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VALUTĂ

Program special, în preajma alegerilor pentru desem-
narea preşedintelui României, la Direcţia de Evidenţă
a Persoanelor din Braşov. Cei care vor să voteze, dar
nu au cărţile de identitate în regulă, se pot prezenta la
ghişeele specializate şi sâmbătă, cu o zi înainte de vot,
dar şi în ziua alegerilor. Potrivit conducerii Direcţiei
de Evidenţă a Persoanelor din Braşov pe 1 şi 2 noiembrie
puteţi depune documente în vederea obţinerii cărţilor

de identitate după următorul program: sâmbătă, 1 no-
iembrie, între orele 8 şi 16, iar duminică, în ziua votului,
în intervalul 8 – 21.00. În cazul în care se va organiza
şi cel de al doilea tur de scrutin, cei interesaţi să obţină
cărţi de identitate vor fi primiţi la Direcţia de Evidenţă
a Persoanelor şi în zilele de 15 şi 16 noiembrie, după
acelaşi program. Mai exact, sâmbătă între orele 8 şi 16,
iar duminică, 16 noiembrie, în intervalul 8 – 21.00. 

Se fac buletine 
şi în ziua alegerilor 

Capacitatea de cazare turistică era
reprezentată, la 31 iulie, de 6.130
unităţi, în creştere cu 2% faţă de iulie
2013, iar numărul hotelurilor a fost
depăşit de cel al pensiunilor agrotu-
ristice, potrivit datelor anunţate de
Institutul Naţional de Statistică. Pri-
mele cinci judeţe, ierarhizate după
numărul total de structuri de primire

turistică existente au fost Braşov
(787 structuri de cazare), Constanţa
(746), Harghita (321), Suceava (296)
şi Prahova (286). Din numărul total
de locuri de cazare turistică existente,
judeţul Constanţa a deţinut 28,1%,
judeţul Braşov cu 8,4%, după care
au urmat municipiul Bucureşti cu
6,1%, Prahova cu 3,7%.

Braşovul, fruntaş la unităţile de cazare
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Ieri au fost reatribuite ultimele locuri
în parcările de reşedinţă, potrivit pro-
gramării, pentru locurile amenajate
în Valea Cetăţii. Toţi cei 150 de par-
ticipanţi la licitaţie au reuşit să închi-
rieze un loc, la preţul de pornire de
144 de lei/an. Într-un singur caz, s-a
ajuns la 160 de lei. Reamintim că toţi
braşovenii care nu au reuşit să intre

în posesia unui loc de parcare de re-
şedinţă, sunt invitaţi să se adreseze
Compartimentului Parcări din cadrul
Direcţiei Tehnice a primăriei, pentru
a intra în posesia unui abonament.
Toate locurile rămase libere în par-
cările de reşedinţă vor fi transformate
în parcări publice cu plată, începând
cu 1 ianuarie. 

Ultima redistribuire de locuri de parcare 
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Autostrada Comarnic – Braşov
va traversa Valea Prahovei 

şi prin tuneluri

METEO
Parţial noros
11°C /18°C

Dacă se va construi vreodată, autostrada Comarnic-Braşov
va avea tuneluri în dreptul localităţilor Buşteni, Sinaia şi Pre-
deal, spune Compania de Autostrăzi.
Negocierile dintre stat, prin CNADNR, şi consorţiul Aktor-
Vinci pe contractul viitoarei autostrăzi Comarnic-Braşov, pri-
ma autostradă care ar urma să fie construită în concesiune,
au condus la modificarea traseului proiectului. Potrivit
CNADNR, din motive financiare şi de mediu, Comarnic-
Braşov va fi o autostradă în tunel pe raza principalelor staţiuni
de pe Valea Prahovei. „Precizăm că pentru diminuarea im-
pactului asupra localităţilor Sinaia, Buşteni şi Predeal s-a
adoptat în zonele respective soluţia de autostradă în tunel.
Precizăm că harta cu traseul Autostrăzii Bucureşti-Braşov,
tronsonul Comarnic-Braşov (incluzând toate modificările su-
ferite), va fi postată pe site-ul CNADNR S.A. după finalizarea
procedurii de atribuire, prin semnarea Contractului de con-
cesiune de lucrări publice”, spun reprezentanţii Companiei
de Autostrăzi, citaţi de economica.net.
De reţinut că, acum şase ani, când tot Vinci a câştigat con-
tractul pentru construcţia aceleiaşi autostrăzi în regim de con-
cesiune, care nu s-a mai finalizat, proiectul prevedea
construcţia pe la suprafaţă în acele zone. Teoretic, mai multe
tuneluri înseamnă un cost mai mare, dar şi plata unor des-
păgubiri mai mici pentru exproprieri. Potrivit Companiei, în
perioada imediat următoare se va semna contractul de con-
cesiune al tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov din
autostrada Bucureşti-Braşov. Există o problemă totuşi: con-
sorţiul declarat câştigător la licitaţia de anul trecut nu a găsit
încă finanţare.
În iulie, ministrul Transporturilor Ioan Rus a precizat că au-
tostrada are ca termen luna septembrie ca să se decidă dacă
se mai face ori nu. Or, acum suntem la mijlocul lui octombrie
şi încă nimic nu este clar.
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61,1% dintre bărba�ii care
declară că vor merge sigur
la vot în turul I al pre zi -
den�ialelor au răspuns că o
vor face „cu siguran�ă” în
timp ce, în cazul femeilor,
56,9% vor pune ștampila în
primul tur, relevă datele unui
sondaj INSCOP.

Potrivit sursei citate, din
totalul popula�iei care decla-
ră că sigur merge la vot în
turul I al alegerilor pre zi den -
�iale (59% dintre res pon -
den�i) 50,8% sunt bărba�i și
49,2% femei.

Pe medii de reziden�ă,
51,4% dintre cei care declară
că sigur vor vota pe 2 noiem-
brie provin din mediul ur-
ban, iar 48,6% din mediul
rural.

În interiorul categoriei ur-
ban, 54,3% dintre reziden�i
declară că vor participa sigur

la turul I, în timp ce 64,8%
dintre votan�ii din mediul ru-
ral afirmă că vor participa
sigur, precizează INSCOP. 

Pe regiuni istorice mari,
21,7% dintre cei care spun
că sigur vor vota în turul I
sunt din Moldova-Bucovina,
48,2% din Muntenia-Olte-
nia-Dobrogea-București,
30,1% din Transilvania-Ba-
nat-Crișana-Maramureș.

„Diferențele dintre ponde-
rile votanților pe regiuni is-
torice mari sunt date și de
potențialul demografic al fie-
căreia. Regiunea Moldova-
Bucovina, de exemplu, este
mai mică decât restul și, prin
urmare, mai slab populată
cu votanți decât celelalte
două, deci graficul despre
care discutăm depinde nu
doar de apetitul pentru vot
din interiorul fiecărei cate-

gorii, ci și de numărul de
persoane din fiecare catego-
rie în parte”, explică IN-
SCOP. 

În ce privește participarea
la vot în primul tur, 62,2%
dintre locuitorii din Moldo-
va-Bucovina spun că sigur vor
participa, 63,3% în Munte-
nia-Oltenia-Dobrogea, în timp
ce 51,4% dintre locuitorii din
Transilvania - Banat - Crișana
- Maramureș afirmă că merg
sigur la vot pe 2 noiembrie.
Barometrul a fost realizat de
INSCOP Research la coman-
da Adevărul în perioada 2-
8 octombrie 2014. Volumul
eșantionului a fost de 1.095
persoane și este reprezenta-
tiv pentru popula�ia Româ-
niei de peste 18 ani. Eroarea
maximă admisă a datelor
este de 3%. 

Succese în lupta cu Ebola
Nigeria va fi scoasă în cu-

rând de pe lista ţărilor afectate
de Ebola datorită eforturilor
încununate de succes pentru a
controla şi lichida boala letală.
Anunţul a fost făcut de Orga-
nizaţia Mondială a Sănătăţii.

Directoarea Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, Margaret
Chan, a fost cea care a anunţat

încă un succes în lupta cu Ebo-
la. Pe 17 octombrie, Senegalul
a fost scos de pe lista ţărilor
afectate de Ebola. O veste bună
vine din Spania. Asistenta Te-
reza Romero, care a contractat
Ebola după ce a îngrijit doi pa-
cienţi din Africa nu mai pre-
zintă urme ale virusului.

Asistenta, în vârstă de 44 de

ani, a rămas nediagnosticată
mai multe zile, deşi a anunţat
în repetate rânduri că nu se
simte bine şi are febra mare,
simptome tipice ale bolii. 

Cazul ei a stârnit o seri de
critici despre capacitatea siste-
mului sanitar spaniol de a face
faţă epidemiei.

Ieri au fost reatribuite ul-
timele locuri în parcările
de reşedinţă, potrivit pro-
gramării, pentru locurile
amenajate în Valea Cetă-
ţii. Toţi cei 150 de partici-
panţi la licitaţie au reuşit
să închirieze un loc, la
preţul de pornire de 144
de lei/an. Într-un singur
caz s-a ajuns la 160 de lei. 

Reamintim că toţi braşovenii
care nu au reuşit să intre în po-
sesia unui loc de parcare de re-
şedinţă, deşi în zona în care
locuiesc s-au făcut deja atribuiri
sau reatribuiri, sunt invitaţi să
se adreseze Compartimentului
Parcări din cadrul Direcţiei Teh-
nice a primăriei, pentru a intra
în posesia unui abonament. Mu-
nicipalitatea a luat această de-
cizie deoarece toate locurile
rămase libere în parcările de re-
şedinţă vor fi transformate în
parcări publice cu plată, înce-
pând cu 1 ianuarie. Până la sfâr-
şitul anului nu se vor mai face
atribuiri sau reatribuiri în afara

celor programate, iar locurile
rămase libere vor fi ocupate în
ordinea solicitărilor, pe princi-
piul primul venit, primul servit,
cu condiţia ca în zona respectivă
să existe locuri libere. Decizia
vine odată cu începerea distri-

buirii abonamentelor pe cinci
ani, emise conform noului re-
gulament privind parcările de
reşedinţă.

Până în prezent, municipa-
litatea a amenajat aproximativ
42.000 de locuri de parcare

de reşedinţă, din care au fost
închiriate aproximativ 31.000.
Ultimele străzi pe care au fost
amenajate parcări de reşedinţă
sunt strada Padina, din Răcă-
dău, şi Mureş, din zona Gri-
viţei. A.P.

De la 1 ianuarie locurile rămase libere în parcările de reşedinţă vor fi transformate în parcări publice cu plată

Ultima strigare pentru
parcările rezidențiale 

Se măreşte  alocaţia de plasament
Potrivit unor noi reglementări, alocația de plasament se
va majora de la 97 de lei cât este în prezent,  la 600 de
lei, pentru fiecare copil aflat în plasament la o familie,
persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezi-
denţial al unui organism privat acreditat sau unde s-a in-
stituit tutela în condițiile legii. Specialiştii Agenţiei pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială spun că efortul bugetar supli-
mentar pentru plata acestui beneficiu social, aferent ju-
deţului Braşov este de 450 de mii de lei. În privinţa
alocaţiilor pentru susţinerea familiilor, acestea se vor ma-
jora cu 42 de lei pentru fiecare copil, în cazul famiilor cu
copii şi venituri nete sub 530 de lei lunar. Beneficiile astfel
majorate se vor achita în luna decembrie. 

Nereguli în şcolile din Harghita
Cornuri vechi şi cu gramaj mai mic decât cel înscris pe
etichetă. Asta primesc, încă de anul trecut, elevii de la
unele şcoli din judeţul Harghita. Părinţii, profesorii şi di-
rectorii au sesizat Comisariatul Regional Pentru Protecţia
Consumatorului, iar firma a fost amendată cu 10.000 de
lei. Cu toate acestea, elevii harghiteni primesc în conti-
nuare produse neconforme. Opt şcoli au făcut plângere
la comisariatul pentru protecţia consumatorilor şi toate
reclamau acelaşi lucru: calitatea îndoielnică a cornurilor.
Drept urmare, comisarii CJPC au mers în şcoli şi au ve-
rificat produsele care ajung la elevi. „Comisarii CJPC
Harghita au constatat mai multe cornuri cu lipsă la gramaj.
Operatorul economic are obligaţia să distribuie cornurile
în termenul de valabilitate al acestora, iar acesta distribuie
pentru o săptămână cornurile”, spune Laurenţiu Moldovan
- director adjunct CJPC Harghita.  Nu este primul an
când firma este reclamată la OPC. Anul trecut, furnizorul
a livrat aceleaşi produse cu probleme dar chiar şi aşa,
Consiliul Judeţean Harghita a desemnat-o din nou câş-
tigătoare a licitaţiei pentru aproximativ 20 şcoli.

INSCOP: Bărbații, mai deciși decât femeile 
să iasă cu siguranță la vot în primul tur
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Proiectul de manage-
ment informatizat al sis-
temului de transport în
comun, derulat de Primă-
ria Braşov, prin RAT Bra-
şov, cu fonduri
nerambursabile, este
aproape de anunţarea
câştigătorului pentru lu-
crări.

Potrivit reprezentanţilor pri-
măriei, evaluarea tehnică a celor
trei oferte de execuţie este în
faza finală, iar semnarea con-
tractului este aşteptată pentru
începutul lunii noiembrie. 

„Sper ca la începutul lunii no-
iembrie să adjudecăm acest con-
tract care, deşi este unul foarte
important pentru modernizarea
transportului în comun, a fost
întârziat mai bine de un an, din
cauza contestaţiilor. Odată cu
introducerea acestui sistem de
e-ticketing vom trece la o nouă
etapă în ceea ce priveşte moder-
nizarea sistemului de transport
în comun din municipiul Braşov.
Pentru călători ne propunem să
avem astfel un mijloc facil de
plată a transportului, ceea ce ne
va permite să introducem şi sis-
temul de taxare pe unitate de
timp, o informare în timp real
asupra timpilor de aşteptare în

staţii, dar şi optimizarea siste-
mului de transport din municipiu
printr-o gestionare mult mai efi-
cientă a rutelor, a numărului de
autobuze de pe o rută şi a în-
cărcării acestora”, a subliniat
primarul George Scripcaru.

Proiectul este finanţat 98%
din fonduri europene, prin Pro-
gramul Operaţional Regional,
şi are o valoare totală de
31.596.105,53 lei. Proiectul va

trebui finalizat până la 31 de-
cembrie 2015, ultima dată până
la care mai pot fi accesaţi banii
europeni aferenţi perioadei de
finanţare 2007 – 2013. 

Licitaţia a fost demarată în
luna noiembrie 2013 şi ar fi tre-
buit să se încheie în 16 ianuarie
2014. Caietul de sarcini a fost
contestat însă de două firme
participante, de patru ori. Într-
unul din cazuri, s-a ajuns la Cur-

tea de Apel, care a dat câştig de
cauză Primăriei. Abia în 4 au-
gust a fost lansată licitaţia, pe
un nou caiet de sarcini, pentru
ca Primăria să evite şi alte în-
cercări de tergiversare a proiec-
tului.  Au depus oferte trei
asocieri de firme, două din Bra-
şov şi Bucureşti, şi una din Tur-
cia. 

Managementul informati-
zat al sistemului de transport în
comun, sau mai pe scurt – pro-
iectul de e-ticketing, va permite
în primul rând introducerea de
cartele magnetice în locul cla-
sicelor bilete, cartele care vor
putea fi integrate ulterior şi pen-
tru plata altor servicii oferite de
municipalitate, ca de exemplu
biletele de la teatru, operă, sau
chiar plata impozitelor. În plus,
proiectul va permite monitori-
zarea exactă şi atentă a autobu-
zelor şi fluxului de călători, prin
intermediul GPS-ului, şi inter-
venţia prin dispecerat pentru
asigurarea numărului optim de
autobuze în trafic, pe fiecare li-
nie. Totodată, vor fi moderni-
zate 34 de staţii de călători şi
vor fi instalate 119 panouri de
informare electronice, care vor
afişa şi timpul de aşteptare ră-
mas pentru diferitele linii de au-
tobuze. A.P.

Brașovenii vor plăti călătoria pe RAT cu cartele electronice

Trei firme se bat
pentru implementarea
sistemului e-ticking 

Primele incidente de campanie la Braşov! 
Cinci persoane au fost sancţionate de poliţişti după ce au
distrus afişe electorale. Toleranţă zero, spun anchetatorii,
pentru oricine încalcă prevederile legii. La Poliţia din Braşov
s-au depus reclamaţii cu privire la distrugerea unor afişe
electorale, iar oamenii legii au demarat imediat cercetările.
Poliţiştii avertizează că sancţiunile pentru încălcarea legii
electorale pornesc de la amenzi, dar pot ajunge până la
ani buni de închisoare.

CNSAS a publicat dosarele de la ,,Fenomenul Piteşti”
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţi a
publicat în premieră, integral, pe site-ul său, dosarele cadru
a ceea ce a rămas sub denumirea de ,,reeducarea de la
Piteşti”, informează instituţia într-un comunicat. pitesti. După
publicarea actelor normative privind funcționarea Ministe-
rului de Interne, a deciziilor de internare în coloniile de
muncă sau a documentelor cuprinzând ancheta PCR din
1968 privind abuzurile Securității, CNSAS a decis să publice
documente care privesc un episod central al represiunii
comuniste: Fenomenul Pitești (1949-1951). Sunt 24 de
volume dintr-un dosar penal constituind procesul intentat
lotului Eugen Ţurcanu, în urma căruia au fost condamnaţi
22 de deţinuţi, şi alte 10 volume, reprezentând procesul
lui Tudor Sepeanu şi al celorlalţi şase ofiţeri implicaţi în
atrocităţi.
Peste 14.000 de file din dosarele CNSAS privind reedu-
carea din Penitenciarul Pitești pot fi accesate gratuit pe
site-ul www.cnsas.ro.

Noile manuale pentru clasele a I-a și a II-a pot fi descărcate gratuit
Toate noile manuale pentru clasele a I-a și a II-a, publicate
pe platforma www.manuale.edu.ro, pot fi descărcate gratuit
de ieri, informează Ministerul Educației Naționale."De la
lansare și până luni, 20 octombrie, ora 17,00, platforma a
înregistrat 70.000 de vizitatori și peste 28 de milioane de
accesări. Noile manuale sunt parte a procesului de mo-
dernizare a educației, de adaptare a ei la realitățile societății
contemporane. Procesul de actualizare și modernizare a
manualelor se desfășoară în paralel cu revizuirea progra-
melor școlare pentru învățământul preuniversitar. Manualele
pentru clasele a I-a și a II-a sunt, așadar, o consecință fi-
rească a aplicării noului curriculum", arată MEN.
Reprezentanții MEN precizează că noile manuale au și o
componentă digitală, însă varianta digitală nu înlocuiește
manualul tipărit, cele două variante ale manualelor (print
și digital) funcționând în paralel.
Valabilitatea manualelor este de patru ani școlari, cu po-
sibilitatea de extindere pentru încă doi ani, cu condiția ree-
valuării lor. 
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Autorităţile solicită plata taxei
hoteliere nu doar pe noaptea
de cazare, ci şi pe micul dejun
inclus în oferte, ceea ce face ca
impozitul să crească cu 20%,
afectând profitabilitatea secto-
rului, susţine Radu Enache,
preşedintele Federaţiei Indus-
triei Hoteliere din România
(FIHR). 

Prin includerea în momentul
vânzării a micului dejun în pa-
chetul de cazare, continuă ofi-
cialul FIHR, s-au creat
premisele unei interpretări ul-
terioare a unei alte taxe pe care
industria trebuie să o suporte,
şi anume taxa hotelieră.

Potrivit Codului Fiscal, pen-
tru şederea într-o unitate de ca-
zare, primăria instituie o taxă
hotelieră în cotă de 1% din va-
loarea totală a cazării/tariful de

cazare pentru fiecare zi de sejur
a turistului, care se încasează
de firmele prin intermediul că-
rora se realizează cazarea, odată
cu luarea în evidenţă a persoa-
nelor cazate. Taxa hotelieră se
datorează pentru întreaga pe-
rioadă de şedere, cu excepţia
cazului unităţilor de cazare am-
plasate într-o staţiune turistică. 

„Definiţia taxei hoteliere spu-
ne că se aplică şederii (sejurului
- înnoptării), printr-o taxă lo-
cală (au fost procente diferite
pe diferite localităţi). Noua in-
terpretare de ultimă oră, prin
care industria hotelieră este lo-
vită din nou de guvernanţi, con-
stă în includerea în baza de
impozitare a taxei hoteliere şi a
micului dejun vândut la pachet
odată cu cazarea. Aşadar, se
asimilează şederii - sejurului -

înnoptării pentru că, vezi doam-
ne, este trecut pe factură sub
formă de pachet de cazare be-
neficiar de TVA 9%”, a adăugat
Enache. 

Acesta a explicat că, potrivit
Codului Fiscal, hotelierii nu pot
separa micul dejun de cazare,
din cauza TVA-ului dar, prin Le-
gea Contabilităţii, valoarea aces-
tuia trebuie evidenţiată separat
(înnoptare un cont, vânzare de
mărfuri - mic dejun, alt cont).
Dacă hotelierii ar separa pe fac-
turi diferite micul dejun, ar trebui
să plătească pentru el TVA de
24%, nu de 9%, ca acum.

Pe de altă parte, Ministerul
Finanţelor a anun�at că încă
analizează modul de calcul al
taxei hoteliere în cazul servi-
ciilor de cazare care au incluse
şi micul dejun.

Investitor oficial pentru reactoarele 3 și 4
Compania de stat Nuclea-

relectrica, care administrează
centrala, a anunţat că socie-
tatea China General Nuclear
Power Corporation (CGN) a
fost desemnată investitor se-
lectat pentru dezvoltarea pro-
iectului unităţilor 3 și 4 CNE
Cernavodă. Vineri, 17 octom-
brie 2014, a fost semnată
Scrisoarea Comună privind
Intenţia de Realizare a Pro-

iectului, conform acestei etape
din procedura de selecţie.

Conform calendarului ac-
tualizat, următoarele etape ale
procesului de selecţie sunt ne-
gocierea și semnarea Memo-
randumului de Înţelegere
privind implementarea în co-
mun a proiectului și negocie-
rea Actului Constitutiv și
Acordului Investitorilor ale
noii companii de proiect.

Proiectul reactoarelor 3 și
4 este evaluat, momentan, la
6,45 de miliarde de euro, însă
studiul de fezabilitate în urma
căruia s-a stabilit acest necesar
de investiţii va fi revizuit. Fie-
care unitate va avea o capa-
citate instalată de 720 MW,
investiţia urmând a genera
peste un miliard şi jumătate
de euro comenzi în industria
românească.

Necesarul de gaze na-
turale în România ar
putea creşte cu până la
42% în cazul în care Ru-
sia decide să întrerupă
livrările de gaze către
Uniunea Europeană
pentru o perioadă de
şase luni, potrivit rezul-
tatelor unui test de
stres efectuat de Comi-
sia Europeană.

Comisia Europeană a efec-
tuat un test de stres care ana-
lizează impactul suspendării
pentru o lună, respectiv şase
luni a livrărilor de gaze ru-
seşti în rândul a 38 de ţări
europene, răspunsul guver-
nelor, precum şi potenţialele
acorduri de cooperare între sta-
tele vecine în cazul unei crize a
gazelor naturale. În cazul celui
de-al doilea scenariu, perioada
analizată a fost septembrie 2014
– februarie 2015. „Raportul
arată că facem tot posibilul pen-
tru a fi pregătiţi şi că nu aştep-
tăm (declanşarea unei crize –

n.r.). Deţinem, în premieră, un
tablou complet în privinţa ris-
curilor şi a soluţiilor posibile”,
a declarat vicepreşedintele CE
pentru Energie Günther H. Oet-
tinger, potrivit Mediafax.

Dintre ţările din Europa de
Sud-Est, Bulgaria, România şi
Ungaria ar fi cele mai afectate
de o întrerupere în livrările de

gaze ruseşti, se arată în raport.
Astfel, necesarul de gaze na-
turale în România ar creşte în
februarie în medie cu 37% în
varianta în care guvernul nu
întrerupe colaborarea cu ţările
vecine, iar temperaturile sunt
cele obşnuite pentru luna fe-
bruarie. În lipsa colaborării cu
alte state, necesarul de gaze în

România ar fi de 42% în ca-
zul unui februarie nu prea
friguros.

Departamentul de Ener-
gie a anun�at cǎ ȋn momen-
tul de fa�ǎ consumul total
al României este de circa
26 milioane metri cubi de
gaze pe zi, iar producţia in-
ternă este de 31 milioane
metri cubi pe zi. Departa-
mentul menţionează că gru-
pul rus Gazprom a livrat în
ultimele săptămâni mai pu-
ţine gaze României, justifi-
când diminuarea volumelor
prin disfun cţiona lităţi teh-
nice. Importul actual de
gaze ruseşti este la un nivel
nesemnificativ, de circa 0,2

milioane metri cubi pe zi.
Ministrul delegat pentru

Energie, Răzvan Nicolescu,
declara la mijlocul lunii sep-
tembrie, că România nu ar
avea nicio problemă în perioa-
da de iarnă chiar dacă Gaz-
prom ar opri în totalitate
livrările de gaze şi iarna ar fi
extrem de dificilă.

Necesarul de gaze naturale din România ar putea creşte cu 42% dacă Rusia
întrerupe livrările în Europa timp de 6 luni

Cum va fi afectată România
dacă Rusia oprește gazul

Flash economic
Profit mai mic pentru CFR Marfă, după amânarea concedierilor
Ministerul Transporturilor solicită rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al CFR Marfă din acest an, cu
aceleaşi venituri, respectiv 1,117 miliarde lei, dar cheltuieli
mai mari cu 58 milioane lei (de 1,093 miliarde lei), din
cauza începerii cu întârziere a concedierilor colective.
Bugetul companiei pentru acest an, aprobat de Guvern
în noiembrie 2013, prevede cheltuieli de 1,035 miliarde
lei şi un profit brut de 82 milioane lei. Documentul prevede
cheltuieli cu salariile de 201,1 milioane lei şi cheltuieli
cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de per-
sonal în valoare de 16,8 milioane lei. Compania estima
că va încheia acest an cu 6.376 de salariaţi, urmând
astfel să renunţe la 2.500 de angajaţi, echivalentul a
30% din personal. În varianta revizuită, profitul brut este
diminuat corespunzător, la 23,69 milioane lei.

O nouă amânare pentru autostrada Sibiu-Piteşti
Autostrada Sibiu-Piteşti (116 kilometri) are parte de o
nouă amânare. Licitaţia pentru actualizarea studiului de
fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteşti, lansată în
iunie de fostul ministru al Transporturilor, Dan Şova, şi
care avea ca termen de deschidere a ofertelor data 23
iulie, a primit un nou termen, şi anume 5 noiembrie.
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
(CNADNR) a prelungit numai în septembrie şi octombrie
de patru ori termenul pentru depunerea şi deschiderea
ofertelor pentru reactualizarea studiului de fezabilitate
aferent autostrăzii Sibiu-Piteşti. „Având în vedere nume-
roasele clarificări cu privire la documentaţia de atribuire
publicate până în prezent, pentru asigurarea unei pe-
rioade suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte
şi complete, autoritatea contractantă a decis prelungirea
termenului de depunere /deschidere a ofertelor”, se arată
în anunţul transmis de CNADNR.

Lovitură: Taxa hotelieră va creşte cu 20%
prin impozitarea micului dejun din oferte!



Career Innovation Week
revine în luna noiembrie cu
cea de-a IV-a ediţie. Eveni-
mentul defineşte noi trenduri
în materie de inovaţie în ca-
rieră şi cuprinde o serie de
conferinţe, studii de caz şi
workshop-uri în domeniile
Finance & Banking, Sales &
Marketing, Research & Engi-
neering, IT & Telecom. Ca-
reer Innovation Week va avea
loc la Braşov pe 4 noiembrie.
Participarea este gratuită în
baza preînscrierii pe site-ul
www.hipo.ro până pe 30 oc-
tombrie 2014. 

În această perioadă, planu-
rile de recrutare ale compa-
niilor sunt în creştere, iar an-
gajatorii sunt în căutarea de

tineri cu potenţial care să le
completeze echipele, fie prin
poziţii full-time, fie prin pro-
grame de internship, trainee
sau stagii de practică.

Evenimentul va debuta în
acest an la Braşov, cu o zi de-
dicată pasionaţilor de IT&C.
150 de tineri cu potenţial sunt
aşteptaţi să participe la Te-
chnology Day, o zi în care vor
fi abordate teme de software
development şi trenduri din
inginerie. Career Innovation
Week va continua cu 2 zile
intense în Bucureşti dedicate
zonei de finance & marketing
şi trendurilor din industria
IT&C (mobile, web şi cloud).
Evenimentul se va încheia la
Ploieşti cu o zi dedicată ingi-

neriei, unde vor fi abordate
teme actuale din acest dome-
niu. 

Pe parcursul celor 4 zile
participanţii vor avea şansa să
aplice la oportunităţi de ca-
rieră şi să interacţioneze cu
partenerii evenimentului, ex-
perţi în industrie şi specialişti
în aria lor de activitate. În
plus, în cadrul evenimentului
va exista o zonă de interviuri
pentru oportunităţile oferite
de partenerii Career Innova-
tion Week. La fel ca la ediţiile
anterioare, proiectul este
adresat tinerilor cu experienţă
internaţională, rezultate aca-
demice excepţionale, cei care
au făcut parte dintr-un ONG,
au urmat un program de in-
ternship, management trainee
sau stagii de practică. Parti-
ciparea la Career Innovation
Week este gratuită în baza
preinscrierii pe site-ul
www.hipo.ro. 

Dacă vrei să ştii care sunt
oportunităţile şi cum poate
evolua cariera ta în funcţie de
schimbările din business &
technology, te invităm să
aplici până pe 30 octombrie
şi poţi fi unul dintre cei 600
de tineri selectaţi pentru zilele
evenimentului” – Andreea
Balaci, Project Manager, Ca-
reer Innovation Week. 

Capacitatea de cazare
turistică era reprezenta-
tă, la 31 iulie, de 6.130
unităţi, în creştere cu 2%
faţă de iulie 2013, iar nu-
mărul hotelurilor a fost
depăşit de cel al pensiu-
nilor agroturistice, po-
trivit datelor anunţate
luni de Institutul Naţio-
nal de Statistică (INS).

Primele cinci judeţe, ierar-
hizate după numărul total de
structuri de primire turistică
existente au fost Braşov (787
structuri de cazare), Constanţa
(746), Harghita (321),
Suceava (296) şi Prahova
(286). Din numărul total de
locuri de cazare turistică exis-
tente, judeţul Constanţa a de-
ţinut 28,1%, judeţul Braşov cu
8,4%, după care au urmat mu-
nicipiul Bucureşti cu 6,1%,
Prahova cu 3,7%, judeţul Vâl-

cea cu 3,6% şi Bihor cu 3,3%.
Numărul hotelurilor a crescut
cu 28, la 1.473 unităţi, iar cel
al pensiunilor agroturistice a
urcat cu 67, la 1.665.
Totodată, a scăzut cu 12

unităţi numărul pensiunilor tu-
ristice, la 1.323.

Cele mai multe hoteluri sunt
încadrate la categoria 3 stele
(50% din total hoteluri) şi 2
stele (25,3%). Hotelurile cu 5

stele au fost în număr de 31
(cu două mai mult ca la 31 iu-
lie 2013), iar cele cu 4 stele au
fost 267 (cu 15 mai multe de-
cât la 31 iulie 2013).

Din numărul total de locuri

în hoteluri, 40% au fost în ho-
telurile cu 3 stele, 32,8% au
fost în hoteluri cu 2 stele,
19,8% în hotelurile cu 4 stele,
3,9% în hotelurile cu 5 stele,
3,1% în hotelurile cu o stea, şi
0,4% în hotelurile neclasificate
pe stele.

Datele INS mai cuprind
hostelurile – 204 unităţi (+19
faţă de 31 iulie 2013), mote-
lurile – 212 (-3), vilele turistice
– 624 (+3), cabanele turistice
– 162 (+10), bungalourile –
242 (-7) şi alte tipuri de struc-
turi de cazare – 225 (+16) şi
se referă la construcţiile auto-
rizate sau clasificate de către
Autoritatea Naţională pentru
Turism.

Statistica arată că la 31 iulie
2014 erau neclasificate pe ste-
le 120 structuri de primire tu-
ristică cu funcţiuni de cazare,
faţă de 123 la aceeaşi dată a
anului trecut. Cea mai mare

parte au fost tabere de elevi
şi preşcolari (51,7% din total
în anul 2014, respectiv 50,4%
în anul 2013). Din cele 1473
hoteluri în stare de funcţio-
nare la 31 iulie 2014, un nu-
măr de 6 hoteluri (0,4% din
total hoteluri), cu un total de
747 locuri, nu erau clasificate
pe stele.

Structurile de primire tu-
ristică s-au extins în afara des-
tinaţiilor tradiţionale. Astfel,
din structurile de primire tu-
ristică cu funcţiuni de cazare
turistică 31,4% sunt în cate-
goria “alte zone”, 26,2% în
staţiunile din zona montană,
21,5% în Bucureşti şi oraşele
reşedinţă de judeţ (exclusiv
oraşul Tulcea), 11,3% în sta-
ţiunile din zona litorală (ex-
clusiv oraşul Constanţa),
7,3% în staţiunile balneare şi
2,3% în Delta Dunării (inclu-
siv oraşul Tulcea).

Numărul unităţilor de cazare a crescut cu 2%, în ultimul an 

Brașovul, locul 1  la numărul
unităților de cazare

Au început înscrierile la 
Career Innovation Week 2014
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Bulevardul Eroilor,
acum 100 de ani 

Marţi

Actualul Bulevard al Eroilor s-a nu-
mit Aleea Rudolf (după fiul împăra-
tului Franz Josef), apoi Regele
Ferdinand până la venirea comuniş-
tilor, care l-au botezat Carpaţi, apoi
Gh. Gheorghiu-Dej. 

Artera începea în Livada Poştei, „nu-
mită astfel pentru că aici mai de mult
păşteau caii căruţelor ce făceau trafi-
cul poştal. Case nu erau, afară de vreo
două vile aşezate în grădini”, nota
Sextil Puşcariu. Din Livadă începea
locul de promenadă al braşovenilor
şi parcul cu castani. „În parc ieşeau

după amiaz cocoanele
noastre la plimbare. Pe
Promenadă se plimba
în cursul săptămânii ti-
neretul braşovean.”
Vara, trecătorii se
opreau la „cafeneaua
Promenăzii, pe care o ţinea Erdelyi”.
„Duminica după prânz era rezervată
lucrătoarelor şi servitorimii. Orchestra
oraşului sau muzica militară cânta în
pavilion”. Promenada era străjuită
de tei. Pe Bulevardul Ferdinand, în
1891, a apărut Biserica Reformată,
demolată în anii ’60 de comunişti.

În zona fostului Palat al Telefoanelor
era şcoala reală, numită apoi Liceul
Meşotă. Tot pe bulevard era Acade-
mia Comercială. La capătul bulevar-
dului era renumita vilă a inginerului
Kertsch, în locul ei este astăzi
 Modarom-ul. 

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

C



Duminică, 19 octom-
brie, Grupul de Iniţiativă
al Fundaţiei Comunitare
Braşov a organizat pri-
ma ediţie a cursei cu ob-
stacole Braşov Heroes,
cu scopul de a strânge
fonduri pentru susţine-
rea a 13 proiecte înscrise
spre finanţare de orga-
niza’ii non-guverna-
mentale din Braşov.

Evenimentul a adunat peste
45.000 lei, dintre care 12.000
provin din donaţiile făcute
de braşovenii care au ales să
participe activ la viaţa comu-
nităţii.

La evenimentul care a avut
loc în zona de agrement din
Parcul Noua, au participat
320 de alergători şi peste 250
de spectatori care au venit să-
şi susţină favoriţii. Nu mai pu-

tin de 12 echipe (formate din
50 de alergători), 40 de familii
(compuse din 100 de alergă-
tori), 170 de alergători indi-
viduali, vedete şi sportivi
profesionişti au alergat în cur-
sa cu obstacole Braşov Heroes
cu scopul de a strânge bani

pentru cele 13 proiecte comu-
nitare din Braşov. Concurenţii
au fost atât alergători experi-
mentaţi, cât şi amatori, vârsta
celui mai mic participant fiind
de numai 4 luni, acesta in-
trând în competiţie în braţele
mamei sale.

Valoarea sumei strân-
să din taxa de participare
s-a ridicat la 13.000 lei,
iar 26.000 lei au prove-
nit din sponsorizările
primite de la cele 10
companii partenere.
Suma provenită din do-
naţii a fost strânsă de la
peste 150 de donatori in-
dividuali, susţinători ai
alergătorilor şi implicit
ai cauzelor, Robert Ca-
dar fiind alergătorul care
a reuşit să mobilizeze
cea mai mare sumă,
1500 lei, de la susţină-

torii săi pentru cauza Fundaţiei
Rafael Codlea, pentru care
acesta a alergat. În schimb, cea
mai mare donaţie individuală
înregistrată pe platforma Bra-
şov Heroes a fost de 500 lei,
către o cauză educaţională a
Fundaţiei Jules Verne care în-

curajează copiii să se joace în
aer liber şi să limiteze timpul
petrecut în faţa dispozitivelor
electronice.

Proiectul care a reuşit până
acum să mobilizeze cele mai
multe fonduri este unul din
domeniul sănătăţii, Ştii cum
aude copilul tău? (proiect de-
rulat de Asociaţia „Darul au-
zului”), apropiindu-se de
obiectivul propus, de 10.000
lei, urmat de două cauze so-
ciale: Fiecare om are muzica
sa. Să o facem auzită! (derulat
de Fundaţia Rafael, un pro-
gram de reabilitare prin mu-
zică şi dans pentru persoane
cu handicap) şi Parcul Stop
Discriminării! (derulat de
Asociaţia Copiii de Cristal,
un program destinat persoa-
nelor cu dizabilităţi) şi o cauză
din domeniul educaţiei înscri-
să de Fundaţia Duke of Edin-

burgh’s International Award,
R(ural) excelarea în educaţie. 

Pentru ca şi celelalte cauze
să aibă şansa să strângă fon-
durile necesare implementării
proiectelor şi pentru ca bra-
şovenii care doresc să se im-
plice în susţinerea lor, dar încă
nu au reuşit, să o poată face,
donaţiile rămân deschise până
la data de 31 octombrie atât
on-line, pe http://brasovhero-
es.fundatiacomunitarabrasov.ro
cât şi în numerar, la Librăria
Şt. O. Iosif (str. Mureşenilor
nr. 14) 

Evenimentul Braşov He -
roes a fost primul din seria
evenimentelor făcute de gru-
pul de iniţiativă al Fundaţiei
Comunitare Braşov şi a fost
organizat în parteneriat cu
Primăria Municipiului Bra-
şov şi Carpathian MTB
Trails Braşov.

Publicul braşovean este in-
vitat joi, 23 octombrie 2014,
de la ora 18, la Centrul Cul-
tural „Reduta”, la un altfel de
spectacol. „Zbor întrerupt”
este un balet contemporan, cu
un mesaj inedit, tulburător şi
care îndeamnă la meditaţie;
mesajul acestuia poate fi per-
ceput nu doar din prisma unei
persoane care are capacitatea

de a înţelege trecutul, prezen-
tul şi viitorul, dar şi din al cu-
iva care nu este înzestrat cu
acest dar, ba mai mult, are şi
o dizabilitate. Pe aceştia din
urmă, asociaţiile THEOEMY-
DOR şi RAZĂ DE SPE-
RANŢĂ, cu dăruire din
suflet, îi ajută să vină în lumea
noastră, nu doar pentru a o
cunoaşte, ci şi pentru a fi ac-

ceptaţi de noi. „Zbor între-
rupt” poate fi o lecţie de viaţă.
Vino şi tu, fii alături de noi şi
de copiii cu tulburări din spec-
trul autist!

În rolul principal din acest
spectacol este Dorin Mirea,
prim-balerin la Opera Braşov,
tată al unicului său copil, diag-
nosticat cu autism. Alături de
el, soliştii de balet ai aceleiaşi
instituţii braşovene: Diana
Drăgan, Cristina Rotundu,
Melania Condoiu, Mihai Uţă.
Coregrafia: Genoveva Breaz. 

Preţul unei invitaţii este 30
de lei şi se poate achiziţiona
cu o oră înaintea începerii
spectacolului la Centrul Cul-
tural „Reduta” sau se poate
rezerva la tel: 0722/391 279
sau la 0746/046 466.

Evenimentul cultural artis-
tic Săptămâna Îngerilor şi a
Arhanghelilor Braşov 2014,
organizat prin Asociaţia Na-
ţională a Medicinelor Necon-
venţionale, se află la a X-a
ediţie şi adună mulţi braşoveni
de toate vârstele deschişi către
a afla cât mai multe şi a intra
în comuniune cu entităţile an-
gelice. Evenimentul va avea
loc în perioada 27 octombrie
– 3 noiembrie la Centrul de

evenimente Lux Divina (fosta
cantină Rulmentul). Acest
eveniment are drept scop ofe-
rirea unei alternative luminoa-
se Haloweenului, sărbătoare
împrumutată, căreia Săptă-
mâna îngerilor şi a arhaghe-
lilor îi propune ca revers
întâlnirea cu îngerii şi entită-
ţile de lumină care ajută şi
protejează această planetă.

Intrarea la acest eveniment
este liberă, iar activităţile în-

cep zilnic de la ora 18.00. În
această săptămână veţi putea
audia conferinţe pe teme an-
gelice, spectacole artistice de
excepţie, umor şi multe sur-
prize. Invitaţii speciali din
acest an sunt: Emilia şi Dorin
Mirea, prim balerini la Opera
Braşov (duminică 26 octom-
brie), Trupa Devas (marţi
28 octombrie), Concert ex-
traordinar Gheorghe Iovu
(sâmbătă 1 noiembrie).

Săptămâna Arhanghelilor la Braşov
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Spectacol caritabil de balet contemporan
organizat la Centrul Cultural Reduta 

Braşov Heroes a avut 
succes de la prima ediţie 
Sute de braşoveni au alergat şi au strâns peste 45.000 lei la cursa cu obstacole
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Zeci de foci au murit de gripă în zonele de
coastă ale unor insule din Marea Nordului

Majoritatea celor aproximativ
350 de foci grav bolnave sau
fără via�ă descoperite de la în-
ceputul lunii octombrie în zo-
nele de coastă ale mai multor
insule germane din Marea Nor-
dului erau infectate cu virusul
gripei, a informat luni condu-
cerea parcului na�ional din lan-
dul Schleswig-Holstein, potrivit
EFE.

Conform exper�ilor, popula�ia
de foci din zonă nu va fi afectată
în mod substan�ial de acest fe-
nomen. Cele mai multe dintre
ele au ajuns pe insulele Helgo-
land, Amrum, Föhr și Sylt.

Analizele veterinare au exclus

posibilitatea de a fi vorba despre
o epidemie asemănătoare celei
care a lăsat în urmă 18.000 de
exemplare moarte în 1988/89
și peste 20.000 în 2002.

Cercetătorii au analizat, de
asemenea, posibila legătură din-

tre aceste cazuri recente și cele
înregistrate pe insula daneză
Anholt, unde se estimează că,
din luna august, au murit circa
200 dintre cele 1.500 de foci
din zonă, afectate de o boală
pulmonară.

O premieră într-un milion de ani: 
o cometă „a atins în treacăt” Marte

Cometa Siding Spring "a
atins în treacăt" duminică pla-
neta Marte, la o distan�ă de
aproximativ 136.000 km și o
viteză de 202.000 km/h, un
eveniment care nu se produce
decât o dată la un milion de
ani, a anun�at Agen�ia spa�ială
europeană (ESA).

La 18.27 GMT (21.27 ora
României n.r.), cometa s-a
apropiat cel mai mult de Pla-
neta Roșie la 135.895 km, sau
o treime din distan�a de la Pă-
mânt la Lună, a explicat ESA

pe Twitter, citată de AFP.
NASA a pozi�ionat instru-

mentele electronice ale
sateli�ilor ei știin�ifici ce or-
bitează în jurul lui Marte și
camerele de luat vederi ale ce-
lor doi robo�i afla�i pe
suprafa�a planetei Opportuni-
ty și Curiosity pentru a colecta
cât mai multe date despre tre-
cerea cometei.

Curiosity și Opportunity ar
trebui să trimită imaginile lor
înapoi pe Terra în zilele, săp-
tămânile și lunile următoare,

potrivit agen�iei spa�iale ame-
ricane. Sateli�ii au fost puși
pe o orbită la adăpost de res-
turile ce formează coada ca-
racteristică a unei comete, dar
chiar repozi�iona�i, dispoziti-
vele spa�iale sunt de așteptat
să adune informa�ii valoroase
despre această premieră
spa�ială.

Cometa Siding Spring a fost
descoperită de Robert
McNaught cu ajutorul obser-
vatorului australian de la Si-
ding Spring în ianuarie 2013.

Nouă aplicaţie Apple care verifică telefonul dacă e furat
Asocierea unui dispozitiv Apple la un cont de iCloud poate
fi permanentă dacă nu ştiţi parola fostului utilizator. Din acest
motiv, nu este exclus să faceţi o investiţie semnificativă într-
un iPhone şi să realizaţi că nu-l puteţi folosi deoarece nu se
mai activează. Scenariul este cu atât mai neplacut cu cât
vânzătorul nu este penalizat în niciun fel dacă smartphone-
ul este cumpărat de la persoane fizice de pe site-urile de
anunţuri, sau din locuri altele decât magazinele autorizate.
Din fericire, de acum înainte nu veţi mai fi expuşi acestor
riscuri, deoarece Apple a creat un website pe care îl puteţi
folosi pentru a testa dacă un telefon poate fi sau nu activat.
Acesta este accesibil la adresa icloud.com/activationlock.
În cazul în care un iPhone are asociat un cont iCloud, este
marcat ca fiind blocat pentru activare. Aceeaşi verificare
poate fi realizată şi pentru un iPod Touch sau sau un iPad
fără conectivitate 3G,  doar că în lipsa unui IMEI, în aceeaşi
situaţie, veţi introduce numărul serial al respectivului iDevice.
Utilizarea acestui serviciu este complet gratuită şi nu vine
cu nici un fel de limitare.

Skully – cea mai inteligentă cască de motocicletă
Anul viitor va apărea pe piaţă cea mai avansată cască de
motocicletă produsă vreodată, asemănătoare celor pentru
piloţii avioanelor de vânătoare. Casca va avea un afişaj direct
pe vizieră - unde se va putea vedea traseul generat de un
GPS. Într-un colţ va exista un fel de oglindă retrovizoare vir-
tuală - datorită camerei instalate în spatele căştii. Desigur
se va putea conecta prin bluetooth la telefon. Creatorii căştii
botezate Skully  AR-1 nu vor să-i distragă atenţia motoci-
clistului - ci dimpotrivă, să-i ofere exact informaţiile de care
acesta ar avea nevoie fără să-şi ia ochii de la drum. Casca
a strâns în timp record finanţarea necesară pe o pagina de
internet. De anul viitor va ajunge pe piaţă la un preţ de 1400
de dolari.
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Pe scurtCel mai mare păianjen
din lume

Conform Guinness World
Records, cel mai mare pă-
ianjen din lume este pă-
ianjenul Goliat
„mâncător de pă-
sări” – denumire in-
corectă totuşi, de vreme
nu se hrăneşte în princi-
pal cu păsări, scrie des-
copera.ro.

E un arahnid „de mărimea
unui căţeluş”, cum a scris pe
blogul său un biolog care a în-
tâlnit acest păianjen uriaş de 3
ori, în cursul unor expediţii.

Piotr Naskrecki, entomolog
şi fotograf care lucrează la Mu-
seum of Comparative Zoology
din cadrul Harvard University,
s-a întâlnit „ochi în ochi” cu
acest păianjen spectaculos, în
Guyana. 

Păianjenul Goliat „mâncător
de păsări”  (Theraphosa blondi)
este cel mai mare păianjen din
lume; deschiderea picioarelor
ajunge la 30 cm lungime, are

un corp „de
mărimea unui
pumn mare”, după
descrierea aceluiaşi bio-
log, este înarmat cu che-
licere („colţi”) de 5 cm
lungime şi cântăreşte cca.
170 g.

Este veninos; veninul nu este
mortal pentru om, dar muşcă-
tura unui asemenea păianjen
este extrem de dureroasă.

Creatura are şi alte arme de-
fensive: îşi freacă picioarele de
abdomen, eliberând astfel în
aer un nor de perişori fini care,
dacă ajung în ochi, provoacă
iritaţii, dureri şi mâncărimi in-
suportabile, care persistă zile în
şir. 

Totuşi, în ciuda aparenţelor
înfricoşătoare, acest păianjen

nu reprezintă o ameninţare gra-
vă la adresa oamenilor. 

Se hrăneşte cu insecte, broaş-

te – ocazional cu ouă de păsări,
dacă dă peste vreun cuib  -, hra-
na lui principală fiind râmele.



Simona Halep a câștigat
primul joc din cadrul
 Turneului Campioanelor.
Românca a trecut de
 Eugenie Bouchard din
Canada, favorita numă-
rul5 și numărul 5 WTA, cu
scorul de 6-2, 6-3, după o
oră și opt minute de joc.

Simona Halep a început per-
fect primul său meci de la Tur-
neul Campioanelor ce se
desfășoară în Singapore. Jucă-
toarea din România, favorită
numărul patru, a reușit să facă
break încă din primul ghem,
după ce Bouchard a avut 40-
15. Halep și-a făcut apoi servi-
ciul și a mai reușit un break
ducând scorul la 3-0 în primul
set. Simona a continuat să ser-
vească excelent și a dus scorul
la 4-0. Românca a avut minge
de 5-0, dar Eugenie Bouchard
a reușit să o salveze și să câștige
apoi primul său ghem din setul
inaugural. Halep a servit exce-
lent în continuare, loviturile sale
de rever au fost foarte bine pla-
sate și profitând și de nenumă-
ratele greșeli nefor�ate ale
canadiencei, românca a închis
primul set cu scorul de 6-2.

Demonstrație de forță. Genie
Bouchard a dat semne de reve-
nire și și-a câștigat serviciul la
0 conducând în setul secund cu
1-0. Halep și-a făcut serviciul
după care a reușit un break și
conducea cu 2-1. Simona a con-
tinuat să servească foarte bine
și a dus scorul la 3-1. La acest
scor românca a avut două mingi
de 4-1, dar Bouchard a reușit
să le salveze și să-și facă servi-
ciul. Canadianca Eugenie Bou-
chard, a cincea favorită a
turneului din Singapore, a fost
incapabilă să facă fa�ă jocului
Simonei, care s-a deplasat ex-
celent în teren și a dus scorul la
4-2. Bouchard și-a îmbunătă�it
jocul pe propriul serviciu și a

reușit să revină la un singur
ghem distan�ă de româncă, scor
4-3. Halep a servit în continuare
foarte bine și a dus scorul la 5-
3, după care a pus presiune pe
serviciul lui Bouchard. Simona
a avut două mingi de meci,
Bouchard a făcut dublă greșeală
și Halep a câștigat setul cu 6-3
și partida scor 6-2, 6-3. În pri-
mul meci din grupa roșie, Se-
rena Williams a trecut de
sârboaica Ana Ivanovici în două
seturi, scor 6-4, 6-4. 

„Aștept meciul cu Serena”.  Ime-
diat după încheierea partidei cu
Eugenie Bouchard, Halep a de-
clarat: „Am jucat bine, am fost
agresivă și sunt foarte fericită
că am debutat cu o victorie. Mă
simt foarte bine aici la Turneul
Campionelor și vreau să mă bu-
cur de tenis. Am avut în față o
jucătoare foarte bună, care este
foarte tânără și care mai are
multe de arătat pe terenul de te-
nis. Cred că și publicul a gustat
acest spectacol și le mulțumesc
tuturor celor care au venit să
mă susțină. Sunt oameni care
au fost și anul trecut alături de
mine la Sofia la mini turneul
campionelor și vreau să le
mulțumesc pentru susținere.

Abia aștept să joc împotriva Se-
renei Williams. Este cea mai
bună jucătoare din lume, nu am
avut ocazia să ne întâlnim în
acest an și nu pot decât să pro-
mit că voi da totul și mă voi bate
pentru fiecare punct”, a spus Si-
mona Halep.   

E a patra în lume. Jucătoarea
Simona Halep a coborât pe lo-
cul 4, după ce săptămâna trecută
a lipsit de la Kremlin Cup, iar
Irina-Camelia Begu, finalistă la
Moscova, a urcat pe poziţia 42,
în ierarhia WTA. Halep, care
anul trecut a câştigat turneul de
la Moscova dar în acest an a
preferat nu participe ca să fie
pregătită pentru Turneul Cam-
pioanelor, a coborât de pe locul
3 pe 4, ea având 5.403 puncte.
Irina-Camelia Begu, învinsă de
Anastasia Pavliucenkova în fi-
nala Kremlin Cup, a urcat de
pe 61 pe 42, cu 1.201 puncte.
Monica Niculescu se menţine
pe locul 47, cu 1.110 puncte,
iar Sorana Cîrstea a coborât de
pe poziţia 93 pe 94, cu 606
puncte.

Între primele 200 de jucătoa-
re din lume se află şi Alexandra
Dulgheru, care a coborât de pe
103 pe 107, cu 531 de puncte,

şi Andreea Mitu, care a urcat
de pe 136 pe 133, cu 439 de
puncte. Pe primul loc în clasa-
mentul mondial se află ameri-
canca Serena Williams, cu
7.146 de puncte, urmată de Ma-
ria Şarapova (Rusia, 6.680 de
puncte) şi Petra Kvitova (Cehia,
5.597 puncte). Pe locul 5, după
Simona Halep, se află adversara
de ieri a româncei la Turneul
Campioanelor, sportiva cana-
diană Eugenie Bouchard, cu
4.523 de puncte. Conform wta-
tennis.com, Bouchard a urcat
de pe locul 7 şi a reuşit perfor-
manţa de a deveni prima repre-
zentantă a tenisului ca na dian
care ajunge în top 5. Până în
prezent, niciun sportiv din Ca-
nada nu a mai ajuns între primii
5 în clasamentul WTA sau în
clasamentul ATP.

Poziţiile 6-10 în clasamentul
WTA sunt ocupate de Agnies-
zka Radwanska (Polonia, 4.441
puncte), Ana Ivanovici (Serbia,
4.390 puncte), Caroline Woz-
niacki (Danemarca, 4045 punc-
te), Na Li (China, 3.970 puncte)
şi Angelique Kerber (Germania,
3.480 puncte).

Debut cu dreptul la
Turneul Campioanelor
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Se bate pentru un loc la Turneul Campionilor
Tenismanul Horia Tecău se menţine pe locul 15, cu 3.490
de puncte, în clasamentul ATP de dublu, românul şi par-
tenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, ocupând în con-
tinuare locul 6 în clasamentul pe echipe, ce contează
pentru Turneul Campionilor de la Londra. Pentru finala
sezonului mai sunt disponibile patru locuri, după ce patru
perechi au obţinut deja calificarea. Bob şi Mike Bryan,
Daniel Nestor şi Nenad Zimonjici, Alexander Peya şi Bru-
no Soares, precum şi Julien Benneteau şi Edouard Ro-
ger-Vasselin sunt în posesia „biletelor” pentru Londra.
Principali favoriţi la Stockholm, dar eliminaţi săptămâna
trecută în primul tur, Tecău şi Rojer continuă cursa pentru
Turneul Campionilor la Valencia, o competiţie de 500 de
puncte ATP, unde sunt cap de serie numărul 4. Ultimul
turneu care va stabili echipele calificate pentru Londra
va fi cel de săptămâna viitoare, de la Paris Bercy, din
categoria Masters 1.000. După ce nu a reuşit să-şi apere
titlul cucerit anul trecut la Viena, Florin Mergea, doar se-
mifinalist săptămâna trecută în capitala Austriei, a coborât
două poziţii, până pe locul 27 ATP de dublu, cu 1.580
de puncte.

Hănescu a urcat patru locuri
Tenismanul român Victor Hănescu a urcat de pe locul
134 pe 130, cu 415 puncte în calasamentul ATP. Adrian
Ungur a coborât o poziţie şi se află pe locul 156, cu 348
de puncte, iar Marius Copil a urcat 17 poziţii şi ocupă
locul 164, cu 326 de puncte. Copil, jucător venit din ca-
lificări, a atins săptămâna trecută sferturile de finală ale
turneului de la Stockholm, fiind învins în această fază de
cehul Tomas Berdych, principalul favorit, scor 6-2, 6-2.
Primele trei poziții ale clasamentului de simplu sunt ocu-
pate în ordine de sârbul Novak Djokovici, elvețianul Roger
Federer și de spaniolul Rafael Nadal.

Mutu nu mai joacă nicăieri
Directorul clubului Fiorentina, Daniele Prade, a declarat
că atacantul Adrian Mutu nu va juca la echipa indiană
FC Pune City din cauza unor „probleme birocratice”,
adăugând că nu s-a pus problema ca românul să revină
la gruparea italiană, informează football-italia.net. „Pe
Mutu l-am luat pentru Pune City, dar nu s-a pus niciodată
problema să revină la Fiorentina. Au fost nişte probleme
birocratice şi totul s-a prăbuşit", a spus Prade, despre
jucătorul care a evoluat cinci sezoane la gruparea „viola”.
Fiorentina are un parteneriat cu gruparea din liga profe-
sionistă indiană FC Pune City, deţinând un procent din
acest club. Mutu, 35 de ani, şi-a reziliat contractul cu Pe-
trolul Ploieşti la 26 septembrie pentru a semna pe un
sezon cu echipa indiană, care participă la prima ediţie
de campionat profesionist din această ţară. Potrivit Times
of India, FIFA a respins, la finalul săptămânii, transferul
lui Mutu de la Petrolul Ploieşti la FC Pune City. 

Ne arbitrează galezii
Meciul dintre echipele Steaua şi Rio Ave, programat joi,
la ora 20.00, pe Arena Naţională, în etapa a treia a grupei
J a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă galeză, cu Si-
mon Lee Evans la centru, informează steauafc.com. Arbitri
asistenţi vor fi Philip Thomas şi Edward King, adiţionali
John Bryn Roberts şi Mark Steven Whitby, iar rezervă
Nick Pratt. Delegat UEFA pentru acest meci a fost de-
semnat finlandezul Teuvo Holopainen, iar arbitrii vor fi
supervizaţi de rusul Alexei Spirin. Simon Lee Evans (39
de ani) a mai oficiat de două ori în partide în care au fost
implicate echipe din România, de fiecare dată în grupele
Ligii Europa: Pandurii - Pacos Ferreira, scor 0-0 (12 de-
cembrie 2013), şi PSV Eindhoven - Rapid, scor 2-1 (15
decembrie 2011).

Champions League
Fotbalul spectacol din Champions League revine în
această seară cu primele meciuri din etapa  a treia a
grupelor. Iată programul jocurilor: în grupa E: AS Roma
– Bayern Munchen și ȚSKA Moscova – Manchester City
(meci ce debutează la ora 19.00); în grupa F: APOEL –
PSG și FC Barcelona – Ajax Amsterdam; în grupa G:
Chelsea Londra – Maribor și  Schalke 04 – Sporting Li-
sabona; în grupa H: FC Porto - Athletic Bilbao și BATE
Borisov - Șahtior Donețk.

Sandu a fost dat în judecată
Federaţia Română de Fotbal

l-a acţionat în instanţă, la Tri-
bunalul Bucureşti, pe fostul pre-
şedinte Mircea Sandu prin care
îi solicită acestuia restituirea su-
melor încasate din renta viageră,
valoarea de recuperat fiind cal-
culată la 114.736,46 lei. Suma
reprezintă banii încasaţi în cinci
luni de Mircea Sandu ca preşe-
dinte de onoare al FRF din renta
viageră stabilită de membrii Co-

mitetului Executiv, în şedinţa
din 5 martie. Plângerea a fost
depusă la Secţia a V-a civilă a
Tribunalului Bucureşti la 15 oc-
tombrie. În suma de 114.736,46
de lei, pe lângă renta viageră in-
tră şi contravaloarea combusti-
bilului, precum şi contravaloarea
serviciilor de voce şi date de-
contate de FRF. Fostul preşe-
dinte al FRF Mircea Sandu a
declarat că este surprins de fap-

tul că actualul şef al federaţiei,
Răzvan Burleanu, a atacat în in-
stanţă o decizie a Comitetului
Executiv al forului, cea privind
acordarea unei rentei viagere
preşedintelui de onoare al insti-
tuţiei de la Casa Fotbalului. „M-
a dat în judecată? E surprinzător
că o decizie a Comitetului Exe-
cutiv este atacată în instanţă de
Burleanu. Are şi o hotărâre a
membrilor Comitetului Execu-

tiv în acest sens? Au fost con-
sultaţi? Are o majoritate a mem-
brilor Comitetului Executiv
pentru a deschide acţiune în in-
stanţă? Membrii Comitetului
Executiv şi-au dat acordul pen-
tru a ataca în instanţă o decizie
a lor? Teroarea pe care o au
atunci când mă văd doar, îi face
să sară din greşeală în greşeală.
Nu au nicio şansă să câştige”, a
spus Mircea Sandu. 



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

ANNABELLE -PREMIERĂ-
Regie: John R. Leonetti
(IM-18) 98 min., Horror
ora: 20:00

ELIMINAŢI MESAGERUL
-PREMIERĂ-
(KILL THE MESSENGER!)
Regie: Michael Cuesta
(AP-12) 112 min., Biografic, Crimă, Dramă
orele: 14:00, 19:45

ÎNAINTE SĂ ADORM -PREMIERĂ-
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe
(N-15) 92 min., Mister, Thriller
orele: 18:15, 22:00

POARTA ALBĂ -PREMIERĂ-
Regie: Nicolae Mărgineanu
(AP-12) 86 min., Dramă
ora: 16:15

CE DACĂ 
(WHAT IF)
Regie: Michael Dowse
(AP-12) 98 min., Comedie, Dramă,

Romantic
orele: 13:30, 19:30

Q.E.D.
(QUOD ERAT
DEMONSTRANDUM) 
Regie: Andrei
Gruzsniczki
(AP-12) 107 min.,
Dramă
ora: 17:30

UMBLÂND 
PRINTRE
MORMINTE 
(A WALK AMONG
THE TOMBSTONES)
Regie: Scott Frank
(N-15) 114 min.,
Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 22:15

NUME DE COD: 
SPIONUL DE NOIEMBRIE 
(THE NOVEMBER MAN)
Regie: Roger Donaldson

(N-15) 108 min., Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 15:45

DRACULA: POVESTEA NESPUSĂ 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15) 92 min., Acţiune, Fantastic,
Horror
ora: 18:00

FATA DISPĂRUTĂ 
(GONE GIRL)
Regie: David Fincher
(N-15) 145 min., Dramă, Thriller
ora: 21:30

EQUALIZER
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) 131 min., Acţiune, Crimă, Thriller
ora: 13:15

AMERICA, VENIM! 
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) 90 min., Comedie
ora: 15:30
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În această săptămână la Teatrul
Sică Alexandrescu sunt progra-
mate următoarele spectacole:

Vineri, 24.10.2014
Un bilet spre fericire de Spiró Györ-
gy – sala Studio, ora 19.00, 
Regia: Diana Lupescu. Scenogra-
fia: Luana Drăgoescu.
Cu: Bianca Zurovski, Mihai Bica
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus
pentru elevi, studenţi, pensio-
nari: 5 lei.

Sâmbătă, 25.10.2014
Povestiri alese de Donald
Margulies – sala Studio, ora
19.00
Regia: Vlad Zamfirescu.
Decorul: Bogdan Spătaru.
Costumele: Maria Tache
Cu: Viorica Geantă Chel-
bea, Maria Gârbovan
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei.

Duminică, 26.10.2014
Fazanul de Geor-
ges Feydeau – sala
mare, ora 19.00
Regia: Cristian
Hadji-Culea.  Deco-
rul: Ştefan Caragiu.
Costumele: Liliana
Cenean.Coregrafia:
prof. Doina Enache şi
Csongor Kicsi.
Cu: Maria Gârbovan,
Viorica Geantă Chelbea,
Oana Hodade, Ligia Stan,
Bianca Zurovski, Mirela
Borş, Oana Hui, Demis
Muraru, Marius Cisar, Ga-
briel Costea, Mihai Bica,
George Custură, Mircea
Jida, Relu Siriţeanu, George
Bîrsan, Tiberiu Şipoş/Tudor
Mone.
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ re-
dus pentru elevi, studenţi, pen-
sionari: 5 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu ţii seama la bani şi arunci cu ei în stânga şi în
dreapta fără să fii conştient/ă de ce se poate întâmpla. Dacă
simţi că nu te poţi controla, încearcă să asculţi şi de apropiaţi. 
Taur. Încearcă să te distrezi cât mai mult astăzi şi să petreci
cât mai mult timp în aer liber. Verifică disponibilitatea prie-
tenilor şi fă-ţi planuri pentru o după-amiază minunată.
Gemeni. Încearcă să împaci pe toată lumea, însă nu face
compromisuri foarte mari. Nu oferi bani doar pentru a te
face plăcut/ă, cei din jur îşi vor face o impresie proastă.
Rac. Chiar dacă ai probleme în viaţa de cuplu, nu lăsa ca
acest lucru să îţi afecteze munca. Încearcă să te concentrezi
cât de mult poţi şi uşor vei uita de necazuri. 
Leu. Eşti destul de grăbit/ă astăzi, atât fizic, cât şi în gândire.
Nu lua decizii pripite, altfel rişti să îţi goleşti buzunarele şi
să îţi pierzi câţiva buni amici. 
Fecioară. Astăzi nu va fi o zi prea liniştită, viaţa ta sentimentală
trece printr-o etapă mai grea. Cu toate acestea, vei găsi pu-
terea de a te simţi bine în compania unor persoane dragi.
Balanţă. E posibil ca lucrurile să nu iasă exact aşa cum ţi-ai
dorit, însă nu este o tragedie. Chiar dacă planurile ţi se dau
peste cap şi eşti dezamăgit/ă, foloseşte-te de ultimele resurse.
Scorpion. Ai grijă ca astăzi să te faci înţeles/easă şi să îţi spui
punctul de vedere cu o mai mare siguranţă. Orice hotărâre
vei lua astăzi va fi una care te va direcţiona spre succes.
Săgetător. Dacă primeşti astăzi o ofertă, nu ezita să o accepţi,
astrele sunt de partea ta. Ascultă sfatul partenerului de viaţă
de a merge într-o excursie doar voi doi. 
Capricorn. Fii cât poţi de sincer/ă cu partenerul tău de viaţă,
mai ales că aşteaptă asta de ceva vreme de la tine. Chiar
dacă e de rău sau de bine, nu îţi ascunde sentimentele. 
Vărsător. Ai nevoie nu numai de energie pentru a putea duce
la bun sfârşit ceea ce începi, ci şi de suportul celor din jur.
Dacă ţi se oferă ajutor, nu ezita să spui da. 
Peşti. Ai acumulat prea multe frustrări în ultima perioadă,
aşa că astăzi ai face bine să spui ceea ce simţi. Totul se va
rezolva dacă vorbeşti deschis.

Spectacole de
teatru la Dramatic 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită mâine, 22 octombrie
2014, la ora 17.00, la „Reci-
talul de la ora cinci” – Vivat
Vivaldi!

Recitalul va avea loc tot la
Sala Patria (sala mică), iar nu
ca de obicei la sediul Muzeu-

lui Casa Mureşenilor.
Interpretează:
Valentina Mărgăraş – 
soprană, Nora Vlad – ac-

triţă. La pian: Sena Ducariu.
Intrarea se face pe bază de

bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

Recitalul de la ora cinci
tot la Sala Patria ◾ Data viitoare când îţi mai vine

să râzi  de alegerile nevestei,
aminteşte-ţi că şi tu eşti una din-
tre ele!

◾ Apreciez mişcarea feminină! În
special când e ritmică…

◾ Câteodată înţeleg femeile care
au dulapurile pline de haine şi tot
n-au cu ce să se îmbrace, că şi eu

am agenda telefonului plină şi
tot n-am cu cine face dragoste.

◾ Nevastă-mea mi-a luat numele
cînd ne-am căsătorit. Apoi casa,
banii și maşina când am divorţat.

◾ Bărbatul care are noroc în dra-
goste se numeşte burlac.

◾Lucrurile mărunte aduc fericirea: un
mic iaht, o mică vilă, o mică avere.

Bancuri

Astăzi în Braşov

7 5 9 8 1 2 6 4 3
1 2 3 6 4 5 7 9 8
6 4 8 9 7 3 5 1 2
9 1 4 5 2 7 3 8 6
3 8 5 4 9 6 2 7 1
2 6 7 3 8 1 9 5 4
5 7 2 1 6 4 8 3 9
8 3 1 2 5 9 4 6 7
4 9 6 7 3 8 1 2 5
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Scrisoarea lui Iancu de Hunedoara 
adresată locuitorilor Braşovului
Gabriel Wells, un colecţionar ma-
ghiar stabilit în Statele Unite, a do-
nat Muzeului Parlamentului Ungar
o scrisoare necunoscută până
acum, semnată de Iancu de Hune-
doara. Documentul adresat cetă-
ţenilor Braşovului a fost datat în 27
decembrie 1454 la Cluj şi cuprinde
diverse dispoziţii financiare. Pornind de
la data scrisorii se trage conluzia că Iancu de Hunedoara
şi-a petrecut penultimul Crăciun din viaţă la Cluj.

(Hunyadi János eddig ismeretlen, Brassó város
polgáraihoz írt levele. În: Bukaresti Lapok, nr.

238, 18 octombrie 1934, p.6)

Falsificatorul de bani 
a fost condamnat la 1 an de închisoare
La Judecătoria Braşov a fost pronunţată sentinţa în cazul
braşoveanului György Gyula, care a falsificat bancnote
de 10 şi 20 lei. György Gyula are un atelier de tâmplărie,
unde a falsificat bancnotele, dar a făcut imitaţii aşa de
nereuşite încât a fost prins la prima ocazie când a vrut
să plătească cu ele. A fost prins şi dus în arest imediat.
La proces procurorul Radu Pascu a cerut pedeapsa ma-
ximă pentru acestă faptă, iar apărarea a invocat starea
financiară precară a inculpatului şi faptul că imitaţiile sunt
atât de nereuşite, încât nu a avut nici o şansă să le pună
în circulaţie.
Tribunalul l-a găsit vinovat pe György Gyula şi ţinând
cont de circumstanţele atenuante l-a condamnat la 1 an
de închisoare, 2000 lei amendă şi 3 ani de privare de
drepturi politice. Procurul a acceptat sentinţa, iar inculpatul
a înaintat recurs.

(Egy évet kapott a brassói pénzhamisító. 
În: Bukaresti Lapok, nr. 239, 19 octombrie 1934, p.5)

Primul electrocardiograf la Braşov
Doctorul Kahána Ernő şi-a dotat cabinetul medical din
str. Porţii nr. 6 cu un electrocardiograf portabil modern.

Cu ajutorul electrocardiografului se reprezintă grafic, pe
hârtie, tensiunea şi curenţii electrici care însoţesc
 activitatea musculară a inimii, astfel orice deformare a
muşchilor inimii este descoperită la timp
(Az első Elektrokardiograf (szívárammérő) Brassóban.

În: Bukaresti Lapok, nr. 245, 26 octombrie 1934, p.6)

Roadele taberei de crea-
ţie de la Plaiul Foii-Zăr-
neşti-Piatra Craiului,
continuau să se vadă,
aprecia criticul Ermil Ră-
dulescu, în octombrie
1988. Sculptorii au lăsat
„urmele” trecerii lor
chiar la faţa locului, îm-
bogăţind expoziţia în aer
liber inaugurată în 1987. 

Vernisajul, a înţeles Ermil
Rădulescu, s-a desfăşurat în
ziua de rămas bun, „artiştii
despărţindu-se cu nostalgie de
opere, dar şi cu sentimentul
frumosului împlinit”.

Drumeţii, iubitori ai creste-
lor semeţe ale Pietrei Craiului,
vor fi putut admira integrarea
artei în peisajul natural şi, se
gândea, medita, cugeta Ermil
R., la efectul insolit al acestei
comuniuni. De pildă, cine a
văzut expoziţia de la Măgura
Buzăului era imposibil să nu
fi avut „sentimentul reprodu-
cerii închipuirii umane despre
natură, piatra evocând muntele
în formele imaginaţiei artistu-
lui”. La Plaiul Foii, lemnul
amintea bradul/ brazii, „sim-
boluri ale unei întregi mitolo-
gii româneşti”. 

Apoi, Ermil Rădulescu a re-
venit la expoziţia de la Sala
Asociaţiei Artiştilor Plastici
Amatori, care aducea ochilor
truda pictorilor, prezenţi şi ei

în tabăra de la poalele Pietrei
Craiului. Rădulescu spunea că
senzaţia depăşea cadrul sime-
zelor obişnuite, el echivalând
manifestarea expoziţională cu
un „poem dispus în pasteluri,
cum brazii noştri altădată
(chiar, de ce e uitat acest gen,
cu tradiţie, al liricii!) se cu-
fundau în natura patriei, în-
registrând zvonul ierburilor şi
ţesătura de poveste a gâzelor”. 

Criticul nu dorea să fie în-
ţeles greşit, dar cică i-au plăcut
în expoziţie şi „stângăciile ine-
rente stării extatice sau fireşti
când pictura este îndeletnici-

rea secundară”. Micile abateri
de la tehnica picturii erau su-
plinite prin suflul cald ghicit
printre tuşe, pentru că întot-
deauna Ermil Rădulescu cre-
dea în lucrarea ce se năştea
în mijlocul vieţii şi avea să
aibă îndoieli neîncetat în faţa
„grimaselor” compuse în
oglindă. El lua exemplul tea-
trului a cărui convenţie trăia
numai dacă machiajul nu era
protagonist. Compoziţiile,
 Ermil zicea fără excepţie, ale
artiştilor amatori erau „lumi-
noase”, fiind împătimite de
minunăţiile naturii. Pe alocuri
simţeai, parcă, concurenţa
aparatului de filmat, urcând,
adicătelea, pe „argintul pis -
cului de munte, prindu-se
 îndelung asupra staturilor im-
pozante de brazi, urmărind
cursul şipotind al apelor, adăs-
tând la umbra verde”. 

Din hazard sau deliberat,
ori „hazard sau necesitate”,
vorba lui Jacques Monod, în
expoziţie apăreau şi câteva au-
toportrete, prezenţa omului
dinamizând natura, umani-

zând trăirile”. Rădulescu le
semnala, de aceea, cu mare
plăcere şi saluta iniţiativa ri-
sipirii lor printre peisagii. 

Aşa cum se cuvenea, Rădu-
lescu remarca „salturile valo-
rice” ale unor plasticieni
amatori, dintre care, l-a distins
neapărat pe Cristache Gheor-
ghiu (care se va apuca după
1989 să scrie şi cărţi intere-
sante, precum: „Memoriile
unui căţel adult” şi „Filosofia
unui bolovan”), autor de com-
poziţii „pline de nobilă deli-
cateţe şi sensibilitate poetică”.
Lista, deşi amplă, trebuia to-
tuşi deschisă public, pentru a
da expozanţilor respectul me-
ritat: Gheorghe Dumitriu, Lu-
cia Tanislau, Matei D.
Nicolae, Mihai Fătu, Wiland
Kerschner, Marieta Şerban,
Ana Giraş, Raul Fîntînă
(„portretist de evident ta-
lent”), Gheorghe Leteanu, Al-
fred Foith, Ilyeş Iolan,
Valentina Gavrilescu, Mihaela
Botea, la care se adăuga men-
torul şi profesorul Klement
Bela, cu două desene în căr-
bune „deosebit de pregnante”,
încurajând colegial pe „învă-
ţăcei”, intrarea profesionistu-
lui printre amatori vorbind,
ca gest, de la sine despre pre-
ţuirea ce o purtau acestor slu-
jitori pasionaţi ai artelor
plastice. 

Expoziţiile, tabăra de crea-
ţie se înscriau ambianţei sti-
mulative a Festivalului
naţional „Cântarea Româ-
niei”, răspunzând întru totul
„frumosului şi preţuitului ge-
neric”. Căci „un cântec despre
ţară, ca iubire supemă, repre-
zintă întregul demers al artiş-
tilor plastici amatori din
Braşov”.

(„Drum Nou”,
21 oct. 1988)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Frumuseţile patriei,
în imagini plastice”

21 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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În mod normal, asigură-
rile de tip CASCO ar tre-
bui să acopere orice
daună. Există însă şi si-
tuaţii în care firma este
îndreptăţită, prin con-
tract, să nu plătească
despăgubire.

Spre exemplu, una dintre
prevederile contractuale arată
că asiguratul nu beneficiază
de despăgubire în situaţia în
care „nu a luat toate măsurile
necesare pentru limitarea pa-
gubei”, scrie economica.net.

Această excludere apare în
contractele multor companii
de asigurare, iar la una dintre
ele se aplică nu doar în cazul
daunelor din accidente, ci şi
în situaţia în care automobilul
este expus unui furt sau unei
tentative de furt.

Pe de altă parte, mai multe
firme de asigurare consacrate
pe zona CASCO spun că nu

acordă despăgubiri pentru
„pagubele produse ca urmare
a trepidaţiilor în timpul mer-
sului”, mai scrie sursa citată.
Aşadar, companiile care vând
acest produs nu răspund de
eventualele daune provocate
în timpul tractării ori a repa-
raţiei automobilului asigurat,
în service.

Dacă, de exemplu, în urma
unei greşeli de reparaţie,
dauna constatată ini-
ţial este majora-
tă, clientul
trebuie să
ceară despă-
gubiri servi-
c e - u l u i .
Este exclu-
să de la
p l a t ă
chiar şi si-
tuaţia în
care auto-
m o -
bilul

este furat în timpul în care
se află în reparaţii.

În plus, asigurătorii nu plă-
tesc nici în cazul exploziei
anvelopelor sau dacă apar
daune provocate de fenome-
ne naturale, cum ar fi ploaia,
grindina sau îngheţul.

Nu sunt incluse în asigu-
rare nici pagubele provocate

motorului sau altor
componente prin

creşterea tempe-
raturii, şi nici
cele produ-

se prin acţiunea curentului
electric.

În sfârşit, în situaţia în care
se constată că dauna a fost
majorată ca urmare a rulării
în condiţiile apariţiei unei de-
fecţiuni, asigurătorii refuză,
de asemenea, plata. Un exem-
plu este cazul în care şoferul
continuă să ruleze după ce s-a
spart baia de
ulei.

Daunele pe care
CASCO nu le acoperă

Mercedes-Benz S-Klasse se vinde bine
Mercedes-Benz a anunţat

că vânzările celui mai noul
model S-Klasse (W222) au
depăşit cifra de 100.000 uni-
tăţi în primul an de producţie.
Este pentru prima dată în is-
toria acestui model de lux
când vânzările trec de pragul
de 100.000 exemplare vân-
dute în primul an de fabrica-
ţie. În acest an, Mercedes a
vândut 75.391 exemplare ale
modelului S-Klasse, mai mult
decât dublu faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. În
luna septembrie a acestui an,
9.501 unităţi au fost livrate
către viitori proprietari. În pri-

mele nouă luni
ale acestui an,
Mercedes a vân-
dut, astfel, mai
multe exemplare
S-Klasse faţă de
suma modelelor
Clasa S vândute
în 2012 şi 2013.

Succesul se datorează in-
trării rapide şi în succesiune
pe trei pieţe extrem de impor-
tante pentru Mercedes-Benz:
Germania, China şi Statele
Unite ale Americii. 

Gama S-Klasse se va îm-
bogăţi în viitorul apropiat cu
noi versiuni. Pe lângă actua-

lele versiuni standard şi long
wheelbase, plus versiunea co-
upe, S-Klasse va mai primi o
variantă cu ampatament ex-
tralong ce va readuce numele
Maybach în atenţia clienţilor.
În plus, va mai exista o ver-
siune cu şase locuri Pullman
şi un cabriolet bazat pe mo-
delul S-Klasse Coupe.

Audi RS7, maşina care se pilotează singură
pe circuit, a fost prezentată oficial

Audi a prezentat primele
imagini şi informaţii ale con-
ceptului autonom RS7 piloted
driving, o maşină capabilă să
se conducă singură pe circuit
într-un regim sportiv.

Audi RS7 a fost subiectul
unui experiment al depar-
tamentului de cercetare şi
dezvoltare al companiei,
care a proiectat un sistem
de conducere autonomă.
Acesta foloseşte un sistem
GPS foarte precis, cu acura-
teţe de până la un centimetru,
asistat de o cameră 3D, care
este suficient de performant

încât să-i permită vehiculului
să se piloteze pe circuit la vi-
teze de până la 240 km/h.

Cei de la Audi promit că
RS7 pilo-

ted driving con-
cept va fi capabil să meargă
pe circuit precum un pilot
uman, fiind proiectat să ur-

meze traseele, să accelereze
la maximum pe liniile drepte
şi să frâneze folosind întreaga
capacitate a vehiculului. Ma-
şina este aşteptată să atingă o

viteză maximă de 240
km/h pe liniile drepte şi
să obţină un timp de apro-
ximativ două minute şi 10
secunde pe circuit. Spre
comparaţie, cel mai rapid
model pe versiunea de
4.574 metri a lui Hocken-
heimring este Porsche 918

Spyder cu pachetul Weissach,
care a realizat un timp de
1:48:50 în 2013.

Mercedes-Benz şi Opel – grave probleme la direcţie
Mercedes-Benz a demarat o acţiune de rechemare în
service a unui număr de 220 de exemplare din ultima
generaţie de C-Class. Potrivit ANPC, există posibilitatea
ca blocarea cuplajului de direcţie să nu fi fost închisă în
mod corespunzător în timpul procesului de producţie.
Maşinile vor fi reparate pe cheltuiala procucătorului. Şi
Opel a anunţat că recheamă în service 319 exemplare
din Opel Corsa produse în 2014 şi 13 din Opel Adam,
toate vândute în România, pentru probleme ce pot apărea
la direcţie. La maşinile în cauză, arborele intermediar al
coloanei de direcţie s-ar putea rupe, ceea ce ar duce la
întreruperea legăturii dintre volan şi roţile din faţă.

Începe SAB
Dealerii auto îşi vor expune marfa în cadrul Salonul Auto
Bucureşti&Accesorii 2014, eveniment susţinut de această
dată de Asociaţia Productătorilor şi Importatorilor de Au-
tomobile. SAB&Accesorii se va desfăşura în perioada
23 octombrie – 2 noiembrie la Romaero Băneasa, preţul
unui bilet fiind de 20 de lei, la care se mai adaugă 10 lei
pentru locul de parcare. În cadrul târgului vor fi expuse
autoturisme şi autovehicule utilitare uşoare şi grele, ve-
hicule hibride şi electrice, autoturisme clasice, motociclete,
biciclete, piese şi accesorii auto, moto şi velo, sisteme
audio şi de navigaţie şi elemente de tuning auto şi moto.

Tesla rupe – 691 de cai-putere
Cea mai puternică Tesla poartă indicativul P85D. Are
două motoare electrice care însumat produc 691 de cai-
putere ce sunt transferaţi la toate cele patru roţi printr-o
tracţiune integrală. Tesla prezintă modelul ca fiind cea
mai rapidă versiune a sedanului S, fiind capabil să atingă
100 km/h în 3,2 secunde. P85D foloseşte un motor elec-
tric de 221 CP pentru puntea faţă şi un altul de 470 CP
pentru puntea spate. Vânzările pentru noua versiune în-
cep în decembrie, primele livrări fiind programate în 2015. 
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