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VALUTĂ

Poliţistul braşovean Remus Radu a câştigat Campionatele Naţionale
ale Ministerului Afacerilor Interne la judo. El a câştigat toate me-
ciurile prin ippon, înainte de încheierea timpului regulamentar.
„Ne bucurăm că avem colegi care ne fac mândri şi trebuie să îi

promovăm pentru că merită. De aceea, conducerea Inspectoratului
de Poliţie, colegii de la sindicat şi de la Corpul Poliţiştilor au decis
să îl premieze cu 3000 de lei.” a declarat comisar şef Liviu Naghi,
purtător de cuvânt la Poliţia Braşov.

Poliţist braşovean,
de opt ori campion

naţional la judo

Selecţionerul naţionalei României,
Victor Piţurcă, şi Federaţia Română
de Fotbal au reziliat contractul de
comun acord, a anunţat, ieri, site-ul
oficial al FRF. Victor Piţurcă pără-
seşte naţionala României după 96
de meciuri şi 53 de victorii, ultima
cu Finlanda, scor 2-0, în prelimina-
riile Campionatului European din

2016. Victor Piţurcă, care se afla la
al treilea mandat la echipa naţională,
a condus trei meciuri ale primei
 reprezentative în campania de cali-
ficare la Euro-2016: 1-0 în deplasare
cu Grecia, 1-1 acasă cu Ungaria şi
2-0 în deplasare cu Finlanda. Victor
Piţurcă se află în funcţia de selec-
ţioner al României din 1 iulie 2011. 

Victor Piţurcă pleacă de la naţională
Consiliul Judeţean Braşov a primit
de la Guvern în urma rectificării bu-
getare 13,634 milioane lei. Cea mai
mare sumă alocată din cotele defal-
cate din impozitul pe venit şi TVA,
9.685.000 lei, este destinată pentru
întreţinerea şi repararea drumurilor
judeţene şi comunale. Vicepreşedintele
CJ Braşov, Mihai Pascu, a precizat că

1,5 milioane lei din aceşti bani vor fi
alocaţi pentru asigurarea serviciului
de deszăpezire, suma fiind estimată
pe baza cheltuielilor efectuate în anii
anteriori pentru acest serviciu. Toto-
dată, alţi 1,98 milioane lei au fost alo-
caţi la rectificarea bugetară pentru
bugetul Consiliului Judeţean şi al ins -
tituţiilor subordonate. 

Rectificare pozitivă pentru bugetul CJ
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Turiştii care vor să viziteze
Parcul Natural Bucegi 

trebuie să plătească o taxă
Turiştii care vor dori să se plimbe prin Parcul Natural Bucegi
au de plătit o taxă de 5 lei. Biletul trebuie achiziţionat de
toate persoanele cu vârsta de peste 15 ani şi este valabil un
an. Taxa a intrat în vigoare de ieri.  Biletele vor putea fi achi-
ziţionate de la intrările principale în rezervaţie, dar şi prin
SMS sau online. Acestea vor fi valabile timp de un an, relatează
Ştirile ProTV. Reprezentanţii rezervaţiei susţin că banii adunaţi
în urma vânzării de tichetele vor fi investiţi în întreţinerea
parcului. „Această taxă de vizitare e necesară pentru a întreţine
traseele, pentru a ecologiza zona, pentru a reface marcaje”,
a explicat Horia Iuncu, directorul Parcului Natural Bucegi.
Pe de altă parte, chiar dacă zona nu este îngrădită, conducerea
parcului face apel la bunul simţ al turiştilor, avertizându-i
 totodată că vor exista şi patrule care vor circula pe trasee şi
vor verifica dacă oamenii au tichete. Potrivit sursei citate,
copiii sub 15 ani vor fi scutiţi de plata acestei taxe.
Platoul Bucegilor, situat la o altitudine de până la 2.400 de
metri, este acoperit cu pajişti alpine şi jnepenişuri. Datorită
amplasării lor şi panoramelor splendide pe care le oferă,
Munţii Bucegi atrag, anual, pe culmile lor, milioane de turişti.
Vârful Omu este cel mai înalt din Masivul Bucegi. Altitudinea
de 2.507 m la care se situează acest vârf, climatul montan şi
solurile alpine brun-acide au dus la apariţia unei vegetaţii cu
tufişuri de ienupăr sau jnepeniş. Culmea principală a Bucegilor
este situată între Valea Prahovei şi cea a Ialomiţei şi se ca-
racterizează în primul rând prin formele sale de relief puternic
contrastante: versantul prahovean (abrupt şi stâncos, cu o
 diferenţa de nivel de 500–900 m) şi platoul Bucegilor (podiş
înalt, având altitudini cuprinse între 1.600–2.400 m şi o
 înclinare de la nord către sud).
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Alegătorii care nu votează
la alegerile preziden�iale în
localitatea de domiciliu, pre-
cum și cei din străinătate tre-
buie să completeze o
declara�ie pe propria răspun-
dere când se prezintă la urne,
prin care își asumă că nu au
mai votat și nu vor mai vota
la acel tur de scrutin, arată o
decizie adoptată ieri  de Bi-
roul Electoral Central (BEC).

În această categorie intră
alegătorii care se prezintă la
vot și dovedesc cu actul de
identitate că domiciliază în
raza teritorială a sec�iei de vo-
tare respective, însă au fost
omiși din copia listei electo-

rale permanente; cei care în
ziua votării se află în altă co-
mună, oraș sau municipiu de-
cât cel de domiciliu; membrii
biroului electoral al sec�iei de
votare, persoanele însărcinate
cu men�inerea ordinii și care
nu sunt înscrise în copia listei
electorale permanente din
acea sec�ie; alegătorii care vo-
tează la sec�iile de votare din
străinătate, se arată în decizia
BEC. De asemenea, alegătorii
care își exercită dreptul de vot
prin intermediul urnei speciale
sunt înscriși într-un alt tabel
și vor completa declara�ia pe
propria răspundere că nu au
mai votat și nu vor mai vota

la acel tur de scrutin.
În decizia BEC se precizea-

ză că, în cazul alegătorului
neștiutor de carte, pe baza
declara�iei verbale a acestuia
că nu știe să scrie,
președintele biroului electoral
al sec�iei de votare sau mem-
brul desemnat de acesta com-
pletează declara�ia pe propria
răspundere a alegătorului cu
datele înscrise în actul de
identitate, men�ionând faptul
că alegătorul respectiv a de-
clarat că nu știe să scrie și că
datele personale ale alegăto-
rului corespund cu cele înscri-
se în actul de identitate, mai
arată sursa citată.

Noile manuale digitale pentru clasele I 
și a II-a pot fi deja utilizate la cursuri

Ministrul Educa�iei Na�ionale,
Remus Pricopie, a semnat ordi-
nele privind aprobarea noilor
manuale destinate disciplinelor
din clasele I și a II-a, câștigătoare
ale licita�iei organizate de MEN,
astfel că de miercuri cadrele di-
dactice, elevii, părin�ii și publicul
larg le pot accesa gratuit intrând
pe site-ul www.manuale.edu.ro.

Astfel, cadrele didactice pot
folosi deja la clasă manualele di-
gitale disponibile. Până la
achizi�ionarea pachetului manual

print - manual digital, ele pot fi
consultate pe platforma pusă la
dispozi�ie de MEN. Manualele
sunt pentru disciplinele "Mate-
matica și explorarea mediului"
pentru clasele I și a II-a, "Co-
municare în limba română", cla-
sa a II-a, "Comunicare în limba
modernă - Limba engleză" pen-
tru clasele I și a II-a, "Comuni-
care în limba maternă maghiară',
clasa I și 'Comunicare în limba
română pentru minorită�i", clasa
I. Noile manuale au și o com-

ponentă digitală, însă varianta
digitală nu înlocuiește manualul
tipărit, cele două variante ale
manualelor (print și digital)
func�ionând în paralel.

„În ceea ce privește lotul de
manuale pentru disciplina 'Co-
municare în limba română',
clasa I, contestat de către unii
ofertanți participanți la
licitație, MEN așteaptă decizia
Consiliului de Soluționare a
Contestațiilor”, se mai arată
în comunicat.

Acțiune de prevenire a furturilor din autotursime
Polițiștii brașoveni au orga-
nizat ieri o acţiune de pre-
venire a faptelor de furturi
din autoturisme, în zona
străzilor Berzei-Zorilor din
municipiul Braşov. Cu
această ocazie  poliţiştii au distribuit 400 pliante cu re-
comandări preventive privind furturile din locuinţe, au
discutat cu cetăţenii cu privire la evitarea lăsării la vedere
în autoturisme a bunurilor care atrag infractorii (telefoane
mobile, aparate foto, laptop-uri) şi au oferit doritorilor con-
sultanţă de specialitate cu privire la dotarea autoturismelor
cu echipamente antifurt precum şi cu sisteme de alar-
mare.

Concurs de tir pe poligonul de la Galaţi
Este vorba despre tradiţionalul concurs de tir organizat
de militarii de la Centrul de Instruire pentru Infanterie și
Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu” cu ocazia
”Zilei Armatei României“ care va fi sărbătorită în data de
25 octombrie. Reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai
diferitelor instituţii din oraş  şi-au demonstrat îndemânarea
ieri la concursul de tragere care a avut loc în poligonul
de la Galați, scrie bzf.ro. Concursul a început cu un in-
structaj bine definit prin care toți participanții la tragere
au înțeles ce au de făcut.Concursurile de tragere cu ar-
mamentul de infanterie au devenit deja o tradiţie la Fă-
găraş, iar ca în fiecare an au participat și reprezentanții
jandarmeriei care au dorit să fie alături de colegii lor la
ceas de sărbătoare.Toți cei care au fost prezenți ieri la
poligonul din Galați au tras focuri cu pistolul mitralieră
Kalashnikov de calibru 7,62 mm. Emoțiile au fost mari
pentru cei care au ținut pentru prima data în mâini o armă
reală. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 25
octombrie, la unitatea Centrului de Instruire pentru In-
fanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

Cei care nu votează în localitatea de
domiciliu vor fi obligați să dea o declarație 

Proiectul de înlocui-
re a sistemului de ilu-
minat din Parcul
Central, dar şi de rea-
menajare a aleilor şi
locului de joacă, va fi
gata până la începu-
tul lunii noiembrie,
promit reprezentan-
ţii Primăriei.

Lucrările au început în
urmă cu o lună şi au fost
înlocuiţi mai bine de ju-
mătate din stâlpii de ilu-
minat din parc,  urmând
ca în aproximativ o săptămână
să fie montaţi şi restul, să fie ra-
cordaţi la reţeaua electrică şi să
fie montate şi ultimele elemente,
respectiv corpurile de iluminat,
consolele ornamentale şi cutiile
de alimentare. Constructorul are
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 zo-
nele de intersec�ie a aleilor și în
zona locului de joacă. Eficienţa

noului sistem va fi cu 30% mai
mare decât în prezent, iar con-
sumul de energie se va reduce
cu 50%. Noii stâlpi vor avea o
înălţime totală de patru metri şi
au 20 de ani garanţie împotriva
coroziunii.

Odată cu reabilitarea siste-
mului de iluminat, care a pre-
supus şi săpături pentru
înlocuirea reţelelor, au fost rea-
bilitate şi aleile şi se derulează
şi lucrările de reabilitare a lo-

cului de joacă. Vor fi extinse
suprafeţele de amortizare de
sub elementele de joacă, pentru
a creşte siguranţa copiilor, şi va
fi amplasat încă un labirint.
Toate elementele de joacă şi
băncile de pe latura dinspre pri-
mărie vor fi recondiţionate.

În parc, pe lângă alei, se rea-
lizează şi refacerea zonelor
verzi. În unele locuri a fost ne-
voie de completarea cu pământ
vegetal, pentru nivelarea tere-

nului, şi de însămânţare
cu gazon, iar în altele, a
fost montat direct cu ga-
zon rulant.

„Este o investiție im-
portantă pentru orașul
nostru, pentru că vorbim
despre cel mai cunoscut
parc al Brașovului, și atât
partea de iluminat public,
cât și infrastructura pie-
tonală erau depășite și ca
soluții tehnice, și ca durată
de funcționare. Consider
că am ales cea mai bună
soluție tehnică pentru ilu-

minat, care va fi eficient și se
va încadra din punct de vedere
estetic și arhitectural în speci-
ficul acestei zone. Zonele verzi
şi locul de joacă trebuiau şi ele
reabilitate”, a declarat primarul
George Scripcaru.

După finalizarea lucrărilor din
Parcul Central, municipalitatea
inten�ionează să reabiliteze și
sistemul de iluminat din Parcul
Eroilor, care se află între Poștă
și Teatrul Dramatic. A.P.

Parcul Central  va avea  reţea nouă de iluminat public, dar şi toate aleile reabilitate

Parcul Central va fi
gata până luna viitoare

Foto: Andrei Paul



Trei sferturi dintre afacerile
de familie din România, res-
pectiv 74%, au înregistrat o
creștere a cifrei de afaceri în
ultimul an financiar, arată
sondajul PwC Family Busi-
ness Survey. 

Totodată, 62% dintre
participan�ii la sondaj se
așteaptă la o creștere constan-
tă a afacerii lor în următorii
cinci ani, iar al�i 13% mizea-
ză pe o creștere rapidă și
agresivă. Nevoia de continuă
inovare, instabilitatea pie�ei,
atragerea personalului cu
abilită�i cheie, competi�ia
acerbă și globalizarea accen-
tuată sunt men�ionate că fiind
cele mai importante provo-

cări pentru afacerile de fami-
lie din România. Pentru a
continua să crească, afacerile
de familie trebuie să se adap-
teze mai repede, să inoveze
mai devreme și să-și profe-
sionalizeze felul în care își
desfășoară opera�iunile.

„Este clar că au apărut noi
provocări la orizont pentru
afacerile de familie: contextul
economic este mai dificil,
competiția mai agresivă, pre-
siunea asupra prețurilor este
în creștere, iar schimbările se
produc cu o viteză din ce în
ce mai mare. Cu toate aces-
tea, afacerile antreprenoriale
dau dovadă de rezistență și
de capacitate de adaptare, ele

fiind fundamentul unei
creșteri economice sănătoase.
Totuși, există o dinamică a
familiei (family factor) care
poate avea un impact major
asupra companiei, impact
care pare să fie ignorat de că-
tre cei mai mulți respondenți”,
a declarat Alexandru Mede-
lean, liderul echipei de servi-
cii integrate  din cadrul PwC
România.

La nivel global, 65% din-
tre afacerile de familie au
crescut în ultimele 12 luni,
iar 70% se așteaptă să crească
constant în următorii cinci
ani. 15% caută să își dezvolte
afacerea în mod agresiv, com-
parativ cu 12% în 2012. 

Procurorii DNA cer instan-
ţei supreme arestarea preven-
tivă a şase persoane vizate în
dosarul retrocedărilor ilegale
de păduri şi terenuri agricole,
între care cei doi judecători
de la Tribunalul Covasna şi
beneficiarul a peste 43.000
de hectare de teren forestier.

Sunt propuşi pentru ares-
tare preventivă Sorin Ion Ia-
cob, Dan Costin Bengescu,
Iosif Kadas, Janica Poenaru
şi judecătorii Ordog Lorand
Andraş şi Gabriel Uţă de la

Tribunalul Covasna.
Cei doi judecători sunt acu-

zaţi de abuz în serviciu cu
consecinţe deosebit de grave,
după ce au făcut parte dintr-
un complet al Tribunalului
Covasna care a dispus admi-
terea unui recurs în materia
fondului funciar şi reconsti-
tuirea dreptului de proprietate
pentru peste 43.000 de hec-
tare de teren forestier şi de te-
ren agricol, situate pe raza
judeţului Bacău, în favoarea
unei persoane şi în defavoarea

Romsilva. În acest dosar sunt
urmări�i penal și liderul se-
natorilor PSD Ilie Sârbu și
deputa�ii PSD Viorel Hreben-
ciuc și Ioan Adam, dar și di-
rectorul Romsilva Adam
Crăciunescu. Tot miercuri, au
fost audiaţi la DNA Braşov
Prinţul Paul şi prinţesa Lia,
care, potrivit unor surse judi-
ciare, ar fi cumpărat influenţa
unor persoane cu atribuţii în
reconstituirea dreptului de
proprietate pentru obţinerea
mai multor terenuri şi clădiri.

Consiliul Judeţean Bra-
şov a primit de la Guvern
în urma rectificării buge-
tare 13,634 de milioane
de lei.

Cea mai mare sumă alocată
din cotele defalcate din impo-
zitul pe venit şi TVA,
9.685.000 lei, este destinată
pentru întreţinerea şi repararea
drumurilor judeţene şi comu-
nale. Vicepreşedintele CJ Bra-
şov, Mihai Pascu, a precizat că
1,5 milioane de lei din aceşti
bani vor fi alocate pentru asi-
gurarea serviciului de deszăpe-
zire, suma fiind estimată pe
baza cheltuielilor efectuate în
anii anteriori pentru acest ser-
viciu.

„Am estimat că 1,5 milioane
de lei ne vor ajunge pentru a
asigura deszăpezirea în lunile
noiembrie şi decembrie, pentru

celelalte luni de iarnă urmând
să alocăm fondurile necesare
din bugetul pe anul viitor. Ur-

mează ca împreună cu colegii
consilieri judeţeni să avem unele
discuţii pentru a stabili ce lu-

crări urgente de reparare a dru-
murilor comunale şi judeţene
vom finanţa. Săptămâna viitoa-

re, vom avea cel mai probabil
o şedinţă de plen în care vom
repartiza aceste sume”, a pre-
cizat Mihai Pascu.

Pentru 2014, CJ Braşov
primise 6,42 de milioane de
lei pentru întreţinerea şi re-
pararea drumurilor, sumă
care nu era deloc suficientă.
CJ Braşov are în curs de de-
rulare o licitaţie pentru atri-
buirea unui contract cadru de
întreţinere şi reparare a dru-
murilor judeţene pentru ur-
mătorii patru ani, licitaţia
fiind în curs de atribuire. Va-
loarea estimată fără TVA a
acordului cadru este de mi-
nimum 21.479.504 lei şi ma-
ximum 378.438.848 lei, la
licitaţia depunându-şi oferta
opt societăţi şi asocieri de fir-
me din toată ţara.

Bani şi pentru localităţi. To-
todată, alte 1,98 de milioane

de lei au fost alocate la recti-
ficarea bugetară pentru buge-
tul Consiliului Judeţean şi al
instituţiilor subordonate. Exis-
tă şi o rectificare negativă din
banii alocaţi din cotele defal-
cate pe venit pentru echilibra-
rea bugetelor autorităţilor
locale, însă aceasta este în cu-
antum de 15.000 de lei.

„O să vedem de unde va fi
tăiată această sumă, probabil
de la localităţile care au pri-
mit mai mulţi bani în martie.
În schimb, din cotele defalcate
din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale ne-au fost re-
partizate 1,992 milioane de
lei, bani pe care urmează ca
în urma discuţiilor din cadrul
comisiilor de specialitate şi
cu consilierii judeţeni să îi
împărţim pe localităţi”, a ex-
plicat vicepreşedintele CJ
Braşov.

Rectificare pozitivă
pentru bugetul județului

Cum merg afacerile de familie în România
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Procurorii cer șase arestări în dosarul
retrocedărilor ilegale de pădure
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Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene /CJUE/ a decis,
miercuri, că modalitatea de re-
turnare a taxei auto stabilită
prin OUG nr. 9 din 2013 este
una discriminatorie iar autori-
tăţile trebuie să achite români-
lor care solicită acest lucru nu
numai valoarea taxei în sine,
ci şi dobânzile aferente perioa-
dei în care taxa a fost încasată
nejustificat. „(...) sistemul men-
ţionat are ca efect exonerarea
autorităţilor naţionale de obli-
gaţia de a lua în considerare
dobânzile datorate contribua-
bilului pentru perioada cuprin-
să între perceperea nejustificată
a taxei pe poluare şi rambur-
sarea acesteia şi, prin urmare,
nu îndeplineşte cerinţa enunţată
la punctul 29 din prezenta ho-
tărâre (...) În aceste condiţii,

este necesar să se constate că
un sistem de rambursare pre-
cum cel în discuţie în litigiul
principal nu permite exercitarea
efectivă a dreptului la rambur-
sarea unei taxe percepute cu
încălcarea dreptului Uniunii de
care justiţiabilii dispun în te-
meiul acestui drept”, se arată
în decizia CJUE

Decizia CJUE vine în con-
textul unei decizii luate în pro-
cedura Ilie Nicolae Nicula
împotriva Administraţiei Fi-
nanţelor Publice a Municipiului
Sibiu şi Administraţiei Fondu-
lui pentru Mediu.

În anul 2013, Guvernul a
emis Ordonanţa de Urgenţă nr.
9/2013 care prevede returnarea
taxei auto percepute ilegal pen-
tru toate maşinile, indiferent
de provenienţă.Actul normativ

prevede o reducere a taxei de
poluare cu până la 25%, dând
posibilitatea ca, în cazul în care
taxa de poluare plătită de la 1
iulie 2008 este mai mare decât
cea rezultată din aplicarea legii,
contribuabilii să poată solicita
restituirea sumelor reprezen-
tând diferenţa de taxă plătită.

De la 15 martie 2013, Gu-
vernul a înlocuit taxa auto cu
timbrul de mediu, iar noua for-
mulă de calcul a condus la o
creştere în medie de circa 10%
a sumei de plata pentru maşi-
nile Euro 4 şi Euro 3 şi o scă-
dere cuprinsă între 60% şi 90%
pentru maşinile Euro 2, Euro
1 şi non-euro, pe principiul că
maşinile vechi au o durată scur-
tă de funcţionare şi, deci, vor
polua pentru un interval mai
mic.

România a avut cea mai mare rată anuală
a inflației din UE în luna septembrie

România a fost, în luna sep-
tembrie 2014, �ara cu cea mai
mare rată anuală a infla�iei
din Uniunea Europeană
(1,8%), în condi�iile în care
în UE rata anuală a infla�iei
în luna septembrie a fost de
0,4% iar în zona euro de
0,3%, conform datelor publi-
cate ieri de Oficiul european

de statistică (Eurostat). Com-
parativ cu luna august 2014,
infla�ia a crescut în nouă state
membre (inclusiv în România
de la 1,3% până la 1,8%), a
rămas stabilă în două state și
a scăzut în 17 state membre.
�ările cu cea mai scăzută rată
anuală a infla�iei au fost Bul-
garia (minus 1,4%), Grecia

(minus 1,1%) și Portugalia
(minus 0,5%). Infla�ia anuală
în zona euro este mult sub
obiectivul de 2% fixat de
Banca Centrală Europeană,
ceea ce ar putea să-i determi-
ne pe gardienii monedei euro
să adopte noi măsuri de rela-
xare a politicii monetare la
reuniunea de luna viitoare.

Pensiile private obliga-
torii - cele care ar trebui
să ne aducă mai mulţi
bani la bătrâneţe - au
nevoie de o suplimen-
tare a cotei de contribu-
tie. Specialiştii caută
deocamdată soluții.

Aproape 3,8 milioane de
conturi individuale la fonduri
de pensii private sunt alimen-
tate lunar - cu 200 de mii mai
multe decât la începutul anu-
lui. Încă 3 milioane de conturi
sunt fie alimentate temporar,
fie inactive.

Fiecare angajat plăteşte o
contribuţie la asigurări sociale
echivalentă cu 10,5% din sa-
lariul brut, iar cota transferată
la fondul de pensii private ales
este de 4,5% şi va ajunge la
5 %. Nu se ştie, însă, când.

Sistemul public de pensii ar
putea avea mari probleme pe
viitor fiindcă sunt tot mai
mulţi bătrâni, natalitatea a scă-
zut dramatic şi există riscul
să nu fie destui angajaţi care

să susţină plata pensiilor de
stat. Potrivit unui studiu, peste
20 de ani, când se va pensiona
generaţia decreţeilor, valoarea
pensiei ar putea să scadă la
un sfert din ultimul salariu.

Fondurile de pensii private
sunt menite să asigure veni-
turile pensionarilor de peste
câteva decenii, iar între timp
trebuie să păstreze banii în si-

guranţă.
Sistemul de pensii private

facultative a fost lansat în mai
2007, iar cel al pensiilor pri-
vate obligatorii, un an mai târ-
ziu. Fondurile de pensii
private din România adminis-
trează active de 4,25 miliarde
euro, iar 94% din investiţii
sunt în România, potrivit da-
telor la finalul lunii septem-

brie prezentate, la o conferinţă
de specialitate, de conducerea
Asociaţiei pentru Pensiile Ad-
ministrate Privat din România
(APAPR).

Circa 75-80% din structura
portofoliului este reprezentat
de instrumentele financiare cu
risc scăzut, iar fondurile de
pensii private deţin 11% din
titlurile de stat ale României.

Peste 6,5 milioane de români au conturi private de pensii

Contribuţia la fondul de
pensii private ar putea crește

Flash economic
România este campioana din UE la scumpirea carburanţilor
Preţul benzinei din România a crescut cu peste 11% în
primele nouă luni ale acestui an, iar cel al motorinei cu
aproape 8%. Acestea sunt cele mai mari scumpiri înre-
gistrate în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene,
potrivit statisticilor oficiale. Practic, România, o ţară în
care venitul pe cap de locuitor este cu mult sub media
europeană, a înregistrat în primele nouă luni din acest an
creşteri mai mari de preţuri decât ţările unde nivelul de
trai este printre cele mai ridicate de pe glob. De pe urma
carburanţilor scumpi nu câştigă numai companiile petro-
liere ci şi autorităţile, care se văd puse în situaţia să con-
state că încasările la buget cresc, mai ales că peste 72%
din preţul benzinei de la pompă intră în trezoreria statului. 

Renault România caută ingineri specialişti în domeniul auto
Renault România este prezentă pentru al şaptelea an la
târgul „Angajatori de Top”, organizat în Capitală, în zilele
17 şi 18 octombrie. Compania caută persoane cu expe-
rienţă relevantă în domeniile inginerie electrică, inginerie
mecanică, electronică, telecomunicaţii, autovehicule ru-
tiere şi ingineria şi managementul sistemelor tehnologice.
Candidaţii care doresc să aplice la Renault România tre-
buie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- experienţă de minim doi ani în domeniile: proiectare
piese plastice şi proiectare cablaj
- experienţă de management de proiect
- cunoştinte despre tehnica automobilului
- cunoştinte tehnice şi economice despre procesele lo-
gistice şi de transport
- cunoştinţe de limbi străine (engleză, franceză şi rusă)
- cunoştinţe utilizare program de proiectare Catia V5
În plus, aceştia trebuiei să fie disponibili pentru a lucra în
Bucureşti, Piteşti sau Mioveni.Informaţii pe www.dacia-
group.com şi www.renault-technologie-roumanie.com. 

Lovitură pentru România de la Curtea
Europeană de Justiţie, privind taxa auto



Autorită�ile medicale ame-
ricane au autorizat vineri
apari�ia pe pia�ă a medicamen-
tului Harvoni, un comprimat
împotriva hepatitei C, care tre-
buie luat zilnic, dar are incon-
venientul unui pre� foarte ridi-
cat, conform AFP.

Acest medicament, produs
al companiei californiene Gi-
lead Sciences, este foarte efi-
cient, în timpul testelor fiind
vindeca�i 99% dintre pacien�i,
dar și foarte scump, pre�ul unui
tratament pentru 12 săptămâni
ajungând la 94.500 de dolari,
adică 1.125 de dolari pentru
fiecare comprimat.

Medicamentul îmbină
efectul a două substan�e active,
ledipasvir și sofosbuvir, cea de-
a doua fiind scoasă pe pia�ă tot
de compania Gilead Sciences,
sub numele medicamentului
Sovaldi. Acest medicament a
fost, de asemenea, criticat pen-
tru pre�ul său ridicat - 1.000 de
dolari pe comprimat sau
84.000 de dolari pentru un tra-
tament complet.

John Martin, CEO al com-
paniei Gilead, a precizat că se
lucrează pentru asigurarea unui
acces cât mai larg și rapid la
acest medicament. „Spre de-
osebire de alte maladii cronice

grave, hepatita C se poate
trata, iar Harvoni le oferă
pacienților posibilitatea de a se
vindeca în doar 8 săptămâni”,
a sus�inut el.

Harvoni este și primul trata-
ment împotriva hepatitei C care
nu necesită administrarea aso-
ciată cu interferon sau ribavirin,
care provoacă efecte secundare
puternice, cum ar fi dureri de
cap, stări de oboseală și grea�ă.
Harvoni este cel de-al treilea
medicament împotriva hepati -
tei C care a fost aprobat de A -
gen �ia federală americană pen-
tru controlul medicamentelor
(FDA) în ultimul an.

O pastilă ce ar putea înlo-
cui injecţiile a fost inventată
de cercetătorii americani şi
funcţionează prin transpor-
tarea în organism a subs -
tanţei active eliberate apoi
prin ace minuscule, iar, pen-
tru că tractul gastro-intestinal
nu are receptori de durere,
pacienţii nu simt niciun dis-
confort.

Cercetătorii de la Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy (MIT) şi Massachusetts
General Hospital au inventat
o pilulă pentru administrarea
de medicamente, care este

acoperită de mai multe ace
mici ce injectează substanţa
activă direct în peretele sto-
macului, după ce capsula este
înghiţită.

În cadrul studiilor efectu -
ate pe animale, cercetătorii
au descoperit că această cap-
sulă livrează insulina mai efi-
cient decât înjecţiile făcute
sub piele şi nu au identificat
niciun efect secundar negativ
la trecerea acesteia prin trac-
tul digestiv.

„Acesta poate fi un mod
prin care un pacient poate
evita nevoia unei injecţii sub-

cutanate pentru administra-
rea unui medicament”, a spus
Giovanni Traverso, expertul
care a condus cercetarea pu-
blicată în Journal of Pharma-
ceutical Sciences.

Savanţii au testat capsula
doar pentru administrarea de
insulină, dar cred că ar putea
fi mult mai utilă pentru livra-
rea de produse bio-farma-
ceutice, cum ar fi anticorpii
folosiţi la tratarea cancerului
şi a unor boli autoimune ca
artrita şi boala Crohn. În
această categorie de medica-
mente intră şi vaccinurile.

Potrivit reprezentanţi-
lor Casei Naţionale de
Sănătate, procesul de
distribuire al cardurilor
de sănătate se va înche-
ia la finalul lunii noiem-
brie, urmând ca, din
martie 2015, orice ro-
mân asigurat să fie pri-
mit la medic doar dacă
are asupra sa cardul. 

Aceasta nu va fi obligatorie
în cazul în care pacientul
ajunge la spital în stare gravă
sau de inconştienţă.

Mai jos citiţi cinci  lucruri
pe care trebuie să le ştim des-
pre cardul de sănătate.

- Cardul de sănătate este o
cartelă de plastic, de dimen-
siunea unui card bancar, cu
ajutorul căruia medicul va
avea acces la întregul dosar
medical electornic care sto-
chează practic nu doar datele

de identificare, ori numărul
de asigurat, ci şi grupa san-
guină, Rh-ul, consimţământul
pentru donarea de organe
(dacă există), cel mult 10
diagnostice medicale cu risc
vital şi maximum 20 de diag-
nostice care vizează bolile
cronice, dacă este cazul.

- Începând de anul viitor nu
ne vom mai putea prezenta la
medic, chiar şi pentru un sim-
plu consult, fără cardul de să-
nătate. Pe măsura prezentării
la consultaţii, pacienţii pose-
sori de card trebuie să îl aibă
obligatoriu la ei, ocazie cu
care va fi activat. De aseme-
nea, pacientii vor trebui să-şi
ştie codul PIN ales, altfel car-
dul de asigurat se poate blo-
ca.

- Cardul  de asigurat are ro-
lul de a valida consultaţiile,
internările, eliberarea de me-
dicamente compensate şi toa-

te serviciile
medicale şi
farmaceuti-
ce din între-
gul sistem
medical care
are contract
cu Casa Na-
ţională de Asi-
gurări de Să-
n ă t a t e
(CNAS), cabi-
nete medicină
de familie, am-
bulatoriu de
specialitate, la-
boratoare, explo-
rări imagistice,
spitale, farmacii,
etc.

De la anul, de
fiecare dată când
vor solicita servicii medicale
asigurate de CNAS, pacienţii
le vor primi doar în baza car-
dulului, atât  la medicul de fa-

milie cât şi
la orice alt cabinet, spital sau
farmacie.

- Copiii nu au card de să-
nătate. Medicii le vor acorda

acestora con-
sultaţii în baza cardului pă-
rinţilor. Încă nu se ştie însă
cum se va rezolva situaţia co-
piilor ai căror părinţi sunt ple-
caţi din ţară sau ai căror pă-

rinţi sunt neasi-
guraţi, ori în situaţia în care
copiii sunt institutionalizaţi.

- Gravidele care nu plătesc
contribuţiile de sănătate vor
fi asigurate doar pe perioada
sarcinii.

SUA au autorizat un nou 
medicament împotriva hepatitei C
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Pastila care ar putea înlocui injecţiile

5 lucruri esențiale despre
cardul naţional de sănătate



6 BRAȘOVUL ISTORIC

Istoria depoului
de locomotive

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Activitatea de întreţinere şi reparaţii
locomotive vitală pentru transportul
feroviar a apărut o dată cu calea fe-
rată. Astfel pentru întreţinerea ma-
terial rulant de tracţiune, în jurul
anilor 1940, se construiesc Depouri
CFR printre care şi cel din Braşov,
bine dotat, pentru a repara locomo-
tivele cu abur precum şi alte vehicule
feroviare de tracţiune care traversau
cu trenuri Munţii Carpaţi prin tre-
cătoarea Braşov – Predeal cu mare
dificultate pe acest tronson.
Apariţia primelor ateliere moderne
de revizie, reparaţie şi întreţinere lo-
comotive este strâns legată de primele
locomotive electrice aduse din Suedia
în parcul CFR din România aduse
special pentru a uşura traficul fero-
viar pe tronsonul Braşov – Predeal.

O dată cu sosirea primei locomotive
tip ASEA „060-EA”, în 9 decembrie
1965, au venit în Braşov, specialişti
din Suedia pentru a instrui şi spe-
cializa personalul Depoului Braşov
privind funcţionarea şi depanarea
acestor locomotive. În imagini sunt
la revizie locomotive cu abur româ-
neşti construite la Reşiţa, din seria
230, destinate trenurilor de călători. 

În România, prima locomotivă cu
abur a fost construită în anul 1872
la Reşiţa, pe atunci în componenţa
Austro-Ungariei. În total, la Reşiţa
au fost fabricate 1.491 de locomotive
cu aburi, până în anul 1964, când
s-a trecut la producerea de locomo-
tive Diesel şi mai apoi electrice. 



Grupul de Iniţiativă
al Fundaţiei Comu-
nitare Braşov chea-
mă braşovenii să se
implice într-un eve-
niment inedit având
ca scop principal
strângerea de fon-
duri pentru susţine-
rea a 13 proiecte
umanitare.

Este vorba despre cursa
cu obstacole „Braşov He-
roes”, un eveniment sportiv
care se va desfăşura în par-
cul Noua, duminică, 19 oc-
tombrie, începând de la ora
10.00, şi care oferă posi-
bilitatea participanţilor să
susţină una dintre cele 13
cauze, prin intermediul
unei taxe de participare.

„Prin acest proiect inedit,
am dorit să aducem îm-
preună câţi mai mulţi oa-
meni care cred în forţa
comunităţii şi a responsa-
bilităţii sociale. Fondurile

pe care le strângem în
urma acestei acţiuni se vor
întoarce în comunitate sub
forma finanţării cauzelor
înscrise la Braşov Heroes.
De acum, Fundaţia Comu-
nitară Braşov va fi un nou
actor la nivelul comunităţii,
puternic şi motivat să adu-
că schimbări pozitive acolo
unde este nevoie”, a decla-
rat Oana Sava, coordona-
torul proiectului Braşov
Heroes, în cadrul unei con-
ferinţe de presă organizate
la Primăria Braşov. 

Cursa se adresează tutu-
tor categoriilor de partici-
panţi, amatori sau
profesionişti,singuri sau în
echipă. Există chiar şi o
secţiune dedicată familiilor,
unde trebuie să participe
toţi membrrii cu vârsta mai
mare de patru ani. Cursa
cuprinde două trasee de
lungimi diferite, de 4 km,
cu 13 obstacole, şi de 7 km,
cu 15 obstacole.

Până acum, în cursă s-
au înscris 154 de alergători
individuali, 14 echipe şi 20
de familii. 

Cei care doresc să alerge
trebuie, mai întâi, să-şi
aleagă cauza pe care vor să
o susţină, şi apoi să se în-
scrie, prin plata taxei de
participare. Taxa pleacă de
la 60 de lei de familie sau
de persoană şi se plăteşte
în funcţie de traseu, însă
va ajunge la 100 de lei în
ultimele trei zile înaintea
concursului. Apoi, fiecare
alergător este invitat să îşi
aducă şi susţinătorii la con-
curs, însă susţinătorii nu
trebuie să rămână o simplă
galerie, ci este de dorit ca
şi ei să participe cu fonduri
la cauza pe care o susţine
competitorul. 

Mai multe detalii pe site-
ul brasovheroes.fundatia-
comunitarabrasov.ro/, unde
se fac de altfel şi înscrierile
la competiţie. A.P.

Poţi deveni „erou” pentru
13 proiecte comunitare

Agentul şef Remus Radu a
câştigat Campionatele Naţio-
nale ale Ministerului Afa-
cerilor Interne la judo. El
a câştigat toate meciurile
prin ippon,  înainte de în-
cheierea timpului regula-
mentar. 

Conducerea Inspecto-
ratului Judeţean, sindica-
tul şi Corpul Naţional al
Poliţiştilor l-au premiat
pe campion. De când a
intrat în poliţie participă
constant la campionatele
naţionale ale Ministerului
de Interne. A adunat opt
titluri de campion naţional la
categoria grea, peste 100 de
kilograme, ultimul la compe-

tiţia desfăşurată la finele lunii
septembrie. 

„Am avut patru meciuri di-
ficile, dar le-am câştigat pe
toate înainte de limită. Mă bu-

cur că mi-am păstrat titlul na-
ţional şi vreau ca acesta să ră-

mână la Braşov cât mai
mult timp de acum înainte”,
a mai spus Remus Radu. 

Agentul şef are în pal-
mares şi un titlu de vice-
campion mondial la La
competiţia supremă a po-
liţiştilor, din 2013, de la
Belfast. Acum se antrenea-
ză pentru Campionatul
Mondial din 2015 din
SUA. Chiar dacă practică
un sport dur şi este spaima
infractorilor, Remus Radu
este un familist convins.

Are trei copii, iar fiul cel mic
îi calcă pe urme şi practică şi
el judo.

Ieri la Penitenciarul Codlea
a avut loc un exerciţiu comun
de stingere a incendiilor efec-
tuat de personalul Detaşa-
mentului 1 de Pompieri
Braşov şi de personal din
cadrul Penitenciarului Cod-
lea, sub coordonarea dom-
nului căpitan Maricel
Rugină, în colaborare cu
domnul subcomisar Felix
Fabry, director adjunct si-
guranţa deţinerii şi regim

penitenciar şi cu doamna co-
misar Cornelia Stoica, respon-
sabil PSI în cadrul

penitenciarului. Acţiunea se
înscrie în cadrul mai larg al
colaborării dintre Penitencia-

rul Codlea şi Inspectora-
tul pentru Situaţii de
Urgenţă „Ţara Bârsei”
Braşov şi are un caracter
instructiv, contribuind la
optimizarea intervenţiilor
şi la creşterea eficienţei
personalului celor două
instituţii în situaţii de in-
cendii.

1. Fundaţia Rafael – „Fie-
care om are muzica sa. Să
o facem auzită!” – program
de recuperare psihomotorie
a persoanelor cu dizabilităţi
prin dans;
2. Asociaţia Colors – „Jo-
curile lui Hippo, ediţia 2015”
– Jocuri şi educaţie non-for-
mală pentru copii în parcuri;
3. Asociatia Club Sportiv
Cumpără Responsabil –
„Abilitatea învinge dizabili-
tatea” – participarea unui
sportiv la jocurile Paralim-
pice de la Rio 2016;
4. The Duke of Edinburgh’s
International Award Roma-
nia – „R(ural) Excelarea în
educaţie” – program de ex-
celenţă în educaţie pentru
tineri din mediul rural.
5. Asociaţia „Darul auzului”
Părinţii copiilor cu deficienţe
de auz Braşov – „Ştii cum
aude copilul tău?” – campa-
nie de depistare timpurie a
copiilor cu deficienţă de auz
6. Asociația de Protecţie a
Animalelor „Milioane de
Prieteni” Braşov. 
7. AIESEC Braşov – „Viitorul
tău, Braşov” – proiect de
educaţie non-formală pen-

tru dezvoltarea personală a
studenţilor;
8. ProPark Fundaţia pentru
Arii Protejate – „Punctul tău
de Informare despre Natură
– PIN” – dezvoltarea unui
punct de informare turistică
– Arii Protejate Brasov;
9. Asociaţia Copiii de Cristal
– Crearea unui spaţiu de
joacă „Parcul Stop Discri-
minare”.
10. Fundaţia Jules Verne –
Proiectul ON (activităţi în
aer liber) – OFF (televizor,
iPhone, iPad);
11. Asociaţia Sfântul Hara-
lambie – „Mode H Europe
participarea unei trupe de
dans care include şi per-
soane cu dizabilităţi la o
competiţie internaţională;
12. Asociaţia Happy Moms
– „Mame către mame, pen-
tru sănătatea bebeluşilor”
– cursuri de creştere a co-
pilului pentru mame cu ve-
nituri modeste;
13. Asociaţia Rockabily Ro-
mânia – „Eleganţă şi atitu-
dine urbană braşoveană:
atunci şi acum – expoziţie
foto care promovează ele-
ganţa urbană a anilor ’50.

Ce cauze pot fi susţinute 
la Braşov Heroes

Exerciţiu de stingere a incendiilor 
la Penitenciarul Codlea
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Un poliţist braşovean, 
de opt ori campion naţional la judo
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Rusia va începe să testeze pe maimuțe 
un vaccin împotriva virusului Ebola

Rusia va începe în curând
să testeze pe maimu�e la un
laborator din Guineea un vac-
cin împotriva virusului Ebola,
a anun�at ministrul rus al
sănătă�ii, Veronika Skor�ova.

”Am produs un număr su-
ficient de doze pentru a relua
experimentele pe maimuțe,
astfel încât să începem testele
clinice”, a declarat ea în marja
unei conferin�e pe tema com-
baterii fumatului organizată
de Organiza�ia Mondială a
Sănătă�ii (OMS) la Moscova.

De asemenea, Veronika
Skor�ova a afirmat că vor tre-
ce mai multe luni până când

va fi produs un vaccin împo-
triva virusului Ebola, iar în
prezent cercetătorii ruși caută
cea mai bună variantă dintre
vaccinurile propuse.

Într-o declara�ie acordată
anterior televiziunii ruse, ea
a dat asigurări că vaccinul Tri-
azoverin, creat de laboratorul
rus din Guineea, are o efica-
citate cuprinsă între 70% și
90%, indicator pe care l-a
considerat foarte bun. Con-
form Moscovei, cercetătorii
ruși de la laboratorul din Gui-
neea și de la alte două institute
au elaborat în total trei varian-
te de vaccin, prima având la

bază tulpina de Ebola, iar ce-
lelalte două ingineria geneti-
că.

La rândul ei, Olga Golode�,
vicepremier în guvernul de la
Moscova, a afirmat că primele
teste au fost un succes și Rusia
este pe punctul de a încheia
activitatea de elaborare a vac-
cinului împotriva virusului
Ebola.

Potrivit ultimului bilan� al
Organiza�iei Mondiale a
Sănătă�ii epidemia de Ebola
declanșată în vestul Africii a
provocat până în prezent peste
4.000 de decese, din cele
7.399 de cazuri confirmate.

Polii magnetici s-ar putea inversa complet
Care sunt riscurile pentru viaţa pe Terra?

Câmpul magnetic al Terrei
s-ar putea inversa în doar 100
de ani, au aflat cercetătorii.
Până acum, ei credeau că
acest proces, în urma căruia
toate busolele vor indica sudul
în loc de nord, ar trebui să du-
reze mii de ani.

Câmpul magnetic al Terrei
s-a mai inversat de câteva ori
în decursul istoriei, dar exper-
ţii nu ştiu deocamdată de ce
are loc acest proces.

Ultima inversare a avut loc
acum 786.000 de ani şi feno-

menul s-ar putea repeta peste
doar 100 de ani, au descoperit
cercetătorii de la universităţi
din Italia, Franţa şi Statele
Unite. Teoria lor a pornit de
la datele care arată că acum
intensitatea câmpului magne-
tic al planetei scade de 10 ori
mai repede decât ar fi normal.
Nu există dovezi ale unor ca-
tastrofe care au urmat inver-
sării polilor magnetici, dar
acum fenomenul ar putea
afecta reţelele electrice, de
care suntem cu toţii depen-

denţi. De asemenea, având în
vedere că acest câmp magne-
tic protejează planeta de ra-
diaţiile cosmice nocive, o
slăbire temporară a lui, înainte
de inversarea polilor, ar putea
duce la înmulţirea cazurilor
de cancer. Riscurile vor fi mai
mari dacă fenomenul de in-
versare a polilor va fi însoţit
de perioade lungi de instabi-
litate magnetică. Rezultatele
cercetării vor fi publicate în
Geophysical Journal Interna-
tional

Peretele morții („Wall of
Death” în limba engle-
ză) este unul dintre cele
mai periculoase, dar și
spectaculoase sporturi,
fiind considerat de unii
mai degrabă o cascado-
rie. 

Ac�iunea are loc în interio-
rul unei arene de formă cilin-
drică, asemănătoare unui
imens butoi, cu diametru ce
poate varia între 6 și 11 metri.
Înăl�imea pere�ilor depășește
nouă metri.

În interior, pilo�i de motoci-
clete sau de autovehicule pe pa-
tru ro�i dar de mici dimensiuni
sfidează legile gravita�iei, în-
vârtindu-se cu viteză pe pere�ii
arenei, cu ajutorul for�ei cen-
trifuge. De obicei, direc�ia este
cea opusă acelor de ceasornic.
Spectatorii îi pot privi din spa-
tele unor garduri aflate la gura
arenei. Por�iunea de jos a arenei
are formă de rampă. Arena este
numită „peretele mor�ii” din
cauza riscurilor la care se expun

practican�ii. Pentru a aduce un
plus reprezenta�iei, unii șoferi
ies pe geamul mașinii, se urcă
pe motociclete sau conduc fără
mâini.

Se pare că acest gen de
spectacol a apărut la începutul
anilor 1900, în parcul de
distrac�ii din Coney Island,
New York. În zilele noastre,

trei dintre cele mai cunoscute
arene din SUA au rămas „The
Demon Drome”, „Messhams
Wall of Death” și „Ken Fox
Troupe”. 

Cascadoriile cu ''Peretele morții'' au fost și rămân o formă de distracție suficient de atrăgătoare

Un sport mai puțin
cunoscut: Peretele morții 

Strămoșul calculatorului, de acum 2000 de ani
O epavă mai veche de 2.000 de ani, descoperită lângă
insula Antikythera din Grecia, a scos la lumină o desco-
perire surprinzătoare. Rămăşiţele corăbiei datează în
perioada anilor 60-70 î.e.n. şi au fost identificate prima
dată acum 100 de ani de culegătorii de bureţi, lângă
insula Antikythera din Grecia. Cel mai interesant artefact
găsit pe epava este un mecanism ciudat, considerat de
arheologi un strămoş al calculatorului, destinat estimării
poziţiei stelelor şi planetelor, potrivit bbc.com. Bizarul
mecanism se află într-o cutie de lemn, decorată cu 2.000
de caractere şi este format din cel puţin 30 de rotiţe din
bronz. Noile cercetări au scos la iveală o suliţă uriaşă
din bronz, diferite componente ale navei şi vaselă. Suliţa
aparţinuse probabil unei statui gigantice a unui războinic,
spun experţii.

Studiu: Vestitorul morții, identificat
Persoanele vârstnice incapabile să identifice mirosuri
simple prezintă un risc crescut de mortalitate, potrivit
unui studiu efectuat de oamenii de știință de la Univer-
sitatea din Chicago, publicat în revista americană Plos
One, scrie obiectiv.info. Studiul relevă că pierderea mi-
rosului reprezintă un indicator de deces mai important
decât boli precum cele cardiovasculare, pulmonare sau
cancerul, iar persoanele vârstnice afectate nu ar mai
avea de trăit decât cinci ani. În perioada 2005-2006, au
fost monitorizate, 3.000 de persoane cu vârsta cuprinsă
între 57 şi 85 de ani, cărora li s-a cerut să miroase mentă,
pește, portocale, trandafiri şi piele. Dintre acestea, peste
un sfert (39%) nu au reușit să distingă mirosurile, iar în
următorii cinci ani, 12,5% dintre participanţi muriseră.
Specialiştii nu pot, însă, explica legătura între miros şi
durata vieţii și vor să extindă cercetarea și pentru adulții
cu vârste mai mici față de cei monitorizați până acum.
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Pe scurt



După pauza prilejuită de jo-
curile echipei na�ionale cu Un-
garia și Rusia, Liga Na�ională
de handbal feminin se reia în
acest weekend. Fetele de la Co-
rona vor juca pe teren propriu
în compania forma�iei din Brăi-
la una dintre pretendentele la
un loc pe podium.
Brașovencele pornesc ca favo-
rite în jocul de sâmbătă și nu
iau în calcul decât varianta vic-
toriei. Înainte acestei partide,
fetele de la Corona sunt pe locul
patru al clasamentului cu 19
puncte, în timp ce brăilencele
ocupă pozi�ia a cincea cu 18
puncte. Partida dintre Corona
Brașov și HC Dunărea Brăila
se va juca sâmbătă, în Sala
Sporturilor „Dumitru Popescu
Colibași” cu începe de la ora
11.15.  

Seriozitatea, cheia succesului!
Brăila este una dintre echipele
experimentate și de tradi�ie, ale
Ligii Na�ionale. Calculul hârtiei
o dă însă favorită pe vicecam-
campioana României, Corona
Brașov. „Știm că va fi un meci
foarte dificil pentru noi, dar îl
pregătim cu toată seriozitatea
și vom ști cum să-l abordăm.
Anul trecut, în tur, Brăila ne-a
pus ceva probleme, dar acum
nu se va mai întâmpla acest lu-
cru” a declarat jucătoarea Co-
ronei, Adriana �ăcălie. „Ne-am
întors de la lot de câteva zile,
iar în timpul care ne-a mai ră-
mas până la ora jocului vom
încerca să punem totul la punct.
Se anunță un meci greu pentru
noi, Brăila are o echipă puter-
nică, va trebui să dăm totul pen-
tru a câștiga acest joc” a spus
și interul Coronei, Cristina
Zamfir.

„Vrem maxim de puncte pînă la
finalul turului!” Tehnicianul
brașovencelor, Bogdan Burcea,
spune că jocul va fi tratat cu
maximă seriozitate de fetele

sale. „Ultimele trei partide con-
tra Brăilei le-am câștigat, au și
brăilencele orgoliul lor, deci va
trebui să jucăm cât se poate de
serios acest meci. Am avut multe
fete plecate la lotul național,
normal că s-a acumulat obo-
seala, iar perioada de refacere
a fost scurtă. Important este ca
sâmbtă să ne găsim în acea sta-
re de confort fizic și psihic, care
să ne asigure un rezultat pozitiv.
Brăila este una dintre echipele
cu experiență în Liga Națională,
are un lot limitat, dar valoros
și nu îți poți permite să nu iei
în serios un asemenea adversar.
Obiectivul stabilit între mine și
fete, este să acumulăm maxi-
mum de puncte până la finalul
turului” a declarat principalul
Coronei, Bogdan Burcea. 

România s-a bazat pe jucătoarele
de la Corona. Vicecampioana Ro-
mâniei al handbal feminin, Co-

rona Brașov, a dat numai pu�in
de 10 jucătoare lotului na�ional,
la ultima ac�iune a tricolorelor,
amicalele cu Ungaria și Rusia.
Adriana �ăcălie și Cristina
Zamfir s-au numărat printre
bra șo ven cele care au fost con-
vocate, iar acum cele două ju-
cătoare visează la selec�io  narea
pentru Campionatul European
din luna decembrie. „Fiecare
jucătoare, la fiecare meci, în-
cearcă să dea tot ce are mai bun
pe teren. Este normal ca fiecare
jucătoare să își dorească să
ajungă la echipa națională și
să participe la un turneu final.
Trebuie să ne facem treaba cât
mai bine la echipa de club și
apoi vom vedea ce se va întâm-
pla” a spus interul Coronei,
Cristina Zamfir. „Mă bucur că
la ultima acțiune a lotului
național evoluția mea a fost
apreciată. Sper să o țin tot așa,

să-mi ajut cât mai mult echipa
de club, să joc la fiecare meci
foarte bine. Dacă voi avea
evoluții foarte bune la echipa
de club, atunci probabil voi fi
și eu la Campionatul European”
a spus și Adriana �ăcălie. 

„Selecția fiecărui sportiv la
lotul național se face după pre-
gătirea acestuia la echipa de
club, după atitudine și caracter.
Eu sper ca la ora selecției pentru
Campionatul European din
luna decembrie, cât mai multe
jucătoare de la Corona Brașov
să se regăsească în lot. Mai sunt
încă cinci etape de campionat,
iar fetele care au fost convocate
trebuie să confirme încrederea
pe care au primit-o din partea
selecționerului, la ultima con-
vocare” a spus principalul Co-
ronei și totodată unul dintre
secunzii echipei na�ionale, Bog-
dan Burcea.

Jucătoarea Coronei, Adriana Țăcălie, a fost una dintre remarcatele selecționerului 
Gheorghe Tadici, la ultima acțiune a naționalei 

Vine Dunărea
sub Tâmpa
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Examen pentru „olimpice” la Târgu Mureș
Echipa de baschet feminin, Olimpia CSU Brașov, a avut un
start bun de campionat. „Olimpicele” vor să continue seria
victoriilor și să se impună în deplasarea de sâmbătă de la
Târgu Mureș. Chiar dacă vor întâlni o echipă mult schimbată
în bine față de sezonul trecut, brașovencele sunt convinse
că pot câștiga toate cele trei puncte din confruntarea cu
Nova Vita Târgu Mureș.  „Trebuie să ne pregătim foarte bine
și să tratăm meciul serios. Ele se apără în zonă aproape
40 de minute, astfel că trebuie să avem un contraatac foarte
bun și trebuie să reușim să înscriem de la distanță. Cred că
putem câștiga jocul de la Târgu Mureș” a declarat jucătoarea
Olimpiei, sârboaica Zoica Mitov. „Nu ne așteaptă un meci
ușor la Târgu Mureș, dar eu mizez pe valoarea fetelor mele,
pe ambiția și spiritul lor de sacrificiu” a săpus și tehnicianul
Dan Calancea. Antrenorul Olimpiei are o singură problemă
de lot. Carla Bartee nu s-a antrenat în această săptămână
și nu se știe dacă va putea fi recuperată până la ora jocului.
Partida dintre Nova Vita Târgu Mureș și Olimpia CSU Brașov
se va disputa sâmbătă de la ora 13.00. 

Poftiți la hochei de calitate!
În acest week-end, la Patinoarul olimpic din Brașov, va avea
loc primul tur al Cupei Continentale la hochei pe gheață.
Corona Brașov se va duela cu Ciarko Sanok din Polonia,
Riga Prizma din Letonia și Dab Docler din Ungaria.În turul
trei al competiției se va califica doar echipa care va încheia
turneul pe primul loc. Prețul unui bilet de intrare la jocurile
din cadrul Cupei Continentale este de 20 de lei. Abonamen-
tele sunt valabile la toate meciurile din Cupa Continentală.
Programul complet al competiției de sub Tâmpa, arată ast-
fel:
Vineri 17.10
Dab.Docler HK - Ciarko PBS Bank KH Sanok (14.30)
Corona Brasov Wolves - HC Riga-Prizma(18.00)
Sâmbătă 18.10 
Ciarko PBS Bank KH Sanok - HC Riga-Prizma(14.00) 
17.40 Dab.Docler HK - Corona Brasov Wolves(17.40) 
Duminică 19.10 
HC Riga-Prizma - Dab.Docler HK(13.00) 
Corona Brasov Wolves - Ciarko PBS Bank KH Sanok(17.00) 

Copil în sferturi la Stockolm
Tenismanul român Marius Copil s-a calificat în sferturile de
finală ale turneului ATP de la Stockholm, dotat cu premii
totale de 521.405 euro, după ce a dispus de francezul Pier-
re-Hugues Herbert, cu 6-4, 6-3. Copil a reușit astfel cel mai
bun rezultat al său din 2014. La turneul suedez, ambii jucători
au venit din calificări. Herbert (23 ani, 124 ATP) îl învinsese
pe Copil (23 ani, 181 ATP) în singurul meci direct dintre cei
doi, anul acesta, în sferturile turneului challenger de la Quim-
per (Franța), cu 7-6 (5), 7-6 (3). Marius Copil și-a asigurat
un cec de 15.360 euro și 57 de puncte ATP, iar în sferturi
va da piept cu învingătorul dintre cehul Tomas Berdych,
principalul favorit, și germanul Dustin Brown.

Liga 1, borna numărul 11
După pauza de două săptămâni dată de echipa națională,
care a susținut partidele cu Ungaria și Finlanda din prelimi-
nariile CE 2016, liga 1 de fotbal revine în prim plan cu jocurile
etapei cu numărul 11. Programul complet al etapei arată
astfel: 
Vineri 17.10
CSMS Iași –FC Botoșani (18.30)
Rapid – FC Brașov (21.00)
Sâmbătă 18.10
Viitorul Constanța-Oțelul Galați (16.00)
Pandurii Târgu Jiu-ASA Târgu Mureș (18.30)
CFR Cluj-Dinamo (21.00)
Duminică 19.10
CS U Craiova – Concordia Chiajna (16.00)
Gaz Metan Mediaș-Astra Giurgiu (18.30)
Steaua-Universitatea Cluj (21.00)
Luni 20.10
Petrolul Ploiești-Ceahlăul Piatra Neamț (21.00)

Corona Brașov vrea toate punctele cu Brăila 

HCM Baia Mare începe aventura în LC!
HCM Baia Mare va susţine

astăzi de la ora 17:00, cu MKS
Lublin (Polonia) prima partidă
din grupa D a Ligii Campionilor.
Campioana României începe,

teoretic, cu cea mai accesibilă
partidă într-o grupă deschisă ori-
cărui rezultat. Antrenorul Cos-
tică Buceschi nu-şi subestimează
însă adversarul şi atrage atenţia:

„Întâlnim o echipă cu experienţă
în Liga Campionilor, care joacă
de mult timp în aceeaşi formulă.
Trei dintre componentele echipei
au fost săptămâna trecută con-

vocate la lot şi au bătut Germa-
nia la 9 goluri diferenţă. Lublin
este şi printre puţinele echipe
care au învins HCM în ambele
meciuri în Cupa EHF (sezonul

2009-2010 - scor 24-19 şi 30-
27)”. Campioana României se
află la al doilea sezon consecutiv
în grupele Ligii Campionilor, în
această toamnă urmând să mai

înfrunte în afara forma�iei din
Polonia, pe Larvik (Norvegia)
și Metz (Franţa). Primele trei
echipe se califică în Main
Round.
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Mâine, 18 octombrie
2014, la ora 18.30, în
sala mare a Operei Bra-
şov va fi prezentată
opera „Pescuitorii de
perle”, de compozito-
rul romantic francez
Georges Bizet. 

Acest spectacol a fost pre-
zentat cu succes remarcabil
în Germania şi Austria, în
cadrul turneelor europene
susţinute de Opera Braşov.
Acţiunea petrecându-se în
India, publicul va putea pă-
trunde în atmosfera şi men-
talitatea acestui popor
milenar. Decorul şi costume-
le sugerează prin concepţie
bogăţia, poezia, misterul şi
frumuseţea peisajului orien-
tal. Muzica este de un farmec
şi de un lirism aparte, nelip-
sind momentele dramatice în
destinele personajelor Nadir,
Leila, Zurga şi Nourabad.
Iubirea, gelozia, iertarea, sa-

crificiul înnobilează aceste
caractere puternice.

Vor da viaţă acestor perso-
naje, soliştii Operei Braşov:
Maria Petcu-Catrina, Mihai
Irimia, Valentin Marele, Cris -
tian Fieraru. La pupitrul diri-

joral va fi Traian Ichim, regia
este semnată de Cristian
 Mihăilescu, iar scenografia de
Rodica Garştea. 

Participă Corul, Baletul şi
Orchestra Operei Braşov. 

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.

Biletele se vând la sediul
Operei din str. Bisericii Ro-
mâne nr. 51, tel. 0268-
419380.

Program: Luni – Vineri 10
– 17 şi cu o oră înainte de în-
ceperea spectacolului.

Horoscopul zilei
Berbec. Poţi comunica foarte uşor astăzi, aşa că ai face bine
să le spui celor dragi dacă vezi ceva ce ei nu pot vedea. Îi
poţi ajuta să evite unele pericole de care nu sunt conştienţi.
Taur. Ajută-ţi astăzi apropiaţii, şi încearcă să nu mai stai pe
gânduri dacă vezi că sunt în pericol. Nu pierde timpul cân-
tărind dacă faci bine ceea ce faci.
Gemeni. Vei afla astăzi un adevăr care te va face să suferi,
însă nu va fi nimic atât de grav precum pare. E posibil că
cel care îţi da informaţia să vrea să obţină exact acest lucru. 
Rac. Astăzi ai toate şansele să cedezi nervos şi să pui punct
unei relaţii în care nu te mai simţi bine de ceva vreme. Ge-
lozia şi posesivitatea partenerului îţi va pune capac. 
Leu. Spune da schimbărilor din viaţa ta şi nu trăi cu teamăade
noutate. Chiar dacă va fi greu la început, vei reuşi să te
adaptezi cu bine şi chiar să te faci remarcat/ă. 
Fecioară. Lasă trecutul în urmă şi priveşte cu optimism spre
viitor. Nimic nu te poate face să te simţi mai bine decât pla-
nurile alături de cei dragi ţie.
Balanţă. Eşti un stâlp de susţinere pentru mulţi din jurul tău,
însă ar trebui să te gândeşti serios să renunţi la asta. Pentru
a-i face mai responsabili, trebuie să îi laşi să îşi ia zborul.
Scorpion. Astăzi e posibil să reuşeşti să îi atragi atenţia acelui
bărbat/acelei femei pe care ai pus ochii e ceva vreme. Din
păcate vei află o informaţie care te va întoarce din drum. 
Săgetător. Învaţă să te bucuri mai mult de lucrurile mici şi
să renunţi la a mai face o dramă din orice. Nu totul este
cum vrei tu şi nici nu va fi posibil acest lucru. 
Capricorn. Încearcă să împaci pe toate lumea şi găseşte acel
echilibru de care au nevoie cei din jur. Respectă-ţi şeful,
dar nu îţi ignora partenerul de viaţă. 
Vărsător. Încearcă să oferi sfaturi astăzi, mai ales dacă eşti
sigur/ă că cineva este pe punctul de a greşi. Chiar dacă nu
eşti luat/ă în seamă, este important să te simţi împăcat/ă.
Peşti. Fii cât de natural/ă poţi şi renunţă la dialogul cu per-
soanele care vor să par altfel decât sunt. Ipocrizia nu are
loc în viaţa ta, mai ales că ai fost dezamăgit/ă recent.

„Pescuitorii de perle”
la Opera Braşov
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov vă invită astăzi, la ora
11.00, la conferinţa cu tema –
Cutremurele vrâncene – o pro-
vocare interdisciplinară. În ca-
drul conferinţei vor prezenta
lucrări: prof. asoc. Şerban Dra-
gomirescu (Bucureşti), Gernot
Nussbacher, prof. dr. Paul Ge-
orgescu, prof. dr. Dan Lungu.

În cadrul evenimentului
vor fi decernate premii ele-

vilor participanţi la olim-
piadele judeţene şi naţionale
de geografie de către Şer-
ban Dragomirescu, membru
al Comitetului Naţional de
Geografie (Bucureşti). 

De asemenea, în cadrul
programului vor avea loc
intervenţii muzicale susţi-
nute de elevi ai Liceului de
Muzică „Tudor Ciortea”
Braşov.

Conferinţă despre cutremure
◾ Profesoara le explică la şcoală
copiilor:– SIDA se poate lua în
relaţia ea-el, ea-ea sau el-el.
Bulă:
– Doamna profesoară, în relaţia
eu-eu, există vreun risc?
◾– Bulă, mâine îl voi chema pe
taică-tău la şcoală să vorbim des-
pre comportamentul tău.
– Foarte bine, în sfârşit, voi afla
şi eu cine-i tata!

◾ Alinuţa, ştii, în eseul „Cum mi-
am petrecut vara” nu este obli-
gatoriu să desenezi şi poziţiile!
◾ Doi copii la grădiniţă se cear-
tă:
– Tatăl meu e mai puternic decât
al tău!
– Nu e adevărat, al meu e mai
puternic!
– Mama mea e mai bună decât
a ta!
– ... aşa zice şi tatăl meu!

Bancuri

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

ANNABELLE -PREMIERĂ-
Regie: John R. Leonetti
(IM-18) 98 min., Horror
Vineri: 20:00
Sâmbătă, Duminică: 16:00, 20:00
ELIMINAŢI MESAGERUL
-PREMIERĂ-
(KILL THE MESSENGER!)
Regie: Michael Cuesta
(AP-12) 112 min., Biografic, Crimă, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00,
19:45
ÎNAINTE SĂ ADORM -PREMIERĂ-
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe
(N-15) 92 min., Mister, Thriller
Vineri: 18:15, 22:00
Sâmbătă, Duminică: 18:15
POARTA ALBĂ -PREMIERĂ-
Regie: Nicolae Mărgineanu
(AP-12) 86 min., Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:15

CE DACĂ 
(WHAT IF)
Regie: Michael Dowse
(AP-12) 98 min., Comedie, Dramă,
Romantic
Vineri: 13:30, 19:30
Sâmbătă, Duminică: 19:30
Q.E.D.
(QUOD ERAT DEMONSTRANDUM) 
Regie: Andrei Gruzsniczki

(AP-12) 107 min.,
Dramă
Vineri: 17:30
Sâmbătă, Duminică:
15:15
UMBLÂND PRINTRE
MORMINTE 
(A WALK AMONG THE
TOMBSTONES)
Regie: Scott Frank
(N-15) 114 min.,
Acţiune, Crimă, Thriller
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 22:15
NUME DE COD:
SPIONUL DE
NOIEMBRIE 

(THE NOVEMBER MAN)
Regie: Roger Donaldson
(N-15) 108 min., Acţiune, Crimă,
Thriller
Vineri: 15:45
Sâmbătă, Duminică: 13:45, 22:00
DRACULA: POVESTEA NESPUSĂ 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15) 92 min., Acţiune, Fantastic,

Horror
Vineri: 18:00
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 18:00
FATA DISPARUTĂ 
(GONE GIRL)
Regie: David Fincher
(N-15) 145 min., Dramă, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:30
EQUALIZER 
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) 131 min., Acţiune, Crimă,
Thriller
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15
AMERICA, VENIM! 
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) 90 min., Comedie
Vineri: 15:30
Sâmbătă, Duminică: 17:30
Luni–Joi ora: 15:30
CASA MAGICIANULUI -3D- (dublat)
(THE HOUSE OF MAGIC) 
Regie: Ben Stassen, Jeremy
Degruson
(AG) 85 min., Animaţie, Aventuri
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 13:30

Astăzi în Braşov

1 4 6 7 5 9 2 8 3
2 5 9 3 4 8 6 7 1
8 3 7 2 6 1 4 5 9
9 8 3 1 7 2 5 4 6
6 1 4 5 8 3 7 9 2
5 7 2 6 9 4 3 1 8
3 9 5 8 2 7 1 6 4
7 2 8 4 1 6 9 3 5
4 6 1 9 3 5 8 2 7
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În 17 octombrie trupa de operetă Thalia 
deschide stagiunea la Braşov
Multe anunţuri şi afişe anunţă deschiderea stagiunii tea-
trale la Braşov în 17 octombrie de către trupa Thalia. Ei
vor sta două săptămâni la Braşov în prima etapă şi vor
prezenta în premieră pentru braşoveni ultimele spectacole
care s-au bucurat de mare succes atât la Cluj, cât şi în
străinătate.
Prima piesă prezentată este semnată de Erdélyi Mihály,
Frumoasa doamnă Zsimberi Zsombori. Această operetă
depăşeşte de departe succesul pieselor vizionate de pu-
blicul braşovean până acum. Cu siguranţă opereta
 Frumoasa doamnă Zsimberi Zsombori se va bucura de
aprecierea spectatorilor.

(Október 17-én nyitja meg a Thália
operettegyüttese a brassói sziniévadot. 

În: Brassói Lapok, nr. 239, 16 octombrie 1939, p.7)

Brassói Lapok
sărbătoreşte
În timpurile noas-
tre abia se mai
recunoaşte va-
loarea muncii cinstite făcute zi de zi, şi de laude se bucură
cei care se impun prin violenţă. Dar civilizaţia noastră
este totuşi produsul acestor activităţi desfăşurate cu con-
ştiinciozitate şi responsabilitate, care azi se află în mare
pericol să se năruie. 
Redacţiile ziarelor Brassói Lapok şi Népujság îl sărbă-
toresc de Csiky Ferenc, responsabilul tehnic pentru ti-
părire, cu ocazia împlinirii a 25 de ani în această meserie.
Csiky Ferenc a început să lucreze în tipografia ziarului
la 20 ani, a învăţat mult, a lucrat cinstit şi a câştigat res-
pectul colegilor, ajungând acum la conducerea unei ti-
pografii care s-a dezvoltat enorm în ultima vreme. Ajuns
acum la 45 de ani, Csiky Ferenc priveşte cu mândrie în
urmă şi se bucură de roadele muncii lui. Nu are decoraţii
în piept, dar este susţinut şi apreciat de un colectiv unit.
Colegii din redacţie şi tipografie au ţinut să sărbătorească
acest moment din viaţa lui Csiky Ferenc.

(A B.L. ünnepel. În: Brassói Lapok, nr. 239,
16 octombrie 1939, p.7)

Astăzi fiind înmormân-
tarea rămăşiţelor pă-
mânteşti ale Regelui
Carol la Curtea de Ar-
geş, s-au tras clopotele
la bisericile româneşti
din Braşov.

La Biserica Sfântul Nico-
lae din Şchei s-au tras clo-
potele la amiază, de la orele
11-12 şi dupamiază de la
orele 14-14.30. Părintele
Ioan Prişcu a citit în biserică
rugăciunea pentru odihna
sufletului neuitatului rege

Carol. Azi de la orele 11-
11.30 s-au tras clopotele şi
la Biserica Neagră. Reuniu-
nea Română de Cântări din
Braşov, care a avut rara fe-
ricire şi onoare să concerte-
ze în Castelul Peleş, în faţa
Regelui Carol, a Reginei Eli-
sabeta şi a familiei princiare,
a adresat o telegramă de
condoleanţe Reginei văduve.

Precum suntem informaţi,
la înmormântarea de azi va
lua parte şi o delegaţie a
fruntaşilor români din Ar-
deal şi Ungaria, din care face
parte şi directorul ziarului
nostru, dr. Voicu Niţescu. 

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 218, 3/16 octombrie 1914)
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Un nou Felix C–512 
la Braşov

Centrul de calcul electronic
al C.I.T.M.A. a fost dotat, în
toamna anului 1978, cu un
nou calculator electronic. Era
cel de-al doilea „Felix C–
512” din judeţul Braşov, dotat
cu „discuri de masă şi unităţi
de bandă de mare capacitate”.
Aşa, ca o noutate, puteau fi
remarcate „cuploarele de te-
letransmitere”, cu ajutorul că-
rora vor fi fost conec tate la

acest centru de calcul toate
unităţile centralei.  

(„Drum Nou” ,
19 octombrie 1978)

Noi capacităţi intrate în
funcţiune, la Tractorul

La Întreprinderea „Tracto-
rul” din Braşov au intrat în
funcţiune, în octombrie 1978,
două noi capacităţi de pro-
ducţie. Era vorba în special
despre dotări de utilaje teh-
nologice de înaltă productivi-
tate, care vor face să crească
producţia anuală de motoare

Diesel între 45 şi 70 CP, cu
8.000 bucăţi şi cea de trac-
toare grele între 150 şi 360
CP, cu 300 bucăţi. Pe lângă
aportul antreprenorului gene-
ral al lucrărilor de investiţii
pe platformă, I.C.I.M. Braşov,
o contribuţie deosebită la
montajul utilajelor tehnologice
şi legarea lor la utilităţi, au
adus echipele proprii ale în-
treprinderii „Tractorul” Bra-
şov, din secţiile beneficiare şi
secţia de reparaţii.   

(„Drum Nou” ,
20 octombrie 1978)

Primele producţii la
Întreprinderea Piscicolă
Braşov

A. Socaciu se afla în faţa
magazinului „Agrocoop” de
pe str. Lungă din Braşov,
unde se punea în vânzare un
„nou transport de peşte
proaspăt” şi a „tras” un re-
portaj, după ce a auzit şi zi-
cerea unui cumpărător, de
genul: „Frumos peşte ne-a
trimis Tulcea...” 

El s-a interesat ulterior de
furnizorul peştelui proaspăt
care se desfăcea în octom-

brie 1986 în multe magazine
braşovene şi a aflat că, în
afara peştelui primit din Del-
tă, piaţa se aproviziona cu
acest „valoros aliment”, în
cantităţi tot mai mari, indus-
triale, am spune, de la un
producător specializat din
judeţul Braşov – tânăra În-
treprindere Piscicolă de Stat
Braşov (peştele de la maga-
zinul „Agrocoop” venea în
acea toamnă „tomnai”, am
adăuga noi, de la „Minidel-
ta” de la Satul Nou, cu cele
24 de eleştee şi iazuri). 

A.S. a ţinut să ceară amă-
nunte de la derectorul
I.P.S.Bv., to’ar’şu’ injiner Co-
riolan Ardeleanu. Şi astfel erau
informaţi cetitorii că în acea
toamnă, până pe 20 octombrie,
întreprinderea a livrat fondului
pieţei 150 de tone peşte de
consum – sub formă de „peşte
viu şi prelucrat” – cu 50 tone
mai mult faţă de aceeaşi pe-
rioadă a anului trecut. 

(„Drum Nou” ,
30 octombrie 1986)

Mihaela Lupu

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Doliul românilor braşoveni la
moartea Regelui Carol I (1839-1914)

Din „Drum Nou”

17 octombrie 2014

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

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

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Din presa maghiară
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Creatoarea de modă britanică
Caroline McCall a realizat o ro-
chie din bucăţi de ciocolată albă
şi neagră Lindt, informează joi
ziarul spaniol ABC.rochia a fost
prezentată,ieri, cu prilejul fes-
tivităţii „Chocolate Show”. 

De la distanţă pare o rochie elegan-
tă, dar obişnuită, de culoare maro.
Însă, dacă te apropii, este imposibil
să rezişti la aroma de ciocolată pe care
o emană. Inspirată, potrivit creatoarei
sale, dintr-un model al anilor ' 20, ro-
chia este realizată din peste 60 de ki-
lograme de cacao şi lapte. Au fost
necesare trei
luni pentru
fabricarea ei,
iar McCall a
avut nevoie
de ajutorul
maest rului
ciocola t ier
Stefan Brude-
rer şi de artişti
ca Paul Way-
ne Gregory
pentru a-i da
forma dorită. 

Pentru realizarea sa, McCall a
desenat părţi ale rochiei care ulte-
rior au fost recreate de Gregory în
ciocolată. 

Stefan Bruderer a descris rochia
drept un lucru spectaculos. „Este o
capodoperă delicioasă care va pro-
voca cu siguranţă senzaţie. Încă de
la primele schiţe ştiam că avem in-
gredientele necesare pentru a crea
ceva delicios care combină moda de
lux cu gastronomia. A fost o expe-
rienţă unică să lucrăm cu un artist
al modei căruia i-am pus la dispo-
ziţie experienţa noastră pentru a rea-
liza un lucru deosebit”, a spus el. 

Prima rochie haute-couture
realizată din ciocolată

O bătrână de 81 de ani din
China se trezeşte în fiecare
dimineaţă la ora cinci pentru
a face un mare număr de flo-
tări şi de abdomene care i-ar
face pe mulţi tineri să gâfâie,
notează agenţia Xinhua. 

Deşi mişcările sale
nu sunt tocmai la
standarde sportive, Li
Guochuan poate face
peste 100 de flotări
în cinci minute, între-
când astfel cu uşu -

r i n ţ ă
recordurile
multor ti-
neri din China. 

Li a devenit cu-
noscută printre ve-
cinii săi din Xiamen,
un oraş de coastă
din provincia Fujian

(sud-estul Chinei), pentru ap-
titudinile ei sportive. Octoge-
nara, care şi-a sărbătorit ziua
de naştere în luna iulie, prac-
tică de asemenea baschetul şi
tracţiunile la bară. 

Actorul american Neil Pa-
trick Harris va prezenta vii-
toarea gală a premiilor Oscar
în februarie 2015, au anunţat
miercuri organizatorii, citaţi
de AFP. 

Neil Patrick Harris, care a
mai prezentat şi alte gale, între
care decernarea premiilor te-
leviziunii americane Emmy
Awards, va fi astfel maestrul
de ceremonii al celei de-a 87-
a ediţii a Oscarurilor din 22
februarie la Los Angeles. 

„Este o adevărată onoare
şi o mare bucurie pentru mine
să mi se ceară să prezint gala
Oscarurilor din 2015”, notea-
ză Neil Patrick Harris, cunos-

cut din serialul din 2005
„How I Met Your Mother”,
conform comunicatului difu-
zat de Academia Oscarurilor.
„Am crescut uitându-mă la
Oscaruri şi am fost întotdeau-
na fascinat de cei care au pre-
zentat această ceremonie”, a
mărturisit actorul, care joacă
în ultimul film al lui David
Fincher „Gone Girl”, lansat
luna aceasta în SUA. 

Producătorii Craig Zadan
şi Neil Meron s-au declarat
„încântaţi” de participarea lui
Neil. „L-am urmărit de-a lun-
gul carierei sale şi l-am văzut
explodând ca mare artist, în
filme, la televiziune şi pe sce-

nă”, au subliniat ei în comu-
nicat. 

Gala Oscarurilor va fi trans-
misă în direct la televiziune,
în peste 225 de ţări din în-
treaga lume. Organizatorii vor
anunţa, la 15 februarie, no-
minalizările pentru viitoarea
ediţie din 2015. 

Ediţia din 2014 a fost prfe-
zentată de actriţa Ellen De-
Generes. 

Un român produce lapte medicinal, 
inspirat de Prinţul Charles
Viorel Ghiuruţan din judeţul Sălaj are în prezent 400 de
capre pe care le paşte în zone muntoase, pe pajiştile
unde cresc natural plante medicinale. Asta face ca laptele
obţinut să aibă proprietăţi deosebite pentru că provine
de la animale care mănâncă doar astfel de verdeaţă.
Ghiuruţan s-a apucat de produs lapte medicinal fiind in-
spirat de Prinţului Charles al Marii Britanii, pe care l-a
auzit vorbind despre păşunile unice din România, unde
cresc plante medicinale. „Nu-i totuna să iei un lapte dintr-
o furajeră intensivă, cu stimulator de producţie de lapte.
Animalul ăla va procesa furajul pe care-l mănâncă şi va
da laptele în consecinţă, a ceea ce mănâncă, şi nu-i to-
tuna ca animalul în păşune să mănânce scoartă, să mă-
nânce spini, să mănânce frunze, să mănânce flori. Dacă-i
spui cuiva şi zice ‘dom’le, dar de ce?’ Dacă este o păşune
preponderentă cu spânz sau cu scaiul vânăt, sunt oameni
care se chinuie să facă antibiotice din scai vânăt. Animalul
ăsta îl mănâncă şi el procesează ceea ce mănâncă şi
se regăseşte într-o anumită cantitate şi în lapte. Deci
ăsta e antibioticul natural”, a explicat Viorel Ghiuruţan,
citat de radiocluj.ro. 

Un primar vrea să interzică reclamele verzi la farmacii
Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, vrea să interzică
farmaciilor din oraş să mai folosească semnalele verzi
intermitente deoarece acestea îi „agresează” vizual pe
şoferi. „Modul de iluminare a drumurilor, modul de func-
ţionare a reclamelor, modul de afişaj. Toate vin să agre-
seze conducătorul auto, căruia i se pun în cârcă
întotdeauna tot felul de vini. El e de vina pentru accidente,
pentru viteză. Dar restul nu-s analizate cu decenţă şi un
minim de implicare. Voi încerca să scot o hotărâre de
Consiliu Local, să interzic categoric funcţionarea farma-
ciilor, modul în care se copiază semafoarele de circulaţie”,
a declarat Florea, potrivit ziare.com. 

Actorul Neil Patrick Harris va prezenta
gala Oscarurilor din 2015

O octogenară face peste 100 de flotări


