupuri
informale sau companii
 private care au desfăşurat
proiecte de voluntariat cor-
poratist în parteneriat cu
 organizaţii. Formularele de
aplicare se găsesc pe site-ul
supervoluntari.ro, secţiunea
Gala pentru Supervoluntari,
termenul limită pentru com-
pletarea lor fiind prelungit
până în 14 noiembrie. Eveni-
mentul este organizat de
Asociatia Colors, Direcţia
 Judeţeană pentru Sport şi
 Tineret Braşov, Reţeaua
CAN şi partenerii lor. L.A.

Cinematograful Cityplex invită
toate cadrele didactice din
Braşov să vizioneze gratuit
documentarul „Alphabet (Al-
fabet) în perioada 10-13 no-
iembrie 2014, de la ora 12:30.
Trăim într-o vreme a schim-
bărilor rapide, a crizelor şi-
a dezorientării. Sistemul
financiar, energia, clima se
schimbă. Toate problemele
din aceste domenii au un lu-
cru în comun: au fost create

de oameni. Multe au fost
create de absolvenţi ai celor
mai bune universităţi din în-
treaga lume. Este această
nebunie un efect al educa-
ţiei? Documentarul realizat
de Erwin Wagenhofer ana-
lizează sistemul educaţional
modern şi lansează ipoteza
că el reprezintă un obstacol
în calea dezvoltării imagina-
ţiei, a creativităţii şi a gândirii
libere a copiilor. L.A.

Proiecţii speciale gratuite
pentru profesori

Galerie de artă tradiţională autentică
inaugurată în weekend în Braşov
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În premieră, tehnologia cu laser, folosită
în cercetarea sitului  de la Sarmizegetusa

Tehnologia laser va fi uti-
lizată în cercetarea sitului ro-
man Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, ca parte a unui
unui proiect amplu ce prevede
folosirea tehnicilor moderne,
non-invazive, în arheologie.

Proiectul a fost prezentat
luni la Deva, fiind dezvoltat
de Institutul Na�ional de Cer-
cetare-Dezvoltare pentru Op-
toelectronică INOE 2000 în
parteneriat cu Muzeul
Civiliza�iei Dacice și Romane
Deva, Muzeul Na�ional de Is-
torie a României și o firmă
privată de formare profesio-
nală, scopul final fiind acela

de a pune în valoare cercetă-
rile știin�ifice efectuate în fos-
ta capitală a Daciei Romane.
„Metodele de cercetare în ar-
heologie și restaurare sunt din
ce în ce mai moderne. Sunt
metode geofizice de investi ga -
ție pe spații foarte mari, fără
să fie afectate de vegetație sau
teren. Sunt metode bazate pe
fascicule laser care pot da
informații despre obiecte și
despre poziționarea lor. Cu
ajutorul metodelor optoelec-
trice vom putea vedea ceea ce
nu observăm întotdeauna cu
ochiul liber”, a declarat Ro-
xana Rădvan, coordonatorul

proiectului. Rezultatele cer-
cetărilor vor fi prezentate
specialiștilor în arheologie din
mai multe �ări în cadrul unui
forum de discu�ii ce va fi des-
chis în mediul online, dar și
direct, cu ocazia Târgului de
Arheologie ce va fi organizat
în luna august 2015 la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Pu-
blicul larg va putea vedea
munca arheologilor la fa�a lo-
cului, dar și pe mai multe cal-
culatoare ce vor exista într-un
Centru Cibernetic ce urmează
să fie deschis în Muzeul „Dai-
coviciu” din localitatea Sar-
mizegetusa.

Ţestoasele gigant care au trăit în Europa
Un gen de ţestoase ce atingeau

lungimi de doi metri a trăit în
Europa şi Asia de Vest într-o pe-
rioadă cuprinsă între 20 şi 2 mi-
lioane de ani în urmă, potrivit
unui studiu realizat de cercetătorii
spanioli şi greci şi publicat în
Zoological Journal of the Lin-
nean Society.

Ţestoasele uriaşe, din genul
nou identificat, numit Titano-
chelon, aveau o lungime de doi
metri şi colindau prin regiunea
în care acum se află capitala Spa-
niei, Madrid, în urmă cu 2 până
la 20 de milioane de ani, potrivit
studiului realizat de cercetători

greci şi spanioli.
Paleontologii spanioli aveau

indicii despre genul nou identi-
ficat încă din anii 1920, dar răz-
boiul civil care a afectat Spania

a întrerupt cercetările. Pérez-Gar-
cía şi echipa sa au reluat studiile,
presupunând că toate materialele
adunate până la războiul civil din
1936 au fost pierdute.

Tetherball (în traduce-
re aproximativă, ''min-
ge cu funie'') este un
sport ce se practică în-
tre doi oponenți.

Echipamentul necesar con-
stă dintr-un stâlp de metal,
fixat pe un suport sau direct
în pământ, de care atârnă o
funie. La capătul acesteia se
află o minge de volei. Fiecare
dintre cei doi jucători încearcă
să lovească mingea în sensuri
opuse: unul în sensul acelor
de ceasornic, celălalt în
direc�ia opusă. Jocul se ter-
mină atunci când unul dintre
jucători reușește să înfășoare
funia în jurul stâlpului, fără ca
oponentul să mai reușească să
o atingă.

Cel care servește primul are
un avantaj fa�ă de oponentul său,
uneori reușind să încheie jocul
chiar din servă, dacă oponentul

nu reușește să contracareze min-
gea. Mingea poate fi lovită atât
cu pumnul, cât și cu palma des-
chisă. În Tetherball este interzisă
intrarea în jumătatea de teren a
adversarului, precum și prinde-
rea în mâini a mingiei. În plus,

jucătorii nu au voie să atingă
frânghia. De fiecare dată când
sunt încălcate regulile jocului,
acesta este întrerupt și mingea
repusă în pozi�ia de dinaintea
comiterii ''infrac�iunii''. Este re-
făcut exact numărul de înfășurări

ale frânghiei de-a lungul stâl-
pului, și, uneori, jucătorul
care este nevinovat benefi-
ciază de servă. Dacă regulile
par să fie încălcate cu bună
știin�ă, atunci cel vinovat
poate pierde meciul. Me-
ciurile de Tetherball con�in
două sau mai multe seturi,
de obicei pierzătorul având
prima servă în setul următor.
Deși cel mai des întâlnite
mingii de Tetherball sunt
cele de volei, recent au în-
ceput să fie fabricate mingii
dedicate, umplute cu butil
și învelite în cauciuc. Sportul
este practicat mai ales în
America de Nord. Un sport

asemănător este Swingball.
Diferen�ele principale dintre cele
două sunt acelea că în Swingball
mingea este asemănătoare celei
din tenis și, în al doilea rând,
este lovită cu paletele, acestea
fiind confec�ionate din plastic.

Intel finanţează drona care poate fi ataşată la  mână
Drona-brăţară „Nixie” a primit o finanţare de 500.000 de
dolari de la Intel. Aceasta poate fi ataşată la încheietura
mâinii şi este dotată cu o cameră foto. Printr-un simplu
gest, utilizatorul îi comandă dronei să decoleze. Aceasta
realizează fotografiile şi se întoarce precum un bumerang.
Designul dronei i-a impresionat pe cei din juriul concur-
sului Make It Wearable, iniţiat de Intel. Printre invenţiile
finaliste din competiţie se numără o proteză robotică
pentru mână, un dispozitiv care monitorizează fiziologia
paraşutiştilor şi un sistem de transmisie video, care pre-
zintă evenimentele sportive din perspectiva jucătorilor
de pe teren. 

România mai are nevoie de 300.000 de specialiști IT 
România are nevoie de o creștere cu 150% a numărului
de specialiști IT, de la 120.000 în prezent până la 300.000
în anul 2020, potrivit estimărilor realizate de Asociația Pa-
tronală a Industriei de Software și Servicii IT (ANIS).
Cu o piață actuală de 120.000 de specialiști și sectorul teh-
nologiei informației (IT) în plină creștere, România trebuie
să aibă în vedere dezvoltarea acerbă a acestui domeniu și
să susțină în următorii cinci ani dezvoltarea profesională a
încă 180.000 de specialiști IT care să se poată angaja atât
în companiile de software, cât și în departamentele de spe-
cialitate ale firmelor din alte domenii de activitate, se arată
într-un comunicat al asociației patronale. Provocarea pentru
universități este să susțină creșterea accelerată a cifrelor
de școlarizare în domeniul Calculatoare și Tehnologia
Informației. „În momentul de față, companiile din industria
de software din România atrag studenți pentru numeroasele
programe de internship. Având o bază teoretică și făcând
practică încă din facultate, aceștia vor putea deveni
specialiști sau antreprenori în doar câțiva ani de la termi-
narea studiilor”,  a declarat președintele ANIS, Andrei Pitiș.
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Pe scurtCum se joacă
tetherball-ul



Anghel Iordănescu își va în-
cepe noul mandat de
selec�ioner al echipei na�ionale
de fotbal vineri, la meciul cu
Irlanda de Nord, din prelimi-
nariile EURO 2016, pe care îl
consideră „cel mai important
din acest an” pentru tricolori.
Noul selecţioner al naţionalei
a anunţat duminică seara lotul
de jucători, care ieri s-a reunit
la Mogoşoaia în vederea dis-
putării a două partide: cu Ir-
landa de Nord, pe 14
noiembrie, şi cu Danemarca,
pe 18 noiembrie. „Tata Puiu”
revine după 10 ani pe banca
tehnică a tricolorilor vineri, de
la 21:45, când România întâl-
neşte Irlanda de Nord, în ulti-
mul meci din acest an din
cadrul preliminariilor pentru
Campionatul European din
2016, din Franţa.   În meciul
cu Irlanda de Nord, Iordănescu
se reîntoarce la meseria de an-
trenor, după opt ani de zile. 

Privesc cu încredere spre insulari.
Tricolorii aşteaptă cu încredere
jocul cu nord-irlandezii, partidă
care poate aduce în mare mă-
sură, calificarea României la
Euro 2016. Iordănescu a venit
la conferinţa de presă, însoţit
de trei jucători: Keşeru, Hoban
şi Puşcaş. 

„Sunt pregătit să joc. Orice
jucător care evoluează constant
la echipa de club şi care nu joa-
că la echipa naţională e deza-
măgit. Aşa e normal să fie! Voi
da totul la antrenamente pentru
a-l convinge pe domnul Iordă-
nescu să mă aleagă. Se resmite
o mică oboseală după meciul
cu Chiajna. Am jucat joi în Por-
tugalia, iar apoi pe teren sin-
tetic”, a spus Claudiu Keşeru.

Ovidiu Hoban este de părere
că meciul cu Irlanda de Nord
va fi dificil, echipa antrenată
de Michael O’Neil fiind lider
în Grupa F. „Cred că va fi un
meci dificil, sunt primii în gru-
pă. Ne dorim să pregătim bine
meciul şi să câştigăm la debutul

noului staff. Abordăm orice
meci la victorie, nu mă gândesc
la egal” a spus fostul jucător
al Petrolului. George Puşcaş a
fost convocat în premieră la
echipa naţională. Atacantul lui
Inter este onorat şi spune că
nu va refuza niciodată echipa
naţională. „Este o emoţie plă-
cută să fiu la naţională, nu mă
aşteptam. M-a sunat un prieten,
credeam că glumeşte. Apoi am
verificat şi am văzut că este
adevărat. Este o onoare să joc
pentru ţara mea şi voi onora
oricând o convocare. Orice ju-
cător îşi doreşte să reprezinte
echipa ţării lui. Sper să mă
adaptez repede în grupSper să
joc şi la prima echipă la Inter,
pentru asta mă antrenez”, a
spus Puşcaş.

Tata Puiu vrea sânge proaspăt.
Noul selec�ioner a dezvăluit
că nu inten�ionează să facă
„schimbări mari” în acest mo-
ment la echipa na�ională, însă
are în vedere unele ajustări
pe viitor. „Sunt câteva che-
stiuni pe care vreau să le
schimb, în privința principiilor
de joc, a sarcinilor de joc, care

țin de jocul propriu zis. Vreau
ca în perioada de iarnă să so-
licit președintelui să aprobe
formarea unei selecționate di-
vizionare care să meargă în
pregătiri și să dispute câteva
meciuri amicale. Încă avem
jucători tineri, talentați, care
ajutați puțin pot ajunge la
echipa națională. Mă refer la
Nedelcu, Manea, Tănase,
Crețu, Dumitraș, jucători care
ajutați și incluși într-un pro-
gram de pregătire de iarnă
alături de echipa națională,
după ce își fac pregătirea de
bază la echipa de club, se pot
obișnui mai rapid cu echipa
națională, cu cerințele echipei
naționale, ca astfel să putem
reîmprospăta lotul”, a adăugat
Anghel Iordănescu.

Sepsi şi Mitrea, new entry! După
Eric Bicfalvi şi George Puşcaş,
„Tata Puiu” acordă o şansă lui
Laszlo Sepsi (ASA Tg. Mureş)
şi lui Bogdan Mitrea (FC Vii-
torul). Din lot lipseşte Budescu,
fotbalistul Astrei părând a fi în
concordanţă cu situaţia clubului
la care evoluează, având pres-
taţii şterse în ultima perioadă.

Lotul convocat de Iordănescu
pentru meciul oficial cu Irlanda
de Nord şi pentru amicalul cu
Danemarca, arată astfel:
Portari: Costel Pantilimon

(Sunderland), Ciprian Tătăru-
şanu (Fiorentina), Silviu Lung
Jr. (Astra).
Fundaşi: Srgian Luchin

(Steaua), Vlad Chiricheş (Tot-
tenham), Florin Gardoş (Sout-
hampton), Dragoş Grigore
(Toulouse), Cosmin Moţi (Lu-
dogoreţ), Răzvan Raţ (PAOK),
Paul Papp (Steaua), Laszlo
Sepsi (ASA Tg. Mureş), Bog-
dan Mitrea (Viitorul).
Mijlocaşi:Alexandru Chip-

ciu (Steaua), Eric Bicfalvi (Vo-
lyn Lutsk), Ovidiu Hoban
(Hapoel Bersheeva), Alexan-
dru Maxim (VfB Stuttgart),
Mihai Pintilii (Al Hilal), Ga-
briel Torje (Konyaspor), Lu-
cian Sânmărtean (Steaua),
Andrei Prepeliţă (Steaua), Ga-
briel Enache (Astra), Cristi Tă-
nase (Steaua).
Atacanţi: Claudiu Keşeru

(Steaua), George Puşcas (Inter
Milano), Bogdan Stancu (Gen-
clerbirligi).

Generalul Iordănescu începe, vineri, o nouă aventură pe banca naţională a României

911 noiembrie 2014

Iordănescu a anunţat lotul pentru meciul cu Irlanda de Nord 

Steaua câştigă greu la Chiajna
Campioana României, Steaua Bucu-

reşti, s-a impus la limită, 1-0 la Chiajna
cu Concordia. Unicul gol al întâlnirii a
fost marcat de Tănase, în minutul 43, cu
o lovitură de cap de la 6 metri, după o

centrare din partea dreaptă a lui Papp.
Tot în runda cu cu numărul 14, Oţelul
Galaţi şi Astra Giurgiu au încheiat ne-
decis:1-1. Oaspeţii au deschis scorul prin
Alibec, în minutul 21, gazdele reuşind

egalarea prin Tudorie, în minutul 87. Ul-
timul meci al etapei cu numărul 14, Ra-
pid-Ceahlăul Piatra Neamţ, s-a disputat
aseară şi s-a terminat după închiderea
ediţiei. 

Generalul ştie
cu cine atacă

Pagină relizată de
Marian Botezatu

SPORT

Înfrângere previzibilă sub panou
Baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov au cedat
previzibil în deplasarea de la Târgovişte, cu CSM-ul
din localitate. Formaţia gazdă, una dintre pretenden-
tele la titlu în acest sezon, a pus pe tabelă o diferenţă
confortabilă: 97-67 (26-15, 32-13,17-19, 22-20). Cea
mai bună jucătoare a echipei de sub Tâmpa a fost
americanca Britney Jones: 28 de puncte marcate.
Pentru echipa antrenată de Dan Calancea şi-au mai
trecut numele pe lista marcatoarelor: Bartee 14, Mi-
tov 9, Ursu 4, Ferariu 3, Armanu 3, Ashford 2, Irimia 2,
Haas 2. Cu 20 de puncte reuştie, Cooker a fost prin-
cipala marcatoare a gazdelor. În etapa cu numărul 11,
Olimpia CSU Braşov va primi sâmbătă, 15 noiembrie,
replica celor de la BCM Danzio Timişoara.

Fără retrogradare, doar cu suspendare şi amendă!
Grupările din Liga I care doresc să promoveze nu vor
mai fi retrogradate, în cazul în care nu vor obţine li-
cenţele de cluburi profesioniste, conform deciziei de
luni a Comitetului Executiv al FRF, au declarat surse
federale. „S-au modificat sancţiunile în ceea ce pri-
veşte sistemul de licenţiere. Nu se mai aplică retro-
gradarea, e vorba doar de depunctare şi sancţiune
financiară. În cazul în care cluburile nu mai obţin li-
cenţa, nu mai sunt retrogradate în eşalonul inferior,
ci sunt depunctate echipele cu până la şase puncte
şi sunt sancţionate cu amenzi de până la 100.000 de
lei. Criteriile rămân însă aceleaşi, numai sancţiunile
s-au modificat”, au declarat sursele citate. În octom-
brie, conducătorii cluburilor din Liga I au înaintat FRF
mai multe propuneri de modificare a regulamentului
de licenţiere, printre acestea aflându-se şi eliminarea
sancţiunii cu retrogradarea pentru grupările care nu
obţin licenţa.

Cupa României, pe semicerc
Ieri a avut loc, la sediul Federației Române de Han-
dbal, tragerea la sorți a meciurilor din optimile de fi-
nală ale Cupei României la handbal masculin, ediția
2014-2015. Programul meciurilor este următorul:
Marți 25 noiembrie 
CS Dinamo București — Știința Municipal Dedeman
Bacău
Joi 27 noiembrie
CSA Steaua București — CSM București 
AHC Dunărea Călărași — HCM Constanța 
CS Universitatea Cluj — HC Odorheiu Secuiesc 
HC Argeș Pitești — HC Vaslui 
HCM Baia Mare — AHC Potaissa Turda 
Poli Timișoara — ACS Handbal Club Adrian Petrea 
Energia Pandurii Tg.Jiu — CS Universitar Suceava.

Debut cu stângul pentru Tecău
Perechea alcătuită din românul Horia Tecău și olan-
dezul Jean Julien Rojer a fost învinsă luni, în primul
meci de dublu din grupa A, în cadrul Turneului Cam-
pionilor de la Londra, de cuplul Alexander Peya (Aus-
tria)/Bruno Soares (Brazilia), care s-a impus cu 6-3,
3-6, 12-10, în super tiebreak, după o oră și 28 de mi-
nute. Din aceeași grupă mai fac parte liderii mondiali,
frații americani Bob și Mike Bryan și perechea Lukasz
Kubot (Polonia)/Robert Lindstedt (Suedia). În grupa
B evoluează perechile Daniel Nestor (Canada)/ Nenad
Zimonjic (Serbia), Ivan Dodig (Croația)/Marcelo Melo
(Brazilia), Marcel Granollers/Marc Lopez (Spania) și
Julien Benneteau/Roger Vasselin (Franța).

Wawrinka l-a făcut KO pe Berdych!
Tenismanul elveţian Stanislas Wawrinka, cap de serie
numărul 3, l-a învins, luni, cu scorul de 6-1, 6-1, pe
cehul Tomas Berdych, al şaselea favorit, în primul
meci din Grupa A de la Turneul Campionilor de la
Londra. Wawrinka s-a impus după 58 de minute. În
cea de-a doua partidă a grupei, aseară s-au întâlnit
sârbul Novak Djokovici, primul favorit al competiţiei,
şi croatul Marin Cilici, cap de serie numărul 8.



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

INTERSTELAR: 
CĂLĂTORIND PRIN
UNIVERS
-PREMIERĂ-
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12) SF, Aventuri,
169 min.
ora: 20:30
PATIMILE MARIEI -
PREMIERĂ-
(STATIONS OF THE CROSS)
Regie: Dietrich Brüggemann
(AG) Dramă, 107 min.
ora: 17:00
BOXTROLI -3D-
(BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) Animaţie, Aventuri, 97 min.,
dublat
orele: 13:15, 16:00

ALFABET 
(ALPHABET)
Regie: Erwin Wagenhofer
(AG) Documentar, 113 min.
ora: 12:30

JOHN WICK 
Regie: David Leitch,
Chad Stahelski
(N-15) Acţiune,
Thriller, 96 min.
ora: 19:45
DRAGOSTE &
DESIGN 
(LOVE BY DESIGN)
Regie: Michael
Damian
(AG) Romantic,
120 min.
ora: 14:30
HĂRŢI CĂTRE STELE 
(MAPS TO THE STARS)
Regie: David
Cronenberg
(AP-12) Dramă,
111 min.
ora: 19:15
COARNE 

(HORNS)
Regie: Alexandre Aja
(N-15) Dramă, Fantastic, Horror,
Thriller, 125 min.
ora: 18:00

BĂRBAŢI MIŞTO
-PREMIERĂ-
(THE STAG)
Regie: John Butler
(AP-12) Comedie, 94 min.
ora: 21:30
SERENA 
Regie: Susanne Bier
(AP-12) Dramă, 109 min.
ora: 21:45
CUSCRII 
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12) Comedie, 80 min.
ora: 15:15
DAMA DE COMPANIE
-PREMIERĂ-
(CALL GIRL)
Regie: Mikael Marcimain
(N-15) Dramă, Thriller, 140 min.
ora: 16:45
FURIA: 
EROI ANONIMI 
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Acţiune, Dramă, Război,
134 min.
ora: 13:30

DIVERTISMENT10 Marţi

În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programare următoare-
le filme:

Marţi 11 noiembrie
◾ ora 20:00 – Seara filmului

asiatic: Dolls (Păpuşi)
 (Japonia, 2002)
Regia: Takeshi Kitano
Cu: Miho Kanno, Hidetoshi
Nishijima
Drama, romantic

Miercuri 12 noiembrie
◾ ora 20:00 – Seara Doc And

Roll: Searching For Sugar
Man (Suedia, 2012) 
Regia: Malik Bendjelloul
Cu: Rodriguez, Stephen
„Sugar” Segerman
Documentar, biografic
Premiul Oscar pentru cel
mai bun documentar – 2013

Joi 13 noiembrie
◾ ora 20:00 – Comedy Clas-

sics: The Front Page (Prima
pagină) (SUA, 1974)
Regia: Billy Wilder
Cu: Jack Lemmon, Walter
Matthau, Susan Sarandon
comedie

Vineri 14 noiembrie
◾ ora 20:00 – Seara fantastică/

Film Cult: Fantastic Voyage

(Călătorie fantastică) (1966)
Regia: Richard Fleischer
Cu: Raquel Welch, Stephen
Boyd, Donald Pleasence
SF, aventură
5 nominalizări la Oscar şi 2
premii – scenografie şi cele
mai bune efecte speciale !

Sâmbătă 15 noiembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii:

Shrek Forever After (Shrek
pentru totdeauna) (SUA,
2010)
Regia: Mike Mitchell
Animaţie
Dublat în limba română

◾ ora 17:00 – Mari actori:
Serpico (SUA, 1973)
Regia: Sidney Lumet
Cu: Al Pacino, John Ran-
dolph, Jack Kehoe

Dramă, poliţist
2 nominalizări la Oscar

◾ ora 19.30 – Mari regizori:
The Parallax View (Cor-
poraţia Parallax) (SUA,
1974)
Regia: Alan J. Pakula
Cu: Warren Beatty, Hume
Cronyn, Paula Prentiss
Thriller

Duminică 16 noiembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii:

Tarzan (SUA, 1999)
Regia: Chris Buck, Kevin
Lima
Animaţie
Dublat în limba română

◾ ora 17:00 – Golden Clas-
sics: El Dorado (SUA,
1966)
Regia: Howard Hawks
Cu: John Wayne, Robert
Mitchum, James Caan
Western.

◾ ora 19:30 – Seara de Oscar:
How Green Was My Valley
(Ce verde era valea mea)
(SUA, 1941)
Regia: John Ford
Cu: Walter Pidgeon, Mau-
reen O’Hara, Anna Lee 
Dramă, ecranizare
5 premii Oscar

Intrarea la filme se face pe
baza de voucher. 

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi vei avea mai mult succes dacă încerci să-ţi
lărgeşti cercul de prieteni, însă trebuie să fii mai deschis/ă.
Încearcă să onorezi toate invitaţiile pe care le primeşti! 
Taur. Astăzi trebuie să fii capabil/ă să ţii un secret, altfel vei
fi dur criticat/ă şi înlăturat/ă. Nu trebuie să fii gură spartă
doar de dragul de a-ţi face tot mai mulţi prieteni. 
Gemeni. Încearcă astăzi să analizezi viaţa ta şi să vezi ce faci
bine şi ce nu. Este momentul perfect pentru a face unele
schimbări, mai ales dacă şi cei din jur te sfătuiesc la fel. 
Rac. N-ar fi rău ca astăzi să stai puţin mai departe de acţiune,
e momentul să îi laşi şi pe alţii să se afirme. În plus de asta,
în ultima perioadă te implici mai mult decât ar trebui.
Leu. Astăzi totul se învârte în jurul relaţiei tale şi eşti dispus/ă
să faci orice pentru fericirea ta. Dacă nu îţi convine ceva la
partenera ta/ partenerul tău, acum este momentul să îi spui. 
Fecioară. Încearcă să îţi canalizezi întreaga energie spre
lucruri cu adevărat importante. Dacă ai copii, sau dacă cineva
din familie este bolnav, nu ezită să îi fii alături trup şi suflet. 
Balanţă. Astăzi, încearcă să faci cât mai multe lucruri la
locul de muncă, altfel zilele ce vor urma te vor pune la pă-
mânt. Nu amână nimic şi acceptă orice ajutor.
Scorpion. Încearcă astăzi să te ocupi mai mult de cei dragi
şi să renunţi la a-i mulţumi pe cei neimportanţi. Nu aştepta
momentul în care se va decide cine este alături de tine.
Săgetător. Astăzi te poţi confrunta cu o farsă din partea cuiva
drag, de aceea ai grijă cum reacţionezi. Chiar dacă nervii
îţi sunt bine puşi la încercare, nu acţiona impulsiv. 
Capricorn. Fereşte-te astăzi de bârfe ca de nimic altceva, ele
pot deveni mai periculoase decât crezi. Cu toate că nici nu
îţi trece prin minte, unele situaţii pot deveni periculoase.
Vărsător. Astăzi vei da ocazia tuturor să afle ceea ce vrei tu
cu adevărat şi ceea ce ai nevoia pentru a te simţi bine. Este
un lucru bun să fii deschis/ă şi să socializezi la acest nivel!
Peşti. De tine depinde totul astăzi, aşa că faptele tale sunt
singurele răspunzătoare pentru problemele în care rişti să
intri. Încearcă să te gândeşti de două ori înainte.

Filme vechi 
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ Beţi suc de fructe! Sucul de fructe
înseamnă energie. Energia înseamnă

sport. Sportul înseamnă putere. Pu-
terea înseamnă bani. Banii  înseamnă
femei. Femeia înseamnă necazuri...

Mai bine beţi apă. 
◾ Vând colecţie de dicţionare şi
 enciclopedii. M-am însurat recent şi

nevastă-mea le ştie pe toate!
◾ Afiş într-un bar: „Dacă beţi ca să
uitaţi, vă rugăm plătiţi înainte!”

Bancuri

Astăzi în Braşov

9 2 6 4 1 5 3 7 8
3 5 7 9 8 6 1 2 4
1 4 8 7 2 3 9 5 6
6 3 5 8 9 7 4 1 2
8 1 4 6 3 2 7 9 5
2 7 9 5 4 1 8 6 3
5 6 1 3 7 4 2 8 9
7 9 3 2 5 8 6 4 1
4 8 2 1 6 9 5 3 7
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Din presa maghiară
Seară literară la Braşov
La Braşov, în oraşul de graniţă a limbii maghiare, va avea loc
un eveniment literar important. Cetăţenii braşoveni maghiari
se bucură mai rar de evenimente literare, astfel că acum aş-
teaptă cu nerăbdare seara literară. Întâlnirea cu mai mulţi scrii-
tori maghiari va avea loc în 25 noiembrie la biserica unitariană.
Organizatorii s-au străduit să invite scriitori de succes şi au
 alcătuit un program variat pentru a oferi o seară de calitate
publicului braşovean.
Scriitorii invitaţi sunt:
Tabéry Géza – o personalitate marcantă, un scriitor cunoscut
deja publicului maghiar din Braşov şi foarte iubit. Cu siguranţă
prezentarea lui va fascina din nou spectatorii.
Molter Károly este unul dintre „clasicii” literaturii transilvănene.
Scrierile lui reflectă vasta lui pregătire şi transmit o atmosferă
veselă. Observă momentele groteşti în viaţa de zi cu zi, dar
critica adusă nu este dură, ci mai mult sarcastică. El este un
interpret excelent şi captează atenţia publicului cu vorbele
sale.
Tomcsa Sándor scrie foarte des în Brassói Lapok şi este
apreciat deja de cititori. Este numit „Karinthy” al Ardealului.
Nu demult a avut mare succes cu piesa de teatru „Operaţia”
şi a câştigat aprecierea publicului maghiar din Transilvania.
Gárdos Sándor este un scriitor aparte. Scrierile sale umoristice
descoperă realităţi dureroase. Atât în articole cât şi în scrierile
literare încearcă să depăşească graniţele formelor clasice.
Gábor István face parte din generaţia scriitorilor mai  tineri, cu
un talent aparte şi cu o voce puternică, plină de curaj. Şi-a
câştigat mulţi adepţi, care îi urmăresc cu mare interes ascen-
siunea literară.
Brassai Viktor, un tânăr poet talentat, care de această dată
va recita în faţa publicului braşovean. Abilităţile lui ca interpret
sunt comparate cu cele ale actorului Oszkár Ascher. El va
recita din poeţi clasici şi moderni.
Invitaţiile la aceast eveniment literar se pot procura de la sediul
redacţiei Brassói Lapok.

(Irodalmi est Brassóban. 
În: Brassói Lapok, nr. 262, 12 noiembrie 1939, p.4)

„Încă niciodată nu am avut
prilej a însemna cetitorilor
noştri numărul şcolarilor şi
al studenţilor din cele trei

şcoale mari de la Cluj. În
anul acesta la examenele se-
mestriale s-a arătat tinerimea
învăţătoare cu numărul ur-

mătoriul: în Liceul crăiesc
învăţători de drepturi (jurişti)
în anul întâi şi al doilea 112;
ascultătorii ştiinţelor filoso-
feşti în anul întâi şi al doilea
180; în cele cinci clase gim-
naziale 250; chirurgii pe trei
ani 30, în cele trei clase nor-
male 322, cu toţii 894. În
Colegiul evanghelico-refor-
maţilor, jurişti în anul întâi
şi al doilea 102, studenţi de
filosofie şi religie 88, în cele
opt clase de jos 323, cu toţii
513. La unitarieni (sociniani

unguri toţi) studenţi de şti-
inţele mai înalte 117, la cla-
sele de jos 80, cu toţii 197. 

Cu bucurie cunoaştem
cum că în privinţa moralită-
ţii, duhul şcolarilor în toate
instituturile este mai poleit
şi cu mult mai curat de ex-
ţesurile trecute, cum se în-
tâmpla în anii trecuţi.  

Învăţarea ştiinţelor mai în-
alte începe a răspunde mai
bine trebuinţelor veacului nos-
tru, deşi la examenele publice
mai auzim încă multe răspun-
suri de papagal, vorbe seci
fără înţeles; cei mai străduitori
încă mai mult îşi încarcă me-
moria (ţinerea de minte) cu
paguba puterii judecătoare,
prin urmare fără soliditate.
Pricina acestei superficialităţi
nu vine cu totul de la învăţă-
tori sau şi de la şcolari, ci de
la sistema învăţăturilor. Una
din pricinile de căpetenie este
cum că în clasele cele mari
ştiinţele se predau în limbă
străină (Vezi mai multe
 Erdélyi Hiradó nr. 17).”

(Gazeta de Transilvania,
nr. 8, 23 februarie 1841, p. 1)
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La Braşov, teatrul studen-
ţesc avea o anumită tradiţie,
considera Ermil Rădulescu.
El avea în vedere unele „ten-
tative izbutite de a găsi ritmul
modern, vesel şi adânc toto-
dată, cu fireştile deschideri
spre semnificaţia educativă”. 

Dacă linia de mers nu s-a
dovedit încă clară, travaliul fi-
ind luat mereu de la început,
aceasta se datora mai întâi de
toate „absenţei animatorului
cu continuitate în munca cu
studenţii-actori”. Se impunea,
aşadar, ca diriguitorii Casei
de cultură a studenţilor din
Braşov „să-şi apropie omul

necesar”, cu pasiune în che-
stiune, creând, de ce nu, un
stil. Până atunci, însă, Ermil
R. s-a oprit la oferta din toam-
na anului 1988, a studioului
de teatru, prilejuită de desfă-
şurarea „Galelor studenţeşti”.
Ca opţiune, era vorba de co-
media satirică a lui Tudor Po-
pescu, un dramaturg şi
comediograf astăzi uitat, şi
anume „Cuibul”, aranjată sce-
nic, că regizată era mult spus,
de Ştefania Popa, metodistă
la instituţia de cultură a stu-
denţilor. Lucrarea în sinea ei
însăşi se preta la „orchestraţii
felurite, profesionişti de la tea-

trele din ţară valorîndu-i sti-
mulativ resursele”. De par eg-
zmaplu, vorba lui Caragiale,
cu vreo câţiva ani în urma
anului 1988, Teatrul Tinere-
tului din Piatra Neamţ transla
textul pe „portativul” fabulei.
Nu era nimic deplasat în in-
terpretarea regizorală, căci ac-
centele comediei cădeau mai
cu „zeamă” pe tipologii care
aminteau destul de clar, lim-
pede, străveziu de „şiretenii
proverbiale în lumea pădurii”.
Spectacolul studenţilor îm-
prumuta creator din „porto-
foliul de sugestii scenice,
ocolind cu bravură copierea”.
Personajele puteau fi realizate
şi fără compoziţii de vârstă

mai matură, important fiind
să „izbucnească” la vedenie
„conflictul dintre rutină, scle-
roză, infamie chiar, corupţie
şi spiritul tineresc, în largă ac-
cepţiune, intolerant faţă de
metehnele revolute, neconfor-
me cu principiile de muncă şi
viaţă ale societăţii noastre”.
(hai, mă laşi!) Studenţii-inter-
preţi înţelgeau temeinic mo-
rala configurează „cuibul”
infamiilor, minându-l apoi,
prin intervenţiile regizorale
până la „explozia” finală, când
adevărul îşi intra în drepturi.
Impresionant în spectacolul
studioului de teatru studenţesc
era „pasiunea jocului, cu pro-
pensiune pentru caricatură”.

O caricatură nuanţată cu bun
gust şi echilibru care subliniau
„inconştienţa păguboasă, ser-
vilismul viclean cu beneficii
personale, întreţinerea stării
de haos”, abuzul poleit, nu au
aur, ci cu sentimentalisme
găunoase, zemos-lacrimoge-
ne, viţiul ce se insinuează co-
roziv, „mentalitatea retrogradă
ce taie contactul cu noutatea”. 

Lui Ermil i se părea, astfel
stând lucrurile, că momentul
artistic devenea implicit un
„act educativ”, cu vădite ca-
lităţi de înrâurire etică, civică,
profesională. Să-i încurajăm
deci, striga Ermil Rădulescu,
pe actori, să încurajăm iubirea
pentru şi de teatru şi „să spe-

răm în permanentizarea tea-
trului studenţesc”. Sugestii
adresate Casei de Cultură, cât
şi Consiliului Asociaţiilor Stu-
denţilor Comunişti din Uni-
versitatea Braşov. Iar
distribuţia a fost notată în to-
talitate: Ovidiu Sglimbea, Sil-
viu Sfer, George Matei,
Mihaela Efta, Dragoş Ioniţă,
Mihai Negrea, Corina Dicia-
nu, Marian Oţelea (protago-
nişti) şi Adrian Chiţiu,
Carmen Niculescu, Adina
Belcin, Siviu Stanciu (figu-
ranţi cu contribuţie reală în
jocul scenic). 
(„Drum Nou”, 10 nov. 1988)

Ruxandra Nazare

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Virtuţile teatrului studenţesc”

11 noiembrie 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”

Redacţia Gazetei de Transilvania, prin redactorul.şef  Ge-
orge Bariţiu, obişnuia să prezinte cititorilor ştiri şcolare
locale, dar şi din afara Braşovului, pe prima pagină. Scopul
era, evident, de a susţine ştiinţa de carte şi de a oferi exem-
ple, sprijinind educaţia modernă şi ştiinţifică şi stimulând
ambiţia românilor braşoveni de a deveni competitivi. Din
acest motiv, jurnalistul Bariţiu nu rata nici o ocazie de a
raporta publicului orice informaţie şcolară, rezumând din
gazetele germane şi maghiare transilvănene. Aşa proceda
şi în numărul 8 din 23 februarie 1841, cum redăm mai jos. 

Stadiul învăţământului
modern şi ştiinţific din Cluj

Cluj, cca. 1840



(continuare din numărul trecut)
Cumpărându-şi cărţile ne-

cesare şi haine, rămâne fără
bani, motiv pentru care soli-
cită bisericii alte ajutoare fi-
nanciare. După ce A.Pann
mai înaintează o scrisoare asi-
gurând pe braşoveni că stu-
dentul său „a urmat foarte
bine la lecţiile sale”, reprezen-
tanţa bisericii îi trimite prin
I. Petrovici banii necesari,
pentru care Ucenescu nu are
„cuvinte îndestul vrednice ca

să vă aduc mulţumirile mele
cele de ecunoştinţă pentru
aceste faceri de bine care le
revărsaţi asupra mea…” adu-
ce fireştile mulţumiri. În
30 martie 1853 Anton Pann,
ca profesor de muzică
 ecleziastică, împreună cu in-
spectorul Seminarului Sf. Mi-
tropolii Veniamin Protosincel,
precum şi profesorul şi psaltul
Ştefan Paviliadis şi librarul
George Ioanid emit „Atesta-
tul” de studii, prin care se

 confirmă că „Gheorghe Uce-
nescu, fiind trimis de către re-
prezentanţii bisericii cei mari
române ortodoxe răsăritene
din Braşov, ca să înveţe arta
muzicii ecleziastice cu tot fun-
damental, a urmat regulat cu
toată sârguinţa şi purtarea
bună în curs de doi ani de zile
şi a trecut prin predare, atât
toate porţile Bazului teoretic
şi practic al acestei sisteme,
împreună cu dopia, compune-
rea şi ortografia, cât şi toate

poemile melodiilor stihiratice,
irmologice, papadice şi calo-
fonice şi perfecţionându-se în
toată cunoştinţa acestei arte,
cum şi în regulele versificaţiei,
s-a ezaminat faţă cu alţi pro-
fesori, de la care luând aplau-
ze, i se dă acest Atestat, cu
care oriunde se va arăta să i
să dea cinstea cea cuviincioa-
să de cantăreţu şi de professor
al acestei arte”.

În aceeaşi zi se emite un alt
Atestat, semnat de aceleaşi
persoane, cu deosebire că
A.Pann semnează şi ca tipo-
graf. Prin noul Atestat se con-
firmă că „George Ucenescu,
fiind la învăţătura tipografiei
şi supuindu-se la datoriile sale
cu toată silinţa şi purtarea
bună, în curs de ani doi – 2,
a trecut pin toate ramurile ei,
care examinându-se şi dând
dovada de vrednicia sa, i s-a
dat acest Atestat, prin care se
recomandează spre a fi cunos-
cut de lucrătoriu atât de litere
şi de note muzico-ecleziastice,
cât şi de tipăritor bun al aces-
tei arte”. 

La nici două săptămâni A.
Pann scrie „domnilor repre-
zentanţi ai bicericei cei mari”
„ca să vă împlinesc dorinţa,
mi-am pus silinţa cu tote pu-
terile, i-am predat tot funda-
mental acestei sisteme şi nimic
n-am lăsat a nu-i arăta…Daţi-
i câţiva glaşi (n.n. elevi) ca să-
i înveţe amănuntele bisericii
ce se cuprin în cartea intitu-
lată Orânduiala Sfintei Litur-
ghii, până va veni vremea să-i
înveţe regulat”. 

Pe fundalul acestei prietenii
se înscrie un alt capitol al le-
găturilor cu renumitul cărturar
(„care mă cunoaşte toată na-
ţia română” – scria el şcheie-
nilor în 1852) şi anume acel
al înzestrării cu cărţile din
propria tipografie. Documen-
tele confirmă că în timpul po-

pasului din 1850 dăruieşte
protopopului Popazu, abia
 întors de la Viena „10 trupuri
de cărţi, fiecare trup compus
din 9 bucăţi”, avertizând că
„aceste cărţi acum neapărat
vă trebuiesc pentru copii a în-
văţa să cânte”. După câteva
luni revine cu o nouă danie
apreciind că „fiecare şcolar
cere să-şi aibă cartea sa în-
aintea ochilor ca tot meseria-
şul instrumental său în mâna
sa…pentru care eu din par-
te-mi prezentez cincizeci bucăţi
Ceasuri sau Gramatici musi-
cale ca să înlesnească de-
ocamdată greutăţile la această
întreprindere puindu-mă şi pe
mine în coada fundatorilor
acestei şcoli” .

În ultima parte a vieţii, hăr-
ţuit din ce în ce mai mult de
lipsa mijloacelor băneşti, Pann
este nevoit să străbată ade-
seori drumurile Munteniei
pentru a-şi plasa cărţile sale,
trimiţând şi braşovenilor o
parte din acestea spre vânzare.
În acest context coresponden-
ţa poartă şi accente mai puţin
blânde „…Am adăstat dela re-
prezentanţii (Bisericii) să mi
să trimită preţul cărţilor –
scria A.Pann lui Ucenescu cu
câteva luni de zile înainte de
moarte – se vede că braşovenii
nu vor să-şi şteargă proverbul
care zice: îmi spui la braşoave
de alte tale…” sau în ultima
scrisoare din septembrie 1854
„cu mâhnire vă scriu, văzând
că prorocirile mele s-au îm-
plinit şi în prea scurtă vreme
m-aţi uitat…”

Dar totuşi raporturile dintre
cărturarul bucureşten şi orto-
docşii din Şchei nu s-au
 întrerupt, ci dimpotrivă au
continuat, şi ca dovadă chiar
şi în această ultimă adresă
A.Pann solicită lui Ucenescu
un nou ajutor pentru colecţia
sa de „Calendare…”. „Am

mai scris ca să-mi trimiţi ceva
poveşti mai de râs ale d(om-
nului) I(oan) Barac (cu sigu-
ranţă vechiul său prieten,
poetul Ioan Barac) ca să le
pui în Calendariu. Nu uita că
e pus în lucru”.

Probabil că G.Ucenescu nu
mai reuşeşte să îndeplinească
ultima rugăminte a mentoru-
lui său, căci pe un Minei al
Bisericii din Şchei, alături de
o veche însemnare a lui An-
ton Pann (semnând pe atunci
Antonie Panteleon), Ucenes-
cu adaugă propria însemnare
anunţând moartea mentorului
său „Acest mare cântăreţ
(A.Pann) au trecut la viaţa
cea mai bună în 5 noembrie
1854, la Bucureşti, pe timpul
acesta s-a numit Anton Pann.
Cel ce ştie a scris G. Ucenes-
cu, ciracul lui Pann”. De
 remarcat diferenţa între 2 no-
iembrie 1854 pe care o redau
toate studiile dedicate lui
A.Pann ca dată a morţii sale
şi cea de 5 noiembrie invo -
cată de Ucenescu, dar credem
că Ucenescu a consemnat
ziua înmormântării, care are
loc totdeauna după trei zile
de la deces.

Astăzi sala de clasă „Anton
Pann” din Muzeul şcolii, fon-
dul documentar „A.Pann-G.
Ucenescu” alcătuit în cadrul
arhivei muzeului şi fondul de
carte veche de aici, dar şi re-
petatele expoziţii realizate cu
prilejuri aniversare sau come-
morative, constituie un pios
omagiu adus celui care şi-a
adus o deosebită contribuţie
pe altarul muzicii psaltice bi-
sericeşti şi al culturii româ-
neşti.

Cu prilejul acestei come-
morări, în cadrul Complexului
muzeal al Bisericii Sf. Nicolae
s-a deschis expoziţia „Anton
Pann şi Braşovul’’.

Pr.prof.dr. Vasile Oltean

Salvaţi-l pe Anton Pann! (II)

„Acest mare cântăreţ (A.Pann) au tre-
cut la viaţa cea mai bună în 5 noembrie
1854, la Bucureşti, pe timpul acesta s-
a numit Anton Pann. Cel ce ştie a scris
G. Ucenescu, ciracul lui Pann”. Deci în
ziua de 5 noiembrie 1854, cu 160 de
ani în urmă se stingea din viaţă cel mai
mare scriitor înainte de Eminescu şi
Alecsandri. Pe vremea bunicilor ma-
nualele şcolare alimentau mintea ti-
nerilor şcolari cu numerosele creaţii
ale acestui poet, scriitor şi compozitor.
Nu există mare scriitor, critic literar şi

publicist, care i-a urmat să nu aducă
omagii şi aprecieri acestui mare poet,
scriitor şi compozitor. Astăzi manua-
lele şcolare l-au ignorat preferând în-
locuirea operelor sale cu cele ale
numeroşilor scriitori străini, a căror
valoare nu depăşeşte pe cea a scriito-
rului nostru. Ne îngăduim, acum la
acest moment comemorativ să pre-
zentăm un serial documentar dedicat
acestui cărturar şi azi prezentăm câ-
teva aspecte privind legăturile acestui
mare cărturar cu braşovenii.

220 ani de la naştere – 160 ani de la moarte
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