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VALUTĂ

Reprezentanţii Prefecturii au anunţat că mâine vor ajunge
la Braşov buletinele şi ştampilele de vot pentru primul tur
al alegerilor prezi denţiale din 2 noiembrie. Consilierul pre-
fectului, Dan Grădinaru, a spus că vor ajunge 570.250 de
buletine de vot şi, tot atunci, vor fi aduse şi 2.240 de ştampile
cu menţiunea „VOTAT”. Buletinele de vot vor fi depozitate
la Colegiul Naţional „Unirea”. În 31 octombrie, buletinele

şi ştampilele de vot vor fi predate preşedinţilor secţiilor de
votare, fiecare dintre ele primind cu 10% mai multe buletine
de vot decât numărul de alegători înscrişi pe listele
 permanente. Potrivit datelor Autorităţii Electorale Permanente,
în judeţul nostru sunt aşteptaţi la urne 518.409 de alegători
înscrişi pe listele electorale permanente. Aceştia sunt repar-
tizaţi în 448 de secţii de votare, dintre care 177 în municipiu. 

Vin buletinele de vot
pentru Braşov

Săptămâna viitoare, ca urmare a rec-
tificării naţionale, pentru  judeţul Bra-
şov vor fi repartizate, pentru
drumurile judeţene şi comunale, 9,86
milioane de lei. Alte 2,1 milioane de
lei vor fi repartizate unităţilor admi-
nistrativ teritoriale, urmând ca acestea
să-şi finanţeze proiectele pe care le
au în plan local. În altă ordine de

idei, pentru finalizarea unor lucrări
la şcoli şi grădiniţe s-a alocat suma
de 6,64 milioane de lei, bani care tre-
buie cheltuiţi până la finalul acestui
exerciţiu financiar, pentru localităţile:
Apaţa, Augustin, Crizbav, Hoghiz,
Holbav, Mândra, Moieciu, Ormeniş,
Sâmbăta, Ungra, Vama Buzăului,
Voila şi Zărneşti.

Bani pentru judeţul Braşov
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A devenit o tradiţie ca în primele zile
de toamnă Primăria Teliu să ofere te-
lenilor, dar şi invitaţilor din alte lo-
calităţi, un eveniment deosebit, care
să le aducă bucurie şi să îi facă să se
simtă ca într-o mare familie.
Anul acesta, la finalul manifestărilor,
pe buzele celor mai mulţi dintre cei
prezenţi se citeau cuvintele: „a fost

cea mai reuşită ediţie”. Şi într-adevăr,
toţi cei implicaţi în organizare şi-au
propus să menţină nivelul ediţiilor
viitoare la acelaşi standard ridicat.
Momentele artistice care au dat va-
loare manifestării au fost susţinute de
diverşi artişti şi Ansambluri folclorice.
Un moment mult aştepta a fost Nunta
de aur. 

„Zilele comunei Teliu”
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De ce economia României
creşte greu

Suprapunerea măsurilor de ajustare fiscală cu un proces ne-
controlat de retragere a capitalului străin de către bănci ar
îngreuna realizarea unei creşteri economice susţinute, a de-
clarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, adăugând că şi ie-
şirile de 9 miliarde de euro în 5 ani au încetinit avansul PIB.
„Dacă peste ajustarea fiscală se suprapune un proces necon-
trolat de deleveraging, de retragere a capitalului străin, creşterea
economică ar fi mult mai greu de realizat. De la începutul
crizei au avut loc retrageri de 9 miliarde euro în cinci ani,
iar circa o treime a avut loc într-un singur an, în 2013. De
ce a încetinit creşterea economică trebuie să aibă în vedere
şi această caracteristică, s-a suprapus şi pe un proces de ajus-
tare fiscală destul de ambiţios”, a declarat Isărescu la „The
EU-SouthEast Europe Summit”. El a arătat că în privinţa fi-
nanţării s-a ajuns la „un capăt al drumului”, subsidiarele
locale finanţându-se în special de pe piaţa internă, fiind în-
curajate de autorităţile de reglementare în acest sens, care
presupune mai departe o orientare către creditarea în moneda
locală. „Nu spun adio, credit în valută!, dar oricum cred că
suntem la capătul unui drum în care creditul în valută era
dominant. Spun adio unei debalansări, unui dezechilibru masiv
între creditarea în moneda locală şi cea în valută”, a precizat
Isărescu. Guvernatorul a punctat că, în România, creditul în
valută a scăzut sub 60%, preconizând că va ajunge chiar la
sub 50%. „Tranziţia de la creditul în valută dominant spre
un echilibru între creditul în valută şi cel în monedă locală
sperăm să se realizeze într-o manieră ordonată, fără forţarea
unei reduceri agresive a raportului credite-depozite, care ar
genera o constrângere excesivă la nivelul ofertei de credite şi,
pe cale de consecinţă, la adresa creşterii economice a Româ-
niei”, a spus şeful băncii centrale. Totodată, el apreciază că
este puţin probabilă o revenire „spectaculoasă” a creditării
pe termen scurt, atât din perspectiva cererii, cât şi a ofertei.
El mai spune că este mai importantă calitatea decât cantitatea
creditării, iar băncile ar trebui să se îndrepte în special către
creditarea investiţiilor productive.

METEO
Parţial noros

8°C /17°C
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Brutarii vor scoate pe piaţă
începând cu 1 noiembrie mai
multe sortimente de pâini fă-
cute după reţete din perioada
comunismului. Printre acestea
se numără „franzela Bucureşti”,
care va avea o lungime de 65
de centimetri, şi care va conţine,
pe lângă ingredientele clasice,
şi zahăr, lapte şi grăsimi.

„Începând cu 1 noiembrie
vom lansa pe piaţă mai multe
sortimente de pâine mai spe-
cială, premium, care vor fi
realizate după reţete vechi de
acum 30 de ani. Având adao-
suri de zahăr, lapte şi grăsimi,
aceste pâini vor fi mai scumpe
decât cele clasice. Reţetele de
pâine de dinainte de 1989
erau mai bune şi mai sănă-
toase decât cele de acum, erau
mai naturale, pentru că nu
conţineau amelioratori”, a pre-

cizat Aurel Popescu, preşe-
dintele patronatului din indus-
tria panificaţiei Rompan şi
proprietarul unei fabrici de
pâine, pentru Mediafax.

Noile tipuri de pâine vor fi
însoţite de un certificat elibe-
rat de Ministerul Agriculturii,
care să ateste că respectă re-
ţetele vechi şi că nu conţin
amelioratori.

Aurel Popescu a mai spus
că reţetele vechi nu mai erau
aplicate de multă vreme nici

în cazul pâinii premium, iar
laptele era înlocuit cu apa.

„Vom ieşi pe piaţă cu pâine
albă, semialbă, neagră sau cu
cartofi, dar şi cu pâine cu se-
cară. Vom reface şi franzela
Bucureşti, care până în 1989
se găsea pe piaţă în Capitală.
Era ca o baghetă lungă de 65
de centimetri şi cântărea 400-
500 de grame, şi conţinea făi-
nă albă, drojdie, apă, sare,
lapte, margarină şi zahăr”, a
afirmat Aurel Popescu. 

Două poduri peste Dunăre 
Guvernul a aprobat semna-

rea unui memorandum de în-
ţelegere cu autorităţile bulgare
pentru implementarea studii-
lor de fezabilitate privind con-
strucţia a două noi poduri
peste Dunăre, respectiv Silis-
tra-Călăraşi şi Nikopol-Turnu
Măgurele, a anunţat purtătorul
de cuvânt al Guvernului, Cor-
neliu Calotă. 

Construcţia celui de-al trei-
lea pod peste Dunăre va cos-
ta 200-270 de milioane de
euro, potrivit studiilor de fe-
zabilitate efectuate, iar am-
plasarea acestuia urmează să
fie stabilită în următoarele
două luni, potrivit presei bul-
gare.  Cele patru variante de
amplasare a podului sunt
Oriahovo-Bechet, Silistra-

Călăraşi, Ruse-Giurgiu şi Ni-
kopol-Turnu Măgurele, de-
clara Elean Gagov, expert în
Ministerul Dezvoltării Re-
gionale din Bulgaria. 

Potrivit unor informaţii
neoficiale, podul Ruse-Giur-
giu este traversat zilnic de
1.000 de TIR-uri, iar podul
Vidin-Calafat de circa 500
de TIR-uri.

Căutări disperate la o
groapă de gunoi din
cartierul Triaj. Alerta a
fost dată ieri dimineaţă
după ce s-a constat că în
cursul nopţii trecute un
mal de pământ s-a sur-
pat peste un utilaj, iar
un agent de pază a dis-
părut de la locul de
muncă şi nu a mai răs-
puns la telefonul mobil. 

Este vorba despre un
bărbat de 30 de ani, care
se afla în perioada de pro-
bă pentru a fi angajat ca
agent de pază în zonă. 

Salvatorii de la ISU Bra-
şov au început căutările
imediat  după ce au fost
anunţaţi prin serviciul de
urgenţă 112.

La faţa locului s-au depla-
sat şi echipaje ale Poliţiei şi
Serviciului de Ambulanţă

Braşov. Iniţial, militarii In-
spectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă nu erau siguri
dacă bărbatul se af lă sub
acel mal de pământ, dar cer-
titudinea era că omul dispă-
ruse spre dimineaţă de la
locul de muncă şi nu a mai
răspuns la telefonul mobil. 

Cadavrul bărbatului care
a fost prins sub un mal de
pământ care s-a surpat
peste el ,  a  fost  găsit  de

pompieri după nouă ore de
căutări. Omul era originar
din Galaţi.

Cadavrul acestuia a fost
r idicat  şi  t ransportat  la
Serviciul de Medicină Le-
gală Braşov, pentru a se
stabili cu exactitate cauza
decesului.

La faţa locului s-a deschis
o anchetă pentru a se stabili
împrejurările în care a avut
loc nefericitul eveniment. 

Îngropat de viu 
sub un mal de pământ! 

Percheziţii la firme care au vândut alcool contrafăcut
Percheziţii DIICOT în capitală şi în nouă judeţe, printre care
şi Braşovul. Procurorii au efectuat peste 110 percheziţii în
cadrul unei acţiuni ce vizează destructurarea unor grupări
de evazionişti cu alcool contrafăcut. Potrivit unui comunicat
al DIICOT, percheziţiile au fost efectuate în judeţele Brăila,
Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mu-
reş, Maramureş şi în Bucureşti şi au vizat peste 150 de per-
soane care au fost duse audieri. Persoanele căutate sunt
acuzate că fabricau vin, coniac şi votcă din spirt medicinal.

Au început audierile în dosarul „Motorina”
La Tribunalul din Braşov a fost programat un nou termen
de judecată în dosarul „Motorina”. Judecătoarea a stabilit
că vor începe audierile chiar cu fostul şef al ANAF, Sorin
Blejnar. Acesta a spus, însă, că unul dintre avocaţii lui
nu a făcut deplasarea la Braşov, din motive obiective. In
aceste condiţii, instanţa a trecut la audierea altor inculpaţi.
Sorin Blejnar este acuzat de sprijinirea unui grup infrac-
ţional şi de complicitate la evaziune fiscală. Membrii gru-
pării din care face parte şi fostul şef al ANAF sunt bănuiţi
de procurori că au obţinut sume uriaşe prin sustragerea
de la plata accizelor pentru 5 mii de tone de motorină.
Audierile vor continua şi la următorul termen de judecată. 

Şoferi amendaţi de poliţişti
150 de mii de lei este valoarea amenzilor aplicate, în ul-
tima săptămână, de poliţiştii Serviciului Rutier din Braşov.
Agenţii şi ofiţerii au organizat mai multe acţiuni de control,
pe linie de circulaţie rutieră, în întreg judeţul. Au fost con-
statate 17 infracţiuni şi s-au aplicat peste 1000 de sanc-
ţiuni contravenţionale. 82 dintre şoferii controlaţi au rămas,
pentru următoarele câteva luni, pietoni. Permisele lor au
fost ridicate, în vederea suspendării dreptului de a con-
duce, pentru încălcarea legislaţiei rutiere. Totodată, 8
dintre şoferii verificaţi au fost depistaţi în trafic sub influenţa
băuturilor alcoolice. Poliţiştii spun că vor organiza acţiuni
de control şi în perioada următoare. 

Brutarii vor scoate pe piaţă pâine făcută
după reteţe din perioada comunismului
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Drumul de legătură între car-
tierul Noua, zona comercială
de la intrarea dinspre Bucureşti
a Braşovului şi tronsonul I al
ocolitoarei va primi finanţare
din economiile făcute la alte
proiecte iniţiate de Primărie, cu
fonduri europene nerambursa-
bile. Reprezentanţii Autorităţii
de Management pentru Progra-
mul Operaţional Regional au
propus primăriei să lanseze li-
citaţia pentru proiect. Semnarea
finanţării se va face imediat
după analiza ultimelor clarificări
solicitate Primăriei de către Au-
toritate. „Este un proiect impor-
tant pentru oraş, pentru că
viitoarea arteră de circulaţie va
face legătura între cartierul
Noua şi ocolitoarea municipiu-
lui – ceea înseamnă că traficul
de pe Calea Bucureşti va fi des-
congestionat – şi va aduce o
dezvoltare a întregii zone, inclu-

siv a celei comerciale de la in-
trarea în Braşov”, a precizat
primarul George Scripcaru. 

Primăria a trimis la începutul
acestei săptămâni anunţul de
licitaţie pentru a fi postat pe
Sistemul Electronic de Achiziţii
Publice şi aşteaptă validarea
anunţului. Reprezentanţii pri-
măriei estimează că în aproxi-
mativ o săptămână anunţul va
fi validat şi postat pe SEAP, iar
în 17 zile după ziua postării va
fi termenul final de depunere
a ofertelor. Licitaţia este de tip
cerere de oferte.

Drumul, mai cunoscut pu-
blicului ca „şoseaua de shop-
ping”, va porni din strada
Prunului, va subtraversa Calea
Bucureşti şi Calea Ferată Bu-
cureşti – Braşov, pe traseul ve-
chii linii ferate uzinale care
aparţinea uzinei Roman (în pre-
zent dezafectată), va merge câ-

teva sute de metri de-a lungul
căii ferate, către staţia de be-
toane, apoi va face legătura cu
Tronsonul I al Ocolitoarei Bra-
şov. Pentru sistematizarea cir-
culaţiei, pe această nouă arteră
ar urma să fie amenajate trei
sensuri giratorii. Lăţimea arterei
va fi de 7 metri, cu o bandă pe
sens, iar strada va fi flancată de
zonă verde şi va avea piste de
biciclişti pe o parte şi trotuar
pe cealaltă parte. Costul estimat
al lucrării este de aproximativ
12 milioane de lei fără TVA. 

Proiectul a fost depus spre
finanţare POR încă de anul tre-
cut, prin Planul Integrat de Dez-
voltare şi a fost declarat eligibil,
dar nu a primit docamdată fi-
nanţare. O vizită pentru sem-
narea contractului a avut loc, şi
la sfârşitul verii 2013, însă de
atunci, finalizarea contractului
a rămas în aşteptare. A.P.

La nici o săptămână
de la predarea ampla -
samentului, construc-
torul a săpat deja
aproape toată parca-
rea de la demisol.

Primarul George Scripcaru
a verificat ieri modul în care
au demarat lucrările la Centrul
de afaceri, transfer tehnologic
şi incubator de afaceri (CAT-
TIA), care se construieşte în
zona Bartolomeu Nord, lângă
Campusul Universităţii Tran-
silvania Genius.

„Sunt foarte mulţumit de
modul în care au început lu-
crările la acest proiect, mai
ales că avem de recuperat tim-
pul pierdut cu tot felul de con-
testaţii. Am discutat de la
început cu constructorul şi
i-am cerut să facă tot ceea ce
ţine de el pentru a încheia lu-
crările la acest proiect până
la finele anului viitor. Din pă-

cate, din cauza contestaţiilor,
suntem în întârziere cu un an
şi două luni faţă de termenul
pe care ni l-am propus iniţial,
şi suntem puşi în situaţia de
a finaliza la limită lucrările.

Dacă nu terminăm până în
31 decembrie 2015, vom fi ne-
voiţi să achităm din bugetul
local lucrările rămase de exe-
cutat. Centrul de afaceri este
o investiţie foarte importantă

în cadrul strategiei noastre de
a crea cât mai multe oportu-
nităţi potenţialilor investitori
şi, implicit, de a crea locuri de
muncă pentru braşoveni”, a
declarat primarul George

Scripcaru, la finalul acestei
vizite.

Proiectul „Dezvoltare Zona
Economică Braşov Nord –
Centru de Afaceri, Transfer
Tehnologic şi Incubator de
Afaceri” este finanţat 50%
prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, din fon-
durile alocate Polurilor de
creştere, şi 50% din bugetul
propriu al Braşovului. 

Valoarea totală estimată a
proiectului a fost de 70,9 mi-
lioane lei cu tot cu TVA, din
care finanţarea nerambursa-
bilă reprezenta 25,6 milioane
lei, adică 50% din cheltuielile
eligibile. Lucrările au fost ad-
judecate pentru suma de
49,96 milioane lei inclusiv
TVA, faţă de 66 milioane de
lei cu TVA inclus, cât au es-
timat proiectanţii.

Termenul de execuţie a lu-
crărilor este de 16 luni, însă
constructorul va trebui să fi-

nalizeze mai repede, astfel
 încât să poată deconta banii
nerambursabili alocaţi de
Uniu nea Europeană pentru
perioada de finanţare 2007 –
2013. Termenul limită pentru
cheltuirea sumelor alocate din
fondurile europene este de 31
decembrie 2015. Dacă pro-
iectul nu va fi gata până
atunci, Primăria va trebui să
suporte toate cheltuielile ul-
terioare acestei date, până la
finalizarea proiectului. „Tre-
buie să terminăm până la 31
decembrie 2015, deşi termenul
din proiect este de 16 luni.
Trebuie s-o facem, şi dacă
avem parte de o iarnă mai
blândă, terminăm cu siguran-
ţă, cu ajutorul Primăriei. Dacă
este nevoie, vom mai angaja
oameni”, a declarat Victor Va-
silescu, directorul general al
SC Integral SA Buzău, firma
care a câştigat în cele din
urmă licitaţia de lucrări. A.P.

Primarul Braşovului, George Scripcaru

Lucrările la Centrul de Afaceri
din Braşov avansează rapid

Viitoarea „şosea de shopping”
a Braşovului este în curs de licitare

Airbus a solicitat autorită-
ţilor locale o suplimentare cu
1,2 hectare a terenului aferent
fabricii IAR, care va fi extinsă
şi modernizată.

În total, platforma Airbus
ar urma să ajungă la 2,7 hec-
tare. Terenul va fi pus la dis-
poziţia firmei Vadstena SRL,
înfiinţată de Airbus Helicop-

ters în România. Potrivit acor-
dului, IAR va ramâne în pro-
prietatea terenului, însă Airbus
îşi va plăti taxele către auto-
rităţile locale. La Braşov, Air-
bus va asambla circa 30 de
unităţi Super Puma, ceea ce
se traduce printr-o dublare a
cadenţei actuale. În prezent,
producţia modelului cu un preţ

de listă de 12 milioane de euro
se ridică la 30 de exemplare
pe an. Elicopterul Super Puma
are două locuri pentru piloţi
şi până la 19 locuri pentru pa-
sageri. În funcţie de versiune,
aparatul poate avea o rază de
acţiune de peste 1.000 de ki-
lometri şi poate atinge o viteză
maximă de 345 km/h.
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Elicoptere Super Puma construite la Braşov
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Lucrările la adă-
postul de câini de
la Codlea, începute
în 2011, ar putea
fi terminate, în
funcţie de condiţii-
le meteo, până la 1
decembrie. În afara
oraşului Codlea,
obiectivul va des-
ervi alte nouă lo-
calităţi, Râşnov,
Săcele, Predeal, Ghimbav,
Hălchiu, Hărman, Sânpetru,
Prejmer şi Cristian. În acest
moment s-a construit bazinul
de decantare şi sunt în curs

de încheiere lucrările la con-
strucţia în care va funcţiona
sediul administrativ. Adăpos-
tul va avea o capacitate de
preluare a 200-250 de câini.

Beneficiarul in-
vestiţiei este Direcţia
pentru Monitoriza-
rea şi Protecţia Ani-
malelor Braşov, iar
terenul pe care va fi
ridicat adăpostul, în
suprafaţă totală de
3.364 de metri pă-
traţi, a fost concesio-
nat de către Primăria
Codlea asociaţiei le-

gal constituite în acest sens,
asociaţie cu statut juridic pro-
priu rezultată în urma unui
parteneriat şi unui efort co-
mun a celor zece primării. 

V i c e p r e ş e d i n t e l e
Consiliului Judeţean
Braşov,  Mihai  Popa
(foto) ,  a  declarat că
săptămâna viitoare,
ca urmare a rectifică-
rii naţionale, pentru
 judeţul Braşov vor fi
repartizate,  pentru
drumurile judeţene şi
comunale,  9,86 mi-
lioane de lei.

Alte 2,1 milioane de lei vor
fi repartizate unităţilor admi-
nistrativ teritoriale, urmând
ca acestea să-şi finanţeze pro-
iectele pe care le au în plan
local. „Vizavi de criticile că
au venit prea puţini bani pen-
tru drumuri de la Guvern, la
această oră putem spune că
suma s-a triplat de la înce-
putul acestui an. În plus, o
parte din această sumă va fi
alocată pentru întreţinerea şi
deszăpezirea drumurilor ju-
deţene o cotă de 1,5 milioane
de lei în decembrie”, a mai
precizat Mihai Popa.

În altă ordine de idei, pen-
tru finalizarea unor lucrări la
şcoli şi grădiniţe s-a alocat
suma de 6,64 milioane de lei,
bani care trebuie chetuiţi
până la finalul acestui exer-
ciţiu financiar, pentru loca -
lităţile: Apaţa, Augustin,

Crizbav, Hoghiz, Holbav,
Mândra, Moieciu, Ormeniş,
Sâmbăta, Ungra, Vama Bu-
zăului, Voila şi Zărneşti.

Prin programul de moder-
nizare a satului românesc,
pentru lucrările de apă şi ca-
nalizare s-au repartizat la

Braşov 16,8 milioane de lei,
care vor ajunge la Apaţa,
Bod, Budila, Buneşti, Criz-
bav, Feldioara, Holbav, Lisa,
Mândra, Măieruş, Moieciu,
Ormeniş, Sâmbăta de Sus,
Şinca Nouă, Şinca, Şoarş,
 Teliu, Ucea, Ungra, Vama
Buzăului, Viştea, Voila şi
 Poiana Mărului.

Nu în ultimul rând, prin
Programul de regenerare
urbană a oraşelor şi muni-
cipiilor, s-au alocat 1,957
milioane de lei pentru Zăr-
neşti,  Predeal, Săcele şi
 Făgăraş.

Pe de altă parte, judeţul
Braşov a înaintat către Gu-
vern mai multe solicitări de
finanţare prin Programul Na-
ţional de Dezvoltare Rurală,
în valoare de peste 5 milioa-
ne de lei. În general, sunt so-
licitări pentru lucrări de apă,
canalizare, dar şi pentru fi-
nalizarea unor şcoli şi grădi-
niţe începute în perioada
vechilor guverne.

Sebastian Dan

Guvernul a mai alocat bani
pentru judeţul Braşov

Ştiri pe scurt
Prima ediţie a Festivalului Internaţional 
de Dansuri Săseşti din Wels
Trupa de dansuri săseşti din municipiul Codlea va
fi prezentă la primul festival internaţional de dansuri
săseşti, care se va desfăşura în Wels, Austria, în
25 octombrie 2014. Evenimentul are scopul de a
crea noi legături între trupele de dansuri săseşti.
Pentru trupa codleană este unul dintre cele mai im-
portante evenimente la care va participa. Trupa de
dansuri Săseşti din Codlea a fost fondată în anul
1991 de către asociaţia de tineret a comunităţii ger-
mane din Codlea. În prezent, trupa este compusă
din două grupe, grupa de copii (clasele 1-4) şi grupa
de tineret, sub coordonarea instructorilor Christine
Vlădărean şi Mihai Bîrlea. Trupa de dansuri săseşti
din Codlea a reprezentat localitatea la diferite eve-
nimente cum ar fi: Festivalul Minorităţilor Naţionale
„Serbările Deltei”, Întrunirea Saşilor din România,
Festivalul Interetnic ProEtnica şi multe altele.

„Doina Bârsei” – festival de dansuri populare
adresat copiilor şi tinerilor
În oraşul Zărneşti, în perioada 11-12 octombrie, a
avut loc prima ediţie a Festivalului concurs de dans
popular „Doina Bârsei”. Evenimentul a fost organizat
de Asociaţia „Pro Ţara Bârsei” şi Primăria Zărneşti.
La această manifestare de excepţie au reuşit să fie
prezente şase ansambluri folclorice din ţară. Peste
150 de copii talentaţi au încercat, în faţa unui juriu
prestigios reunit cu ocazia festivalului, să valorifice
frumuseţea tradiţiilor din zonele pe care le-au re-
prezentat. Talentaţii dansatori au făcut foarte grea
misiunea juriului, participanţii fiind foarte buni şi
dovedind multă măiestrie artistică în programele
prezentate.

14 localităţi din judeţul Braşov vor beneficia de 
un registrul agricol electronic, cu fonduri europene

Consiliul Judeţean Braşov
va implementa un proiect prin
care 14 localităţi din judeţ vor
avea registru agricol electronic.
În acest sens, CJ a lansat deja
anunţul de licitaţie în Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP), finanţarea urmând
să fie asigurată din fonduri eu-
ropene prin Programul Ope-
raţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice”
2007-2013. 

Registrul agricol electronic
va fi implementat la nivelul
primăriilor din Augustin, Bod,
Caţa, Feldioara, Fundata,

Ghimbav, Jibert, Măieruş, Pre-
deal, Rupea, Săcele, Sânpetru,
Teliu şi Zărneşti, printr-un sis-
tem informatic complet, cu o
interfaţă prietenoasă, eficientă
şi uşor de utilizat. 

Consiliul Judeţean îşi pro-
pune prin proiect achiziţia de
licenţe software pentru siste-
me de operare, o bază de date,
server de aplicaţie, antivirus
pentru servere şi calculatoare,
dar şi licenţe pentru mai multe
aplicaţii, printre care admi-
nistrare sistem, Registru Agri-
col, Taxe-Impozite locale,
Management documente, Fi-

nanciar-contabilitate, Buget,
Resurse umane şi Manage-
ment proiect. În cadrul acestui
proiect se va realiza şi un por-
tal, se vor configura şi imple-
menta bazele de date, şi se vor
organiza cursuri de formare
profesională a funcţionarilor
care vor opera Registrul agri-
col electronic. 

Valoarea totală a proiectului
este estimată la 5,56 milioane
de lei fără TVA, iar sistemul
informatic trebuie implementat
în nouă luni de la data semnă-
rii contractului de execuţie, dar
nu mai târziu de 5 iunie 2015. 

Adăpostul de câini de la Codlea 
ar putea fi gata la începutul lunii decembrie

DIN JUDEŢ



La începutul săptămânii a
avut loc, la Feldioara, o acţiune
de informare şi conştientizare
organizată de Asociaţia RE-
NATUROPA, în colaborare cu
Primăria Comunei Feldioara,
în cadrul proiectului „Organi-
zarea de caravane de informare
şi conştientizare a comu ni -
tăţilor locale şi vizitatorilor arii-
lor protejate ROSPA0037
Dumbrăviţa – Rotbav – Mă-
gura Codlei, ROSPA0093 Pă-
durea Bogata, ROSCI0137 Pă-
durea Bogăţii” – finanţat prin
Fondul European de Dezvol-
tare Regională. 

Această activitate a avut ca
scop informarea şi conştienti–
zarea localnicilor şi vizitatorilor
care tranzitează comuna Fel-
dioara cu satele aferente (Rot-
bav), despre Situl Natura 2000
– Dumbrăviţa – Rotbav – Mă-
gura Codlei.

În cadrul acestei acţiuni s-a
organizat o caravană de infor-
mare în comuna Feldioara, iar
la sediul Primăriei comunei
Feldioara şi în alte zone cu vi-
zibilitate bună au fost ampla-
sate afişe informative prin care
s-au comunicat tema, data şi
locul în care va sosi caravana.

Informaţiile care au vizat
publicul adult s-au axat pe in-
formaţii legate de categoriile
de activităţi ce pot fi imple-
mentate în situl Natura 2000,

reguli de vizitare ale ariilor
protejate care să contribuie la
conservarea speciilor şi habi-
tatelor, modalităţi de
dezvoltare durabilă a econo-
miei locale şi beneficiile care
pot fi obţinute în timp.

De asemenea, s-a discutat
cu localnicii despre importanţa
conservării biodiversităţii în
zona lacurilor şi heleşteelor din
zonă ca loc de pasaj şi cuibărit
al speciilor de păsări, necesi-
tatea întreţineri pajiştilor şi pă-
şunilor din zona lacurilor care
sunt loc de cuibărit, precum şi
habitatul altor specii protejate
de interes comunitar în acestă
zonă, informaţii generale
legate de biodiversitatea ariei
protejate, prezentarea speciilor
şi habitatelor de interes comu-
nitar sau naţional şi a fiecărui
traseu de vizitare cu accent pe
speciile de interes ce se pot ve-
dea în diferite puncte de ob-
servaţie.

Au fost împărţite pliante şi
s-a discutat cu aceştia despre
importanţa sitului pentru con-
servarea biodiversităţii în Ro-
mânia, habitatele şi speciile
protejate, semnificaţia şi im-
portanţa unui sit Natura 2000,
ca rezervaţie de nivel comuni-
tar, reguli de vizitare, precum
şi, probleme şi ameninţări, ma-
nagementul acestuia, reguli de
vizitare şi de folosinţă a tere-

nurilor în sit. Pentru desfăşu-
rarea acestei acţiuni a fost
montat un cort de prezentare,
într-o zonă circulată a comunei
Feldioara, şi, unde s-au oferit
informaţii localnicilor şi turiş-
tilor aflaţi în zonă, de către re-
prezentanţii Asociaţiei Rena-
turopa. Pe un ecran montat în
cort au rulat filmele scurte rea-
lizate în cadrul proiectului.

În această zonă şi în alte
zone cu aflux de localnici şi
vizitatori s-au distribui pliante
şi ghiduri, în funcţie de diferi-
tele categorii de factori de in-
teres (localnici, administraţie
publică locală, turişti). Activi-
tatăţiile desfăşurate la această
acţiune au fost coordonate de
UIP şi realizate de Asociaţia
Renaturopa. 

Asociaţia Renaturopa are ca
scop principal iniţierea, pro-
movarea şi implementarea pro-
gramelor de reconstrucţie eco-
logică a ecosistemelor agrosil-
vopastorale degradate antropic,
pentru protecţia mediului în-
conjurător, conservarea biodi-
versităţii, întregire şi armoni-
zare peisagistică, dezvoltarea
activităţii socioeconomice du-
rabile în spaţiul rural prin edu-
caţie, instruire şi învaţământ de
profil, asistenţă şi consultanţă
de specialitate, urmate de ma-
nagement şi monitoring în
aceste domenii.

A devenit o tradiţie ca în
primele zile de toamnă
Primăria Teliu să ofere te-
lenilor, dar şi invitaţilor
din alte localităţi, un eve-
niment deosebit, care să
le aducă bucurie şi să îi
facă să se simtă ca într-o
mare familie.

Anul acesta, la finalul ma-
nifestărilor, pe buzele celor
mai mulţi dintre cei prezenţi
se citeau cuvintele: „a fost cea
mai reuşită ediţie”. Şi într-
adevăr, toţi cei implicaţi în or-
ganizare şi-au propus să men-
ţină nivelul ediţiilor viitoare
la acelaşi standard ridicat.

„Zilele Comunei Teliu 2014”
au avut loc între 6 şi 7 septem-
brie, sâmbătă şi duminică. Pri-
ma zi, cea de sâmbătă, a fost
dedicată tinerilor din comună,
organizându-se un concurs de
îndemânare pe echipe, diverse

jocuri şi concursuri, precum
şi alte activităţi distractive.
 Tinerii implicaţi în concursul
de îndemânare au realizat di-
ferite obiecte, pe care le-au
prezentat apoi pe scenă, spre
deliciul celor prezenţi. Au par-
ticipat apoi la un concurs de
făcut clătite, pe care le-au îm-
părţit celor prezenţi. Un punct
care a suscitat un mare interes

din partea publicului a fost
momentul de pantomimă,
pregătit cu mult timp înainte
cu deosebită minuţiozitate.
 Tinerii „actori” au primi
aplauze la scenă deschisă şi
au fost rugaţi să repete mo-
mentul şi a doua zi. Această
primă zi a manifestării s-a în-
cheiat, cum era de aşteptat, cu
muzică şi dans. 

A doua zi, du-
minică, evenimen-
tul a început cu
tradiţionala Paradă
a portului popular,
având loc o defila-
re a participanţilor
de la intrarea în
comună până la
Căminul Cultural,
în frunte cu fanfa-
ra, care a şi susţi-
nut un recital pe
scenă. 

După frumoasa
horă în care s-au prins toţi cei
prezenţi, a urmat deschiderea
oficială, la care au luat parte
oficialităţile din comuna
Teliu, împreună cu invitaţii
din partea Consiliului Jude-
ţean Braşov şi din partea Par-
lamentului României.

Momentele artistice care au
dat valoare manifestării au
fost susţinute de diverşi artişti

şi Ansambluri folclorice, din-
tre care amintim: Ansamblul
Junii Cristianului, Ansamblul
Zold Pantlika din Teliu, An-
samblul Cetăţuia din Teliu,
Grupul Folk Suflet Transil-
van, Daggu Project din Ger-
mania şi alţii.

Un moment mult aşteptat,
ca în fiecare an, a fost Nunta
de aur, anul acesta fiind săr-
bătorite opt persoane care au
convieţuit timp de 50 de ani.

Momentul de vârf al serii
a fost recitalul extraordinar
susţinut de binecunoscutul in-
terpret Ioan Bocşa, împreună
cu invitaţii săi: Sergiu Cipa-
riu, Ovidiu Olari şi  Roxana
Reche, acompaniaţi de super-
ba Orchestră condusă de
maestrul Ovidiu Barteş. Me-
ritul maestrului Ioan Bocşa a
fost nu numai acela de a sus-
ţine un concert de mare va-
loare, ci şi acela de a susţine

tinerele talente, arătându-şi
astfel calitatea sa deosebită
de dascăl. Astfel, a primit pe
scenă mai mulţi tineri talen-
taţi, printre care şi tinerii
noştri de la Ansamblul Fol-
cloric Cetăţuia, precum şi pe
tânăra noastră solistă Lidia
Iuga, pe care a apreciat-o în
mod deosebit. Ne-am bu cu -
rat să vedem că recitalul aces-
tor „monştri sacri” ai folclo-
rului românesc a reuşit să im-
presioneze până la lacrimi pe
cei peste 1300 de oameni
prezenţi la eveniment.

Seara a fost încheiată cu
tradiţionalul şi mult aştepta-
tul foc de artificii. Rămânem
cu o deosebit de frumoasă
impresie legată de acest eve-
niment şi considerăm că
efortul tuturor celor implicaţi
a fost pe deplin răsplătit de
aplauzele calde ale celor pre-
zenţi.

522 octombrie 2014

Acţiune de conştientizare a importanţei
ariilor protejate la Feldioara

„Zilele comunei Teliu” – 
o sărbătoare deplină
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Cel mai important monument
al Ţării Făgăraşului 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Miercuri

Construcţia cetăţii a început în 1310
pe locul unei mai vechi fortificaţii de
pământ şi lemn din secolul al XII-lea.
Scopul construirii cetăţii era emina-
mente strategic, mai precis pentru apă-
rarea sud-estului Transilvaniei de
incursiunile tătarilor şi otomanilor.
Cetatea Făgăraşului este cel mai im-
portant monument al Făgăraşului,
unul dintre cele mai mari din ţară şi
chiar din Europa. Complexul feudal
de la Făgăraş, a cărui construcţie a în-
ceput la sfârşitul secolului al XIV-lea
şi se continuă, prin adăugări succesive,
până la mijlocul secolului al XVII-lea,
a fost precedat de-o fortificaţie din
lemn, înconjurată cu un şanţ şi val de

pământ, atestată arheologic în secolul
al XII-lea.
Mihai Viteazul a acordat o atenţie de-
osebită Făgăraşului, datorită poziţiei
sale strategice: în aprilie 1.600, cetatea
devine centrul de adunare al oştilor
înaintea campaniei din Moldova, iar
în toamna anului 1.600, după înfrân-
gerea de la Mirăslău, tot aici are loc
regruparea forţelor. 
După trecerea Transilvaniei în stăpâ-
nirea habsburgică, în 1696, Cetatea
Făgăraşului a fost preluată de austrieci
şi a devenit cazarmă, începând din
1699, şi închisoare militară. 
Între 1948 şi 1960, cetatea a servit
drept închisoare pentru oponenţii sis-

temului comunist din Ţara Făgăraşu-
lui. Cetatea a fost renovată şi amena-
jată ca muzeu în 1965, astăzi fiind unul
dintre principalele puncte de atracţie
ale judeţului Braşov. 

În prezent, după ample restaurări, fi-
nanţate şi de către Consiliul Judeţean
Braşov, cetatea a fost vizitată anul tre-
cut de 30.000 de turişti din ţară şi din
străinătate. Cetatea din Făgăraş este
considerată al doilea cel mai frumos
castel din lume, fiind devansată de Cas-
telul Neuschwanstein din Germania,
în stil romantic-renascentist, potrivit
unui clasament realizat de Hopper, un
site dedicat planificării călătoriilor. 



După două anunţuri de
licitaţie, primăria va
semna astăzi contractul
pentru amenajarea pâr-
tiei de săniuş şi a zonei
de agrement pe timp de
vară, din Poiana Braşov.

„Vom semna contractul de
închiriere a acestei suprafeţe
de teren şi sperăm că firma
privată va reuşi să facă ame-
najările până la începutul se-
zonului rece, fiindcă este şi în
interesul acesteia. Pârtia de

săniuş va fi o nouă oportuni-
tate de distracţie pentru turişti
în staţiunea Poiana Braşov,
în special pentru copii, pentru
că aveam nevoie de un loc
special amenajat şi pentru să-
nii, astfel ca să fie evitate in-
cidentele neplăcute. Încercăm
ca şi prin aceste amenajări să
diversificăm oferta de servicii
pentru petrecerea timpului li-
ber în Poiana Braşov, iar în
perioada următoare să reuşim
să reluăm şi lucrările la Cen-
trul de Agrement din staţiune”,

a precizat primarul George
Scripcaru.

Potrivit caietului de sarcini,
firma privată are obligaţia ca
în maximum şase luni să
amenajeze, pe cei 8.000 mp
închiriaţi, pârtii de sanie, zor-
bing şi tubing, care să permită
activităţi sportive atât vara,
cât şi iarna. 

Conform proiectului pre-
zentat de investitorul privat,
pista de tubing va avea o lun-
gime de 80 de metri şi o lă-
ţime de 2 metri, cu o înclinaţie

între 10% şi 25%. Pe margi-
nea culoarelor de tubing va fi
turnată o spumă specială de
protecţie, pentru o mai mare
siguranţă în utilizare, iar la
baza pârtiei va fi montat un
covor de cauciuc special, care
are rolul de a încetini şi de a
permite oprirea în condiţii de
siguranţă a săniilor sau inele-
lor de tubing. 

Transportul în vârful pantei
va fi asigurat de un trotuar ru-
lant de 80 de metri lungime.

Zona va fi ilumi-
nată cu aparate de
iluminat sub forma
unor globuri imen-
se, care, pe lângă
aspectul estetic, vor
permite utilizarea
pârtiilor şi pe timp
de noapte. Preţul
de pornire al lici-
taţiei a fost de
1.788 de euro pe
lună, iar preţul ofe-
rit de firma privată
a fost de 2.000 de

euro, chirie ce va fi percepută
pe perioada lunilor de iarnă,
respectiv (din 15 decembrie
până în 15 martie), pe perioa-
da de vară urmând să fie sta-
bilită o chirie mai mică.

Valoarea investiţiei de ame-
najare a fost calculată de mu-
nicipalitate la valoarea de cel
puţin 180.000 de euro. Con-
tractul de închiriere se va în-
tinde pe cinci ani. 

Sporturi extreme în Poiană.
Zorbing este un sport extrem

destul de nou, care s-a extins
în Statele Unite, Europa şi
Asia. Originar din Noua Zee-
landă, zorbing constă în ros-
togolirea unei persoane aflată
într-o sferă transparentă, gon-
flabilă, de mari dimensiuni (de
la 2,6 până la 3,8 m diametru
exterior) pe un teren în pantă.
Zorbing-ul este un sport ex-
trem pentru senzaţiile de rotire
şi de aparentă imponderabili-
tate pe care le oferă.

Tubingul este un sport care
se poate practica atât iarna,
cât şi vara, pe piste speciale.
Tubingul înlocuieşte sania cu
inele gonflabile de mari di-
mensiuni, care alunecă pe o
pantă, fiind ghidate de nişte
mantinele în cazul tubingului
de vară, sau de o pistă de ză-
padă, în cazul celui de iarnă. 

A.P.

Cea de-a şaptea ediţie a
Festivalului Concurs Interna-
ţional de Muzică Corală „A
ruginit frunza
din vii” a avut
loc în perioada
16-19 octom-
brie, la Chişi-
nău. Cvintetul
Anatoly din
Braşov a câşti-
gat cu punctaj
maxim Diplo-
ma de Grand
Prix şi Trofeul
Festivalului. 

„Ne-am în-
tors de la Chişinău cu premiul
cel mare! A fost o onoare să
participăm în cadrul Festiva-
lului-Concurs Internaţional

Coral «A ruginit frunza din
vii» şi mai ales să fim declaraţi
drept cel mai bun act artistic

din concurs! Am obţinut
 diploma de grand-prix cu
punctaj maxim şi trofeul Fes-
tivalului!”, au anunţat mem-

brii cvintetului braşovean
Anatoly.

La eveniment au participat
coruri şi ansam-
bluri din Repu-
blica Moldova,
R o m â n i a ,
Ucraina şi Bul-
garia.

Grupul Ana-
toly este format
din cinci tineri,
cinci voci de ex-
cepţie, pasiune,
perseverenţă şi
o mare de... su-
nete. Aceasta a

fost combinaţia perfectă pen-
tru ca un grup vocal aşa cum
este Anatoly să cucerească de-
finitiv publicul.

Reprezentanţii Minis-
terului Imigrării din
provincia cana-
diană Quebec vor
organiza şedinţe
de informare în
cinci oraşe mari din
ţară adresate medici-
lor şi asistentelor care
doresc să emigreze
în Canada. 

La Braşov, şedinţa
de informare gratuită
va avea loc pe 5 no-
iembrie, la sediul
Alianţei Franceze, cu

începere de la
orele 17.30. Tri-

mişii provin-
ciei canadiene

vor participa, pe 8 noiembrie,
şi la târgul de joburi pentru
cadrele medicale, care va avea
loc la sediul UMF Carol Da-

vila din Bucureşti. 
Tâ rgul  face

parte dintr-o serie
de activităţi simi-
lare care se des-
făşoară începând
cu data de 12 oc-
tombrie până pe
23 noiembrie, în
organizarea Care-
ers in White In-
ternational. 
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Cvintetul Anatoly a făcut furori la Chişinău!

În Poiana Braşov se va putea
practica tubingul şi zorbingul

Canadienii vor medici braşoveni



MAGAZIN

Băuturile răcoritoare dulci, 
la fel de dăunătoare ca şi ţigările?

Consumul de sucuri îndul-
cite este corelat cu o îmbătrâ-
nire mai rapidă, similară cu
cea determinată de fumat, ara-
tă cercetări recente. În afară
de faptul că favorizează în-
grăşarea şi apariţia diabetului
tip 2, băuturile răcoritoare
care conţin cantităţi mari de
zahăr ar putea avea şi alte
efecte nocive: se crede că ele
accelerează ritmul îmbătrâni-
rii celulare.

Analizând 5.309 mostre de
ADN, de la subiecţi cu vârsta
de 20-65 de ani, cercetătorii
de la University of California
– San Francisco au constatat

că oamenii care beau echiva-
lentul a două doze de cola pe
zi prezentau, la nivelul ADN-
ului, modificări caracteristice
unor celule mai bătrâne cu 4,6
ani, în medie, decât vârsta rea-
lă a subiectului. Persoanele
care beau regulat băuturi ră-
coritoare dulci aveau telomere
semnificativ mai scurte decât
cei care nu consumau aseme-
nea băuturi. Telomerele sunt
structuri situate la capetele
cromozomilor; ele protejează
ADN-ul de leziuni, iar lungi-
mea lor este un indicator al
sănătăţii. Pe măsură ce înaintă
în vârstă, telomerele se scur-

tează, protejând tot mai puţin
ADN-ul şi mărind astfel riscul
apariţiei unor boli precum Al-
zheimer, diabet, maladii car-
diace. Dacă lungimea
telomerelor e mai mică decât
media normală pentru vârsta
respectivă, acesta e semnul
unei stări proaste de sănătate
şi prezice o moarte prematură. 

Modificările la nivelul te-
lomerelor, la persoanele care
beau cantităţi mari de sucuri
dulci, erau similare cu cele ob-
servate la fumători, spun cer-
cetătorii, care şi-au publicat
concluziile în American Jour-
nal of Public Health.

De ce este mai gustos vinul vechi?
Cele mai importante în

procesul de învechire a vinu-
lui sunt taninurile. Acestea
sunt molecule produse de
struguri, în pielea, carnea şi
seminţele fructului. Taninurile
au proprietăţi antifungice şi
sunt cele care dau strugurelui
şi vinului gustul specific puţin
amar şi care vă pot lăsa în
gură o senzaţie de uscăciune,
având un efect astringent.

Tot ele sunt responsabile
cu mirosul vinului, interca-
ţionând cu alcoolul din vin şi
conferindu-i aroma specifică
de fructe.

Astfel, în cazul unui vin mai
vechi, aceste taninuri mature
conferă un gust mai plăcut. În
timpul procesului de fermen-
taţie, taninurile sunt alterate
de moleculele de oxigen care
pătrund în sticlă prin dop.

Dar, dacă oxidarea are loc
prea repede taninurile nu vor
mai putea neutraliza aceste
molecule şi vinul va avea
gust neplăcut.

Producătorul de vin poate
controla cantitatea de tani-
nuri pe care o vrea. Vinul
care rezultă dintr-un contact
mai îndelungat între strugurii

zdrobiţi şi pielea şi seminţele
pline de taninuri va avea un
gust amărui la început, dar
în timp va fi foarte apreciat.

În timp, taninurile schimbă
şi culoarea vinului, nu doar
gustul. La început vinul roşu
este mai roşu-albăstrui la cu-
loare, iar apoi devine cără-
miziu.

Cele mai multe vinuri care
devin mai bune în timp sunt
cele roşii. Dar este nevoie de
o climă ideală pentru ca stru-
gurii să ofere cantitatea idea-
lă de zahăr, acizi şi taninuri,
pentru un vin bun, vechi.

Cel mai puternic laser din
Europa şi al doilea din lume
a fost inaugurat, ieri, pe
platforma de la Măgurele.

Cu ajutorul lui, cercetătorii vor
putea face experimente în diverse
domenii, printre care şi cel me-
dical. Una dintre aplicaţii poate
duce la tratarea cancerului. 

Laserul are putere de un peta-
watt, adică un milion de miliarde
de waţi. În lume mai există un
singur laser cu o putere de 1,3
Petawatti, în SUA.

Cercetătorii spun că radiaţiile
pe care acest laser de la Măgurele
le poate reproduce sunt echiva-
lente cu cele emise de către pla-
neta Jupiter. 

„Imaginaţi-vă toată lumina care cade
pe suprafaţa pământului, care este con-
centrată într-un diametru de aproape
mărimea unui fir de păr”, a declarat şeful
laboratorului, Cătălin Ticoş. 

Cercetătorii vor putea face experi-
mente în vederea tratării tumorilor
canceroase. "Circa un sfert din pa-
cienţii trataţi cu chimioterapie se su-

pun inutil tratamentului, dat fiind că
substanţa folosită nu ajunge direct la
tumoare. A produce un izotop de pla-
tină radioactiv şi a face ca acesta să
ajungă direct la organul bolnav ne va
ajuta să ştim dacă trebuie să se con-
tinue cu medicaţia", spune Nicolae
Zamfir, managerul proiectului. 

Un alt laser, de 10 ori mai puternic, va

fi inaugurat tot la Măgurele.
Laboratorul face parte dintr-o infras-

tructură europeană de cercetare care im-
plică 40 de instituţii academice din 13
state membre.

Costul total al proiectului de la Mă-
gurele se ridică la 350 de milioane de
euro, iar cea mai mare parte a banilor
vine de la Uniunea Europeană. 

Avem cel mai puternic
laser din Europa

Ce se întâmplă cu supravieţuitorii Ebola
Cazurile de persoane infectate cu Ebola şi numărul crescând
al victimelor acestei boli beneficiază în prezent de toată aten-
ţia, în timp ce cazurile celor care s-au vindecat sau sunt
imuni par să nu se bucure de aceeaşi mediatizare. Supra-
vieţuitorii Ebola pot duce o viaţă normală, după vindecare,
în ciuda faptului că uneori pot suferi de inflamaţii ale articu-
laţiilor, potrivit CBS. Durata recuperării variază, la fel ca şi
perioada necesară pentru ca virusul să părăsească definitiv
organismul. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a descoperit
că virusul poate rezista în materialul seminal până la şapte
săptămâni după vindecarea pacientului, notează busines-
sinsider.com. Se presupune că supravieţuitorii sunt, în ge-
neral, imuni faţă de rădăcina virusului cu care au fost infectaţi,
astfel că pot ajuta la tratarea persoanelor infectate cu aceeaşi
rădăcină a virusului. Nu este clar, în prezent, dacă imunitatea
este eficace şi în faţa altor rădăcini ale virusului.

Melcii „promovează” 
egalitatea de drepturi pentru minorităţile sexuale
O specie de melci hermafrodiţi din Taiwan a primit o de-
numire care marchează egalitatea în drepturi a minorităţilor
sexuale, informează bbc.com. Biologii au botezat noua
specie Aegista diversifamilia, cu referire la diversitatea ti-
purilor de familie, pentru că „reprezintă diversitatea orien-
tărilor sexuale din regnul animal”. Melcii din această specie
sunt larg răspândiţi în regiunea estică a Taiwanului, dar
au fost confundaţi în trecut ca aparţinând unei specii înrudite.
Descoperirea a fost publicată în revista ZooKeys. „Ne-a
amintit că melcii din specia Pulmonata sunt animale her-
mafrodite, ceea ce înseamnă că un individ are atât organe
sexuale feminine, cât şi masculine. Am decis că ar fi o
bună ocazie să numim această specie în amintirea luptelor
purtate pentru recunoşterea căsătoriilor între persoane de
acelaşi sex”, a spus a spus biologul Dr Yen-Chang Lee. 
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Echipa de baschet femi-
nin, Olimpia CSU Braşov,
va juca astăzi, de la ora
16.30, în sala sporturilor
„Dumitru Popescu Coli-
başi”, împotriva forma-
ţiei SCM CSS Craiova.

După duşul rece de la Târ-
gu Mureş, unde au pierdut
un meci care le era la înde-
mână, „olimpicele” vor
primi în etapa a şasea a Ligii
Naţionale de Baschet Femi-
nin, vizita formaţiei SCM
CSS Craiova. 

Partida se anunţă a fi un
galop de sănătate pentru fe-
tele antrenate de Dan Calan-
cea, care vor avea în faţă cea
mai slabă echipă din Liga
Naţională. Jones şi compa-
nia întâlnesc lanterna roşie
a clasamentului şi promit un
spectacol de zile mari. 

Înaintea meciului de as-
tăzi, Olimpia CSU Braşov
are trei victorii şi două în-
frângeri şi a acumulat opt
puncte în clasament, în timp
ce oltencele au cinci înfrân-
geri şi sunt ultimele în cla-
sament cu doar cinci puncte. 

„În mod normal este o di-
ferenţă foarte mare de va-
loare între noi şi echipa din
Craiova. Ar trebui să fie un
meci fără istoric în care să
putem pregăti partida cu Ga-
laţi, una care este foarte im-
portantă în economia
clasamentului, având în ve-
dere că ne vom lupta cu gă-
lăţencele pentru un loc în
play-off. Înfrângerea de la
Târgu Mureş ne-a dat un pic

planurile peste cap. Trebuie
să câştigăm acasă cu Craio-
va şi la Galaţi. Meciul cu for-
maţia din Craiova ne dă
posibilitatea să folosim şi ju-
cătoarele care au jucat mai
puţin în acest campionat.
Astfel vor avea şi ele minute
de joc şi vor fi pregătite să
ajute echipa la nevoie”, a
spus preşedintele comisiei
de sport din cadrul Consi-
liului Judeţean Braşov, Dra-
goş Crăciun.

Un antrenament. Tehnicia-
nul „olimpicelor”, Dan Ca-
lancea, consideră jocul cu
formaţia din Craiova un bun

antrenament pentru partida
din runda viitoare, când
echipa de sub Tâmpa va juca
în deplasare în compania
formaţiei CS Phoenix Ga-
laţi. „Nu cred că se poate
pune problema echipei câş-
tigătoare, dar niciun meci nu
este câştigat dinainte. Este
o diferenţă mare de valoare
dar fetele trebuie să rămână
concentrate, să trateze serios
partida şi atunci victoria va
veni firesc. Trebuie să tratăm
acest meci ca pe un bun an-
trenament înainte jocului ex-
trem de important de la
Galaţi. Trebuie să facem un

joc bun în etapa viitoare la
Galaţi şi să încercăm să câş-
tigăm toate punctele pentru
a face încă un pas spre un
loc care să ne asigure pre-
zenţa în play-off. Voi încerca
să folosesc cât mai multe ju-
cătoare pentru a le da mi-
nute în teren. Este foarte
important ca în acest meci
să mai punem la punct din
relaţiile de joc şi să corectăm
ce nu a fost bine în meciurile
precedente. Mai avem de lu-
cru la faza defensivă, pentru
că primim prea uşor puncte”,
a spus tehnicianul „olimpi-
celor” Dan Calancea.

Antrenament
pentru „olimpice”
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Serena aşteaptă meciul cu Halep
Serena Williams,
locul 1 WTA şi
principala favori-
tă la Turneul
Campioanelor, a
vorbit despre
confruntarea de
astăzi cu repre-
zentanta noastră,
Simona Halep.
Williams a trecut

în primul meci de Ana Ivanovic, din Serbia, scor 6-4, 6-4, şi
a declarat că este pregătită să-şi păstreze trofeul cucerit se-
zonul trecut. „Mă simt bine acum, nu sunt 100%, dar sunt
aici, mă simt bine şi mă pregătesc. A fost greu, nu am avut
foarte mult timp la dispoziţie. Halep a avut un an extraordinar.
Este o grupă incredibil de grea şi trebuie să fiu pregătită şi
sper să fiu capabilă să câştig încă un meci”, a spus Serena.
Partida dintre Serena Williams şi Simona Halep se va disputa
astăzi, după ora 16:00.

Isăilă îşi cere drepturile
Daniel Isăilă, fostul antrenor al Astrei, a depus memoriu
la Comisiile FRF pentru a-şi recupera banii restanţi, sumă
care se ridică la aproximativ 200.000 de euro, cumulând
primele de obiectiv din sezonul trecut, prima de calificare
în grupele Europa League şi salariile până la finalul con-
tractului, ce se întindea până în iunie 2015. „Am depus
actele. Sper să se rezolve totul favorabil mie şi să nu am
vreo surpriză neplăcută. Domnul Niculae mi-a spus că
nu mai are încredere în mine. Eu spun că trebuie să îşi
asume fiecare partea lui de vină. Ei pot schimba 50 de
antrenori, problemele rămân aceleaşi. Nu vreau să dezvolt,
să spălăm rufele în public. Ne înţelesesem la un moment
dat pentru plata în rate, dar domnul Niculae n-a fost de
acord până la urmă, aşa că ajungem la Comisii. Îmi pare
rău, asta e viaţa!” a declarat braşoveanul Daniel Isăilă,
care nu exclude o reîntoarcere la Giurgiu. „Orice e posibil
în viaţă! Eu nu port ranchiună. M-aş întoarce numai în
condiţiile pe care le-aş impune eu. Nici data trecută nu
m-am întors în orice condiţii!” a mai spus Isăilă.

Champions League
Meciurile spectacol din Champions League continuă astăzi
cu întâlnirile din etapa a treia în grupele A, B, C şi D. Iată
programul partidelor: Grupa A: Atletico Madrid – Malmö şi
Olympiakos – Juventus Torino; Grupa B: Ludogoreţ Razgrad
– FC Basel şi Liverpool – Real Madrid; Grupa C: Bayer Le-
verkusen – Zenit Sankt Petersburg şi AS Monaco – Benfica
Lisabona; Grupa D: Anderlecht – Arsenal Londra şi Gala-
tasaray – Borussia Dortmund. 

Contra se simte bine la Getafe
Cosmin Contra, a fost chestionat de jurnaliştii spanioli înainte
de meciul pe care Getafe l-a jucat luni seară în Primera, cu
Real Sociedad, despre zvonurile care îl dau pe antrenor drept
o variantă tot mai probabilă pentru înlocuirea lui Victor Piţurcă.
„Mi-aş dori să pot antrena echipa naţională într-o bună zi,
dar nu depinde doar de mine, pentru că mai am doi ani de
contract cu Getafe. Depinde de preşedintele clubului, dar
vreau să menţionez că sunt foarte fericit aici, Getafe e casa
mea şi aşa a fost mereu. Dau totul pentru acest club şi voi
continua să dau totul până în momentul în care voi pleca”,
a spus Contra. Luni seară, într-un joc ce a contat pentru etapa
cu numărul opt din Primera Division, Getafe s-a impus pe
terenul celor de la Real Sociedad, cu 2-1. Ambele goluri ale
formaţiei antrenate de Cosmin Contra au fost marcate de
fostul jucător al Astrei, Yoda, în minutele 90 şi 94. 

Petrolul a urcat pe podium
În ultimul meci din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal, Petrolul
Ploieşti a învins pe Ceahlăul Piatra Neamţ cu scorul de 2-
0 (1-0). Golurile echipei antrenate de Gigi Mulţescu au fost
reuşite de fundaşul portughez Geraldo Alves (24) şi de ata-
cantul israelian Toto Tamuz (87). Tamuz a ajuns la 9 goluri
marcate în acest campionat, la egalitate cu francezul Gregory
Tade (CFR Cluj). Lider în topul golgeterilor este stelistul
Claudiu Keşeru, cu 11 goluri. După 11 etape consumate,
în clasament conduce Steaua cu 28 de puncte, urmată de
CFR Cluj cu 25 de puncte şi Petrolul Ploieşti cu 23 de puncte.
FC Braşov ocupă locul 8 cu 16 puncte acumulate. 

Il Luce revine la naţională!?
Federaţia Română de Fotbal pregăteşte

o lovitură de imagine. Federalii încearcă
să-l convingă pe Mircea Lucescu să preia
echipa naţională, după plecarea lui Victor
Piţurcă. 

Dacă va accepta, Il Luce va reveni pe
banca primei reprezentative a României
după 28 de ani. Lucescu a părăsit echipa
naţională în septembrie 1986 după un 4-
0 cu Austria în preliminariile Euro 1988. 

„Discuţiile s-au derulat foarte rapid,
iar Lucescu şi-a dat acceptul, e interesat
să vină!”, explică surse de la Casa Fot-
balului, care confirmă un scenariu pre-
parat în mare secret. E vorba despre
faptul că Il Luce ar urma ca, până în vară,
să conducă în paralel reprezentativa şi
Şahtior. Ar fi o mişcare facilitată şi de
faptul că, până la terminarea campiona-

tului Ucrainei, cu ultima etapă programată
pe 24 mai, România ar avea de disputat
doar două jocuri oficiale pe drumul spre
Euro 2016: cu Irlanda
de Nord (14 noiem-
brie) şi Feroe (29 mar-
tie), ambele pe teren
propriu. După aceea,
Lucescu va rămâne să
se ocupe exclusiv de
tricolori, cu un al trei-
lea examen programat
pe 13 iunie, în Irlanda
de Nord. 

Dubla confruntare
cu trupa pregătită de
Michael O'Neill a con-
tat ca un argument
emoţional decisiv în

tratativele cu Lucescu. Irlanda de Nord
în versiune 1985 fiind unul dintre coş-
marurile tehnicianului.



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 DISPARUTĂ 
(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
Cinemateca Patria sunt
programate următoare-
le filme:

Miercuri 22 octombrie
◾ 20:00 – Seara Filmului Eu-

ropean: Il Casanova di Fe-
derico Fellini (Fellini’s
Casanova) (Italia, 1976) 
Regia: Federico Fellini
Cu: Donald Sutherland, Tina
Aumont, Cicely Browne
Dramă, biografic
Premiul Oscar pentru cel
mai bune costume

Joi 23 octombrie
◾ 20:00 – Comedy Classics:

Popeye (SUA, 1980) 
Regia: Robert Altman
Cu: Robin Williams, Shel-
ley Duvall, Ray Walston
Comedie, aventură

Vineri 24 octombrie
◾ 19.00 Doc and Roll: Ta-

king Woodstock (Bine aţi
venit la Woodstock!)  (SUA,
2009)
Regia: Ang Lee
Cu: Demetri Martin, Henry
Goodman

Comedie, muzică
◾ 21:30 – Dracula Film Fes-

tival Friends: The Birds
(Păsările) (1963)
Regia: Alfred Hitchcock
Cu: Rod Taylor, Tippi He-
dren, Suzanne Pleshette
Thriller, horror
Durata: 119 min.

Sâmbată 25 octombrie
◾ 11:00 – Matineu copii:

Tangled (O po-
veste încâlcită)
(SUA, 2010)
Regia: Nathan
Greno, Byron
Howard
Animaţie.
◾ 17:00 – Mari
actori: Two for
the Road (Doi
la drum) (An-
glia, 1967)
Regia: Stanley
Donen
Cu: Audrey
Hepburn, Al-
bert Finney
Comedie, ro-
mantic
◾ 19:00 – Mari
regizori: The

Man Who Shot Liberty
Valance (Omul care l-a ucis
pe Liberty Valance)  (SUA,
1962)
Regia: John Ford
Cu: James Stewart, John
Wayne, Vera Miles
Western

◾ 21:30 – Film Cult: The
Million Dollar Hotel (Ho-
telul de 1 milion de dolari)
(2000)

Regia: Wim Wenders
Cu: Jeremy Davies, Milla
Jovovich, Mel Gibson
Dramă, mister

Duminică 26 octombrie
◾ 11:00 – Matineu copii: Ma-

dagascar: Escape 2 Africa
(Madagascar 2)  (SUA,
2008)
Regia: Eric Darnell, Tom
McGrath
Animaţie.

◾ 17:00 – Golden Classics:
Harold and Maude (Ha-
rold şi Maud) (SUA, 1971)
Regia: Hal Ashby
Cu: Ruth Gordon, Bud
Cort, Vivian Pickles
Dramă

◾ 19:00 – Seara de Oscar:
Fargo (SUA– 1996)
Regia: Joel şi Ethan Coen
Cu: William H. Macy,
Frances McDormand, Ste-
ve Buscemi
Dramă, thriller
7 nominalizări şi 2 premii
Oscar (scenariu şi rol se-
cundar feminin)

Intrarea se face pe bază de
voucher. 

Horoscopul zilei
Berbec. Nimic nu este întâmplător în viaţă, aşa că încearcă
să iei partea frumoasă a lucrurilor. Cu toate acestea, tu asi-
gura-te că faci tot ce ţine de tine pentru bunăstare. 
Taur. Nu îţi risca relaţia doar din orgoliu sau de dragul de
a părea altfel decât eşti în faţa celor din jurul tău. Îţi vei
pune iubita /iubitul într-o situaţie jenanată.
Gemeni. Fii original/ă în această zi, nu trebuie să îţi fie teamă
să îţi arăţi adevărata faţă. Astrele sunt de partea ta, iar ideile
tale inedite te vor face să creşti în ochii şefilor.
Rac. Partenerul tău de viaţă te va surpinde astăzi într-un
mod plăcut, e posibil să fie vorba de un cadou pe care ţi-l
doreai de multă vreme. 
Leu. Încearcă să nu te cerţi astăzi cu cei din jurul tău, e su-
ficient să spui o vorba nepotrivită, iar ei vor exploda. Depinde
doar de tine cum o să evolueze lucrurile astăzi! 
Fecioară. Fii optimist/ă astăzi, indiferent de piedicile pe care
le întâlneşti în cale. Chiar dacă sunt persoane mai bune ca
tine, nu trebuie să renunţi şi să te resemnezi.
Balanţă. Încearcă să îţi păstrezi constanţa şi nu te lăsa forţat/ă
de cei din jurul tău. Chiar dacă sunt persoane care îţi spun
că trebuie să munceşti mai mult. 
Scorpion. Nu îţi face duşmani astăzi, chiar dacă nu eşti adept/a
falsităţilor. Chiar dacă îţi vine să spui lucrurilor pe nume,
ai face bine să te abţii în această perioadă. 
Săgetător. Dacă eşti angajat/ă într-o relaţie serioasă, nu te
purta imatur şi nu îţi pune iubita/iubitul într-o poziţie proastă.
Renunţă la flirt şi nu fugi după doi iepuri deodată! 
Capricorn. Încearcă să faci cât mai multe fapte bune astăzi,
poate să ajuţi pe cineva care chiar are nevoie de bani sau
doar de un sfat. Fă-ţi timp pentru o cauză nobilă.
Vărsător. Eşti mai emotiv/ă decât în mod normal astăzi, aşa
că încearcă să eviţi persoanele pesimiste care se plâng din
orice. Găseşte-ţi activităţi distractive.
Peşti. Ocupă-te în mod deosebit de şcoală sau de serviciu
astăzi, latura profesională trebuie să aibă întâietate. Ai parte
de toată înţelegerea celor din jurul tău, nu îţi face griji.

Filme vechi 
la Sala Patria
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ În maternităţi, a fost introdus la sala de naşteri
un nou serviciu: acum, la naştere, poate asista nu
numai soţul, ci şi tatăl copilului.

◾ Bărbaţi, tineţi minte! Acuzând femeia de ceva ce
nu a comis, îi băgaţi în cap o idee extraordinară!
◾După încheierea experimentului „Câţi bani poate
cheltui o femeie”, oamenii de ştiinţă britanici şi-au
declarat falimentul.

◾ Reclama unui 
institut de cosmetice:
„Nu flirtaţi cu femeia atrăgătoare ce iese de pe
poarta noastră! S-ar putea să fie soacra dumnea-
voastră.”

Bancuri

Astăzi în Braşov

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
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Braşovenii fac donaţii 
pentru răniţii armatei sovietice
Membrii Sindicatului Alimentar din Braşov au donat
pentru răniţii Armatei Roşii, aflaţi în spitalele din
oraşul nostru, o mie de pachete ce conţineau: co-
zonac, un sfert de litru de vin, un pachet de ţigări
şi un sandviş. 
Predarea acestor daruri s-a făcut în cadrul unei
frumoase solemnităţi la care au participat N.G.V.
Gologan – primarul Braşovului, col. Mircea Bădu-
lescu, dl. Moşoiu – preşedintele Sindicatului Ali-
mentar din Braşov şi câţiva din membrii săi: N.
Cătănoiu, Roşca, Gubiţa, Săracu şi translatorul de
limbă rusă, Wolf. Comandantul militar sovietic al
Braşovului urma să ia parte la aceste solemnităţi,
însă a fost reţinut de alte interese urgente. În locul
său, ajutorul de comandant Davidovici a mulţumit
donatorilor în numele comandamentului armatei
sovietice şi în numele conducerii politice a acestei
armate. Primarul Gologan a adresat următoarele
cuvinte: „Am venit în mijlocul răniţilor ruşi, care au
sângerat pentru dezrobirea definitivă a Transilva-
niei, ca să predau aceste daruri în numele mem-
brilor Sindicatului Alimentar din Braşov, în semn
de adâncă preţuire şi cea mai sinceră dragoste,
născută din admiraţia noastră faţă de nişte aliaţi,
care au luptat şi luptă încă, pentru reîntregirea ţă-
rii”. Apoi, medicul col. Tenison – directorul spita-
lelor armatei sovietice, şi-a exprimat bucuria de a
fi putut primi preţioasele daruri şi sincera devoţiune
a donatorilor braşoveni: „Mulţumesc din toată inima
în numele răniţilor din spitalele noastre, pentru
grija cu care populaţia braşoveană se gândeşte
să aline durerile câştigate pe frontul comun al luptei
duse împotriva hitlerismului”.

(Tribuna, nr. 1058, 21 octombrie 1944)
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În anul 1840 în contumacia
(vama şi carantina) Timiş ţi-
nură lazaret 6812 persoane,
între care oaspeţi de băi erau
355; în Ţara Românească au
trecut 7312 persoane. 

Expediţii de mărfuri s-au
făcut 7703. Bucate (adică ce-
reale) s-au importat: 12.408
ferdele cucuruz (porumb);
6114 ferdele mălai; 132 fer-
dele grâu; 4 ferdele orz. Bum-
bac nelucrat (adică brut)  333
974 funţi; cânepă nelucrată
6208 funţi; lână şi miţe de
oaie 566.289 funţi; mătase ne-
lucrată 192 funţi; piei de bou,
vacă, bivol şi de cal 54.896
bucăţi; piei de oaie, miel, ca-

pră şi de ied 139.251 bucăţi;
piei de iepure, mâţă sălbatică,
hermelină, veveriţă şi dihor
984 bucăţi; opt valuri cozi de
vulpe; şapte valuri cozi de jder
şi de veveriţă; 49 perechi pa-
puci turceşti; 314 funţi de cărţi
şi hârtie; 285 funţi piatră acră;
8900 funţi potasă; 96 bucăţi
armături de tot felul; 195 funţi
fasole; 2 849 funţi untdelemn;
16 funţi cafea; 1 675 funţi li-
monii (lămâi), pomeranţe
(portocale) şi granate (rodii);
450 funţi de carne uscată, să-
rată şi afumată; 9.137 funţi de
smochine; 13.954 funţi icre
de peşte (crap, ştiucă); 3 048
funţi peşti proaspeţi; 471.080

funţi peşte sărat (morun, crap
şi alţii); legume proaspete de
grădină împreună cu pepeni
26.646 funţi; miere 96.107
funţi; coarne şi vârfuri de
coarnă 15.496 funţi; usturoi
(aiu) 114 funţi; nuci de rând
5.840 funţi; măsline negre
1328 funţi; poame proaspete
şi uscate 712 funţi; orez 79
647 funţi; săpun de rând 2
182 funţi; unsoare şi slănină
750 funţi;  scumpie (substanţă
folosită în tăbăcărit şi în in-
dustria textilă pentru vopsire)
1.386.218 funţi; seu sleit 10
334 funţi; vin românesc de
rând 6.783 vedre austriace;
vin de Cipru 4 3/8 vedre; stru-

guri 6.035; ceapă 215 funţi;
zahăr 56 funţi; maţe de peşte
6.453 funţi; maţe de capră 12
554 funţi; unsoare de peşte 4
336 funţi; roşcove 25.097
funţi; bani de argint şi de aur
13.049 mărci (unitate de mă-
sură a în greutate a săculeţilor
de bani); lemn galben în bu-

căţi 18.025
funţi; halva 438
funţi; scoarţă de
tei 7.555 funţi;
rădăcină de
lemn dulce 240
funţi; păr de cal
3.382 funţi; oţet
29 vedere aus-
triace; vite cu
coarne şi cai
232 capete;
porci 1.234;

berbeci, oi şi capre 62 capete;
păsări 72. 

Producte de pascuaţie: lână
de oaie şi miţe 457.418 funţi;
piei crude de bou, vacă, cal,
viţel şi mânz 252 bucăţi; piei
de capră, oaie, miel şi ied 25
227 bucăţi; caş de oaie
83.432 funţi; lapte de oaie

992 şchenduleţe; unt de oaie
2.840 funţi; oi şi miei 17.658;
capre 545 capete;  cai şi vite
cu coarne 568; porci 290; păr
de cal 86 funţi; păr de capră
204 funţi. Afară de acestea au
mai venit pe lângă pasuri ma-
gistruale (misiuni oficiale ale
Braşovului) 7.608 cai de ham
şi de şa; 2.600 care mari şi
10.912 şei şi hamuri; apoi
14.000 scrisori au trecut afu-
mate (corespondenţa era de-
zinfectată în carantină prin
afumare).”

(Gazeta de Transilvania,
nr. 52, 22 decembrie 1840,

p.4; urmarea era publicată în
Gazeta de Transilvania, nr. 2,

8 ianuarie 1841, p.4)

Iulian Cătălui

Ruxandra Nazare

Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Produsele braşovene la TIB ’81”
22 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”

„Negoţul prin pasul Timişului”

Încă nu se închiseseră
porţile Târgului Interna-
ţional Bucureşti 1981 şi
statisticile întocmite ad-
hoc atestau faptul că
ediţia din acel an, a VII-a,
era „cea mai reuşită din
toate punctele de vede-
re”, susţinea A.T. 

Reunind firme prestigioase
din 35 de ţări, TIB se înscria
definitiv printre „marile ma-
nifestări comerciale ale lu-
mii”. Industria românească
era reprezentată de 45 de fir-
me ale căror realizări de vârf
erau desfăşurate pe circa
70.000 de mp. Desigur, A. T.
nu putea să facă o trecere în
revistă exhaustivă a produse-
lor braşovene prezente în ca-
drul târgului, dar s-a oprit
asupra câtorva dintre cele mai
importante, care puneau în lu-
mină „liniile de forţă ale dez-
voltării industriei judeţului cu
deosebire pe planul calităţii,
performanţei şi eficienţei”. 

Pentru început, A.T. s-a
oprit în imediata apropiere a
pavilionului central unde, pe
platou, erau expuse o serie de
produse „cu greutate la propriu
dar şi la figurat”. Tractoarele
industriale sau agricole pe roţi
sau şenile – cu puteri cuprinse

între 30 şi 360 CP – constitu-
iau unul din punctele de atrac-
ţie ale târgului. Între ele, mai
apreciate păreau a fi U-800-
DT şi U-1010, „cele mai noi
vlăstare ale familiei tractoare-
lor fabricate la Braşov”. 

A.T. a solicitat părerea ingi-
nerului Cornel Radu, reprezen-
tatnt al ICE Universaltractor:
„Într-adevăr, asupra celor două
noutăţi, care nu sunt singulare,
se concentrează atenţia multora
dintre vizitatori, specialişti şi
oameni de afaceri de peste ho-
tare. În aceste zile firma noastră
a încheiat, pe loc, o serie de
contracte avantajoase”. 

Aceeaşi cotă ridicată de
apreciere o înregistrau auto-
camioanele şi autotractoarele

prezentate de „Întreprinderea
Autoimportexport”. A.T.
nota, în ordinea propusă de
ing. Radu Măeruţiu, şeful bi-
roului conjunctură-marketing
al firmei braşovene, „autoca-
mionul cu axă direcţională
dublă, autocamioanele şi au-
totractoarele cu motor de
256C.P. cu un aspect exterior
mult îmbunătăţit, autocamio-
nul DAC 7135 ş.a. dintr-o lis-
tă de exponate cuprinzând 44
de produse”. Era „cea mai
amplă participare a firmei
noastre laacest târg devenit
tradiţional”. 

Şi aici, A.T. reţinea, între
multe alte produse, motoa-
rele sincrone purtând in-
scripţia „Electroprecizie”

Săcele, stofele şi tricotajele
purtând binecunoscutele
mărci „Carpatex” şi „Iason”,
noile creaţii cosmetice fabri-
cate la „Nivea”. Părerea una-
nimă pe care a înregistrat-o
A.T. la târg era că prin „gra-
dul ridicat de originalitate,
prin soluţiile tehnice aflate
în pas cu progresul contem-
poran, prin productivitatea
şi eficienţa lor, produsele
braşovene răspund celor mai
înalte standarde internaţio-
nale, Braşovul aducând o
contribuţie importantă la
participarea ţării noastre la
schimbul mondial de valori”. 
(„Drum Nou” – 22 oct. 1981)
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Un selfie care o pre-
zintă pe cântăreaţa
americană Beyoncé
în timpul unei vizi-
te private la Mu-
zeul Luvru din
Paris conduce un
clasament al ce-
lor mai iritante
astfel de auto-
portrete digi-
tale, realizat
de publica-
ţia britanică
The Telegraph.

În ciuda faptu-
lui că au avut
aproape unele
dintre cele mai
renumite şi fru-

moase opere de artă din lume,
cântăreaţa şi soţul

s ă u ,
pro-

ducă-
to r ul

muzi-
cal şi

cântăre-
ţul Jay-Z,

au decis
să facă fo-

tografii cu
propriile lor

chipuri. Într-
una dintre fo-

t o g r a f i i ,
Beyoncé şi
Jay-Z apar în
faţa celebrului
tablou „Mona
Lisa” al lui
Leonardo Da
Vinci.

Locul al doilea în acest cla-
sament neonorant pentru ve-
dete este ocupat de starleta
Kim Kardashian. Aceasta a
postat recent pe reţeaua In-
stagram un selfie în care apa-
re îmbrăcată într-un costum
de baie alb minuscul, care îi
scoate în evidenţă în mod ex-

cesiv partea dorsală. 
Selfie-urile cu animale pe

cale de dispariţie. În acest caz,
The Telegraph prezintă un sel-
fie realizat de cântăreaţa ame-
ricană Rihanna, care are pe
umărul drept un animal din
specia loris. Publicaţia spune
că artista poate să încurajeze
astfel alte fete să îşi dorească
să deţină la rândul lor animale
din specii protejate. Nu lipsesc
din top selfie-urile cu perso-
nalităţi politice. În acest caz
este dat ca exemplu selfie-ul
realizat de preşedintele SUA,
Barack Obama, cu prim-mi-

nistrul bri-
t a n i c
David Ca-
meron şi
premierul
d a n e z
 H e l l e
Thorning
Schmidt, la
funeraliile
lui Nelson
Mandela.

Cele mai iritante
selfie-uri ale vedetelor 

În acest an, trecerea la ora
de iarnă se va face în noaptea
dintre 25 şi 26 octombrie.
Românii vor dormi cu o oră
mai mult, ora 4.00 urmând
să devină ora 3.00. Astfel, 26
octombrie va fi cea mai lungă
zi din an, cu 25 de ore şi vom
dormi mai mult cu o oră.

Trecerea la ora de vară
2014 s-a făcut în noaptea de

29 spre 30 martie. Atunci ora
3.00 a devenit ora 4.00.

Acest sistem are ca scop fo-
losirea din plin a luminii Soa-
relui. În lunile de vară, ora este
dată înainte pentru ca princi-
palele activităţi umane să se
desfăşoare cât mai mult posi-
bil pe lumină naturală. Astfel,
se economiseşte energia elec-
trică necesară iluminatului.

Anotimpul în care ne-am născut 
ne influenţează personalitatea 

Cercetătorii maghiari au stu-
diat 400 de persoane, făcând
analogia între anotimpul în
care s-a născut fiecare partici-
pant cu personalitatea sa, şi au
ajuns la concluzia că oamenii
născuţi în anumi-
te perioade ale
anului au o mai
mare probabilita-
te de a avea anu-
mite trăsături ale
personalităţii.

Experţii spun
că acest lucru
este o consecinţă
a faptului că anotimpurile in-
fluenţează anumite substanţe
chimice din creier, cum sunt
dopamina şi serotonina, hor-
moni care controlează starea
de spirit.

Conform studiului, copiii
născuţi vara sunt mai predis-
puşi la a suferi de schimbări
bruşte ale dispoziţiei la ma-
turitate. Pe de altă parte, per-
soanele născute primăvara

tind să fie pozitive în atitudi-
ne, pline de energie şi opti-
miste.

Totodată, studiul a arătat că
persoanele născute toamna
suferă mai puţin de depresie,

iar cele născute iarna se ener-
vează mai greu.

„Analiza noastră a fost fă-
cută pe 400 de persoane, că-
rora le-am corelat anotimpul
în care s-au născut cu tipul de

personalitate. În esenţă, s-ar
părea că data naşterii poate
creşte sau descreşte riscul pri-
vind dezvoltarea unor tulbu-
rări de personalitate mai
târziu, în timpul vieţii. În pre-
zent, cercetăm dacă există sau
nu markeri genetici legaţi de
anotimpul naşterii şi starea
de spirit predominantă”, a

declarat Xenia Gonda, autoa-
rea principală a studiului pre-
zentat la Berlin, la conferinţa
anuală a Colegiului European
de Neuropsihofarmacologie
(ECNP).

Oscar Pistorius, 5 ani de închisoare pentru uciderea iubitei sale
Campionul paralimpic a fost condamnat, ieri, la cinci ani
de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de omor
din culpă în procesul în care era acuzat că a ucis-o pe
prietena sa Reeva Steenkamp. Judecătoarea Thokozile
Masipa l-a mai condamnat pe Pistorius la trei ani de în-
chisoare cu suspendare pentru folosire de arme de foc.
Imediat după încheierea citirea sentinţei, campionul sud-
africa a fost dus la închisoare. Campionul paralimpic
Oscar Pistorius nu va face apel la sentinţa primită, a
anunţat, marţi, familia sportivului sud-african. Avocatul
familiei Steenkamp a afirmat că sentinţa este corectă.
„Familia consideră că este o sentinţă corectă şi sunt sa-
tisfăcuţi”, a precizat avocatul Petrus de Bruyn. Oscar
Pistorius, în vârstă de 27 de ani, a împuşcat-o mortal la
14 februarie 2013 pe Reeva Steenkamp, model sud-
african cu care avea o relaţie de trei luni. Procesul lui
Pistorius a început în luna martie 2014, la Pretoria. 

Bono nu renunţă la ochelarii de soare din cauza glaucomului
Cântăreţul britanic poartă permanent ochelari pentru că
de 20 de ani suferă de glaucom, o afecţiune care, dacă
nu este tratată, poate duce la orbire. Solistul trupei U2,
Bono, în vârstă de 54 de ani, a explicat în cadrul emisiunii
„The Graham Norton Show”, difuzată de televiziunea
BBC 1, motivul pentru care apare mereu purtând ochelari
de soare, chiar şi atunci când se află într-o încăpere, in-
formează site-ul contactmusic.com, citat de Mediafax.
Bono a fost invitat la această emisiune alături de colegii
săi de trupă şi de actorii Robert Downey Jr., Robert
Duvall şi Stephen Fry, iar moderatorul, Graham Norton,
a arătat o serie de fotografii din perioada de început a
trupei U2, în care artistul apărea fără ochelari. Fiind în-
trebat dacă îşi dă vreodată ochelarii jos, cântăreţul a
spus: „Am glaucom de 20 de ani”. El a explicat apoi că
vederea sa este afectată de această boală, unele obiecte
pe care le priveşte apărând înceţoşate.

Sâmbătă noaptea se trece la ora de iarnă:
Ora 4.00 va deveni ora 3.00


