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VALUTĂ

Primul val al sezonului rece se apropie cu paşi repezi de
noi, iar autorităţile locale nu vor să fie luate prin surprindere.
Reprezentanţii mai multor instituţii s-au întrunit deja la
sediul Prefecturii în primul comandament de iarnă din se-
zonul 2014-2015. Primăria este pregătită petnru a întâmpina
ninsoarea anunţată de meteorologi. Cele două firme de
deszăpezire, Vectra şi Eurostrada, au 12 utilaje pregătite
pentru intervenţie şi un stoc total de 850 de tone de material

antiderapant. „Dacă prognoza se confirmă, vom interveni
în primul rând pe drumul Poienii şi în Poiana Braşov, în
zona pasajelor şi podurilor din Braşov, pe strada Constantin
Dobrogeanu Gherea şi pe străzile cu pantă mare şi trafic
intens, precum şi pe traseele liniilor de transport în comun,
dacă situaţia o va cere”, a declarat purtătorul de cuvânt al
Primăriei, Sorin Toarcea. Responsabilitatea pentru desză-
pezirea ocolitoare revine Companiei Naţionale. de Drumuri. 

Autorităţile, pregătite
pentru iarnă 

Asociaţia pentru Parteneriat Comu-
nitar Braşov şi Direcţia Judeţeană
Comunitară de Evidenţă a Persoa-
nelor Braşov anunţă organizarea ca-
ravanei pentru realizarea actelor de
identitate şi/sau stare civilă ce va
avea loc astăzi, 24 octombrie 2014,
ora 10.00 la sediul primăriei comu-
nei Comăna. Acţiunea se adresează

persoanelor de etnie romă din co-
muna Comăna. Sprijinul va fi acor-
dat prin suportarea contravalorii
emiterii cărţii de identitate, în caz
de expirare şi/sau preschimbare,
schimbarea domiciliului, pierderea
documentului de identitate sau în
momentul împlinirii vârstei de
14 ani.

„Caravana identităţii” ajunge la Comăna
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Sedinţă extrordinară, ieri, la Consiliul
Judeţean Braşov. Consilierii judeţeni
au votat în unanimitate aprobarea bu-
getelor de venituri şi cheltuieli pentru
Centrele Şcolare pentru Educaţie In-
cluzivă din Victoria şi Făgăraş. Dacă
situaţia nu ar fi fost deblocată exista
riscul ca profesorii şi copiii de aici să
nu-şi primească drepturile. Săptămâna

viitoare a fost programată o nouă şe-
dinţă pentru împărţirea banilor veniţi
de la Guvern din rectificarea bugetară. 
De asemenea, tot prin acestă rectifi-
carea bugetară se vor aloca, în funcţie
de priorităţi, pentru 25 de primării
din judeţ, aproximativ 2 milioane şi
100 de mii de lei, în special pentru
arierate. 

Bani pentru şcolile speciale din judeţ
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Depunere de coroane de
„Ziua Armatei Române”

METEO
Ploaie

7°C /8°C

Instituţia Prefectului Braşov şi Garnizoana Braşov îi invită
pe braşoveni la Ceremonia Militară prilejuită de aniversarea:
„Zilei Armatei Române”. Depunerea de coroane va avea loc
mâine, 25.10.2014, la Monunentul Eroilor –Sprenghi începând
cu ora 11.00. De altfel, Ziua Armatei României va fi sărbă-
torită anul acesta printr-o serie de manifestări organizate în
toate marile garnizoane din ţară, în bazele din teatrele de
operaţii unde sunt dislocaţi militari români şi în ţările în care
România are acreditaţi ataşaţi ai apărării sau are reprezentanţe
militare, informează un comunicat de presă al Ministerului
Apărării Naţionale (MApN).
Ziua Armatei României este sărbătorită, în fiecare an, pe
25 octombrie şi marchează data de 25 octombrie 1944 când
Armata a eliberat de sub ocupaţia horthystă Transilvania de
Nord. La 25 octombrie 1944, Armata Română elibera ultima
localitate românească de sub ocupaţie străină: oraşul Carei.
Acţiunile militare purtate de armata română în bătălia pentru
Ardeal alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul tran-
silvan cu numeroase jertfe. Mii de militari din cadrul Armatei
a IV-a, comandată de bravul general Dăscălescu, şi trupele
Armatei I ale generalului Atanasiu au căzut vitejeşte în luptele
sângeroase de la Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Oarba de
Mureş, Păuliş, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Ca-
rei, în total peste 50.000 de oameni (morţi şi răniţi). Odată
cu încheierea acţiunii de eliberare a teritoriului patriei, după
25 octombrie 1944, Armata Română a participat, la eliberarea
Ungariei. În Cehoslovacia, armata română, acţionând, în con-
tinuare, alături de armata sovietică, a desfăşurat acţiuni în
perioada 18 decembrie 1944 – 12 mai 1945. Pe frontul Ce-
hoslovaciei au participat 248.450 militari români, din rândurile
cărora au căzut 67.495 de eroi. La 9 mai 1945, când războiul
a luat sfârşit cu victoria Naţiunilor Unite – armata română
se găsea în apropiere de Praga şi în estul Austriei, prezen-
tându-se cu un bilanţ bogat de luptă, şi s-a întors în ţară
trecând pe sub Arcul de Triumf ca o armată biruitoare.
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Institutul pentru Politici Pu-
blice (IPP) invită principalii
candida�i la alegerile
preziden�iale 2014 la o dez-
batere electorală înainte de
primul tur.  Formatul dezba-
terii electorale va fi asemănă-
tor celui utilizat în alte ţări.
IPP propune ca această dez-
batere să se desfăşoare mier-
curea viitoare, la ora 19:00,
la Palatul Parlamentului, iar

la ea să participe şase candi-
daţi în ordinea intenţiei de vot
din sondaje: Victor Ponta,
Klaus Iohannis, Elena Udrea,
Călin Popescu Tăriceanu,
Teodor Meleşcanu şi Monica
Macovei. IPP mai propune ca
la dezbatere să fie patru mo-
deratori şi a adresat un apel
televiziunilor care vor să
transmită dezbaterea să de-
semneze câte un moderator.

Fiecare dintre ei va modera
o secţiune. Vor fi patru sec-
ţiuni tematice de 30 de minu-
te, cinci minute pentru fiecare
candidat. 

Confruntările, pentru un vot
avizat. „IPP susţine importanţa
informării alegătorilor cu pri-
vire la viziunea candidaţilor
în ce priveşte securitatea, po-
litica externă şi stabilitatea po-
litică şi economică a României

în următorii cinci ani şi, în
acest context, face toate efor-
turile de a determina princi-
palii candidaţi să nu se
eschiveze de a participa în
confruntări electorale, mai ales
când acestea se vor organiza
într-un format eficient pentru
ca alegătorii să poată extrage
informaţiile necesare pentru
un vot avizat”, se arată în co-
municatul IPP. 

Furnizorul de energie 
poate fi schimbat în orice zi

Furnizorul de energie electrică
va putea fi schimbat în orice zi
calendaristică, iar clientul final
va avea dreptul de a denun�a
unilateral contractul de furniza-
re, cu respectarea condi�iilor
contractuale, reiese din Ordinul
nr. 105/ 2014, aprobat, miercuri,
de Comitetul de Reglementare
al Autorită�ii Na�ionale de Re-
glementare în Domeniul Ener-
giei (ANRE). „Documentul a
fost elaborat în scopul armoni-
zării regulilor de schimbare a
fur  ni zorului aplicate în România
cu legislația Uniunii Europene,
în special cu prevederile Direc-
tivei 2009/ 72/ CE a Parlamen-
tului European și a Consiliului
din 13 iulie 2009  transpuse în
legislația națională prin Legea
nr. 123/ 2012” , se arată în co-
municatul citat. 

Conform noului ordin, princi-

palele modificări aduse în favoa-
rea consumatorilor sunt: posibi-
litatea schimbării furnizorului în
orice zi calendaristică; scurtarea
procesului de schimbare a fur-
nizorului, creându-se condi�iile
de încadrare în termenul de 21
de zile impus de Directiva 72
/2009 /CE pentru schimbarea
furnizorului unui loc de consum;
dreptul clientului final de a
denun�a unilateral contractul de
furnizare, cu respectarea
condi�iilor contractuale; elimi-
narea posibilită�ii suspendării
procesului de schimbare a fur-
nizorului de energie electrică, ca
urmare a neachitării facturilor
de energie electrică; prevederea
explicită a faptului că procesul
de schimbare a furnizorului este
gratuit, fiind interzisă perceperea
oricăror taxe sau tarife legate de
parcurgerea etapelor specifice.

Asociaţia pentru Parte-
neriat Comunitar Braşov
şi Directia Judeţeană Co-
munitară de Evidenţă a
Persoanelor Braşov, în ca-
litate de partener, anunță
organizarea caravanei
pentru realizarea actelor
de identitate și/sau stare
civilă ce va avea loc astăzi,
24 octombrie 2014,  la ora
10.00 la sediul primăriei
comunei Comăna. 

Ac�iunea se adresează per-
soanelor de etnie romă din co-
muna Comăna. Sprijinul va fi
acordat prin suportarea contra-
valorii emiterii căr�ii de identi-
tate, în caz de expirare și/sau
preschimbare, schimbarea do-
miciliului, pierderea documen-
tului de identitate sau în
momentul împlinirii vârstei de
14 ani. În cazul în care se vor
regăsi persoane identificate în
situa�ia de a nu avea acte de sta-
re civilă sau de identitate și care
sunt nedeplasabile, aceștia vor

putea ob�ine documentele prin
intermediul unor ac�iuni de tip

Camera Mobilă, realizate cu
sprijinul partenerului în proiect,

Direc�ia Jude�eană de Eviden�ă
a Popula�iei. 

De asemenea, se vor realiza
anchete sociale în rândul bene-
ficiarilor pe baza cărora aceste
persoane vor putea beneficia
de servicii de asisten�ă și infor-
mare pentru ob�inerea unor
drepturi sau servicii de bază de
care au fost priva�i prin lipsa
actelor de identitate, în urmă-
toarele domenii: șomaj – în-
tocmire și depunere dosar,
asisten�ă medicală – înscriere
la medic de familie, informare
și consiliere, asisten�ă socială –
întocmire și depunere dosar și
educa�ie – înscriere la școală,
informare și consiliere.

Această ac�iune se derulează
în cadrul proiectului „Acces la
servicii sociale de bază pentru
persoane vulnerabile din jude�ul
Brașov”, Proiect finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014,
în cadrul Fondului ONG în Ro-
mânia. Proiectul beneficiază de
o finan�are nerambursabilă de
25.826 euro.

Persoanele de etnie romă vor primi spijin să-și facă acte d e identitate

Caravana identității 
ajunge astăzi la Comăna 

Audiați la DNA Brașov, în dosarul retrocedărilor ilegale
Paltin Gheorghe Sturdza, urmaş al lui Dimitrie Sturdza şi
fost proprietar a zeci de mii de hectare de pădure în Mol-
dova, a fost reţinut de procurorii DNA Braşov în dosarul
retrocedărilor ilegale de păduri. Beneficiarul celor peste
40.000 de hectare de pădure care ar fi fost retrocedate
ilegal, Sturdza a fost audiat, joi, timp de aproximativ patru
ore. La ieşirea din sediul DNA Braşov, acesta a refuzat
să facă declaraţii. Paltin Gheorghe Sturdza ar urma să fie
dus la sediul instanţei supreme, unde va fi judecată pro-
punerea de arestare preventivă. Miercuri noapte, la DNA
Braşov a fost audiat Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hre-
benciuc, iar pe numele acestuia procurorii anticorupţie au
emis ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore şi cer instanţei
supreme arestarea prenventivă a acestuia, pentru consti-
tuirea unui grup infracţional organizat, complicitate la trafic
de influenţă şi spălare de bani.

Farmacii brașovene amendate de OPC
47 de amenzi în cuantum de 111.000  de lei și un număr
de 55 de avertismente sunt  sancţiunile aplicate de in-
spectorii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorului,
în urma verificărilor făcute în mai multe farmacii din Braşov.
În total 133 de unități de profil au fost  verificate. Printre
neregulile constatate se numără comercializarea medi-
camentelor şi suplimentelor alimentare cu termen de va-
labilitate depăşit, nerespectarea condiţiilor de depozitare
a produselor, dar şi lipsa informaţiilor privind durata pro-
moţiilor pentru produsele aflate la comercializare. De ase-
menea, lipseau elemente de identificare și caracterizare
complete referitor la adresa de producător, mod de utilizare,
recomandare pentru ce afecțiuni este destinat produsul.
Unele farmacii nu avea într-un mod vizibil și ușor de citit
prețurile produselor comercializate. De asemenea, pro-
dusele cu prețuri promoționale nu erau așezate în mod
separat față de celelalte produse comercializate și care
nu se aflau la promoție. 

Prima confruntare electorală pentru Cotroceni

Colectivul redacțional al ziarului „Județul
Tău, Brașovul” transmite sincere con do le -
an țe și este alături de colegul nostru
 Sebastian Ioniță,  în aceste dureroase mo-
mente când o conduce pe ultimul drum pe
cea care i-a dat viaţă. 
Fie ca bunul Dumnezeu să aline această
durere fără leac şi s-o odihnească în pace
pe cea care nu va conteni să-i vegheze pe
cei dragi.
Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică!



Administra�ia Na�ională de
Meteorologie (ANM) a emis
un cod galben de ploi însem-
nate cantitativ şi răcire accen-
tută, valabil de aseară,  până
mâine diminea�ă, în jude�ele
Botoșani, Iași, Suceava,
Neam�, Bacău, Vrancea,
Maramureș, Bistri�a-Năsăud,
Mureș, Harghita, Covasna,
Buzău, Brașov, Prahova,
Dâmbovi�a, Sibiu, Argeș, Vâl-
cea, Mehedin�i, Gorj, Caraș
Severin, Hunedoara, Alba și
Cluj.

ANM semnalează că în
toate zonele de munte și de
deal se vor cumula cantită�i

de precipita�ii de peste 20-25
de litri/mp și izolat peste 40-
50 litri/mp. Vântul va avea in-
tensificări locale cu viteze ce
vor depăși temporar 50-60
km/h. De asemenea, în astăzi,
24 octombrie, ploile se vor
transforma în lapovi�ă și nin-
soare în Carpa�ii Orientali și
în jumătatea de nord a Mol-
dovei. Trecător va ninge și pe
crestele celorlalte masive
montane.

Meteorologii avertizează că
vremea se va men�ine deose-
bit de rece până spre sfârșitul
lunii octombrie.  Reprezen-
tanţii mai multor instituţii s-

au întrunit deja la sediul Pre-
fecturii Brașov în primul co-
mandament de iarnă din
sezonul 2014-2015.   “A fost
o şedinţă normală, nu aştep-
tăm să ne ia iarna pe nepre-
gătite şi după aceea să facem
această convocare şi să pre-
lucrăm acest plan de măsuri”
a declarat colonel Stelian Re-
chiţean, șeful ISU Brașov.
Dacă zilele acestea va fi ne-
voie de deszăpeziri acestea se
vor face pe bază de comenzi
cu furnizorii de anul trecut,
asta până când procedurile de
licitaţii pentru aceste lucrări
vor fi încheiate.  

CFR Călători informează că,
începând de duminică - 26 oc-
tombrie 2014, în activitatea de
transport feroviar de pasageri
se va trece la ora Europei
Orientale, ora 4.00 devenind
ora 3.00.

Trecerea la ora Europei
Orientale nu modifică mersul
trenurilor în vigoare.

Trenurile de călători vor ple-
ca din gări (staţiile din care se
formează) după ora oficială de
vară până în noaptea de 25 /
26 octombrie ora 4.00, care de-

vine ora 3.00. În noaptea de 25
/ 26 octombrie 2014, când ora
4.00 devine ora 3.00, toate tre-
nurile de călători care au ora
de plecare din staţiile de for-
mare după ora 4.00, vor pleca
la orele din mersul de tren în
vigoare, respectând ora Europei
Orientale.

Trenurile de călători aflate
în circulaţie după ora 4.00, ora
oficială de vară, vor opri în sta-
ţiile din parcurs stabilite, unde
vor staţiona până la ora de ple-
care din orarul în vigoare după

noua oră a Europei Orientale,
iar trenurile care mai au de par-
curs o distanţă scurtă până la
staţia finală îşi vor continua
mersul până la destina�ie.
Având în vedere că şi în ţările
vecine trecerea de la ora de vară
la ora Europei Orientale oficială
se face în aceeaşi zi de dumi-
nică, 26 octombrie 2014, între
staţiile de frontieră cu Republica
Moldova, Ungaria, Serbia, Bul-
garia și Ucraina, trenurile vor
circula după orariile din mersul
de tren în vigoare. 

Sedinţă extraordinară la
Consiliul Judeţean Bra-
şov. Consilierii au votat
în unanimitate aproba-
rea de urgenţă a bugete-
lor a două şcoli speciale,
una din Fărăgaş şi una
din Victoria. 

Dacă situaţia nu ar fi fost de-
blocată exista riscul ca profe-
sorii şi copiii de aici să nu-şi
primească drepturile. Săptămâ-
na viitoare a fost programată o
nouă şedinţă pentru împărţirea
banilor veniţi de la Guvern din
rectificarea bugetară. 

Consilierii judeţeni au votat
în unanimitate aprobarea bu-
getelor de venituri şi cheltuieli
pentru Centrele Şcolare pentru
Educaţie Incluzivă din Victoria
şi Făgăraş.  

„Aveam probleme în special
cu bugetarea şcolilor speciale

din Făgăraş şi Victoria. În acest
moment aceste şcoli speciale
erau în situaţia ca profesori să
nu îşi mai primească salariile

iar copiii care sunt cu probleme
să nu şi mai primească dreptu-
rile cuvenite, ca urmare le-am
aprobat de urgenţă bugetele ca

să deblocăm situaţia, este vorba
despre bugetul integral pe
2014” a declarat  Mihai Popa,
vicepreşedinte Consiliul

Jude�ean Brașov. 
Săptămâna viitoare, pe data

de 29 octombrie, urmează o
sedinţă extrem de importantă,

a mai precizat vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Mihai
Popa, întrucât s-au primit de
la Guvern 9,6 milioane de lei
pentru drumurile judeţene şi
comunale din judeţ. 

„Aceste sume vor fi reparti-
zate atât localităţilor pentru
drumurile comunale, cam 50%
din aceşti bani o sumă de apro-
ximativ 1 milion 500 vor fi păs-
traţi pentru deszăpeziri şi
lucrări de întreţinere în luna
decembrie diferenţa urmînd să
fie alocată pentru reparaţiile la
drumurile judeţene” a adăugat
Mihai Popa, vicepreşedinte CJ
Brașov.

De asemenea tot prin acestă
rectificarea bugetară se vor alo-
ca, în funcţie de priorităţi,  pen-
tru 25 de primării din judeţ
aproximativ 2 milioane şi 100
de mii de lei, în special pentru
arierate. 

Consilierii judeţeni au votat aprobarea bugetelor pentru Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Victoria şi Făgăraş

Consilierii județeni au dat
bani pentru școlile speciale

Cod galben de ploi însemnate cantitativ 
şi răcire accentuată în aproape toată ţara 
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CFR Călători trece la ora de iarnă, în
noaptea de sâmbătă spre duminică
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Măsura prin care marii
consumatori de energie
vor fi excepta�i de la plata
unei păr�i a certificatelor
verzi va fi aplicată de la
1 decembrie, a declarat,
ieri, ministrul E co nomiei,
Constantin Ni�ă, în cadrul
unui forum de afaceri.

„Am susținut la Bru-
xelles că prețul energiei
este prea mare și, dacă
nu va scădea, produsele
din UE nu vor mai fi competitive
în față unora din SUA sau Chi-
na. De la 1 decembrie, industria
mare consumatoare de energie
va beneficia de aceste avantaje”,
a explicat Ni�ă.

El a adăugat că acest lucru se
va reflecta și în creșterea
competitivită�ii produselor
românești și europene. Comisia
Europeană a constatat, săptă-

mâna trecută, că schema Ro-
mâniei de reducere a certifica-
telor verzi, constând în
diminuarea contribu�iilor anu-
mitor consumatori energointen-
sivi la finan�area energiei din
surse regenerabile, respectă nor-
mele UE privind ajutoarele de
stat.

Conform concluziilor Comi-
siei, compensarea par�ială a cos-

turilor legate de
finan�area sprijinului pen-
tru energia din surse re-
generabile este necesară
pentru a asigura compe-
titivitatea marilor consu-
matori industriali, fără a
distorsiona în mod nejus-
tificat concuren�a pe pia�a
unică.

Potrivit ministrului
Economiei, Constantin
Ni�ă, România este pri-

mul stat membru al Uniunii Eu-
ropene pentru care Comisia
Europeană a adoptat decizia de
autorizare a schemei de ajutor
de stat fără deschiderea vreunei
investiga�ii. „Schema de sprijin
are valabilitate de 10 ani, ur-
mând a fi aplicată de la 1 de-
cembrie 2014 până la 31
decembrie 2024”, declara Con-
stantin Ni�ă. 

5.000 de credite noi prin „Prima Casă”
Fondul Na�ional pentru Ga-

rantarea Creditelor pentru IMM-
uri (FNGCIMM) a anun�at că
plafonul suplimentar alocat pen-
tru programul Prima Casa mai
poate asigura fonduri până la fi-
nalului pentru aproximativ 5.000
de poten�iali cumpărători.
FNGCIMM a acordat de la în-
ceputului programului 126.200
de garan�ii.

„În această perioadă, Progra-
mul Prima Casă a cunoscut o
creştere peste aşteptări a numă-
rului de solicitări, mai multe
bănci partenere raportând epui-
zarea plafonului alocat, chiar şi
în urma suplimentării acordate
în luna septembrie a acestui an,
cu 500 milioane lei”,se arată într-
un comunicat al FNGCIMM.

În topul pe judeţe în funcţie

de numărul de solicitări primite
se găsesc Municipiul Bucureşti
cu 23,5% din total, Ilfov cu
13,6%, Cluj cu 7,1 %, Timiş cu
5,5 % şi, apoi, Constanţa, Braşov,
Sibiu şi Iaşi cu procente de 3-
5%.

FNGCIMM a acordat apro-
ximativ 126.200 de garanţii, con-
tracte încheiate în perioada
2009-2014. 

CE estimează, într-un
studiu publicat ieri, că, în
2012, s-au pierdut 177
de miliarde de euro din
cauza nerespectării legi-
slaţiei privind TVA sau a
necolectării acestei taxe,
România fiind statul UE
cu cel mai mare deficit de
încasare a TVA, cu 44%
din veniturile preconiza-
te (8,8 miliarde de euro).

Un studiu al Comisiei Eu-
ropene privind deficitul de în-
casare a Taxei pe Valoarea
Adăugată arată că, în 2012,
s-au pierdut 177 de miliarde
de euro din cauza nerespec-
tării legislaţiei privind TVA
sau a necolectării acestei taxe.
Această sumă reprezintă 16%
din veniturile totale din TVA
preconizate ale celor 26 de
state membre, Cipru nefiind
inclus în studiu din cauza lip-
sei unor date.

Cele mai mici deficite de
încasare a TVA au fost înre-
gistrate în Olanda şi Finlanda

(5% din veniturile preconiza-
te) şi Luxemburg (6%).

Cele mai mari deficite de
încasare a TVA au fost în Ro-
mânia (44% din veniturile din
TVA preconizate), Slovacia
(39%) şi Lituania (36%).

Grecia a înregistrat cea mai
semnificativă îmbunătăţire în-
tre 2011 (9,1 miliarde de
euro) şi 2012 (6,6 miliarde
de euro), dar continuă să fie
unul dintre statele membre cu

un mare deficit de încasare a
TVA (33%), precizează Co-
misia Europeană.

În România, deficitul de în-
casare a TVA a scăzut uşor
în 2012, la 8,8 miliarde de
euro, faţă de 8,9 miliarde de
euro în 2011, dar în termeni
procentuali a rămas la 44%
din veniturile preconizate.

În acelaşi timp, în 2012 ve-
niturile din TVA au fost de
11,2 miliarde de euro (veni-

turile preconizate fiind de
20,05 miliarde de euro) faţă
de 11,4 miliarde de euro (ve-
nituri preconizate de 20,3 mi-
liarde de euro) în 2011.
„Deficitul de încasare a TVA
este în esenţă un indicator al
eficacităţii – sau al ineficaci-
tăţii - măsurilor de asigurare
a respectării legislaţiei privind
TVA şi a măsurilor de confor-
mare la legislaţia privind TVA,
în întreaga UE. Datele pre-
zentate astăzi arată că mai
sunt multe de făcut. Statele
membre nu-şi pot permite să
piardă venituri de o asemenea
amploare. Ele trebuie să creas-
că presiunea şi să ia măsuri
decisive pentru a recupera
aceste sume care se cuvin bu-
getelor publice. Comisia, în
ceea ce o priveşte, se concen-
trează în continuare pe refor-
marea fundamentală a
sistemului de TVA, pentru a-l
face mai robust, mai eficient
şi mai greu de fraudat”, a de-
clarat Algirdas Šemeta, comi-
sarul pentru fiscalitate.

România, cel mai mare
deficit la încasarea TVA

Flash economic
Preţul apartamentelor noi se distanțează 
de cel al locuinţelor vechi în municipiul Brașov
Diferenţa dintre preţul unui apartament nou-construit şi

unul vechi în aceeaşi zonă din Brașov s-a mărit în primele
nouă luni faţă de sfârşitul anului trecut, potrivit unui studiu
realizat de Imobiliare.ro. În Braşov, o locuinţă nou-construită
este, în medie, cu 69 de euro pe metru pătrat mai scumpă
decât una în bloc vechi, adică 8%. La sfârşitul lui 2013
însă, "distanţa" dintre cele două categorii de apartamente
era de 54 de euro pe metru pătrat. Accentuarea acestei
diferenţe se datorează faptului că locuinţele din blocurile
noi s-au scumpit mai mult anul acesta, respectiv cu aproape
3%, de la 868 la 894 de euro pe metru pătrat. Spre com-
paraţie, apartamentele vechi s-au scumpit cu 1,35%, de
la 814 la 825 de euro pe metru pătrat, conform Imobiliare.ro.

Ajutoarele alimentare de la UE vin peste două săptămâni
Poșta Română a început distribuirea cupoanelor nominale
pe baza cărora persoanele defavorizate vor primi și anul
acesta alimente din partea Uniunii Europene. E vorba
de aproape trei milioane și jumătate de români cu venituri
mici. Cupoanele destinate persoanelor cu venituri mici
dau dreptul la o anumită cantitate de alimente de primă
necesitate, în cadrul unui program derulat de Uniunea
Europeană. Tichetele vor putea fi folosite în a doua ju-
mătate a lunii noiembrie, iar alimentele, a căror valoare
a crescut anul acesta cu 50 de lei, vor fi ridicate de la
centrele stabilite de primării, scrie RFI Romania.  Instru-
mentul prin care vor fi acordate ajutoarele alimentare
este reprezentat de un cupon nominal. Pe acesta sunt
scrise datele persoanei beneficiare, adresa şi unitatea
de distribuire a alimentelor, iar pe spate sunt trecute ali-
mentele şi cantităţile. Beneficiarii vor putea să-şi ridice
pachetele cu alimente după 16 noiembrie, în baza cu-
ponului și a unui act de identitate.

Niță: Industria va plăti mai puține 
certificate verzi de la 1 decembrie

Primăria comunei Bod, jud. Braşov, str. Şcolii, nr. 139, organizează
concurs în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de
referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului
agricol şi poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul
compartimentului Poliţia Locală.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Bod, jud. Braşov,
în data de 26.11.2014, ora 1000 proba scrisă şi în data de 28.11.2014,
1000 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Bod şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 actualizată.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bod sau
la nr. de telefon 0268.283.046; 0268.283.099.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs: 
➢ Pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior

din cadrul compartimentului agricol:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă

de bacalaureat.
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

publice: minim 9 ani. 
➢ Pentru postul de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent

din cadrul compartimentului Poliţia Locală:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă

de bacalaureat.
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

publice: minim 6 luni.
– permis de conducere categoria B.



O echipă de specialiști din
cadrul unui spital privat din
Brașov a efectuat o interven�ie
de tip adenoidectomie (inter -
ven�ie chirurgicală pentru înlă-
turarea polipilor), completată
cu miringotomie bilaterală cu
inser�ie de aeratoare transtim-
panale. Interven�ia reprezintă
o premieră pentru orașul
Brașov și a avut drept obiectiv
tratarea afec�iunilor faringiene
și pe cele ale urechii medii la
un pacient în vârstă de șase ani,
care fusese anterior diag nos -
ticat cu adenoidită cronică hi-
pertrofică și otită medie
seroasă cronică bilaterală, res-
pectiv hipoacuzie de transmisie
bilaterală.

Adenoidectomia a fost
înso�ită de o interven�ie la nivel
auricular pentru tratarea otitei
medii seroase acute (hipoacu-
zie), o complica�ie prezentă la
nivelul urechii medii. Această
procedură presupune o incizie
în timpan, urmată de inser�ia
unor tubule�e (aeratoare trans-
timpanale) cu rol în evitarea
otitelor repetate, menite să res-
tabilească fluxul normal al
secre�iilor prin urechea medie.
Aceste tubule�e vor rămâne
montate pentru o perioadă de
minimum o lună, perioadă în
care personalul medical va pu-
tea verifica permeabilitatea lor
ambulator, acestea fiind ulterior
eliminate de către organism.

Desfășurată sub anestezie
generală, interven�ia a decurs
fără complica�ii, sub control en-
doscopic pentru vegeta�iile ade-
noide (polipi) și microscopic
pentru partea auriculară, și a
fost încheiată cu succes de echi-
pa medicală condusă de Dr.
Gabriel Lostun, medic
specialist ORL, și de Dr. Cor-
neliu Vascu, medic primar
ORL. Adenoidita este o
afec�iune frecvent întâlnită în
rândul copiilor cu vârste cuprin-
se între trei și nouă ani, care se
manifestă, de regulă, prin
respira�ie orală, somn agitat cu
gura deschisă, sforăit, prezen�a
cvasipermanentă a secre�iilor
nazale, tuse matinală.

Persoanele trecute de 30 de
ani, care lucrează foarte mult
timp la calculator, pot dezvolta
sindromul tunelului carpian, o
afecţiune care se manifestă prin
amorţirea degetelor şi chiar prin
imposibilitatea de a mai ţine
obiecte în mână.

Primul semn care ar trebui să
vă trimită la medic, pentru un
control, este amorţirea unei
mâini, timp de câteva luni, con-
stant.

Medicul ortoped Mihai
Râşcu a declarat pentru Digi 24

că primele simptome apar noap-
tea, în somn, când involuntar în-
cepem să flexăm pumnul.

Medicul va pune diagnosticul
în baza unei analize numită elec-
tromiografie. El poate prescrie
apoi gimnastică medicală şi me-
dicamente antiinflamatoare.

Dar, dacă nu cereţi ajutor la
timp, boala se va agrava şi veţi
începe să scăpaţi obiectele din
mână. În acest stadiu al afecţiu-
nii, nervii sunt afectaţi şi mus-
culatura începe să se atrofieze.

Dacă pacientul a ajuns deja

în această stare, singura soluţie
este o intervenţie chirurgicală.
În mod normal, recuperea este
rapidă, dar dacă nervul a fost
afectat o perioadă îndelungată,
este posibil să fie nevoie de câ-
teva luni pentru ca furnicăturile
şi slăbiciunea musculară să dis-
pară, spune doctorul Mihai Râş-
cu.

Potrivit statisticilor, o
persoană din 20 care lucrează
frecvent la calculator poate să
sufere de sindromul tunelului
carpian.

Un român consumă în
medie 30 kg de zahăr
anual, faţă de circa 16
kg cât este media euro-
peană, ceea ce explică
înmulţirea cazurilor de
diabet la copii şi faptul
că jumătate din popula-
ţia României este obeză
a declarat medicul
Lygia Alexandrescu, în
cadrul conferinței de
Ziua Internaţională a
Alimentaţiei. 

Medicii prezenţi  la confe-
rinţa de Ziua Internaţională a
Alimentaţiei, intitulată "Edu-
catia alimentară bate gena!",
au arătat că avem obiceiuri
nesănătoase - consum de za-
hăr şi prăjeli, faptul că uităm
să bem apă sau fumăm - iar
stresul prin care trecem zilnic
şi oboseala cronică de care

ajungem să suferim ne deze-
chilibrează din punct de ve-
dere hormonal.

„Din păcate, ţara noastră
are cea mai mare mortalitate
cauzată de cancerul nede pis -
tat la timp, iar în cele mai
multe cazuri, boala este pro-
vocată de obiceiurile nesănă-
toase. De aceea, pe termen
lung, cele mai bune rezultate
în sănătatea publică ar fi ob-
ţinute dacă cei mici ar fi con-
vinşi că e mai bine pentru ei
să mănânce strugure, decât
ciocolată”, a declarat medicul
nutriţionist Lygia Alexandres-
cu.

Ea susţine că, potrivit sta-
tisticilor, un român consumă
în medie 30 kg de zahăr
anual, faţă de circa 16 kg cât
consumă în medie un euro-
pean, ceea ce „face de înţeles
avântul pe care l-a luat dia-

betul în rândul copiilor
în ultimii 10 ani”.

Conform specialişti-
lor în genetică, scuze
precum „n-am cum să
nu mă îmbolnăvesc dacă
mama sau tata au fost bol-
navi” sau „sunt predispus
la îngrăşare din cauza ge-
nelor” sunt doar mituri.

„Toţi venim cu un
pachet de gene bune, dar
problema este că nu
ştim să-l conservăm
şi că o putem face
folosind combi-
naţii alimentare
bune pentru
să  nătate. Iar
cea mai bu -
nă dova-

dă că acest lucru este
posibil o reprezintă

avântul pe care l-a
luat nutrigenetica
la nivel mondial,
adică acea ştiinţă

care studiază rela-
ţia dintre gene şi nu-

trient. Tocmai această şti-
inţă face trecerea de la
tratarea bolilor la preven-

ţie, în funcţie de fiecare caz
în parte”, a explicat Natalia

Cucu, directorul
Centrului de

Epigenetică.

În lume există peste 1 miliard
de persoane adulte suprapon-
derale, mai multe decât cele 800
de milioane de persoane ce su-
feră de malnutriţie, se arată într-
un raport al Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii (OMS). Cel
puţin 300 de milioane de adulţi
sunt obezi.  Obezitatea progre-
sează şi în rândul copiilor: în
lume există 22 de milioane de
copii obezi cu vârstă sub cinci
ani. Obezitatea infantilă tinde
să ia proporţii alarmante în Uni-
unea Europeană, unde 14 mi-
lioane de copii sunt suprapon-
derali şi numărul acestora creşte
anual cu 400.000, potrivit da-
telor prezentate de Lygia Ale-
xandrescu.

În România, aproximativ
30% din populaţie suferă de
obezitate, 20% este suprapon-
derală, iar numărul copiilor su-
praponderali este de 18%. 

Premieră medicală în Brașov
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Boala care îi afectează pe cei 
care lucrează mult la calculator

Românii, mari amatori de
dulciuri. La ce boli se expun 
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Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Marele incendiu din 1689, eveni-
ment ce a marcat simbolic sfâr-
şitul perioadei de prosperitate a
Cetăţii Braşov pe care a cunos-
cut-o în Evul Mediu şi Epoca Mo-
dernă Timpurie, şi care a distrus
aproape în totalitate oraşul, a lă-
sat urme adânci în conştiinţa lo-
calnicilor. De aceea, de atunci au
fost sporite măsurile de prevenţie. 

Cărturarul Sextil Puşcariu amin-
teşte în cartea „Braşovul de altă-
dată” cum erau avertizaţi
braşovenii la sfârşitul secolul al
XIX-lea de izbucnirea unui incen-
diu în oraş. „În partea spre vest a
Casei Sfatului era garajul pompie-
rilor, cu maşinile lor de stins focul.
De teama focului tremureau bra-
şovenii păţiţi, şi mult timp paznicii
de noapte umblau cu un mic bu-
cium şi făceau atenţi pe cetăţeni să
stingă lumânările şi focurile.
«Domnilor, a bătut la nouă, stingeţi
focul şi lumina», psalmodiau nem-
ţeşte. Aveau ei, nu-i vorbă şi grija
ca să nu umble chefliii şi răufăcă-
torii, dar cei dispuşi să bea un pa-
har de vin îl scoteau din pivniţă şi-l
consumau acasă, iar de hoţi te pă-
zeau porţile oraşului ce se închi-
deau cu lacăte grele. Contra focului
însă ele nu te puteau apăra. De
aceea paznicul Sfatului făcea re-
gulat rondul pe galeria de la mij-
locul turnului, şi când zărea flăcări
sau fum, bătea clopotul la dungă.
O bătaie repetată la intervale în-
semna foc în Braşovechi; două bă-
tăi era Blumăna, trei – Şcheii,
patru – Cetatea, iar când se urmau
cinci bătăi ardea la Stupini”. 

Clopotul din Turnul Sfatului
anunţa incendiile din oraș



Centrul Respiro
a fost înfiinţat în
cadrul Căminu-
lui de bătrâni din
Noua, însă de-
ocamdată nu a
fost deschis,
principala pro-
blemă fiind lipsa
de personal.

Potrivit oficialilor
primăriei, centrul s-
ar putea deschide în
prima jumătate a lu-
nii noiembrie, cu 12
angajaţi şi 20 de be-
neficiari, fiind în curs
anchetele sociale pentru do-
sarele acestora. Direcţia de
Servicii Sociale a Primăriei
desfăşoară aceste anchete în
baza celor aproximativ 50 de
solicitări primite. Centrul va
avea o capacitate maximă de
40 de locuri. Contribuţia zil-
nică pe care o parte dintre vii-
torii beneficiari ai Centrului
de zi Respiro o vor avea de
plătit pentru serviciile acor-

date de Centru, până la sfâr-
şitul anului 2014, va fi de
50,17 lei. 

Persoanele cu deficienţe gra-
ve vor beneficia gratuit de ser-
viciile Centrului petnru o
perioadă de 25 de zile lucră-
toare, apoi vor trebui să plă-
tească pentru servicii. Tot
gratuit, dar pe o perioadă de
maximum 30 de zile calenda-
ristice şi în limita a

5 locuri/lună, vor putea bene-
ficia de serviciile Centrului şi
persoanele care înregistrează
pe membru de familie un venit
lunar de până la 426 de lei. Pe-
rioada de acordare a serviciilor
sociale pentru beneficiarii Cen-
trului de îngrijire temporară
de tip Respiro este de minim
10 zile şi de maxim 90 de zile
într-un an calendaristic. În ca-
zuri speciale, cu aprobarea Di-

rectorului General al
Direcţiei de Servicii
Sociale Braşov, însoţi-
torii beneficiarilor de
servicii sociale acorda-
te în cadrul Centrului
de îngrijire temporară
de tip Respiro benefi-
ciază şi ei în mod gra-
tuit de cazare, dar
suportă integral costu-
rile de hrană, care în-
seamnă 12 lei/zi. De
asemenea, serviciile
Centrului sunt disponi-
bile şi pentru persoa-
nele cu domiciliul sau
reşedinţa în afara Mu-

nicipiului Braşov, însă acestea
vor plăti integral contribuţia
zilnică, încă din prima zi. 

Acestea sunt principalele
modificări aduse Regulamen-
tului de acordare a serviciilor
socio-medicale furnizate în
cadrul Centrului de îngrijire
temporară de tip Respiro de
funcţionare, pe care consilierii
locali le vor supune votului în
şedinţa de astăzi. A.P.

Centru Respiro din Noua
se deschide luna viitoare 

Grupul Aro Palace vă invită
la târgul „Cămara de Toamnă”
de la Restaurantul Cetate.

„Vă aşteptăm cu cămara
plină de murături, zacuscă şi

dulceţuri, toate pregătite de
maeştrii bucătari Aro Palace.

Oaspeţii care vor trece
pragul Cetăţii în acest week-
end vor avea de ales între

specialităţi consacrate şi
combinaţii surprinzătoare,
precum dulceaţa de ardei
iute, dulceaţa de ceapă ro-
şie, dulceaţa de gogonele,
zacusca de ardei kapia cu
miere, gogoşarii cu struguri
sau gogoşarii cu conopidă
şi prune”, au anunţat repre-
zentanţii companiei.

Cea de-a şasea ediţie a
târgului „Cămara de Toam-
nă” va fi deschisă sâmbătă
şi duminică între orele
11.00 şi 21.00. În ambele
zile, la prânz, vor fi organi-
zate degustări ale sortimen-
telor prezentate, în asociere
cu brânzeturi şi preparate
din carne.

Sebastian Dan 

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 braşo-
veni de toate vârstele deschişi
către a afla cât mai multe şi
a intra în comuniune cu en-
tităţile angelice. Evenimentul
va debuta duminică, 26 oc-
tombrie, şi se va desfăşura
până duminica viitoare, 2 no-

iembrie la Centrul de eveni-
mente Lux Divina (fosta can-
tină Rulmentul). 

Acest eveniment are drept
scop oferirea unei alternative
luminoase Haloweenului, săr-
bătoare împrumutată, căreia
Săptămâna îngerilor şi a ar-
haghelilor îi propune ca revers
întâlnirea cu îngerii şi entită-
ţile de lumină care ajută şi
protejează această planetă.

Intrarea este liberă, iar ac-
tivităţile încep zilnic de la

ora 18.00. În această săptă-
mână veţi putea audia con-
ferinţe pe teme angelice,
spectacole artistice de ex-
cepţie, umor şi multe sur-
prize. 

Invitaţii speciali din acest
an sunt: Emilia şi Dorin Mi-
rea, prim balerini la Opera
Braşov (duminică 26 oc-
tombrie), Trupa Devas
(marţi 28 octombrie), Con-
cert extraordinar Gheorghe
Iovu (sâmbătă 1 noiembrie).

Săptămâna Arhanghelilor 
debutează în acest weekend la Braşov
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„Hai la Focu’ lui Sumedru!”
Serviciul pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale din cadrul Cen-
trului Cultural Reduta îm-
preună cu Primăria Fundata,
Şcoala Generală Şirnea şi
Asociaţia Pro Şirnea vă in-
vită mâine, 25.10.2014, la
Focul lui Sumedru în satul
turistic Şirnea.
În noaptea de 25/26 octom-
brie a fie-
cărui an,
se desfă-
şoară în
l o c a l i  -
tăţile din
Zona et-
nografică
Bran, un
ceremo-
nial noc-
turn de
înnoire a timpului calenda-
ristic. În jurul unui imens rug
funerar, aprins de tineri într-
un loc înalt al satului şi în-
treţinut cu lemne uscate şi
resturi vegetale, se adună
întrega suflare a satului şi
se strigă, în cor, formula con-
sacrată „Hai la Focu’ lui Su-
medru!”. Femeile împart
covrigi, nuci şi mere. La ple-
care, participanţii iau cărbuni
aprinşi cu care fertilizează
grădinile şi livezile.

Sărbătoarea are de fapt o
sorginte precreştină, iar fo-
curile care se aprindeau
erau pentru încălzirea spiri-
telor care apar pe pământ
în această perioadă. Focul
are rol protector, prin foc tre-
când tinerii şi copiii care
aruncă cu tăciuni aprinşi. 
Sfântul Dumitru, celebrat în
data de 26 octombrie, este

o div in i tate
pastorală, pro-
tector al păs -
tor i lor.  Este
vorba de „focul
viu” al cioba -
nilor români,
care purifică
îndeosebi păs-
torii şi turmele. 
Manifestările se
vor desfăşura

după următorul program:
◾ ora 16.00: Şezătoare la

Muzeul „Nicolae Frunteş”
– tradiţii de Focul lui Su-
medru.

◾ ora 17.00: Vecernia Sfân-
tului Dimitrie

◾ ora 19.00: Aprinderea Fo-
cului pe holdă

◾ ora 21.00: Recital de mu-
zică şi poezie „Florile
toamnei”

◾ ora 22.00: Agapă Sf. Di-
mitrie.

Căminul de bătrâni din Noua (foto: Andrei Paul)

Festin culinar la Cetăţuia Braşovului!
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Cercetătorii au secvenţiat cel mai vechi
ADN uman, care are 45.000 de ani    

Cercetătorii dintr-o echipă
internaţională au reuşit să sec-
venţieze cel mai vechi genom
al unui om modern, pe baza
ADN-ului unui Homo sapiens
care a trăit în Siberia în urmă
cu 45.000 de ani, adăugând
astfel încă o piesă în "puzzle"-
ul diversităţii genetice a spe-
ciei umane, raportează AFP.

Coordonat de paleogeneti-
cianul Svante Pääbo, un pio-
nier în ADN-ul străvechi,
acest studiu a permis oame-
nilor de ştiinţă să precizeze
perioada în care omul de Ne-
anderthal şi omul modern s-
au încrucişat. Studiul, publicat

în revista Nature, furnizează
de asemenea noi informaţii
despre istoria începuturilor
omului modern în afara Afri-
cii. Specia noastră a apărut în
Africa în urmă cu aproxima-
tiv 200.000 de ani. Paleoge-
neticianul suedez a arătat că
o mică parte din genomul
omului modern provine de la
omul de Neanderthal, cei mai
apropiaţi verişori ai lui Homo
sapiens, care au apărut în
urmă cu circa 400.000 de ani
şi au dispărut acum 30.000
de ani. Noul studiu a fost rea-
lizat pe materialul genetic pre-
levat din partea mediană

"relativ completă" a unui fe-
mur stâng care a aparţinut
unui individ de sex masculin.
Osul a fost descoperit din în-
tâmplare, în 2008, pe malul
râului Irtiş, în apropiere de
Ust-Işim, în Siberia Occiden-
tală. Procedura de datare cu
carbon 14 i-a atribuit vârsta
de 45.000 de ani.  Genomul
său conţine un procentaj de
gene provenind de la omul de
Neanderthal uşor mai mare
decât procentajul existent la
omul modern de astăzi: circa
2,3% (faţă de 1,7-2,1% pen-
tru populaţiile actuale din Asia
şi 1,6-1,8% pentru europeni).

NASA a publicat înregistrări din spațiu
Agenţia spaţială americană

(NASA) a publicat pe inter-
net o serie de înregistrări au-
dio din timpul misiunilor sale
spaţiale, printre care se nu-
mără cuvintele spuse de Neil
Armstrong în timpul aseleni-
zării istorice, iar materialele
sunt disponibile gratuit.

NASA a publicat pe contul
său de pe platforma online
Soundcloud peste 60 de înre-
gistrări, accesibile în mod gra-
tuit oricui este interesat, dar
agenţia a dezactivat opţiunea
de publicare a comentariilor
referitoare la aceste materiale

audio, scrie bbc.com.
Printre dialogurile dispo-

nibile online se numără fai-
moasele replici „Houston,
we've had a problem”
(„Houston, am avut o proble-
mă”, n.r.) şi „The Eagle has
landed” („Vulturul a aseleni-
zat”, n.r.), dar şi sunete şi
zgomote produse de funcţio-
narea vehiculelor spaţiale şi
a aparaturii.

„Puteţi auzi zgomotul de la
lansarea unei navete spaţiale
şi replica lui Neil Armstrong
«One small step for man, one
giant leap for mankind» („Un

pas mic pentru om, un salt
uriaş pentru omenire”, n.r.)
de fiecare dată când primiţi
un apel telefonic, dacă trans-
formaţi sunetele noastre în to-
nurile dumneavoastră de apel.
Sau puteţi auzi cuvintele me-
morabile «Houston, we've had
a problem» («Houston, am
avut o problemă», n.r.) de fie-
care dată când computerul
dumneavoastră afişează o
eroare”, a anunţat NASA.

Librăria audio gratuită a
NASA se alătură colecţiei de
imagini a agenţiei, care este,
de asemenea, gratuită.

Huffington Post a rea-
lizat un top al celor mai
înfricoşătoare locuri
din lume.

În Cehia, de exemplu, la câ-
teva zeci de minute de mers
în afara Pragăi, există o bise-
rică gotică din secolul al XV-
lea decorată cu aproximativ
40.000 de oase umane.

Tuol Sleng – Muzeul genoci-
dului din Cambodgia. Lăzi pline
cu oase umane şi o masă de
tortură se află printre expo-
natele înspăimântătoare de
la fosta Închisoare 21 din
Phnom Penh. Colecţiile de
aici reprezintă un omagiu
adus celor 17.000 de oameni
închişi în timpul regimului
terorii condus de khmerii ro-
şii (1975 – 1979). După ce
erau interogaţi şi torturaţi,
mulţi prizonieri erau apoi
duşi la centrul de exterminare
Choeung Ek. Imaginile alb-

negru care acoperă pereţii ce-
lulelor prezintă atrocităţile la
care au fost supuşi bărbaţi,
femei şi copii, deopotrivă.

Isla de las Muñecas, din Mexic.
Aceasta poate fi considerată
versiunea mexicană reală a
filmului „The Ring”. „Insula
păpuşilor” a fost creată de un
ţăran bântuit de amintirea
unei fetiţe al cărei trup a fost

adus pe
malurile
i n s u l e i
sale de
apele lacului Xochimilco, în
apropiere de Mexico City.
Pentru a împăca spiritul aces-
teia, dar şi pe cele ale altor
copii morţi, ţăranul dornic să
scape de coşmaruri a adunat
sute de păpuşi vechi, unora

lipsindu-le ochii, al-
tora membrele sau
chiar capul. Ele au
fost agăţate de co-
paci şi legate cu fire,
în jurul insulei.

Pripiat, în Ucraina.
Evacuat după dezas-
trul nuclear de la
Cernobîl, din 1986,
acest oraş din nordul

Ucrainei este
cel mai mare
oraş-fantomă
din lume. În jur
de 50.000 de
oameni trăiau
aici înaintea
exploziei. As-
tăzi, blocurile

de locuinţe, şcolile, spitalele
şi parcurile de distracţii sunt
pustii. Specialiştii consideră
că este nevoie de cel puţin
20.000 de ani pentru ca zona
să fie locuită din nou în si-
guranţă.

Orașul fantomă și pădurea păpușilor

Topul celor mai
înfiorătoare locuri

Smartphone-ul creează dependenţă
Un studiu efectuat de agenţia de marketing Tecmark pe
un eşantion de 2.000 de persoane deţinătoare de smar-
tphone a reliefat că un utilizator butonează telefonul prima
dată la ora 07:31 dimineaţa, pentru a-şi verifica mailurile
sau contul de Facebook. Înainte să se ridice din pat, uti-
lizatorii de smartphone verifică starea meteo, citesc ştirile
şi trimit mesaje cel puţin unui prieten. Apoi, utilizatorii
verifică orele la care circulă mijloacele de transport, efec-
tuează operaţiuni bancare şi îşi actualizează profilul de
Instagram. „Pentru mulţi dintre noi, telefoanele mobile
inteligente sunt o a doua natură şi nu suntem surprinşi
de rezultatele studiului, dar mulţi dintre noi nu realizăm
de câte ori pe zi ne verificăm sau folosim telefonul chiar
şi pentru sarcini simple”, a declarat Richard Heyes, di-
rectorul Tecmark. Într-o săptămână, un utilizator îşi verifică
telefonul de peste 1.500 de ori.

Microsoft renunță la numele Nokia de pe noile smartphone
Microsoft va abandona numele brandului Nokia de pe
noile smartphone-uri, la mai puțin de un an de când a
preluat operațiunile de producție de telefoane mobile și
servicii ale Nokia Oyj, pentru 5,4 miliarde de euro (7,5
miliarde de dolari), transmite BBC. Noile telefoane mobile
inteligente Nokia Lumia vor fi cunoscute ca Microsoft Lu-
mia, a anunțat gigantul american. Restul operațiunilor
Nokia, care nu sunt deținute de compania americană,
își vor păstra numele Nokia. O postare de pe pagina de
Facebook a Nokia France confirmă renunțarea la numele
brandului. Redenumirea va fi prezentată pe plan global
la momentul potrivit, a anunțat Microsoft, cel mai mare
producător mondial de software.
Anunțul vine în ciuda acordului încheiat pe zece ani cu
compania finlandeză prin care Microsoft s-a angajat să
utilizeze numele Nokia pe dispozitivele mobile. 
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Pe scurt



„Lupii” Brașovului s-au
distrat cu Dunărea
Galați în Liga Națională
de Hochei pe Gheață și
au închis tabela la scorul
de 6-2 (2-0, 2-0, 2-2). 

Campioana României la ho-
chei pe ghea�ă, Corona Wol-
ves Brașov, nu a avut nicio
problemă în jocul disputat în
fa�a propriilor fani, cu Dună-
rea Gala�i, partidă care a con-
tat pentru Liga Na�ională.
Brașovenii au închis tabela la
6-2 (2-0, 2-0, 2-2). Punctele
forma�iei de sub Tâmpa au
fost semnate de Robert Peter,
Fodor Csanad, Antal Zsom-
bor, Jaroslav Obsut, Richard
Filip și Peter Klouda. „Sunt
bucuros cӑ echipa a câștigat
meciul împotriva Dunӑrii
Galați. Campionatul României
este scurt, sunt puține meciuri
și din acest motiv fiecare meci
este important pentru a aduna

puncte. Mӑ bucur cӑ am putut
alinia toate cele 4 linii com-
plete și toți bӑieții au avut oca-
zia sӑ își demonstreze calitӑțile,
inclusiv Rajmond Fulop, care
a de mon strat cӑ este un bun
portar, iar în cazul în care eu
voi fi indisponibil el va putea
ajuta echipa”, a spus goalkee-
perul Coronei, Patrick Polc. 

Meciuri în Liga Mol. Dup� în-
treruperea datorat� desf� șu -
r�rii turneului contând pentru
Cupa Continental�, hocheiștii
brașoveni revin pe ghea�ă în
meciurile din Liga Mol. Pen-
tru „lupii” Brașovului urmea-
ză nu mai pu�in de patru
meciuri pe teren propriu în
Liga Mol, partide din care ele-
vii lui Jerry Andersson trebuie
să scoată maxim de puncte
pentru a putea spera în con-
tinuare la unul din primele
două locuri ale ierarhiei,
pozi�ii ce i-ar duce pe „lupi”
direct în semifinalele com -

peti�iei. La sfârșitul acestei
s�pt�mâni se vor disputa pri-
mele dou� partide: Corona
Wolves Brașov – Ujpesti,
sâmb�t� de la ora 18.00 și
Corona Wolves – Ferencva-
rosi TC, duminic� de la ora
19.30. La începutul s�pt� mâ -
nii viitoare este programat un
nou meci: Corona Wolves –
HSC Miercurea Ciuc, mar�i
de la ora 19.15, iar la finalul
săptămânii viitoare la Brașov
vor veni hocheiștii de la De-
brecen.

Andersson e optimist. Tehni-
cianul „lupilor”, suedezul Jerry
Andersson este încrezător în
șansele echipei sale. „Vor
urma douӑ meciuri dificile dar
am încredere cӑ putem câștiga.
Chiar dacӑ echipele adverse
sunt puternice, noi jucӑm acum
la un nivel superior fațӑ de fe-
lul în care o faceam în urmӑ
cu douӑ sӑptӑmâni. Trebuie
sӑ abor dӑm aceste meciuri cu

încredere. Antrenorul nostru
se c und, Hakan Nygren, dar și
hocheiștii mei cunosc foarte
bine aceste echipe. Trebuie sӑ
fim pregӑtiți, sӑ ne facem trea-
ba, sӑ fim o echipӑ și sӑ mun-
cim mai mult decât adversarii.
Este foarte important cӑ Peter
Robert a revenit pe gheațӑ.
Din pӑcate, Zsok Levente încӑ
nu poate sӑ joace”, a spus An-
dersson. „Așa cum a spus și
domnul antrenor, în acest se-
zon toate echipele sunt la fel
de puternice. Îmi amintesc cӑ
ultimul meci cu Ujpesti a fost
foarte dificil, hocheiștii ma-
ghiari fiind foarte hotӑrâți.
Trebuie sӑ ne concentrӑm pen-
tru cӑ, deși este pe locul al 6-
lea, Ujpesti poate reprezenta
o problemӑ. Așa cum ați
vӑzut, aproape cӑ au învins
echipa slovacӑ Nove Zamky.
Trebuie sӑ fim bine pregӑtiți
pentru fiecare meci”, a spus și
portarul Coronei, Patrick Polc.

Set la doi pe gheață
SPORT 924 octombrie 2014

Victorie clară   
Victorie fără emoții pentru baschetbalistele de la Olimpia
CSU Brașov, în etapa cu numărul 6 a ligii naționale.
Fetele antrenate de Dan Calancea au făcut un antrena-
ment cu public, în sala sporturilor Dumitru Popescu
Colibași și au închis tabela la 90-39. Toate cele 12 ju-
cătoare înscrise de tehnicianul brașovean pe foaia de
joc și-au trecut nume pe lista marcatoarelor, după cum
urmează: Jones 16 puncte, Ashford 13, Bartee 12, Haas
9, Mitov 8, Irimia 7, Ferariu 6, Cioroiu 3, Brezoi 3, Eca-
terian Armanu 2 și Todora Armanu 1 p. Cu această vic-
torie, Olimpia CSU Brașov a acumulat 10 puncte, după
4 victorii și 2 înfrângeri în acest  debut de campionat. În
etapa următoare brașovencele vor juca în deplasare în
compania formației Phoenix Galați. 

Se duelează cu trupa lui Tadici
Echipa de handbal feminin Corona Brașov se va deplasa
la Zalău pentru jocul din etapa cu numărul 10 a primei
ligi. Chiar dacă trupa condusă de selecționerul Gheorghe
Tadici nu mai este ce a fost, fetele de la Corona vor trata
cu maximă seriozitate partida ce se va disputa sâmbătă
cu începere de la ora 12.30. „Mereu, meciurile de la
Zalău au fost dificile. Ne dorim să continuăm seria par-
tidelor bune și vrem să câștigăm. Întâlnim o echipă bună,
cu jucătoare tinere, care luptă în fiecare meci. Sunt sigură
că vom avea un meci dificil, dar suntem încrezătoare”,
a declarat Camelia Hotea. „Jucăm pe terenul Zalăului și
știm că duelurile de acolo nu sunt niciodată ușoare. Vrem
să câștigăm și să ne menținem pe podiumul Ligii
Naționale de handbal feminin”, a declarat și pivotul Oana
Apetrei. 

Halep e în semifinale
Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 4 WTA, s-a ca-
lificat în semifinalele Turneului Campioanelor de la Sin-
gapore şi o va întâlni, astăzi, de la ora 14.30, pe sportiva
sârbă Ana Ivanovici, locul 7 WTA, într-un meci ce va
conta pentru ierarhia finală a Grupei Roşii. Halep a obţinut
calificarea în semifinalele turneului, programate sâmbătă,
după ce în partida Serena Williams - Eugenie Bouchard,
încheiată cu victoria clară a americancei, scor 6-1, 6-1,
canadianca a câştigat un ghem în faţa numărului unu
mondial. În semifinale se califică ocupantele primelor
două locuri din fiecare grupă de patru jucătoare. Dacă
va termina prima, atunci Halep va evolua împotriva ocu-
pantei poziţiei secunde din Grupa Albă, în caz contrar
va juca în faţa câştigătoarei.

A doua înfrângere pentru Șarapova
Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, locul 2 WTA,
a suferit a doua înfrângere consecutivă în Grupa Albă a
Turneului Campioanelor, după ce a pierdut cu scorul de
3-6, 2-6, partida cu sportiva cehă Petra Kvitova, locul 3
WTA. Kvitova s-a impus după un meci care a durat o oră
şi 15 minute. Tot în grupa albă Caroline Wozniacki, locul
9 WTA, a învins-o cu scorul de 7-5, 6-3, pe poloneza Ag-
nieszka Radwanska, locul 6 WTA și este practic calificată
în semifinalele turneului campioanelor. Wozniacki con-
duce grupa cu două victorii, fiind urmată de Radwanska
şi Kvitova, cu câte o victorie şi o înfrângere, în timp ce
Şarapova este pe ultimul loc.

Champions League
După avalanșa de goluri de marți, când s-au marcat nu-
mai puțin de 40 de goluri, seara de miercuri a fost un pic
mai liniștită în Champions League. Borussia Dortmund
nu a avut probleme la Istanbul cu Galatasaray, Realul a
predat o lecție de fotbal lui Liverpool chiar pe Anfield,
Atletico Madrid s-a distrat pe teren propriu cu Malmo, iar
Arsenal a suferit pînă în prelungiri în jocul de la Bruxelles,
cu Anderlecht. Surpriza serii s-a consemnat la Pireu,
unde Olympiakos a învins campioana Italiei, Juventus
Torino. Rezultatele înregistrate miercuri seară în partidele
ce au contat pentru etapa a treia din grupele Champions
League, sunt următoarele: Grupa A: Atletico Madrid -
Malmö 5-0 și Olympiakos - Juventus Torino 1-0; Grupa
B: Ludogoreţ Razgrad - FC Basel 1-0 și Liverpool - Real
Madrid 0-3; Grupa C: Bayer Leverkuse -Zenit Sankt Pe-
tersburg 2-0 și AS Monaco-Benfica Lisabona 0-0; Grupa
D: Anderlecht - Arsenal Londra 1-2 și Galatasaray - Bo-
russia Dortmund 0-4. 

Tricolorii pe 21 în lume
Echipa naţională a Româ-

niei ocupă locul 21, cu 876 de
puncte, după o urcare de cinci
poziţii, în ierarhia FIFA-Coca
Cola, aceasta fiind cea mai
bună clasare a „tricolorilor"
din martie 2009, când erau pe
pozi�ia 20. În septembrie 2012
şi februarie 2011, naţionala ro-
mână ocupa locul 57, cel mai
slab din istoria ierarhiei. Vii-
toarea adversară a României
în preliminariile Euro-2016,
Irlanda de Nord, liderul Grupei
F, a făcut un salt de 28 de lo-
curi, de pe 71 pe 43, cu 625
de puncte. O altă reprezenta-

tivă din grupă, Ungaria, a urcat
patru poziţii, până pe locul 50,
cu 561 de puncte. Şi Finlanda
a urcat, două poziţii, până pe
locul 63, cu 510 puncte.

Grecia, de asemenea adver-
sară a tricolorilor, a coborât
patru poziţii, până pe locul 18,
cu 946 de puncte. Echipa din
Insulele Feroe a coborât şi ea
opt poziţii, până pe locul 187,
cu 42 de puncte. Campioana
mondială, selecţionata Ger-
maniei se menţine pe prima
poziţie în această ierarhie, ur-
mată de Argentina şi Colum-
bia.

La un gol de recordul lui Raul
Atacantul portughez Cristia-

no Ronaldo, care a deschis
scorul pentru Real Madrid în
meciul cu Liverpool, scor 3-
0, pe Anfield Road, a ajuns la
70 de goluri marcate în Liga
Campionilor și se află la o sin-
gură reușită de recordul de�inut
de spaniolul Raul. Ronaldo era
înaintea meciului la egalitate
cu rivalul său Lionel Messi de
la FC Barcelona, cu 69 de go-
luri fiecare. Atacantul francez
Karim Benzema, gra�ie „du-
blei” reușite în fa�a „cormo-
ranilor”, este al doilea în
ierarhia marcatorilor din acest

sezon al competi�iei, cu patru
reușite, primul fiind brazilianul
Luiz Adriano de la Șahtior
Done�k, care a punctat de cinci
ori în meciul câștigat mar�i de
campioana Ucrainei în Bela-
rus,7-0 cu BATE Borisov, și
a ajuns la cota șase în acest se-
zon de Champions League.



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

DESPRE MIERE ŞI NU NUMAI 
-PREMIERĂ-
(MORE THAN HONEY)
Regie: Markus Imhoof
(AG), Documentar, 95 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:15

SERENA -PREMIERĂ-
Regie: Susanne Bier
(AP-12), Dramă, 109 min.
Vineri, Sâmbătă: 18:30
Duminică: 18:15

CUSCRII -PREMIERĂ-
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12), Comedie, 80 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00, 22:00

AUTOMATA -PREMIERĂ-
Regie: Gabe Ibáñez
(N-15), SF, Thriller, 109 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:45

FURIA: EROI ANONIMI 
-PREMIERĂ-
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15), Acţiune, Dramă, Război,
134 min.
Vineri: 13:45

Sâmbătă: 11:30,
15:45
Duminică: 11:30,
15:45, 18:30

ANNABELLE 
Regie: John R.
Leonetti
(IM-18), Horror,
98 min.
Vineri: 16:30
Sâmbătă: 22:30
Duminică: 21:15

ELIMINAŢI
MESAGERUL 
(KILL THE
MESSENGER!)
Regie: Michael
Cuesta

(AP-12), Biografic, Crimă, Dramă,
112 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:45

ÎNAINTE SĂ ADORM 
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe

(N-15), Mister, Thriller, 92 min.
Vineri: 22:30
Sâmbătă, Duminică: 14:00

DRACULA: POVESTEA NESPUSĂ 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15), Acţiune, Fantastic, Horror,
92 min.
Vineri: 14:15
Sâmbătă, Duminică: 12:15, 14:15

FATA DISPARUTĂ 
(GONE GIRL)
Regie: David Fincher
(N-15), Dramă, Thriller, 145 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15

CASA MAGICIANULUI -3D–
(dublat)
(THE HOUSE OF MAGIC)
Regie: Ben Stassen, Jeremy
Degruson
(AG), Animaţie, Aventuri, 85 min.
Vineri: 16:00
Sâmbătă: 11:15, 16:00
Duminică: 16:00

DIVERTISMENT10 Vineri

Duminică, 26 octombrie
2014, de la ora 19. 00, la
Centrul Cultural Reduta
sunteţi invitaţi la comedia
„Bani din cer”. 

Spectacolul „Bani din cer” de
Ray Cooney îl are în rolul prin-
cipal pe Mihai Bendeac, despre
care Horaţiu Mălăele a spus: „Mi-
hai Bendeac face parte din stirpea
actorilor neliniştiţi, scormonitori
şi ludici, frumoşii nebuni ai tea-
trului dintotdeauna”

Din distribuţie mai fac parte:
Mihaela Teleoacă, Dragoş Huluba,
Delia Nartea, Şerban Georgevici,
Marius Drogeanu, Eugen Racoţi.

„Într-o lume nimicită de con-
flicte religioase, interetnice, inte-
rumane, inter-nu-mai-ştiu-cum,
într-o lume măcelărită de prostie
şi incultură, singura soluţie
 pământean-tămăduitoare ar fi

lumina Spiritului. Comedia fi-
ind chiriaşă pe viaţă în Casa
Spiritului, având convingerea
că râsul va mântui lumea, pro-
punem acest spectacol a cărui
singură mare virtute este
Umorul”, a spus Horaţiu Mă-
laele despre piesă.

„Bani din cer” a fost lansat
într-o primă variantă la Teatrul
de Comedie în octombrie
2001. Succesul de care s-a bu-
curat în rândul publicului larg
şi cronicile elogioase din partea
criticilor de specialitate au făcut
ca spectacolul să ajungă la 125
de reprezentaţii cu sala plină

Biletele se găsesc la doua ca-
tegorii de preţuri: 60 de lei, res-
pectiv 80 de lei şi se pot
achiziţiona de la casa de bilete
a Centrului Cultural Reduta şi
pe site-urile: www.vandbilete.ro
şi www.bilete.ro

Horoscopul zilei
Berbec. Eşti pus/ă pe schimbări mari astăzi, însă trebuie să
ai grijă pe cine vrei să înlocuieşti în viaţa ta. Bazează-te pe
instinct, pentru că este vorba de sentimente.
Taur. Încearcă să nu vezi doar partea goală a paharului astăzi,
chiar dacă simţi că greutăţile vieţii ţi-au pus capac. Nu este
nimic atât de grav precum crezi.
Gemeni. Nu pierde astăzi timpul şi încearcă să faci tot mai
multe lucruri pentru a-ţi uşura zilele ce vor urma. La serviciu
va fi mare agitaţie.
Rac. Dacă eşti singur/ă, astăzi ai toate şansele să cunoşti pe
cineva, trebuie doar să vrei. În schimb, nu sări nici în extrema
cealaltă şi nu te aruncă în braţele primului venit.
Leu. Astăzi ar trebui să îmbini utilul cu plăcutul şi să nu te
stresezi prea mult la locul de muncă. Cu toate că ai multă
treabă, fă-ţi timp pentru glume şi pentru voie bună.
Fecioară. Încearcă astăzi să nu laşi nimic nerezolvat, şi chiar
dacă eşti contracronometru, va trebuie să găseşti o soluţie.
Nu te feri să spui nu celor care te incomodează.
Balanţă. Fii cât de responsabil/ă poţi astăzi, şi nu risca să îţi
faci o imagine nefastă. Dacă vei fi sociabil/ă, e posibil ca
unele persoane influente să fie atrase de tine. 
Scorpion. Astăzi poate să apară în calea ta o oportunitate pe
care ai face bine să nu o scapi. Cu toate că stai bine cu banii,
situaţia ta financiară se poate îmbunătăţi pe neaşteptate.
Săgetător. Gândeşte-te mai mult la viaţa ta personală, decât
la cea profesională. Astăzi este momentul să iei o decizie
serioasă şi să faci o alegere importantă. 
Capricorn. Viaţa ta sentimentală este într-o continuă înflorire,
aşa că nu te opri din a aprecia ceea ce ai. E posibil ca o ati-
tudine nepotrivită din partea ta să strice totul.
Vărsător. Fii atent/ă la limbaj astăzi şi încearcă să fii cât de
elegant/ă poţi atunci când vrei să transmiţi un mesaj. Poar-
tă-te mai blând cu cei care sunt mai sensibili. 
Peşti. Un fost iubit/ o fostă iubită îşi va face apariţia astăzi
în viaţa ta, însă nu este cea ce pare. Dacă eşti angajat/ă într-
o altă relaţie, ai grijă să îl/o ignori cât de mult poţi.
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Piaţa medievală Vrijthof din
Maastricht, dramatică şi atră-
gătoare, transformată într-o sce-
nă incredibil de pitorească
pentru concertul în aer liber al
lui Andre Rieu şi al faimoasei
sale orchestre „Johann Strauss”,
va fi proiectată pe marele ecran
la Cityplex Eliana Mall Braşov,
astăzi, 24 octombrie, ora 19:00
şi sâmbătă, 25 octombrie, ora
19:00. Astfel marele ecran va
deveni „poarta de intrare” în

piaţa din Maastricht unde fie-
care dintre dumneavoastră poa-
te fi prezent la evenimentul
artistic al anului alături de alte
mii de spectatori europeni.

Eveniment mondial transmis
prin satelit în cinematografele
din întreaga lume, Concertul
Andre Rieu Maastricht 2014
marchează aniversarea a 10 ani
de concerte tradiţionale Andre
Rieu chiar în oraşul său natal,
Maastricht.

Andre Rieu – al 10-lea concert
aniversar Maastrich 2014 ◾ Lui Bulă i se plânge un vecin:

– Auzi Bulă, zi-i lui fiu-tău să nu mă
mai imite!
Bulă către Bulişor:
– Hai, gata, încetează să mai faci
pe prostul!

◾ – Bulă, am fost la ghicitoare şi
mi-a spus că nu mă mai iubeşti!
– De ce dai banii pe prostii? Asta
puteam să-ţi spun si eu! Gratis...

◾ Bulă se însoară şi, după ceva timp,

se întîlneşte cu vechii lui prieteni,
care îl întreabă:
– Băi Bulă, cum e nevastă-ta?
– Cum să fie, este marfă, doar că
este cam somnoroasă. De cîte ori
ieşim pe stradă, cînd vede un bărbat
bine, ea mereu spune: „Mamă, ce
m-aş culca cu ăsta”.

◾ Bulă vine de la şcoală:
– Tată, doamna profesoară mi-a
dat un 4 astăzi.
– Trebuie primită o pedeapsă.
– Să îţi spun unde stă?

Bancuri

În weekend la Braşov

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

Comedie la Centrul
Cultural Reduta 
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Din presa maghiară
De ce nu este producţie continuă la Fabrica de Zahăr Bod?
În timpul vizitei făcute la Fabrica de Zahăr din Bod, s-a
constatat o linişte neobişnuită în curtea fabricii. În bazinele
de depozitare a sfeclei de zahăr s-au descărcat doar trei
vagoane şi o remorcă cu sfeclă de zahăr. Inginerul Gheor -
ghe Leancu afirmă că în cei zece ani de când lucrează
aici nu a mai văzut această situaţie.

Prelucrarea sfeclei de zahăr a început în 20 septembrie,
dar capacitatea de producţie a fost atinsă abia după o
săptămână. Dar de curând instalaţiile de prelucrare merg
în gol 2-4 ore pe zi din cauza lipsei de materie primă.
Acest fapt duce la scăderea producţiei, iar din acestă
lună începând salariile vor fi în funcţie de îndeplinirea in-
dicatorilor de producţie.
S-a creat o situaţie contradictorie pe linia recoltării şi pre-
lucrării sfeclei de zahăr. Pe teritoriul unităţilor agricole şi
în centrele de preluare din judeţele Braşov şi Covasna
peste 10.000 de tone de sfeclă aşteaptă să fie transpor-
tate. A fost prevăzut ca zilnic să ajungă la fabrică 2.100
tone de sfeclă, în realitate ajungând între 1300 – 1800
tone pe săptămână. De vină ar fi transportul feroviar ne-
regulat, cu mari întârzieri şi o slabă organizare în gări.
Nici transportul cu camioane nu este mai eficient, unităţile
dispunând de prea puţine maşini. Pe lângă aceste as-
pecte negative ale organizării transportului sfeclei de za-
hăr la Bod, se semnalează şi recoltarea destul de înceată
pe câmp, în unele zone din judeţ. Dacă nu se va accelera
ritmul strângerii recoltei, operaţiunea se va lungi cu cel
puţin o lună, ceea ce nu este recomandat din cauza  con-
diţiilor meteo.

Directorul Direcţiei de Agricultură Braşov, Toma Cardoş
cunoaşte aceste neconcordanţe şi este în drum către
şedinţa comitetului de partid, pentru a găsi soluţii pentru
eliminarea acestor factori necorespunzători.

Szeredai Béla. Miért nem termel ütemesen a
botfalusi cukorgyár? În: Brassói Lapok, nr.40

Între Congresul al XI-lea
şi Congresul al XII-lea al
P.C.R., industria judeţului
Braşov şi-a reconfirmat
„prestigiul, puternicul ei
dinamism” şi, ceea ce era
mai important, „înalta ei
eficienţă şi competitivi-
tate”, scria I. O. în „DN”. 

Se putea pentru ca să se
spună că practic nu a existat
nicio întreprindere, uzină, fa-
brică din „giudeţul” nostru
care să nu fi beneficiat de im-
portante fonduri de dezvoltare
şi modernizare a producţiei. 

În perioada menţionată, pe
harta industrială a scumpului
nostru judeţ au apărut, la Ho-
ghiz, celebrul Combinat de
Lianţi, la I.A.Bv. şi „Tractorul”
s-au dezvoltat vertiginos şi

urieşesc capacităţile de pro-
ducţie destinate  giganteştilor
autocamioane Diesel, a colo-
salelor tractoare de 180-360
CP. Tot la „Tractorul” a fost
pusă în funcţiune una dintre
„cele mai mari turnătorii de
fonte speciale din ţara noastră”.
La „Rulmentul”, de asemenea,
a intrat în producţie „turnătoria
de discuri” şi a crescut consi-
derabil „capacitatea de pro-
ducţie a cuzineţilor”. 

A luat fiinţă „Hidromeca-
nica II”, care la dimensiunile
ei era o adevărată întreprin-
dere. Capacităţi noi, inaugu-
rate după Congresul XI,
funcţionau în 1979 şi la
„Electroprecizia” Săcele,
I.U.C. Făgăraş, I.M. Codlea. 

În cadrul marilor combinate
chimice de la Făgăraş şi Vic-

toria au apărut instalaţii noi,
în cea mai mare parte de con-
cepţie autohtonă, românească.
Capacităţi purtând „însemne-
le noii calităţi, ale inteligenţei
tehnice braşovene” s-au ivit,
mai ceva decât ciupercile

după ploaie, la În-
treprinderea chi-
mică Râşnov, la
„Nivea” Braşov,
precum şi la în-
treprinderea de
industrie uşoară
„Carpatex”, „Tri-
cotaje”, Întreprin-
derea de postav
Prejmer, „Tim-
puri noi” şi multe
altele. 

Având în vede-
re aceste „subs -
tanţiale dezvoltări
reprezentând în

perioada ce a trecut din acest
cincinal, punerea în funcţiune
a unor fonduri fixe în valoare
de peste 20 miliarde lei, pre-
cum şi investiţia superioară
de inteligenţă tehnică făcută
de oamenii muncii – români,
maghiari şi germani – judeţul
Braşov a reuşit să realizeze
suplimentar o producţie in-
dustrială de peste 6 miliarde
lei, să producă pentru prima
oară autocamioane şi auto-
basculante echipate cu
 motoare Diesel de mare ca-
pacitate, tractoare industriale
de 180-360 CP, noi tipuri de
transmisii hidraulice, turbo-
suflante, rulmenţi, motoare şi
echipamente, noi sortimente
de produse chimice”.    

(„Drum Nou” 
27 octombrie 1979)
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Acum o săptămână, a apă-
rut în presa din Bucureşti un
anunţ al S.A.R.-ului de chi-
brituri, prin care populaţia
era informată că sunt stocuri
suficiente şi că preţul rămâne
la 7 lei cutia. Cu toate aces-
tea, nu numai că pe piaţă
acest articol de primă nece-
sitate a dispărut cu desăvâr-
şire, dar chiar mai mult, în
Braşov noul preţ al chibritu-
rilor va fi de 25 de lei cutia. 

Am văzut domni şi doam-
ne care mai găsind pe ici, pe
colo, transportau foarte feri-
ciţi braţe pline de pachete de
câte o sută de cutii. Şi trebuie
să recunoaştem că nu-i toc-
mai o afacere proastă să
cumperi un pachet cu 7 lei
ca apoi să-l revinzi cu 25, să
realizezi deci un beneficiu
de 18 lei. În toată această
afacere stă tot secretul lipsei
de chibrituri pe piaţa Braşo-

vului: unii au luat mai mult
decât le trebuie, iar alţii, cei
mulţi, n-au nici măcar un băţ
cu ce să aprindă un foc. 

Dorind să obţinem infor-
maţia precisă a celor în mă-
sură să ne-o dea, am întrebat
organele C.A.M.-ului local,
care ne-au asigurat că alar-
marea vine de la răuvoitori
şi speculanţi şi nici pome-
neală de-o scumpire a chi-
briturilor. Totodată am

primit informaţia că, din
cauza greutăţilor în trans-
porturi, Braşovul a rămas
neaprovizionat dar numai
pentru scurtă vreme. În
urma acestor informaţii, pu-
tem fi siguri că în curând
Braşovul va primi chibrituri
în cantităţi îndestulătoare. 

(Tribuna, nr. 1046,
9 octombrie 1944)

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Schimbări pe harta industrială
a judeţului Braşov

Lipsă de chibrituri pe piaţa Braşovului

24 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”
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Un om de afaceri din
China ce a fost cândva
un om al străzii şi-a ară-
tat recunoştinţa faţă de
cei care l-au ajutat atunci
când avea nevoie. 

He Rongfeng avea 17 ani
şi era nevoit să cerşească pe
străzile din Taizhou din Chi-
na, pentru a-şi întreţine fa-
milia. A dorit să se angajeze
undeva, dar nu a avut şanse
de reuşită, astfel că a fost ne-
voit să apeleze la mila trecă-
torilor. 

Abia avea ce să mănânce,
nu avea nici încălţări, dar
soarta i s-a schimbat în mo-
mentul în care a întâlnit-o pe
femeia care urma să-şi pună
amprenta în viaţa lui. 

Aceasta se numea Dai Xin-
gfen şi conducea un local îm-
preună cu soţul ei. L-a luat pe
He şi cei doi amici cu care
cerşea acesta le-a oferit un loc
de dormit şi o masă caldă. Le-
a căutat locuri de muncă în
alt oraş. Înainte de plecare, ea

le-a dat bani şi pentru drum
şi le-a spus că în viaţă nu con-
tează câţi bani ai, ci important
este să ai un suflet bun. 

Rongfen, acum în vârstă de
38 de ani, spune că încă aude
acele cuvinte rostite de Dai.
Peste ani, chinezul a ajuns să
lucreze din greu şi a devenit
afacerist în industria de mo-
bilier. A devenit un antrepre-
nor de succes, iar acum ocupă
poziţia de chairman la o com-
panie importantă. 

Şi cum nu a uitat sfatul celei
care l-a ajutat cândva, He a
decis să-i calce acesteia pe
urme. A căutat localul deţinut
de Dai şi i-a oferit ca dar de
recunoştinţă suma de 160.000
de dolari. „Dacă nu erau ei
să mă ajute, eu nu eram astăzi
unde sunt”, a spus chinezul
afacerist. Femeia nu a dorit
banii, dar s-a arătat fericită că
el şi-a amintit de ea. Atunci,
He a gravat pe o placă „Bu-
nătatea cântăreşte cât un mun-
te” şi i-a făcut-o cadou. 

Gestul impresionant al
cerşetorului devenit milionar

Keanu Reeves a trecut de la actorie 
la o afacere pe două roţi

Mai nou, Keanu Reeves îm-
bină actoria cu afacerile. Ree-
ves are suficienţi bani în
conturi cât să-şi permită o
aventură pe două roţi alături
de constructorul de motoci-
clete Gard Hollinger. Cei doi
au creat un chopper-ul rebel
KRGT-1. 

Compania înfiinţată de
Keanu Reeves, Arch Motor-
cycle Company, a construit un
chopper cu motor v-twin de
doi litri şi caroserie din alu-
miniu, scrie gizmag.com. 

Motocicleta KRGT-1 costă
78.000 de dolari şi a devenit
rapid mijlocul de transport
preferat al lui Keanu Reeves,
care a deţinut până în prezent
doar două autoturisme. Gara-
jul lui Keanu Reeves găzdu-
ieşte motociclete Kawasaki,
Suzuki, Beemer, Harley Da-
vidson, Guzzis şi Nortons. 

Motorul motocicletei
KRGT-1 are o capacitate de
2. 032 cc şi dezvoltă 122 cai-
putere. Producătorii precizea-
ză că au fost foarte atenţi la

detalii – numai rezervorul a
necesitat 66 de ore de muncă,
fiind prelucrat dintr-o bucată
brută de aluminiu. 

Actriţa în vârstă de 45 de
ani a apărut total schimbată
luni. Ea susţine că noul look
se datorează faptului că duce
o viaţă mai sănătoasă şi e mai
fericită. 

Renee Zellweger a produs
o undă de şoc în showbiz-ul
internaţional după apariţia sa

surprinzătoare la gala Elle
Women in  Hollywood
Awards. Dar, deşi presa con-
tinuă să scrie despre o ope-
raţie estetică, actriţa respinge
categoric această informaţie,
calificând drept „neghioabe”
aceste speculaţii. 

„Pielea de pe frunte arată
incredibil de întinsă, ceea ce
se face în mod normal cu in-
jecţii de Botox, care necesită
o repetare la fiecare 3-4 luni”,
a declarat dr Yannis Alexan-
drides. 

„Se pare că oamenii care
scormonesc doar-doar or găsi
ceva continuă să râcâie până
le-oi deschide uşa”, a declarat

ea, pe un ton dur, într-un in-
terviu publicat de revista Peo-
ple a doua zi după gala la care
a surprins pe toată lumea cu
noul său look. 

Dar o confidentă a acesteia
a declarat pentru Fox News
că schimbarea fizică drastică
este rezultatul nesiguranţei pe
care o resimte actriţa de 45
de ani. Potrivit acestei surse,
care a fost apropiată de Zel-
lweger încă din primele zile
ale carierei sale, schimbările
abia dacă sunt o mare surpri-
ză. „Nesiguranţa abundă. Hol-
lywoodul ajunge la oameni
mai mult decât am vrea să
credem” a argumentat ea. 

Andreea Marin şi Ştefan Bănică Jr. , 
relaţie după divorţ
Ştefan Bănică Jr a dat de înţeles că a rămas în relaţii de
prietenie cu mamele copiilor lui şi că se ocupă îndea-
proape de educaţia lui Ştefănel, băieţelul pe care îl are
din relaţia cu Camelia, şi a Violetei, fiica lui şi a Andreei
Marin. Până şi cadourile sau diversele obiecte necesare
celor mici sunt dezbătute. Andreea şi Camelia îi sunt prie-
tene, se pare, iar deciziile referitoare la copii se iau de
comun acord. „Întodeauna discut cu Andreea şi Camelia
şi vorbim, nu iau decizii de unul singur. Ştefănel are telefon,
asta mică normal că îşi doreşte... Nu cred că e cazul încă.
Când vom considera că e cazul îi vom lua un telefon. Nu
sunt adeptul ultimului model, ultima fiţă. Fiul meu poate
să vrea orice. Asta nu înseamnă că tot ce vrea se şi în-
deplineşte. Ei trebuie să îşi trăiască copilăria. Timpul s-
a comprimat din păcate. Copiii trăiesc mai mult pe internet,
din păcate. Eu nu îmi doresc asta pentru copiii mei”, a
declarat Ştefan Bănică Jr, la Antena Stars. 

Gabriela Cristea s-a logodit cu Tavi Clonda
Cei doi îndrăgostiţi au petrecut un weekend romantic la Ve-
neţia. Tavi a pregătit totul cu doar o zi înainte şi a avut emoţii
mari. Până la urmă, planul său a decurs aşa cum îşi dorea
el. „Am reuşit doar 10 zile să păstrăm pentru noi această
veste. Dar până la urmă ne-aţi descoperit”, a spus el pentru
emisiunea „WOWbiz”. „Am fost cu o prietenă a Gabrielei să
cumpăr inelul, dar doar pentru mărime. Eu am ales modelul,
mi-a plăcut foarte mult. Gabi nu s-a prins de nimic, am reuşit
să ţin surpriza. Vineri am hotărât şi sâmbătă am plecat la
Veneţia. Plecarea a fost cadoul de ziua ei, care va fi duminică. 
Eram pe o gondolă cu o şampanie. În gondolă nu poţi să te
pui în genunchi, am profitat de asta”, a povestit Tavi Clonda.
La rândul ei, Gabi Cristea a relatat cum a decurs cererea
în căsătorie. „Îmi place foarte mult, e un model deosebit.
M-a întrebat direct: Prinţesă, vrei să ne căsătorim? Şi eu
am răspuns: Nuuu creeeed!

Transformarea care a şocat Hollywood-ul:
Renee Zellweger neagă că şi-ar fi făcut operaţie estetică


