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VALUTĂ
Vineri, alte două terminale de la ca-
pete de linie RAT, aflate pe strada
Poianelor şi respectiv Brazilor, au
fost inaugurate. „Mă bucur pentru că
am reuşit să finalizăm lucrările şi la
aceste două capete de linie, în special
la cel de pe strada Poienelor, care are
o încărcare foarte mare. Putem spune
că transportul metropolitan a început

acum mulţi ani cu acest capăt de linie,
care asigură şi legătura cu Săcele.” a
declarat primarul George Scripcaru.
Dintre cele cinci terminale incluse în
proiect, până la sfârşitul acestei luni
va fi dat în folosinţă şi ultimul, cel
de pe Bulevardul Saturn, după cele
inaugurate pe str. 13 Decembrie şi
Hărmanului.

Alte două terminale RAT, modernizate
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O eventuală creştere a cotei unice sau
cota progresivă ar duce, cel puţin în
turism, fie la faliment, fie la evaziune
fiscală generalizată, iar peste 100.000
de angajaţi ar intra în şomaj, a declarat
Dragoş Răducan, vicepreşedintele Fe-
deraţiei Patronatelor din Turismul
Românesc. „O creştere a cotei unice
ar trimite în şomaj peste 100.000 din

cei 160.000 de angajaţi din turism.
Din plătitori de taxe la buget, aceştia
se vor transforma în asistaţi sociali”,
a spus Dragoş Răducan. Guvernul in-
tenţionează să renunţe la cotă unică
de 16%, începând din 2016, şi să in-
troducă cote progresive de impozitare
a venitului, în trei trepte, de 15%,
25% şi 35%. 

Majorarea cotei unice va creşte şomajul!
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Primele estimări ale rezultatelor de la alegerile
prezidenţiale au fost făcute publice la ora
21.00, la închiderea urnelor. Sunt măsurători
valabile pentru votul de la orele 19.00. Potrivit

a două dintre sondaje, Klaus Iohannis a câştigat
alegerile, iar alte două îl dau câştigător pe Vic-
tor Ponta. Un al cincilea sondaj îi dă la ega-
litate. Candidatul ACL, Klaus Iohannis, a

declarat, că „votul a decurs fenomenal” şi a
cerut ca Guvernul să-şi asume responsabilitatea
pentru modul de organizare a alegerilor. După
aflarea rezultatelor de la exit-polluri, vicepre-

mierul Liviu Dragnea (PSD) a declarat că „so-
licităm colegilor din secţii să fie atenţi până
la numărarea ultimului buletin de vot”. Voturile
din diaspora vor decide cîştigătorul.

Românii au votat.
Ce spun sondajele
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Două persoane în jurul
vârstei de 50 de ani, soţ şi
soţie, au fost rănite într-o ex-
plozie produsă vineri, în jurul
prânzului, într-un apartament
situat pe strada Alexandru

Sahia din Braşov (în apro-
piere de strada Zizinului).
Deflagraţia, produsă probabil
din cauza unei acumulări de
gaze, nu a fost urmată de in-
cendiu. 

Purtătorul de cuvânt al In-
spectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) Braşov,
Ciprian Sfreja, a explicat că
cele două victime au suferit
arsuri de gradele I şi II, la
nivelul feţei şi pe mâini, şi
că au fost găsite conştiente.
Acestea au primit ajutor
medical din partea echipa-
jelor medicale SMURD,
apoi au fost transportate la
spital. O a treia persoană a
avut nevoie de asistenţă me-
dicală, după ce a suferit atac
de panică. 

Explozia a afectat, pe lân-
gă locuinţa în care s-a pro-
dus, uşile a 10 apartamente.
De asemenea, obiectele care
au sărit în aer au avariat un
autoturism parcat în apro-
pierea blocului.

Accident rutier cu trei răniţi pe DN1
Primarul localităţii braşo-

vene Rupea, Flavius Du -
mitrescu, a provocat un
accident rutier, vineri dimi-
neaţă, pe DN13, trei per -
soane fiind rănite şi
transportate cu ambulanţele
la spital. 

„Şoferul, în vârstă de 60
de ani, nu a acordat priori-
tate în momentul în care a
intrat de pe un drum secun-

dar pe DN13, iar autoturis-
mul acestuia a lovit o altă
maşină care circula regula-
mentar pe drumul cu priori-
tate”, a precizat purtătorul
de cuvânt al Poliţiei Judeţe-
ne Braşov, comisar-şef Liviu
Naghi, citat de Mediafax.ro

În urma impactului, au
fost rănite două femei şi un
bărbat, fiind vorba despre o
pasageră din autoturismul

primarului şi două persoane
din cealaltă maşină.

De asemenea, şi primarul
a fost rănit uşor la un picior,
dar a refuzat transportul la
spital. Ulterior, el s-a pre-
zentat singur la spitalul din
Rupea. 

Pe numele primarului, Po-
liţia Rutieră Braşov a dechis
dosar penal pentru vătămare
corporală din culpă.

Accident grav sâmbătă
dimineaţă, în jurul orei
6.00. Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Braşov a fost soli-
citat să acorde primul
ajutor în cazul unui au-
tocar care s-a răsturnat
pe DN1, între Codlea şi
Vlădeni.

Potrivit primelor informaţii
primite de la Dispeceratul
ISU Braşov în autocar erau
46 de persoane. Mai multe
chipaje SMURD şi de la
Ambulanţă au fost trimise la

locul acciden-
tului pentru
acordarea pri-
mului ajutor.

„S-a interve-
nit cu două
echipaje de
descarcerare,
patru SMURD
şi şase ambu-
lanţe. Unii din-
tre pasageri au
ieşit singuri din
autocarul răs-
turnat, iar pe
alţii a fost ne-
voie să îi scoatem noi, deoa- rece spaţiul era foarte îngust.

Au fost nouă persoane rănite
uşor, toate conştiente. Două
dintre ele au suferit şi fracturi
la membre, iar restul doar ex-
coriaţii şi contuzii. Printre ră-
niţi nu se aflau copii”, a
afirmat, la rândul său, purtă-
torul de cuvânt al Inspecto-
ratului pentru Situaţii de
Urgenţă Braşov, Ciprian
Sfreja.

Nouă perosane au fost ră-
nite şi au fost transportate la

Spitalul Judeţean Braşov. Din
fericire, nu sunt în stare gra-
vă. Cei din autocar erau din
Codlea şi mergeau în peleri-
naj la mănăstirea Prislop din
Hunedoara. La ieşirea din
Codlea spre Făgăraş, autoca-
rul a lovit o căruţă, după care
a ieşit în decor. 

Căruţaşul spune că avea
atelajul semnalizat corespun-
zător şi purta vestă reflecto-
rizantă, iar autocarul circula
cu viteză.

Autocar cu 46 de pasageri,
răsturnat pe DN1
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Claudiu Tămârjan, în arest la domiciliu 
Magistraţii de la Curtea de Apel Braşov au acceptat ca
fostul şef al Poliţiei Rutiere Braşov, Claudiu Tămârjan,
să fie cercetat în stare de arest la domiciliu. Magistraţii
au respins contestaţia procurilor împotriva deciziei Tri-
bunalului de judecare a inculpatului în stare de arest,
astfel că Tămârjan va fi cercetat pentru fapte de corupţie
în continuare, dar nu cu menţinerea acestuia în arestul
IJP. Tămârjan este judecat pentru trafic de influenţă
(cinci fapte), instigare la abuz în serviciu dacă funcţio-
narul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit (17 fapte) şi folosirea, în orice mod,
direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate
publicităţii ori permiterea accesului unor persoane ne-
autorizate la aceste informaţii, dacă sunt săvârşite în
scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani,
bunuri ori alte foloase necuvenite. Procurorii susţin că
şeful Poliţiei Rutiere Braşov era sunat de oameni de
afaceri şi funcţionari publici, pentru a interveni în timp
real asupra subalternilor care erau pe punctul de a con-
stata comiterea de către aceştia a unor contravenţii.

Poliţist de la TF, bătut de un călător într-un tren
Un poliţist de la Transporturi Feroviare Braşov a fost bătut
de un călător, în timp ce făcea un control într-un tren,
agresorul fiind arestat preventiv pentru ultraj.
Reprezentanţii Parchetului Judecătoriei Braşov arată,
într-un comunicat de presă transmis vineri, că procurorii
au dispus începerea acţiunii penale pentru ultraj în cazul
unui bărbat care în 11 noiembrie a lovit un agent de la
Poliţia Transporturi Feroviare Braşov. Conform sursei citate,
poliţistul patrula într-un tren regio, între staţiile Braşov şi
Stupini, când a fost agresat de un călător. Bărbatul l-a lovit
cu pumnii pe poliţist, provocându-i leziuni pentru care are
nevoie de cinci-şase zile de îngrijiri medicale. Pe numele
bărbatului, magistraţii Judecătoriei Braşov au emis, joi,
mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Două persoane rănite şi zece apartamente
afectate, în urma unei explozii la Braşov
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Ministrul Afacerilor Ex-
terne, Teodor Meleşcanu, a
declarat, ieri, la ieşirea de la
urne, că în străinătate la ora
13.00 prezenţa la vot a fost
de trei ori şi jumătate până
la de cinci ori mai mare faţă
de primul tur de scrutin, la
aceeaşi oră.

„De data aceasta, în turul
doi la ora 13,00 la toate sec-
ţiile de vot cu probleme din
străinătate s-a votat de trei
ori şi jumătate mai mult de-
cât în turul întâi, ceea ce do-
vedeşte că măsurile pe care
le-am propus, de fluidizare a
votului, au dat rezultate. (...)

În Spania până la ora 13,00
votaseră 25.000 de oameni,
în Italia – 30.000 de oameni,
în Republica Moldova –
15.000 de oameni, în Marea
Britanie – 5.893, în Franţa
– 5.665, Germania – 5.625,
Austria – 3.106 şi Belgia –
4.213. Creşterile au fost între
trei şi jumătate şi cinci ori
mai mulţi decât în turul în-
tâi”, a spus Meleşcanu. 

Estimativ, este posibil să
se depăşească numărul de
300.000 de votanţi. Românii
din străinătate au stat ieri la
cozi interminabile ca să-şi
voteze preşedintele. Unii din-

tre ei au aşteptat şi 8 ore. La
Paris, Torino, Munchen, Vie-
na, cozile au fost de aproape
un kilometru. Aseară, mulţi
dintre ei, chiar dacă au stat
ore în şir la coadă pentru a
vota nu au mai apucat să
facă acest lucru deoarece
secţiile de votare li s-au în-
chis în nas, la ora 21.00,
când a expirat timpul legal
de vot. 

Din păcate, Ministerul
Afacerilor Externe nu a făcut
cerere de prelungire a pro-
gramului de vot la secţiile
din străinătate, pentru ca toţi
oamenii să voteze.

Fostul premier francez
François Fillon a declarat că
România şi Bulgaria nu tre-
buie să adere la Spaţiul Schen-
gen, deoarece din cele două
ţări vin cei mai mulţi romi.
Fillon candidează pentru pos-
tul de lider al partidului de
centru-dreapta UMP şi pentru
Preşedinţia Franţei.

François Fillon a lansat,
într-un interviu acordat pos-
tului TF1, o serie de propuneri
privind limitarea imigraţiei în
Franţa. Fillon a făcut aceste

afirmaţii în contextul în care
candidează pentru postul de
secretar general al partidului
de centru-dreapta Uniunea
pentru o Mişcare Populară
(UMP) şi pentru funcţia de
preşedinte al Franţei, potrivit
Mediafax.

François Fillon a propus
trecerea la un sistem mai dez-
voltat – „Schengen +”.

„Este necesară crearea unui
corp european al poliţiei de
frontieră, iar Franţa trebuie
să preia responsabilitatea

acestei iniţiative, în cooperare
strânsă cu ţări afectate de im-
igraţia masivă, precum Italia,
Spania, Grecia şi Malta”, a
afirmat François Fillon.

Fostul premier francez a
mai spus că trebuie evitată in-
trarea României şi Bulgariei
în spaţiul Schengen.

„Trebuie să evităm în mod
absolut aderarea la Schengen
a României şi Bulgariei”, de
unde vin cei mai mulţi romi
în Franţa, a precizat François
Fillon. 

Prezenţa la vot la ora
19:00 în judeţul Braşov
a fost de 60,85%. La
urnele de vot s-au pre-
zentat 315.082 alegă-
tori, din care 280.920
au votat pe listele per-
manente, 32.107 pe
cele suplimentare şi
2.055 au votat la urne-
le mobile.

La alegerile prezidenţiale
din anul 2009, aproximativ
300.000 dintre braşoveni s-au
prezentat la vot, adică 58.09%. 

Primarul George Scripcaru
a votat ieri la Seminarul Teo-
logic Dumitru Stăniloae: „Am
votat pentru o Românie nor-
mală şi pentru o politică ba-
zată pe valori. Braşovenii
trebuie să iasă la urne, pentru
că de votul lor depinde soarta
României pentru următorii
cinci ani. Ar fi păcat să nu ia
o decizie atât de importantă”,
a declarat George Scripcaru. 

Liderul social-democraţilor
braşoveni, Constantin Niţă,
ministru al Economiei, a de-

clarat ieri, la ieşirea de la urne,
că a votat pentru un om dina-
mic care poate construi un vii-
tor mai bun pentru România.
„Am votat pentru viitorul aces-
tei ţări, pentru un om dinamic,
pentru un om care poate să
demonstreze că are eficienţă,
că are demnitate şi că poate
construi un viitor mai bun pen-
tru această ţară. Sunt convins
că cel care va câştiga dumi-
nică va avea forţa necesară să
unească românii şi noi să fim

mândri că suntem români şi
în ţară, şi în străinătate”, a
afirmat Constantin Niţă.

La nivel naţional, prezenţa
la vot pe ţară la alegerile pre-
zidenţiale a fost, până la ora
19.00, de 58.65%. Compara-
tiv, per total,  la turul al doilea
de scrutin al alegerilor prezi-
denţiale din 2009, conform
Biroului Electoral Central, s-
au prezentat la urne 56,99%
dintre alegători. În mediul ur-
ban au votat 54,72% dintre

alegătorii înscrişi în listele
electorale, iar în mediul rural
– 60,11%. 

Incidente la Brașov. O femeie
din Braşov care a mers să vo-
teze la secţia amenajată la
Şcoala generală nr. 14 din
Braşov a descoperit că nume-
le soţului său care a murit în
urmă cu patru ani figurează
pe listele electorale perma-
nente, ea făcând o solicitare
pentru a afla dacă acesta „a
votat” în primul tur al alege-

rilor. Procesul de votare la
secţia nr. 185 din municipiul
Codlea a fost întrerupt, de la
ora 17.15 din cauza unei pene
de curent, acesta fiind reluat
după o jumătate de oră.

De asemenea, la patru secţii
de votare – trei din municipiul
Braşov şi una de la Moieciu
de Sus – s-au epuizat autoco-
lantele cu timbrele „votat“,
deoarece reprezentanţii sec-
ţiilor respective nu au com-
pletat corect procesele verbale
de predare-primire. Secţiile
respective au primit ulterior
un supliment de autocolante.

Aproape 80 de sesizări la nivel
naţional. Ieri s-au înregistrat
79 de sesizări privind posibile
contravenţii sau infracţiuni
electorale la turul II al alege-
rilor prezidenţiale la nivel na-
ţional, angajaţii MAI stabilind
că 25 nu se confirmă, a anun-
ţat purtătorul de cuvânt al in-
stituţiei, Monica Dajbog,
într-o declaraţie de presă.

„În prezent se fac verificări
în 20 de situaţii de posibile
infracţiuni electorale şi mai

multe fac referire la cazuri de
corupere a alegătorilor. Toate
se află în cercetarea structu-
rilor de poliţie pentru a se ve-
dea dacă se confirmă sau nu”,
a spus Dajbog, citată de Ager-
pres. În ceea ce priveşte con-
travenţiile, MAI a anunţat că
au fost aplicate nouă sancţiuni
în valoare de 7.500 lei şi două
avertismente scrise. Majori-
tatea acestora s-au dat pentru
continuarea propagandei elec-
torale şi sfătuirea alegătorilor
cu ce candidat să voteze.

În judeţul Vrancea, poliţiştii
fac cercetări pentru a stabili
condiţiile în care au fost eli-
berate acte medicale pentru
persoane care solicită urna
specială.   „Poliţiştii bucureş-
teni efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii
de neglijenţă în serviciu după
ce la o secţie de votare s-a con-
statat lipsa unei ştampile de
vot. Situaţii similare s-au în-
registrat în alte două secţii de
votare din judeţele Hunedoara
şi Teleorman” a completat
Monica Dajbog.

Prezenţă masivă la vot

Meleşcanu: De cinci ori mai mulţi alegători
în diaspora, față de primul tur
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Fost premier francez: România 
nu trebuie să adere la Spaţiul Schengen
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Ministrul Economiei, lide-
rul social-democraţilor bra-
şoveni, Constantin Niţă, a
declarat vineri, într-o confe-
rinţă de presă la Braşov, că
există toate şansele ca Româ-
nia să-şi continue drumul as-
cendent şi în anul 2015 şi anul
2016, referindu-se la creşterea
economică de 3,1% pe pri-
mele nouă luni ale acestui an,
conform datelor Institutului
Naţional de Statistică (INS).

„Constatăm că România nu
este în recesiune tehnică, aşa
cum mulţi politicieni îşi dă-
deau cu părerea. România

este pe creştere economică, si-
tuându-se printre ţările cu cele
mai bune creşteri economice
din Uniunea Europeană. Po-
trivit comunicatului INS de
 vineri, avem o creştere econo-
mică de 3,1% pe nouă luni şi
de 1,9% pe trimestrul al trei-
lea, ceea ce înseamnă că eco-
nomia funcţionează, că toţi
indicatorii economici respectiv
producţia industrială, export,
rata inflaţiei, şomaj sunt pe
plus. Prin urmare, avem toate
şansele ca România să-şi con-
tinue drumul ascendent şi în
2015 şi în 2016”, a afirmat

Constantin Niţă. El a adăugat
că această creştere economică
nu poate duce la un trai mai
bun în câteva luni sau chiar
într-un an, în condiţiile în
care, în anul 2010, căderea
economică în România era
una fără precedent, de 7-8%.

„În luna septembrie s-a în-
registrat cel mai mare volum
al exporturilor, din ultimii ani,
de 4,9 miliarde de euro, ceea
ce înseamnă că măsurile pe
care eu le-am luat în domeniul
comerţului exterior îşi arată
roadele”, a explicat ministrul
Economiei.

O eventuală creştere a
cotei unice sau cota pro-
gresivă ar duce, cel pu-
ţin în turism, fie la
faliment, fie la evaziune
fiscală generalizată, iar
peste 100.000 de anga-
jaţi ar intra în şomaj, a
declarat Dragoş Rădu-
can, vicepreşedintele
Federaţiei Patronatelor
din Turismul Românesc.

„O creştere a cotei unice ar
trimite în şomaj peste 100.000
din cei 160.000 de angajaţi
din turism. Din plătitori de
taxe la buget, aceştia se vor
transforma în asistaţi sociali”,
a spus Răducan.

Acesta crede că majorarea
cotei unice va duce fie la fa-
limente în masă, fie la eva-
ziune fiscală generalizată.

„Se încearcă prin tot felul de
invenţii, care ar trebui brevetate
la salonul de la Geneva, să ne
facă să nu fim corecţi. De ce
aceste scenarii se fac prin bi-

rourile Ministerului Finanţelor
şi nu pe teren? Ar trebui să vină
la noi şi să ne întrebe «Cum fa-
cem să aducem nişte bani în
plus la buget, dar să nu vă în-
chidem vouă afacerile»”, a mai
spus oficialul federaţiei.

Guvernul intenţionează să
renunţe la cotă unică de 16%,
începând din 2016, şi să intro-
ducă cote progresive de impo-
zitare a venitului, în trei trepte,
de 15%, 25% şi 35%, potrivit

unui document elaborat de Mi-
nisterul Finanţelor Publice
(MFP). Într-un document care
conţine mai multe propuneri
de măsuri fiscale, elaborat de
Ministerul Finanţelor Publice
(MFP) – ministrul delegat pen-
tru Buget, se precizează că una
dintre acestea ar fi: „Introdu-
cerea impozitului progresiv pe
venit, începând cu 2016 (3 cote
progresive de 15%, 25% şi
35%)”.

O altă propunere din docu-
ment este creşterea impozite-
lor locale pe terenuri şi
imobile cu 25%, o majorare
similară urmând să fie apli-
cată din 2016.

Potrivit Ministerului Finan-
ţelor, nu s-au fãcut estimări
cu privire la posibilitatea creş-
terii impozitelor locale pe pro-
prietate cu 25% începând cu
2015 şi cu încă 25% începând
cu 2016.

Majorarea cotei unice
va creşte şomajul!

Ştiri pe scurt
Agricultorii vor primi integral plata pe suprafaţă,
începând cu 1 decembrie
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin,
a precizat că avansul de 65 de euro este deja în contul
fermierilor. Agricultorii vor primi încă 90 de euro pe hectar,
integral, suma reprezentând plata pe suprafaţă acordată
din fonduri europene şi de la bugetul naţional. Ministrul a
explicat că, în prezent, mai sunt în jur de 8.700 de fermieri,
dintre cei peste 1 milion înscrişi la APIA, care nu au primit
acele plăţi suplimentare pentru că respectă bunele condiţii
agricole şi de mediu, aşa zisele GAEC-uri, şi care de
regulă se plătesc în primele luni ale anului următor. Potrivit
lui Daniel Constantin, începând cu 16 octombrie au fost
plătite şi avansurile pentru măsuri de agromediu din PNDR,
Axa II, în jur de 250 de milioane de euro, iar până la finele
lunii noiembrie se vor plăti în totalitate.

Bursa de Valori, afectată de alegerile prezidenţiale
Piaţa de capital aşteaptă finalul de an cu îngrijorări legate
de alegerile prezidenţiale, care pot duce la o perioadă de
instabilitate la nivelul guvernului, dar şi de evoluţia pieţelor
dezvoltate din străinătate. Bursa de Valori a înregistrat şi
anul acesta, până la finalul lui octombrie, o evoluţie pozitivă,
în ciuda perioadei electorale prin care trecem. Indicele
BET, care urmăreşte evoluţia celor mai importante zece
companii listate, are o creştere de 8,33% la sfârşitul lui
octombrie faţă de închiderea de anul trecut, o apreciere
peste cea disponibilă la depozite bancare şi chiar peste
unele fonduri mutuale. Creşterea cotaţiilor de la BVB este
apreciabilă în condiţiile în care octombrie a fost o lună ne-
gativă. Situaţia nu este foarte bună nici pe bursele externe
dezvoltate, unde cotaţiile au recuperat de mult pierderile
provocate de criză, iar acum se bănuieşte o supraîncălzire,
care nu poate duce decât la o perioadă de scădere, a
cărei lungime este încă necunoscută.

ECONOMIC

România poate să-şi continue 
drumul ascendent în 2015 şi 2016

Eugen Teodorovici: România 
va absorbi 80% din fondurile UE în 2015

Ministrul Fondurilor Euro-
pene, Eugen Teodorovici, a de-
clarat că România va absorbi
80% din fondurile europene
în 2015. „În acest prim ciclu
financiar care se închide în
2015, România va ajunge la
80%. Astăzi avem 44%, închi-
dem 2014 undeva la 55%, iar
anul viitor, în primul cadru fi-
nanciar postaderare, îl va în-
chide pe 80%, ceea ce ne dă
siguranţa şi încrederea că ur-
mătorul cadru financiar va în-
cepe cu dreptul şi va ajunge la
o absorbţie de 100%”, a spus

Teodorovici. El a mai afirmat
că România nu va putea depăşi
în 2015 acest grad de absorbţie
de 80% pentru că există anu-
mite „zone de risc” în dome-
niile transporturi şi mediu
unde sunt proiecte mari care
necesită parcurgerea mai mul-
tor etape şi există posibilitatea
ca banii europeni să se piardă.

„Alocarea financiară pentru
România pentru 2007-2013
este de 19,2 miliarde de euro,
deci calculăm procentul din
această sumă: 80% din 19,2
miliarde de euro; este ceea ce

va lua România din actualul
cadru financiar. Mai mult din
păcate nu se poate, pentru că
a fost acea perioadă nefastă
2007-2012, odată, şi doi – au
fost proiecte, în zona de risc,
unde se pot pierde bani – sunt
transporturile şi mediu, unde
sunt proiectele mari, care au
avut în anii trecuţi problemele
cele mai mari. Au trebuit refă-
cute licitaţii, sunt etape tehnice,
sunt aceste zone şi unde nu ai
cum din punct de vedere teh-
nologic să comprimi anumite
etape”, a precizat Teodorovici. 



Cartel Alfa acuză Guvernul de
lipsă de reacţie şi dezinteres în
rezolvarea problemelor pe care
muncitorii români le au, aceştia
au anunţat că vor relua, din
această săptămână, protestele din
faţa Ministerului Muncii. Cartel
Alfa spune că Guvernul nu a în-
treprins niciun demers în
vederea modificării Legii
62/2011, legea dialogului social.

„Această lege, care a blocat
negocierile colective şi a făcut
aproape imposibilă repre zen -
tarea salariaţilor de către sindi-
cate, a fost adoptată în 2011 prin
asumarea răspunderii de catre
guvernul Boc, fără nicio dez -
batere publică sau consens între
partenerii sociali. Guvernul ac-

tual, deşi a promis şi a semnat
un acord prin care s-a angajat
că va aduce legislaţia la situaţia
iniţială, corectând prevederile
care prejudiciază salariaţii, acum
pretinde consensul părţilor ca şi
condiţie prealabilă modificării:
toate sindicatele şi toate patro-
natele, autohtone sau multinaţio-
nale. Este de fapt o strategie
tipică de a întârzia la infinit nişte
modificări pe care realitatea re-
laţiilor de muncă şi situaţia dis-
perată a lucrătorilor români le
reclamă ca extrem de urgente”,
susţin reprezentanţii Cartel Alfa.
Sindicaliştii „Cartel Alfa” au mai
pichetat sediul Ministerului
Muncii şi în perioada 29 septem-
brie – 17 octombrie, iar în 7 oc-

tombrie au organizat un miting
de amploare în Piaţa Victoria.
Sindicaliştii au solicitat atunci să
se facă urgent patru schimbări
în Legea dialogului social, res-
pectiv modificarea reprezentati-
vităţii şi a modului de aplicare
universală a contractului colectiv
de muncă, introducerea contrac-
tului colectiv de muncă unic la
nivel naţional, până la dezvolta-
rea contractelor colectiv de mun-
că sectoriale, dreptul la conflict
de muncă şi protejarea minimală
a reprezentanţilor sindicali, astfel
încât să fie permis dialogul so-
cial, precum şi realizarea unor
relaţii de muncă negociabile pen-
tru salariaţi, „nu transformarea
lor în sclavi moderni”.
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Cartel Alfa: Vom relua protestele

Asociaţia pentru Protecţia
Consumatorilor din România
(APC România) cu sprijinul
Guvernului (prin Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Con-
sumatorilor – ANPC) şi al Con-
siliului Concurenţei lansează
proiectul pilot „Monitorul pre-
ţurilor bunurilor de consum”.

Proiectul îşi propune crearea
unui platforme on-line care să
afişeze săptămânal preţurile pro-
duselor care fac parte din coşul
zilnic al populaţiei. Obiectivele
proiectului sunt pe de-o parte

informarea consu ma to rilor care
vor putea compara preţurile şi
identifica maga zinele de unde
pot cumpăra alimentele de bază
la cele mai mici preţuri, iar pe
de altă parte scăderea preţurilor
ca urmare a creşterii concurenţei
între magazine.

Proiectul pilot va fi imple-
mentat în perioada 1 martie
2015 – 31 decembrie 2015 cu
finanţare de la bugetul de stat,
urmând ca după încheierea
acestei perioade susţinerea fi-
nanciară să se realizeze din

fonduri europene. Lansarea
acestui proiect are loc în con-
textul negocierilor de la nivelul
Comisiei Europene privind
crearea unui instrument similar
care să asigure transparenţă pe
lanţul comercializării produse-
lor de la producător până la raf-
tul magazinelor.

Un proiect similar a fost rea-
lizat de Guvernul Greciei, prin
Ministerul Comerţului, şi a avut
ca rezultat, după trei luni de la
implementare, o scădere a pre-
ţurilor cu 7%.

Preţurile produselor care fac parte 
din coşul zilnic, afişate săptămânal

Împlinirea a 27 de ani de
la Revolta anti comu -
nistă de la Braşov, din
15 noiembrie 1987, a
fost marcată, sâmbătă,
printr-un ceremonial re-
ligios şi militar, depuneri
de coroane şi jerbe de
flori la Troiţa din faţa
Spitalului Clinic Jude-
ţean de Urgenţă, pre-
cum şi prin organizarea
celei de-a 25-a ediţii a
„Crosului 15 noiembrie”.

Începând cu ora 15,30, a
avut loc o slujbă religioasă la
care au luat parte oficialităţile
locale, prefectul şi primarul
Braşovului, reprezentanţi ai
Asociaţiei „15 Noiembrie
1987”, ai Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politic, Asociaţiei
„Braşov Decembrie 1989”,
ai partidelor politice.

Preşedintele Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politic, Oc-
tav Bjoza, a mărturisit senti-
mentul său de respect şi
apreciere faţă de cei care au
avut curajul în urmă cu 27
de ani să iasă în stradă. „Ca
român, spun că a meritat sa-

crificiul făcut atunci de mun-
citorii braşoveni care au de-
monstrat că mai există şi pu-
ţină demnitate în această
ţară, şi, atunci când e vorba
de salvarea demnităţii unui
neam, poate că nici chiar
jertfa supremă nu înseamnă
prea mult. A fost un gest de
mare curaj, prevestitor, care
avea parcă să tragă un sem-
nal de alarmă cu ceea ce

avea să se întâmple în lumea
comunistă europeană”, a
spus acesta.

Primarul Braşovului, Ge-
orge Scripcaru, a adus un
omagiu celor dispăruţi şi a
apreciat că trebuie să existe
recunoştinţă „în fiecare zi”
pentru cei care, pe 15 noiem-
brie 1987, au ieşit în stradă
printr-un gest de mare curaj
pentru acele vremuri.

„Celor care au ieşit atunci şi
au protestat, iar acum sunt pre-
zenţi aici, să le aducem recu-
noştinţa noastră, a braşoveni-
lor, pentru că înainte de 1989,
a fost momentul 15 noiembrie
1987 – Braşov, iar astăzi sun-
tem liberi şi trăim într-o ţară
democratică. Gestul de recu-
noştinţă pentru aceşti oameni
ar trebui făcut în fiecare zi, nu
odată pe an”, a spus primarul.

Preşedintele Asociaţiei
„15 Noiembrie 1987 Bra-
şov”, Florin Postolachi, a
spus: „Ne întâlnim în fiecare
an, în ziua de 15 noiembrie,
pentru a ne aduce aminte de
ei, pentru a-i comemora şi
pentru a transmite un mesaj
că încă mai suntem, că exis-
tăm şi vom fi mereu aici”.

Ceremonialul religios şi
 militar a fost precedat de
„Crosul 15 Noiembrie”, ediţia
a 25-a, la care au participat
numeroase persoane, în mare
parte tineri, şi care a fost or-
ganizat pe traseul Roman
S.A – Calea Bucureşti – Bu-
levardul 15 Noiembrie – Pre-
fectura Braşov, în lungime de
5 km, acelaşi cu cel parcurs
în ziua de 15 noiembrie 1987
de muncitorii braşoveni.

Revolta anticomunistă de
la Braşov din 15 Noiembrie
1987 a fost un eveniment po-
litic major, care a anunţat
prăbuşirea iminentă a comu-
nismului în România. Revolta
s-a declanşat la Între prin -
derea de Autocamioane Stea-
gul Roşu, printr-o grevă în-
cepută în data de 14 noiem-

brie noap tea, la schimbul trei
şi continuată a doua zi dimi-
neaţa cu un marş, până în
centrul Braşovului, în faţa
Comitetului Judeţean al Par-
tidului Comunist Român. Re-
fuzul autorităţilor comuniste
de a dialoga cu demonstranţii
a provocat luarea cu asalt a
sediului judeţenei de partid
de către mulţimea adunată în
faţa acestuia. Portretul dicta-
torului Nicolae Ceauşescu a
fost dat jos de pe frontispiciul
clădirii şi incendiat. A urmat
intervenţia brutală a trupelor
speciale de securitate, ares-
tările, torturile celor partici-
panţi la marş.

După ce iniţial se anunţase
pedeapsa capitală pentru
muncitorii arestaţi, sub pre-
siunea opiniei publice mon-
diale, comuniştii au revenit
asupra hotărârii, deportând,
în urma unui proces înscenat,
61 de muncitori, iar altor 27
de persoane din cele peste
300 arestate şi anchetate în
sediile Miliţiei şi Securităţii
din Braşov şi Bucureşti le-au
fost schimbate locurile de
muncă. 

27 de ani de la Revolta stegarilor
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Gingăşia copilăriei şi graţia
feminină au fost transpuse cu
măestrie în tablouri şi sculp-
turi de artista plastică Mar-
garete Depner. Lucrările sale
se află în colecţii şi muzee din
ţară şi străinătate, iar comu-
nitatea săsească din Braşov o
înscrie  la loc de cinste  printre
personalităţile distinse care o
reprezintă. 

Margarete  Depner se naşte
la Braşov în 1885, tatăl său
fiind  Wilhelm Scherg, unul
dintre  proprietarii faimosei

fabrici de stofe şi mode
Scherg, prima societate de
ţesături din zona Braşovului,
actuala Carpatex.  Urmează
şcoala civilă de fete din Bra-

şov  şi în acest timp se pre-
găteşte suplimentar la
desen cu profesori de
la Honterus. Din acei
ani datează primele
ei lucrări. Studiază
apoi artele plastice
la Berlin şi Paris.
Se căsătoreşte în
1907 cu medicul
Wilhelm Depner,
un renumit chirurg
din Braşov. Margarete
Scherg şi Wilhelm Dep-
ner au avut trei copii, ce au
urmat modelul  părinţilor şi
au devenit distinşi  intelec-
tuali.  Preocupările artistice
ale  Margaretei Depner au
fost împletite cu cele umani-

tare – deschide un cămin
 pentru copiii mamelor mun-
citoare din Braşov, cumpără
lucrările artiştilor aflaţi la
început de drum,  participă

c u
lucrările

sale la evenimente de strân-
gere de fonduri.

Margarete  Depner a expus
până  la vârsta de 85 de ani,
în 1970,  când s-a stins din
viaţă. A fost premiată la di-
verse saloane, a avut zeci de
expoziţii în ţară şi în străină-
tate, iar lucrările sale se află
în muzee din România şi Ger-
mania. La mormântul aces-
teia, dar şi al fiicei sale Maja,
din cimitirul evanghelic de pe
strada Lungă,  se află  sculp -
turi realizate de Margarete
Depner.   De  asemenea,
într-un gang din  curtea casei
de pe strada Hirscher, unde
a locuit artista,  se găseşte  o
altă  statuie  dăltuită de ea –
Femeie îngândurată.  

Elena Cristian

Artista plastică
Margarete Depner



Primarul George Scrip-
caru a inaugurat vineri
alte două terminale de
la capete de linie RAT,
aflate pe strada Poiene-
lor şi respectiv Brazilor. 

„Mă bucur pentru că am
reuşit să finalizăm lucrările şi
la aceste doua capete de linie,
în special la cel de pe strada
Poienelor, care are o încărcare
foarte mare. Putem spune că
transportul metropolitan a în-
ceput acum mulţi ani cu acest
capăt de linie, care pe lângă
legătura cartierului Astra cu
celelalte car tiere, asigură şi le-
gătura cu municipiul Săcele.
Acum, atât călătorii din Bra-
şov, cât şi cei din Săcele, vor
avea cele mai bune condiţii
pentru a utiliza transportul în
comun. Capătul de linie de pe
Brazilor, care este mai mic de-
cât celelalte patru, rezolvă o
problemă pentru cetăţenii din
această zonă, dar şi pentru şo-
ferii şi ceilalţi angajaţi RAT,
prin faptul că au acum au la

dispoziţie grupuri sanitare”, a
declarat primarul George
Scripcaru. 

Terminalele fac parte dintr-
o serie de cinci, construite
prin proiectul „Amenajarea
de staţii capăt de linie pentru
mijloacele de transport în co-
mun”, finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-
2013, în valoare de 18,74 mi-
lioane lei (inclusiv TVA).
Contribuţia Municipiului Bra-
şov la acest proiect a fost de
2% din valoarea eligibilă, res-
tul fiind fonduri europene ne-
rambursabile. 

„Este un proiect foarte im-
portant nu doar pentru oraşul
nostru, ci pentru întreaga zonă
metropolitană, deoarece face
parte din strategia noastră de
modernizare şi dezvoltare a
transportului public în comun,
astfel încât acesta să reprezinte
varianta optimă pentru depla-
sarea cetăţenilor în interiorul
oraşului, dar şi în zona metro-
politană. După cum ştiţi, in-
clusiv specialiştii Băncii

Mondiale au recomandat Bra-
şovului, ca soluţie de dezvoltare
durabilă, extinderea transpor-
tului în comun şi în zona me-
tropolitană. Aceste capete de
linie sunt una dintre investiţiile
care ne vor ajuta să realizăm
acest obiectiv”, a mai spus pri-
marul Braşovului.

Dotări. Terminalul de pe
strada Poienelor este cel mai
mare dintre cele cinci, având
o suprafaţă totală de 8377,00
mp, şi o clădire cu o suprafaţă
utilă de 298,54 mp. Termina-
lul asigură un spaţiu pentru
activitatea de ticketing cu 3
ghişee, un ghişeu pentru relaţii
cu publicul şi inforare a călă-
torilor, un birou pentru con-
trolori, şapte grupuri sanitare
pentru personalul RAT, călă-
tori şi persoane cu handicap
locomotor, sală de aşteptare.
Platforma pentru îmbarcare/
debarcare călători este ame-
najată cu un peron pentru tro-
leibuze RAT şi şase peroane
pentru autobuze RAT. Termi-
nalul asigură şi o platformă

pentru parcarea autoturisme-
lor utilizatorilor transportului
public local, care călătoresc
din afara localităţii (27 locuri
de parcare, 3 locuri de parcare
pentru persoanele cu dizabi-
lităţi) şi 11 locuri pentru taxi. 

Mai este un terminal de fina-
zalizat. Dintre cele cinci ter-
minale, incluse în proiect,
până la sfârşitul acestei luni
va fi dat în folosinţă şi ultimul,
cel de pe Bulevardul Saturn.

În urmă cu două săptămâni,
au fost inaugurate terminalele
de pe Str. 13 Decembrie şi
Hărmanului.

Clădirile au fost realizate
din cadre de beton armat şi
monolit şi pereţi portanţi, pre-
văzute cu termoizolaţie şi pla-
cate pe faţadele principale cu
lemn, în vederea integrării în
spiritul construcţiilor monta-
ne. Copertinele sunt continue
pentru patru dintre terminale

şi individuale pentru termina-
lul din strada Brazilor, din
cauza suprafeţei mici a tere-
nului. Proiectul din strada Bra-
zilor este de altfel singurul
care diferă esenţial de celelalte
patru, ca structură. Vor exista
două clădiri în loc de una, cu
o suprafaţă utilă totală de doar
81,85 mp, iar suprafaţa de te-
ren afectată de întregul proiect
este de doar 606 mp. 

A.P.

Terminalele RAT de pe străzile
Poienelor şi Brazilor, modernizate

Agenţia de Dez-
voltare Durabilă a
Judeţului Braşov şi
Asociaţia pentru
Promovarea şi
Dezvoltarea Turis-
mului din judeţul
Braşov au promo-
vat Braşovul la
Târgul de Turism
al României, care a
avut loc săptămâna
trecută, în Bucu-
reşti la Romexpo.

Vizitatorii de la
Târg au apreciat
calitatea materiale-
lor realizate şi a in-
f o r m a ţ i i l o r
cuprinse în acestea.

Cei doi parteneri asigură de
asemenea sustenabilitatea pro-
iectului „Experienţe culturale
de neuitat în inima Transilva-
niei” finanţat prin POR în pe-
rioada 2011-2012.

Târgul de Turism al Româ-
niei este organizat de Romex-
po de două ori pe an, şi de
fiecare care dată, participă
cele mai importante companii
din România şi din străinătate
de turism. 

La actuala ediţie au participat
peste 220 de companii din Ro-
mânia şi din străinăte. Vizita-
torii au găsit aici cele mai
tentante oferte pentru petrece-
rea perioadei sărbătorilor dar
şi pentru prima parte a anului
2015. Printre expozanţi s-au
regăsit: autorităţi de promovare
regională din România şi stră-
inătate, organizaţii patronale şi
asociaţii profesionale, agenţii
de turism şi tour-operatori, ho-
teluri şi pensiuni, organizatori
de congrese şi turism de afaceri,
agenţii de asigurări şi bănci,
edituri şi instituţii culturale care
au la dispoziţie o suprafaţă to-
tală de peste 7.000 mp în cadrul
căreia au fost prezentate oferte
de turism din România şi stră-
inătate, circuite, destinaţii exo-
tice, programe pentru turism
de aventură, turism cultural, ru-
ral şi de business, turism de tra-
tament balnear etc.

Ministerul Sănătăţii a cum-
părat 500.000 de doze de ser,
la jumătate faţă de anul trecut,
iar de săptămâna aceasta va în-
cepe vaccinarea gratuită. Per-
soanele care au prioritate la
vaccinarea antigripală sunt co-
piii, vârstnicii, gravidele, cei
care suferă de boli cronice, per-

sonalul medical, dar şi cei care
prezintă un risc de îmbolnăvire.
Pentru a se imuniza, pacienţii
trebuie să-şi facă o programare
la medicul de familie. Până
acum, Ministerul Sănătăţii co-
manda un milion de vaccinuri
antigripale, însă în această
toamnă doar cinci sute de mii

sunt disponibile. Oficialii mi-
nisterului dau asigurări însă că,
dacă va fi nevoie, numărul fio-
lelor va fi suplimentat.

Persoanele care nu se regă-
sesc în categoriile de risc pot
achiziţiona vaccinul antigripal
din farmacii la un preţ de apro-
ximativ 30 de lei.

Începe campania de vaccinare antigripală
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Judeţul Braşov, promovat 
la Târgul de Turism al României 2014
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Şefi în grupă după victoria cu Irlanda de Nord

S-a jucat pe bandă rulantă
Weekend-ul a fost plin pentru
echipele angrenate în campa-
nia de calificare pentru CE
2016. Rezultate înregistrate în
meciurile disputate vineri şi
sâmbătă în cadrul prelimina-
riilor competiţiei de fotbal
Euro 2016, sunt următoarele:

Grupa C
Luxemburg – Ucraina 0-3
Au marcat: Iarmolenko '33,
'53, '56
Macedonia – Slovacia 0-2
Au marcat: Kucka '25, Ne-
mec '38
Spania – Belarus 3-0
Au marcat: Isco '18, Busquets
'19, Pedro Rodríguez '55

Grupa D
Georgia – Polonia 0-4
Au marcat: Glik '51, Krycho-
wiak '71, Sebastian Mila '73,
Milik '90+2
Germania – Gibraltar 4-0
Au marcat: Müller '12, '29,
Götze '38, Santos '67 (auto-
gol)
Scoţia – Irlanda 1-0
A marcat: Maloney '75
Grupa E
Anglia – Slovenia 3-1
Au marcat: Rooney '59 (pe-
nalti), Welbeck '66, '72 / Hen-
derson '57 (autogol)
San Marino – Estonia 0-0
Elveţia – Lituania 4-0
Au marcat: Arlauskis '66 (au-

togol), Schär '68, Shaqiri '80,
'90
Grupa F
Grecia – Insulele Feroe 0-1
A marcat: Edmundsson '61
Ungaria – Finlanda 1-0
A marcat: Gera '84
România – Irlanda de Nord
2-0
A marcat: Papp '74, '79
Grupa G
Austria – Rusia 1-0
A marcat: Okotie '72
Republica Moldova – Lie-
chtenstein 0-1
A marcat: Burgmeier '74
Muntenegru – Suedia 1-1
Au marcat: Jovetici '80 (pe-
nalti) / Ibrahimovici '9.

Austria –
Rusia 1-0
A marcat:
Okotie '72
Republica
Moldova –
Liechten-
stein 0-1
A marcat:
Burgmeier
'74
Muntene-
gru – Sue-
dia 1-1
Au mar-
cat: Jovetici '80 (penalti) /
Ibrahimovici '9.
Grupa I
Portugalia – Armenia 1-0

A marcat: Cristiano Ronaldo
'71
Serbia – Danemarca 1-3
Au marcat: Tosic '4 / Bend -

tner '60, '85, Kjær '62
Aseară s-au disputat alte nouă
jocuri ce au contat pentru pre-
liminariile CE 2016. 

România a învins Irlanda
de Nord cu scorul de 2-0
(0-0), vineri seara pe Are-
na Naţională din Bucu-
reşti, în preliminariile
EURO 2016 la fotbal şi a
urcat pe primul loc în
Grupa F. 

Fundaşul Paul Papp a marcat
ambele goluri ale tricolorilor,
în minutele 74 şi 79, la primul
meci din cel de-al treilea man-
dat de selecţioner al lui Anghel
Iordănescu. Acesta a fost pri-
mul succes al României în me-
ciurile oficiale cu Irlanda de
Nord. Tricolorii, care vor în-
frunta mâine Danemarca, la
Bucureşti, în meci amical, vor
juca următorul meci din preli-
minarii cu Insulele Feroe, pe
29 martie.

Ocazii da, goluri nu! În prima
parte… Prima ocazie a trico-
lorilor a venit abia în minutul
15, când Chiricheş a reuşit o
foarfecă din careu, dar Carroll
a fost la post. Nord-irlandezii
au replicat imediat şi Brunt a
tras periculos (16), dar balonul
a ocolit colţul lung al porţii lui
Tătăruşanu. 

Cea mai mare ocazie a echi-
pei României a fost irosită de
Chipciu (18), care a trimis în
bara transversală, iar apoi Car-
roll a reţinut mingea reluată de
stelist cu capul. Sânmărtean,
cel mai bun jucător al repre-
zentativei României, a reuşit o
incursiune remarcabilă, însă a
preferat să centreze în faţa por-
ţii în locul unui şut şi Stancu a
luftat din doar 6 metri (32).
Britanicii au fost aproape să
dea lovitura pe o contră a lui
Laffertty (45), care a încercat
să-l surprindă pe Tătăruşanu la
colţul scurt, dar portarul nostru
a fost atent şi a acordat corner. 

Papp, omul cu golurile! La
doar 7 minute de la reluare, Raţ

putea deschide scorul, dar a
tras în portar, cu care rămăsese
singur. 

România a deschis scorul în
minutul 74, prin fundaşul Paul
Papp, care s-a infiltrat în careul
advers, la o fază prelungită, în
urma unui corner: 1-0. Acelaşi
Papp a majorat avantajul echi-
pei noastre, în minutul 79, când
a înscris cu capul în urma cen-
trării reuşite de Sânmărtean:
2-0. 

Cu victoria de vineri seara,
reprezentativa României ocupă
primul loc în grupa F, cu zece
puncte, după disputarea a patru
etape din preliminariile Cam-
pionatului European din 2016.
România are trei victorii: 1-0,
cu Grecia, 2-0 cu Finlanda, 2-
0 cu Irlanda de Nord, şi o re-
miză, scor 1-1, cu Ungaria.

Foarte aproape de turneul final.
Generalul Iordănescu a avut
emoţii înainte de meci. Dar şi
în timpul jocului. Nelipsitele
iconiţe au fost sărutate, con-
form obiceiului: înainte de pri-
mul fluier dar şi pe parcursul

întâlnirii. Şi divinitatea a ţinut
încă odată cu Tata Puiu. Grecia
a dat surpriza grupei şi a pier-
dut pe teren propriu cu pescarii
din Feroe, iar drumul României
duce tot mai clar spre turneul
final. „Sunt mulţumit şi vreau
să le mulţumesc băieţilor că au
jucat fotbal şi că au reuşit să

joace aşa cum mi-am dorit. Am
avut emoţii mari de tot şi am
trăit jocul la cote înalte. Nu-mi
vine să cred că grecii au putut
să piardă cu Feroe, e un semnal
şi pentru jocul nostru din pri-
măvară, cu cei din Faroe”, a
spus Anghel Iordănescu după
partidă.

Cu victoria contra Irlandei de Nord, tricolorii sunt foarte aproape de calificarea la EURO 2016

Se vede tot mai clar CE 2016
Pagină relizată de
Marian Botezatu

Tricolorii au votat!
Jucătorii echipei naţionale, aflaţi în cantonament
pentru meciul amical cu Danemarca, au votat, du-
minică, la şcoala numărul 1 din Mogoşoaia, unde
au fost duşi cu autocarul, alături de staf-ul tehnic
condus de selecţionerul Anghel Iordănescu. „Am
votat pentru progresul României, o Românie puter-
nică şi unită”, a declarat Iordănescu la ieşirea de
la urne. La vot au participat şi preşedintele FRF,
Răzvan Burleanu, şi secretarul general al forului,
Gheorghe Chivorchian. „Avem o responsabilitate.
Înainte de a fi fotbalişti, antrenori sau preşedinţi,
suntem cetăţenii acestei ţări şi vrem să încurajăm
prezenţa la vot. Am votat cu speranţă şi încredere.
Atunci când eşti la stadion şi auzi zeci de mii de
voci care strigă «Hai România», această unitate ar
trebui să depăşească graniţele. Echipa naţională
e mult mai unită acum ca înainte, determinarea de
care dă dovadă va continua. Ne dorim să deschidem
uşile şi pentru jucători din ce în ce mai tineri. Sunt
sigur că ne va duce la Euro-2016”, a declarat şeful
de la FRF, Răzvan Burleanu.

Mihai Roman şi Adi Popa, chemaţi la lot!
Două accidentări, a lui Cristi Tănase şi a lui Bogdan
Stancu, l-au obligat pe Anghel Iordănescu, selecţio-
nerul naţionalei, să facă modificări în lotul pentru
amicalul contra celor din Danemarca, programat
marţi, 18 noiembrie, de la 20:30. Astfel, după ce l-a
chemat pe Mihai Roman, atacantul în vârstă de 22
de ani de la Pandurii Târgu Jiu, pentru a-l substitui
pe Stancu, Iordănescu a apelat la serviciile lui Adi
Popa, mijlocaşul Stelei, care îl înlocuieşte pe colegul
său de echipă, Tănase, informează frf.ro. În vârstă
de 26 de ani, Adi Popa a adunat până în prezent pa-
tru selecţii la echipa naţională, pentru care nu a reuşit
să înscrie niciun gol. Se va alătura lotului primei re-
prezentative în cantonamentul de la Mogoşoaia în
cursul acestei zile.

„Ciocanul” Klitschko loveşte din nou!
Sportivul ucrainean Vladimir Klitschko şi-a păstrat
titlurile IBF-WBA-WBO la categoria grea, după ce l-
a învins pe bulgarul Kubrat Pulev prin KO în repriza
a cincea, sâmbătă, la Hamburg. Pulev a început slab
încă din prima repriză când a fost numărat de două
ori, însă de fiecare dată a revenit şi a continuat lupta
cu uriaşul Klitshko. Şi în a treia rundă bulgarul a fost
trimis la podea, însă şi de această dată a reuşit să
se ridice, făcând semn că a fost împins. Lovitura de-
cisivă a venit în repriza a cincea, când Klitschko l-a
făcut KO pe Pulev cu un croşeu de stânga în bărbie.
Astfel, ucraineanul a ajuns la cea de-a 63-a victorie
la profesionişti din 66 de lupte. La 38 de ani, Klits-
chko, neînvins din 2006, are acum în palmares 63
de victorii, din care 54 prin KO, şi trei înfrângeri.

A marcat: Paul Papp (74, 79). 
Cartonaşe galbene: McLaughlin (45+1), Pintilii (47), Lafferty
(52), Sânmărtean (75), Maxim (77).
România: Tătăruşanu – Papp, Chiricheş, Grigore, Raţ –
Pintilii, Sânmărtean –Torje (Hoban, 80), Chipciu, Tănase
(Maxim, 58) – Stancu ( Keşeru, 46). 
Selecţioner: Anghel Iordănescu
Irlanda de Nord: Carroll – McLaughlin, McAuley ,Hughes,
McGivern – McGinn (Clingan, 63), Norwood, Baird, Evans
(McKay, 79), Brunt – Lafferty
Selecţioner: Michael O'Neill
Arbitru: Jonas Eriksson; arbitri asistenţi: Mathias Klase-
nius, Daniel Wärnmark; arbitru de rezervă: Mehmet Cu-
lum; arbitri asistenţi adiţionali: Stefan Johannesson,
Markus Strömbergsson (toţi din Suedia)
Delegat UEFA: Kazimierz Oleszek (Polonia), observator
UEFA pentru arbitri: Eyjolfur Olafsson (Islanda)

România – Irlanda de Nord 2-0 (0-0) 



Corona Braşov a făcut
un pas important către
calificarea în optimile
Cupei EHF după succe-
sul de sâmbătă seară
din Slovacia, 31-28, de
pe terenul celor de la Iu-
venta Michalovce. 

Fetele antrenate de Bogdan
Burcea şi Dumitru Berbece
au dictat ritmul în marea ma-
joritate a timpului şi sunt
acum la doar 60 de minute
de calificarea în faza urmă-
toare a competiţiei. 

Corona Braşov a obţinut
un rezultat foarte bun în ve-
derea returului de duminică
23 noiembrie, de pe teren
propriu. Braşovencele au tu-
rat motoarele ceva mai greu,
şi gazdele au tras speranţe în
primele 25 de minute ale jo-
cului. La scorul de 16-14 în
favoarea gazdelor, Corona a
înscris de patru ori consecu-

tiv până la pauză şi a preluat
controlul partidei. În partea
a doua Iuventa s-a apropiat
cel mai mult la un gol de
echipa lui Bogdan Burcea,
ultima oară în minutul 54,
26-27. Camelia Hotea şi
Oana Apetrei nu au fost de
acord cu acest lucru şi au
desprins Corona la trei lun-
gimi, diferenţă înregistrată şi
la finalul întâlnirii. 

Probleme medicale în tabăra
Coronei. Arbitrii ucraineeni
Mishchuk şi Rozhkov au
condus jocul, într-o manieră
destul de ciudată: au lăsat jo-
cul extrem de liber şi au în-
chis ochii la durităţile
gazdelor . Cristina Zamfir şi
Adriana Ţăcălie au ieşit şifo-
nate după jocul din Slovacia. 

Problemele cele mai impor-
tante le-a acuzat însă portarul
Denisa Dedu, care a şi fost
scoasă din teren în prima re-
priză. Dedu va face un RMN,

pentru a vedea cât de serioasă
este problema musculară.

„Am avut un arbitraj ostil
încă de la început. Cei doi
ucraineni au permis un joc
destul de dur al gazdelor şi
au fluierat într-o singură di-
recţie. Fetele au reuşit însă
să se mobilizeze şi să încerce
să-şi facă jocul şi în aceste
condiţii” a punctat principalul
Coronei, Bogdan Burcea.

„Trebuie să fim atenţi!” Co-
rona a câştigat la trei goluri
în Slovacia, dar tehnicianul
Bogdan Burcea nu crede că
acccederea în optimile Cupei

EHF a fost deja rezolvată.
„Trebuie să fim atenţi, pre-
cauţi Mai sunt 60 de minute
de joc. Sperăm să nu mai
avem parte la retur nici de
un arbitraj precum cel al
ucrainenilor” consideră Bur-
cea. Partea cea mai grea va
fi refacerea jucătoarelor,
având în vedere că formaţia
braşoveană a revenit în ţară,
cu autocarul, imediat după
meci, fără a înnopta pe drum.
Iar până la meciul retur de
duminică, va juca în campio-
nat un alt meci dificil, cu re-
velaţia SCM Craiova.

Corona Braşov, 
pas mare spre optimi!

Iuventa: Trehubova 8, Szollosiova 7, Kucher 3, Hornakova
3, Wollingerova 2, Krasko 2, Levchenko 2, Holesova 1
Corona: Hotea 7 goluri, Zamfir 6, Brădeanu 5, Chiper 3,
Neagu 3, Bondar 2, Ţăcălie 2, Apetrei 2, Raţiu 1

Iuventa Michalovce – Corona Braşov 
28-31 (16-18)

SPORT 917 noiembrie 2014

Spectacol cu Olimpia, 
sub panou

Baschetbalistele de la
Olimpia Braşov le-au între-
rupt şirul de cinci victorii
consecutive celor de la
BCM Tymes Politehnica
Timişoara. Formaţia de sub
Tâmpa a făcut un meci
foarte bun şi a închis tabela
la 86-74(25-16,22-25,14-
16,26-17). Cea mai bună
marcatoare a meciului a
fost americanca Braşovului,
Britney Jones, care a înche-
iat cele 40 de minute cu 37
de puncte, 3 recuperări şi

patru pase decisive. Colega
sa, Carla Bartee, a urmat-o
în clasamentul celor mai
bune marcatoare, trecându-
şi în cont şi un „double-dou-
ble”, cu 16 puncte şi 19
recuperări. După 11 etape
consumate, Olimpia CSU
Braşov ocupă locul 7 în cla-
sament, cu un total de 17
puncte accumulate. În runda
cu numărul 12, fetele antre-
nate de Dan Calancea vor
juca în deplasare cu Univer-
sitatea Goldiş ICIM Arad. 

„Lupii” nu au noroc 
pe final…

Campioana României la
hochei pe gheaţă, Corona
Braşov, a mai înregistrat o
înfrângere la shot-out, în
Liga Mol. Sâmbătă seară,
braşovenii au cedat pe tere-
nul maghiarilor de la Mis-
kolc, cu 3-2 (1-1, 1-0, 0-1,
0-0, 1-0), după ce cu o zi
înainte fuseseră învinşi cu
4-3, tot la şuturile de depar-
tajare, de Debrecen. Corona
a câştigat un punct supli-
mentar, dar la fel de bine se
poate spune că a pierdut alte

două. Braşovenii au deschis
scorul prin Antal (Fodor şi
Petres), după care s-au văzut
conduşi cu 2-1, până cu 7
minute şi jumătate înainte
de final. Egalarea a venit de
la Virag (Saluga şi Peter).
Miskolc a obţinut succesul
în şuturile de departajare,
unde Corona din nou nu a
reuşit să marcheze. Seria jo-
curilor din Liga Mol pe tă-
râm maghiar, va fi încheiată
astăzi de Corona, contra ce-
lor de la Dab Docler. 

Pagină relizată de
Marian Botezatu

Unirea, remiză cu liderul
Liderul serie B2, ACS Poli Timişoara, şi Unirea Tăr-
lungeni au terminat la egaliate, în etapa cu numărul
13 a ligii secunde: 1-1. Formaţia din vecinătatea
Braşovului devine astfel prima echipă care reuşeşte
să nu ia bătaie de la ACS Poli Timişoara în ultimele
săptămâni. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 23
prin Keita. Unirea a reuşit egalarea la doar 4 minute
de la reluarea actului secund, prin Rareş Forika. Ti-
mişoara a avut victoria la îndemână, dar Belu a ratat
o lovitură de la 11 metri. Cu 16 puncte acumulate,
Unirea Tărlungeni ocupă locul 6 în clasamentul seriei
B2. În etapa cu numărul 14, formaţia antrenată de
Daniel Bona va juca sâmbătă 22 noiembrie, pe teren
propriu cu CS Caransebeş. 

Natea, argint pe tatami!
Sportivul român Daniel Natea a cucerit medalia de
bronz la categoria +100 kg a Campionatului Euro-
pean de judo pentru tineret de la Wroclaw (Polonia),
singura medalie a delegaţiei României la această
competiţie. Natea i-a învins învins succesiv pe be-
larusul Artsiom Filatau prin ippon, pe slovenul Vito
Dragic prin yuko şi pe ucraineanul Serghei Zveriev
prin ippon, înainte de a fi învins în semifinale de
rusul Anton Krivobokov prin ippon. În meci pentru
medalia de bronz, Natea l-a întrecut prin ippon pe
polonezul Kamil Grabowski. La această competiţie
continentală, unde am avut 9 participanţi, România
a mai obţinut un loc 5 prin Denisa Ungureanu la ca-
tegoria 48 kg.

Brânză a tras bine în China
Sportiva Ana Maria Brânză s-a clasat, sâmbătă, pe
locul doi în etapa de Cupă Mondială la spadă feminin
de la Xuzhou (China). Brânză a fost învinsă în finală
de Szasz Eemese din Ungaria, scor 14-9. Echipa
României, în componenţa Ana Maria Brânză, Simona
Gherman, Simona Popa, Amalia Tătăran, s-a clasat,
duminică, pe locul 10 la etapa de Cupă Mondială
de spadă feminin de la Xuzhou (China).România a
fost învinsă pe tabloul de 16 de Germania, scor 27-
21, după care a evoluat pe tabloul pentru locurile
9-16. Româncele au învins Ucraina, scor 43-42, şi
Brazilia, scor 45-29, dar au pierdut în faţa Coreei
de Sud, scor 36-38. Concursul a fost câştigat de
China, după 42-23 în finală cu Italia. Podiumul a
fost completat deElveţia, care a învins în finala mică
Rusia, scor 45-34.
La competiţie au participat 20 de echipe.

Victorie mare pentru Baia Mare
Campioana României la handbal feminin, HCM Baia
Mare, a obţinut o victorie preţioasă în deplasare, 28-
22 (10-10), în faţa formaţiei poloneze MKS Selgros
Lublin, într-un meci disputat duminică în cadrul grupei
D a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale
formaţiei băimărene au fost Valentina Ardean Elisei-
5 goluri, Eliza Buceschi, Alexandra do Nascimento
şi Anastasia Lobach– fiecare câte 4 goluri. HCM Baia
Mare a obţinut a doua sa victorie în grupă şi a urcat
pe locul 2 cu 4 puncte, fiind devansată de Larvik
(Norvegia) cu 10 puncte, virtual calificată în faza gru-
pelor principale. Locurile 3 şi 4 sunt ocupate de Metz
şi respectiv Lublin cu câte 3 puncte. În ultimul său
joc din grupă, HCM Baia Mare va juca acasă cu Metz
Handball pe 21 noiembrie de la ora 19,00. Băimă-
rencelor le este suficientă şi o remiză pentru a se
califica în faza următoare a Ligii Campionilor.

Dulgheru, cea mai tare la Dubai
Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru,
cap de serie 6, a câştigat sâmbătă finala turneului
challenger ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite),
dotat cu premii totale de 75.000 de dolari, după ce
a învins-o pe japoneza Kimiko Date-Krumm cu 6-3,
6-4. Alexandra Dulgheru (25 ani, 104 WTA), a învins
în finală o veterană a circuitului WTA, japoneza Ki-
miko Date Krumm de 44 ani, nr. 115 WTA.



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

NORTHMEN: SAGA
VIKINGILOR -PREMIERĂ-
(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15) Gen: Acţiune,
Aventuri
Durata: 97 minute
orele: 18:30, 20:30
MAGIE ÎN LUMINA LUNII -
PREMIERĂ– 
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG) Gen: Comedie, Dramă
Durata: 97 minute
ora: 19:15
ELIZA GRAVES -PREMIERĂ-
Regie: Brad Anderson
(N-15) Gen: Thriller
Durata: 112 minute
ora: 22:00
O MINCIUNĂ NECESARĂ
-PREMIERĂ-

(THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12) Gen: Dramă

Durata: 110 minute
ora: 18:00
CU CE ŢI-AM
GREŞIT NOI,
DOAMNE? -
PREMIERĂ-
(QU’EST-CE QU’ON A
FAIT AU BON DIEU?)
Regie: Philippe de
Chauveron
(AP-12) Gen:
Comedie
Durata: 97 minute
ora: 20:00
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND
PRIN UNIVERS 
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher
Nolan
(AP-12) Gen: SF,
Aventuri
Durata: 169 minute
orele: 16:15, 21:15

PATIMILE MARIEI 
(STATIONS OF THE CROSS)
Regie: Dietrich Brüggemann

(AG) Gen: Dramă
Durata: 107 minute
ora: 16:00
BOXTROLI -3D-
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) Gen: Animaţie, Aventuri
Durata: 97 minute, dublat
ora: 13:15
JOHN WICK
Regie: David Leitch, Chad Stahelski
(N-15) Gen: Acţiune, Thriller
Durata: 96 minute
ora: 14:15
BARBAŢI MIŞTO 
(THE STAG)
Regie: John Butler
(AP-12) Gen: Comedie
Durata: 94 minute
orele: 16:30, 22:15
FURIA: EROI ANONIMI 
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Gen: Acţiune, Dramă, Război
Durata: 134 minute
ora: 13:45

DIVERTISMENT10 Luni

După o pauză de un an,
motivată de renovarea
şi modernizarea Sălii
Mari a Teatrului „Sică
Alexandrescu”, Festiva-
lul de Dramaturgie Con-
temporană revine pe
scenă cu o nouă ediţie,
cea de a XXV-a.

Astfel, în cele şapte zile de
Festival, în perioada 24-30
noiembrie, publicul braşovean
va putea vedea spectacole de
top semnate de Alexandru
Dabija, Ion Caramitru, Clau-
diu Goga, Vlad Massaci,
Cristi Juncu, Florin Piersic Jr,
spectacole pe texte contem-
porane produse de teatre din
Bucureşti şi din ţară. 

Şi Teatrul „Sică Alexan-
drescu” va fi prezent în pro-
gram cu trei dintre cele mai
recente premiere: „American
Buffalo” de David Mamet,
„Olenka” de Vasili Sigarev şi
„Povestiri alese” de Donald

Margulies. 
Seara de gală va fi cu sigu-

ranţă o seară de excepţie fiind
asigurată, pe lângă festivitatea
de decernare a premiilor, şi
de „feeria muzicală” Sânziana
şi Pepelea de Vasile Alec-
sandri, în regia lui Alexandru
Dabija şi pe muzica Adei Mi-
lea şi Ancăi Hanu.

Biletele s-au pus în vânzare
la Casa de Bilete a teatrului
şi pe www.biletebrasov.ro. 

Programul Festivalului: 
Luni, 24 noiembrie
◾ ora 19.00 – Sala Mare –
Deschiderea Festivalului:
„Acasă, în miezul verii” de
Tracy Letts, regia Claudiu
Goga (Teatrul Naţional
„V.Alecsandri”, Iaşi)

Marţi, 25 noiembrie
◾  ora 18.30 – foaier Sala
Mare – lansare de carte: 
– Jerzy Grotowski, Teatru şi
ritual. Scrieri esenţiale

– Peter Brook, Spaţiul gol
– Konstantin Sergheevici Sta-
nislavski, Munca actorului cu
sine însuşi, vol. 2. 
Volume editate de Editura
Nemira în colecţia Yorick.
◾  19.00 – Sala Mare: „Un pic
prea intim” de Rajiv Joseph,
regia Cristi Juncu (Teatrul
„Nottara”, Bucureşti)

Miercuri, 26 noiembrie
◾  ora 18.30 – foaier Sala
Mare – lansare de carte: Ta-
deusz Kantor – Scrieri despre
teatru
◾  ora 19.00 – Sala Mare:
„Bârfe, zvonuri şi minciuni”
de Neil Simon, regia Ion Ca-
ramitru (Teatrul Naţional Bu-
cureşti)

Joi, 27 noiembrie
◾  ora 17.00 – Sala Studio:
„American Buffalo” de David
Mamet, regia Vlad Massaci
(Teatrul „Sică Alexandrescu”,
Braşov)

◾  ora 20.00 – Sala Mare:
„Păi... despre ce vorbim noi
aici, domnule?” de Cătălin
Ştefănescu, adaptare după ro-
manul Moromeţii de Marin
Preda, regia Alexandru Dabija
(Teatrul ACT, Bucureşti)

Vineri, 28 noiembrie
◾  ora 17.00 – Sala Studio:
„Olenka” de Vasili Sigarev, re-
gia Sânziana Stoican (Teatrul
„Sică Alexandrescu”, Braşov)
◾  ora 20.00 – Sala Mare:
„Acasă la tata” de Mimi
Brǎnescu, regia Vlad Massaci
(Teatrul de Comedie, Bucu-
reşti)

Sâmbătă, 29noiembrie
◾  ora 17.00 – Sala Studio:
„Povestiri alese” de Donald
Margulies, regia Vlad Zamfi-
rescu (Teatrul „Sică Alexan-
drescu”, Braşov)
◾  ora 20.00 – Sala Mare:
„Tom şi Jerry” de Rick Cleve-
land, regia Florin Piersic jr.
(Teatrul Tineretului Metropo-
lis)

Duminică, 30 noiembrie
◾  ora 18.30 – foaier Sala
Mare – lansare de carte:
– Revista Cetatea literară (di-
rector Camil Petrescu), colec-
ţie completă în ediţie
anas tatică
– Caragiale în vremea lui de
Camil Petrescu – „Procesul
„tovarăşului Camil”, docu-
ment de istorie literară datorat
lui Ion Vartic
◾  ora 19.00 – Sala Mare –
Festivitatea de Premiere:
„Sânziana şi Pepelea” de Va-
sile Alecsandri, regia Alexan-
dru Dabija (Teatrul Naţional
Cluj-Napoca)

Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi o capacitate de comunicare foarte bună şi re-
zolvaţi mai uşor toate problemele. Aveţi succes în societate
şi în toate activităţile legate de cămin. 
Taur. Puteţi rezolva o problemă financiară care vă frământă
de multă vreme. S-ar putea ca dimineaţă să vi se propună
o colaborare. 
Gemeni. Este o zi destul de dificilă, în care aveţi multe de
rezolvat. Principala problemă s-ar putea să fie de natură fi-
nanciară, dar vă sfătuim să nu vă faceţi griji. 
Rac. Dimineaţă sunteţi hotărât să faceţi câteva schimbări în
cămin, dar nu sunteţi sigur că partenerul de viaţă va fi de
acord. Stabiliţi-va clar priorităţile şi v-aţi asigurat succesul! 
Leu. Aveţi şanse de reuşită în orice domeniu, mai ales la
examene. Relaţiile sentimentale merg bine, dar vă recoman-
dăm să fiţi mai atent la problemele partenerului de viaţă.
Fecioară. Un prieten vă dă de gândit, sfătuindu-vă să vă tem-
peraţi dorinţa de a câştiga bani cu orice preţ. Încercaţi să
vedeţi şi alte interese decât cele de natură materială! 
Balanţă. Simţul practic şi dorinţa de schimbare vă ajută să
intraţi în afaceri. S-ar putea ca un prieten să văpropună o
colaborare aparent profitabilă. 
Scorpion. S-ar putea să începeţi o nouă etapă, mai ales în
plan social sau sentimental. Nu este exclus să demaraţi o
afacere. Sunteţi comunicativ şi puteţi avea succes în călătorii. 
Săgetător. Zi prielnică pentru ieşiri cu prietenii. Aveţi posi-
bilitatea să rezolvaţi uşor probleme familiale. Vi se conturează
un plan de afaceri la care vă gândiţi de multă vreme.
Capricorn. Partenerul de viaţă vă impresionează cu un cadou
la care nu vă aşteptaţi. Spre seară, vă simţiţi bine împreună,
la o ieşire cu prietenii. 
Vărsător. Colegii de serviciu şi partenerul de viaţă vă apreciază
pentru dorinţa de schimbare şi înnoire. Organizaţi-vă cât
mai riguros şi nu pierdeţi timpul! 
Peşti. Intentionaţi să vă implicaţi mai mult în treburile casei,
iar partenerul de viaţă este încântat. Relaţiile cu cei din jur
sunt foarte bune şi puteţi să încheiaţi contracte. 

Festivalul de Dramaturgie
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi în Braşov

4 3 7 5 9 1 2 8 6
9 6 2 4 8 3 1 5 7
1 8 5 7 2 6 9 4 3
5 1 9 3 7 2 4 6 8
6 7 8 1 4 9 3 2 5
3 2 4 6 5 8 7 9 1
8 4 1 2 3 5 6 7 9
7 9 6 8 1 4 5 3 2
2 5 3 9 6 7 8 1 4
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Din presa maghiară
Cucerim lumea cu flori
Ţinutul „verii veşnice” îşi primeşte vizitatorii cu mare fast.
Acum 8 decenii s-au cons truit primele sere pentru flori
la Codlea, pentru a bucura braşovenii cu cadouri înmi-
resmate şi colorate, iar azi trimit flori în toată ţara, chiar
şi în străinătate. Generaţii la rând au cultivat flori şi au
crescut cu ele. 

Serele de sticlă s-au răspândit în perioada dintre cele două
războaie mondiale. Se cultivau flori pe 35.000�mp. După
eliberare serele de la Codlea au început imediat să pro-
ducă, şi atunci începe şi cultivarea legumelor în sere. 
Anul 1953 este important în existenţa serelor Codlea.
Se pune accent pe modernizarea serelor şi pe diversi-
ficarea produselor. În 1965 începe producţia în primele
sere industriale. La începutul anul 1969 cele cinci ferme
de la Codlea se întindeau pe 8 hectare. Pe un hectar şi
jumătate se cultivau legume, restul de teren fiind trans-
format într-un covor de flori. Acum s-au mai pus în func-
ţiune sere pe încă 11 hectare. 
Inginerul şef Ioan Pârvulescu face ghidajul printre serele
vechi şi noi. Într-unul din halele care se construiesc acum
ne întâlnim cu inginerul şef al trustului de cons trucţii cu
numărul 502, Montsch Harald. Amândoi au interesul să
se finalizeze noua seră ce va aduce un câştig de mai
multe milioane.
Tradiţia şi modernul se îmbină armonios aici. În curând
irigarea plantelor, precum şi prepararea soluţiilor de stropit
se va face automatizat. Cu o producţie de 2 milioane de
garoafe pe hectar, aici este cea mai mare şi modernă
uzină de flori. La Sere Codlea lucrează 400 de angajaţi,
dintre care 11 ingineri agronomi. 
Cel mai apreciat şi respectat este meşterul grădinar Dé-
nes Jakab, despre el se poate afirma că este omul nu-
mărul 1 al grădinăritului din Codlea şi are o vechime de
patruzeci de ani în imperiul florilor. Alături de el sunt men-
ţionaţi meşterii de specialitate Vasile Vîntu, Berecz Lajos,
Stoff Hugo, muncitorii Ambrus István, Tóth Magda, Viorica
Seceleanu, Göbel Franz, Elena Comănelea.
Sere Codlea se bucură de o apreciere foarte mare şi pe
plan internaţional. Exportă flori la Berlin, Londra, Oslo, Pra-
ga, Viena, München, Belgrad, Leipzig, Helsinki, Genf. Este
ceva special să poţi trimite în lume avioane pline cu florile
de la Codlea. Acestea au dus la un export de flori de patru
ori mai mare decât anul trecut. În acest an s-a extins şi re-
ţeaua de florării şi vin cereri din toate zonele ţării. Cererea
mare pe piaţa florilor reflectă creşterea nivelului de trai,
florile reprezentând prietenul confident al vieţii cotidiene.

Fazekas István. Virággal világot hodítók. 
În: Brassói La pok, nr. 20, noiembrie 1969

În acest articol semnat de
psihologul R. Băciulescu
şi maiorul V. Iordache era
vorba despre suprave-
gherea cu moderne
aparate radar de către
miliţie a „bunei desfă-
şurări a traficului rutier,
depistării operative a
cazurilor de încălcare a
disciplinei, am spune, a
eticii, circulaţiei”. 

Cei doi au însoţit „la lucru”,
pe traseu, un echipaj al for-
maţiunii de lucru din cadrul
Miliţiei „muncipiului” Braşov,
condus de tov. maior A. Iurac,
„înarmat” cu staţii de radio-
emisie-recepţie şi aparat radar.
Prima oprire, pe str. Aurel
Vlaicu, unde au şi apărut
„cascadorii”, nu ai vitezei. 

Astfel, tov. P. Sulică, con-
ducătorul autoturismului apar-
ţinând de C.I.L.A. Braşov,
circula prin dreptul radrului
cu viteza de 89 km pe oră,
deci cu 29 km la oră mai mult
decât prevederile legale!
„Cum, am depăşit viteza le-
gală? Nu se poate, nu cred...
Io sînt şofer de ani de zile şi
conduc cu multă atenţie”,
scoate pe gaura gurii, tâmp,
Sulică. 

Mai „grăbit”, N. Cristolo-
veanu, angajat la uzina
„23 August” Bucureşti, cir-

cula prin Braşov nici mai
mult nici mai puţin „decât
cu... 112 km la oră”! Ama-
torii de viteză excesivă nu
au lipsit nici de pe Calea Bu-
cureştilor, astfel I. Capriş,
aflat nu pe o capră, ci la vo-
lanul unui autoturism, „zbu-
ra” cu 79 km la oră, deşi
trebuia să ruleze cu maxi-
mum 60 km pe oră. Un alt
şofer, tov. ing. L. Ludu, care
conducea un autoturism cu
75 km la oră a răspuns cu

candoare: „Nu ştiam că ie
acizdea radaru’. Nu l-am ob-
servat, toarşu’ maior”! 

Recordul de viteză în oraş
l-a deţinut în acea zi de po-
mină, fără doar şi poate, tov.
I. Crăciun, mecanic auto la
„Auto-service” Bartolomeu,
care a fost oprit când condu-
cea parcă inconştient de ne-
bun autoturismul cu 116 km
la oră! 

Erau însă şi şoferi profe-
sionişti care conduceau ma-

şinile nesăbuit de dement; ast-
fel, C. Istrate, conducătorul
unei autofurgonete care avea
60 km la bord la trecerea prin
dreptul radarului, era „ferm
convins că circula reglemen-
tar deşi, se ştie, viteza maxi-
mă prevăzută de regulament
pentru acest tip de autovehi-
cule este de 40 km la oră”. 

(„Drum Nou”, 
5 noiembrie 1972)
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În sala Ateneului bucureş-
tean s-a ţinut un concert la

care a participat, printre alţi
solişti, tânărul braşovean

Geor ge Dima (33 de
ani). Concertul s-a dat
în prezenţa regelui Ca-
rol. Publicul format în
mare majoritate din
aristocraţi, a aplaudat cu
plăcere, iar la interpre-
tarea „Brâului româ-
nesc”, spectatorii din
primele bănci „au înce-
put a juca de ţi se părea
că eşti pe vremea bătrâ-
nului Orfeu”. 

(Gazeta de
Transilvania, nr. 95,

noiembrie 1880)

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Cu radarul pe străzile Braşovului
17 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”

Concertul tânărului George Dima
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Primul pod suspendat
între două vârfuri mun-
toase, de pe care se pot
admira crestele a peste
20 de munţi din Alpi, a
fost inaugurat recent în
staţiunea elveţiană Gla-
cier 3000.

Numit Peak Walk by Tis-
sot, podul începe de pe vârful
View Point, unde se află
punctul terminus al teleferi-
cului Glacier 3000, şi se ter-
mină pe vârful Scex Rouge.

Construcţia - prima de acest
gen din lume - are o lungime
de 107 metri şi o lăţime de

80 de centimetri şi a
costat costat 1,6 mi-
lioane de euro. Ac-
cesul pe pod este
gratuit şi recomandat
numai celor care nu
sufăr de rău de înăl-
ţime.

Priveliştea pe care o oferă
este cu totul deosebită: 24 de
vârfuri de peste 4.000 de
metri, printre care Eiger,
Mönch, Jungfrau, Cervino,
Grand Combin şi Mont Blanc

Conform paginii de internet
http://www.glacier3000.ch/,

podul este deschis tot timpul
anului, în funcţie de condiţiile
meteorologice, iar staţiunea
Glacier 3000 este un veritabil
paradis pentru iubitorii de mun-
te, oferind, în orice anotimp,
nenumărate posibilităţi pentru
drumeţii şi diferite sporturi.

Pod suspendat 
în munţii Alpi

O bătrână care fusese declarată moartă 
s-a trezit după 11 ore, la morgă

O poloneză în vârstă de 91
de ani al cărei deces fusese
constatat la domiciliu de către
un medic şi fusese transpor-
tată la morgă s-a trezit după
11 ore, relatează Televiziunea
publică poloneză (TVP), ci-
tată de AFP.

Janina Kolkiewicz, din satul
Ostrow Lubelski (estul Polo-
niei), s-a trezit în camera fri-

gorifică de la morgă, spre stu-
pefacţia angajaţilor, care au
observat că un sac de plastic
de culoare neagră se mişca.

„Eu am întocmit certificatul
de deces. Sunt şocată, nu în-
ţeleg ce s-a întâmplat, inima
nu îi mai bătea, nu mai res-
pira. Am fost convinsă că era
moartă”, a declarat medicul
Wieslawa Czyz.

„Mătuşa mea nu ştie nimic
despre ce s-a întâmplat, are o
scleroză foarte avansată.
Când am adus-o acasă, ne-a
spus că îi era foarte frig şi a
cerut un ceai cald”, a declarat
Bogumila Kolkiewicz, nepoa-
ta bătrânei.

Poliţia a declanşat o inves-
tigaţie în acest caz, iar medi-
cul riscă să fie cercetat penal.

La cinci ani, este cel mai tânăr expert
certificat în computere din lume

Ayan Quresh a reuşit să ob-
ţină o certificare de profesionist
de la gigantul IT Micro soft,
scrie BBC.

Băiatul şi-a construit pro-
pria reţea de computere acasă.
Tatăl său, consul-
tant IT, este cel
care l-a introdus
în lumea calcula-
toarelor.

Quresh spune
că testul nu a fost
dificil, dar şi că
speră să înfiinţe-
ze, după ce mai
creşte puţin, pro-
priul hub IT în
Marea Britanie.

„Au fost întrebări cu varian-
tă multiplă de răspuns, între-
bări «drag and drop» şi

întrebări pe baza unui scena-
riu”, a povestit copilul.

Tatăl său spune că cel mai
dificil a fost să-i explice lim-
bajul testului, însă băiatul a
prins foarte repede noţiunile

şi a ţinut minte la ce se referă
termenii de specialitate pe
care i-a descris tatăl.

Copilul a început să fie in-
teresat de computere la trei
ani, când obişnuia să se joace
cu hard-urile şi plăcile de bază
vechi ale tatălui pentru a în-
ţelege cum funcţionează un

computer. „Am
descoperit că
orice îi spu-
neam, a doua zi
îşi amintea per-
fect, aşa că am
început să-i dau
cât mai multe
informaţii”, a
povestit tatăl.

Quresh pe-
trece în jur de
două ore în fie-

care zi învăţând despre com-
putere, sisteme de operare şi
software.

Ioana Băsescu a născut un băieţel
Ioana Băsescu a născut un băieţel, vineri dimineaţă,
anunţul fiind făcut de preşedintele Traian Băsescu pe
pagina sa de Facebook: ”Astăzi, în jurul orei 07.50, s-a
născut primul Băsescu. Este sănătos, are 3,4 kilograme
și ţipă!”, a scris preşedintele pe pagina sa de Facebook.
Traian Băsescu mai are o nepoţică în vârstă de un an şi
două luni, Sofia Anais, de la fiica sa cea mică, Elena.
Fiica cea mică a preşedintelui mai aşteaptă un copil,
fiind însărcinată în luna a şaptea. Ioana Băsescu s-a că-
sătorit cu avocatul Radu Pricop în luna iunie.

Cristi Borcea, eliberat pentru un test de paternitate
Cristi Borcea a fost escortat de la Penitenciarul Poarta
Albă la un laborator din Constanţa, unde i-au fost prele-
vate probe pentru testul ADN. Borcea este în plin scandal
cu avocata Simona Voiculescu, care susţine că are îm-
preună cu fostul finanţator al echipei Dinamo o fetiţă de
8 ani. Femeia a avut mai multe afaceri împreună cu Cristi
Borcea în urmă cu mai mulţi ani. Omul de afaceri se
apără şi susţine că în acea perioadă, Simona Voiculescu
ar fi avut relaţii şi cu alţi bărbaţi. Mai mult, Cristi Borcea
a mai cerut însă ca şi cei doi presupuşi amanţi ai avocatei
să îşi facă testul de paternitate. Cristi Borcea are trei
copii cu prima lui soţie, Mihaela, de care s-a despărţit în
2011. Omul de afaceri s-a căsătorit ulterior cu Alina, care
i-a dăruit la rândul ei un băiat.

Andreea Mantea, viitoare mămică
Una caldă, una rece pentru Andreea Mantea! Deşi, oficial,
a anunţat că s-a despărţit de câteva săptămâni de Cristi
Mitrea, câştigătorul emisiunii „Burlăciţa”, se pare că bru-
neta îi poartă în pântece copilul, şi este hotărâtă să ducă
sarcina la bun sfârşit. Pe de altă parte, pe plan profesional,
lucrurile s-au aşezat bine pentru Andreea. Ea urmează
să prezintă noul sezon al emisiunii „Burlacul”, care va
începe la Antena 1, anul viitor.


