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VALUTĂ

Instalaţiile de pe domeniul schiabil din Poiana Braşov sunt
pregătite pentru începerea sezonului de iarnă, cu condiţia ca
şi zăpada, şi temperaturile să ajute autorităţile. Firma care
se ocupă de administrarea domeniului schiabil a montat deja

plasele şi gardurile de protecţie de pe pârtii. Lacul de acu-
mulare care asigură apa necesară instalaţiilor de zăpadă ar-
tificială este şi el plin. Ieri, pe vf. Postăvarul, stratul de zăpadă
era de 20 de cm, iar în staţiune era de 3-5 cm. 

Pârtiile, pregătite
pentru schiat

Măsura va fi luată de la data de întâi
ianuarie 2015. Aceasta după ce pro-
iectul de hotărâre care vizează majo-
rarea lefurilor poliţiştilor locali care
lucrează în sectorul operativ va fi dis-
cutat săptămâna aceasta în şedinţa de
Consiliul Local. Reprezentanţii mu-
nicipalităţii au propus o normă de hra-
nă de 24 de lei pentru fiecare zi

lucrătoare, conform legislaţiei în vi-
goare la personalul din MAI şi MApN.
Astfel, la finalul unei luni de lucru, po-
liţiştii comunitari vor primi cu apro-
ximativ 500 de lei mai mult la salariu.
Această sumă va fi suportată din bu-
getul propriu al Primăriei, dar şi din
veniturile proprii ale Poliţiei Locale. 

Salarii mai mari pentru poliţiştii locali
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Vicecampioana României la handbal
feminin, Corona Braşov, a făcut du-
minică seara pasul spre optimile de fi-
nală ale Cupei EHF. După ce în urmă
cu o săptămână au câştigat pe terenul
campioanei Slovaciei, (31-28), braşo-
vencele s-au impus şi în faţa propriilor
suporteri: 34-27 (18-12) cu Iuventa
Michalovce. Corona Braşov a devenit

astfel a patra formaţie din handbalul
feminin care şi-a asigurat prezenţa în
cupele europene şi în 2015. Ieri, şapte
jucătoare ale Coronei au spus prezent
la reunirea echipei naţionale, care va
pregăti Campionatul European din 7-
21 decembrie: Brădeanu, Bondar,
Zamfir, Ţăcălie, Chiper, Hotea, Dedu.

Corona Braşov, mai departe în Cupa EHF
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Vâlcov: Bugetul va fi
discutat vineri de guvern
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Bugetul pentru 2015 va fi discutat vineri de guvern, 80%
dintre propunerile ministerelor fiind discutate, a declarat mi-
nistrul delegat pentru buget, Darius Vâlcov, care a dat încă
o dată asigurări că taxele nu vor creşte anul viitor.
Vâlcov a susţinut că diferenţa de venituri creată din reducerea
CAS şi promisiunile electorale de majorare a cheltuielilor so-
ciale va fi acoperită prin gradul mai bun de colectare a ve-
niturilor. În plus a precizat că sunt avute în vedere măsuri de
relansare fiscală, cum ar fi reducerea TVA. Sunt prevăzute
majorări ale salariilor profesorilor, chiar dacă nu se ştie cum
arată la ora actuală bugetul Educaţiei. 
„Datorită conformării şi gradului de colectare mai bun pre-
conizăm că vom putea să facem faţă”, a spus Vâlcov, adăugând
că „se gândeşte la unele măsuri suplimentare de relansare
fiscală”, cum ar fi scăderea TVA.
În urma negocierilor cu FMI e posibil să ne gândim şi la anu-
mite produse, dar şi la general (să reducem TVA n.r.)”, a spus
Vâlcov. Şeful misiunii FMI, Andrea Schaechter, va veni la
Bucureşti în 2 decembrie. În prezent, discuţiile legate de buget
au fost finalizate pentru „80% din ministere” iar „vineri stabilim
la nivel guvernamental cu ce propunere de buget ne ducem
în dezbatere”, respectiv în faţa Parlamentului, a continuat el.
Ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, are speranţa
că va fi aprobat de Parlament până pe 19 decembrie.
Potrivit legii finanţelor publice, proiectul de buget trebuia trimis
Parlamentului până pe 15 noiembrie. În perioada alegerilor,
în ciuda prevederilor legale privind termenul de elaborare a
bugetului, ministrul de finanţe, Ioana Petrescu, a declarat că
nu i se pare normal ca premierul, totodată candidat, să facă
bugetul, susţinând că este treaba viitorului şef al executivului.
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Bogdan-Lucian
Aurescu a depus asea-
ră la Cotroceni jură-
mântul  de învestitură
în funcţia de ministru
al Afacerilor Externe,
după ce președintele
Traian Băsescu a
semnat decretul de
numire. 

Cu o săptămână în
urmă, Victor Ponta îl
propunea pentru por-
tofoliul Externelor pe
ambsadorul român la
UE, Mihnea Motoc,
dar preşedintele Tra-
ian Băsescu a evitat numirea
acestuia pentru că nu îşi dăduse
demisia din funcţia de ambasa-
dor. Bogdan Aurescu este al
treilea ministru român de Ex-
terne în ultimele două săptă-
mâni.

În vârstă de 41 de ani, Bog-

dan Aurescu a devenit cunoscut
pentru calitatea sa de Agent din
partea României la Curtea
Interna�ională de Justi�ie de la
Haga, unde a coordonat activi-
tatea echipei care a reprezentat
România în procesul cu Ucraina
de la Curtea Internaţională de

Justiţie privind Deli-
mitarea Maritimă în
Marea Neagră.

În data de 3 februa-
rie 2009, Curtea Inter-
naţională de Justiţie de
la Haga a pronunţat
cea de-a o suta hotă-
râre a sa, respectiv de-
cizia în procesul
intentat de România
Ucrainei, în 2004, pri-
vind delimitarea spa-
ţiilor maritime în
Marea Neagră. Instan-
ţa a recunoscut juris-
dicţia şi drepturile

suverane ale României pentru
o suprafaţă de platou continental
şi zonă economică exclusivă de
9.700 de kmp, adică 79,34%
din zona în dispută cu Ucraina.

Tot ieri a depus jurământul
și noul ministru al Culturii, He-
gedüs Csilla. 

Elena Hosu asigură interimatul la DIICOT
După demisia Alinei Bica,

cea care va asigura interimatul
ca şef al DIICOT este Elena
Giorgiana Hosu, pro curorul -
șef adjunct al Direc�iei, sub
coordonarea Procurorului
General, Tiberiu Ni�u, potri-
vit B1.ro. Elena Hosu va asi-
gura interimatul până cand
ministrul justitiei, Robert Ca-
zanciuc, va propune un nou
șef al institu�iei. Nu este ex-

clus ca acesta să fie chiar Ele-
na Hosu. Surse din rândul
procurorilor DIICOT spun că
arestarea Alinei Bica a afec-
tat imaginea institu�iei, chiar
dacă faptele acesteia nu au
legătură cu perioada în care
a condus institu�ia. Elena
Giorgiana Hosu a fost audiată
de secţia de procurori a CSM
în luna mai a anului trecut
când a fost propusă pentru

funcţia de procuror şef ad-
junct al DIICOT. Atunci,
Hosu a obţinut avizul pozitiv
al CSM chiar dacă nu a pri-
mit toate voturile membrilor
secţiei de procurori şi a avut
o prestaţie destul de ştearsă.
Propusă de premierul Victor
Ponta pentru funcţia de pro-
curor şef adjunct al DIICOT,
Elena Hosu avea o experienţă
de 17 ani ca procuror. 

Un tânăr de 28 de ani a
fost înjunghiat mortal de
un musafir al vecinului
său, sâmbătă noaptea,
îna Vulcan.

Potrivit purtătorului de cuvânt
al Poliţiei Judeţene Braşov, co-
misar şef Liviu Naghi, în noap-
tea de sâmbătă spre duminică,
în jurul orei 4.00, dispeceratul
IPJ Braşov a fost sesizat telefo-
nic prin Serviciul 112 că un tâ-
năr de 28 de ani a fost înjunghiat
mortal în curtea vecinului său,
în comuna Vulcan.

Imediat după sesizare, o echi-
pă formată dintr-un procuror
criminalist din cadrul Parchetul
de pe lângă Tribunalul Braşov
şi ofiţeri din cadrul Serviciului
de Investigaţii Criminale şi Ser-
viciului Criminalistic s-a depla-
sat la locul indicat, iar în urma
cercetărilor s-a stabilit că în
noaptea respectivă tânărul a in-
trat în curtea vecinului, iar pe
fondul unui conflict mai vechi
între ei a izbucnit un scandal,
care a degenerat într-o bătaie,

potrivit sursei citate.
„În timpul conflictului, din

casa proprietarului a ieşit un
bărbat de 37 ani, aflat în vizită
împreună cu alte persoane, pen-
tru a-i sări în ajutor gazdei sale.
Acesta a luat un cuţit din bucă-
tăria proprietarului şi l-a înjun-
ghiat pe tânărul de 28 de ani

în partea dorsală dreapta, lo-
vitură care i-a cauzat decesul”,
a declarat Naghi, într-o confe-
rinţă de presă, potrivit Media-
fax.ro

După ce l-a înjunghiat pe tâ-
năr, musafirul, care era în stare
de ebrietate, nu a mai aşteptat
Poliţia, ci a plecat la locuinţa

sa, de unde a fost ulterior ridicat
de către poliţişti şi reţinut pentru
24 de ore.

El urmează să fie prezentat
magistraţilor cu propunere de
arestare preventivă pentru
omor. Cadavrul tânărului a fost
transportat la Serviciul Judeţean
de Medicină Legală Braşov. 

Pe fondul unor neînţelegeri mai vechi între doi vecini  a izbucnit un nou scandal, care s-a terminat tragic

Vulcan: Înjunghiat mortal 
de musafirul vecinului 

Accident cu două victime
Un bărbat şi o femeie au ajuns, duminică seară, la spi-
tal după ce maşina în care se aflau a fost implicată
într-un accident rutier pe Drumul Naţional 13. Bărbatul
rănit, un brașovean de 57 ani, care conducea un au-
toturism  dinspre Feldioara spre Brașov, a intrat cu
maşina pe contrasens și s-a ciocnit cu un autobuz.
Victimele au fost transportate la spital, iar poliţiştii au
demarat o anchetă pentru stabilirea condiţiilor exacte
în care a avut loc evenimentul rutier.

65 de permise auto reținute
Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din I.P.J. Brașov
au organizat și desfășurat acțiuni pe linie de circulație
rutieră. Polițiștii au constatat 13 infracțiuni  la legea
circulației rutiere, aplicând  839 de amenzi, în valoare
totală de 107.948 lei. De asemenea, au ridicat 65 per-
mise de conducere, dintre care 9 pentru alcool, 1 pen-
tru viteză, 14 pentru depășire, 13 pentru neacordare
prioritate, 28 pentru alte abateri. În plus, au reținut 44
certificate de înmatriculare.

O nouă amânare în dosarul „Motorina”
La Tribunalul din Braşov a fost programat ieri termen
de judecată în dosarul  „Motorina”. Erau programate
audieri, dar s-au amânat. Asta pentru că avocatul unuia
dintre inculpaţi a lipsit din sală, iar instanţa a decis să-
l amendeze cu 3 000 de lei. Decizia poate fi contestată
în termen de 48 de ore. Fostul şef al ANAF, Sorin Blej-
nar, este acuzat de sprijinirea unui grup infracţional şi
de complicitate la evaziune fiscală. Membrii grupării
sunt bănuiţi de procurori că au obţinut sume uriaşe
prin sustragerea de la plata accizelor pentru 5 000 de
tone de motorină. Sorin Blejnar, dar şi celelalte per-
soane implicate în acest caz neagă toate acuzaţiile.
Procesul va continua la Tribunalul din Brasov pe 16
decembrie. 

Bogdan Aurescu, noul ministru de Externe



Municipalitatea supune dez-
baterii publice proiectul de
hotărâre privind stabilirea im-
pozitelor şi taxelor locale pen-
tru anul 2015. „Impozitele şi
taxele prevăzute în acest pro-
iect sunt la acelaşi nivel cu cele
din acest an şi din anii ante-

riori, dar propunerea care va
fi înaintată Consiliului Local
depinde şi de deciziile pe care
le va lua Guvernul în această
privinţă”, a declarat primarul
George Scripcaru.

La Braşov, nivelul taxelor
şi impozitelor locale a fost

menţinut la aceeaşi valoare
din anul 2009. 

Propunerea de proiect sus-
pusă dezbaterii publice poate
fi consultată pe portalul
www.brasovcity.ro, secţiunea
Primăria Braşov/Proiecte/pro-
iecte de hotărâre. A.P.

Comisia Europeană va con-
tinua monitorizarea evoluţiilor
din domeniul justiţiei şi al luptei
anti-corupţie din România şi
Bulgaria. Următorul raport
MCV pentru cele două ţări va
fi prezentat la începutul anului
viitor. Precizările au fost făcute
la solicitarea TVR de repre-
zentanţi ai Comisiei Europene.
În noua echipă de la Bruxelles,
de raportul de Cooperare şi
Verificare – MCV – se ocupă
prim-vicepreşedintele Frans

Timmermans, în coordonare
cu Vera Jourova, comisar pe
Justiţie. Nu se pune pentru mo-
ment problema renunţării la
acest mecanism de suprave-
ghere a reformelor din sistemul
judiciar a luptei anticorupţie.

„Vom continua cu raportul
MCV, aşa cum am făcut-o în
ultimii ani. Următorul raport
va fi publicat la începutul anu-
lui viitor. Încă nu a fost stabilită
data. Vom prezenta aceste ra-
poarte o dată pe an”, a declarat

purtătoarea de cuvânt a C.E,
Mina Andreeva. 

De viitorul raport depinde
în mare măsură primirea noas-
tră în Schengen. Aderarea la
spaţiul de liberă circulaţie este
în blocaj de ani buni. Unele
ţări, în special Olanda şi Ger-
mania, afirmă că vor să vadă
rapoarte MCV pozitive, nu
unul, ci câteva la rând, pentru
a fi de acord să-i primească
pe români şi pe bulgari în
Schengen.

De la 1 ianuarie 2015,
poliţiştii locali din Bra-
şov vor avea şi ei aloca-
ţie de hrană, la fel ca toţi
ceilalţi angajaţi ai statu-
lui cu atribuţii în dome-
niul ordinii şi liniştii
publice, dacă şi Consiliul
Local va fi de acord cu
acst lucru, în şedinţa din
această săptămână.

S-a semnat ieri proiectul de
hotărâre ce va pune în apli-
care prevederile OUG
65/2014, apărută la sfârşitul
lunii trecute, prin care primă-
riile au primit libertatea să
acorde alocaţia de hrană pen-
tru poliţiştii locali, în limita
bugetului propriu. Această
modificare legislativă a fost
solicitată în mai multe rânduri
de reprezentanţii Primăriei
Braşov, în condiţiile în care
nivelul de salarizare al poli-

ţiştilor locali este sensibil mai
mic decât al colegilor lor din
structura naţională de sigu-
ranţă şi ordine publică, deşi
au atribuţii identice, iar pos-
turile scoase la concurs în ca-
drul Poliţiei Locale riscă să
rămână neocupate. 

Alocaţia de hrană este de

24 lei pe fiecare zi lucrătoare,
ceea ce înseamnă asigurarea,
potrivit legii, a 5.010 calorii
pentru fiecare poliţist local
operativ. Pe de altă parte,
suma reprezintă un venit lunar
suplimentar de aproximativ
720 de lei, care ar creşte câş-
tigul unui poliţist local între

50% şi 100% faţă de nivelul
actual. 

Nu vor primi alocaţia de
hrană angajaţii TESA şi per-
sonalul contractual. Vor
 beneficia de alocaţie aproxi-
mativ 145 de angajaţi din
 totalul de 195 de posturi ocu-
pate în cadrul Poliţiei  Locale.

Efortul financiar pentru acor-
darea alocaţiei de hrană pe tot
parcursul anului a fost apro-
ximat la 1.000.000 de lei.
Aproximativ 52% din efortul
bugetar va fi suportat din bu-
getul propriu al Poliţiei Lo-
cale, care a încasat în acest an
450.000 de lei din contracte
de prestări servicii, şi estimea-
ză încasări de 528.000 de lei
pentru anul viitor. Diferenţa
până la un milion de lei va fi
plătită din bugetul municipiu-
lui. Media salarială în Poliţia
Locală Braşov este între 800
şi 1.000 de lei net, fără alo-
caţia de hrană.

Mai mulţi doritori de angajare.
Reamintim că Poliţia Locală
a scos la concurs, din 13 oc-
tombrie, alte 15 posturi de
 poliţist local, la care se adaugă
cinci posturi de paznic (anga-
jaţi contractual). Concursul a
avut loc în 14 şi 16 noiembrie.

30 de persoane s-au înscris la
concurs, dintre care 28 pentru
cele 15 posturi de poliţist ope-
rativ şi două pentru cele cinci
posturi de paznic. 

În urma selecţiei, au fost
angajaţi zece poliţişti operativi
şi un paznic. Dintre cei zece
poliţişti operativi, şapte sunt
bărbaţi şi trei, femei. 

De-a lungul anului 2014,
Poliţia Locală Braşov a orga-
nizat 11 concursuri pentru
ocuparea posturilor vacante,
fiind scoase la concurs 79 de
posturi (inclusiv cele neocu-
pate şi scoase din nou la con-
curs). Faţă de începutul anului
2014, când Poliţia Locală
avea 172 de salariaţi dintr-un
total de 239 de posturi, în pre-
zent sunt ocupate 179 de pos-
turi dintr-un total de 249. În
prezent mai sunt vacante 70
de posturi. 

A.P.

Alocaţia de hrană pentru
poliţiştii locali – 24 lei/zi 
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C.E. continuă monitorizarea justiţiei din
România. Raport, decisiv pentru Schengen

Municipalitatea propune acelaşi nivel 
al taxelor şi impozitelor locale
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Angajatorii vor putea acorda
salariaţilor tichetele de masă
şi în format electronic, oferite
sub forma unui portofel elec-
tronic alimentat de emitenţi cu
valoarea nominală a acestora,
iar numărul tichetelor primite
lunar nu poate depăşi numărul
zilelor lucrătoare, potrivit unui
proiect de HG.

Angajatorii vor stabili îm-
preună cu reprezentanţii sin-
dicatelor sau ai salariaţilor, prin
contractele colective de muncă,
clauze privind acordarea alo-

caţiei individuale de hrană sub
forma tichetelor de masă, pre-
cum şi forma suportului aces-
tora, respectiv suport electronic
şi/sau hârtie.

În cazul optării pentru su-
portul electronic, cardurile vor
fi alimentate cu valoarea no-
minală aferentă tichetelor de
masă, care va fi folosită exclu-
siv pentru achiziţionarea de
produse alimentare, fără a fi
permisă efectuarea de opera-
ţiuni de retragere de numerar.
Totodată, vor fi eliminate pre-

vederile care limitează utiliza-
rea a maximum două tichete
de masă/zi. În cazul în care un
angajat lucrează în ture şi tim-
pul de lucru este mai mare de
8 ore/zi, numărul de tichete de
masă la care are dreptul lunar
se calculează adunând numărul
de ore lucrate şi împărţind
această sumă la 8. Salariaţii
vor beneficia lunar de un nu-
măr de tichete de masă cel
mult egal cu numărul de zile
în care sunt prezenţi la lucru
în unitatea angajatorului.

Studiul „Costul investi-
ţiei insuficiente în edu-
caţie în România”,
lansat luni de UNICEF,
arată că majorarea in-
vestiţiei în educaţia co-
piilor de vârste mici
poate aduce beneficii
celor ce nu îşi permit să
urmeze o facultate.

Potrivit studiului, în timp,
acest lucru va determina creş-
terea numărului de persoane
dezavantajate care obţin o di-
plomă universitară. „Un an
în plus de şcoală creşte veni-
turile cu 8-9 la sută, reduce
riscul de a deveni şomer cu
opt la sută şi cel de apariţie
a unor probleme grave de să-
nătate, cu 8,2 la sută. 

Absolvenţii de învăţământ
secundar superior câştigă cu
25-31 la sută mai mult decât
cei care au terminat ciclul pri-
mar şi cel gimnazial. Câşti-
gurile obţinute de persoanele
care termină o facultate le de-

păşesc cu aproape 67 la sută
pe cele ale elevilor care re-
nunţă la şcoală după învăţă-
mântul secundar superior”,
rezultă din studiul făcut cu
experţi străini.

Experţii au constatat că
dacă numărul absolvenţilor
de facultate ar creşte de la
13,6 la sută la 19 la sută în
2025, acest lucru s-ar reflecta

şi în PIB, care ar fi mai mare
cu aproximativ 3,6 la sută.
Mai mult, chiar şi o uşoară
creştere a numărului absol-
venţilor de învăţământ secun-
dar (de doar 1,7 la sută până
în 2025) ar genera o creştere
de 0,52 la sută a PIB.

„Dacă s-ar mări treptat
cheltuielile cu educaţia până
la şase la sută din PIB, creş-

terea economică ar putea atin-
ge un nivel de 2,7-2,95 la sută
în perioada 2015-2025, în
loc de doi la sută, potrivit ci-
frelor oficiale”, au mai arătat
iniţiatorii studiului.

În cazul în care va continua
să menţină nivelul actual de
finanţare al educaţiei, Româ-
nia nu va înregistra nicio
creştere semnificativă a me-
diei anilor de şcoală, susţin
aceleaşi surse.

„Se estimează că nereali-
zarea investiţiei ar duce la
scăderea PIB-ului cu 12-17
miliarde de euro în 2025,
echivalentul a şapte-nouă la
sută din PIB-ul anului 2015.
Mai simplu spus, trebuie să
transformăm cercul vicios al
investiţiilor insuficiente în
educaţie într-un cerc virtuos:
mărirea cheltuielilor aferente
educaţiei ar încuraja creşte-
rea economică şi ar genera
mai mulţi bani pentru buge-
tul de stat”, se arată în stu-
diul citat.

Cât plătim dacă nu
investim în educaţie

Ştiri pe scurt

ECONOMIC

Tichetele de masă, şi în format electronic

CFR reia licitaţia pentru închirierea
a aproape 1.000 de kilometri de cale ferată

CFR SA va organiza astăzi
o licitaţie cu strigare pentru în-
chirierea a 27 secţii de cale fe-
rată, însumând 980,5 kilometri,
care fac parte din infrastructura
neinteroperabilă şi au fost dis-
ponibile la BRM şi în octom-
brie, fără să atrage însă
interesul operatorilor de trans-
port. „Dacă până în prezent
secţiile erau licitate grupat, din
octombrie, operatorii de trans-
port feroviar licenţiaţi vor putea
depune oferte pentru una sau
mai multe secţii neinteropera-
bile. Durata de valabilitate a
contractului de închiriere este
de 4 ani, iar criteriul de atri-
buire va fi preţul cel mai mare”,
se arată într-un comunicat al

companiei de stat. Secţiile
scoase la licitaţie se află pe raza
sucursalelor regionale de cale
ferată Bucureşti, Craiova, Ti-
mişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Ga-
laţi şi Constanţa.

CFR SA a anunţat, în oc-
tombrie, că a închiriat 115,7
kilometri de cale ferată, către
firma RC-CF Trans, în cadrul
unei licitaţii derulate la BRM
la care administratorul reţelei
a căutat chiriaşi pentru 1.016,2
kilometri de cale ferată, parte
a infrastructurii feroviare ne-
interoperabile. În urma proce-
durii au fost adjudecate secţiile
de cale ferată Ploieşti – Armă-
şeşti (48,1 km) şi Făurei -Ur-
ziceni (67,6 km), aferente

sucursalelor regionale Bucu-
reşti şi Galaţi, iar preţul de pre-
luare a fost de 591.500 lei,
respectiv de 166.500 lei, pe an.

Pentru grupele de secţii ne-
adjudecate, licitaţia de închi-
riere se va repeta pe 25
noiembrie, dată limită şi pentru
depunerea ofertelor, anunţa
atunci administratorul reţelei
feroviare naţionale. Firmele
câştigătoare sunt obligate să
preia şi personalul CFR exis-
tent sau care îşi desfăşoară ac-
tivitatea pe secţia sau grupul
de secţii aferent. Programul de
închiriere a secţiilor de cale fe-
rată neinteroperabilă este unul
dintre angajamentele asumate
cu FMI.

Carnea de pui s-a ieftinit la raft cu 10% în noiembrie
Producătorii susţin că, dacă nu va scădea TVA, nu vor re-
zista presiunii făcute de carnea din import ajunsă pe piaţa
românească după embargoul impus de Rusia. „Am fost
în supermarket şi, la raft, carnea de pui în carcasă se
vinde cu 8 lei/kg. Asta înseamnă o reducere de 10% făcută
în această lună. Noi am redus preţurile la carnea de pui
la poarta fermei cu 10-15% în ultimele luni, dar în magazine
aceste reduceri abia acum încep să se simtă”, a declarat
Ilie Van, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din
România. El a afirmat că producătorii români au redus
preţurile după ce în ţară au intrat în ultimele luni mari can-
tităţi de carne, în special din Polonia şi Olanda, după ce
Rusia a interzis importurile din UE. „Orice reducere de
preţ de acum încolo se va face sub costuri şi va însemna
falimente ale producătorilor. Dacă nu se reduce TVA, vor
urma insolvenţe şi situaţia se va agrava”, a mai spus Van.

Dispute pe tema liberalizării preţului la gaze
Preţurile plătite de consumatorii casnici pentru gazele na-
turale din producţia internă vor rămâne neschimbate de
la 1 ianuarie 2015 în raport cu nivelul actual, a anunţat
luni, Departamentul pentru Energie. Precizările vin după
ce instituţia a primit mai multe solicitări din partea unor
companii private de a amâna liberalizarea preţurilor pentru
consumatorii industriali. În context, Departamentul pentru
Energie a cerut ANRE, instituţia care monitorizează piaţa
gazelor din România, date suplimentare care să demons-
treze necesitatea amânării liberalizării. „Consumatorii de
gaze naturale, utilizatori de centrale termice şi cei care be-
neficiază de sistemul centralizat de încălzire şi apă caldă
nu trebuie discriminaţi, prin programata liberalizare, de la
1 ianuarie 2015, a preţului la gaze naturale pentru popu-
laţie”, a declarat, ieri, Iulian Iancu, preşedintele Comitetului
Naţional Român al Consiliului Mondial al Energie.



Mâine, 26 noiembrie, la
ora 16:00, la Centrul Cultural
German sunte�i invita�i la ver-
nisajul expozi�iei „Portrete ale
minorită�ii germane”.

Expozi�ia  este rezultatul
unui workshop de cinci zile
la Bărcut/Bekokten și însu-
mează 29 de fotografii ale
pu�inilor sași transilvăneni,
care încă mai trăiesc în Băr-
cut/Bekokten și Seliștat/Se-
ligstadt, jude�ul Brașov.
Aceștia au fost fotografia�i de
10 tineri cu vârste cuprinse
între 16 și 25 de ani. Fotogra-
fiile sunt înso�ite de interviuri
care spun scurte povești des-
pre portrete, uneori despre
trecut, alteori despre prezent,

dar și despre viitor. Fotogra-
fiile au îndeosebi un mod de
abordare de tip documentar,
însă pot fi identificate și
influen�e artistice.

În cadrul seminarului s-au
utilizat camere foto, al căror
an de fabrica�ie coboară către
anii `50. Negativele au fost
developate manual. În labo-
ratorul foto, participan�ii au
învă�at să lucreze cu aparate
de mărit și substan�e chimice.
Încetinirea modului de lucru,
fa�ă de rapiditatea de ob�inere
a unei fotografii digitale, con-
duce în același timp la un
contact mai conștient cu me-
diul fotografiei și cu
con�inuturile elaborate. Urme

ale acestui proces se recunosc
și în fotografii. Ele par mai
vechi decât sunt. Fotografia
analogă propune aici întrucât-
va paralele cu minoritatea
germană. Existen�a sa cade în
uitare, însă este totuși acolo.

Fotografii care expun sunt: 
Gheorghe Boboc, Camelia

Chidesa, Peter Kisfaludi, De-
nisa Sumedrea, Teodora Po-
povici, Ioana Tatarciuc, Co-
rina Stanese, Matei Tulban,
Antonia Frentel și Annik
Trauzettel.  Expozi�ia poate
fi vizitaă până  pe 15 decem-
brie 2014.

Centrul Cultural German
se află pe str. Lungă nr. 31. 

Liana Adam

Până pe 15 Decembrie
2014 va puteţi înscrie în
competiţia lansată de
Sigur.Info cu ocazia Zilei Si-
guranţei pe Internet - „Resur-
se digitale pentru viitor”. Tot
ce trebuie să faceţi este să
formaţi echipe de maxim 3
persoane, coordonate de un
părinte sau un profesor, şi să
trimiteţi o prezentare a unei
resurse digitale pe care o fo-
losiţi, care vi se pare intere-
santă şi credeţi că ar merita
să fie promovată.

În anii precedenţi, echipele
câştigătoare au fost premiate

de către sponsorii evenimen-
tului, copiii şi cordonatorii
acestora primind produse şi
servicii IT precum: Laptop,
căşti, telefoane, Mouse Wi-
reless, tastaturi wireless, im-
primante, rame foto digitale,
Hub-uri USB, camere foto,
webcam-uri, Mp3-Playere,
etc. Concursul are ca scop
principal încurajarea tuturor
utilizatorilor să devină pro-
activi şi să împărtăşească ace-
le resurse digitale disponibile
pe Internet, fie că vorbim
despre resurse educaţionale,
pentru lucrul în echipă, pro-

grame ce ajută la editarea
unor prezentări sau poze,
aplicaţii, website-uri, platfor-
me, filmuleţe educative, pre-
cum şi orice alt tip de resurse
utile activităţii zilnice din me-
diul online. Participan�ii tre-
buie să le înfăţişeze caracte-
risticile evidenţiind atât punc-
tele tari, cât şi pe cele slabe,
într-o prezentare de maxim
2 minute, folosind unul dintre
programele sugerate de echi-
pa Sigur.Info. Mai multe de-
talii, la adresa de internet:

www. sid2015.sigur.info.
Liana Adam 

EURES România dispu-
ne de 77 de posturi pen-
tru lucrătorii calificaţi în
domeniul hotelier –
gastronomic, care do-
resc să desfăşoare o ac-
tivitate sezonieră în
Germania, pentru care
se va organiza selecţie
la Braşov în luna fe-
bruarie 2015. 

Compania germană Europa
Park, McDonald’s şi Centrală
de Mediere a Străinilor şi
Specialiştilor ZAV Bonn
oferă locuri de muncă pentru
următoarele meserii: bucătar
(20 de posturi), ospătar (25
de posturi), personal în indus-
tria gastronomiei de sistem
(20 posturi), ajutor bucătar (6
posturi) şi cameristă/roomboy
(6 posturi). 

Pentru ocuparea posturilor
de bucătar, ospătar şi personal
în industria gastronomiei de

sistem, sunt solicitate persoa-
ne care au calificare profesio-
nală încheiată, experienţă în
domeniu şi cunoştinţe
bune/foarte bune de limba

germană (nivel B1/B2), pre-
cum şi cunoştinţe bune de
limba engleză (nivel B1).
Pentru posturile de ajutor bu-
cătar şi cameristă/roomboy,

angajatorii germani solicită
persoane care au cunoştinţe
de limba germană, nivel A2
– B1, precum şi experienţă în
domeniu. 

Angajarea se face pe o pe-
rioadă de 9 luni, cu posibili-
tate de prelungire, începând
cu luna martie 2015. Salariul
oferit este de 1500 – 2200
euro brut/lună pentru lucră-
torii calificaţi (bucătar, ospă-
tar) şi de 1300 – 1600 euro
brut/lună pentru personalul
necalificat (ajutor bucătar, ca-
merista/roomboy, personal în
industria gastronomiei de sis-
tem). 

Programul de lucru este cu
normă întreagă, iar cazarea
poate fi asigurată de către an-
gajator sau acesta poate oferi
sprijin în vederea găsirii unei
locuinţe. 

Persoanele cu domiciliul în
judeţul Braşov, care cores-
pund cerinţelor posturilor ofe-
rite, trebuie să se adreseze
Consilierului EURES din ca-
drul Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov, strada Lungă nr. 1A,

tel. 0268/416.879,
int.102,115 pentru a fi înre-
gistrate în baza de date pentru
muncă în străinătate şi pentru
a primi invitaţie de participare
la selecţie. Înscrierea în baza
de date se realizează pe baza
următoarelor documente: 

- cerere tip (se completează
la sediul Agenţiei de Ocupare
a Forţei de Muncă); 

- copie act de identitate sau
paşaport (valabilitate minim
6 luni); 

- C.V model Europass (cu
fotografie) în limba germană
(Lebenslauf); 

- cazier judiciar în original
din care să reiasă că persoa-
nele nu au antecedente penale
(termen de valabilitate 6
luni);

- adeverinţă de la medicul
de familie, cu menţiunea
„Clinic sănătos/Apt pentru
muncă”.

Sebastian Dan

Nemții oferă joburi în domeniul
hotelier – gastronomic

Vernisaj la Centrul Cultural German 
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Concurs dedicat Zilei siguranței pe Internet

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

25 noiembrie 2014 – Ziua Internaţională
împotriva violenţei asupra femeilor

◾Sună la 112 –
apel de urgenţă;

◾Mergi la cea
mai apropiată
unitate sanita-
ră pentru a-ţi
îngriji  sănăta-
tea;

◾Mergi la cea mai apropiată
secţie de poliţie şi depune
plângere scrisă pentru abuzul
suferit;

◾Solicită Judecătoriei emi-
terea unui ordin de protec-
ţie, dacă viaţa, integritatea fi-
zică sau psihică ori libertatea
îţi este pusă în pericol 

(Atenţie –
există un for-
mular în acest
sens);

◾ Solicită eli-
berarea cer-
t i f i ca tului
medico-legal
de la cel mai

apropiat serviciu de medicină
legală;

◾ Contactează Serviciul Pu-
blic de Asistenţă Socială
de la nivelul primăriei sau
D.G.A.S.P.C  pentru a vă in-
forma cu privire la serviciile
gratuite de care puteţi bene-
ficia

Dacă ești victimă a violenţei în familie...
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Un fotograf  braşovean,
supranumit „Ochii Parisului”

Marţi

Brassaï (pseudonimul lui Gyula Halász jr
-1899-1984) a fost un artist fotograf, pictor,
sculptor, cineast şi publicist francez de ori-
gine maghiară, născut la Braşov.
El a eternizat în opera sa
viaţa de noapte a Parisu-
lui din anii 1930 şi a fost
supranumit de priete-
nul său, scriitorul
Henry Miller –
„Ochii Parisului”.

La vârsta de trei
ani, Brassai a ajuns
prima oară la Paris,
unde tatăl său, Gyula
Halász senior, a predat
la Sorbona. După absol-
virea în 1917 a liceului
real din Braşov, Brassai,
atras de pictură şi sculptură, a
studiat la Academia de Arte din Budapesta. 

În 1924 s-a stabilit definitiv la Paris, pe
care nu l-a părăsit timp de şaizeci de ani.
Şi-a perfecţionat franceza, citind opera lui
Marcel Proust şi versurile lui Jacques Pré-
vert. Acesta din urma şi scriitorul ameri-
can Henry Miller au devenit unii dintre
cei mai apropiaţi prieteni ai săi. Admirator
al creaţiilor fotografului Eugène Atget, sub
impulsul activităţii de gazetar şi încurajat
de prietenul său, fotograful, originar din
Ungaria André Kertész, aproximativ din
anul 1929 Gyula Halász a început a foto-
grafia imagini fermecate ale Parisului noc-
turn, vilele şi parcurile, malurile Senei şi
ulicioarele fără vârstă din cartierele antice,
uneori în vreme de ploaie şi ceaţă. Remar-
cabilă a rămas, de pildă, imaginea „Statuii
mareşalului Ney în ceaţă”, 1931. Ca unul
care s-a considerat toată viaţa „transilvă-
nean”, artistul a adoptat începând din anul
1931 numele de Brassaï, ceea ce în limba
maghiară (Brassói sau Brassai) înseamnă
„braşoveanul”.

În anul 1933 a apărut întâiul său album,
„Parisul, noaptea”, însoţit de un text de
Paul Morand, şi care i-a adus un mare suc-
ces, mai ales în rândurile mediului artistic.
Printre altele, a creat portrete devenite

clasice ale lui Salvador Dali, Pablo Picasso,
Henri Matisse şi Alberto Giacometti, ale
lui Jean Genet, Henri Michaux, Jean Paul
Sartre sau Simone de Beauvoir.

Brassaï a scris 17 cărţi şi numeroase arti-
cole, între altele fiind şi autorul unui ro-
man „Povestea Mariei” („Histoire de
Marie”) (1948), prefaţat de Henry Miller.

În îngrijirea editurii Universităţii din Chi-
cago au apărut în traducere engleză şi
„Scrisorile către părinţi” şi „Conversaţii
cu Pablo Picaso” (1964).

Brassai a încetat din viaţă la 8 iulie 1984
la Èze, în departamentul Alpes Maritimes,
pe Coasta de Azur şi a fost înhumat în ci-
mitirul Montparnasse din Paris.

Turnul Eiffel în amurg – 1932 © Estate Brassaï
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Instalaţiile de pe dome-
niul schiabil din Poiana
Braşov sunt pregătite
pentru începerea sezo-
nului de iarnă, cu condi-
ţia ca şi zăpada şi
temperaturile să ajute
autorităţile.

Comprest, firma care se
ocupă de administrarea do-
meniului schiabil, a montat
deja plasele şi gardurile de
protecţie de pe pârtii, precum
şi balizele şi semnele indica-
toare, iar tunurile şi lănciile
au fost pregătite pentru a fi
puse în funcţiune. Revizia re-
ţelelor de apă şi aer a fost de
asemenea făcută, iar în acest
moment se face revizia staţiei
de pompare şi a celor patru
ratracuri cu ajutorul cărora se
va face tasarea zăpezii şi ame-
najarea pârtiilor. Lacul de
 acumulare care asigură apa
necesară instalaţiilor de zăpa-
dă artificială este şi el plin. 

Ieri, pe vârful Postăvarul,
stratul de zăpadă proaspătă

era de 20 de centimetri, iar în
staţiunea Poiana Braşov, de
3-5 cm. 

Reamintim că în urma in-
vestiţiilor din programul
„Dezvoltarea si reabilitarea
domeniului schiabil Poiana
Braşov”, în valoare peste
28,4 milioane de euro, finan-
ţat în perioada 2009-2011, de
Guvernul României, prin Mi-

nisterul Dezvoltării Regionale
şi Turismului, în parteneriat
cu Primăria Braşov, domeniul
schiabil Poiana Braşov a
 devenit cel mai mare şi mai
modern din România. 

Pârtiile din Poiana Braşov
au, în prezent, o lungime to-
tală de 24 de kilometri, lăţimi
de până la 45 de metri şi se
întind pe o suprafaţă de 85 de

hectare. Înainte de amenajare,
pîrtiile măsurau 16,4 kilo-
metri lungime şi aveau o
 lăţime maximă de 20 de
metri, iar domeniul schiabil
amenajat avea o suprafaţă de
aproximativ 50 de hectare. 

Cea mai lungă pârtie de
schi din Poiana Braşov este
Drumul Roşu, care măsoară
5,33 kilometri. A.P.

Primăria pregăteşte
pârtiile din Poiană 

Unul dintre programele
desfăşurate de AIESEC este
acela al stagiilor internaţionale
de practică plătită. Scopul
acestui program este acela de
a dezvolta potenţialul de lea-
dership al tinerilor, prin opor-
tunitatea de a lucra într-un
mediu multicultural, în una
din cele 125 ţări şi teritorii ȋn
care AIESEC este prezent,
pentru o perioadă cuprinsă
ȋntre 3 şi 18 luni. Astfel, ti-
nerii pot pleca ȋntr-un stagiu
de practică plătit pe domenii
precum: educaţie, marketing,
management sau IT şi pot lu-
cra ȋn companii, organizaţii
sau institute internaţionale.

Toţi studenţii Universităţii
Transilvania care au întrebări
legate de programul de stagii
internaţionale de practică plă-

tite, sau care doar doresc să
afle mai multe informaţii des-
pre această oportunitate, sunt
aşteptaţi vineri, 28 noiembrie,
în Corpul T al Universităţii
Transilvania, în Aula „Nico-
lae Titulescu”, începând cu
ora 18.00, unde va avea loc
un seminar pe această temă. 

Cerinţele pe care un stu-
dent trebuie să le îndeplineas-
că atunci când se decide să
se înscrie pentru un astfel de
program sunt următoarele: să
aibă un nivel de engleză avan-
sat şi să aibe o experienţă mi-
nimă de 6 luni în domeniu
(chiar şi voluntariat).

Procesul de selecţie constă
în completarea unui formular
de înscriere şi participarea la
un interviu personal. Dacă în
urma interviului studentul

este acceptat pentru a pleca
în stagiu, acesta primeşte un
consultant AIESEC, care îl
ajută pe întreaga durată a pro-
cesului. Urmează interviul on-
line cu compania pentru care
studentul a aplicat. Dacă stu-
dentul este acceptat şi de că-
tre companie, AIESEC îl
sprijină cu toate activităţile
necesare pentru a pleca şi a
se acomoda.

Ca şi beneficii, cei care fac
acest pas au acces la o plat-
formă internaţională de con-
tacte, îşi dezvoltă spiritul
anteprenorial, au posibilitatea
de angajare pe termen lung
în compania în care pleacă,
iar cel mai important, pot
adăuga toată experienţa
aceasta la CV. 

Liana Adam

Membrii birourilor secţiilor
de votare din turul al II-lea al
alegerilor prezidenţiale, din
16 noiembrie, vor putea intra
în posesia indemnizaţiilor, în
perioada 25-28 noiembrie
2014. Persoanele care au fă-
cut parte din birourile secţiilor
de votare de la turul II sunt
în valoare de 286 de lei pen-

tru preşedinţi şi vicepreşedinţi
acestora şi 109 de lei pentru
fiecare membru al birourilor,
la care se adaugă câte 10 lei
de persoană reprezentând
suma alocată pentru hrană.

Indemnizaţiile pot fi ridicate
de la casieria aflată la subsolul
Primăriei, din Bulevardul Eroi-
lor nr.8, conform următorului

program: în perioada 25-27 no-
iembrie 2014, între orele 08.30
şi 17.00; în data de 28 noiem-
brie între orele 8.30 şi 14.00. 

Beneficiază de aceste indem-
nizaţii 354 preşedinţi şi vice-
preşedinţi şi 1.225 membri care
au facut parte din birourile celor
177 secţii de votare de pe teri-
toriul Municipiului Braşov. A.P.

Se plătesc indemnizaţiile membrilor
birourilor secţiilor de votare din turul II
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Premieră pentru
ortopedia braşoveană! 
La Braşov a avut loc prima
artroplastie de genunchi – o
intervenţie chirurgicală de
înlocuire a articulației unui
genunchi cu o proteză de tip
LEXA. 
Operaţia a
durat mai
mult de
t r e i
ore fi-
ind ex-
t r e m
de complexă
şi a fost efec-
tuată la o
clinică priva-
tă. Echipa de
medici de la Bra-
şov a fost secondată de cu-
noscutul doctor Bernard
Reigniere, chirurg ortoped
de renume din Franţa. 
„Am lucrat  cu o echipă de
medici foarte agreabilă, care
m-a ajutat foarte mult la
acest caz extrem de dificil.
Am avut parte de condiţii
perfecte de desfăşurare
pentru o intervenţie chirur-
gicală cu toată tehnică me-
dicală de ultima genarație.
Acum nu putem decât să
sperăm că pacientul se va
recupera rapid şi îşi va re-

căpăta mobilitatea şi nici nu
va mai prezenţa dureri.” a
declarat doctor Bernard
Reigniere, medic primar cu
supraspecializare în chirur-
gia genunchiului. 

Medicul francez a mai
povestit cu multă

fascinaţie că
primul chirurg
care a inventat
proteza din fil-
deş pentru ge-
nunchi, s-a

născut la Iaşi,
prin anii 1890.
T h e m i s t o c l e s
Gluck a fost părin-

tele artroplastiei ge-
nunchiului, motiv pentru
care dr. Bernard Reigniere
spune că este recunoscător
României că a dat un astfel
de vizionar medicinii.
Dr. Bernard Reigniere este
recunoscut ca o autoritate
în rezolvarea cazurilor difi-
cile de protezare de ge-
nunchi. A condus echipa de
concepţie şi proiectare a
două modele de proteză de
genunchi de revizie şi a pus
peste o mie de astfel de
aparate de înlocuire a arti-
culaţiilor. 

Cum pot obţine studenţii braşoveni 
stagii internaţionale de practică plătită
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Roboți folosiți în lupta împotriva  Ebola
Armata americană a mobi-

lizat o nouă armă în lupta îm-
potriva virusului care
provoacă Ebola: un robot care
emite radia�ii ultraviolete și
este folosit pentru a dezinfecta
obiectele cu care persoanele
infectate au intrat în contact,
conform AFP.

O versiune mai înaltă a ce-
lebrului robot R2D2 din seria
Star Wars, robotul Xenex este
folosit în trei centre medicale
militare și în 250 de spitale
americane pentru a distruge
agen�ii patogeni. El produce
trei pulsuri de raze ultraviolete
în 2 secunde, acoperind un
perimetru de trei metri.

Robotul folosește xenon,

un gaz non-toxic, pentru a ge-
nera radia�iile ultraviolete ce
distrug microbii mai rapid și
mai eficient decât o echipă
umană de decontaminare,
conform medicilor și
exper�ilor. În plus, folosirea
acestui robot asigură dezin-
fectarea și a celor mai inac-
cesibile col�uri, eliminând
posibilitatea erorii umane.

„În prezent acest robot face
parte din strategia noastră
pentru a lupta împotriva epi-
demiei de Ebola, dar el poate
fi folosit și în lupta împotriva
agenților patogeni responsa-
bili de infecțiile nosocomiale”,
a precizat Alton Dunham,
purtător de cuvânt al bazei

aeriene militare de la Lan-
gley, care dispune de un astfel
de robot din luna octombrie.

În cadrul unei conferin�e
academice organizate în luna
noiembrie de către Casa
Albă, oameni de știin�ă și vo-
luntari ai organiza�iilor uma-
nitare au explicat că acești
robo�i pot evacua deșeurile
contaminate. Virusul Ebola
se transmite prin contact di-
rect cu fluidele corporale ale
bolnavilor, iar personalul me-
dical are nevoie de echipa-
mente speciale de protec�ie
pentru a evita contaminarea.
Epidemia de Ebola a făcut
5.459 de mor�i de la începu-
tul anului.

Descoperire istorică într-o peșteră românească
Cu o experien�ă de 30 de

ani în explorare, inginerul chi-
mist Marius Paniti este cel
care a făcut o mare descope-
rire în vara lui 2012, pe când
explora Peștera de sub Carsa,
din Cheile Carașului.

Acesta a descoperit un me-
teorit într-o peșteră din Caraș-
Severin, iar rezultatul
analizelor confirmă faptul că
roca este, așa cum se credea,
veche de milioane de ani, po-
trivit cultural.bzi.ro.

Specialiștii au stabilit că
meteoritul a fost supus unor
temperaturi de trei ori mai

mari decât cele existente pe
Terra și ar fi dus, odată cu
căderea lui, la dispari�ia mai
multor specii printre care și
dinozaurii.

La un moment dat, într-
o galerie, a găsit un perete
imens cu o textură
neobișnuită. Și-a dat seama
imediat că este vorba despre
un meteorit care s-a păstrat
în condi�ii excelente. A tri-
mis atunci spre analiza mos-
tre către universită�i și
muzee celebre, dar și către
NASA. Primele rezultate au
venit din Napoli, unde

specialiștii au confirmat ve-
chimea meteoritului. „Roca
nu putea fi obținută la tem-
peraturile existente pe lava
terestră, deci temperaturile
au fost de 2-3 ori mai mari
decât temperaturile obteni-
bile pe Pământ. Vorbim de
o vechime între 90 și 160 de
milioane de ani”, a declarat
inginerul Marius Paniti.

Roca prinsă în pere�ii
peșterii are câteva mii de
tone și o duritate aparte,
apropiată de cea a diaman-
tului, purtând numele celui
care l-a găsit: Astrid-Paniti.

În luna septembrie a
anului 1985, un cutre-
mur devastator cu o
magnitudine de 8,1 gra-
de pe scara Richter a ucis
10.000 de persoane în
Mexico City.

După acel eveniment, me-
xicanii au investit în cele mai
avansate sisteme de avertizare
în cazul unui cutremur. Ultima
inven�ie îi apar�ine lui  Andres
Meira, un antreprenor local.

Meira doreşte să promoveze
un sistem de alarmare în caz
de cutremur denumit Grillo
(„greiere” în limba spaniolă).
Dispozitivul compact sub for-
mă de cub are dimensiunea
unui ceas cu alarmă şi foloseşte
frecvenţele SASMEX (n.r.
aparate care stochează datele
adunate de la senzorii plasaţi
în principalele puncte cu risc
seismic) pentru a le oferi uti-
lizatorilor cele mai noi infor-
maţii cu privire la iminenţa
unui cutremur.

În momentul în care sesi-
zează o activitate seismică,

Grillo emite un sunet şi o aver-
tizare vizuală. Aparatul va cos-
ta 50 de dolari. Meira speră ca
sistemul să fie adoptat şi în alte
ţări ale lumii. 

Grillo Active este un dispo-
zitiv portocaliu care conţine
un detector sensibil la mişcare,
un microprocesor şi un modul
WiFi pentru transmiterea sem-
nalelor. Grillo se află în trata-

tive cu un important lanţ de
magazine pentru amplasarea
unor asemenea dispozitive la
o distanţă de 500 - 1.000 de
metri de fiecare unitate.

Dispozitivele pentru alertă
în caz de seism pot fi fabricate
pe bani puţini, urmând a fi am-
plasate în orice zonă care dis-
pune de internet. Astfel,
potenţialul alarmei Grillo este

semnificativ, scrie CNN. Ja-
ponia rămâne singura ţară din
lume care este conectată la un
sistem de avertizare timpurie
pentru cutremure. Sistemul
este format din 1.000 de sen-
zori GPS.

Deocamdată, Meira se con-
centrează asupra Mexicului şi
a vândut deja primul lot de
alarme pentru seism Grillo. 

Dispozitiv ieftin de
avertizare în caz de cutremur 

Imagini  din case private, postate pe net de hackeri
Mii de filmuleţe preluate de pe camerele de supraveghere
ale unor apartamente din întreaga lume au fost postate
pe un site rusesc. De cel puţin o lună, zeci de ţări sunt
în alertă din cauza acestor hackeri. Marea Britanie a
cerut autorităţilor de la Moscova să închidă imediat acest
site. Cele mai multe imagini provin de pe camere de su-
praveghere din Statele Unite. Au fost sparte aproape
5000 de sisteme. Locul doi îl ocupă Franţa, urmată de
Marea Britanie.Sunt imagini captate de camerele care
supraveghează bebeluşii, sălile de gimnastică sau, pur
şi simplu, apartamente private. Comisarul britanic pentru
informaţii, Christopher Graham, le-a atras atenţia utili-
zatorilor că parolele iniţiale prestabilite de fabricant nu
sunt sigure. Hackerii folosesc dicţionare electronice de
cel mult o mie de cuvinte prin care, de fapt, nu sparg pa-
rola ci, mai degrabă, o ghicesc.

Cât de sigure sunt Facebook Messenger, WhatsApp sau Skype?
Specialiștii de la Electronic Frontier Fundation au analizat
39 de aplicații pe baza a șapte criterii. Acestea sunt: me-
sajele sunt criptate în tranzit, mesajele sunt criptate cu
o cheie la care furnizorul de Internet nu are acces, poți
verifica în mod independent identitatea celui cu care
vorbești, discuțiile precedente sunt în siguranță dacă da-
tele tale de autentificare sunt furate, codul-sursă este
deschis unei analize independente, cât de bine este rea-
lizată criptarea, s-a făcut un audit independent. Digital
Trends arată că au existat câteva aplicații care au trecut
cu bine toate cele 7 teste. Acestea sunt: ChatSecure +
Orbot, Cryptocat, Signal/RedPhone, Silent Phone, Silent
Text și TextSecure. La polul opus se află Mxit și QQ,
care nu au obținut nici măcar un punct. De exemplu, Fa-
cebook Messenger a trecut cu bine doar de două teste
din șapte, la fel ca WhatsApp, SnapChat și Skype. 
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Vicecampioana României la
handbal feminin, Corona Bra-
şov, a făcut duminică seara pasul
spre optimile de finală ale Cupei
EHF.  După ce în urmă cu o
săptămână au câştigat pe terenul
campioanei Slovaciei, (31-28),
braşovencele s-au impus şi în
faţa propriilor suporteri: 34-27
(18-12) cu Iuventa Michalovce.
Corona Braşov a devenit astfel
a patra formaţie din handbalul
feminin care şi-a asigurat pre-
zenţa în cupele europene şi în
2015. Ieri, şapte jucătoare ale
Coronei au spus prezent la reu-
nirea echipei naţionale, care va
pregăti Campionatul European
din 7-21 decembrie: Brădeanu,
Bondar, Zamfir, Ţăcălie, Chiper,
Hotea, Dedu.

Fericire în tabăra Coronei. După
ce în sezonul trecut Corona a
încheiat rapid conturile cu Eu-
ropa, anul acesta lucrurile au
stat mult mai bine pentru for-
maţia de sub Tâmpa. „A fost un
meci mai uşor decât ne-am fi
aşteptat, după ce s-a întâmplat
în manşa tur. Scorul putea fi
chiar mai mare, nu s-a întâmplat
aşa pentru că au fost şi oscilaţii
în jocul nostru. Calificarea însă
este meritată. Sunt foarte fericit,
pentru că mi-am dorit ca fetele
să termine anul în felul în care
au făcut-o!” a declarat după joc,
principalul Coronei, Bogdan
Burcea. „Ne-am făcut singure
jocul uşor, după tot ce s-a în-
tâmplat în Slovacia! Ne-am dorit
foarte tare să ne calificăm în
optimi şi suntem foarte fericite
că am reuşit acest lucru! O vom
lua în continuare pas cu pas,
vom încerca să câştigăm fiecare
meci, iar apoi vom vedea dacă
vom ajunge în finală sau nu” a
spus şi căpitanul echipei, Aurelia
Brădeanu.

„Dublă” după şase ani! Formaţia
de sub Tâmpa a reuşit să câştige
din nou o dublă partidă în cu-
pele europene după o pauză de
şase ani. Ultima calificare fusese
obţinută în sezonul 2008-2009,
când ex-Rulmentul ajungea
până în semifinalele Cupei
EHF. De atunci, handbalistele
Braşovului au mai avut două
participări în cupele europene,
dar de fiecare dată a ieşit după
primele confruntări: cu Baia
Mare (2009-2010, Cupa EHF)
şi Lokomotiva Zagreb (2013-
2014).

La fete stăm (încă) bine! Dacă
handbalul masculin românesc
la nivel de primă reprezentativă
este de ceva timp în suferinţă,
fetele se „respectă” şi bifează
an de an prezenţe la competiţiile

majore. Situaţia este similară şi
în cazul echipelor de club. HCM
Constanţa a avut în ultimii ani
„abonament” la Liga Campio-
nilor şi la capitolul performan-
ţă... cam atât. În 2015, România
va avea patru echipe în cupele
europene. În afară de Corona
Braşov, s-au mai calificat HCM
Baia Mare (Liga Campionilor

- Main Round) şi HCM Roman
(optimi Cupa Cupelor), Dună-
rea Brăila (optimi Cupa EHF).
În Cupa Cupelor, tur trei preli-
minar, „U” Cluj a fost eliminată
duminică seara cu 53-48 la „ge-
neral” de Radnicki (Serbia).
După 29-29 în tur pe teren pro-
priu, ardelencele au pierdut re-
turul cu 24-19.

Fetele de la Corona Braşov merg mai departe în Europa

Dublă victorie şi
calificare pe semicerc
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Corona Braşov merge mai departe în Cupa EHF

Etapa 15-a, aproape gata
Duminică s-au disputat altre

trei partide ce au contat pentru
etapa cu numărul 15 a primei
ligi de fotbal. Botoşaniul a dat
lovitura la Târgu Jiu, CFR Cluj
a făcut scor cu CSMS Iaşi, iar
Petrolul nu a avut probleme cu
cei de la ASA Târgu Mureş.
Rezultatele înregistrate sunt ur-
mătoarele: 

Pandurii Târgu Jiu - FC Bo-
toşani 1-2

Au marcat: Erico '50 / Batin
'31, Vaşvari '86 (penalti)

CFR Cluj - CSMS Iaşi 4-0
Au marcat: Ivanovski '6, '79,

Tade '67, Javzici '81
Petrolul Ploieşti - ASA Târgu

Mureş 2-0
Au marcat: Albin '16, Ge-

raldo '21
Ultimul joc al etapei, CS U

Craiova – Rapid, s-a disputat
aseară şi s-a terminat după în-
chiderea ediţiei. 

Champions League, actul 5
Meciuri foarte interesante în

această seară în grupele LC, par-
tide care contează pentru runda
cu numărul 5. City nu are la în-
demână decât varianta victoriei,
în meciul de acasă cu Bayern,
pentru a continua activitatea în
primăvara LC. La Gelsenkir-
chen, se va juca derby-ul grupei
G, între Schalke şi Chelsea, iar
Şahtiorul lui Mircea Lucescu îşi
poate asigura calificarea, cu o
victorie în jocul contra celor de
la Athletic Bilbao. Programul
complet al jocurilor din această
seară, arată astfel: 

Grupa E: 
CSKA Moscova - AS

Roma
Manchester City-Bayern

Munchen
Grupa F: 
Apoel Nicosia – FC Bar-

celona 
PSG – Ajax Amsterdam
Grupa G: 
Schalke 04- Chelsea
Sporting Lisabona-Maribor
Grupa H:
BATE Borisov - FC Porto
Şahtior Doneţsk - Athletic

Bilbao

Pagină relizată de
Marian Botezatu

Corona s-a distrat cu Debrecen
După duşul rece de pe teren propriu cu Ujpest, “lupii” de
la Corona au făcut duminică seară, instrucţie cu cei de la
Debrecen, partidă care a contat pentru Liga Mol. Cam-
pioana României a închis tabela la 7-1(2-0, 3-0, 2-1).
Martin Saliga a reuşit o triplă, Mihaly a bifat o “dublă”. Filip
şi Petres şi-au trecut şi ei numele pe lista marcatorilor,
pentru Corona. În urma etapelor desfășurate până acum,
clasamentul sezonului regulat în Liga Mol arată astfel:
1. Dab Docler 44
2. Miskolc 40
3. Nove Zamky 40
4. Corona Brașov 34
5. Debrecen 26
6. Ujpest 23
7. Ferencvaros 22
8. Sport Club Miercurea Ciuc 11
Primele două clasate se califică direct în semifinale, în
timp ce formațiile de la locul 3 până la locul 6 vor intra în
baraj. Calendarul Ligii Mol a ajuns  aproape de punctul
de mijloc, echipele având în jur de 20 de meciuri disputate,
din cele 42 programate înainte de fazele eliminatorii.

HCM a dat de greu
Campioana României la handbal feminin HCM Baia Mare,
s-a calificat în următoarea fază a Ligii Campionilor, acolo
unde echipele din Grupa D se vor împerechea cu cele
din Grupa C. Misiunea formaţiei din Maramureş va fi însă
una foarte grea. În grupa a 2 -a principală a EHF Cham-
pions League, echipele Gyor şi Larvik vor avea 8 puncte,
urmate de Metz Handball cu 4 puncte, Viborg cu trei punc-
te, Savehof cu un punct şi HCM Baia Mare zero puncte.
Fiecare grupă principală este alcătuită din şase echipe,
primele patru urmând să se califice în sferturile de finală.

Aur pentru sabia românească

Scrima românească a continuat seria succeselor din
această toamnă, după medaliile obținute de spadasine
la Legnano și Xuzhou, câștigând medalia de aur cu echi-
pa masculină de sabie în concursul de Cupă Mondială
de la Budapesta, învingând în finală Italia cu 45-44.La
Budapesta, echipa României (Tiberiu Dolniceanu, Alin
Badea, Iulian Teodosiu și George Iancu) a făcut un con-
curs perfect și a izbutit să se claseze pe primul loc, după
ce a învins în ordine Iranul (45-39), Coreea de Sud, în
sferturi (45-41), Germania în semifinale (45-37) și Italia
în finală (45-44). Podiumul a fost completat de actuala
campioană mondială, Germania, care a trecut în finala
mică de Rusia, scor 45-43. Sportivii români sunt pregătiți
la lotul național de antrenorii Mihai Covaliu, Dan Găureanu
și Florin Zalomir.

Miriuţă a lăsat CFR -ul
Antrenorul Vasile Miriuță și-a reziliat contractul cu clubul
de fotbal CFR Cluj, potrivit unui comunicat dat publicității
de gruparea din Gruia. ''Clubul CFR 1907 Cluj și antrenorul
Vasile Miriuță au ajuns la un acord privind rezilierea pe
cale amiabilă a relațiilor contractuale. Îi mulțumim lui Vasile
pentru efortul extraordinar depus în aceste luni la echipă,
pentru locul din clasament și pentru numărul de puncte
acumulate până în acest moment. Mult succes la noua
sa echipă!'', se arată în comunicat. Miriuță, care urmează
să preia echipa ungară Gyor, s-a despărțit de CFR după
o victorie la scor, 4-0 cu CSMS Iași, duminică, la Cluj-Na-
poca. Vasile Miriuță era antrenorul formației clujene din
iarna trecută, după ce pregătise în tur pe Ceahlăul. 

Corona Brașov-Iuventa Michalovce 34-27 (18-12)
Corona Brașov: Brădeanu 8 goluri, Chiper 6, Zamfir 5,
Briscan 3, Hotea 3, Țăcălie 3, Dincă 2, Apetrei 1, Bondar
1, Pricopi 1, Rațiu 1
Iuventa Michalovce: Trehubova 6 goluri, Wollingerova
6, Habankova 5, Kucher 4, Levchenko 2, Szollosiova 2,
Krasko 1, Vargova 1

Manşa secundă,tur trei 
preliminar Cupa EHF



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

PAŞAPORT DE
GERMANIA
-PREMIERĂ-
(TRADING GERMANS)
Regie: Răzvan
Georgescu
(AG), Documentar,
88 min.
ora: 13:30

PUNCT ŞI DE LA
CAPĂT
-PREMIERĂ-
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie,
Romantic, 106 min.
ora: 20:15

JOCURILE FOAMEI: REVOLTA – PARTEA I
-PREMIERĂ-
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART I)

Regie: Francis
Lawrence
(AP-12),
Acţiune,
Aventuri, SF,
123 min.
orele: 13:15,
15:30, 17:45,
19:15, 22:30

DOUĂ ZILE, O
NOAPTE
-PREMIERĂ-
(DEUX JOURS,
UNE NUIT)
Regie: Luc
Dardenne, Jean-
Pierre Dardenne
(AP-12), Dramă,
95 min.
ora: 17:15

NORTHMEN: SAGA VIKINGILOR 
(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15), Acţiune, Aventuri, 97 min.
orele: 15:15, 21:30

MAGIE ÎN LUMINA LUNII 
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG), Comedie, Dramă, 97 min.
ora: 20:00

ELIZA GRAVES 
Regie: Brad Anderson
(N-15), Thriller, 112 min.
ora: 22:15

O MINCIUNĂ NECESARĂ (THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12), Dramă, 110 min.
ora: 18:00

CU CE ŢI-AM GREŞIT NOI, DOAMNE? 
(QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?)
Regie: Philippe de Chauveron
(AP-12), Comedie, 97 min.
ora: 16:15

BOXTROLI -3D– dublat
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony Stacchi
(AG), Animaţie, Aventuri, 97 min.
ora: 14:00
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Joi 27 noiembrie, de la
ora 19:30, la Centrul
Cultural Reduta, are loc
spectacolul de teatru-
concert „Pescăruşul.
Ultimul act”, în regia lui
Carmen Lidia Vidu. 

Interpreţi/coregrafi: Ioana
Marchidan şi István Teglás

Muzica live: Ovidiu Chi-
haia

Soprană: Cătălina Antal.
„Pescăruşul. Ultimul act”

este un spectacol vizual în
care pescăruşi se plimbă me-
reu pe scenă şi, într-o stare
de nerv şi abandon, ne lasă
să vedem frânturi de oameni,
de microfoane, cabluri, chi-
tară, mască, scenă… Textul
spectacolului are la bază al
patrulea act al piesei „Pes-
căruşul” de A.P. Cehov, una
dintre cele mai jucate şi iu-
bite piese din lume. Regizoa-

rea Carmen Lidia Vidu rea -
lizează un spectacol de tea-
tru-concert, o combinaţie de
muzică de operă, muzică post-
rock, dans contemporan, tea-
tru. Toate într-o oră de
emoţie, de iubire, de poveste.

Regizor: Carmen Lidia
Vidu este cel mai tânăr regi-
zor care a montat pe scena
Teatrului Naţional din Bucu-
reşti („Privighetoarea şi tran-
dafirul” de Oscar Wilde –
premiera în 2007), este pri-
mul şi cel mai spectaculos re-
gizor de teatru multimedia din
România. Spune despre ea că
nu respectă nicio regulă atunci
când creează un spectacol şi
vede noţiunea de spectaculos
diferit de alţi regizori. 

Preţ: 25 lei. Biletele sunt
disponibile în seara spectaco-
lului la intrare. Rezervări la
telefon 0722 245 893.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu începi această săptămâna prea bine, treci printr-o
perioada mai dificilă în ultima perioadă. Încearcă să stai
lângă oameni pozitivi, care să te încurajeze.
Taur. Încearcă să adopţi un stil de viaţă mai sănătos, mai
ales dacă munca ta presupune multe ore de stat pe scaun.
Scapă de sedentarism prin sport.
Gemeni. Nu lăsa pe nimeni să îţi strice buna dispoziţie de
astăzi, este foarte important să începi ziua cu dreptul. Dacă
te deranjează cineva, alege doar să te îndepărtezi. 
Rac. Dacă ai scăpat de curând de un viciu sau de o persoană
care îţi făcea mai mult rău decât bine, astăzi ai grijă să nu
revii la sentimente mai vechi. 
Leu. Ai grijă la limbaj astăzi, nu ai vrea să îţi superi şefii
sau pe cineva drag din familie. E posibil că dacă o vei face
să nu mai poţi repara nimic din ceea ce vei strica. 
Fecioară. Vei începe ziua în forţă şi nu te va opri nimeni din
a obţine ce ţi-ai propus. Eforturile tale vor fi răsplătite pe
măsură, însă nu trebuie să te opreşti aici. 
Balanţă. Dacă din punct de vedere financiar nu stăteai foarte
bine, astăzi vei cunoaşte primele schimbări spre mai bine.
O sumă de bani neaşteptată ajunge la tine spre seară. 
Scorpion. Dacă vei greşi astăzi, cu siguranţă nu vei scapa ne-
pedepsit/ă. Fie că este vorba de o greşeală la locul de muncă,
fie de una în plan personal.
Săgetător. Dacă întâmpini unele probleme în dragoste, în-
cearcă astăzi să le iei treptat şi să le rezolvi. Nu vei reuşi
mare lucru dacă nu vei acţiona cu calm.
Capricorn. Bucură-te astăzi de cele mai mici gesturi din partea
persoanei iubite, este momentul să realizezi ce este mai im-
portant în viaţă. Lasă grijile deoparte.
Vărsător. Vei fi remarcat/ă astăzi, iar acest lucru se poate
datora atât şarmului, cât şi competenţelor tale. Situaţia ta
este incertă, e posibil ca munca să se amestece cu pasiunea. 
Peşti. Nu te opri din drum dacă ai început ceva, este foarte
important ca astăzi să îţi învingi impulsivitatea. Înarmea-
ză-te cu răbdare şi luptă până obţii ce îţi doreşti. 

Spectacol de
dans şi muzică
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 25 noiembrie 2014,
la ora 19:00, sunteţi invitaţi la
teatru la Centrul Cultural Re-
duta. Se joacă spectacolul
„Azi...sau poate niciodată”, în
regia Feliciei Dalu.

„Azi sau poate… niciodată”
este o poveste despre iubire şi
pasiune, despre căsătorie şi mo-
notonie, despre societate şi re-
guli… Este în esenţă, o comedie

amară, cu un scenariu ca în via-
ţă. Pentru că „azi sau poate ni-
ciodată” eşti nevoit să iei o
decizie care îţi schimbă total
destinul…pentru că „azi... sau
poate niciodată” e acea decizie
care trebuie luată rapid, chiar
dacă ani întregi te-a frământat. 

Biletele se se pot achiziţiona
de la Centrul Cultural Reduta.
Preţ: 15 lei / 5 lei (pensionari).

Comedie amară la Reduta
◾ Un bilet de pe uşa unui renu-
mit detectiv particular: „Lasă-ţi
amprentele pe clanţă şi te con-
tactez eu”.
◾ Încă o dovadă că nu există
dreptate pe lume: de ce în baruri
nu te servesc dacă eşti beat, în
schimb la McDonalds, chiar dacă
eşti gras ca porcul, nu există res-
tricţii?

◾ Stresul înseamnă să te trezeşti
urlând, apoi îţi dai seama că nu
dormeai.
◾ Culmea singurătăţii: Să nu-ţi
mai scrie nici spamerii!
◾ Luna de miere. El citeşte ziarul
în sufragerie. La un moment dat,
simte un miros puternic de ars.
– Iubito, găteşti sau calci?
◾ Merge un schelet la medic.
Medicul: Acum se vine?

Bancuri

Astăzi în Braşov

4 6 7 9 3 8 5 2 1
8 9 3 1 2 5 6 4 7
5 1 2 7 6 4 8 9 3
7 5 4 3 1 6 2 8 9
3 8 1 4 9 2 7 5 6
9 2 6 8 5 7 3 1 4
6 7 9 2 8 1 4 3 5
1 4 8 5 7 3 9 6 2
2 3 5 6 4 9 1 7 8
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An de an, statul comu-
nist aloca fonduri me-
reu mai mari pentru
asigurarea unor condiţii
de locuit civilizate fiecă-
rui om al muncii, scria
pentru „DN” Leon Scha-
ier, care preciza că nu-
mai în anul 1976,
numărul apartamente-
lor construite în „mun-
cipiul” Braşov, cu
fonduri de la stat, se ri-
dica la 1.180. Dar şi ce-
tăţeanul era chemat să
menţină în stare bună
de folosinţă comună a
imobilelor.

Din păcate, mai erau cetă-
ţeni care dovedeau neglijenţă,
nepăsare faţă de „avutul ob-
ştesc”, degradând locuinţele
pe care le-au primit sau nu
respectau „regulilor de con-
vieţuire socială”. Pentru „era-
dicarea şi prevenirea unor
astfel de atitudini înapoiate”,
care lezau interesele societăţii,
era bine să se ştie, pe atunci,
că Hotărârea nr. 7 a Consiliu-
lui popular al muncipiului
Braşov prevedea, pe lângă

obligaţiile locatarilor, şi o serie
de sancţiuni contravenţionale.
Astfel, „se sancţiona cu amen-
dă de la 200 la 500 de lei, de-
gradarea apartamentelor, [aşa
cum s-a procedat, de pildă, cu
Cicerone Năstase, care nu
avea nu ştiu câte case, am
adăuga, şi care, mutându-se
în casă nouă, a luat cu el...
uşile – cu toc cu tot (incredi-

bil!) de la vechea locuinţă!],
a treptelor, balustradelor şi pe-
reţilor la părţile aflate în fo-
losinţă comună, folosirea
spaţiilor în alte scopuri decât
destinaţia lor, montarea de
sobe de gătit, aragazuri şi
lămpi de gătit în camerele de
locuit, în băi sau holuri, neţi-
nerea în stare de bună func-
ţionare a instalaţiilor sanitare,

construirea unor anexe im-
provizate” (exemplu: Ludovic
Kostany din B-dul Lenin 12
şi A. Deszö din str. Carpaţi-
lor). 

Un aspect inestetic şi neci-
vilizat mai dădeau blocurilor
de locuinţe obiceiul necitadin
şi care amintea de unele filme
din neorealismul italian, al
unora de a expune grandios

rufele la uscat în balcoane –
aşa cum au procedat Viorica
Solomon din B-dul Victoriei,
bloc 39, sau Olimpia Vartic
din str. Avram Iancu nr. 151 B
– sau folosirea balcoanelor
pentru depozitarea unor ma-
teriale şi obiecte, de la jde mii
de sticle, borcane şi butoaie
cu beutură şi murături, gara-
rea motocicletelor şi bicicle-
telor în casa scărilor, în
holurile imobilelor, pe culoare,
terase sau balcoane. 

Apoi, nu mai puţin civilizat
era obiceiul unora de a scu-
tura covoare persane sau nu,
şi carpete oribile cu Răpirea
din serai, căprioare şi cerbi
pe malul râului, peisaje lan-
guroase cu luna şi munţii de
pe balcoane sau ferestre, tone
de praf prăbuşindu-se în ca-
petele vecinilor şi locatarilor,
care aproape că îi luau la bă-
taie pe vinovaţi! Ca să nu mai
vorbim de aruncarea în stradă,
curte sau în spaţiile dintre blo-
curi a ce vrei şi ce nu vrei, de
la pixuri, sticle goale (bine că
nu erau pline!), fructe şi le-
gume putrezite, cartoane şi
hârtii de tot felul, dar şi pisici

moarte etc., de pildă, Ileana
Popa din str. 8 martie, a arun-
cat apa menajeră în stradă! 

Contravenea regulilor de
convieţuire socială şi bătutul
covoarelor în alte locuri decât
cele special destinate şi în alte
ore decât 8-11 şi 18-20. 

În fine, mai erau locatari
care confundau instalaţiile sa-
nitare cu lăzile de gunoi, arun-
când în ele, fără milă, resturi
menajere, cutii de conserve
de peşte sau de fasole cu
„scârnaţi” şi alte obiecte, ceea
ce producea ineluctabil înfun-
darea conductelor de canali-
zare sau alţii care „uitau” că
locuinţa nu era depozit de
lemne, sau... spărgeau lemne
în interiorul locuinţelor! 

Sau, mă rog, am adăuga alte
cazuri „celebre” în epocă: ţi-
gani care intrau cu calul în ca-
sele saşilor pe care le
primiseră de la stat după ple-
carea acestora în R.F.G., sau
care îşi făceau focul în mijlo-
cul aceloraşi case din mobilele
lăsate sau primite! 
(Drum Nou, 20 nov. 1976)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Civilizaţia blocului: În locuinţa
pe care ai primit-o nu faci ce vrei!

25 noiembrie 2014

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

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

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

Miercuri, 6 noiembrie
1935, s-a ţinut în sala Sfa-
tului adunarea generală de
constituire la Braşov a fi-
lialei Institutului Cultural
româno-german sub con-
ducerea prof. univ. Simion
Mândrescu. 

Au participat circa 60 de
persoane din care o treime
români, restul saşi. A luat cu-
vântul prof. Eftimie Mărcu-
lescu care a arătat importanţa
consolidării raporturilor cul-
turale dintre români şi saşi

prin concerte muzicale, ex-
poziţii, şezători culturale, bi-
blioteci. A urmat discursul
prof. Oscar Wittstock în care
a pledat pentru apropierea
dintre cele două naţii. S-a
ales apoi comitetul de con-
ducere format din: Eftimie
Mărculescu, Oscar Witt stock,
Annemarie Schnell, C. Sas-
su, I. Lemeny, I. Hozan, P.
Teodorescu, Samuel Biemel
şi Beckner jr. 
(Gazeta de Transilvania,

nr. 89, noiembrie 1935)

Institut cultural 
româno-german la Braşov

În 23 septembrie 1931 s-a
hotărât înfiinţarea la Braşov
a „Societăţii pentru protecţia
animalelor”. Scopul declarat
era acela „de a proteja anima-
lele şi de a le îmbunătăţi soarta
prin toate mijloacele legale”.
Societatea va căuta să deştepte
în inimile tuturor mila şi inte-
resul pentru vieţuitoare. 

De asemenea se va urmări
şi interveni în cazul persoa-
nelor ce maltratează anima-
lele. Societatea anunţă că
primeşte noi membri, aceştia

urmând să participe activ la
scopurile declarate mai sus. 

Pentru mai multă convin-
gere se face următorul apel:
„Nu poate exista civilizaţie
adevărată care să excludă săr-
manele fiinţe fără protecţie,
de la sprijinul şi mila oame-
nilor. Prin urmare, ajutaţi ani-
malele, care vă aduc foloase
reale”. Semnează în numele
comitetului provizoriu al so-
cietăţii, prof. Herbert. 
(Gazeta de Transilvania, 

nr. 119, noiembrie 1931 )

„Societatea pentru protecţia
animalelor” din Braşov

În 29 octom-
brie 1931,
marele com-
p o z i t o r
G e o r  g e
Enescu s-a
aflat la Bra-
şov susţinând
un concert în sala
festivă a Liceului Honterus. 

Evenimentul a oferit oca-
zia publicului să-l omagieze
pe maestru la împlinirea vârs -
tei de 50 de ani. I s-au oferit
mai multe cununi de lauri,

între care una lucrată în
argint de către „Socie-
tatea Doamnelor Ro-
mâne” din Braşov. 

În articol se spune
că „Maestrul părea că

se întrece pe sine în in-
terpretarea programului

variat, transportând numero-
sul public în cele mai înalte
sfere ale artei sale divine”. 
(Gazeta de Transilvania,
nr.113, noiembrie 1931)

George Enescu, 
sărbătorit la Braşov
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Cel mai scump sedan din
gama Porsche va costa
263.000 de dolari. Urmă-
torul model din familia
Panamera este Turbo S
Executive, care poate fi
achiziţionat pentru suma
de 200.500 de dolari.

Bolidul exclusivist Paname-
ra Exclusive Series a fost lan-
sat în cadrul Salonului Auto
de la Los Angeles. 

Caroseria lui Panamera Ex-
clusive Series a fost vopsită
manual în două culori (negru
şi castaniu), dar Porsche pre-
cizează că vinde şi versiunea
într-o singură nuanţă. Sub ca-
potă, sedanul Porsche Pana-
mera Exclusive Series are un
motor turbo V8 de 5,7 litri şi
570 cai-putere, transplantat
de la Panamera Turbo S. Mo-
delul Exclusive este dotat cu
jante negre de 20 de inci, de-
numite „Sport Classic”.

Exclusive Series se diferen-
ţiază de restul sedanurilor
Porsche prin interiorul finisat
manual. De asemenea, pasa-
gerii locurilor din spate se vor
bucura de sistemul multime-

dia Rear Seat Entertainment.
Sistemul dispune de două mo-
nitoare generoase HD de 10
inci, cu DVD player şi camere
integrate. Cumpărătorii seda-
nului Porsche Exclusive Series

vor primi cadou un set format
din cinci genţi din piele Pol-
trona Frau. Porsche va con-
strui doar 100 de modele
Panamera Exclusive Series,
numerotate individual.

Bolidul exclusivist
de la Porsche

Renault mută în Algeria o parte din
producţia modelului Symbol, de la Mioveni

La mai puţin de un an de
când Renault a decis mutarea
a trei sferturi din producţia
modelului Dacia Sandero de
la Mioveni la Tanger în Ma-
roc, francezii au în plan şi re-
locarea unei capacităţi de
producţie de 25.000 de ma-
şini Renault Symbol din Ro-
mânia, la noua uzină din
Oran, Algeria, deschisă săp-
tămâna trecută, scrie ZF.

„Uzina din Algeria va pro-
duce Renault Symbol pentru

a răspunde cererii pieţei loca-
le. Aceasta va însemna că pro-
ducţia de Symbol pentru piaţa
algeriană va trece treptat de
la Mioveni la uzina din Oran.
Uzina de la Mioveni va con-
tinua să livreze modelul Dacia
Logan pentru piaţa algeriană.
În România, la Mioveni se va
produce în continuare modelul
Renault Symbol pentru piaţa
turcă”, au declarat reprezen-
tanţii Direcţiei de Comunicare
Renault România

În virtutea unui acord semnat
în luna decembrie 2012 între
Renault, Société Nationale de
Véhicules Industriels (SNVI)
şi Fonds National d'Investisse-
ment (FNI), statul algerian va
deţine 51% din acţiunile uzinei,
iar grupul francez va deţine res-
tul de 49%. Compania Dacia a
fost preluată de Renault în anul
1999. Relansată în 2004 cu
modelul Logan, Dacia a devenit
un jucător de notorietate pe pia-
ţa auto europeană.

Mazda lansează primul său SUV 
Mazda a prezentat noul

CX-3 cu ocazia Salonului
Auto de la Los Angeles 2014.

Noul SUV de mici dimen-
siuni este cel de-al cincilea
model Mazda de nouă gene-
raţie care prezintă tehnologiile
premiate SKYACTIV îm-
preună cu design-ul KODO –
Soul of Motion. Odată cu lan-
sarea globală, care va începe

cu piaţa din Japonia în primă-
vara anului 2015, CX-3 va de-
veni un membru de bază al
noii game Mazda.

Modelele europene vor fi
disponibile în trei variante de
motorizare: benzină SKYAC-
TIV-G 2.0 în două versiuni
de putere şi noul SKYACTIV-
D 1.5 diesel. Modelul va fi
echipat cu transmisia cu şase

trepte automată SKYACTIV-
Drive sau manuală SKYAC-
TIV-MT. SUV-ul compact
Mazda va putea fi comandat
în variantă cu tracţiune fron-
tală sau cu sistemul de trac-
ţiune integrală de nouă
generaţie Mazda.

Noua Mazda CX-3 va be-
neficia de cele mai recente
sisteme de siguranţă activă
i-ACTIVSENSE, precum şi
de protecţia pasivă eficientă
a caroseriei uşoare, dar rigide,
SKYACTIV-Body. Adaptată
la nevoile unei pieţe moderne,
autovehiculul oferă, de ase-
menea, un pachet generos de
infotainment, care include sis-
temul de conectivitate MZD
Connect.

XC40. SUV Volvo mic
Compania chinezească Volvo a anunţat că are în plan un
SUV de mici dimensiuni care urmează să fie botezat XC40.
„Un SUV mic se situează foarte sus pe lista noastră de
obiective. Există o tendinţă evidentă spre adoptarea unor
proporţii reduse şi ne propunem să le oferim clienţilor un
SUV mic, însă care va păstra natura premium”, a declarat
Hakan Samuelsson, CEO-ul Volvo, conform Autocar.co.uk.
XC40 va fi bazat pe viitoarea platformă CMA fabricată în
parteneriat cu firma mamă Geely. Volvo a anunţat că doreşte
ca vânzările anuale să crească de la 450.000 de unităţi în
prezent la peste 800.000 de vehicule până în 2020.

Aston Martin, refuzat
Şeful concernului german Daimler a infirmat că ar urma
să fie preluat de marca britanică Aston Martin. Firma care
produce Mercedes era cotată ca posibil jucător în pre-
luarea maşinii britanice, după ce au cumpărat şi 5% din
acţiuniile mărcii Gaydon, furnizor de motare şi tehnologii
pentru Aston Martin. Dieter Zetsche, şeful Daimler, şi-a
motivat afirmaţia prin faptul că Mercedes-Benz vinde
peste un milion de unităţi pe an, în timp ce Aston Martin
vinde 4.000 de unităţi pe an, iar diferenţa enormă între
volumele realizate ar aduce probleme pentru nemţi. Daim-
ler şi Aston Martin au un parteneriat tehnic prin care nemţii
le furnizează britanicilor componente electrice şi electro-
nice, alături de motorizări V8 dezvoltate de divizia AMG.

Disponibilizări la Ford România 
Ford România a anunţat că, din cauza scăderii cererii
pe piaţa auto din Europa, implementează un program
de încetare voluntară a contractului individual de muncă
pentru 680 de angajaţi ai uzinei din Craiova. Salariaţii
se pot înscrie în acest program până la 18 decembrie,
iar în cazul în care, prin înscrierile voluntare a angajaţilor,
nu va fi atinsă ţinta de reducere de personal, se va trece
la un program de concedieri pe motive economice.


