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VALUTĂ

Anul acesta, tradiţionalul brad de Crăciun care a fost deja
montat în Piaţa Sfatului, are o înălţime de 25 de metri şi
o vârstă de 140 de ani. Deschiderea Sărbătorilor de iarnă
va avea loc în data de 6 decembrie, când se va aprinde ilu-

minatul ornamental în tot oraşul. Andra este supriza pe
care reprezentanţii municipalităţii au pregătit-o în acest an
pentru concertul care va da startul târgului de Crăciun din
zona centrului vechi. 

Braşovul devine
„oraş de poveste”

Proiectul de accesabilitate a zonei
turistice Clăbucet – Cioplea din Pre-
deal a demarat la începutul acestei
luni, după ce s-au clarificat toate pro-
cedurile legate de selectarea con-
structorului. Lucrările presupun
reabilitarea a 2,9 km de străzi, ame-
najarea a 3,7 km de piste de biciclete,
precum şi construcţia a trei parcări

etajate dar şi a unei parcări terane
în apropierea domeniului schiabil
din staţiune (aproximativ 1.200 de
locuri). Licitaţia a fost câştigată de
Antrepriza de Construcţii Montaj
din Capitală, care a avut cea mai
bună ofertă din punct de vedere eco-
nomic, respectiv de 33.903.463,92
lei fără TVA. 

Zona Clăbucet – Cioplea se modernizează
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S-au semnat trei noi contracte de fi-
nanţare, la  sediul Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Centru din Alba
Iulia, pentru finalizarea proiectelor de
reabilitare a trei şcoli din judeţele Bra-
şov, Covasna şi Harghita, cererile de
finanţare fiind depuse pe noul apel de
proiecte POR, lansat în februarie 2014.
Cele trei proiecte au o valoare totală

cumulată de peste 27 milioane lei, ne-
rambursabili. La Braşov este vorba
despre mansardarea clădirii Şcolii din
Şercaia. „Trebuie să facem mansarda-
rea pentru a mări capacitatea numă-
rului sălilor de curs pentru că cealaltă
şcoală, şcoala I-IV, săsească, trebuie
retrocedată”, a spus Cristinel Paltin,
primarul comunei.

Investiţii cu bani europeni la Şercaia
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Razie de proporţii 
în taximetrie
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Zeci de autoturisme din domeniu au fost escortate ieri de po-
liţişti în parcarea de pe strada Poienelor, din cartierul Astra.
300 de poliţişti şi jandarmi au participat la o acţiune fără pre-
cedent pentru verificarea legalităţii activităţii unor societăţi
de taximetrie din municipiu. Reprezentanţii unor societăţi de
taximetrie care ar fi adus bugetului de stat un prejudiciu de
peste cinci milioane de lei sunt urmăriţi penal, până în prezent
fiind puse în executare şase mandate de aducere, într-un dosar
în care au loc percheziţii şi audieri la Parchet. pag. 3
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Cresc creditele pentru
populaţie şi firme

Creditele pentru populaţie şi firme au înregistrat în octombrie
o creştere cu 0,3% faţă de septembrie, la 213,78 miliarde
lei, pe fondul aprecierii împrumuturilor în lei cu 1% şi a de-
precierii celor în valută cu 0,2%, iar comparativ cu octombrie
anul trecut, nivelul s-a redus cu 3,3%, a anunţat BNR. „La
31 octombrie 2014, creditul neguvernamental a înregistrat
o reducere de 3,3% (– 4,6% în termeni reali) faţă de 31 oc-
tombrie 2013, pe seama majorării cu 8,1% a componentei
în lei (6,6% în termeni reali) şi a diminuării cu 10,6% a com-
ponentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul
în valută s-a redus cu 10,2%)”, arată BNR într-un comunicat. 
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De asta pot beneficia acum
350 de elevi ai Liceului Teoretic
Petru Rareş din Feldioara. In-
vestiţia a fost realizată de una
dintre cele mai mari companii
de produse electrocasnice de
lux din lume, în parteneriat cu

primăria Feldioara. 
Investiţia în laboratorul IT

face parte dintr-o amplă cam-
panie intitulată „Am grijă, îmi
pasă!”. „Suntem implicaţi într-
un proiect social realizat la un
liceu dn Feldioara, unde am in-

vestit în 24 de calculatoare pen-
tru elevii de aici. Ei îşi pot des-
făşura astfel activitatea în lumea
digitală şi pot face performanţe
cu ajutorul calculatoarelor” a
declarat Hartmut Hohaus, di-
rector general companie. „Ne
aflăm într-o clădire reabilitată
de către Primărie. Pentru labo-
ratorul de informatică, noi am
investit în mobilier, iar firma pri-
vată a achiziționat calculatoa-
rele” a declarat  Sorin Taus,
primarul localită�ii Feldioara

Realizarea acestui proiect im-
portant se înscrie în seria acţiu-
nilor menite să sprijine şi să
faciliteze accesul la educaţie şi
informaţie.

Acțiune la Centrul de zi din  Săcele
Elevii claselor a X-a de la

liceele din Municipiul Săcele
alături de echipa de training
a proiectului „Multimedia-
Pregătire pentru Via�ă” vă
invită să participa�i la o
expozi�ie foto-video ce in-
clude și lansarea filmului de
scurt metraj „Fericire? Sim-
plu!”. 

Evenimentul va avea loc vi-
neri, 28 noiembrie 2014, la
ora 17:00 la Centrul de Zi
pentru copii și tineri din Să-
cele administrat de Funda�ia
FAST în parteneriat cu Pri-

măria municipiului Săcele.
Filmul de scurt metraj “Fe-

ricire? Simplu!” a fost realizat
în întregime de elevii
participan�i în proiect care s-
au ocupat de filmarea scene-
lor, iar la montaj au contribuit
și trainerii cu ajutorul lor. Te-
matica acestuia încurajează
oamenii să caute fericirea în
lucrurile mărunte și confirmă
faptul că posesiile materiale
nu sunt cele mai importante
pentru a fi fericit.

În cadrul expozi�iei, publi-
cul va putea viziona materiale

video de promovare realizate
de elevi și de asemenea,
invita�ii vor avea ocazia să ad-
mire fotografii ce prezintă
bucă�i din vie�ile tinerilor.

Pe parcursul anului, meme-
brii Funda�iei au implementat
curricula multimedia care a
cuprins diferite module de
training  precum și cursuri de
pregătire profesională pentru
un loc de muncă. Pe lângă
acestea, s-au organizat lunar
întâlniri de grup cu jocuri so-
cio-educative și de echipă,
ieșiri în natură, vizite turistice. 

Lucrările de intervenţie
vor fi făcute la corpul
principal şi sala de sport
şi cuprind atât lucrări de
arhitectură şi rezistenţă,
cât şi lucrări de moderni-
zare a instalaţiilor electri-
ce, sanitare şi de încălzire.

„Această reparaţie, finan-
ţată exclusiv de la bugetul lo-
cal, este necesară pentru a
creşte gradul de confort pe
care această unitate de învă-
ţământ îl oferă elevilor şi pen-
tru a le oferi acestora condiţii
de siguranţă. Nu trebuie negli-
jat şi faptul că prin lucrările
de termoizolare a clădirii vor
scădea şi costurile cu încălzi-
rea ei”, a declarat primarul
George Scripcaru.

Potrivit proiectului tehnic, lu-
crările vor fi efectuate atât la
corpul principal al clădirii, cât
şi la sala de sport şi cuprind atât
lucrări de arhitectură şi rezis-
tenţă, cât şi lucrări de moder-
nizare a instalaţiilor electrice,
sanitare, de încălzire etc.  Pentru

a păstra aspectul istoric al clă-
dirii, potrivit avizului Direcţiei
de Cultură, constructorii vor
fotografia întreaga clădire, apoi
vor trece la decopertarea faţa-
dei, montarea izolaţiei exterioa-
re şi refacerea faţadei originale,
inclusiv cu montarea de cără-
mizi aparente.

În cazul sălii de sport, sunt
prevăzute lucrări de consolida-
re, reparaţii acoperiş, schimbare
a tâmplăriei şi a in sta  laţiilor, re-
facerea finisajelor. Este prevă-

zută şi construcţia unor grupuri
sanitare proprii, pe care im-
obilul nu le are în prezent. Ca
şi în cazul clădirii principale,
sala de sport va fi prevăzută
cu centrală proprie, pe gaz. 

Ambele imobile vor fi şi izolate
termic. „Şcoala noastră este din
anul 1905, iniţial a fost o şcoală
de fete, şi de atunci nu a mai
fost reparată prin lucrări de ase-
menea anvergură. Cea mai
mare problemă pe care o aveam
era cu căldura, pentru că aveam
sobe pe lemne şi acestea nu asi-
gurau o încălzire uniformă a să-
lilor de clasă”, a precizat
directorul şcolii, Delia Wusin-
czky. În clădire se aflau 12 clase
de copii, iar şcoala numără, în

total, 850 de elevi. 
Lucrarea a fost es-

timată la 3,7 milioa-
ne lei, însă în urma
licitaţiei organizate
de Primărie, a fost
adjudecată cu suma
de 3,3 milioane lei,
inclusiv TVA, de fir-
ma SC HAR&H

SRL. Durata lucrărilor este de
12 luni, însă constructorul va
încerca să finalizeze înainte de
15 septembrie 2015, astfel încât
copiii să înceapă şcoala în cor-
pul de clădire renovat. A.P.

Au început lucrările de
reparaţii capitale la Şcoala 12

Cazuri de gripă la Brașov
Există şase cazuri clinice de gripă la Braşov, spun re-
prezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică. Bolnavii nu
au fost internaţi şi se tratează acasă după sfaturile spe-
cialiştilor, care le recomandă  să ia antiinflamatoare şi
antitermice în cazurile mai simple sau le prescriu antivirale
şi antibiotice pentru simptomele complicate. Datele Di-
recţiei de Sănătate Publică arată că săptămâna trecută
1200 de braşoveni au fost diagnosticaţi cu infecţii acute
ale căilor respiratorii şi alţi 330 cu pneumonii.

Vânzători de droguri prinși
Chemau clienţii acasă şi le vindeau cannabis contra su-
mei de 40 de lei gramul. Este vorba despre doi tineri din
Braşov, o fată şi un băiat, cercetaţi penal, alături de alţi
3 inculpaţi, de procurorii DIICOT. Suspecţii au ajuns în
faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. Pentru
3 dintre inculpaţi s-a dispus cercetarea sub control judiciar,
iar pentru ceilalţi doi, lăsaţi liberi de Tribunalul Braşov,
Curtea de Apel va pronunţa, decizii definitive.     

Cum va fi vremea miercuri şi joi
Astăzi, valorile termice diurne vor continua să scadă
uşor, astfel încât vremea va fi rece, chiar deosebit de
rece în regiunile extracarpatice. Cerul va fi mai mult noros
în sudul şi în estul ţării, dar şi în zonele joase din restul
teritoriului, însă doar trecător şi izolat vor fi ninsori slabe
sau burniţă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între
-4 grade şi 6 grade, iar cele minime se vor încadra, în
general, între -10 şi 0 grade. Vremea se va menţine rece
mâine, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice.
Cerul va fi temporar noros şi izolat se vor semnala pre-
cipitaţii slabe, mai ales fulguieli, în zona subcarpatică a
Moldovei şi Munteniei, precum şi în Oltenia. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între -4 şi 6 grade, iar cele minime
se vor încadra între -9 şi 1 grad, mai coborâte în estul
Transilvaniei.

Laborator IT dotat cu 24 de calculatoare
moderne şi acces la internet, la Feldioara



Instanţa supremă a decis
ieri arestarea preventivă a fos-
tei şefe a ANRP Crinuţa Du-
mitrean. Oana Vasilescu, fost
vicepreşedinte al instituţiei,
va fi cercetată în libertate sub
control judiciar.

Decizia Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Justiţie nu este defi-
nitivă, putând fi contestată la
aceeaşi instanţă.

Luni seară, fosta şefă a
ANRP, Crinuţa Dumitrean, a
fost reţinută, de procurorii
DNA, în dosarul Alinei Bica.
Dumitrean a fost ulterior în
arestul Poliţiei Capitalei şi
prezentată cu propunere de

arestare preventivă la ICCJ,
privind despăgubirile pentru
un teren supraevaluat cu 61
de milioane de euro, aprobate
în 2011, când Dumitrean era
preşedintele Comisiei Centra-
le de Despăgubiri.

Dumitrean şi Vasilescu sunt
acuzate de abuz în serviciu,
după ce au făcut parte din Co-
misia Centrală pentru Stabi-
lirea Despăgubirilor din
ANRP, care, în 2011, a acor-
dat o despăgubire de
377.282.300 de lei pentru un
teren din Capitală supraeva-
luat cu 263.327.559 lei (echi-
valentul a 62.548.113 euro).

Tot de abuz în serviciu sunt
acuzaţi şi ceilalţi foşti membri
ai comisiei: fosta şefă a DII-
COT Alina Bica, Lăcrămioara
Alexandru, Dragoş Bogdan,
fost vicepreşedinte al ANAF,
toţi fiind arestaţi preventiv,
deputatul PDL Florin Cătălin
Teodorescu şi deputatul
UDMR Marko Attila, pentru
arestarea cărora procurorii cer
aviz la Camera Deputaţilor,
şi Sergiu Diacomatu, fost
membru PMP, în cazul căruia
procurorii anticorupţie au dis-
pus măsura controlului judi-
ciar.

Parchetul Militar deschi-
de anchetă in rem după ac-
cidentul aviatic din jude�ul
Sibiu, în care 8 militari şi-
au pierdut via�a, iar al�i doi
au fost răni�i.

„În continuarea cercetă-
rilor în cauza privind pră-
buşirea elicopterului militar,
în apropierea localităţii Mă-
lâncrav, judeţul Sibiu, procu-
rorii militari au dispus
începerea urmăririi penale sub
aspectul săvârşirii infracţiu-
nilor de neluare a măsurilor
legale de securitate şi sănătate
în muncă, nerespectarea mă-

surilor legale de securitate şi
sănătate în muncă şi ucidere
din culpă”, se arată în comu-
nicatul Parchetului Militar.

Potrivit sursei citate, șapte
martori au fost audia�i de pro-
curorii militari.

Elicopterul militar care s-a

prăbuşit vineri, în jurul orei
10.50, într-o zonă împădu-
rită, în apropiere de Stejă-
riş, aflată între localităţile
Laslea, Mălâncrav şi Iaco-
beni din judeţul Sibiu, apar-
ţinea Bazei Aeriene 71
Câmpia Turzii.

Opt militari din aparatul
de zbor au murit, iar alţi doi
au fost răniţi, fiind preluaţi de
un elicopter SMURD şi duşi
iniţial la UPU a Spitalului Cli-
nic Judeţean de Urgenţă din
Târgu Mureş, de unde au fost
transferaţi la Spitalul de Arşi
din Bucureşti.

Noi arestări în dosarul Alinei Bica

326 noiembrie 2014

Urmărire penală pentru ucidere din 
culpă în cazul prăbușirii elicopterului

Zeci de taxiuri au fost es-
cortate ieri de poliţişti în
parcarea de pe strada Po-
ienelor, din cartierul As-
tra. Locaţia a devenit în
scurt timp aproape neîn-
căpătoare.  

300 de poliţişti şi jandarmi au
participat la acţiune fără prece-
dent pentru verificarea legalităţii

activităţilor unor societăţi de ta-
ximetrie din municipiu. 

În baza unui plan na�ional de
ac�iune,175 poliţişti din Inspec-
toratul judeţean de Poliţie
Brașov și 25 din cadrul  Sec�iei
Regionale Poli�ie Transporturi
Brașov, sprijini�i de 75 jandarmi,
au participat la ac�iunile de ve-
rificare, se arată într-un comu-
nicat al IPJ Braşov. Ac�iunile au

vizat depistarea autoturismelor
tip taxi care folosesc un sistem
fraudulos de taxare, generându-
se astfel infrac�iuni de evaziune
fiscală. De asemenea, în baza
autoriza�iilor emise de
magistra�i, poli�iștii au efectuat
şi 6 perchezi�ii în municipiul
Brașov. Ac�iunile s-au desfășurat
sub coordonarea Parchetului de
pe lângă Curtea de Apel Brașov. 

Potrivit unui comunicat de

presă al Parchetului Curţii de
Apel Braşov, urmărirea penală
în acest dosar a început încă
din 8 iulie, pentru infracţiunea
de evaziune fiscală „reţinân-
du-se că societăţi comerciale
din municipiul Braşov, având
ca obiect de activitate trans-
portul în regim de taxi şi de
închiriere, nu evidenţiază in-
tegral în actele contabile ope-
raţiunile comerciale efectuate

şi veniturile reale obţinute”.
Procurorii nu au precizat

câte firme, şi nici câte persoane
sunt vizate în acest dosar. Ul-
terior, în data de 10 noiembrie,
a fost extinsă urmărirea penală
în cauză, deoarece procurorii
au avut indicii că societăţile vi-
zate „au implementat un mod
de lucru având ca scop obţine-
rea de venituri prin folosirea
de acte justificative nereale ob-
ţinute ca urmare a utilizării
frauduloase a aparatelor de ta-
xat”, se mai arată în comuni-
cat.

Până în prezent, a fost stabilit
un prejudiciu adus bugetului de

stat estimat la suma de cinci
milioane de lei. La prejudiciul
adus bugetului de stat a contri-
buit şi indiferenţa clienţilor în
a solicita bonurile fiscale pentru
cursele efectuate şi achitate.

„Având în vedere că infrac-
ţiunea de evaziune fiscală se
află în sfera securităţii naţio-
nale, fenomenul evazionist fiind
o problemă de securitate eco-
nomică, au fost constituite gru-
puri de lucru la nivelul
parchetelor, care monitorizează
şi desfăşoară acţiuni de eradi-
care a evaziunii fiscale, finali-
zate azi cu acţiuni operative”,
mai precizează procurorii.

EVENIMENT

Razie de proporţii
în taximetria
brașoveană
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Cele mai bune
proiecte pentru tine-
ret derulate în acest
an au fost premiate
sâmbătă, 22 noiem-
brie, în cadrul primei
Galei Naţionale a So-
cietăţii Civile de Ti-
neret, organizate în
staţiunea Covasna,
sub genericul „Inspi-
ră o nouă generaţie”.
În competiţie au fost
înscrise peste 120 de
proiecte din toată
ţara, iar juriul, format
din personalităţi ale
vieţii sociale şi cultu-
rale, a decernat aproape 40
de premii la şapte categorii.

Gala societăţii civile tinere
de la Covasna s-a desfăşurat
sub egida Ministerul Tinere-
tului şi Sportului, cu sprijinul
Ministerului Educaţiei Naţio-
nale şi autorităţile locale.
Şcoala Generală Dumbrăviţa
din judeţul Braşov a obţinut
locul I la categoria Ecologie,
pentru protejarea cristelului
de câmp şi a altor păsări.

Premiul la această categorie
a fost înmânat de către Csibi
Magor – Director WWF Ro-
mania. Locul I obţinut este
meritoriu, fiind rodul muncii
de câţiva ani depusă de echi-
pa câştigătoare, coordonată

d e  p r o f .
Gabriela
Rusu (foto
medalion).

„Proiec-
tul privind
pr o t e j a r e a
cristelului de
câmp s-a desfăşurat în
cadrul ariei protejate de la
Dumbrăviţa, în parteneriat
cu Societatea Ornitologică
Română (SOR) – Sucursala
Braşov. Acesta a vizat atât
inventarierea perechilor cu-
ibăritoare ale speciei din
zona lacului de acumulare de
la Dumbrăviţa, cât şi stabi-
lirea ameninţărilor pentru
cristel, respectiv a măsurilor

de protecţie în
vederea menţi-
nerii sale în ha-
bitat. Cristelul
de câmp este una

din cele mai im-
portante specii de

păsări din zonă, pro-
tejată la nivel mondial, care
depinde de menţinerea şi co-
sirea fâneţelor de către pro-
prietarii terenurilor. Una din
cele mai periculoase acţiuni
care poate duce la dispariţia
sa, este transformarea fâne-
ţelor în teren arabil”, ne-a
declarat conf. dr. ing. Dan
Traian Ionescu, coordonato-
rul SOR – Sucursala Braşov.

Sebastian Dan

Proiectul de accesabilita-
te a zonei turistice Clăbu-
cet – Cioplea din Predeal
a demarat la începutul
acestei luni, după ce s-au
clarificat toate procedu-
rile legate de selectarea
constructorului. 

Pentru realizarea acestor lu-
crări ce presupun reabilitarea
a 2,9 km de străzi, amenajarea
a 3,7 km de piste de biciclete,
precum şi construcţia a trei
parcări etajate (cu două etaje
şi o terasă), dar şi a unei par-
cări terane în apropierea do-
meniului schiabil din staţiune
(aproximativ 1.200 de locuri),
au fost depuse 11 oferte, astfel
că procedura de selecţie a
ofertantului a fost destul de
complexă.

O firmă din Capitală a fost
 desemnată câştigătoare.Licita-
ţia a fost câştigată de Antre-
priza de Construcţii Montaj
din Capitală, care a avut cea
mai bună ofertă din punct de
vedere economic, respectiv de
33.903.463,92 lei fără TVA,

faţă de preţul estimat de
42.259.386,80 de lei. 21% din
acest contract poate fi subcon-
tractat, iar partea din contract
pe care ofertantul a declarat
ca o subcontractează cuprinde
prestări de servicii pentru ma-
nagementul traficului, lucrări
de instalaţii electrice, prepa-
rare şi livrare betoane şi agre-
gate de balastieră, preparare
şi livrare mixturi asfaltice şi
parţial lucrările de turnare a
covorului asfaltic.

Lucrările de excavare pen-
tru amenajarea parcărilor au

demarat deja în zona Clăbu-
cet. Practic, o parcare etajată
cu 450 de locuri va fi con-
struită pe strada Tudor Vla-
dimirescu, alta la Staţia
Teleferic, cu 280 locuri, cea
de-a treia la intersecţia cu
zona Clăbucet (230 locuri) şi
o ultimă parcare supraterană
la Fulg de Nea, cu aproxima-
tiv 110 locuri. 

La finalul implementării
proiectului traficul va fi flui-
dizat şi se va reduce timpul
de călătorie în aceste zone tu-
ristice ale Predealului, cu mi-

nimum 30%, ţinând cont că
autoturismele vor avea asigu-
rate locuri de parcare şi nu
vor mai fi lăsate pe marginea
străzilor. 

Valoarea proiectului este de
peste 52 de milioane de lei,
98% din fonduri fiind acce-
sate de Primăria Predeal prin
Programul Operaţional Re-
gional. Implementarea acestui
proiect înseamnă, totodată, şi
noi locuri de muncă, urmând
să fie create 37 de posturi în
sectorul administrativ şi de
întreţinere parcări.

Se lucrează la parcările
din zona Clăbucet – Cioplea

Ştiri pe scurt
„Anotimpuri la borcan” – proiect pentru casnice
Femeile din Cincu au învăţat să pună compoturi şi
murături. Chiar dacă o făceau de-o viaţă, acum vor
avea atestat pentru asta, graţie proiectului „Anotim-
puri la borcan – regiunea Centru”. Până la finalul
acestei luni, cursantele – 56 de femei fără loc de
muncă – obţin certificarea de lucrător în industria
conservelor din legume şi fructe. Şi tot până la finalul
lui noiembrie, femeile din Şoarş şi Cârţişoara vor în-
cepe o altă rundă de cursuri, care vor fi susţinute în
aceste două sate. Ele merg câte opt ore pe zi în că-
minele culturale sau în spaţiile puse la dispoziţie de
primării pentru susţinerea acestor cursuri şi învaţă
de la teorie până la punerea efectivă în borcan. Pro-
gramul este gratuit şi se adresează gospodinelor
care locuiesc în satele din judeţele Sibiu, Mureş,
Alba, Braşov, Covasna şi Harghita. Programul este
gratuit, iar condiţiile de înscriere sunt ca domiciliul
stabil să fie în mediul rural, să aibă minimum opt cla-
se absolvite şi să nu fie angajate.

Fanfara din Şinca Nouă le cântă 
de Ziua Naţională românilor din Austria
Românii din Austria o să sărbătorească Ziua Naţio-
nală a României la un spectacol traditional. Este
vorba despre un spectacol care se organizează în
data de 29 noiembrie, începând cu orele 18:30, la
Lanzenkirchen, organizat de Radio Tv Unirea îm-
preună cu Asociaţia Austro-Română şi Ambasada
României la Viena. Atmosfera va fi întreţinută de An-
samblul Folcloric şi Fanfara din Şinca Nouă, alături
de solistul folk, Lucian Ştefan. Evenimentul care are
ca scop sărbătorirea Zilei Naţionale a României este
sprijinit de Consiliul Judeţean Braşov şi Asociaţia
pentru Turism şi Ecologie Bucovina.

DIN JUDEŢ

Şcoala Generală Dumbrăviţa, 
locul I la categoria Ecologie



Primăria Codlea organizea-
ză, în 26 noiembrie, în parte-
neriat cu Asociaţia Îngrijire
Acasă o campanie de consul-
tare gratuită a populaţiei. 

Astfel, vârstnicii, persoa-
nele cu handicap sau cu
afecţiuni cronice beneficiază
de analize şi investigaţii me-
dicale gratuite oferite. În ca-
drul acestor evenimente se
vor efectua, gratuit, prin
sprijinul autorităţilor locale:
ecografii abdominale, EKG,
analize de sânge, gimnastică
şi masaj de recuperare, mă-

surarea tensiunii arteriale,
măsurarea glicemiei. 

Acţiunea are ca scop eva-
luarea stării de sănătate a
vârstnicilor din comunităţile
participante, precum şi acor-
darea de sprijin pentru per-
soanele care nu îşi permit
consultaţii la medicii specia-
lişti. Analizele vor fi efec-
tuate la Spitalul Municipal
Codlea. 

Asociaţia Îngrijire Acasă
este o organizaţie non-gu -
vernamentală, cu sediul în
 Braşov, care are ca scop îm-

bunătăţirea calităţii vieţii
 vârstnicilor din România şi
a persoanelor dependente,
aflate în nevoie de îngrijiri
la domiciliu. 

De asemenea, în cadrul
Asociaţiei funcţionează Gru-
pul de sprijin Speranţa, pen-
tru supravieţuitoarele de
cancer genito-mamar, în ca-
drul căruia se organizează
sesiuni de consiliere psiho-
logică şi medicală pentru
doamnele care au învins lup-
ta cu cancerul de sân, uterin
sau ovarian. 

S ă p t ă m â n a
 trecută s-au
semnat trei noi
contracte de fi-
nanţare, la  sediul
Agenţiei pentru
Dezvoltare Re-
gională Centru
din Alba Iulia,
pentru finalizarea
proiectelor de
reabilitare a trei
şcoli din judeţele
Braşov, Covasna
şi Harghita, cere-
rile de finanţare
fiind depuse pe
noul apel de pro-
iecte POR, lansat
în februarie 2014.

Cele trei proiecte au
o valoare totală cumu-
lată de peste 27 mi-
lioane lei nerambursabili. La
Braşov este vorba despre
mansardarea clădirii Şcolii
Generale din Şercaia.

„Trebuie să facem mansar-
darea pentru a mări capacita-
tea numărului sălilor de curs
pentru că cealaltă şcoală, şcoa-

la I-IV, săsească, trebuie retro-
cedată”, a spus Cristinel Paltin,
primarul comunei Şercaia.

„Aceste şcoli vor intra în

următoarele zile în lucrări de
reabilitare şi se alătură celor-
lalte 23 de şcoli din Regiunea
Centru ale căror contracte de

finanţare le-am sem-
nat în ultimele două
luni. Pe acest apel de
proiecte mai avem ce-
reri de finanţare afla-
te în prezent în etapa
de precontractare,
prin care alte 18
şcoli, colegii sau licee
din Regiunea Centru
vor obţine fonduri
pentru finalizarea lu-
crărilor demarate în
ultimii ani pentru
reabilitare, consolida-
re sau modernizare. 

Dupa cum se ştie,
fondurile nerambur-
sabile care sunt puse
la dispozitia benefi-
ciarilor pe acest nou
apel de proiecte, au
rezultat din redistri-
buirile resurselor ne-

cheltuite de la alte programe
operaționale”, a declarat Si-
mion Cre�u, directorul
general ADR Centru.

Pentru finalizarea tuturor
lucrărilor de construc�ie, cei
59 de solicitan�i ce au depus
proiecte, au estimat că le este
necesar un buget de 29,86
milioane de euro fonduri ne-
rambursabile. Prin cele 26
de contracte de finan�are
semnate până în prezent pe
acest apel de proiecte au fost
atrase până acum în regiune
fonduri nerambursabile ce
depășesc valoarea de 10 mi-
lioane euro, investi�ii gestio-
nate de ADR Centru care
vor îmbunătă�i condi�iile de
studiu pentru mai mult de
4.000 de elevi. 

Prin precedentul apel de
proiecte derulat pe acest do-
meniu s-a finan�at reabilita-
rea și dotarea a 40 de școli,
licee sau colegii din Regiu-
nea Centru, pentru care s-au
alocat peste 37 milioane
euro, investi�ii de care bene-
ficiază peste 10.000 de elevi,
precum și profesorii lor.

DIN JUDEŢ 526 noiembrie 2014

Regia Publică Locală a Pă-
durilor Săcele a demarat pro-
cedura de identificare şi cer-
tificare a pădurilor cu valoare
ridicată de conservare, certi-
ficare extrem de utilă din per-
spectiva păstrării biodiversi-
tăţii, dar şi a exploatării din
punct de vedere turistic a celor
mai frumoase şi rare locuri
aflate în pădurile săcelene.

Certificarea ajută la prote-
jarea suprafeţelor cu ecosis-
teme forestiere rare, amenin-
ţate sau periclitate, a pădurilor

cu rol hidrologic deosebit de
important, a pădurilor de im-
portanţă critică pentru prote-
jarea terenurilor şi a zonelor
forestiere cu impact critic asu-
pra terenurilor agricole sau
piscicole. 

După realizarea unei prime
analize, au fost identificate
aproximativ 252 de ha de su-
prafaţă cu valoare ridicată de
conservare: ecosisteme rare,
ameninţate sau periclitate
(54,2 ha), servicii de mediu
esenţiale în situaţii critice

 (inclusiv protecţia surselor
de apă, controlul eroziunii,
 combaterea poluării etc.) –
161,6 ha şi păstrarea identităţii
culturale sau religioase ale unei
comunităţi sau ale unei zone
(36,2 ha). Oportunităţile ce se
crează pentru comunitatea să-
celeană sunt cunoașterea şi
identificarea valorilor excep-
ţionale, menţinerea şi îmbună-
tăţirea serviciilor de mediu
şi mărirea numărului de
 obiective turistice şi destinaţii
pentru cercetări știinţifice.

Regia Publică Locală a Pădurilor
Săcele îşi certifică pădurile 

S-a semnat contractul pentru
mansardarea şcolii din Şercaia

Investigaţii medicale gratuite
pentru vârstnicii din Codlea
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Doctorul în şti-
inţe economi-

ce Nicolae
G o l o g a n
( 1 8 9 4  
1984) a
c o n d u s
B r a ş o -
vul cu
m u l t ă
pricepe-
re în cea
mai grea

perioadă
din epocă,

fiind primar
între 1940 şi

1944. El însuşi
fiu de cioban, Golo-

gan este autorul al unei
aprofundate opere ştiinţifice despre tradiţiile
mocanilor.

Nicoale Gologan s- a născut în 1894 în Satulung
– Săcele, într -o familie de mocani înstăriţi.
Aproape neştiutori de carte, dar foarte harnici
şi pragmatici, aveau mii de oi în Balta Brăilei.
Şi copilul Nicolae urma să ia drumul stânei, dar
convinşi de învăţător că are drag de carte, pă-
rinţii îl lasă să meargă la şcoala primară din
sat. Merge apoi la Şcoala Comercială din Bra-
şov, finalizată cu calificativul foarte bine pur,
la bacalaureat. 

Pentru că nu a vrut să se înscrie în armata
austro ungară, în 1915 trece munţii în Regat,

iar între anii 1916  – 1918, luptă ca voluntar în
armata română. 

După ce obţine licenţa la Academia Comercială,
ajunge director al Camerei de comerţ din Bra-

şov, iar din această poziţie se lup-
tă pentru construirea unui sediu
al instituţiei. Astfel, în 1928 se
inaugurează sediul Camerei de
Comerţ, impresionanta clădire
unde azi este Biblioteca judeţea-
nă  George Bariţiu. Şi- a luat doc-
toratul în ştiinţe economice cu
teza „Cercetări privitoare la tre-
cutul comerţului românesc în
Braşov”. Pe baza unor numeroa-
se documente şi studii îndelun-
gate, Gologan a demonstrat rolul
românilor în creşterea economi-
că a urbei noastre, contrazicând
tezele potrivit cărora doar saşii
şi ungurii ar fi contribuit la dez-
voltarea Braşovului. 

Nicolae Gologan a fost şi primar,
conducând Braşovul cu multă

dăruire în vremuri foarte dure, între 1940 şi
1944. Deşi era război, a reuşit să păstreze or-
dinea şi curăţenia în oraş. 

Din 1951, începe calvarul pentru familia Golo-
gan. Sunt evacuaţi din casă, iar fostul primar,
deşi nu făcuse parte din nici un partid politic,
este închis în temniţele comuniste. Din 54, când
iese din lagăr, se dedică scrisului. Apar astfel
studiul de sute de file intitulat „Ciobanul, marele
reprezentant al unităţii româneşti” , din care se
remarcă capitolul „Cartea stânii, un ghid de în-
treţinere a unei stâni cu câteva mii de oi”, ple-
când de la transhumanţă, tuns, muls, păscut,
adăpostit, preparatul produselor din lapte. 

Mândru de originea sa de mocan săcelean,
 Nicolae Gologan s- a putut mândri şi cu urmaşi
demni de toată isprava,  un băiat care a devenit
un inginer apreciat în construcţia de pârtii şi
doi nepoţi de excepţie: Călin , inginer de aviaţie
în Germania şi Radu Gologan, cunsocutul ma-
tematician care coordonează lotul de olimpici
al României. 

Elena Cristian

Camera de comerţ din Braşov (acum, Biblioteca „George Bariţiu”)

Nicolae Gologan, 
mândria săcelenilor



Regia Pădurilor Kron-
stadt a adus ieri dimi-
neaţă bradul de Crăciun
în Piaţa Sfatului. 

El are o înălţime de 25 m
deasupra solului (la care se
adaugă trei metri în suportul
amenajat sub nivelul Pieţei
Sfatului), vârsta de 140 de ani
şi provine din zona Timişul de
Sus, de pe un teren proprieta-
tea Municipiului Braşov.

În următoarele zile, firma
care se ocupă de iluminatul
public al oraşului îl va îm -
podobi cu zeci de mii de
 beculeţe şi mii de metri de
ghirlande luminoase şi betea-
lă. Culorile Crăciunului din
acest an de la Braşov sunt al-
bul cald şi argintiul.

Zeci de mii de ornamente lu-
minoase, în Piaţa Sfatului. Bra-
dul din Piaţa Sfatului va fi
împodobit cu aproximativ
1 km de şiruri şi conuri lumi-
noase, care vor îmbrăca tul-
pina şi ramurile, iar la exterior

vor fi montate
900 de metri de
şiruri verticale, cu
18.000 de becuri
şi flashuri. Pe vâr-
ful crengilor va fi
montată o spirală
de 1.200 de metri
de ţurţuri cu le-
duri, cu aproxi-
mativ 70.000 de
luminiţe, precum
şi şiruri de glo-
buri roşii şi ar -
gintii şi beteală
argintie. În vârf
va fi aşezată o
stea luminoasă de
1,5 metri. În faţa
Bradului se va fi
adus un urs gi-
gantic din leduri
şi un ren luminos.

Şi Casa Sfatului
va fi îmbrăcată de
sărbătoare. Pe ba-
lustrade şi strea-
şină a început
montarea ţurţuri-

lor luminoşi, pe grilajele de
la ferestre au fost montate ste-
luţe luminoase, iar în balcon
au fost amplasate 6 candelabre
cu leduri. 

Piaţa Enescu va fi de ase-
menea un punct central al săr-
bătorilor de iarnă. Acolo va
fi amenajat un orăşel al co-
piilor şi va fi amplasat un brad
împodobit.

Strada Republicii va fi aco-
perită, ca şi anul trecut, cu un
plafon luminos de 500 de
metri lungime şi 10 metri lă-
ţime, format din şiruri para-
lele de luminiţe, iar la intrarea
dinspre Modarom vor fi am-
plasaţi doi îngeraşi din leduri.
O altă boltă luminoasă va fi
montată şi pe strada Michael
Weiss, asemănătoare celei de
pe Republicii. Şi pe celelalte
străzi din centrul vechi a în-
ceput montarea ornamentelor,
pe stâlpii de iluminat public. 

Surprizele în luna cadourilor.
Odată cu aprinderea ilumina-
tului festiv, în fiecare week-

end, pe scena din Piaţa Sfa-
tului vor urca colindătorii. De
asemenea, în perioada 21-23
decembrie, începând cu ora
18.00, pe aceeaşi scenă, va
avea loc sceneta „Naşterea
Ta, Doamne Iisuse”, montată
de Teatrul Arlechino.

În perioada 10-11 decem-
brie, în Piaţa Sfatului va veni

şi Moş Crăciun de la Coca
Cola, cu tirul cu luminiţe,
pentru a împărţi cadouri co-
piilor. Cei mici se vor mai
putea bucura şi de caruselul
care va fi montat în Piaţa
Sfatului. Lângă brad, ca în
fiecare an, va fi montată şi
căsuţa cu scena naşterii
Domnului. A.P.

Braşovul se pregăteşte 
să redevină „Oraşul din poveste”

Vineri, 28 noiembrie 2014,
de la ora 17:30, va avea loc,
în cadrul proiectului Confe-
rinţele Şaguna – Okian, un
nou eveniment public. Aca-
demicianul Ioan Aurel Pop,
rectorul Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, va
susţine o conferinţă cu tema
„Istorie şi propagandă istorică
în societatea contemporană”.
Conferinţa va avea loc în Sala
Festivă a Colegiului Naţional
Andrei Şaguna din Braşov. 

Evenimentul este deschis
publicului larg.

„Istoria şi propaganda au
mers uneori mână-n mână, în

sensul că anumite date
şi fapte istorice au fost
folosite de către unele
persoane şi organizaţii
cu scopul influenţării
opiniilor, atitudinilor şi
comportamentelor unor

grupuri de oameni spre
 scopuri bine precizate. Terme-
nul propagandă este compro-
mis astăzi, fiindcă toate
propagandele cunoscute şi po-
pularizate au  presupus grave
exagerări, distorsiuni. Propa-
ganda  istorică are legătură cu
trecutul, cu istoria şi cu isto-
riografia, dar nu se confundă
cu ele, ci le foloseşte ca pretext,
ca mijloc. Propagandă istorică
pot face politicienii, eseiştii,
politologii, artiştii, chiar şi is-
toricii, dar ştiinţă istorică –
adică reconstituirea trecutului
cu metode de specialitate, în
scopul descoperirii adevărului

(parţial, omeneşte posibil) –
pot face numai profesioniştii
domeniului, adică istoricii de
meserie. Trecutul nu este aşa
cum îl figurează (uneori
 caricatural) propagandiştii
de toate felurile, ci aşa cum
 încearcă să-l reconstituie
 istoricii, după regulile meseriei.
Se vor da exemple de prezen-
tare a trecutului în stil propa-
gandistic, cu scopul susţinerii
unor idei politice, naţionale,
xenofobe, internaţionaliste etc.
De aici  apare nevoia stringen-
tă de a nu ne lăsa amăgiţi, de
a fi  conştienţi de existenţa pro-
pagandei istorice, de deo -
sebirea dintre realitate şi
propagandă; amăgirea este
un fel de «somn al raţiunii»,
iar «somnul raţiunii naşte
monştri»”, spune academicia-
nul Ioan Aurel Pop. 

Liana Adam

Modificări în programul
de lucru al Serviciilor de Sta-
re Civilă şi Evidenţa Persoa-
nelor în perioada 29
noiembrie – 1 decembrie
2014. Astfel, sâmbătă şi luni,
cei care vor fi nevoiţi să per-
fecteze documente legate de

decese pot merge la ghişeele
specializate pe 29 noiembrie
şi 1 decembrie în intervalul
orar 9 – 13. Duminică, 30
noiembrie, nu se va lucra cu
publicul. Pentru căsătorii, pe
29 noiembrie se vor oficia
cele programate, iar pe 30

noiembrie şi 1 decembrie nu
se va lucra. La Serviciul de
Evidenţă a Persoanelor, în in-
tervalul 29.11 – 1.12.2014
nu se va lucra cu publicul,
programul urmând a fi reluat
pe data de 2.12.2014, con-
form programului obişnuit.

Ca de obicei, primarul Ge-
orge Scripcaru va aprinde
iluminatul de sărbători pe
6 decembrie, începând cu
ora 17.00, când pe scena
din Piaţa Sfatului vor urca
colindătorii, iar evenimen-
tul se va încheia cu un
concert al Andrei. „Ca în
fiecare an, dorim să le ofe-
rim braşovenilor şi turiştilor
un oraş din poveste care
va începe, conform tradi-
ţiei, cu aprinderea luminilor
de sărbători în data de

6 decembrie, când va fi
deschis şi Târgul de Cră-
ciun, din Piaţa Sfatului şi
Michael Weiss. Vom avea
un brad şi în Piaţa Unirii,
în parteneriat cu Uniunea
Junilor, şi vom sprijini orice
iniţiativă asemănătoare în
orice cartier al Braşovului.
Îi aşteptăm pe toţi braşo-
venii, de Moş Nicolae, să
aprindem împreună lumi-
nile sărbătorilor de iarnă
la Braşov”, a declarat pri-
marul George Scripcaru. 

Aprinderea luminiţelor de Moş Nicolae

Program special de Ziua Naţională la 
Serviciul de Stare Civilă şi Evidenţa Populaţiei
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Conferinţă despre istorie şi propagandă 
la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”
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Pericolul neştiut din ţigaretele electronice
Ţigaretele electronice (e-ci-

garettes), prezentate ca fiind
„mai bune” pentru sănătate
decât cele clasice, pot infecta
computere, ele devenind un
vector pentru malware atunci
când sunt încărcate printr-un
USB conectat la calculator,
relatează The Guardian onli-
ne. Potrivit ziarului britanic,
în cazul în care o ţigaretă achi-
ziţionată de la un comerciant
de neîncredere este conectată
la un computer ea poate ob-
ţine acces la dispozitiv.

Într-o postare pe site-ul-
Reddit se sugerează că cel pu-
ţin un director a fost vizat de
un astfel de atac. „Computerul
unui anumit director a fost in-

fectat cu un malware a cărui
sursă nu putea să fie determi-
nată”, scrie un utilizator al
site-ului. „După ce au fost ex-
cluse toate modalităţile tradi-
ţionale de infectare, IT-ul a
început să analizeze alte po-
sibilităţi. Ţigareta made in
China avea un malware pu-
ternic codat în încărcător, iar
atunci când a fost introdusă
într-un port USB al unui com-
puter malwareul a sunat acasă
şi a infectat sistemul” continuă
acesta.

Un consultant în domeniul
securităţii de la Trend Micro,
Rik Ferguson, consideră po-
vestea întru totul plauzibilă.
„O linie de producţie de mal-

ware există de câţiva ani, in-
fectând rame electronice de fo-
tografii, MP3-playere şi altele”,
a declarat el. Potrivit The
Guardian, şi mai îngrijorător
este un atac cunoscut sub nu-
mele de „BadUSB”, care im-
plică reprogramarea
dis po zitivelor de tip USB la ni-
vel hardware. „Cipuri USB
foarte răspândite, inclusiv de
tip thumb drives, nu au nicio
protecţia faţă de asemenea re-
programare”, avertizează
SRLabs, o firmă cu sediul în
Berlin, care a publicat codul.
Combinarea celor două, su-
bliniază Ferguson, „poate ple-
da puternic ca firmele să
dezactive porturile USB”. 

Teoria lumilor paralele
Cercetători prestigioși de la

Universitatea Griffith, Austra-
lia, și de la Universitatea Cali-
fornia, SUA, au lansat recent
o teorie, conform căreia lumea
noastră nu este decât o pagină
dintr-o lume a universurilor pa-
ralele, care fun c�ionează prin
intera c�iu ne, men�inând astfel
ansamblul întregii existen�e,
unde nimic nu evoluează inde-
pendent, notează
Design&Trend. Acest concept
a pornit de la comportamentul
neobișnuit, la nivel microsco-
pic, al unor particule din lumea
cuantelor, care par să nu res-

pecte principiul cauzei și al
efectului, așa cum cunoaștem
noi aceste fenomene, din
experien�a trăită în lumea noas-
tră. Teoria ini�ială, conform că-
reia există și se află într-o
permanentă stare de
interdependen�ă un număr
mare de universuri - poate
chiar unul infinit, a fost elabo-
rată pentru prima oară în 1957
de către profesorul Hugh Eve-
rett, de la Universitatea Griffith,
fiind utilă pentru explicarea fe-
nomenelor microscopice din
lumea cuantelor. În principiu,
teoria lumilor paralele este ne-

cesară îndeosebi pentru a ac-
cepta proprietatea particulelor
cuantice de a ocupa același
spa�iu în același moment, fără
să se tulbure unele pe altele.

Asemenea lucru este nerea-
lizabil în lumea noastră, dar
poate deveni posibil în spa�iul
lumilor paralele, poate chiar al
miliardelor de lumi paralele,
care există și care, desigur,
interac�ionează chiar și în acest
moment. 

Aceste „lumi paralele”, care
par o no�iune abstractă, ar pu-
tea să fie total diferite de lumea
noastră, să se supună altor legi.

Curcubeu răs-
frânt în fresce, lu-
mină izvorâtă din
reflexia Învierii
Mântuitorului,
Raiul coborât în
penel, astfel poa-
te fi tradusă și
înțeleasă pictura
părintelui Arse-
nie Boca zugrăvi-
tă în Biserica
„Sfântul Nicolae”
din localitatea
Drăgănescu din
județul Giurgiu.

Arsenie Boca,
„Sfântul Ardealului” a ajuns
în localitatea Drăgănescu
după ce a fost alungat de la
Prislop. Părintele Arsenie
Boca a stat la Drăgănescu
timp de 20 de ani și în anul
1968 a început pictarea bi-
sericii parohiale.

Despre unele picturi ale lui
Boca se spune că ar avea un
con�inut vizionar, profetic,

anume cele care reprezintă
două clădiri înalte în flăcări
(trimitere la atentatele asupra
turnurilor-gemene) sau cele
în care apar obiecte precum
telefonul mobil, naveta
spa�ială, antenele de satelit,
lucruri neobișnuite în acea
perioadă.

O pictură aparte, cu
rezonan�ă chiar în zilele

noastre, este cea reprodusă
după pilda celor chema�i la
cină din Sfânta Evanghelie.
Sfântul Arhanghel Mihail îl
roagă pe „omul modern” să
„vină la cină”, adică să
renun�e la plăcerile trecătoa-
re. Omul, reprezentat de un
bărbat care stă așezat pe un
fotoliu, �inând un telefon în
mână și având în spatele său

o femeie, ignoră însă
rugămintea Arhan-
ghelului spunând,
după cum este scris
pe pictură: „M-am
însurat, mi-am rotun-
jit țarina, mi-am
cumpărat 5 milioane
de cai putere, caut
locuință pe altă pla-
netă... așa că rogu-
Te să mă ierți, nu pot
veni”.

De asemenea, o
compozi�ie interesan-
tă este cea din absida
altarului. Aceas ta
prezintă momente

din via�a și pătimirile Cuvio-
sului Ștefan cel Nou, cel care
a primit mucenicia într-o zi
de 28 noiembrie, dată la care
este și prăznuit, părintele Ar-
senie Boca trecând la Dom-
nul pe data de 28 noiembrie
1989, la mănăstirea Sinaia,
la niciun an de la finalizarea
picturii bisericii de la Dră-
gănescu.

Pictura profetică de la
biserica din Drăgănești  

Telefonul mobil va putea fi reîncărcat în 30 de secunde
Folosind nanotehnologia pentru sintetizarea de molecule
artificiale, compania StoreDot din Israel a dezvoltat o ba-
terie care poate absorbi și stoca o cantitate foarte mare
de energie în scurt timp, acționând, de fapt, ca un burete
foarte dens care absoarbe energia electrică și o păstrea-
ză. „Acestea sunt materiale noi”, a spus Doron Myersdorf,
fondatorul și directorul executiv al StoreDot. Inovația se
bazează pe crearea de „nanogranule”, pe care StoreDot
le descrie ca molecule de peptide bio-organice. Nano-
granule modifică modul în care se comportă o baterie
pentru a permite rapid absorbția și păstrarea energiei
electrice, precizează Reuters. Actualul prototip este mult
prea voluminos pentru un telefon mobil, dar compania
estimează că va putea lansa pe piață până în 2016 o
baterie subțire care să poată absorbi și furniza în numai
30 de secunde energia electrică necesară funcționării
unui smartphone pentru o zi întreagă.

Accesul la Internet, mai important decât spălatul
Adulții britanici au fost rugați să enumere, în ordinea
preferințelor, lucrurile esențiale într-o zi obișnuită, iar rezultatul
a fost surprinzător - aproape 50% dintre aceștia au declarat
că preferă să renunțe la timpul petrecut alături de cei dragi
decât la Internet, potrivit The Independent.
Conexiunea la Internet s-a arătat a fi mai importantă pentru
britanici decât igiena personală, în condițiile în care baia
sau dușul a ocupat a doua poziție pe lista priorităților. Privitul
la televizor s-a clasat pe locul al treilea, înainte de cititul
unei cărți, potrivit studiului realizat de un institut de cercetare
britanic. Astfel, top 15 priorități ale zilei pentru britanici este
următorul: Internet/wi-fi, Baie/duș, Televizor, Laptop / tabletă
/ iPad, Mașină, Telefon mobil, Câine/pisică, Mașină de
spălat vase, Ceai, Cafea, Cărți/ eReader / Kindle, Canapea
confortabilă, Machiaj, Ziare/reviste, Ciocolată.
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Pe scurt



Foarte mulţi sportivi braşo-
veni, cunoscuţi pe plan naţional
sau internaţional, au ceva în co-
mun cu CSŞ Dinamo Braşov.
Acesta este locul unde au în-
văţat primele taine ale handba-
lului, s-au luptat pe saltea sau
tatami, au ţinut racheta de tenis
în mână pentru prima dată, sau
şi-au pus schiurile în picioare.
Orice braşovean îl ştie ca fiind
“clubul” de pe Nicopole. Pepi-
nieră mulţi ani pentru clubul
“mamă” Dinamo Braşov, CSŞ
Dinamo Braşov a sărbătorit ieri
frumoasa vârstă de 35 de ani!  

Profesorul Lechner a deschis dru-
mul… Istoria clubului CSŞ Di-
namo Braşov începe exact în
urmă cu 35 de ani, când clubul
pleca la drum cu profesorul Fe-
rencz Lechner pe post de di-
rector. „Au trecut 35 de ani de
la înfiinţarea acestui club, cifră
care coincide cu vârsta pe care
o aveam eu atunci! Am condus
aproape 20 de ani acest club şi
să ştiţi că nu mi-a fost greu de-
loc! Când un director are lângă
el oameni profesionişti, devotaţi
total meseriei pe care o fac,
atunci lucrurile devin simple.
Îmi doresc să ne vedem şi pes-
te… 35 de ani, la încă o ani-
versare!” a încheiat într-un ton
vesel, primul director al CSŞ
Dinamo Braşov, Ferencz Le-
chner. 

...Profesorul Vasilache îl conti-
nuă! Specializarea handbal a dat
primul director  al clubului în
1979, şi tot sportul cu mingea
la semicerc dă şi actualul di-
rector al CSŞ Dinamo Braşov:
Marian Vasilache. „Eu am fost
sportiv la Dinamo Braşov din
1976, deci eram practic aici
când a fost înfiinţat acest club.
Ca peste tot, clubul a trecut prin
perioada bune dar şi mai puţin
plăcute. Spre exemplu, nu putem
trece peste perioada 1999-
2006, când a fost foarte greu
din punct de vedere financiar.
Una peste alta, rezultatele ob-
ţinute sunt bune, spre foarte

bune. La nivel naţional de clu-
buri şcolare, suntem pe locul
doi ca şi performanţe obţinute,
după cei de la LPS-CSS Piatra
Neamţ. Pe viitor îmi doresc o
mai bună colaborare cu auto-
rităţile locale”.

Antrenori cu nume, sportivi cu
nume! La CSŞ Dinamo Braşov
au activat de-a lungul timpului,
antrenori care au devenit în
timp foarte cunoscuţi, şi sportivi
care au dus greul la echipele
naţionale de tineret şi mai apoi
de seniori, cucerind medalii
peste medalii atât în întrecerea
internă dar şi la marile compe-
tiţii internaţionale. Ferencz Le-
chner, Remus Drăgănescu,
Mircea Bucă, Tiberiu Orban,
Lenuţa Brebeanu, sunt doar câ-
ţiva dintre antrenorii care au
trimis spre marea performanţă
sportivi ca George Jerebie, Titus
Donosa, Sorin Donca, Seba-
stian şi Răzvan Bota, Ionuţ Stă-
nescu, sau Vasile Sajenev - la
băieţi, Manuela Ilie, Ribana

Oancea, Cristina Tache, Paula
Ungureanu, Denisa Dedu sau
Andreea Pricopi - la fete.  Re-
gretatul Ioan Bogdan, Gheor-
ghe Comăniţă sau Vasile
Buclea, au fost cei care au avut
grijă de viiitori campioni de la
lupte: Lungu, Văleanu, Stanciu,
Daniliuc şi mulţi alţii. Ştefan
Pop sau Vasile Blendica sunt
nume asociate judo-ului, sport
în care au strălucit Perdivară,
Cacăs, Pustai sau Albert. Moise

Gârbacea şi Nicolae Gârniţă au
ţinut în spate secţia de schi fond
biatlon, care a dat nume impor-
tante ca Râmbu, Stoian, Bucuraş
sau Sumedrea. Per for manţele
de la schi sărituri sunt legate de
un singur nume: Wilhem
Gross. Traian Marcu şi Nicolae
Şerban au fost zi şi noapte pe
terenurile de tenis, iar Cătălin
Dragomir a avut grijă să aducă
în vitrina secţiei de alpinism câ-
teva  medalii. 

Primul director (Ferencz Lechner-stânga) împreună cu actualul director de la CSŞ Dinamo Braşov (Marian Vasilache-dreapta)

CSŞ Dinamo Braşov,
la ceas aniversar
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Clubul de pe str. Nicopole a împlinit 35 de ani! 

Pagină relizată de
Marian Botezatu

Juveţii nu se mai opresc!
CS U Craiova este de neoprit sub comanda „dublului” Sorin
Cârţu - Emil Săndoi. Luni seara, craiovenii au încheiat etapa
cu numărul 15 a primei ligi cu o nouă victorie: 2-0 cu Rapid.
Punctele oltenilor au fost semnate de Brandan în minutul
43 şi Bawab în cel de-al treilea minut al prelungirilor. Cu
succesul de luni, CS U Craiova a ajuns la un total de 9 par-
tide consecutive în care nu a cunoscut înfrângerea (7 dintre
acestea fiind victorii!). Lider după etapa cu numărul 15 se
menţine Steaua, cu 37 de puncte, urmată de CFR Cluj -
32 şi Petrolul Ploieşti - 31. FC Braşov ocupă locul 9 cu 19
puncte acumulate. În runda cu numărul 16, stegarii vor primi
duminică 30.11(15.30) vizita celor de la Viitorul Constanţa. 

Dican, interimar la CFR
Tehnicianul Francisc Dican a fost numit antrenor principal
al formaţiei CFR Cluj până la finalul turului Ligii I, urmând
a fi ajutat de Horea Cârlan. Dican, a ocupat în trecut funcţia
de antrenor secund la formaţia CFR Cluj, precum şi la
Unirea Alba Iulia, Sportul Studenţesc, U Cluj şi FCM Târgu
Mureş.Tehnicianul în vârstă de 47 de ani îl înlocuieşte în
funcţie pe Vasile Miriuţă, care a semnat un contract pe două
sezoane şi jumătate cu echipa ungară Gyor ETO. CFR Cluj
va mai disputa două partide în Liga I, sâmbătă, în deplasare,
cu Rapid, şi la 7decembrie, pe teren propriu, cu CS Uni-
versitatea Craiova. De asemenea, CFR Cluj va evolua pe
2 decembrie, în deplasare, cu CS Mioveni, în sferturile de
finală ale Cupei României.

Adversar tare pentru Corona!
Vicecampioana României la handbal feminin nu se poate
considera norocoasă după tragerea la sorţi de ieri. În optimile
de finală ale Cupei EHF, fetele antrenate de Bogdan Burcea
vor juca o dublă manşă cu rusoaicele de la Astrahan As-
trahanocika. „Fără îndoială, vom întâlni o echipă valoroasă,
dar ne vom bate şi vom face tot posibilul să mergem mai
departe. În afară de faptul că trebuie să ne procurăm vize,
deplasarea va fi infernală, escale şi foarte multe ore de
zbor. Totuşi, putem spune că este un avantaj pentru noi
faptul că primul joc va fi în Rusia” ne-a declarat din canto-
namentul echipei naţionale de la Cluj principalul Coronei,
Bogdan Burcea. Primul meci este  programat în deplasare,
pe 7 sau 8 februarie, iar manșa a doua pe 14/15 februarie,
sub Tâmpa.

„Ce să caute DNA-ul la FC Braşov?”
Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a sugerat că
FC Brașov va fi următorul club care va avea de-a face cu
procurorii DNA, după ce ieri, mai mulți oficiali ai clubului
Petrolului, au fost luați de mascați la audieri. Patronul „ste-
garilor”, Ioan Neculaie,  a ținut să se dezică de orice fel de
nereguli la clubul pe care îl conduce. „La noi ce dracu să
caute DNA-ul, la noi nu a finanţat statul nimic. Nu avem nici
cea mai mică problemă, avem impozitele şi taxele la zi, nu
ştiu ce ar putea căuta la noi. Ne finanţăm din banii de te-
levizare şi ce mai bag eu. Firmele noastre nu au avut nici
măcar un singur contract, în 25 de ani, cu primăria sau cu
statul. Poate la Pandurii să meargă, ei sunt cu sindicatele,
ăştia la Ploieşti cu banii primăriei, chiar şi Corona Braşov
e cu primăria, iar legea nu prea le permite. Nu e corect să
fie cluburi susţinute de primării. Şi ce dacă pică acele cluburi,
şi-aşa trebuie să retrogradeze 6”, a spus Ioan Neculaie la
Dolce Sport.

Ultimele pregătiri, înainte de Europene
Naţionala de handbal feminin a României a intrat în linie
dreaptă cu pregătirile pentru Campionatul European. Se-
lecţionerul Gheorghe Tadici a strigat ieri adunarea la
Cluj, acolo unde tricolorele se vor pregăti până la plecarea
la CE. Turneul final are loc în Ungaria și Croația, în pe-
rioada 7 - 21 decembrie. Înaintea plecării la turneul final,
tricolorele au programate două meciuri amicale în de-
plasare, cu Germania. Norvegia si Danemarca, două
dintre cele mai titrate naţionale de handbal din ultimii
ani, vor fi în grupa Romaniei. Nici Ucraina nu poate fi
scoasă din calcule, cu o medalie europeană de argint şi
un bronz olimpic. România va debuta la Campionatul
European duminică 7 decembrie, contra Norvegiei. Grupa
României se joacă în Ungaria, la Debrecen. 

726 de medalii: 219-aur, 229-argint, 278-bronz
Handbal masculin: 14 aur, 5 argint, 2 bronz
Handbal feminin: 6 aur, 6 argint, 3 bronz
Lupte libere: 104 aur, 106 argint, 138 bronz
Judo: 16 aur, 26 argint,38 bronz
Schi fond biatlon: 44 aur, 66 argint, 68 bronz
Schi alpin: 6 aur, 6 argint, 13 bronz
Schi sărituri: 24 aur, 11 argint, 14 bronz
Alpinism: 2 aur, 3 argint, 1 bronz
Tenis de câmp: 2 aur, 1 argint, 1 bronz

CSS Dinamo Braşov, palmares 
sportiv 1979-2014

Încă o seară de Champions League
Fotbalul adevărat este

prezent şi în această seară,
cu alte opt jocuri. Atletico
Madrid şi Arsenal îşi pot
asigura calificarea în primă-
vara CL înainte de ultima
rundă, dacă trec în faţa pro-
priilor suporteri de Olym-
piakos, respectiv Borrusia

Dortmund. 
Liverpool nu are la înde-

mână decât varianta victo-
riei în meciul cu FC Basel,
iar la Madrid, Realul este
mare favorită în jocul cu
Ludogoreţ. Programul com-
plet al partidelor din această
seară, arată astfel: 

Grupa A: 
Atletico Madrid - Olympia-

kos Pireu
Malmo - Juventus Torino
Grupa B:
Liverpool - FC Basel 
Real Madrid - Ludogoreţ

Razgrad
Grupa C: 

Bayer Leverkusen - AS
Monaco

Zenit Sankt Petersburg -
Benfica Lisabona

Grupa D: 
Arsenal Londra - Borrusia

Dortmund
Anderlecht Bruxelles-Ga-

latasaray Istanbul



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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Filmele programate în această
săptămâna la Cinemateca Pa-
tria sunt urmatoarele:

Astăzi 26 noiembrie 
◾ ora 20:00 – Seara Doc And Roll:

Planes, Trains and Eric (SUA,
2014) 
Regia: David Maxwell
Cu: Eric Clapton, Nathan East,
Steve Gadd
documentar, muzical

Mâine 27 noiembrie
◾ ora 20:00 – Comedy Classics:

Grand Hotel Budapest (SUA,
2014)
Regia: Wes Anderson
Cu: Ralph Fiennes, F. Murray
Abraham, Adrien Brody 
Comedie
Marele Premiu al Juriului la Fes-
tivalul de la Berlin

Vineri 28 noiembrie
◾ ora 20:00 – Seara fantastică / Film

Cult: Cat People (Oamenii-felină)
(SUA, 1982)
Regia: Paul Schrader
Cu: Nastassja Kinski, Malcolm McDo-
well, John Heard
Horror, dramă

Sâmbătă 29 noiembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii: Aladdin

(SUA, 1992)
Regia: Ron Clements, John Musker
Animaţie
Dublat în limba română

◾ ora 17:00 – Eveniment Cultural
◾ ora 20.00: Mari regizori: Frenzy (An-

glia, 1972) 
Regia: Alfred Hitchcock

Cu: Jon Finch, Barry Foster, Alec
McCowen
thriller 

Duminică 30 noiembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii
Megamind (SUA, 2010)
Regia: Tom McGrath
Animaţie
Dublat în limba română

◾ ora 17:00 – Golden Classics: The
Little Prince (Micul prinţ) (SUA, 1974) 
Regia: Stanley Donen
Cu: Steven Warner, Gene Wilder, Bob
Fosse
Fantastic, ecranizare, muzical
Aniversarea de 40 de ani !
2 nominalizări la premiul Oscar 
LMA Stanley Donen (90 de ani)

◾ ora 19:00 – Seara de Oscar: The
Great Gatsby (Marele Gatsby)  (SUA,
1974) 
Regia: Jack Clayton
Cu: Robert Redford, Mia Farrow, Bru-
ce Dern
Dramă, ecranizare
Durata: 144 min.
2 premii Oscar
Aniversarea de 40 ani

Intrarea la filme este condiţionată de
achiziţia unui voucher valoric.

Horoscopul zilei
Berbec. Fereşte-te astăzi de mâncatul pe baza de stres, e po-
sibil să te alegi cu alte probleme în plus. Un disconfort ali-
mentar îţi poate strica întreaga zi.
Taur. Cu cât vei avea mai mult de muncă, cu atât banii se
vor înmulţi. Încearcă însă să nu te dedici numai profesiei,
şi familia ta are nevoie de tine mai mult decât ţi-ai imagina. 
Gemeni. Dacă astăzi vei fi depăşit/ă de situaţie, nu ezita să
ceri ajutorul prietenilor tăi. Cu siguranţă aceştia nu te vor
lăsa la greu, însă la final va trebui să împărţi meritele.
Rac. Unele probleme de sănătate îţi pot da viaţă intimă peste
cap, însă situaţia nu este atât de dramatică. Vestea bună este
ca partenerul tău de viaţă este alături de tine.
Leu. Şarmul tău personal poate da pe oricine peste cap astăzi,
aşa că foloseşte-l pentru a avea unele beneficii. Ai grijă însă
cu femeile din jurul tău, ele pot duce invidia la extreme.
Fecioară. Surprinzător, latura ta perfecţionistă şi certăreaţă
dispare cu totul. Nu se ştie care ar putea fi cauza schimbării,
dar un lucru este cert, iubita ta/iubitul tău este fericit.
Balanţă. Nu te certa cu părinţii sau fraţii astăzi, altfel nu vei
reuşi decât să îţi strici ziua şi să le-o strici şi lor. Uneori
scuzele nu pot vindeca unele răni! 
Scorpion. Astăzi flirtul este activitatea care îţi place cel mai
mult, şi ai toate şansele să cucereşti un bărbat fain. Cu cât
eşti mai informată despre el, cu atât şansele sunt mari.
Săgetător. Vei avea şansa să te remarci pe plan profesional
astăzi, însă trebuie multă prudenţă în expunerea ideilor. Nu
ignora o problemă de sănătate care îţi poate crea neplăceri.
Capricorn. Răbdarea îţi va fi pusă la încercare, însă nu trebuie
să cedezi nervos. Învaţă să te controlezi mai ales când vine
vorba de familie. Latura ta romantică iese la suprafaţă. 
Vărsător. Reuşeşti astăzi să te impui în faţă oricui, chiar dacă
unii sunt mult mai experimentaţi şi pregătiţi ca tine. Uneşti
echipa şi eşti apreciat/ă pentru felul în care o faci. 
Peşti. Încearcă să te exprimi liber astăzi, însă ai grijă la
modul în care o faci. Dacă vei fi agresiv/ă, cu siguranţă vei
frânge multe inimi. Uneori regretele nu mai ajută la nimic!

Filme de Oscar
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ Poliţia derulează ample controale
în trafic, sunt vizaţi şoferii fără iconiţe
în parbriz.

◾ Doi indivizi dormeau pe o bancă
în parc. Se apropie poliţistul comu-
nitar:

– Ce faceţi aici?
– Păi eu nu am casă, nu am servici,
aşa că dorm aici!
– Şi tu?

– La el, în vizită!
◾ Ieri m-au jefuit la Dragonul Roşu
doi chinezi. Organele de poliţie au
redus cercul de suspecţi la 10.000...

Bancuri

Astăzi în Braşov

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
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Din presa maghiară
În câteva zile comitetul de conducere 
al oraşului Braşov va fi schimbat

La Prefectura judeţului schimbarea s-a produs rapid. Pre-
fectul Strat este în plină activitate, studiază, cercetează
şi se ocupă cu pregătirea alegerilor astfel ca liberalii să-
şi păstreze puterea. 
Nu aceeaşi entuziasm este la Primărie, cu toate că şi
aici se lucrează, dar toţi sunt pregătiţi să primească
vestea schimbării odată cu instaurarea guvernării liberale.
La Ministerul de Interne vor fi stabiliţi membrii noii con-
duceri ai oraşului Braşov. În acest sens dr. Glăjar a fost
invitat de mai multe ori la Bucureşti, el însuşi primind
propunerea de a fi primar. Dânsul a preferat să-şi păstreze
postul de senator. Astfel s-au mai vehiculat numele pro-
fesorului Sterie Stinghe şi al doctorului Priscu. Se pare
că doctorul Priscu ar fi cel preferat, dar decizia finală va
fi luată abia în câteva zile.
Şi la Poliţa Braşov se vor produce schimbări. Generalul
Voina va rămâne deocamdată în fruntea Poliţiei Braşov.
Directorul Crăciun va fi schimbat cu Băncilă Nicolae, şeful
secţiei de Criminalistică. Amândoi sunt buni specialişti şi
au avut o activitate de apreciat în cadrul Poliţiei.

(Néhány napon belül feloszlatják Brassó város
tanácsát és interimár bizottságot neveznek ki. În:

Brassói Napló, nr. 123, 24 noiembrie 1933, p.4)

Jucătorii de tenis de masă din Oradea au arătat un joc
frumos şi la Braşov
Întorcându-se de la un concurs naţional care s-a desfă-
şurat la Bucureşti, jucătorii de tenis de masă orădeni s-
au oprit şi în Braşov, la invitaţia clubului Ivria. Aici au
jucat mai multe meciuri frumoase cu sportivii braşoveni.
Câţiva dintre orădeni se pregătesc pentru un concurs
mondial care va avea loc la Paris.
Braşovenii au încercat să ţină piept jucătorilor orădeni şi
chiar au reuşit să câştige câteva jocuri. Astfel, braşoveanul
Weiszfeiler a ieşit învingător după un meci spectaculos
cu Goldstein, iar în partida pe perechi tot braşovenii au
câştigat.
Clubul Ivria a ţinut să prezinte aceste meciuri spectacu-
loase publicului braşovean, şi să ofere posibilitatea spor-
tivilor lor să-şi măsoare aptitudinile cu sportivi de clasă. 
După terminarea meciurilor preşedintele Hoch a mulţumit
pentru jocul frumos şi în amintirea acestor meciuri spec-
taculoase le-a oferit jucătorilor din Oradea medalii cu
Clubul Ivria.

(Gyönyörű játékot mutattak be a nagyváradi
asztaliteniszezők Brassóban is. În: Brassói Napló,

nr. 123, 24 noiembrie 1933, p.6)

Pământul sfânt al Ar-
dealului – acest pământ
stropit cu lacrimi şi cu
sânge – a primit cu bra-
ţele lui calde şi ocroti-
toare trupul neînsufleţit
al lui Andrei Bârseanu.

L’a primit cu dragoste pă-
rintească, căci Andrei Bârsea-
nu a fost unul din cei mai buni
şi ascultători fii ai lui, care l’a
iubit, l’a rodit, cu sudoarea
muncei lui, l’a luminat cu fla-
căra caldă a minţei lui.

Acolo Andrei Bârseanu se
va odihni liniştit, cu conştiinţa
împlinirei datoriei, ca într’un
cuib de tăcere şi singurătate,
simţind, prin misterul care
continuă să lege pe cei care
s’au dus dincolo de tărâmul
acestei vieţi cu cei cari au ră-
mas aci, cum prin svâcnirile
sevei pământului trec pulsa-
ţiile viguroase ale fraţilor lui
în desfăşurarea marei lupte
din care a fost în stare să-l
desprindă numai moartea.

Sub mireasma florilor din
plaiurile noastre, care îi aco-
per mormântul ca un pitoresc
chilim românesc, legănat de
adierile vântului venit din Car-
paţi, în care glasul apelor se
amestecă cu ecoul cavalurilor,

Andrei Bârseanu
va avea desigur
conştiinţa, că în
moarte ca şi în
viaţă face parte
integrantă din
veşnicia fiinţei
româneşti.

Căci în toate şi
mai presus de
toate Andrei Bâr-
seanu a fost un
român – un mare
român.

Omul, profeso-
rul, scriitorul, în
Andrei Bârseanu
era pus în acţiune

de motorul ideal care este pa-
triotismul: patriotismul lui
mare, cald, entuziast, coprin-
dea în profunzimea lui pe toţi
Românii, pe care nedreptăţile
istoriei îi risipiseră sub felurite
dominaţii străine, îi îmbrăţişea

cu aceiaşi dragoste şi îi con-
topea într’o singură făptură
naţională – într’o unitate, nu
numai de cuget şi simţiri, ci
şi într’o unitate de Stat.

De aceea nesfârşită, covâr-
şitoare a fost bucuria lui, când
a văzut dumnezeeasca minune
în care barierele ce despărţeau
pe fraţi au fost smulse de
eroismul soldaţilor noştri, ca
toate râurile şi fluviile româ-
nismului să se unească în ace-

iaşi mare profundă şi clară, în
care din oglindirea trecutului
să putem descifra reverbera-
ţiile viitorului.

Pe cât de mare i-a fost însă
bucuria, în faţa înfăptuirei vi-
sului unirei, pe atât de chinui-
toare i-a fost durerea – o durere
intimă, înăbuşită, dar sfăşie-
toare – asistând la opintirile
unor pătimaşi de a desface sil-
nic ceeace se clădise armonios,
a săpa aşezământul nostru na-
ţional, la temelia cărora stau
luptele şi jertfele trecutului şi
în închegarea căruia intrase
sângele a 800,000 de morţi
„morţi cu faţa spre apus” –
după sguduitoarea expresie a
d-lui general Moşoiu.

Campionii urei, descentra-
lizărilor definitive, separaţiu-
nei şi autonomiei au încercat
să-l târască în vijelia lor ne-
bunească.

Dar el era numai iubire, -
caldă, nestinsă pasiune naţio-
nală: era român în esenţa firei
lui, în graiu, în scris şi în
 acţiune şi aşa fiind nu putea
lucra împotriva unităţei ne-
amului, căci ar fi lucrat îm-
potriva propriei lui firi.

Ar fi voit să reacţioneze îm-
potriva nebuniei anti-naţiona-
le, care îl asalta de toate
părţile, căci aşa îi poruncea
trecutul lui, conştiinţa lui, im-

pulsiunile lui spre un viitor
magnific pentru România.

Ar fi reacţionat... dar la în-
tâia mişcare spontanee s’a
simţit încunjurat de un zid de
fier, care l’a strâns din toate
părţile, ameninţându-l cu înă-
buşirea, ca într’un sumbru ca-
pitol din istoria închiziţiei.

Simţindu-i sufletul şi inten-
ţiile, oamenii Partidului „Na-
ţional” – îndeosebi popi dela
Blaj – au început împotriva
lui o operă de presiuni diabo-
lice, de teroare crudă şi rafi-
nată, a fost ameninţat că la
întâia mişcare ce l’ar pune de-
acurmezişul acţiunei lor, va fi
esclus din preşedenţia Asocia-
ţii şi din preşedinţia „Astrei”.

In faţa furiei şi teroarei
exercitată de proprii lui fraţi,
sufletul delicat al lui Andrei
Bârseanu a simţit toată amă-
răciunea ucigătoare ce zace
în fundul cupei de durere pe
care sălbaticia soartei o întin-
de umanităţei.

Lovitura a depăşit puterea lui
de rezistenţă. Nu s’a lăsat târît
de curentul spumegos al urei,
dar neputând reacţiona, s’a re-
tras la o parte, pentru a-şi con-
suma cu o discreţie de martir,
deziluzia şi amărăciunea.

Astfel soarta, pentru a-l face
şi mai mare, a adăogat la cu-
nuna de laur a luptătorului şi
cununa de spini a martirului.

Acum, când se odihneşte
în cuibul de umbră şi singu-
rătate pe care pământul sfânt
al Ardealului i l’a oferit cu o
emoţionantă dragoste şi pie-
tate, ca unuia din cei mai dragi
fii, desigur că din visul efemer
al vieţei, nu mai păstrează de-
cât mângăetoarea amintire a
clipelor de iubire, fericire şi
glorie românească.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 53,
Luni 28 August 1922)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

La mormântul lui
Andrei Bârseanu

26 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”

ASTRA, în Şimleu Silvaniei, August 1908
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Insula Palawan din Fili-
pine a fost desemnată
recent „insula de top
din lume” de către citi-
torii publicaţiei Conde
Nast Traveler’s Reader.
Insula spectaculoasă
oferă condiţii pentru
drumeţii, scufundări,
dar şi peisaje deosebite. 

Minunatele ape albastre se
împletesc cu cele de un verde
smarald, munţii împăduriţi

răsar din apele oceanului, iar
întreaga insulă este presărată
cu mici sate pescăreşti, no-
tează huffingtonpost.com. 

Această insulă, împreună
cu cele din apropiere, for-
mează provincia Palawan. 

Pe insulă se poate ajunge
cu vaporul sau cu avionul
(se află la o oră şi jumătate
de zbor de Manila). Cea mai
bună perioadă pentru vizite
este între lunile octombrie
şi mai. 

Turiştii sunt întâmpinaţi de
stânci, coline şi lagune, în ju-
rul arhipelagului Bacuit, de
delicii culinare, în Puerto Prin-
cesa şi de hoteluri desprinse
din altă lume, în Coron. 

Specii rare, neobişnuite, pot
fi întâlnite pe insulă. Între ele
se numără şoarecele-căprioa-
ră , pangolinul, pisica-urs, cra-
bul purpuriu, dar şi mulţi
fluturi deosebit de frumoşi. 

Scufundările sunt reco-
mandate, mai ales în Golful

Coron, unde pe fundul apei
sunt multe epave, dar şi ba-
racude. 

Dacă nu sunteţi amatori
de scufundări puteţi merge
la râul subteran din Pala-
wan, plasat de UNESCO în-
tre locurile unice din lume,
sau puteţi să navigaţi printre
insule cu bărcile abangka. 

Odată ajunşi pe ţărm, pu-
teţi încerca tricicleta, un
mijloc de deplasare îndrăgit
în Palawan.

„Cea mai frumoasă
insulă din lume” 

Institutul de Cerce-
tare Monterey Bay
Acquarium a făcut
primele fotografii şi
filmări cu un peşte-
pescar femelă, cunos-
cut sub denumirea de
„Diavolul Negru al
Mărilor”. 

E vorba de o spe-
cie bizară de peşte
care înoată în oceane.
Institutul Monterey a
descoperit creatura
cu ajutorul unui robot
teleghidat. 

„Acest robot poate fi
coborât în apele adânci,
zece minute la fiecare nivel
şi ne ajută să numărăm
toate speciile de animale
pe care le vedem”, a ex-
plicat purtătorul de cuvânt
al Institutului, Kim Ful-
ton-Bennett. 

Peştele-pescar repre-
zintă o specie caracteri-
zată prin nişte fălci foarte
mari, cu dinţi ascuţiţi şi
deasupra capului are o lu-
mină cu care îşi atrage
prada. 

Bob Dylan a susţinut un concert 
pentru un singur spectator

Cântăreţul american Bob
Dylan şi trupa sa de instru-
mentişti au susţinut, duminică,
un concert la care a asistat un
singur spectator, Fredrik Wi-
kingsson, o vedetă de televi-
ziune din Suedia care lucrează
la o serie de filme despre ex-
perienţele solitare la eveni-
mente concepute pentru
grupuri mari. 

Fredrik Wikingsson se des-
crie ca un vechi fan al lui Bob
Dylan şi a insistat mult timp
pentru a reuşi să obţină orga-
nizarea acestui eveniment spe-
cial, informează AFP. Starul

de televiziune a declarat pen-
tru revista Rolling Stone că a
fost atât de nervos înaintea
spectacolului, că nu a putut
mânca nimic. 

„Am zâmbit atât de mult, că
ziceai că luasem ecstasy. Mă
durea maxilarul după atâtea
ore de zâmbit la concert, pen-
tru că nu am încetat să zâm-
besc”, a povestit Wikingsson. 

Suedezul Fredrik Wikin-
gssona confirmat pe platfor-
ma online Twitter că
înregistrarea experienţei soli-
tare a concertului va fi trans-
formată într-un documentar. 

„Va fi oare, aceasta, măr-
turia unei euforii totale sau,
dimpotrivă, a unui vid pe care
nu-l putem împărtăşi cu ni-
meni?”, a scris suedezul pe
pagina de Facebook dedicată
proiectului său şi intitulată
„Experiment Ensam” („Ex-
perimentând singur”, n. r. ),
despre impactul pe care l-a
avut asupra lui faptul că a stat
singur în sală la un concert
Bob Dylan. Bob Dylan este
unul dintre cele mai influente
personaje ale secolului al XX-
lea, fiind un simbol al inova-
ţiei în muzică şi cultură.

Irinel Columbeanu, ţepuit 
cu milioane de euro de italieni
Omul de afaceri Irinel Columbeanu a dat în judecată o
firmă deţinută de un patron italian, care l-ar fi păgubit cu
câteva milioane de euro, anunţă stirileprotv.ro. Mai exact,
Columbeanu îi acuză pe italieni că nu a respectat un con-
tract încheiat în urmă cu un an. „M-a inspirat şi încurajat
acţiunea justiţiei din ultima vreme. De câţi bani e vorba?
Milioane de euro. Italienii ne acuză mereu că facem in-
fracţiuni la ei în ţară, dar uite că acum e invers”, a declarat
Columbeanu. În plângerea de 16 pagini depusă la Parchet,
Columbeanu susţine că, în 2013, în timp ce căuta soluţii
pentru a-şi redresa fabrica de ciment, le-ar fi dat bani unor
italieni în schimbul ajutorului lor, însă nu ar fi primit nimic
la schimb. Irinel Columbeanu vrea să se constituie parte
civilă şi să îi dea în judecată pe cei doi oameni de afaceri
care l-au păgubit cu milioane de euro. 

Adela Popescu 
se căsătoreşte
Adela Popescu şi-a anun-
ţat prietenii virtuali că
Radu Vâlcan a făcut pasul
cel mare şi a cerut-o de
soţie: „E prea frumos inelul
pe care l-am primit ca să nu
mă laud cu el. Plus că sigur
cineva l-ar fi văzut şi ar fi scris
despre asta într-un mod eronat, poate.
Aşa că, dragii mei, vreau să aflaţi de la mine. Am spus
„DA” din toată inima! Într-o zi frumoasă de toamnă, în
orasul în care am ieşit pe ascuns pentru prima dată îm-
preună, la restaurantul la care am băut primul pahar cu
vin ca un cuplu. Suntem fericiţi şi am vrut să ştiţi. Poate
într-o zi o să vă spun toată povestea săptămânii de di-
naintea momentului care este absolut savuroasă, cre-
deţi-mă! Staţi să-mi treacă euforia şi mă pun pe scris. 

„Diavolul Negru al Mărilor” a fost
fotografiat în premieră, de un robot


