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METEO

Operaţiile vor putea fi făcute efectiv după ce Ministerul Sănătăţii
va aloca banii pentru dotarea laboratorului de analize

Şase călăreţi îmbrăcaţi în cos-
tume tradiţionale vor însoţi
un car alegoric cu produse
specifice agricultorilor din
Stupini, în deschiderea „Târ-
gului de Toamnă” organizat
de Primăria Braşov, în parte-
neriat cu Agenţia Metropoli-
tană Braşov, în perioada 27

septembrie – 5 octombrie.
Faţă de ediţiile anterioare, mu-
nicipalitatea a luat decizia ca
târgul să se desfăşoare doar
pe platforma de la Roman, în
locul în care se ţine de obicei
talciocul de sâmbătă şi dumi-
nică, au precizat reprezentanţii
Primăriei. 

30 de elevi din trei colegii bra-
şovene au şansa să participe
la cea de-a doua ediţie a pro-
gramului iniţiat de către Aso-
ciaţia Femeilor de Afaceri şi
a Femeilor Conducătoare de
Întreprinderi. Astfel, după cele
şase luni de activităţi în cadrul
principalelor instituţii publice

braşovene, tinerii vor putea
alege să se implice activ în via-
ţa comunităţii lor. „Proiectul
mi s-a părut unul foarte efi-
cient pentru că am avut acces
la absolut toate instituţiile im-
portante din Braşov” a decla-
rat Alexandru Şolot (foto),
participant.

Ei sunt liderii de mâine Târg de toamnă în Braşov 

Parţial noros
3°C /15°C

Centru de transplant
renal la Braşov 

pag.2

Stegarii 
merg în optimi

FC Braşov s-a calificat în
optimi, după ce a trecut
de Chindia Târgovişte
cu scorul de 3-1. 

Stagiune deschisă
la Filarmonică

Concertul de deschidere va
fi dirijat de Daisuke Soga
şi va cuprinde opere de 
S.Rachmaninov şi R.Straus.
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Mai este un pas de făcut până când Cen-
trul de transplant renal de la Spitalul Ju-
deţean din Braşov va deveni operaţional.
„Am făcut demersuri la Ministerul Să-
nătăţii şi am promisiuni că din acciza pe
tutun şi alcool vor fi alocate fondurile
necesare pentru aparatura de laborator.

Ar fi culmea să dăm drumul acestei ac-
tivităţi, iar analizele să le facem la Cluj
sau la Bucureşti. Pe lângă faptul că se
pierde foarte mult timp, cresc foarte mult
şi costurile unei in tervenţii”, ne-a declarat
medicul  Marius Neculoiu, senator PNL.
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Angajatul TVR Adrian So-
baru, care în 2010 s-a aruncat
de la balconul sălii de plen a
Parlamentului într-o tentativă
de sinucidere în semn de pro-
test, a intrat ieri cu maşina în
gardul de la Palatul Victoria.
Adrian Sobaru era la volanul
unui autoturism Dacia Break în
momentul în care a intrat în for-
ţă cu maşina într-una dintre ba-
rierele de la intrarea în curtea
sediului Guvernului. După ce a
rupt bariera, Adrian Sobaru a
intrat în forţă cu maşina în cur-
tea Palatului Victoria, unde a
mai mers câţiva zeci de metri.
Jandarmii l-au imobilizat pe
Adrian Sobaru, după care l-au

dus la Secţia 1 pentru a fi au-
diat.

La şedinţa comună a Came-
relor Parlamentului din 23 de-
cembrie 2010, la care a
participat premierul Emil Boc,
electricianul TVR Adrian So-
baru s-a aruncat de la balconul
sălii de plen a Parlamentului,
într-o tentativă de sinucidere, în

semn de protest, el strigând:
„Boc, aţi luat drepturile copii-
lor”. Sobaru a căzut de la o dis-
tanţă de cinci metri peste unul
dintre pupitrele sălii de plen, pe
care l-a şi rupt. El purta un tri-
cou pe care scria „Ne-aţi ciu-
ruit/Ne-aţi ucis viitorul copiilor
noştri/ Ne puteţi lua viaţa şi ba-
nii, dar nu şi LIBERTATEA”.

Torţionarul Vişinescu, la primul termen
Dosarul în care torţionarul

Alexandru Vişinescu este
acuzat de crime împotriva
umanităţii pentru perioada în
care a condus Penitenciarul
Râmnicu Sărat a debutat, ieri
la Curtea de Apel Bucureşti,
la primul termen de judecată
constituindu-se parte civilă
soţia generalului Ion Eremia,
deţinut politic sub comanda
lui Vişinescu.

Nicoleta Eremia a dat o de-
claraţie în faţa instanţei, în
care a arătat de ce doreşte să
fie parte civilă în cauză şi a

precizat că cere daune de
100.000 de euro, din care
20.000 de euro daune morale
şi 80.000 de euro daune ma-
teriale. Femeia a arătat că cere
daune morale de 20.000 de
euro întrucât a suferit foarte
mult în perioada regimului
comunist, din cauza funcţiei
deţinute de soţul ei şi a fap-
tului că acesta a fost deţinut
politic. Instanţa a admis ce-
rerea acesteia de a se constitui
parte civilă şi, totodată, a dis-
pus să fie trimise adrese în
numele altor trei persoane

care doresc să fie părţi civile
în cauză.. Următorul termen
de judecată a fost stabilit la
22 octombrie. Institutul de
Investigare a Crimelor Co-
munismului a sesizat Parche-
tul anul trecut cu privire la
Vişinescu, după ce a desco-
perit că acesta s-ar face vino-
vat de moartea a 12 deţinuţi
politici. Procurorii au arătat
în rechizitoriu că în perioada
în care a condus penitencia-
rul, între anii 1956-1963,Vi-
şinescu ar fi instaurat un
regim de tortură şi teroare.

Toate cele 14 candidaturi
pentru alegerile
prezidențiale au fost ad-
mise de Biroul Electoral
Central, a declarat pur-
tătorul de cuvânt al BEC,
Marian Muhuleț.

În cursa electorală pentru
Cotroceni vor intra  Klaus Io-
hannis (Alian�a  Creștin-Libe-
rală), Victor Ponta, (Alian�a
PSD-PC-UNPR), Călin Popes-
cu-Tăriceanu (Partidul Liberal
Reformator), Elena Udrea
(Partidul Mișcarea Populară),
Kelemen Hunor (Uniunea De-
mocrată Maghiară din Româ-
nia), Dan Diaconescu (Partidul
Poporului - Dan Diaconescu),
Constantin Rotaru (Partidul
Alian�a Socialistă), Corneliu
Vadim Tudor (Partidul Româ-
nia Mare), William Brânză
(Partidul Ecologist Român),
Mirel Mircea Amari�ei (Pro-
demo) și Szilagyi Zsolt, din

partea Partidului Popular Ma-
ghiar din Transilvania.

De asemenea, vor viza foto-
liul de șef al statului și trei
independen�i - Teodor
Meleșcanu, Monica Macovei
și Gheorghe Funar.

Până pe 26 septembrie se pot
formula contesta�ii în scris la

Curtea Constitu�ională privind
înregistrarea sau respingerea
candidaturilor sau a semnelor
electorale. Contesta�iile se fac
de către candida�i, partide po-
litice, organiza�ii ale cetă�enilor
apar�inând minorită�ilor
na�ionale, alian�e politice,
alian�e electorale și alegători.

Curtea Constitu�ională are
termen până pe 27 septembrie
să solu�ioneze contesta�iile
prin hotărâri definitive.
Candida�ii au timp până pe 27
septembrie să se decidă dacă
renun�ă la candidatură. Can-
didaturile rămân definitive la
28 septembrie.

14 competitori şi-au depus candidatura pentru alegerile prezidenţiale

14 candidați înscriși 
în cursa prezidențială

Atenție, brașoveni!
Nu lăsaţi uşile caselor descuiate, pentru că vă puteţi
trezi cu musafiri nepoftiţi. I s-a întâmplat unui bărbat
care locuieşte în cartierul Bartolomeu. 5 suspecţi, prin-
tre care şi două femei, au sărit, în plină zi, poarta de
acces în curtea imobilului vizat, de unde, pe o ușă lă-
sată descuiată, au intrat în locuință şi au sustras mai
multe bunuri. Poliţiştii chemaţi la faţa locului au demarat
ancheta, i-au identificat pe suspecţi, au efecuat o per-
cheziţie la domiciliul unuia dintre ei şi au recuperat o
parte din bunurile sustrase. Cele 5 persoane implicate,
cu vârste cuprinse între 19 şi 31 de ani, au fost reţinute
şi li s-a propus judecătorilor să emită mandate de ares-
tare preventivă pentru patru dintre inculpaţi. Poliţiştii
Secţiei numărul 3 continuă cercetările în vederea sta-
bilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi pen-
tru recuperarea întregului prejudiciu. Prezumţia de
nevinovăţie fiinţează până când instanţa a pronunţa
sentinţe definitive.

Urmărire ca-n filme, noaptea trecută, în comuna Vulcan
O patrulă a poliţiei a plecat în urmărirea unui autoturism
al cărui şofer nu a oprit la semnalul agentului aflat în
serviciu. Conducătorul auto urmărit de poliţişti a pierdut
controlul volanului, a intrat cu maşina pe contrasens,
pe drumul spre comuna Holbav, a lovit gardul unei
case, iar apoi maşina s-a răsturnat. Şoferul, care a
scăpat nevătămat, a fost scos din autoturism de oa-
menii legii şi audiat. Poliţiştii au stabilit că bărbatul, în
vârstă de 38 de ani, nu are permis de conducere şi
băuse înainte de a urca la volan.  Aparatul etilotest a
indicat o concentraţie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Şoferul a fost dus la Spitalul din Codlea în ve-
derea recoltării de probe biologice pentru stabilirea
alcoolemiei. Suspectul este cercetat, în stare de liber-
tate, pentru conducerea unui autovehicul fără permis
de conducere  şi sub influenţa alcoolului. 

Adrian Sobaru a intrat cu maşina în gardul
Guvernului
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Pacienţii care suferă de di-
ferite forme ale unor boli
cardiovasculare, diabet za-
harat, boli oftalmologice, ne-
frologice, precum şi boli
inf lamatorii reumatice şi
cronice vor beneficia de tra-
tament inovativ.

Ministerul Sănătăţii a pos-
tat ieri pentru dezbatere pu-
blică, proiectul Hotărârii de
Guvern pentru modificarea
şi completarea Anexei la Ho-
tărârea Guvernului nr.
720/2008 pentru aprobarea
Listei cuprinzând denumirile
comune internaţionale cores-
punzătoare medicamentelor

de care beneficiază asiguraţii,
cu sau fără contribuţie per-
sonală, pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asi-
gurări sociale de sănătate.

„Aşa cum am promis, con-
tinuăm procesul de actuali-
zarea a listei de medicamente
gratuite. Dacă în luna iulie
am aprobat introducerea tra-
tamentui inovativ cu 17 mo-
lecule noi orfane, din care 9
pentru tratamentul afecţiuni-
lor oncologice, astăzi (mier-
curi, n.r.), Unitatea de
Evaluare a Tehnologiilor Me-
dicale a propus spre dezba-
tere introducerea a încă 7

produse esenţiale care au fost
evaluate şi care nu aduc chel-
tuieli suplimentare la Fondul
Naţional de Asigurări de Să-
nătate”, a declarat ministrul
Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.

Totodată, Agenţia Naţio-
nală a Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale a in-
format Ministerul Sănătăţii
că rapoartele de evaluare ale
moleculelor pentru actuali-
zarea listei în întregime rea-
lizate în conformitate cu
cerinţele UE vor fi finalizate
şi transmise pentru dezbatere
publică la începutul lunii oc-
tombrie. 

Doar 26 la sută dintre pro-
prietarii de câini sunt de acord
să-i sterilizeze, majoritatea
spunând că ar fi dispuşi să plă-
tească pentru aceasta cel mult
50 de lei, în timp ce 16 la sută
susţin că nu ar cheltui niciun
leu pentru sterilizare, micro-
cipare şi înregistrare, potrivit
unui studiu.

Rezultatele sondajului, rea-
lizat de Mercury Research la
cererea Vier Pfoten, arată că
proprietarii de câini care nu
sunt de acord cu sterilizarea

animalelor indică printre mo-
tive costul ridicat al procedu-
rilor (35 la sută), faptul că
animalele sunt ţinute sub con-
trol, în curţi îngrădite (13 la
sută), dar şi că sterilizarea nu
este naturală, iar câinele are
dreptul să se reproducă (opt
la sută).

Autorii studiului au precizat
că jumătate din populaţia Ro-
mâniei deţine cel puţin un câi-
ne, numărul proprietarilor
acestor animale fiind mai
mare în zonele rurale. Potrivit

sondajului, majoritatea româ-
nilor ar fi dispuşi să plătească
cel mult 50 de lei pentru ste-
rilizarea, microciparea şi în-
registrarea câinilor, în timp ce
16 la sută dintre cei chestio-
naţi au spus că nu ar cheltui
niciun leu pentru aceste pro-
ceduri. De la 1 ianuarie 2015,
proprietarii de câini de rasă
comună riscă amenzi dacă nu
îşi sterilizează, identifică prin
microcip şi înregistrează ani-
malele în Registrul naţional
al câinilor cu stăpân (RECS).

Centrul Universitar
Brașov și Spitalul Ju de -
țean sunt acreditate din
acest an pentru activi-
tatea de transplant re-
nal, a declarat într-un
interviu dr. Marius Ne-
culoiu, senator PNL.

„Va apărea, din 2014, pe
harta țării, încă un spital în
care se va face transplant re-
nal în România. Barcelona
are 17 spitale în care se face
transplant renal. La noi sunt
doar două centre active. Este
o chirurgie de vârf, care pre-
supune o activitate multidis-
ciplinară”  a declarat dr
Marius Neculoiu,  într-un in-
terviu pentru politicidesana-
tate.ro.

Dr.  Marius Neculoiu a vor-
bit și despre avantajele efec-
tuării transplantului, fa�ă de

dializă. „Avantajele economice
și medicale ale transplantului
față de dializă sunt incontes-

tabile. În primul an, costul este
similar cu dializa, dar în anii
următori, costurile întreținerii

transplantului renal scad la
40% din costul dializei, în plus
calitatea vieții este superioară,

pacientul se poate integra so-
cioprofesional” a declarat dr
Marius Neculoiu.

Transplantul renal în Ro-
mânia a evoluat foarte mult.
Dacă în 1992 a demarat ac-
tivitatea de transplant renal
în România, ini�ial de la do-
nator viu, din 1997, odată
cu apari�ia Legii transplan-
tului în 1996, au început
prelevările de la donator ca-
davru și s-a deschis o
porti�ă și pentru transplan-
tul hepatic, și pentru trans-
plantul cardiac. Astăzi,
transplantul de la donator
cadavru a depășit în Româ-
nia transplantul de la dona-
tor viu. Anul trecut, din 260
de transplanturi, 130 de
prelevări au fost de la do-
nator cadavru. Lista de
așteptare este, însă, lungă,
peste 2.500 de pacien�i au

insuficien�ă renală cronică
și suportă dializa renală sau
peritoneală. Doar 1 din 10
beneficiază de transplant re-
nal, pe an.  

Unul dintre proiectele  ca
senator ale dr. Marius Ne-
culoiu este îmbunătă�irea
legisla�iei de transplant

„Pledez pentru introduce-
rea acordului prezumat,
care ar crește numărul de
donatori. În prezent, este ne-
voie de acordul familiei pen-
tru donarea de organe. Prin
introducerea dosarului me-
dical, asiguratului i se cere
acordul explicit. Dacă per-
soanele și-au manifestat
voința de a dona, nu ar mai
fi nevoie de acordul familiei,
bineînțeles, în situația în
care există criteriile clare
de moarte cerebrală” a ex-
plicat senatorul liberal. 

Dr. Marius Neculoiu pune bazele Centrului de transplantul renal la Brașov 

Neculoiu: Centru de
transplant renal  în Brașov

Dezbatere publică pentru 
modificarea listei de compensate
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Doar 26 la sută dintre proprietarii 
de câini, dispuşi să-i sterilizeze
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Începând cu 1 octombrie
2014, angajatorii vor datora
contribuţie de asigurări socia-
le în cotă diminuată cu 5%
raportat la cotele actuale, po-
trivit modificării aduse Co-
dului Fiscal prin Legea nr.
123/2014, publicată în Mo-
nitorul Oficial al României nr.
687 din 19 septembrie 2014.

Astfel, cota datorată de an-
gajatori pentru contribuţia de
asigurări sociale va fi de:

- 15,8% (faţă de 20,8% în
prezent), pentru venituri sa-
lariale obţinute în condiţii nor-
male de muncă;

- 20,8% (faţă de 25,8% în
prezent), pentru venituri sa-
lariale obţinute în condiţii de-
osebite de muncă;

- 25,8% (faţă de 30,8% în
prezent), pentru venituri sa-
lariale obţinute în condiţii spe-
ciale de muncă şi pentru alte
condiţii de muncă.

Cotele individuale (reţinute
din salariul fiecărui angajat)
de contribuţii de asigurări so-
ciale rămân aceleaşi, respectiv
10,5%, indiferent de condi-
ţiile de muncă. De asemenea,
cotele de contribuţie de asi-
gurări sociale de sănătate,

contribuţie pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări so-
ciale de sănătate, contribuţie
de şomaj, contribuţie de asi-
gurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale şi
contribuţie la Fondul de ga-
rantare pentru plata creanţelor
salariale rămân aceleaşi, fiind
reglementate de art. 29618
alineatul (3) din Codul fiscal.

Reducerea cotei angajato-
rilor la contribuţia de asigurări
sociale se va reflecta în dimi-
nuarea cheltuielilor acestora
aferente personalului salari-
zat.

Atenţie la ofertele „nelimitate” la telefonie
Autoritatea Na�ională pen-

tru Administrare și Reglemen-
tare în Comunica�ii
(ANCOM) atrage aten�ia uti-
lizatorilor care de�in sau
achizi�ionează servicii de te-
lefonie și internet în cadrul
unor oferte prezentate ca
având beneficii „nelimitate”
că operatorii telecom pot im-
pune limite de utilizare a mi-
nutelor, SMS-urilor sau datelor
prevăzute în oferte, depășirea
acestora putând conduce la
restric�ionarea accesului la ser-
viciile respective sau chiar la
costuri suplimentare.

„Este bine ca utilizatorii să
știe că ofertele operatorilor te-
lecom promovate ca având be-

neficii «nelimitate» conțin, ade-
sea, restricții sau condiții de
utilizare, cu scopul de a preveni
fraudele sau utilizarea abuzivă
a serviciilor de voce sau date
comercializate de furnizori.
Operatorii sunt obligați să in-
cludă informații despre even-
tualele restricții aplicabile în
contractele încheiate cu utili-
zatorii finali, atât în cazul abo-
namentelor, cât și în cazul
cartelelor preplătite”, preci-
zează reprezentan�ii ANCOM.

Operatorii pot limita bene-
ficiile contractuale în situa�iile
în care traficul lunar de voce
efectuat în afara re�elei are va-
lori mult mai mari fa�ă de tra-
ficul de voce primit din afara

re�elei, sau pot reduce vitezele
de transfer al datelor după con-
sumarea unei anumite cantită�i
de trafic de date (de exemplu,
5 GB).

În plus, pentru a evita utili-
zarea abuzivă, operatorii pot
specifică în contract faptul că
serviciile oferite nu pot fi fo-
losite decât pentru nevoile pro-
prii ale utilizatorilor și nu
pentru testarea de echipamen-
te, recomercializarea serviciu-
lui către ter�i ori folosirea unor
sisteme automate pentru ex-
pedierea de SMS-uri în masă,
efectuarea de apeluri sau
transferul de date cu scopul
ob�inerii de profit în cadrul
unei activită�i comerciale. 

Tendințele pieței de tu-
rism pentru 2015 arată
o creștere de peste 30%
a cererilor pentru
destinații exotice (Mal-
dive, Caraibe, Asia), ac-
centuarea creșterii
numărului de rezervări
pe early-booking și a re-
zervărilor online, potri-
vit specialiștilor din
domeniu.

În prezent, în România,
65% din rezervările pentru
călătorii se fac online, în timp
ce pia�a agen�iilor clasice a
scăzut spre 24%. De aseme-
nea, vârful de vânzări pentru
vacan�ele din vară este, în Ro-
mânia, în luna martie, în timp
ce în alte �ări, precum Ger-
mania, acestea se cumpără
încă din luna ianuarie. 

Una dintre schimbările în-
registrate în pia�ă, în acest an,
este rezervarea vacan�ei de
Revelion încă din septembrie,
românii nemaiașteptând pe-
rioada noiembrie-decembrie
pentru a-și cumpăra astfel de

pachete. Austria și Bulgaria
se men�in în topul pre fe rin -
�elor românilor care vor să-și
petreacă sărbătorile de iarnă
la schi, însă tendin�a rezervă-
rilor pentru destina�iile ,,cal-
de” aduce în prim-plan
Republica Dominicană, dar și
Singapore, o destina�ie nouă,
dar deja cerută pentru Reve-
lion. Pe lângă acestea, Dubai
este o destina�ie care crește
în continuare foarte mult.

,,În România există câteva
locuri excepționale, precum
Viscri, Copșa Mare, Delta Du-
nării, Ulmi, Cheile Grădiștei,

dar și multe altele care sunt
deosebite și cred că atenția in-
dustriei de turism ar trebui să
se îndrepte spre promovarea
lor în străinătate. Emiterea
voucherelor de vacanță va
schimba într-o mică măsură
proporția dintre românii care
călătoresc în străinătate și cei
care merg în țară, dar nu în
sensul că numărul celor care
călătoresc în străinătate va fi
mai redus. Vor fi însă mai
mulți care vor face vacanțe în
România pentru că noi,
agențiile de turism, vom lua
din bazinul balconarilor, adică

al celor care își făceau
vacanța pe balcon, deși pri-
meau de la stat prime de
vacanță. Cred, în continuare,
că prin acordarea voucherelor
va crește numărul de concedii,
în general, și se va schimba
ponderea”, a spus Dragoș
Anastasiu, președintele Euro-
lines România.

Pentru 2015, se estimează
scăderi cu 5-6% pe destina�ia
de vară Turcia, ceea ce va rea-
duce pre�urile la nivelul anului
2012, când vacan�ele de vară
în această �ară erau foarte cău-
tate.

Cererile pentru destinațiile exotice (Maldive, Caraibe, Asia) în creștere în 2015

Tendințele anului 2015 în
turism

Flash economic
Curs de  manager în resurse umane
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, furnizor autorizat
pentru organizarea programelor de formare, organizează
un curs de specializare de manager de resurse umane,
la sediul din Centrul Civic.  Data limită de înscriere la
cursul de specializare este 30 septembrie 2014, iar con-
diţia minimă de acces este ca cei interesaţi să aibă studii
superioare. „Activitatea managerului de resurse umane
este destul de complexă, pentru că presupune pe lângă
coordonarea elaborării planurilor şi politicilor de resurse
umane, cordoonarea elaborării strategiei de resurse uma-
ne dar şi coordonarea activităţii în departamentul de re-
surse umane bineînţeles că presupune şi o monitorizare
a tuturor contractelor de resurse umane şi dacă este cazul
şi o negociere a conflictelor de muncă” a declarat  Daniela
Giol, Director Direcţia de Învăţământ şi Formare Profe-
sională CCI Brașov. Taxa de participare la curs este de
600 de lei iar membrii Camerei de Comerţ şi Industrie vor
plăti 540 de lei. Cursaţii vor primi la absolvire un certificat
emis de Ministerul Muncii şi Ministrul Educaţiei Naţionale.    

Industria brașoveană,  în continuă creştere 
Cifra de afaceri a societăţilor comerciale din industria bra-
şoveană a ajuns la peste 15 miliarde de lei, echivalentul
a aproape 3 miliarde şi jumătate de euro, şi a înregistrat
o creştere de 4 procente în 2013, faţă de anul precedent.
Asta reiese dintr-o analiză a structurii industriei judeţene
care a evoluat ascendent în ultimii ani. Cea mai mare
pondere o deţine industria mijloacelor de transport, urmată
de industria de maşini şi echipamente şi de producţia şi
distribuţia de energie. Producţia industrială a fost tractată
de exporturi, care în 2013 au atins 2,3 miliarde de euro,
produsele care au fost trimise peste hotare fiind maşinile,
aparatele şi echipamentele electrice, mijloacele de trans-
port şi articolele din metale comune.

Cum se calculează CAS-ul de la 1 octombrie



La nivel naţional vor fi or-
ganizate mai multe cursuri de
reintegrare profesională, de-
dicate mamelor copiilor cu di-
zabilităţi. În total, aproape o
mie de mame ale copiilor cu
nevoi speciale vor avea acces
la programe de calificare sau
recalificare profesională, prin-
tre acestea fiind şi cele din
Braşov. Proiectul a fost pre-
zentat şi în oraşul nostru, în
cadrul unei campanii de pro-
movare a unor poveşti de suc-
ces ale femeilor de afaceri.

De multe ori un diagnostic
de dizabilitate pus unui copil
reprezintă pentru mamă o
pauză în ceea ce priveşte evo-
luţia ei profesională.  Prin

acest program mamele vor fi
încurajate să îşi construiacă o
carieră, iar astfel să poată asi-
gura venituri mai mari fami-
liei, dar şi să le crească gradul
de încredere în sine şi inde-
pendenţa. 

Lucrător prin arte combi-
nate, tricotaje sau confecţii,
asistent personal al persoane-
lor cu handicap grav, florar
decorator sau patiser sunt
doar o parte dintre meseriile
propuse.  Asociaţia braşovea-
nă Rază de Speranţa este par-
tener în cadrul acestui proiect
pentru Regiunea Centru.

„Ne dorim foarte mult să
găsim deschidere şi să vină
un număr cât mai mare de

mămici din Braşov care au
copii cu dizabilităţi. Fie că
sunt încadraţi în grad de
handicap sau au un diag-
nostic medical în favoare
dizabilităţii” a declarat Dia-
na Niţă, preşedinte Asocia-
ţia Rază de Speranţă.

Două sute dintre mame
vor putea opta pentru cur-
surile de specializare în
Competenţe antreprenoria-
le.

„Fiind părinte de copil
cu cerinţe speciale toate
energia le-o acordăm noi,
trebuie însă să ne facem
timp şi pentru noi, tocmai
pentru a-i putea ajuta.

Această energie vine şi din ac-
tivităţi pentru noi, mămicile,
fie că este vorba de activităţi
aducătoare de venituri sau
nu” a declarat Mihaela Puş-
caşu, părinte copil cu cerinţe
speciale. 

La finalul programului, or-
ganizatorii îşi doresc să ini-
ţieze peste 20 de activităţi in-
dependente coordonate de fe-
meile din grup ţintă. Proiectul
este cofinanţat din Fondrul
Social European, fiind imple-
mentat la nivel naţional de că-
tre Consiliului National al In-
treprinderilor Private Mici şi
Mijlocii, alături de  Asociaţia
Prietenii Monicăi.  

Diana Bjoza

Asociaţia Femeilor de
Afaceri şi a Femeilor
Conducătoare de Intre-
prinderi Braşov (AFAFCI)
au lansat ieri, la Primăria
Municipiului Braşov,
proiectul “Liderii de mâi-
ne Braşov”, ediţia a
doua, un proiect care se
adresează liceenilor din
clasele a XI-a.

Proiectul “Liderii de mâine
Brasov” are ca obiectiv: edu-
carea tinerilor în spiritul apar-
tenenţei la comunitatea locală
braşoveană prin informarea lor
cu privire la „mecanismul de
funcţionare” al acesteia şi con-
ştientizarea lor despre impli-
carea civică. „Vrem să educăm
elevii claselor a XI-a de la co-
legiile din Braşov pentru a cu-
noaşte mecanismele funcţionă-
rii societăţii, pentru a le arăta
cum funcţionează

administraţia şi pentru le oferi
informaţiile necesare pentru a
deveni cetăţeni activi şi
impicaţi în viaţa societăţii.
Obiectivul este ca elevii parti-
cipanţi în proiect să influenţeze
comunitatea lor, la început la
nivel de liceu, în rândul cole-

gilor şi mai apoi, în cadrul fa-
miliei şi grupului de prieteni.
De asemenea, atragerea în
acest proiect a multor institu-
tii/organizaţii, atât publice cât
şi private, genereaza o abor-
dare pro-activă a implicării ce-
tăţeanului în procesul de luare

a deciziilor la nivel local”, a
declarat Luana Popa, preşe-
dintele AFAFCI.

Beneficiarii direcţi ai pro-
iectului sunt 30 de elevi ai co-
legiilor braşovene “Dr. Ioan
Meşotă”, “Andrei Bârseanu”
şi “Grigore Moisil”. În urma

unui proces de selecţie, elevii,
câtre 10 din fiecare colegiu
menţionat, vor participa, pe
parcursul a şase luni din anul
şcolar 2014-2015, la şase se-
siuni de pregătire conţinând
următoarele module tematice:
leadership, economie, admi-
nistraţie locală, siguranţa
cetă�eanului, educaţie şi
turism. „Noi, Primăria şi Con-
siliul Local Braşov, suntem
parteneri în orice proiect de
acest fel şi vom sprijini desfă-
şurarea acestui proiect şi în
acest an, cu tot ce ţine de par-
tea care priveşte activitatea
Primăriei. Este un lucru bun
şi poate că anul viitor acest
proiect îi va avea în vedere şi
pe elevii de la şcolile profesio-
nale, pentru că şi ei fac parte
din viaţa economică a Braşo-
vului, pentru că majoritatea lor
vor fi angajaţi ai întreprinde-
rilor care produc şi oferă locuri

de muncă în Braşov. Mă bucur
că suntem parte a acestui pro-
iect, alături de toate celelalte
instituţii, şi sper să aibă cât
mai multe ediţii”, a declarat
primarul George Scripcaru.

„Pentru mine a fost foarte
important accesul la instituţiile
din Braşov şi faptul că am pu-
tut vedea din interior modul în
care funcţionează societatea
braşoveană. Prin participarea
la acest proiect am putut să in-
tru în contact cu instituţiile într-
un mod în care nu aş fi făcut-
o altfel, şi am învăţat că în via-
ţă cel mai important este să îţi
doreşti un lucru şi că singura
limitare în calea acelui lucru
eşti chiar tu.”, a spus Alexan-
dru Şolot, în prezent student
la Politehnica Bucureşti, fost
elev la Colegiul Naţional „An-
drei Şaguna” pe parcursul pri-
mei ediţii a proiectului, în pe-
rioada 2012-2013. A.P. 

Tinerii braşoveni vor face  front comun pentru a afla de la cei mai buni cum să devină lideri

Liceenii braşoveni învaţă
să devină liderii de mâine!

Mamele copiilor cu dizabilităţi
îşi pot construi o carieră!
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Strada de promenadă
a străbunicilor 

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

În Piaţa Sfatului, pe şirul cu Catedrala
Ortodoxă se organiza Târgul Grâului.

Însă la sfârşitul secolului al XIX-lea aces-
ta era unul dintre locurile preferate de

plimbare ale braşovenilor. În lucra-
rea sa „Braşovul de altădată”, căr-
turarul Sextil Puşcariu scria despre
„promenada de pe şirul Târgul
Grâului, care era pe atunci corso, cu
trotuarul lui lat, pe care „flanau”
braşovenii, era locul pe care erai si-
gur că întâlneşti cunoscuţi. Când o
fată se logodea, cel dintâi lucru ce îl
făcea era să iasă la „braţetă”, adică
ţinându-se de braţul mirelui. Această

plimbare era pentru cei ce nu observau
verigheta de pe deget. De altfel şi băr-
batul cu nevasta obişnuiau să umble ast-
fel. Parcă îi văd pe profesorul Binder cu
soţie-sa; el şvab, ea franţuzoaică şi amân-
doi unguri mari. Erau la fel de miopi. O
dată se petrecu următoarea scenă. Pe
trotuarul din Târgul Cailor un felinar
arunca umbrea sa pieziţă. Înaintea ei pe-
rechea se opri. Cavaler, domnul Binder
sări singur peste valea care i se părea că
curge pe acolo şi, ajuns la malul celălalt,
dădu mâna  soţiei, care sări de asemeni.”



Şase călăreţi îmbrăcaţi în
costume tradiţionale vor
însoţi un car alegoric cu
produse specifice agri-
cultorilor din Stupini, în
deschiderea „Târgului
de Toamnă” organizat
de Primăria Braşov, în
parteneriat cu Agenţia
Metropolitană Braşov, în
perioada 27 septembrie
– 5 octombrie.

Potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei Braşov,
Sorin Toarcea, carul alego-
ric va pleca din Stupini în
jurul orei 10.00 şi va urma
traseul Strada Lungă – ma-
ternitate – Poarta Şchei –
Hidromecanica – Calea Bu-
cureşti – Poienelor – Plat-
forma Roman, iar rolul
paradei va fi atât de a face
oamenilor cunoscută loca-
ţia târgului, cât şi de a pro-
mova produsele de sezon
ale stupinenilor. 

Faţă de ediţiile anterioa-
re, municipalitatea a luat
decizia ca târgul să se des-
făşoare doar pe platforma
de la Roman, în locul în
care se ţine de obicei tal-
ciocul de sâmbătă şi dumi-
nică. „Am dorit să facem
acest lucru pentru că în pie-
ţe, pe parcursul ediţiilor an-
terioare ale Târgului de
Toamnă, am constatat că

preţurile de cele mai multe
ori erau mai mari decât în
perioada în care nu se des-
făşura târgul. Având în ve-
dere că producătorii vor fi
orientaţi  spre vânzarea
unor cantităţi mai mari,
sperăm ca de data aceasta
să reuşim să oferim preţuri
mult mai bune braşovenilor,
pentru aprovizionarea de
toamnă”, a declarat purtă-

torul de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea. 

Vor fi ridicate trei corturi
mari, câte unul pentru cele
două organizaţii ale produ-
cătorilor partenere ale Ser-
viciului Pieţe din cadrul
Primăriei Braşov – Asocia-
ţia Producătorilor Agricoli
din Stupini şi cea a produ-
cătorilor din Târgovişte –
unde vor fi  expoziţii  cu
vânzare, şi unul pentru pro-
movarea produselor tradi-
ţionale ale Ţării Bârsei. 

Deschiderea oficială a
târgului va avea loc la ora
12.00. Pe parcursul zilei
vor avea loc momente de
dansuri şi muzică populară
specifice Ţării Bârsei. Nu
vor lipsi nici grătarele cu
pastramă sau mustăriile. 

Până în prezent, 40 de
producători şi câţiva agenţi
economici din Braşov au
confirmat prezenţa la târg.

A.P.

Târgul de toamnă
începe în weekend

Fotografii vechi de mai
bine de 20 de ani! Asta pot
admira braşovenii, care vor
trece pragul Muzeului de Et-
nografie din Braşov, cu ocazia
vernisării expoziţiei „Albumul
de familie în comunităţile
multietnice din zona Săcele”.
Pozele aparţin mai mai multor
elevi de la şcolile din Săcele,

iar acestea au fost adunate din
albumele încărcate de istorie
ale câtorva familii de săceleni. 

„Prin acest proiect s-a avut
în vedere implicarea activă a
muzeului în viaţa săcelenilor
pentru a-şi apropia prin in-
termediul fotografiei de familie
valorile comunitare şi identi-
tăţile proprii. Dialogul între

generaţii a creat o legă-
tură între valorile trecu-
tului şi atitudinea lor faţă
de spaţiul cultural în care
ei trăiesc.

O fotografie încărcată
de istorie devine o măr-
turie a vieţii de familie şi
a vieţii comunitare, rostul
proiectului fiind acela de
a consolida identitatea
zonală.„ a declarat Ligia
Fulga, director Muzeul
de Etnografie Braşov. 

Expoziţia „Albumul
de familie în comuni -

tăţile multietnice din zona
 Săcele” poate fi vizitată la
Muzeul de Etnografie până în
luna decembrie.

În acest proiect au fost im-
plicaţi elevi săceleni de la
Şcoala 1, Şcoala 4, Şcoala 5,
Liceul  Teoretic  George
 Moroianu şi Liceul Teoretic
Zajzoni Rab Istvan. 

Grădiniţa cu program prelun-
git „Căsuţa Bucuriei” nr 11 din
Braşov va funcţiona din acest
an şi în clădirea Creşei nr 5 de
pe strada Tudor Vladimirescu
nr 33, aflată în imediata veci-
nătate a actualei grădiniţe. Con-

siliul Local va da în folosinţă
gratuită grădiniţei un spaţiu din
cadrul creşei, în care funcţiona
Centrul pentru Persoane Vâr-
stnice al Direcţiei de Servicii
Sociale, şi care a fost eliberat
odată cu mutarea DSS în noul

sdiu de pe strada Panselelor. Po-
trivit proiectului de hotărâre a
Consiliului Local, grădiniţa va
trebui să achite partea care îi re-
vine din cheltuieli de întreţinere
şi utilităţi, aferente spaţiului în
care se va extinde. A.P.

Expoziţie de fotografie veche 
realizată cu sprijinul copiilor din Săcele

Grădiniţa „Căsuţa Bucuriei” 
se va extinde şi în clădirea Creşei 5
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Campionat de baschet
în scaun rulant, la Braşov
Cel mai mare campionat de
baschet în scaun rulant din
ţară este găzduit de Sala
Sporturilor „Dumitru Popes-
cu Colibaşi” din Braşov, în
perioada 26-27 septembrie. 
Turneul Campionilor de
Baschet în Fotoliu Rulant
începe vineri la ora 10,00
cu un maraton de meciuri

între echipele SK Hobit
Brno din Cehia, Clubul
Sportiv Temerarii Arad,
Fundaţia Motivation Româ-
nia, Clubul Sportiv Lamont
Cluj şi Clubul Sportiv „Cum-
pără Responsabil” Braşov.
Biletul de intrare la meciuri,
valabil pentru cele două
zile, costă 20 de lei.

Regia Locală a Pădurilor Să-
cele a intrat pe ultimii metri
cu instalarea şi testarea tiro-
lianei de la Canionul 7 Scări.
T i r o l i a n a
7 Scări va
avea 2.174
metri lungi-
me, fiind for-
mată din 21
de tronsoane
continue ce
formează lun-
gimea totală a traseului. Vi-
teza pe anumite tronsoane
ale tirolianei va ajunge chiar
şi la 60-70 km pe oră, înăl-
ţimea traseului fiind şi de
peste 25 de metri. Doritorii
trebuie să ştie însă, că există

şi câteva condiţii pentru a pu-
tea folosi tiroliana. În primul
rând tariful va fi de 50 de lei
pentru o tură, persoanele in-

teresate tre-
buie să aibă
minim 1,50
metri înălţime
şi o greutate
între 45 şi 95
de kg. Pentru
copi i  s-au
 instalat la

7 Scări, 2 tiroliene în tandem
ce vor costa tot 50 de lei, dar
pentru 30 de minute de dis-
tracţie continuă. Deschide-
rea oficială pentru turişti va
fi sâmbătă, 27 septembrie,
scrie saceleanul.ro

Tiroliana 7 Scări
se deschide sâmbătă
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Calea Lactee va dispărea 
Calea Lactee, galaxia în care

se află Terra, va fi „canibali-
zată” de galaxia Andromeda,
cu care va intra în coliziune
peste aproximativ 4-5 miliarde
de ani, informează huffington-
post.com.

O nouă simulare pe com-
puter, realizată de International
Centre for Radio Astronomy
Research din Australia, pre-
zintă felul în care va arăta
această coliziune cosmică.

Această simulare face parte
dintr-un nou studiu ştiinţific,
realizat pentru a demonstra fe-
lul în care galaxiile masive,
precum Andromeda, au ten-
dinţa de a creşte „hrănindu-
se” cu galaxii mai mici.

„Toate galaxiile se nasc mici,
dar ele cresc colecţionând gaze
cosmice pe care le transformă
foarte eficient în stele”, a de-
clarat coordonatorul studiului,
Aaron Robotham, profesor la
Universitatea Western Austra-

lia. „Apoi, din când în când,
ele sunt canibalizate complet
de galaxii mult mai mari”, a
mai spus acesta.

Studiul a fost publicat online
în buletinul lunar editat de
Royal Astronomical Society.

În Belgia va fi construită o conductă
subterană prin care va curge bere

O fabrică de bere din Bru-
ges (Belgia) a ob�inut
autoriza�ia de construc�ie a
unei conducte subterane pen-
tru aprovizionarea unui spa�iu
de îmbuteliere aflat în afara
orașului, relatează lepoint.fr.

Prin conductă urmează să
fie transporta�i anual patru
milioane de litri de bere de
la fabrica De Halve Maan, si-
tuată în centrul medieval al
orașului Bruges, la o zonă in-
dustrială de la periferie, unde
băutura va fi filtrată, îmbu-

teliată și depozitată înainte
de expediere. Conducta va
avea  3 km. Construc�ia ur-
mează să înceapă anul viitor,
după îndeplinirea tuturor
forma li tă �i lor administrative.
În pre zent, circa 500 de ca-
mioane intră anual pe străzile
orașului vechi pentru a încăr-
ca berea. Conducta urmează
să ducă „la scăderea cu 85%
a numărului de camioane din
oraș”, a declarat Franky De-
mon, consilier municipal res-
ponsabil cu amenajarea

teritoriului. „Concret, se va
evita și uzarea vechilor pava-
je. Vrem să păstrăm străzile
din centrul vechi în cea mai
bună stare posibilă”, a adău-
gat el.

De Halve Maan, care pro-
duce, printre altele, o bere
blondă emblematică pentru
oraș, este plasată într-un loc
unde activitatea de fabricare
a berii este atestată de cinci
secole, iar unitatea este vizi-
tată anual de peste 100.000
de turiști. 

Renunţarea până în
2050 la cărbune ca sursă
de energie electrică ar
contribui la limitarea
considerabilă a încălzirii
globale şi ar permite
apropierea cu 0,5 °C de
obiectivele trasate de
ONU, potrivit unei ana-
lize ce a fost publicată
înainte de Summitul
ONU pentru climă de la
New York.

Înlocuirea cărbunelui cu
energii regenerabile ar permite
o creştere medie a tempera-
turilor de 3,2°C în jurul anului
2100, în loc de 3,7°C, a su-
bliniat Climate Action Tracker
(CAT), un instrument de mă-
surare pilotat de ONG-uri. 

O astfel de acţiune ar per-
mite apropierea de obiectivul
fixat de ONU, care vizează li-
mitarea încălzirii temperatu-
rilor la +2°C în raport cu era

preindustrială.
Producţia electrică generea-

ză 40% din totalul de CO2
mondial - principalul gaz cu
efect de seră care afectează
clima -, iar cărbunele este în
procent de 70% vinovat de
această situaţie, reaminteşte
CAT. „Eliminarea totală a căr-
bunelui din sectorul electrici-

tăţii până în 2050 ar permite
limitarea (încălzirii) la circa
3,2°C”, potrivit aceluiaşi do-
cument. În acest fel, se va re-
duce cu 25% diferenţa dintre
acea valoare de 3,7°C şi
obiectivul ONU.

Această perspectivă pare
însă puţin probabilă, tendinţele
actuale arătând, dimpotrivă, o

creştere cu aproape 20% până
în 2020 şi cu 35% până în
2030 a emisiilor de CO2 aso-
ciate cărbunelui din sectorul
producţiei de electricitate.
Multe ţări în curs de dezvol-
tare optează pentru energia
produsă pe bază de cărbune,
întrucât aceasta presupune teh-
nologii mai ieftine.

ONU cere autorităţilor să ia măsuri, pentru a limita încălzirea globală

Cum putem limita
încălzirea globală

Angajatorii verifică profilul candidaţilor pe Facebook
Potrivit specialiștilor, peste 80% dintre angajatori verifică
profilul candidaţilor pe Facebook. Comentariile defăimă-
toare despre un fost angajator, fotografiile inadecvate sau
greşelile gramaticale sunt doar câteva aspecte care vă
pot descalifica. 83% dintre angajatori se uită la ce tip de
informaţii împărtăşesc pe facebook candidaţii care îşi
caută un job la compania lor, arată un studiu realizat de
o firmă de recrutare din România. „Putem să vedem dacă
este o persoană care îşi doreşte un mediu stabil, să vedem
starea civilă, dacă are anumite pasiuni care pot fi conexe
sau complementare noului mediu în care dorim să-l an-
gajăm”, a spus Elena Vișan, HR manager. Uneori, anga-
jatorii ajung să afle mai mult decât îşi propun despre o
anumită persoană. Specialiştii în recrutare spun că de
cele mai multe ori greşelile gramaticale descalifică din
start un candidat. În prezent, 7,2 milioane de români au
cel puţin un cont pe reţelele de socializare. 30% dintre ei
au vârste curpinse între 25 şi 34 de ani. 

iPhone 6 Plus are mari probleme de rezistență
Utilizatorii au arătat că telefonul se poate îndoi cu două
degete sau când stă în buzunar. iPhone 6 Plus a fost abia
lansat pe piață și a ajuns la câțiva utilizatori. Din păcate
pentru ei, au descoperit că telefonul se poate îndoi ușor
în buzunar. Un utilizator a testat dacă telefonul său se poate
îndoi cu degetele. El a descoperit că în 30 de secunde,
iPhone 6 Plus devine un telefon... diferit.  Un utilizator You-
tube a testat rezistenţa noului smartphone lansat de Apple.
Bărbatul, care deţine canalul „Unbox Therapy”, a încercat
să îndoaie cu mâinile noul iPhone 6 Plus şi a reuşit. Con-
cluzia: carcasa de aluminiu a noului telefon se îndoaie în
condiţiile în care asupra ei se aplică o presiune moderată.
Până în prezent, compania Apple nu şi-a exprimat un punct
de vedere cu privire la această problemă.
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Pe scurt



FC Brașov s-a califi-
cat în optimile de fi-
nală ale Cupei
României Timișo -
rea na, după ce a
trecut în deplasare
de Chindia Târgo -
viște cu scorul de 3-
1(2-0). Pentru trupa
condusă de Adi Sza-
bo au marcat Liviu
Ganea în minutul
31, Diogo Santos în
minutul 43 și Horia
Popa în minutul 72.
Pentru gazde a
punctat Pătru în mi-
nutul 62.

Stegarii au plecat spre
Târgoviște cu gândul de a res-
pecta calculul hârtiei și de a se
califica în faza următoare a
Cupei României Timișo reana,
în dauna Chindiei, o forma�ie
din cel de-al treilea eșalon fot-
balistic al României.
Brașovenii nu i-au privit de sus
pe adversarii lor și au tratat jo-
cul serios. Astfel, în minutul
doi Ciocâlteu a avut prima
șansă de a înscrie pentru FC
Brașov, dar șutul său a trecut
pe lângă poartă. Zece minute
mai târziu Cătălin Munteanu
a executat foarte bine o lovi-
tură de la col�ul terenului, dar
Cătălin �âră a trimis de pu�in
pe lângă poartă. În minutul 14,
�âră mai irosește o ocazie
mare. Vârful stegarilor a tras
de pu�in pe lângă vinclu după
ce a scăpat singur spre poarta
forma�iei din Târgoviște. În
minutul 19, voleul lui Cătălin

Munteanu a zguduit transver-
sala por�ii apărate de Cristică.
După o ratare a lui Buga, ste-
garii au reușit să deschidă sco-
rul în minutul 31. Buga a
pătruns pe dreapta și a centrat
perfect pentru o reluare simplă
a lui Liviu Ganea. În minutul
37, Chindia putea egala dar
Santos a reușit să salveze în
extremis. Galben-negrii și-au
majorat avantajul în minutul
43 prin Diogo Santos, care a
trimis cu capul în poartă o
minge excelent centrată de Că-
tălin Munteanu. Astfel s-a in-
trat la cabine cu trupa
brașoveană în avantaj de două
goluri, scor 0-2. După pauză,
gazdele au reușit să reducă din
handicap în minutul 62, Pătru
reușind un lob la col�ul lung
peste portarul Mutu. Chindia
a continuat să atace în speran�a
că pot egala, însă experien�a
stegarilor și-a spus cuvântul și
în minutul 72, trupa lui Adi
Szabo a refăcut diferen�a de

două goluri. Horia Popa a pro-
fitat de o gafă a apărării ad-
verse și a punctat pentru FC
Brașov. S-a terminat 3-1 pen-
tru brașoveni care merg în op-
timile de finală ale Cupei
României. Adi Szabo a folosit
următoarea formulă de echipă:
Mutu – Vagner, Diogo Santos
(Moraru 81’), Frâncu, Barna
-  Buga, C. Munteanu (c), Cris-
tea, Ciocâlteu (Grigoraș 64’)-
L. Ganea (H. Popa 53’), Ţâră.

Rapid CFR Suceava a produs sur-
priza. Mar�i și miercuri s-au dis-
putat primele partide din faza
16-imilor de finală ale Cupei
României Timișoreana la fot-
bal. Surpriza zilei de mar�i a
fost oferită de divizionara se-
cundă Rapid CFR Suceava,
care a eliminat-o pe Gaz Metan
Mediaș. Singurul meci care a
avut nevoie de lovituri de de-
partajare, a fost ce din Giulești
dintre Rapid și FC Botoșani,
în care giuleștenii au avut câștig
de cauză. Iată rezultatele înre-

gistrate în primele jocuri
din 16-imile Cupei Ro-
mâniei Timișoreana: CS
Şoimii Pâncota - Pandu-
rii Tg. Jiu 1-2 (Băd '31 /
Mevlja '22, Suciu '85);
CF Brăila – O�elul Gala�i
0-1 (Jula '56); Rapid
CFR Suceava - Gaz Me-
tan Mediaş 1-0 după pre-
lungiri (Negru 103’);
CSM Rm. Vâlcea -
CSMS Iaşi 0-1 (Dedu
‘2); ASA Tg. Mureş -
Concordia Chiajna 4-
1(Axente '27, '66,
Amauri '36, N'Doye '43

/ Dyulgerov '5); Rapid Bucu-
reşti - FC Botoşani 5-4 (după
lovituri de departajare); ASC
Bacău – Ceahlăul Piatra Neam�
1-5 (Călinari '68/ Marc '90+4,
Pavel '91, Popadiuc '99, '103,
'111); Chindia Târgoviște – FC
Brașov 1-3 (Pătru '62 / L. Ga-
nea '31, Santos '43, H. Popa
'72) și Viitorul Axintele – CFR
Cluj 0-2 (Dore '26 '35). Parti-
dele Unirea Jucu – Petrolul
Ploiești și Fortuna Câmpina –
Dinamo s-au terminat după în-
chiderea edi�iei.

Ultimele meciuri. Astăzi se
dispută ultimele meciuri din
16-zecimile Cupei României
Timișoreana. De la ora 16.00
se joacă partidele: Săgeata Nă-
vodari – Viitorul Constan�a,
FC Caransebeș - CSU Craiova
și FC Bihor – U Cluj, de la ora
18.00 se dispută jocul dintre
CS Mioveni și Astra Giurgiu,
iar de la ora 20.30 se întâlnesc
ASC Berceni și Steaua
București.

Stegarii merg
în optimi
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Test anti-doping pentru FC Botoșani
Jucătorii celor de la FC Botoşani vor fi supuşi unui control
anti-doping, după solicitarea acestui lucru de către oficialii
braşoveni. „Este un lucru absolut normal în toate campio-
natele din lume. În cariera mea de conducător am întâmpinat
multe astfel de cereri. Dacă nu au nimic de ascuns, nu are
de ce să fie un scandal în fotbal”, a declarat președintele
stegarilor, Constantin Zotta.  FC Botoşani şi FC Braşov se
vor întâlni sâmbătă în Liga 1, iar oficialii trupei de sub Tâmpa
au depus o solicitare la Liga Profesionistă de Fotbal prin
care se cere efectuarea unui test anti-doping pentru fotbaliştii
moldoveni. „Asta nu trebuia să fie o surpriză pentru noi?
Aşa test anti-doping de am aflat cu o săptămînă înainte?
Să îl testeze pe fundaşul ăla negru din apărare, să plătească
şase milioane numai pentru testul lui de urină. E clar că le
e frică de noi, mă bucur să observ că adversarii ne apreciază
că stăm bine la capitolul condiţie fizică. Nu avem noi jucători
tehnici, ne învârtim de două ori până să lovim mingea, dar
e clar că alergăm. Cei de la Braşov au jucători cu experienţă,
dar e clar că sunt slabi la pregătire din moment ce îşi fac
asemenea probleme. Eu ştiu că echipa e curată, însă dacă
nu e aşa, am încurcat-o”, a declarat Valeriu Iftime, finanţatorul
formației FC Botoşani.

Egali cu Serbia
Reprezentativa de fotbal Under 18 a României a remizat
în primul meci amical din „dubla" cu Serbia.  Gazdele au
deschis scorul, în minutul 25, prin atacantul Saponjic. Ci-
câldău a egalat în minutul 32, din penalty, apoi același Sa-
ponjic a reușit „dubla", în minutul 38. La reluare, tricolorii
au restabilit iarăși egalitatea pe tabelă, scor 2-2, prin golul
aceluiași Cicâldău, care a transformat a doua lovitură de
la 11 metri, iar apoi, în minutul 79, au preluat conducerea,
3-2, datorită reușitei lui Patrick Petre, fiul fostului internațional
Florentin Petre. Rezultatul final a fost stabilit în ultimul minut
de joc, când gazdele au reușit să egaleze. Al doilea joc
dintre selecționatele Under 18 ale Serbiei și României este
programat astăzi la Vršac, de la ora 12.00.

Halep rămâne pe doi, Șarapova a fost eliminată
Jucătoarea Maria Şarapova, locul 4 WTA şi cap de serie
numărul 4, a fost învinsă cu scorul de 7-6 (3), 7-5, de sportiva
elveţiană Timea Bacsinszky, locul 61 WTA, venită din ca-
lificări, în turul 3 al turneului de la Wuhan, şi nu o mai poate
„detrona" pe Simona Halep de pe locul 2 WTA. Sportiva
din Rusia era singura care putea să-i provoace o coborâre
de un loc Simonei Halep în această săptămână, în ierarhia
jucătoarelor profesioniste, după ce românca a pierdut în
turul doi al competiţiei de categorie Premier 5, cu premii de
2,44 milioane de dolari. Pentru a urca pe locul 2 WTA, Şa-
rapova trebuia să se califice în finala turneului de la Wuhan.
Halep, cap de serie numărul 2, a fost învinsă, marţi, cu
scorul de 2-6, 6-2, 6-3, de Garbine Muguruza, locul 22
WTA, în turul doi al concursului. Acesta a fost primul meci
al Simonei Halep după eliminarea suferită în turul 3 al US
Open, la finalul lunii trecute.

Tecău e în semifinale
Perechea alcătuită din românul Horia Tecău şi olandezul
Jean-Julien Rojer s-a calificat în semifinalele probei de dublu
din cadrul turneului ATP de la Shenzhen din China, dotat
cu premii de 590.230 dolari, după victoria cu 6-4, 5-7, 10-
7 în faţa ruşilor Evgheni Donskoy și Teimuraz Gabashvili.
Tecău şi Rojer, principalii favoriţi ai probei, şi-au asigurat
un cec de 9.260 dolari şi 90 de puncte ATP după acest
succes. Câştigătorii din meciul Rohan Bopanna (India)/Ai-
sam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) - Matthew Ebden
(Australia)/Andreas Seppi (Italia) vor juca în sferturi cu pe-
rechea Santiago Giraldo (Columbia)/Michael Venus (Noua
Zeelandă), iar învingătorii vor întâlni în semifinale cuplul
Tecău/Rojer.

A 11-a victorie la profesioniști
Pugilistul Bogdan Dinu l-a învins pe sportivul Kertson Man-
swell din Trinidad-Tobago, prin KO tehnic în repriza a doua,
într-un meci disputat la categoria grea în cadrul unei gale
profesioniste de box la Montreal. Bogdan Dinu, care a sem-
nat în mai un contract cu Interbox, a înregistrat astfel a 11-
a victorie la profesionişti din tot atâtea meciuri. „Sunt foarte
mulţumit de această victorie. Adversarul meu a luptat cu
pugilişti buni, a fost o provocare interesantă şi am fost bine
pregăti pentru acest meci”, a declarat Dinu.

În perioada  4-12 octombrie, pri-
ma reprezentativă de handbal a
României, va avea un stagiu de
pregătire în vederea Campio-
natului European din decem-
brie. Tricolorele vor sus�ine
partide amicale cu Ungaria și Ru-
sia, iar Gheorghe Tadici a convocat
28 de jucătoare pentru a le testa. Selec�ionerul va împăr�i
jucătoarele în două loturi, România A urmând să întâl -
nească Ungaria pe 8 octombrie, la Debrecen, și Rusia
pe 11 octombrie, la Oradea, în timp ce România B va
evolua împotriva Rusiei, de două ori, la Oradea, pe 10
și 12 octombrie. Selec �io nerul Gheorghe Tadici, a con-
vocat la lot și opt jucătoare de la Corona Brașov: portarul
Denisa Dedu, extremele Camelia Hotea și Laura Chiper,
Aurelia Brădeanu (foto), Adriana �ăcălie, Oana Bondar,
Cristina Zamfir și Nicoleta Tudor pentru linia de 9 metri.

Cererea Coronei a fost refuzată
Comisia Tehnică a Federa�iei Ro-

mâne de Handbal nu a acceptat ce-
rerea echipei Corona de a amâna
meciul cu forma�ia HCM Rm. Vâl-
cea, programat duminică, în cadrul
etapei a 7-a, considerând că nu sunt
întrunite condiţiile pentru acest lu-
cru. Oficialii celor de la Corona
Brașov au solicitat amînarea partidei
de duminică din cauza faptului că
mai multe jucătoare au fost lovite
de o viroză. Cinci jucătoare din lotul
Coronei, Hotea, Pricopi, Tudor,
Zamfir și Chiper, dar şi principalul
Bogdan Burcea, au contactat o vi-
roză respiratorie puternică. „Medicul
echipei a încercat să ne pună pe pi-
cioare, dar suntem rău. În partida

de luni de la Roman, fetele n-au fost
la capacitate normală, a jucat fie-
care cum a putut” a declarat. Bur-
cea. În aceste condi�ii, cu o treime
din echipă afectată, Corona Braşov
a cerut amânarea jocului cu HCM
Rm. Vâlcea, programat pe teren
propriu, duminică 28 septembrie.
Federaţia a refuzat cererea astfel că
meciul se va disputa conform pro-
gramării ini�iale. Astfel, Brașovul
va juca două meciuri în patru zile,
cu jumătate de echipă bolnavă, în
timp ce cererea forma�iei din
București de a devansa cu o zi par-
tida cu Brașovul, pentru a avea timp
să pregătească derby-ul cu Baia
Mare, a fost acceptată. 

Opt fete merg la lot
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Filarmonica Braşov a pre-
gătit aproape 70 de con-
certe şi recitaluri, inclusiv
concerte pentru copii, în
stagiunea 2014-2015
care va debuta astăzi, cu
un concert dedicat lui Ri-
chard Strauss.

Filarmonica Braşov îşi des-
chide cea de-a 137–a stagiune
cu un concert simfonic extra-

ordinar susţinut de Orchestra
simfonică, sub bagheta maes-
trului Daisuke Soga; solistă
Naoko Ichikawa – pian. 

Concertul începe de la ora
19.00, la sala Patria.

În program:
S. Rachmaninov – Concer-

tul nr. 2 pentru pian şi orches-
tră

R. Strauss – Poemul sim-
fonic „O viaţă de erou”

Solist: Dănuţ Manea.
Opera lui Strauss se va cân-

ta la Braşov pentru prima oară
după 43 de ani, iar pentru
poemul din deschiderea sta-
giunii s-a solicitat şi sprijinul
unor muzicieni colaboratori
din Sibiu şi Cluj.

Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria” (B-
dul 15 Noiembrie, nr. 50A).

De reţinut este faptul că
accesul publicului în sala de
concert se va efectua între
orele 18.30 – 19.00.

Întrucât la ora 19.00 va
începe efectiv concertul, uşi-
le se vor închide, fără a se
mai permite vreunei per-
soane accesul, indiferent
dacă a achiziţionat sau nu
deja bilete. 

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi poţi transforma o simplă idee într-o soluţie
funcţională pentru unele dintre problemele cu care te-ai
confruntat în viaţa de cuplu. 
Taur. Astăzi nu îţi pierde timpul cu lucruri banale, şi de ase-
menea nici cu persoane de la care nu ai nimic de învăţat.
E posibil că o fostă iubită/un fost iubit să reapară.
Gemeni. Deşi este mijlocul săptămânii şi ar trebui să te ocupi
de serviciu sau de şcoală, nu ar strica să-i acorzi mai multă
atenţie iubitei/iubitului. 
Rac. Astăzi s-ar putea să fii pus/ă într-o situaţie cu încărcătură
emoţională, şi nu te vei simţi deloc bine. Cel mai indicat ar
fi să te retragi în umbră şi să priveşti tot spectacolul.
Leu. Astăzi te vei face auzit/ă şi nu este nimic greşit în această
iniţiativă a ta. Poţi primi în sfârşit răsplata mult meritată pe
plan profesional, aşa că poţi sărbători! 
Fecioară. Astăzi poţi avea şansa de a realiza un parteneriat
cu cineva de valoare, şi cu care poţi avea chiar o relaţie sen-
timentală. Dacă ai deja o relaţie, ar trebui să eviţi tentaţiile.
Balanţă. Astăzi nu trebuie să deranjezi pe nimeni, altfel rişti
la rândul tău să fii deranjat/ă atunci când îţi doreşti mai
puţin. Caută să stai cât mai retras/ă.
Scorpion. Astăzi, energia ta şi dorinţa de a încerca mereu lu-
cruri noi te vor face din ce în ce mai cunoscut/ă. Vei primi
o ofertă de nerefuzat.
Săgetător. Dacă simţi că banii se câştigă din ce în ce mai
greu, astăzi ar trebui să iei primele măsuri de economisire.
Nu ar strica să reevaluezi unele oferte mai vechi.
Capricorn. Astăzi este o zi perfectă pentru a te întoarce în
trecut şi pentru a încerca să te redescoperi. Este momentul
să stai mai mult timp cu cei dragi şi să depănaţi amintiri. 
Vărsător. Este posibil ca astăzi unii colegi sau prieteni să te
enerveze cu adevărat. Încearcă să nu iei doar partea rea a
lucrurilor, altfel rişti să nu mai poţi reînnoda legăturile.
Peşti. Astăzi evită să dai bani cu împrumut, altfel rişti să nu
îi mai recuperezi niciodată. Cu toate că nu se poate spune
că duci lipsa de ei, indicat ar fi nici să nu arunci cu ei. 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 25 septembrie, la
ora 13,00, la Galeria Kronart
sunteţi invitaţi la lansarea

cărţii lui Cornel
Cons tantin Ciomâzgă,
„Se întorc morţii
acasă”.

Romanul va fi
prezentat de Mircea
Brenciu şi Iulian

 Cătălui.
Galeria Kronart se află pe

str. Postăvarului 18. 

Lansare de carte la Galeria
Kronart ◾ – Dacă noaptea dormi prost, de

ce crezi că dimineaţa eşti deştept?
– Pun deşteptătorul să sune.

◾ Doi miriapozi trec pe lângă o
doamnă: 
– Ce picioare grozave are!
– Da, dar cam puţine.

◾ – Bătrânul acela caută de mult
o hârtie de o sută. E foarte nostim.

– De unde ştii că era de o sută?
– Am găsit-o eu.

◾ – Nene, n-aţi văzut pe aici o
mamă fără un copil de mână?

◾ Culmea timidităţii:
Să dai înapoi în faţa unui ceas care
o ia înainte...

◾ Merge un schelet la medic.
Medicul: Acuma se vine?

Bancuri

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

AMERICA, VENIM! -PREMIERĂ-
(AP-12), 90 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:30
SCHIMB DE DAME -PREMIERĂ-
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie, Crimă
orele: 19:15, 21:30
BRÂNCUŞI... DIN ETERNITATE -PREMIERĂ-
(N-15), 116 minute, Dramă
ora: 13:00
LABIRINTUL: EVADAREA -PREMIERĂ-
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 18:30, 21:00
DACĂ AŞ RĂMÂNE
(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
ora: 16:00
PRECUM ÎN IAD, 
AŞA ŞI PE PĂMÂNT
(AS ABOVE, SO BELOW)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
orele: 15:15, 21:45

ÎN MIJLOCUL FURTUNII
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:15, 17:15

DARUL LUI JONAS
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
ora: 14:00
GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
ora: 15:00

Expoziţii 
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) –
grafică şi sculptură. O expoziţie a
Institutului pentru relaţii externe,
Stuttgart. Deschisă până în data de
30 noiembrie 2014 la Muzeul de Artă
Braşov (Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Friederich Miess 1854–1935 –
Expo ziţie retrospectivă la Muzeul de
Artă Braşov (Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9).
Vizitatorii sunt invitaţi să descopere o

colecţie de 38 de cărţi în miniatură.
◾ Albumul de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele – Expoziţie de fotografie veche la
Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A).

Astăzi în Braşov

Stagiune deschisă 
la Filarmonică

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



11

Din presa maghiară
Cercetări privind 
combaterea popândăilor în Ţara Bârsei
Se prezintă daunele produse în agricultură de popândăi
şi o scurtă istorie despre cum s-au luptat oamenii împo-
triva lor de-a lungul timpului. În Antichitate se aduceau
jertfe lui Apollo, zeul recoltei pentru a-i scăpa de rozători.
În Evul Mediu se organizau adevărate „procese” ale
 rozătorilor cu desemnare de avocaţi pentru acuzare şi
apărare. Verdictul „obliga” rozătorii să părăsească ţinutul.
Câteodată se şi „executa” acest verdict, mai ales când
fugeau popândăii din cauza ploilor abundente. 
Încă cu puţin timp în urmă s-a crezut că invazia popân-
dăilor este un blestem şi că animalele cădeau din cer.
În anii de după război unii cercetători au crezut că da-
torită dezvoltării agrotehnicii rozătorii vor dispărea, dar
s-au înşelat.

În Ţara Bârsei topirea lentă a zăpezii favorizează înmul-
ţirea popândăilor. Institutul de Cercetare pentru Pajişti
recent înfiinţat la Măgurele, elaborează metode de pre-
venire a înmulţirii acestor rozătoare.

(Dr. Hamar Márton. Rágcsálókutatás a Barcaságban.
În: Brassói Lapok, an 2, nr.16, 23 aprilie 1970, p.5)

„Braşov, 22 august. Lăudată
prin jurnale şi de publicuri,
demoazela Augusta Bote, cân-
tăreaţă la curtea rusească, so-
sind aici în 20 august, are de
gând a da în 24 un concert.
Dânţuitorii spanioleşti Cam-
brubi şi Manuela şi Lopez încă
sosiră la noi; de aici produ-
cându-se mai întâi în măiestria
lor, vor trece la Bucureşti.”

(Gazeta de Transilvania,
nr. 35, 25 august 1840, p. 1)

„Teatru: Soţietatea ungureas-
că sub direcţia domniei sale Ale-

xe Pali, care în anul acesta pe-
trecu mai multă vreme şi în Bra-
şov şi după cea din Pesta este a
întâia, având mădulari care vor-
besc nu numai ungureşte, dar
şi româneşte şi nemţeşte, are de
gând a trece în Bucureşti, spre
a da acolo opere şi alte bucăţi
în toate trei limbile. Această so-
ţietate în ţara noastră a jucat cu
mulţumire (citeşte câştig); în
ţara vecină e nădejde, ca scoţând
afară ce este a curiozităţii, va
avea şi acolo amatorii săi”. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 37, 8 septembrie 1840, p. 4)

„Soţietatea actorilor un-
guri, care în zilele acestea
ne dădu şi nouă aici trei bu-
căţi jucate în limba româ-
nească (lucru nepomenit în
patria noastră o asemenea
urmare de la o soţietate de
limbă străină) primite de că-
tre publicul românesc înse-
tat de a auzi ceva oricum
produs (adică jucat) în lim-
ba sa, cu destulă plăcere,
plecă în săptămâna trecută
la Bucureşti. Să vedem ure-
chile bucureştenilor, cele
dedate cu tonuri cum am

zice mai de Levant, cum
vor asculta la ty, gy, ny şi
celelalte modificăţii de pro-
nunţiaţie curat ungurească,
trecute şi în limba româ-
nească într-o mare parte a
patriei noastre. Domnul Pali
directorul, avem nădejde că
se va păzi a începe să puie
în ispită gustul publicului
de acolo cu bucăţi prea mari
şi prea grele.”
(Gazeta de Transilvania, nr. 40,

29 septembrie 1840, p. 4)
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Într-o serie de articole apă-
rute zilele trecute în ziarul
Sindicatul CFR (azi Sindicatul
Transporturi şi Comunicaţii),
nu avea un bibliotecar pe sin-
dicat, deşi existau îndrumări
de la CGM în acest sens.
Aceste fapt a avut urmări de-
favorabile, domnea haosul
etc., asupra activităţii biblio-

tecilor din unităţile CFR Bra-
şov şi asupra bibliotecii cen-
trale, instalată la Clubul CFR
„1 Septembrie”. Ei, şi atunci,
Sindicatul Transporturi şi
Comunicaţii a scos din pro-
ducţie pe toarşu’ Popescu
Ion, numindu-l bibliotecar pe
sindicat! Îndată după ce to-
varăşul Popescu a fost scos

din producţie, noul biblio-
tecar a înregistrat şi a întoc-
mit fişele cărţilor bibliotecii
centrale, punând astfel capăt
„desordinei” în care ele se
aflau, iar surplusul de cărţi
a fost repartizat unităţilor
CFR. Pentru ridicarea nu-
mărului de cititori, respon-
sabilul Secţiei Educaţie şi

Cultură, din sindicat, care a
fost eliberat de alte munci
străine de sarcinile sale, şi-a
propus ca zilele acestea să ia
măsuri pentru reorganizarea
bibliotecii de la Depou şi
 Triaj, până acum inactivă.

(Drum Nou – 1 aprilie 1950)

Ruxandra Nazare

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Spectacole în Braşov
25 septembrie 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”

În Sindicatul Transporturi şi Comunicaţii s-a trecut la reorganizarea bibliotecilor
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O tânără din Rusia, stu-
dentă în Anglia, şi-a etalat
pe o stradă londoneză,
considerată terenul de
joacă al bogaţilor excen-
trici, maşina Mercedes
model CLS 250 pe care a
acoperit-o cu un milion
de cristale Swarovski.

În cartierul londonez Kni-
ghtsbridge, tânăra Daria Ra-
dionova i-a lăsat pe toţi fără
grai când şi-a parcat în faţa
unui hotel din zonă, maşina

neobişnuită: un Mercedes,
modelul CLS 350, acoperit
cu un milion de cristale Swa-
rovski, aplicate manual, scrie
Daily Mail.

„Am vrut să am ceva unic
şi special. Cei care l-au făcut
sunt nişte specialişti din Rusia
care au lucrat 12 ore pe zi
timp de două luni. Sunt
foarte fericită de rezultat
şi abia aştept să mă
plimb cu el. De abia
l-au terminat şi, oriun-
de merg, oamenii se opresc să se uite la el.

Primeşte multă atenţie
şi de la cei care trec cu
maşina pe lângă mine
în trafic. Câteodată mi-
e teamă că ar putea
face accident. Toată lu-

mea îi face fotografii”, a po-
vestit tânăra de 21 de ani,
studentă la o şcoală de busi-
ness din Londra.

Mai mult, Daria Radionova
a precizat că atunci când îşi
va vinde bolidul, banii obţi-
nuţi îi va dona în scopuri ca-
ritabile.

Mercedes ornat cu 1 milion
de cristale Swarovski

A fost stabilit portretul ro-
bot al bărbatului ideal de peste
30 de ani, precum şi cel al
bărbatului a cărui vârstă este
sub această limită. 

Rezultatele unui sondaj rea-
lizat pe 1.000 de persoane de
Crown Clinic, un centru bri-
tanic specializat în transplant
de păr şi alte intervenţii este-
tice, au reliefat care sunt tră-
săturile cele mai apreciate la
bărbatul de peste 30 de ani. 

Pe baza observaţiilor stu-
diului, cercetătorii au creat
portretul robot al bărbatului
ideal de peste 30 de ani, scrie
telegraph.co.uk., potrivit Me-
diafax.

C h i p u l
masculin per-
fect are părul
cărunt al lui
George Cloo-
ney, barba lui
David Bec-
kham, ochii
albaştri ai lui
Bradley Co-
oper şi nasul
lui Brad Pitt. 

Oamenii de ştiinţă au creat,
totodată, şi portretul celui mai
frumos bărbat sub 30 de ani,
care trebuie să aibă păr câr-
lionţat şi nearanjat, precum al
lui Harry Styles, membru al
trupei pop One Direction,

ochii albaştri pătrunzători ai
actorului Zac Efron, barba ne-
rasă timp de câteva zile pre-
cum a vedetei americane
Robert Pattison, forma pătrată
a bărbiei lui Ryan Gosling şi
nasul actorului Jamie Dornan.

O editură din Thailanda a
publicat din greşeală pe co-
perta unui manual de mate-
matică o fotografie cu actriţa
porno din Japonia Mana
Aoki, potrivit lefigaro.fr, citat
de Mediafax.

Femeie este îmbrăcată cu o
jachetă neagră, cămaşă albă
şi ţine în mână un caiet, con-
text în care dă impresia unei
profesoare veritabile.

Însă aşa numita „învăţoare”
este o actriţă de filme porno
din Japonia, iar fotografia care
apare pe manualul de mate-

matică este extra-
să din filmul
 pentru adulţi
„Costume Play
Working Girl”.

Manualele
de matema -
tică au fost
distribuite
în librării în
aproximativ 3.000 de co-
pii. Un internaut thailandez a
depistat eroarea editurii. Băr-
batul a publicat câteva foto-
grafii sugestive, care au făcut
turul internetului.

După ce a
fost redistribuită

de aproape
11.000 de ori pe

Twitter, informa-
ţia a generat un val

de polemici în
Thailanda, iar ma-

nualul a fost retras de
la vânzare.

Reprezentanţii edi-
turii şi-au prezentat

scuze publice în urma acestui
scandal şi au precizat că fo-
tografia a fost aleasă la întâm-
plare, de pe internet.

Cătălin Crişan: „Nu mă mai însor”
În 2009, după 14 ani de căsnicie, cântăreţul Cătălin
Crişan a divorţat de Lucia Bubulac, cu care are doi co-
pii: Daria (14 ani) şi Raris (10 ani). În 2011, artistul
s-a căsătorit cu medicul Alina Cupşa. Cei doi au devenit
părinţi în decembrie 2012, iar în noiembrie 2013 au
divorţat. Acum, după două mariaje eşuate, artistul e
decis să nu se mai căsătorească: „Gata, am terminat.
Nu mă mai însor! Am învăţat multe din fostele căsnicii.
Ce mă deranjează pe mine este că, întotdeauna,
 femeia e victimă într-o căsnicie. Întotdeauna el e un
nenorocit, un tată rău” a declarat Cătălin Crişan.

Anca Ţurcaşiu neagă că a divorţat
Naşul artistei, omul de afaceri Cristian Ţânţăreanu, a
făcut o glumă proastă, care i-a lăsat un gust amar ar-
tistei în vârstă de 44 de ani. Acesta a declarat sâmbătă
că ea şi soţul său, Cristian Georgescu, şi-au spus
„adio” în cel mai civilizat mod, ba chiar au rămas în
relaţii foarte bune. Omul de afaceri din Corbeanca a
spus că Anca şi Cristian aveau mici neînţelegeri şi se
şicanau de mai mult timp, ceea ce în timp a deteriorat
relaţia lor. Întrebată dacă a divorţat, Anca Ţurcaşiu a
explicat: „Nu am divorţat şi nici nu am de gând. Totul
este o invenţie, o aberaţie, o joacă ce s-a transformat
dintr-un răspuns în bătaie de joc în altceva... Cineva
m-a întrebat de 100 de ori dacă am divorţat şi eu i-
am spus tot de atâtea ori că nu am divorţat. Dar mi-
a spus că ştie sigur că am divorţat şi în bătaie de joc
i-am spus că dacă ştie mai bine înseamnă că aşa e.
Dar se pare că totul a fost împotriva mea. Seara am
fost împreună cu soţul meu de mână la un eveniment.
Asta este culmea că nu am fost văzută acolo, împreu-
nă. Iar a doua zi am plecat la Bacău, unde am avut
spectacole...”, a spus artista în vârstă de 44 de ani.

Aşa arată cel mai frumos bărbat din lume

O actriţă porno apare pe coperta unui
manual de matematică


