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Aprecierea nu le aparţine reprezentanţilor municipalităţii,
ci experţilor în domeniu, care ajută la amenajarea clădirii
pentru păsări exotice şi reptile, din cadrul Zoo Braşov. Mu-
nicipalitatea se aşteaptă să finalizeze amenajările până la

sfârşitul lunii viitoare, astfel încât publicul să poată găsi
încă o atracţie în noul Zoo. Colecţia de şerpi va număra
36 de specii. Reamintim că Zoo Braşov a fost redeschisă
după o lungă perioadă de modernizare.

Cea mai veninoasă colecţie
de şerpi din ţară, la Zoo Braşov

De la 1 ianuarie 2015, poliţiştii locali
din Braşov vor avea şi ei alocaţie de
hrană, la fel ca toţi ceilalţi angajaţi
ai statului cu atribuţii în domeniul
ordinii şi liniştii publice. Săptămâna
trecută, Guvernul a emis ordonanţa
65/2014, prin care primăriile au pri-
mit libertatea să acorde alocaţia de
hrană pentru poliţiştii locali, în limita

bugetului propriu. Această modifi-
care legislativă a fost solicitată în
mai multe rânduri de reprezentanţii
Primăriei Braşov, în condiţiile în
care nivelul de salarizare al poliţiş-
tilor locali este sensibil mai mic decât
al colegilor lor din structura naţională
de siguranţă şi ordine publică, deşi
au atribuţii identice. 

Veste bună pentru poliţiştii locali
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Braşovul a fost lăudat peste graniţă
ca fiind un oraş european de succes
în ceea ce priveşte accesarea fondu-
rilor europene. Preşedintele Asociaţiei
de Promovare şi Dezvoltare a Turis-
mului, Christian Macedonschi, a dat
şi câteva exemple în acest sens, fiind
vorba, printre altele, despre domeniul
schiabil. „Braşovul este pe calea cea

bună pentru a deveni Capitală Cul-
turală Europeană în 2021. Asta e şi
ţinta noastră. Şi de aceea mergem şi
promovăm Braşovul în Europa. De
exemplu, în această săptămână Bra-
şovul are un stand de prezentare la
cel mai mare târg de bunuri de larg
consum de la Nürnberg”, a spus Ma-
cedonschi. 

Braşovul, promovat în Europa
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Se anunţă ninsori 
şi lapoviţă!
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METEO
Parţial noros

1°C /6°C

Pregătiţi-vă pentru ninsori şi lapoviţă! Administraţia
Naţională de Meteorologie avertizează că se vor
produce precipitaţii mixte, polei şi vânt, În Muntenia
şi estul Olteniei vor fi lapoviţă şi ninsoare, iar în
Bărăgan şi Dobrogea, mai ales în Delta Dunării şi
pe litoral, vântul va atinge la rafală viteză de 40-50
de kilometri pe oră.
Potrivit unei noi informări emise de Administraţia
Naţională de Meteorologie, astăzi, între orele 02.00
şi 14.00, în Muntenia şi estul Olteniei vor fi preci-
pitaţii, în general slabe cantitativ, dar mai ales sub
formă de lapoviţă şi ninsoare.
În Bărăgan şi Dobrogea, mai ales în Delta Dunării
şi pe litoral, vântul va avea unele intensificări, cu
rafale de 40-50 de kilometri pe oră. În vestul Do-
brogei, unde vor predomina ploile, şi în Muntenia,
noaptea şi dimineaţa se va semnala polei.
În judeţele din sudul şi sud-estul ţării, de vineri
seară şi până sâmbătă după-amiază a plouat şi vântul
a avut la rafală viteze de până la 60-70 de kilometri
pe oră. Ulterior, ploile s-au transformat în lapoviţă
şi ninsoare.
Bucureştiul şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman,
Călăraşi şi Ialomiţa au fost, de sâmbătă după-amiază
până în noaptea de sâmbătă spre duminică, sub aver-
tizare cod galben de ninsoare şi vânt puternic, stratul
de zăpadă care s-a depus în aceste zone ajungând
la zece centimetri.
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Ne așteaptă o vreme rece
și precipitații mixte

Meteorologii anun�ă că
vremea va fi rece și deosebit
de rece în următoarele zile,
apoi temperaturile se vor si-
tua în normalul acestei pe-
rioade. Vor fi precipita�ii
mixte, mai ales în zona de
munte. ANM a emis prog-
noza meteo până la data de
9 noiembrie. 

În Transilvania, în inter-
valul de prognoză va debuta
cu o vreme rece, mai ales în
cursul nopţilor şi al dimine-
ţilor, când vor fi valori medii
negative ale temperaturilor
minime, de -5...-2 grade,
chiar mai scăzute în zonele
depresionare. În acelaşi
timp, regimul termic diurn
va fi caracterizat de valori
apropiate de cele climatolo-
gic specifice perioadei din
an, cu o medie a maximelor
de 9 la 12 grade în prima
săptămână. Apoi încălzirea

uşoară şi treptată a vremii
se va concretiza prin valori
medii ale maximelor de 11...
13 grade şi ale minimelor
de 0... 3 grade, ceva mai scă-
zute în partea de est a regiu-
nii.  Probabilitatea de ploaie
va fi în creştere în ultimele
zile ale intervalului de prog-
noză.

La munte regimul termic
diurn va fi în creştere uşoară
şi treptată, de la o medie de
4... 6 grade în prima săptă-
mână, la 7... 9 grade în cea
de-a doua, când temperatu-
rile vor deveni uşor mai ri-
dicate decât mediile
climatologice specifice pe-
rioadei. Mai semnificativă
va fi creşterea temperaturilor
minime, de la valori negative
în prima săptămână, cu o
medie de -3... -1 grad, la va-
lori de 1... 3 grade în cea de-
a doua. 

Ministrul Titus Corlăţean
a declarat duminică seara,
că în această toamnă nu
s-a întrunit consensul pen-
tru aderarea României şi
Bulgariei la Schengen. Mi-
nistrul a ţinut să precizeze
că aderarea rămâne un
obiectiv de atins.

Fiind întrebat în cadrul unei
emisiuni la Digi24, dacă el con-
sideră că România va intra vreo-
dată în Schengen, în condiţiile
în care aderarea a fost din nou
amânată, ministrul Titus Cor-
lăţean a precizat că în această
toamnă nu a fost îndeplinit con-
sensul.

„Vă aduc aminte ceea ce şi
premierul României a spus acum
un an de zile: în clipa în care
vom întruni consensul vom face
acest pas. Deocamdată, acest
consens nu a fost întrunit. Nu
pot să vă ascund faptul că, de
exemplu, unul din actorii impor-
tanţi europeni a făcut un pas în-
ainte - nu voi cita numele acestui
actor important - confirmând
sprijinul pentru aderarea Ro-
mâniei la Spaţiul Schengen. Deci
e un pas înainte, gestionat dis-
cret. Sunt convins că România
va intra în Spaţiul Schengen,
dar am ieşit din acea zonă de
supralicitare a acestei mize. Da,
ne dorim să intrăm, rămâne un

obiectiv important, dar, încă o
dată, nu stăm cu mâna întinsă,
am îndeplinit criteriile şi pe ca-
nale politice fireşti vom avansa
pentru adoptarea acestei decizii
prin consens. În această toamnă
consensul nu a fost deocamdată
posibil”, a afirmat ministrul Ti-
tus Corlăţean.

Chestionat în continuare de
discuţiile privind o decuplare a
României de Bulgaria în acest
proces, ministrul de Externe a
spus că poate s-ar impune "o
astfel de separare".

„E o analiză mult mai com-
plexă. Au fost voci europene, este
adevărat, care au spus, nu noi

de la Bucureşti, există o diferenţă
de ritm, de progrese în ceea ce
priveşte România şi Bulgaria şi
poate s-ar impune o astfel de
separare. Din raţiuni de natură
politică, mă veţi înţelege că nu
voi face comentarii faţă de Bul-
garia. Suntem vecini, suntem
parteneri, avem o relaţie foarte
bună”, a precizat ministrul Titus
Corlăţean.

„Ceea ce spunem noi de fie-
care dată este că România de
3 ani şi mai bine a îndeplinit
criteriile. Mâine dacă s-ar pune
problema primului pas, potrivit
discuţiei anterioare etapizate,
aeroporturile ar putea să intre

fără nici cea mai mică problemă,
aş adăuga şi spaţiul maritim,
din punctul de vedere al Româ-
niei nu ar fi probleme deosebite.
Noi ne facem treaba în conti-
nuare, e adevărat într-un peisaj
politic european care rămâne
complicat pentru că România a
mai fost prizoniera altor factori
care n-au nimic de-a face cu
performanţa României în sine,
dar vom găsi acele resurse de
consens”, a completat ministrul
de Externe, Titus Corlăţean.

Mai multe ţări precum Olan-
da, Franţa, Finlanda s-au opus
în ultimii ani aderării României
şi Bulgariei în spaţiul Schengen.

Aderarea României la spaţiul Schengen s-a amânat din nou, cel puţin până la primăvară

Corlăţean: Nu s-a întrunit
consensul pentru aderarea
României la Schengen

Amenzi rutiere date de polișiștii brașoveni
Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din I.P.J.Brașov au
organizat și desfășurat acțiuni pe linie de circulație ru-
tieră, constatând 7 infracțiuni și aplicând  1077 sancțiuni
contravenționale, în valoare totală de 126.845 lei. Au
fost ridicate, în vederea suspendării  dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile publice, 43 permise
de conducere, dintre care 5 pentru alcool, 11 pentru
depășire, 11 pentru neacordare prioritate, 16 alte abateri
și s-au reținut 28 certificate de înmatriculare.

Viorel Hrebenciuc fără imunitate, la mâna procurorilor DNA
Camera Deputaţilor a luat act, ieri, de demisia lui Viorel
Hrebenciuc din Parlament, în funcţia acestuia de vice-
preşedinte al Camerei Deputaţilor fiind votat liderul gru-
pului PSD Marian Neacşu. După apariţia demisiei în
Monitorul Oficial, procurorii au „undă verde” pentru re-
ţinerea lui Hrebenciuc şi prezentarea acestuia cu pro-
punere de arestare preventivă. DNA a cerut aviz de la
Camera Deputaţilor pentru arestarea preventivă a lui
Viorel Hrebenciuc, atât în dosarul de trafic de influenţă
în care este urmărit penal alături de Dan Şova, cât şi
în cel în care este cercetat alături de deputatul PSD
Ioan Adam, pentru retrocedări ilegale de păduri.

Mircea Băsescu, menținut după gratii
Judecătorii de la Tribunalul Constanţa au respins, ieri,
solicitările făcute de fratele președintelui Traian Bă-
sescu, Mircea Băsescu, şi de către Marian Căpăţână
de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la
domiciliu. Decizia instanţei nu este însă definitivă. Mir-
cea Băsescu şi a lui Marian Căpăţână sunt acuzați în
dosarul privind mita primită de la familia lui Bercea
Mondial.

Băsescu: România va fi un partener loial al Ucrainei 
Președintele Traian Băsescu a precizat ieri, că România
va fi un partener loial al Ucrainei în drumul către inte-
grarea europeană. Şeful statului a salutat rezultatul
alegerilor parlamentare desfășurate duminică, în Ucrai-
na, potrivit unui comunicat al Administrației
Prezidențiale. „Votul masiv în favoarea partidelor proeu-
ropene arată, pe de-o parte, voința poporului ucrainean
ca țara să-și continue drumul către integrare europeană,
iar pe de altă parte, determinarea partidelor politice
câștigătoare ale alegerilor de a răspunde voinței ma-
joritare a electoratului ucrainean”, a afirmat preşedintele
Traian Băsescu. Potrivit sondajelor, blocul președintelui
Petro Poroșenko și Frontul Popular condus de premierul
Arseni Iațeniuk au obținut fiecare câte 21,6% din su-
fragii. 
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De la 1 ianuarie 2015,
poliţiştii locali din Bra-
şov vor avea şi ei aloca-
ţie de hrană, la fel ca toţi
ceilalţi angajaţi ai statu-
lui cu atribuţii în dome-
niul ordinii şi liniştii
publice. 

Săptămâna trecută, Guver-
nul a emis ordonanţa 65/2014,
prin care primăriile au primit
libertatea să acorde alocaţia
de hrană pentru poliţiştii lo-
cali, în limita bugetului pro-
priu. Această modificare
legislativă a fost solicitată în
mai multe rânduri de repre-
zentanţii Primăriei Braşov, în
condiţiile în care nivelul de sa-
larizare al poliţiştilor locali
este sensibil mai mic decât al
colegilor lor din structura na-
ţională de siguranţă şi ordine
publică, deşi au atribuţii iden-
tice, iar posturile scoase la
concurs în cadrul Poliţiei Lo-
cale riscă să rămână neocupa-
te. 

Potrivit reprezentanţilor mu-
nicipalităţii, în următoare şe-
dinţă de consiliu local va fi
prezentat spre aprobare pro-
iectul de hotărâre care să per-
mită acordarea alocaţiei de
hrană poliţiştilor locali opera-
tivi, începând cu 1 ianuarie
2015. Alocaţia maximă este
de 24 lei/zi, ceea ce înseamnă
un venit lunar suplimentar de
720 de lei, care ar creşte câş-

tigul unui poliţist local între
50% şi 100% faţă de nivelul
actual. 

Nu vor primi alocaţia de
hranpă angajaţii TESA şi per-
sonalul contractual. Vor be-
neficia de alocaţie aproximativ
145 de angajaţi din totalul de
195 de posturi ocupate în ca-
drul Poliţiei Locale. 

Se fac angajări. Reamintim
că Poliţia Locală a scos la con-
curs, din 13 octombrie, alte
15 posturi de poliţist local, la
care se adaugă cinci posturi
de paznic (angajaţi contrac-
tual). Dosarele se depun până
pe 3 noiembrie, la sediul Po-
liţiei Locale din strada Nicolae
Bălcescu 62-64 (Parcarea din
spatele magazinului Star), de
luni până vineri, între orele

8.00 şi 16.00. Prima probă din
examen, cea sportivă, are loc
în 11 noiembrie, iar în 14 no-
iembrie are loc examenul
scris. Până acum au fost de-
puse şase dosare. Cele 15 pos-
turi de poliţist local cuprind
nouă posturi la Serviciul de
ordine şi linişte publică, patru
posturi în cadrul Biroului Po-
liţie Turistică şi două la Biroul
intervenţii. Nouă dintre cele
15 posturi nu necesită vechi-
me în muncă. Posturile se
adresează atât persoanelor cu
studii superioare, cât şi celor
cu studii medii.

Potrivit oficialilor Primă-
riei, acesta este ce de-al cin-
cilea concurs pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul
Poliţiei Locale Braşov. La ce-

lelalte patru concursuri, au fost
ocupate doar 23 de locuri. La
concursul anterior, au fost dis-
ponibile 28 de locuri, însă
doar 20 de persoane s-au în-
scris. Dintre acestea, doar 17
au întrunit condiţiile legale
pentru a participa la concurs,
iar în urma probelor elimina-
torii şi a interviului, doar cinci
au reuşit să se angajeze.

În organigrama Poliţiei Lo-
cale sunt 239 de posturi, dintre
care doar 195 sunt ocupate.
Municipalitatea speră ca gra-
dul de atractivitate a muncii
de poliţist local să crească oda-
tă cu acordarea alocaţiei de
hrană. Media salarială în Po-
liţia Locală Braşov este între
800 şi 1.000 de lei net, fără
alocaţia de hrană.  A.P.

Alocaţia de hrană ar creşte câştigul unui poliţist local între 50% şi 100% faţă de nivelul actual

Indemnizaţie de hrană
şi pentru poliţiştii locali

Dosarul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis 
se judecă după alegeri
Dosarul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis se judecă
după al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, după ce in-
stanţa supremă a respins, ieri, cererea ANI şi a menţinut
data de 18 noiembrie pentru analizarea admisibilităţii re-
cursului, transmite Mediafax. Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a respins astfel cererea Agenţiei Naţionale de In-
tegritate (ANI) de schimbare a termenului la care se va
analiza admisibilitatea recursului în dosarul lui Iohannis,
respectiv data la care s-ar putea decide fie că recursul
este nefondat şi că rămâne soluţia de anulare a raportului
de incompatibilitate, fie că acesta se judecă pe fond. În
24 aprilie 2013, Agenţia Naţională de Integritate anunţa
că a constatat că primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se află
în stare de incompatibilitate, întrucât are şi calitatea de re-
prezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acţio-
narilor SC Apă Canal SA Sibiu, din 5 august 2010 şi SC
Pieţe SA, din 30 aprilie 2009, ceea ce contravine preve-
derilor legale. În septembrie 2013, Klaus Iohannis a câştigat
procesul intentat ANI, după ce Curtea de Apel Alba-Iulia.

Vom avea o dezbatere electorală cu toți candidații
Institutul pentru Politici Publice (IPP) a anunțat ieri că
acceptă condițiile privind formatul dezbaterii solicitate
de Victor Ponta, respectiv cu toți cei 14 candidați, înainte
de primul tur al alegerilor prezidențiale. "Domnul Ponta,
candidatul dintre cei 6 invitați la sfârșitul săptămânii tre-
cute de IPP într-un format de dezbatere electorală ce ar
fi permis o mai bună înțelegere, de către electorat, a vi-
ziunii principalilor candidați (în ordinea preferinței din
cele mai recente sondaje) cu privire la dezvoltarea și se-
curitatea României în următorii ani, a condiționat prezența
la o asemenea dezbatere de invitarea tuturor celor 14
candidați înscriși în campania electorală. IPP face un
ultim efort ca înainte de primul tur al alegerilor
prezidențiale să existe o dezbatere față în față între
candidați", se arată într-un comunicat transmis luni de
IPP.Dezbaterea ar urma să fie transmisă de Digi 24..
Ziua dezbaterii nu a fost fixată. Ca termen avansat este
mâine, 29 octombrie.

Întreruperi de curent în Brașov și Săcele
Astăzi,  28.10.2014, se va întrerupe alimentarea cu ener-
gie electrică, pentru efectuarea de lucrări în instalaţiile
electrice, conform următorului program:  în intervalul orar
08.30-14.30  în Brașov – Str. Verii 2-8,   în intervalul orar
09.00-16.00  în Săcele – Str. Valea Doftanei, Str.
Șoimului, Str. DN 1A, Str. Brădet, Str. Babarunca,  în in-
tervalul orar 08.00-15.00  în Cobor – Str. Principală, Str.
Extravilan. 

Foto: Andrei Paul
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Proiectul legii bugetului pen-
tru anul 2015 va fi prezentat
la mijlocul lunii noiembrie-în-
ceputul lunii decembrie,  după
cum spune ministrul delegat
pentru Buget, Darius Vâlcov.
El a menţionat că nu este încă
finalizat proiectul de buget.

Vâlcov a declarat  că în pro-
iectul de buget au fost incluse
alocări pentru tot ceea ce este
legislaţie în vigoare în prezent,
cum ar fi dublarea alocaţiilor
copiilor care provin din familii
defavorizate.

Ministrul pentru Buget a
precizat totodată că nu a fost
încă stabilit modul în care se
va calcula acciza de anul viitor,
dar că se ia în calcul şi varianta
ca aceasta să nu mai depindă
de euro, ci de leu.

„O variantă pe care o luăm
în calcul este să nu calculăm

acciza la nivelul euro, ci la ni-
velul leului, pentru că aşa este
normal în orice stat”, a spus
Vâlcov, care a menţionat că
încă se fac analize tehnice.

El a spus că modalitatea de
calcul se va face publică odată
cu prezentarea bugetului.
„Sunt mai multe variante de
calcul, iar una dintre ele este
ca acciza să nu se mai refere
la euro, ci să se refere la leu,
iar anual să se modifice în
funcţie de inflaţie”, a precizat
Vâlcov.

Banca Centrală Europeană
(BCE) a anunţat un curs de
referinţă de 4,4093 lei/euro
pentru 1 octombrie 2014,
acest indicator al cursului, fo-
losit de către Guvern la calcu-
larea accizelor, fiind acum cu
0,88% mai mic decât cel
anunţat anul trecut, de 4,4485

lei/euro. Dacă accizele vor fi
calculate în continuare pe baza
cursului anunţat de BCE,
atunci nivelul acestora ar tre-
bui să fie mai mic începând
cu anul viitor.

Anul acesta, Guvernul a luat
în considerare pentru accize
cursul BCE din 2012, deoare-
ce era mai mare decât cel din
2013 care trebuia folosit în
mod normal, şi a adăugat cea
mai mare rată a inflaţiei, cea
din septembrie 2013. Astfel,
accizele au fost plătite la un
curs de 4,73 lei, cu 30 de bani
peste nivelul anunţat de BCE.

Întrebat ce se va întâmpla
anul viitor, ministrul Finanţe-
lor, Ioana Petrescu, a evitat să
precizeze dacă Guvernul se va
mai raporta la cursul BCE,
care ar permite un nivel scăzut
de accizare începând cu 2015. 

CFR caută chiriaşi pentru 1.200 de spaţii
CFR a programat astăzi a

patra etapă a sesiunii de în-
chiriere spaţii şi terenuri din
proprietatea privată a compa-
niei, investitorii interesaţi
având la dispoziţie peste
1.200 de spaţii şi terenuri, cu
o suprafaţă totală de 438.700
metri pătraţi.

Licitaţiile publice cu striga-
re vor fi organizate, de sucur-
salele regionale de cale ferată
Bucureşti, Craiova, Timişoara,

Braşov, Cluj, Iaşi, Galaţi şi
Constanţa. „Spaţiile comer-
ciale scoase de CFR SA pe
piaţa imobiliară au o supra-
faţă totală de 52.400 mp, iar
terenurile - 386.302 mp - şi
se adresează tuturor catego-
riilor de agenţi economici, atât
celor care încă nu s-au alătu-
rat acestui proiect, cât şi celor
care intenţionează să-şi extin-
dă activităţile comerciale, ad-
ministrative sau de prestări

servicii la nivel local, regional
sau naţional. Locaţiile comer-
ciale sunt situate în gări, sau
în proximitatea acestora, şi
pot fi închiriate şi de micii în-
treprinzători care analizează
intrarea şi dezvoltarea unei
activităţi comerciale pe piaţa
locală”, se arată într-un co-
municat de presă.

În primele trei etape, com-
pania a reuşit să închirieze
103 locaţii. 

Subsidiarele din
România ale băn-
cilor europene
care au fost supu-
se testelor de
stres derulate de
Banca Centrală
Europeană (BCE)
în colaborare cu
Autoritatea Ban-
cară Europeană
au rate de adec-
vare a capitalului
superioare pra-
gurilor reglemen-
tate, arată Banca
Naţională a Ro-
mâniei.

Mai multe bănci care acti-
vează şi în România, printre
care băncile elene Eurobank,
Piraeus Bank şi National Bank
of Greece şi cele austriece Er-
ste, Raiffeisen şi Volksbank,
au obţinut rezultate slabe la
testele efectuate de BCE, in-
clusiv din cauza dificultăţilor
întâmpinate în Europa de Est.

„Mai mult, rezultatele exer-

ciţiilor de testare la stres de-
rulate de BNR la nivelul siste-
mului bancar autohton,
prezentate recent în Raportul
asupra stabilităţii financiare -
având la bază un scenariu de
recesiune economică severă şi
o depreciere puternică a mo-
nedei naţionale în următorii
trei ani -, evidenţiază un nivel
confortabil al indicatorilor de

adecvare a capitalului, cu în-
cadrare în limitele reglemen-
tate la nivel internaţional”, se
arată într-un comunicat trans-
mis de BNR.

Eurobank, Piraeus Bank şi
National Bank of Greece au
picat testele realizate de BCE,
în condiţiile în care evaluarea
a indicat că acestea nu aveau
capital suficient la finalul anu-

lui trecut, iar cele trei
bănci elene ar putea lua
în calcul vânzarea sub-
sidiarelor locale pentru
strângerea de capital,
notează Reuters.

În ceea ce priveşte
băncile austriece, Volk-
sbank nu a reuşit să
treacă de evaluarea
BCE, întrucât creditele
ipotecare neperforman-
te de la subsidiara din
România şi creditele
imobiliare şi cele acor-
date companiilor în Eu-
ropa Centrală şi de Est
au generat un deficit de
capital în valoare de

865 de milioane de euro, po-
trivit Bloomberg.

Băncile care nu au îndeplinit
plafoanele de capital stabilite
de BCE trebuie să prezinte
planuri de corectare a situaţiei
în decurs de două săptămâni,
în care să explice cum vor
atrage noi fonduri. Planurile
trebuie puse în aplicare în ter-
men de nouă luni.

BNR despre testele de stres
la care au fost supuse băncile

Flash economic
Fără somaţii pentru cei care nu şi-au făcut
asigurările obligatorii la locuinţe
Direcţia Fiscală Braşov nu mai trimite către cetăţeni somaţiile
în aceste cazuri. Decizia a fost luată ca urmare a faptului
că „sistemul PAID s-a aflat în imposibilitatea de a transmite
lista proprietarilor care nu au încheiat astfel de contracte de
asigurare“, după cum se arată în documentaţia care a însoţit
decizia Consiliului Local. În aceste condiţii, bugetul local va
rămîne cu 278.000 de lei, sumă care era prevăzută a se
folosi la expedierea cu confirmare de primire a proceselor-
verbale de constatare a contravenţiilor, în cazul persoanelor
fizice care nu şi-au plătit asigurarea obligatorie a locuinţelor.
De anul acesta, asigurările obligatorii pentru locuinţe devin
obligatorii în adevăratul sens al cuvântului. Teoretic, conform
Legii 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuinţelor
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,
reprezentanţii primăriilor puteau trece la sancţiuni. 

Prognoza de creştere a PIB, în scădere
BCR a redus estimările privind avansul economic al Ro-
mâniei, prognozând o creştere de 1,8% în acest an şi 3%
anul viitor, pe fondul investiţiilor publice scăzute, dar şi din
cauza deteriorării situaţiei economice a principalilor par-
teneri comerciali. Anterior, BCR estima o creştere a Pro-
dusului Intern Brut de 2,3% în acest an, şi de 3,3% în
2015. Analiştii BCR consideră ca fiind „ambiţioasă“ ţinta
de deficit bugetar pentru 2015 asumată de Guvern în ul-
timul raport de convergenţă trimis Comisiei Europene, de
1,4% din PIB, respectiv un deficit structural al bugetului
general consolidat de 1% din PIB. Premierul Victor Ponta
a declarat în septembrie că România trebuie să cheltu-
iască, până la sfârşitul anului 2014, o sumă de peste 3
miliarde de dolari pentru investiţii publice, el arătând că
aceste fonduri, care sunt acoperite de la buget, se chel-
tuiesc greu din motive procedural birocratice.

Bugetul pe 2015, prezentat după alegeri



Victimele accidentelor ru-
tiere au la dispoziţie o linie te-
lefonică non-stop şi gratuită
unde li se oferă atât asistenţă
psihologică, dar şi informaţii

despre drepturile pe care le au.
Serviciul, disponibil în

toată ţara, ste oferit de Aso-
ciaţia Română pentru Promo-
varea Educaţiei şi Siguranţei

Rutiere, în cadrul proiectului
naţional „Sub roţi”.

Numărul de telefon la care
victimele accidentelor rutiere
pot primi asistenţă gratuită
nontop este 0735.025.600.

Potrivit statisticilor poliţiş-
tilor, cele mai multe accidente
s-au produs în zilele de marţi
şi majoritatea pe timp de zi.
Viteza neadaptată la
condiţiile de drum, neacorda-
rea de prioritate între vehicule
dar şi pentru pietoni au fost
principalele motive de acci-
dente.

La nivel naţional, peste
8.000 de români mor anual
în accidente rutiere.  

Aproape 20 de tone de mere
din Republica Moldova au fost
depistate de inspectorii sani-
tar-veterinari din orașul rusesc
Orenburg, care au constatat în-
călcarea condi�iilor de
embargo impus de Moscova la
importul de fructe din acest
stat. În urma verificării docu-
mentelor de origine a mărfii,
inspectorii ruşi au constatat că
merele din Republica Moldova
tranzitaseră Belarus şi ar fi tre-
buit să ajungă în Kazahstan.

Importatorul nu a mai
respectat traseul stabilit și a
scos fructele la vânzare pe
piaţa din Orenburg. În cele din
urmă, merele din Orenburg au
fost trimise în Kazahstan, iar
comerciantul care a încălcat
embargoul a fost amendat.

,,Rusia se folosește de toate
instrumentele pentru a-și apăra
propriile interese și este evident
că bunăstarea locuitorilor Re-
publicii Moldova nu se numără
printre acestea. Tipul acesta de

șantaj politic și economic
aparține unei alte epoci istorice
pe care Mos co va nu vrea să o
depășească. Însă tot răul spre
bine, presiunea aceasta va des-
chide treptat noi oportunități
pentru economia de peste Prut,
obligată să se elibereze din
zona ex-sovietică”, a declarat
Cristian David, reprezentantul
Platformei Unioniste Ac�iu nea
2012. Rusia a interzis importul
de fructe din Republica Mol-
dova pe 21 iulie.

Cele mai populare zece
oraşe unde va călători
majoritatea românilor în
timpul Sărbătorilor de
iarnă se află aproape de
casă, în Europa conform
unui studiu realizat de o
agenţie de turism din
România, cu vânzare ex-
clusiv online.

Cel mai popular oraş este,
în continuare, Londra, ales de
16% dintre românii care îşi
vor petrece Sărbătorile de iar-
nă în afara ţării. Bruxelles ocu-
pă a doua poziţie în clasament,
urmat de Milano. Românii vor
mai călători anul acesta, de
Crăciun şi Revelion, la Paris,
Roma, Madrid, Barcelona,
Viena şi Dublin.

Italia rămâne una dintre
cele mai apreciate ţări, 21%
dintre românii care vor călă-
tori în străinătate iarna

aceasta alegând Mila-
no, Roma, Torino, Ve-
neţia, Bologna, Bari,
Catania sau Verona.
Celelalte ţări spre care
se vor îndrepta româ-
nii pentru vacanţele de
iarnă sunt Marea Bri-
tanie (17,32%), Spa-
nia (15%), Germania
(12%) şi Elveţia (3%).

De Crăciun în țările cal-
de. Pe lângă destinaţii-
le tradiţionale pentru
Crăciun şi Revelion,
românii continuă ten-
dinţa pornită în urmă
cu câţiva ani şi aleg
destinaţii exotice pen-
tru vacanţa de iarnă. 

Astfel, 4,11% dintre
aceştia îşi vor petrece
Sărbătorile departe de
frig, în Tenerife (Spa-
nia), Dubai (Emiratele Arabe
Unite), Kuala Lumpur (Ma-

laezia), Bangkok (Thailanda)
şi Cancun (Mexic).

Aproximativ 5% dintre cei
care vor călători în străinătate

au ales ţările din nordul Euro-
pei pentru vacanţele lor —

Copenhaga (Danemar-
ca), Malmö (Suedia) şi
Rovaniemi (Laponia,
Finlanda), scrie Ager-
pres.

Cel mai scump bilet
de avion rezervat pentru
această perioadă, până
în prezent, costă 960 de
euro şi are ca destinaţie
Bangkok (Thailanda),
în timp ce pentru cel
mai ieftin, cu destinaţia
Bari (Italia), s-au achitat
54 de euro.

Cele mai populare
oraşe alese pentru seju-
ruri sunt Amsterdam,
Barcelona, Paris şi Va-
lencia. Recordul pentru
cea mai scumpă rezer-
vare hotelieră este deţi-
nut de un sejur în Male
(Maldive), pentru o va-

canţă de 14 nopţi, în doi, în
valoare de 1.048 de euro.

Londra rămâne pe locul întâi în preferințele românilor care vor să-și petreacă sărbătorile de iarnă în străinătate

Destinațiile preferate
pentru sărbătorile de iarnă

Victimele accidentelor rutiere au la
dispoziţie o linie telefonică non-stop
şi gratuită pentru asistenţă
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Merele moldoveneşti, „amendate” în Rusia
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Tudor Ciortea, întemeietorul
învăţământului muzical cameral

Marţi

Puţini dintre noi ştiu că întemeietorul
învăţământului muzical cameral din
România este braşovean. Compozitorul
Tudor Ciortea, care a dat şi numele li-
ceului de muzică din Braşov, este după
Mihail Jora cel mai productiv compo-
zitor român de lieduri. O sală omagială
cu obiecte ce au aparţinut muzicianului
Tudor Ciortea este amenajată în in-
cinta Muzeului primei şcoli româneşti
din Schei.

Născut în 1903 într-o familie de intelectuali,
tatăl său fiind reputatul profesor şagunist Aurel
Ciortea, Tudor Ciortea îşi începe studiile mu-
zicale la Cluj, după care urmează Bruxelles,
Paris şi alte mari oraşe ale lumii. Cu acest pal-
mares se întoarce în ţară unde absolvă şi Con-

servatorul din Bucureşti în 1931 şi
după un scurt popas la Berlin pentru

alte studii muzicale şi filosofice începe
cariera sub auspiciile Conservatorului,
unde avea să fie şi profesor. Este distins
cu premii şi medalii, compune muzică
simfonică, muzică corală şi vocală, dar
mai presus de toate este considerat în-
temeietorul învăţământului muzical ca-
meral din România. Tudor Ciortea va

fi, de asemenea, unul dintre fondatorii Festi-
valului Muzicii de Cameră de la Braşov. Printr-
un gest notabil lasă prin testament toate valorile
documentare, muzeistice, Complexului Muzeal
Prima Şcoală Românească din Schei, sarcină
îndeplinită de soţia sa, Vera Proca-Ciortea, la
puţin timp după moartea maestrului, în 1982.
În semn de recunoştinţă pentru memoria com-
pozitorului, liceul de muzică din Braşov poartă
numele „Tudor Ciortea” .

Elena Cristian 



În prezent experţii în
domeniu ajută la ame-
najarea clădirii pentru
păsări exotice şi reptile,
din cadrul Zoo Braşov. 

Municipalitatea se aşteaptă
să finalizeze amenajările până
la sfârşitul lunii viitoare, astfel
încât publicul să poată găsi
încă o atracţie în noul Zoo.
Colecţia de şerpi va număra
36 de specii, dintre cele mai
veninoase.

Reamintim că Zoo Braşov
a fost redeschisă după o lungă
perioadă de modernizare, în
cadrul unui proiect în valoare
de 31,12 milioane lei, din care
finanţarea Ministerul Mediu-
lui şi Schimbărilor Climatice
a fost de75%, adică 22,23 mi-
lioane lei, restul de 25% fiind
contribuţia municipiului. O
serie de obiective nu au fost
însă acceptate la finanţare,
cum ar fi de exemplu amena-
jarea clădirii pentru păsări
exotice şi reptile, dotarea pla-

netariului sau a clinicii pentru
animale. În cazul păsărilor
exotice şi reptilelor, Primăria
suportă încă aproximativ
100.000 de euro pentru do-
tarea clădirii. 

Potrivit reprezentanţilor
municipalităţii, pentru anul
viitor, prioritare sunt repopu-
larea Grădinii cu animale, gra-
dul actual de ocupare fiind de

70%. În plus, populaţia actua-
lă a grădinii este şi îmbătrânită
Până la sfârşitul acestui an,
municipalitatea va aduce un
leopard, donat în mod gratuit
de grădina zoologică din Bu-
dapesta. Prioritare pentru anul
viitor sunt dotarea planetariu-
lui, caz în care municipalitatea
va încerca un parteneriat pu-
blic-privat, din cauza costuri-

lor foar-
te mari ale aparaturii, şi do-
tarea clinicii pentru animale,
destinatăt atât Grădinii Zoo-
logice, cât şi proprietarilor de
animale din Braşov. 

Program de vizitare. Noua
grădină poate fi vizitată zilnic,
cu excepţia zilelor de luni, iar
programul a fost împărţit în
două perioade: de la 1 octom-
brie şi până la sfârşitul lunii
februarie, orarul este 9.00 –
18.00, iar de la 1 martie la 30
septembrie, programul se ex-
tinde cu două ore, accesul fi-
ind posibil de la 9.00 până la
ora 20.00. Biletul de intrare
pentru copii, elevi sau studenţi
costă 5 lei, sau câte 4 lei de
persoană în cazul grupurilor
organizate (minim zece per-
soane). Tariful pentru adulţi
este 10 lei de persoană, iar în
cazul grupurilor organizate,
opt lei de persoană. A.P.

Colecţie de şerpi veninoşi,
la Zoo Braşov

Braşovul a fost lăudat peste
graniţă ca fiind un oraş euro-
pean de succes în ceea ce pri-
veşte accesarea fondurilor
europene. Preşedintele Asocia-
ţiei de Promovare şi Dezvoltare
a Turismului, Christian Ma-
cedonschi (foto), a dat şi câteva
exemple în acest sens, fiind
vorba, printre altele, despre do-
meniul schiabil şi ocolitoarele
din Braşov. Invitat la Viena, în
cadrul unui eveniment impor-

tant, Macedonschi spune că
este mândru şi de alte reuşite
ale Braşovului. 

„Sunt foarte mândru de
faptul că pe prima pagina a
celei mai citite reviste din Eu-
ropa, cea a Institutului Regiu-
nilor Europene, a apărut corul
de copii de la Liceul Honterus.
Noi am sărbătorit pe 9 mai
la Braşov, Ziua Europei, ală-
turi de Institutul Regiunilor
Europene, iar toate evenimen-

tele din acea zi din oraşul nos-
tru sunt prezentate pe larg în
revistă„ a declarat Christian
Macedonschi, preşedinte
APDT Braşov. 

Pentru a atrage cât mai
mulţi turişti, oraşul de la poa-
lele Tâmpei are nevoie şi de
promovare.

„Braşovul este pe calea cea
bună pentru a deveni Capi-
tală Culturală Europeană în
2021. Asta e şi ţinta noastră.
Şi de aceea mergem şi promo-
văm Braşovul în Europa. De
exemplu în această săptămâ-
nă Braşovul are un stand de
prezentare la cel mai mare
târg de bunuri de larg consum
de la Nürnberg” a adăugat
Christian Macedonschi, pre-
şedinte APDT Brașov. 

De la Nürnberg, echipa
Asociaţiei de Promovare şi
Dezvoltare a Turismului va
pleca la unul dintre cele mai
mari târguri internaţionale de
turism, ce are loc la Londra. 

Sâmbătă, în intervalul orar
13-17, la Centrul Cultural Re-
duta, doi deţinuţi au fost cele
mai „citite” cărţi în cadrul eve-
nimentului Biblioteca Vie, or-

ganizat de Asocaţia SCUT. In-
teresaţi să afle cât mai multe
despre vieţile şi frământările
deţinuţilor, mulţi „cititori” au
aflat ce înseamnă să greşeşti

şi să te căieşti, să plăteşti pentru
greşelile tale şi să vrei să revii
în comunitate, să te loveşti de
prejudecăţi şi să te străduieşti
să rămâi în picioare.

Cele mai „citite” cărţi 
în cadrul evenimentului Biblioteca Vie
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„Scris, citit si tipărit
pentru surdo-muţi”
Muzeul „Casa Mureşeni-
lor” din Braşov, în colabo-
rare cu Asociaţia Surdo-
Muţilor, Filiala Braşov, or-
ganizează astăzi, 28 oc-
tombrie 2014, ora 11.00,
o activitate culturală inte-
ractivă dedicată persoane-
lor din Braşov care nu aud
şi nu vorbesc. Un număr
de 20 de beneficiari ai
Asociaţiei Surdo-Muţilor
vor descoperi cu ajutorul

specialiştilor de la muzeu
suportul de scris folosit de-
a lungul t impului, cum
scriau oamenii şi mai ales
cum a schimbat lumea
evului mediu J. Gutenberg,
prin descoperirea tiparului.
Participanţii la eveniment
îşi vor tipări texte proprii
pe primul număr al „Gaze-
tei de Transilvania” în ca-
drul expoziţiei „Tipografia
Mureşenilor”.

Astăzi, 28 octombrie, părinţii
şi bunicii sunt invitaţi la o
seară de poveşti dedicată în
special lor. Evenimentul se
va desfăşura între orele
18.00-20.00, la mansarda
Casei Baiulescu (Livada
Postei, lângă Şcoala gene-
rală 6).
Povestitorii serii, Melania
Butnariu, bibliotecar şi isto-
ricul Alexandru Stănescu, vă
vor citi poveşti şi legende din
Şchei, precum Aramza, Ţu-
gui al Babei sau Legenda
Regelui Solomon. Acestea
fac parte din volumul Legen-

de, basme şi poveşti din
Şcheii Brașovului şi de pe
alte plaiuri româneşti. Le-
gende, basme şi poveşti din
Şcheii Braşovului şi de pe
alte plaiuri româneşti este
un proiect editorial realizat
de Biblioteca Judeţeană
Braşov, în parteneriat cu
Uniunea Junilor şi finanţat
de Administraţia Fondului
Cultural Naţional.
În premieră, în această sea-
ră veţi avea ocazia să vedeţi
integral ilustraţiile poveştilor
citite, realizate de artista bra-
şoveană Liana Stănescu.

Seară de poveşti la
Mansarda Casei Baiulescu

Braşovul a ajuns pe pagina întâi 
a celei mai citite reviste din Europa
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Cercetătorii au creat celule stem
modificate genetic pentru a ucide cancerul

Cercetători de la Harvard
Medical School au creat în la-
borator celule stem modificate
genetic pentru a ucide tumo-
rile canceroase cerebrale.

Aceste celule produc toxine
care ucid celulele canceroase,
dar în acelaşi timp sunt capa-
bile să reziste ele însele efec-
telor otrăvii pe care o produc
şi să nu afecteze celulele să-
nătoase, informează BBC.

Noua tehnică de tratament,
considerată de specialişti „vii-
torul” tratării cancerului, a
fost testată pe şoareci. Celu-

lele stem au fost înconjurate
în gel şi plasate la locul tu-
morii cerebrale după ce
aceasta a fost îndepărtată. Ce-
lulele canceroase au fost dis-
truse de toxine.

Toxinele care ucid tumorile
maligne au mai fost folosite
cu mare succes într-o varie-
tate de tipuri de cancer de sân-
ge, dar ele nu funcţionează la
fel de bine în tumori solide,
deoarece nu toate tipurile de
cancer sunt la fel de accesibile,
iar toxinele au o perioadă
scurtă de activitate. Situaţia

se schimbă prin modificarea
genetică a celulelor stem care
le produc, scrie Agerpres.

Dr Khalid Shah, autorul
principal al studiului, a decla-
rat că rezultatele au fost po-
zitive şi intenţionează să
testeze tehnica într-o serie de
terapii diferite pe şoareci cu
glioblastom, cele mai frecven-
te tumori cerebrale la adulţii
umani. El speră că terapiile
ar putea fi utilizate în studii
clinice în următorii cinci ani.

Studiul a fost publicat în re-
vista Stem Cells.

Ce conțin alimentele viitorului
Burger vegetal, făină de alge

sau brânză la grătar: industria
alimentară caută alternative la
carne, considerată prea costisi-
toare. În Fran�a, vânzările de
carne au scăzut cu 7% între
1998 și 2012, deoarece produ-
cerea ei costă scump mediul,
potrivit exper�ilor de la cabine-
tul Nutrikéo, cita�i joi de lex-
press.fr.

Până în 2050, popula�ia va
crește cu o treime. Pentru a oferi
proteine, acestea trebuie să fie
produse la costuri reduse (ener-
gie, apă...) și să fie ra�ionalizată
folosirea terenurilor agricole dis-
ponibile, cunoscut fiind faptul
că pentru a produce un kilo-

gram de carne de vită este ne-
voie de 10 kilograme de cereale,
explică specialiștii.

Potrivit lui Xavier Terlet,
președintele cabinetului XTC
World Innovation, „pentru eu-
ropeni, alimentația are o
semnificație culturală, astfel în-
cât va fi greu de făcut pasul la
insecte”. Și totuși, insectele se
pot regăsi ca hrană pentru ani-
male, sub formă de făină. În opi-
nia sa, europenii se pot orienta
însă spre „substitutele de carne,
care au progresat în ceea ce
privește calitățile organoleptice”.

La Salonul de alimenta�ie
care a avut loc în aceste zile la
Paris, Salakis, marca gigantului

francez de lactate Lactalis, a
prezentat o gamă de brânzeturi
ce pot fi pregătite la grătar, in-
spirate din brânza de capră
tradi�ională cipriotă halloumi.
În timp ce firma Triballat Noyal
se pregătește să lanseze „steak-
urile din brânză”, proprietarii
gamei Sojasun au optat pentru
burgerii vegetali cu coacere ra-
pidă la microunde sau pentru
steak-urile din soia sterilizate.
Fran�a, patria gastronomiei și a
mâncărurilor tradi�ionale, a ră-
mas în urmă în această privin�ă.
În SUA, firma Gardein a creat
„fishless filets” (fileuri de pește
fără pește) pe bază de soia și
microalge. 

Sportivul Alexandru Ni-
colau a obţinut argintul
la paraşutism cu ateriza-
re la punct fix. Alexan-
dru Nicolau este
campionul naţional al
aceleiaşi probe, pentru
a opta oară consecutiv.

Nicolau era în fruntea cla-
samentului general, cu 30 de
puncte, însă în ultima etapă a
Cupei Mondiale a fost învins
de Bonifac Hajek, membru al
echipei naţionale de paraşu-
tism militar a Cehiei. Şi asta
pentru că Nicolau a reuşit să
obţină punctaj maxim doar la
una dintre cele şase sărituri şi
a acumulat 16 puncte, faţă de
cele 9 reuşite de adversarul
său. „A fost o etapă dificilă din
toate punctele de vedere. Ca
la orice competiție, fiecare
sportiv își dorește podiumul.
Pentru mine a fost și mai dificil
pentru că după etapele prece-
dente conduceam în clasamen-
tul general, însă la o diferență
destul de mică de ocupantul

locului doi. Ca în orice sport,
orice este posibil, iar la aceas-
tă etapă, Bonifac a reușit un
punctaj mai bun decât mine.
Mă bucur că am urcat pe po-
dium, mai ales că cehul este
un adversar de temut”, a spus
Alexandru Nicolau.

Alexandru Nicolau este năs-
cut în 1990, în Buzău. Pasiu-
nea sa pentru zbor s-a născut

în familie, ambii părin�i fiind
parașutiști, tatăl lui fiind și
mentor în cariera sa de
parașutist. Prima sa experien�ă
apropiată de parașutism a fost
la 4 ani, când a zburat cu pa-
rapanta în tandem, cu tatăl
său, Ramiro Nicolau. La 11
ani, Alex avea deja parte de
primul său zbor singur, cu pa-
rapanta. La 12 ani a avut deja

parte de prima săritură cu
parașuta, tot în tandem, alături
de tatăl său. „A fost cea mai
intensă senzație pe care o trăi-
sem vreodată. Cuvintele nu
sunt suficiente pentru a descrie
sentimentul trăit”, își a min -
tește campionul. 

Din 2007, Alex face parte
din Lotul Na�ional de Para -
șutism. 

Alexandru Nicolau, vicecampion la paraşutism cu aterizare la punct fix

România are vicecampion
mondial la parașutism

Aplicația ce verifică viteza și calitatea accesului la Internet
Aplicația Netograf.ro oferă utilizatorilor de Internet din Ro-
mânia un instrument independent, obiectiv și gratuit pentru
a verifica permanent calitatea serviciului de Internet pe
care îl plătesc. „Ei vor putea să constate nu doar dacă
serviciul de Internet pe care îl au se ridică la calitatea pro-
misă, ci și să compare parametrii înregistrați cu cei obținuți
de abonații altor furnizori”, a declarat Cătălin Marinescu,
președintele Autorității de Reglementare în Comunicații
(ANCOM). Aplicația testează calitatea conexiunii între
echipamentul terminal al utilizatorului final și un server de
test amplasat într-un nod de tip Internet interexchange, in-
formează site-ul ANCOM. Pentru testarea acestor para-
metri, utilizatorul trebuie să selecteze furnizorul, tipul de
ofertă de care beneficiază și tipul de conexiune. Furnizorii
autorizați de servicii de acces la Internet au obligația de
a-și introduce în aplicație datele tehnice ale ofertelor co-
merciale active prin intermediul unei interfețe web.

Record stabilit de telefoanele mobile
Estimările arată că la nivel global acum ar exista aproxi-
mativ 7,23 miliarde de asemenea conexiuni, în timp ce
populația planetei noastre este de circa 7,19 miliarde,
scrie digitaltrends.com. Astfel, lumea este acum dominată
de tehnologie, iar la nivel global există mai multe conexiuni
mobile decât oameni, conform statisticilor. Între aceste
dispozitive sunt incluse și tabletele sau ceasurile inteligente,
multe dintre ele având opțiunea folosirii unei cartele SIM.
În plus, un alt aspect ce trebuie luat în seamă este acela
că doar jumătate dintre oamenii de pe planeta noastră ar
deține un telefon mobil. Dominația impusă de telefonia
mobilă a afectat foarte mult liniile telefonice fixe.  De exem-
plu, în Africa, doar 1,4 oameni din 100 de persoane au
un telefon, în timp ce la același număr de persoane există
nu mai puțin de 63 de dispozitive mobile.
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Pe scurt



Jucătoarea română de tenis
Simona Halep a revenit ieri
în �ară, la doar o zi după ce a
pierdut finala Turneului Cam-
pioanelor de la Singapore. Ha-
lep s-a declarat bucuroasă că
a avut șansa să joace de două
ori cu cea mai bună jucătoare
a lumii, Serena Williams. Tur-
neul Campioanelor de la Sin-
gapore a fost ultima
competi�ie la care jucătoarea
din Constan�a a participat în
acest an. 

„Sunt bucuroasă și împlinită!”
La prima ei participare la Tur-
neul Campioanelor, Halep a
reușit să joace finala, contra
numărului 1 mondial, Serena
Wiliams. În grupe, Simona a
spulberat-o pe americancă,
dar în ultimul cat rolurile s-
au inversat. „A fost o săptă-
mână foarte frumoasă pentru
mine și mă bucur să fiu din
nou acasă. Mă bucur că am
terminat anul acesta deosebit
cu un turneu deosebit. Sunt
bucuroasă, sunt împlinită și
mă rog la Dumnezeu să-mi
dea putere să continui rezul-
tatele acestea frumoase. A fost
un turneu deosebit, o împlinire
pentru mine, am terminat anul
bine și mă bucur foarte mult.
Anul trecut am câștigat ultimul
meci al anului, dar anul ăsta
nu am putut. Dar am jucat îm-
potriva numărului unu mon-
dial și nu am nimic de
regretat. Pe podium, mi-a spus
că vrea să facă o poză cu vii-
torul număr unu mondial și
că mama ei face poza. A fost
o glumă foarte frumoasă și
chiar m-am bucurat că mi-a
spus acest lucru. Probabil se

va întâmpla într-o zi, dar nu
știu să spun acum când se va
întâmpla. Îmi doresc foarte
mult, o să muncesc să ajung
acolo, dar clasamentul nu este
foarte important pentru mine,
ci să câștig multe meciuri și
multe titluri” a spus Simona
Halep la aeroportul Otopeni.

Vine vacanța! Și staff nou?
După o vacan�ă scurtă, Simo-
na va relua pregătirea pentru
viitorul an cu un cantonament
la munte și probabil cu un nou
staff tehnic. Cel pu�in așa a
lăsat să se în�eleagă, sprotiva
noastră. „După vacanță voi
lua decizii ce țin de echipa
mea și de viitor. După pauză,
o să plec în cantonament la

munte, o să mă antrenez pen-
tru noul an, va fi un an foarte
greu, dar trebuie să mă bucur
de el și să văd ce pot să fac
mai bine decât anul acesta” a
mai declarat Halep la reveni-
rea în �ară.

Turneu bun, revenire pe 3!  Si-
mona Halep a revenit pe lo-
cul al treilea în clasamentul
mondial al jucătoarelor pro-
fesioniste de tenis (WTA),
după ce a jucat finala Tur-
neului Campioanelor de la
Singapore. Halep încheia se-
zonul 2012 pe locul 47 în
lume, în 2013 termina pe lo-
cul 11, iar acest an îl va în-
cheia pe locul al treilea. Irina
Begu este a doua româncă

din „top 100”, men�inându-
se pe locul 42, în timp ce
Monica Niculescu își păstrea-
ză și ea pozi�ia de săptămâna
precedentă, 47, iar Sorana
Cîrstea a coborât un loc, fi-
ind pe 95. Andreea Mitu
continuă ascensiunea către
prima sută a ierarhiei femi-
nine și se află acum pe 126
(salt de șapte pozi�ii), cea
mai bună clasare din cariera
sa. Primul loc este ocupat de
americanca Serena Williams,
iar a doua e rusoaica Maria
Șarapova. La dublu, Monica
Niculescu este în continuare
pe locul 38, Raluca Olaru
sta�ionează pe 54, iar Irina
Begu pe 55.

Turneul de la Singapore a fost ultimul pentru Halep în 2014. Simona va termina anul pe locul 3 mondial!

E timpul și
pentru vacanță! 

Vineri 24.10.2014
Oţelul Galaţi - Gaz Metan Me-
diaş 1-1
Au marcat: C. Cristea '73 / D.
Roman '30
FC Braşov - CS Universitatea
Craiova 2-3
Au marcat: Constantinescu '70
(penalti), L. Ganea '79 / Vătă-
jelu '32, Bawab '45, Rocha '83
Sâmbătă 25.10.2104
Ceahlăul Piatra Neamţ - CSMS
Iaşi 2-2
Au marcat: Cârjan '58, Mân-
druşcă '66 / Novac '13, Wesley
'42
Universitatea Cluj - FC Viitorul
2-2
Au marcat: Ceppelini '66, Gra-

venberch '70 / Mitriţă '21, Mi-
trea '44 (penalti)
FC Botoşani - Rapid Bucureşti
3-0
Au marcat: Martinus '7, Ngan-
kam '24, Vaşvari '53 (penalti)
Duminică 26.10.2014
Concordia Chiajna - CFR Cluj
1-1
Au marcat: Bagarici '38 / Dra-
garski '5 (autogol)
Dinamo Bucureşti - Pandurii
Târgu Jiu 3-2
Au marcat: Alexe '6, Rotariu
'60, Bilinski '90+2 / M. Roman
'8, '50
ASA Târgu Mureş - Steaua Bu-
cureşti 1-0
A marcat: Axente '54.
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„Generalul”, oficial pe banca naționalei!
Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat
ieri, cu unanimitate de voturi, propunerea președintelui Răz-
van Burleanu ca Anghel Iordănescu să fie antrenor principal
al echipei naționale de seniori a României. Contractul lui
Anghel Iordănescu se întinde pe un an de zile, având ca
obiectiv calificarea la Campionatul European din 2016. An-
trenori secunzi vor fi Viorel Moldovan (selecționerul echipei
Under-21), Daniel Isăilă și Ionuț Badea.
Anghel Iordănescu, director tehnic al FRF din decembrie
2013, a fost selecționer al naționalei României în două
rânduri (1993-1998) și (2002-2004). Fostul selecționer Victor
Pițurcă și-a reziliat săptămâna trecută contractul cu FRF și
a semnat pentru echipa saudită Al-Ittihad Jeddah.

Antrenor nou pentru Marica și Torje
Konyaspor, club la care sunt legitimaţi Gabriel Torje şi Ciprian
Marica, a anunţat, pe site-ul oficial, că a pus capăt colaborării
cu tehnicianul Mesut Bakkal şi a ajuns la un un acord cu
fostul antrenor al  echipei Fenerbahce, Aykut Kocaman. Me-
sut Bakkal se afla în funcţie din 2013. Contractul dintre teh-
nician şi Konyaspor a fost reziliat de comun acord, după ce
echipa nu a obţinut rezultatele dorite în ultimele patru etape
din Turcia. Konyaspor a ajuns la un acord cu Aykut Kocaman,
acesta urmând să semneze contractul astăzi. După şapte
etape, Konyaspor se află pe locul 14 în clasamentul cam-
pionatului Turciei, cu 6 puncte. În ultimele patru etape, echipa
lui Torje şi Marica a înregistrat două înfrângeri şi două re-
mize.

Murray, cel mai bun la Valencia
Andy Murray a câştigat turneul ATP de la Valencia (Spania),
dotat cu premii în valoare de 1.496.095 euro! Britanicul l-a
învins în trei seturi, cu 3-6, 7-6 (7), 7-6 (8), pe spaniolul Tom-
my Robredo, la capătul unei finale spectaculoase, care a
durat 3 ore şi 20 de minute. Murray a revenit incredibil și a
reușit să se impună în această partidă, după ce a salvat nu
mai puțin de cinci mingi de meci. După acest succes în fața
bunului său prieten, Murray a câștigat 390.325 de dolari, în
timp ce veteranul Robredo, nr. 21 ATP, a primit suma de
175.975 de dolari pentru prezența în ultimul act al turneului.
Este a doua victorie a lui Murray la Valencia, după ce bri-
tanicul a mai câștigat turneul din Spania și în 2009, învin-
gându-l atunci pe Mikhail Youzhny.

„Hăne” se ține bine 
Victor Hănescu este în continuare cel mai bun tenisman ro-
mân al momentului și ocupă locul 130 în clasamentul jucă-
torilor profesioniști (ATP) dat publicității ieri, aceeași poziție
ca și săptămâna trecută. Adrian Ungur a urcat două locuri
și se află acum pe 154, iar Marius Copil este o treaptă mai
sus față de săptămâna precedentă, pe 163. Podiumul este
neschimbat, cu Novak Djokovic lider, urmat de Roger Federer
și de Rafael Nadal. La dublu, Horia Tecău, învingător alături
de Jean-Julien Rojer la Valencia, se menține pe locul 15, în
timp ce Florin Mergea, semifinalist la Basel, a coborât două
poziții și este cum pe 27.

Start în optimile Cupei!
Astăzi sunt programate primele două partide ce contează
pentru optimile de finală ale Cupei României Timișoreana
la fotbal. La Pitești, pe stadionul Nicolae Dobrin, CS Mio-
veni va întâlni pe Dinamo (18.00, Sport.ro), iar la Iași, lo-
calnicii de la CSMS vor înfrunta campioana României,
Steaua București (20.30, Pro Tv). Celelalte jocuri se vor
disputa după cum urmează: 
Miercuri, 29 octombrie
ASA Târgu Mureş - Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 16.00,
Stadionul Transil (Târgu Mureş), Digi Sport
CS Universitatea Craiova - FC Viitorul , ora 18.00, Stadionul
Ion Oblemenco (Craiova), Sport.ro
FC Braşov - Universitatea Cluj, ora 20.30, Stadionul Ti-
neretului (Braşov), Digi Sport
Joi, 30 octombrie
Oţelul Galaţi - Pandurii Târgu Jiu, ora 16.00, Stadionul
Oţelul (Galaţi), Digi Sport
Rapid CFR Suceava - Petrolul Ploieşti, ora 18.30, stadionul
urmează a fi decis, Digi Sport
Rapid Bucureşti - CFR Cluj, ora 20.30, Stadionul Giuleşti-
Valentin Stănescu (Bucureşti), Sport.ro
În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se proce-
dează la prelungiri şi, dacă egalitatea persistă, la lovituri
de departajare.

Arbitraj scandalos 
la Târgu Mureș

Centralul Istvan Kovacs
a făcut praf jocul de la Târgu
Mureș, dintre ASA și
Steaua, din etapa a 12-a a
primei ligi. Gazdele au fost
iertate de două cartonașe
roșii, iar stelistul Tănase a
văzut galben pentru simula-
re, în condi�iile în care de-
cizia corectă era acordarea
unei lovituri de la 11 metri
bucureștenior și eliminare
pentru portarul ASA-ului,

Stăncioiu. Dinamo s-a im-
pus în Ștefan cel Mare, cu
un gol reușit în prelunigiri,
iar Botoșaniul a dispus de
Rapid cu un scor de nepre-
zenare. Ultimul joc al etapei,
Astra Giurgiu-Petrolul
Ploiești, s-a disputat aseară.
În clasament conduce
Steaua cu 28 de puncte, ur-
mată de CFR Cluj-26 punc-
te. FC Brașov ocupă locul 9
cu 16 puncte acumulate.

Simona Halep încheie anul pe locul trei mondial! 



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

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

SERENA -PREMIERĂ-
Regie: Susanne Bier
(AP-12), Dramă, 109 min.
ora: 18:15

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

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

FURIA: EROI ANONIMI 
-PREMIERĂ-
(FURY)
Regie: David Ayer

(N-15),
Acţiune,
Dramă,
Război,
134 min.
orele: 
15:45, 
18:30

ANNABELLE 
Regie: John R.
Leonetti
(IM-18),
Horror,
98 min.
ora: 21:15

ELIMINAŢI
MESAGERUL 
(KILL THE
MESSENGER!)
Regie:
Michael

Cuesta
(AP-12), Biografic, Crimă, Dramă,
112 min.
ora: 20:45

ÎNAINTE SĂ ADORM 
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe
(N-15), Mister, Thriller, 92 min.
ora: 14:00

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

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

CASA MAGICIANULUI 
-3D– (dublat)
(THE HOUSE OF MAGIC)
Regie: Ben Stassen, Jeremy
Degruson
(AG), Animaţie, Aventuri, 85 min.
ora: 16:00
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În această săptămână
sunt programate ur-
mătoarele spectacole
la Teatrul  „Sică Ale-
xandrescu”.

Astăzi 28 octombrie 2014
„Trei femei înalte” de
 Edward Albee, de la ora
19.00 la sala Studio.
Regia: Sânziana Stoican 

Mâine 29 octombrie 2014
„Olenka” de Vasili Sigarev,
de la ora 19.00 la sala Stu-
dio.
Regia: Sânziana Stoican

Joi, 30 octombrie 2014
„Cel de lângă tine” de David
Lindsay Abaire, de la ora
19.00 la sala Studio.
Regia: Vlad Zamfirescu

Vineri, 31octombrie 2014
„American Buffalo” de Da-
vid Mamet, de la ora 19.00

la sala Studio.
Regia: lad Massaci

Sâmbătă, 1 noiembrie 2014
„Jake şi femeile lui” de Neil
Simon, de la ora 19.00 la
sala Mare
Regia: Petre Bokor

Duminică, 2 noiembrie 2014
„Fanteziile sexuale ale so-
ţului meu aproape că m-au
înnebunit” de John Tobias,
la sala Mare, de la ora 19.00
Regia: Şerban Puiu

Preţul biletelor la toatele
spectacolele care se joacă
la sala Studio este: 10 lei şi
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei. 
Preţul biletelor la toatele
spectacolele care se joacă
la sala Mare este: categoria I
– 11 lei; categoria II – 9 lei;
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei. 

Horoscopul zilei
Berbec. Nu te lasă ademenit(ă) de diverse experienţe care
te pot face să-ţi pierzi simţul realităţii. În relaţiile cu prietenii
tăi s-ar putea să te loveşti de o mică capcană.
Taur. Vei avea multe oportunităţi să cunoşti un (o) partener(ă)
pe gustul tău, care, în plus, îţi va împărtăşi pasiunea, de
aceea adoptă o atitudine sinceră. 
Gemeni. Moderează-ţi apetitul şi nu uita să faci zilnic exerciţii
fizice. Dacă vrei să-ţi păstrezi liniştea, nu dramatiza incon-
venientele inevitabile de fiecare zi. 
Rac. Vei avea tendinţa să fii indiferent(ă) în ceea ce priveşte
relaţiile cu familia ta, iar această atitudine îi poate face pe
cei apropiaţi şi dragi ţie să se întoarcă împotriva ta. 
Leu. Vai fi o zi bună pentru sănătatea organismului tău, iar
energia ta va ajunge la apogeu. Atmosfera va fi foarte plăcută
în familia ta, ceea ce pentru tine este un adevărat paradis.
Fecioară. Relaţiile dintre tine şi partenerul ori partenera ta
pot fi tensionate din cauza intransingenţei tale exagerate.
Nu crede că nimeni nu te place, altminteri te vei bloca. 
Balanţă. Fii oportunist(ă) şi consolidează-ţi relaţiile care îţi
pot fi utile. Ai grijă, vei avea tendinţa clară să-ţi asiguri un
confort mai mare decât îţi poţi permite. 
Scorpion. Nu te lăsa contaminat(ă) de gândul că eşti inutil(ă)
şi neîndemânatic(ă). Fii precaut(ă) în viaţa ta de cuplu, mai
ales din cauza posibilelor agresiuni externe.
Săgetător. Norocul va fi de partea ta atunci când vei avea
noi activităţi în timpul liber. Ţi se va oferi un sprijin discret.
fereşte-te de locurile aglomerate.
Capricorn. Te vei simţi într-o bună formă fizică, iar de data
aceasta micile tale probleme de sănătate te vor cruţa. Nu te
mai plânge că nu ai noroc, pregăteşte-te pentru succes. 
Vărsător. Astăzi relaţia ta de dragoste va fi influenţată în
mod favorabil şi te poţi aştepta la multe satisfacţii în acest
domeniu. 
Peşti. Îţi iubeşti prietenii şi intenţionezi să menţii aceleaşi
relaţii bune cu aceştia, dar, de data aceasta, se pare că eşti
pe cale să intri într-un conflict serios cu unul dintre ei. 

Ce se joacă la 
Teatrul Dramatic
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită mâine, 29 octombrie
2014, ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Muzica,
dragostea mea!

Recitalul va avea loc la Sala
Patria (sala mică).

Interpretează:
Ioana Mărgărit – soprană
Gabriela Hazarian – mez-

zosoprană
Nora Vlad – actriţă
La pian: Simona Patriche
Intrarea se face pe bază de

bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

Recitalul de la ora cinci
la Sala mică de la Patria ◾ Şeful îi spune angajatului:

– Faci totul atât de încet! Gândeşti
încet, scrii încet, vorbeşti încet, te
mişti încet! Faci vreun lucru repede?
– Da, obosesc repede!

◾ Directorul către adjunct:
– Eşti venit abia de un an şi ai reuşit
să parcurgi toate treptele ierarhice
de la simplu muncitor până mi-ai
devenit adjunct. Ai rezultate foarte

bune. Felicitări!
– Mulţumesc, tată!

◾ – Câţi oameni lucrează aici?
– Cu şeful, 10.
– Dar fără şef?
– Fără şef, în general, nu lucrează
nimeni.

◾Ar trebui să dai  întotdeauna 100%
la locul de muncă. 12% luni, 23% marţi,
40% miercuri, 20% joi, 5% vineri...

Bancuri

Astăzi în Braşov

3 4 2 5 6 8 7 9 1
1 8 5 3 9 7 6 4 2
9 7 6 4 2 1 8 5 3
4 9 3 1 5 6 2 8 7
2 6 1 7 8 4 9 3 5
7 5 8 2 3 9 1 6 4
5 1 9 8 7 3 4 2 6
6 2 4 9 1 5 3 7 8
8 3 7 6 4 2 5 1 9
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Pe 25 octombrie prinţul
moştenitor Mihai împlineşte
18 ani. Este o zi de mare im-
portanţă, mult deosebită de
aniversările de până acum
prin însemnătate şi fast. Con-
stituţia spune că în momentul
majoratului, prinţul moşteni-
tor va deveni şi senator.

Din rândul populaţiei, care
l-a primit încă de la naştere
în inimă, sosesc felicitări şi
urări de bine însufleţitoare.
Prinţul moştenitor a purtat la
rândul lui aceeaşi dragoste
faţă de oamenii ţării, indife-
rent de pătura socială din
care veneau aceştia şi şi-a în-

deplinit cu mare zel obliga-
ţiile care îi reveneau. La
şcoală a stat în bancă cu copii
din diverse categorii sociale
şi de diverse naţionalităţi.
Aşa a cunoscut sufletul şi
gândirea oamenilor din po-
por şi a învăţat să-i aprecieze
după valoarea lor. A făcut
parte cu mare zel din mişca-
rea Străjerii Ţării şi nu s-a
sustras de la nici o activitate
de străjeri. A plantat copaci,
a construit poduri, a reparat
gardurile ţăranilor şi mereu
i-a sprijinit pe cei săraci. A
cântat şi s-a distrat alături de
ceilalţi străjeri cu mare drag. 

Cu mare responsabilitate a
purtat hainele de locotenent,
remarcându-se prin abiltate
şi devotament. Acum îşi con-
tinuă stagiul militar în marină.
Trebuie amintită călătoria pe

Marea Neagră care a scos în
evidenţă curajul şi îndârjirea
tânărului prinţ. După cum se
ştie Mihai, Mare Voievod de
Alba Iulia, era pe puntea unei
nave de război şi era o furtu-
nă puternică. Nava era arun-
cată ca o coajă de nucă de
valurile imense, dar prinţul
moştenitor şi-a îndeplinit sar-
cinile cu mare curaj, chiar
 cerând să nu se raporteze gra-
vitatea furtunii Regelui.

Personalitatea Sa a câştigat
atât inimile românilor, cât şi
a mai multor persoane din
străinătate. În călătoriile în
străinătate a fost apreciat pen-
tru cunoştinţele şi pregătire
lui, presa străină publicând ar-
ticole admirative despre el.

Într-adevăr formarea lui re-
prezintă succesul principiilor
care au stat la baza educaţiei

lui. O educaţie regală, dar una
modernă, în care nu este ţinut
departe de probleme poporu-
lui şi a ţării şi este pus în con-
tact mereu cu ei. Studiile le-a
făcut în România pentru că s-
a pregătit pentru România.
Dincolo de învăţătură a lucrat
câte o perioadă în diverse uzi-
ne, ca membru al armatei as-
cultă prelegeri militare, învaţă
să comande plutonul, apoi
compania. S-a bucurat şi de
formare muzicală şi a vizionat
spectacole de teatru cu piese
româneşti la Teatrul Naţional. 

Prinţul moştenitor Mihai,
Mare Voievod de Alba Iulia,
cunoaşte sarcinile care îl aş-
teaptă şi este conştient de ma-
rea responsabilitate care vine
odată cu purtarea coroanei re-
gale. În această zi de sărbă-
toare toată ţara îi doreşte viaţă

lungă şi fericită, ca să poată
îndeplini cât mai multe din
speranţele românilor.

(Mihai nagyvajda
nagykorú lett. 

În: Brassói Lapok, nr. 247,
26 octombrie 1939, p.1)

Ruxandra Nazare

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Prinţul moştenitor Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia împlineşte 18 ani

28 octombrie 2014

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

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

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

Din presa maghiară

„Braşov, 1 februarie.
Din cuvântul domnului
senator, director de po-
liţie, Ioan G. de Albri-
chsfeld, ţinut în această
zi în Adunarea Generală
a Soţietăţii pentru Casa
de păstrare (Sparkasse
– casă de economii) de
aici, precum şi din publi-
cata socoteală (dare de
seamă), se cunosc cele
mai îmbucurătoare şi
mai învederate rezulta-
te ale acestui institut
atât de folositoriu. 

Cetitorii noştri vor fi avut
prilej a cunoaşte, a ceti şi până
acuma atât din foaia noastră,
cât mai vârtos din cea nem-
ţească de Braşov, mai multe
daturi interesante pentru Spar-
casa de aici. Care de cinci ani
încoace a făcut înaintări ne-
pregândite (neprevăzute) spre
folosul mai vârtos a plaselor
(categoriilor) mai neavute de

oameni precum meşteri tineri,
calfe, săteni, soldaţi ş.a. 

În anul trecut 1840, s-a pri-
mit la Sparcasa însemnătoarea
sumă de 199.333 florini 59¼
creiţari şi s-a dat afară
196.039 şi 31 2/4 creiţari. Aşa

peste tot făcu manipulaţie de
395.373 florini şi 30 ¾ crei-
ţari bani de argint. Şi fiindcă
la acest institut fieştecare pune
capital atâta de mult sau puţin
cât vrea sau cât poate cu
4 proţent şi iarăşi aceia care

se împrumută de la dânsa nu
sunt siliţi a plăti capitalul îm-
prumutat deodată, ci pe rând
care cum poate, nu este îndo-
ială cum că publicul, din vre-
me în vreme tot mai mult, se
va convinge despre nepreţuitul

folos a de multe ori pomenitul
institut. Amăsurat (conform)
statutelor Casei, o parte din
câştigul curat este îndatorată
a o da pe tot anul pentru spi-
talul de aici, care în urma
preaînaltei rezoluţii din 1 no-
iembrie 1839 s-a deschis şi în
anul ce trecu a primit spre vin-
decare 116 bolnavi de religii
şi naţii deosebite. Aşa pe anul
trecut i se veniră (virară) ace-
luiaşi de la Sparcasa 347 flo-
rini şi 29 7/8 creiţari. 

Din vrednicul de citire
 cuvânt a lăudatului domn
 senator, noi ridicăm (cităm)
următoarele: «prin recunoaş-
terea adevăratului scop a in-
stitutului nostru, nu numai
mulţi cetăţeni tineri, ci şi mulţi
locuitori din district, epitropi,
curatori de ai orfelinilor săr-
mani, precum şi mai mulţi
slujitori s-au folosit de acesta
spre binele lor. Iar prin aceas-
ta, mulţi florini, care altfel s-
ar fi pus la joc, s-ar fi mâncat,

băut sau în alte chipuri s-ar fi
predat (consumat) se păstrară.
Şi oamenii tineri fuseră păziţi
de stricăcioasa patimă a jocu-
lui de cărţi, a beţiei şi a preas-
tricăcioasei petreceri cu femei
de caracter cu prepus, care
sunt cea mai primejdioasă
stâncă a moralităţii. Căci ade-
că însoţirile rele rar sau nicio-
dată nu se vor încuiba la aceia
care n-au la mână mijloace
spre desfrânare sau spre ajun-
gerea înrăutăţitelor pofte ».

Domnul senator Albri-
chsfeld, împovărat cu multele
trebi ale dregătoriei sale ca di-
rector de poliţai, mulţămi pen-
tru însărcinarea de a mai fi
prezes (preşedinte) al soţie-
tăţii. Aşa, aceasta, prin voti-
zaţie (vot), alese pe domnul
senator Carol Miess. ”

(„Gazeta de
Transilvania”, nr. 4,

26 ianuarie 1841, p. 1)

Dinu Eva

Economie, filantropie şi moralitate
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Cauciucurile de iarnă
sunt obligatorii în ma-
joritatea statelor euro-
pene. Aceste cauciucuri
sunt construite special
pentru a face faţă şofa-
tului în condiţiile dificile
de iarnă. 

Însă proprietarii de auto-
vehicule trebuie să fie foarte
atenţi când le cumpără sau
le montează pentru a nu se
păcăli. 

Prima regulă este să nu le
cumpăraţi în apropierea se-
zonului rece, deoarece preţul
lor creşte simţitor. Aceleaşi
anvelope de iarnă cumpărate
în luna august vor fi semnifi-
cativ mai ieftine. 

A doua regulă a specialiş-
tilor este ca anvelopele să fie
cumpărate de la un centru
specializat în vânzarea şi
montarea de anvelope, iar nu
de pe internet, pentru că ris-
caţi să aveţi probleme cu ga-

ranţia produse-
lor. 

În plus repre-
z e n t a n ţ i i
 service-urilor îi
sfătuiesc pe
 şofer i  să  nu
 opteze pentru
anvelope „la
mâna a doua”.
De cele mai
multe ori, anve-
lopele „la mâna
a doua” sunt fa-
bricate cu mult
timp în urmă.
O anvelopă cu
vechime peste
cinci ani are probleme în ceea
ce priveşte calitatea cauciucu-
lui, care suferă un proces de
„îmbătrânire” ce îi afectează
elasticitatea, aderenţa şi per-
formanţele în exploatare. 

Dacă anvelopele sunt prea
uzate sau sunt uzate în mod
neuniform, acestea reduc con-
siderabil performanţele pentru

care au fost proiectate. 
În ceea ce priveşte anvelo-

pele reşapate, aceastea repre-
zintă o alternativă mai ieftină
decât cele noi, însă trebuie ţi-
nut cont de faptul că ele au
performanţe mai scăzute.
Cauciucurile reşapate sunt în
general recomandate pentru
maşini cu performanţe mai

reduse şi pentru o exploatare
urbană. 

Montaţi întotdeauna anve-
lopele la un centru specializat.
Pentru că o montare incorectă
sau neechilibrată a roţii pro-
duce vibraţii la nivelul întregii
maşini, vibraţii care încep să
se manifeste mai puternic la
peste 50 km/oră. 

Sfaturi despre
cauciucurile de iarnă

La Craiova va fi produs un nou model Ford
La aproape şapte ani de la

preluarea Automobile Craiova,
ambiţiile Ford de a produce
200. 000 de maşini au rămas
pe hârtie. Nici noul termen
asumat de amerciani pentru a
ajunge la acest prag nu este cu-
noscut, scrie Ziarul Financiar. 

Ford a produs în primele
nouă luni 43.300 de maşini la
Craiova, în scădere cu 26%
faţă de aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut, uzina a avut câteva
zile de pauză motivate de ame-
ricani printr-o reducere a ce-

rerii la nivel european, însă cu
toate acestea oficialii construc-
torului auto vorbesc în conti-
nuare despre ziua în care Ford
va produce 200.000 de maşini
în România. 

„Ford va extinde uzina cu
un al doilea model, iar când
acest lucru se va întâmpla, tre-
buie să angajăm personal în
condiţiile în care vom produce
în două sau trei schimburi.
Vom avea nevoie de personal
calificat şi vom angaja dintre
viitorii studenţi ai Universităţii

din Craiova deoarece cu acest
scop am şi creat bursele pen-
tru aceştia. Din acest motiv,
acum colaborăm cu universi-
tatea şi lucrăm la aria curicu-
lară a studenţilor pentru a o
îmbunătăţi şi a o adapta la
nevoile noastre. În plus, stu-
denţii vor fi pregătiţi pentru a
lucra în cadrul oricărui con-
structor auto, nu numai pentru
Ford”, a spus Jan Gijsen, pre-
şedintele Ford România, care
se ocupă direct de activitatea
uzinei din Craiova. 

Toyota rămâne liderul pieţei auto globale
Vânzările Toyota la nivel

mondial au crescut cu 2,8%
în primele nouă luni, la 7,615
milioane de vehicule, produ-
cătorul japonez menţinându-
se pe prima poziţie în topul
companiilor auto, înaintea
Volkswagen şi General Mo-
tors (GM), relatează New
York Times. 

Spre comparaţie,
Volkswagen a rapor-
tat vânzări globale de
7,4 milioane de uni-
tăţi în perioada men-
ţionată, cu puţin peste
cele 7,37 milioane de vehicule
vândute de General Motors. 

Producţia de automobile a
Toyota a crescut în primele
nouă luni cu 2,7%, la 7,734
milioane de unităţi. 

Toyota estimează vânzări
totale de 10,2 milioane de ve-
hicule în acest an, o cifră re-
cord pentru industria auto
mondială. Anul trecut, Toyota
a raportat vânzări totale de

9,98 mi-
lioane de vehicule. 

Cu toate acestea, competiţia
la vârful clasamentului mon-
dial este acerbă. 

Producătorul american
 General Motors, care a fost

 devansat de Volkswagen la
 finele primului semestru şi a
coborât pe poziţia a treia la
nivel mondial, nu a reuşit să
revină pe locul al doilea după
primele nouă luni, deşi a în-
registrat cele mai bune rezul-
tate trimestriale din 1980,
susţinute de vânzări în urcare
în China şi America de Nord. 

GM a fost liderul pieţei
auto mondiale timp de peste
şaptezeci de ani înainte să fie
întrecut de Toyota în 2008.
Compania americană a reve-
nit pe prima poziţie pentru un
an în 2011, când producţia
Toyota a fost afectată de cu-
tremure şi tsunami. În 2012,
producătorul japonez a recu-
cerit titlul de lider, pe care l-a
păstrat până în prezent. 

Porsche provoacă Tesla
Porsche şi-a propus să concureze cu Tesla. Germanii
vor să lanseze un automobil electric care să concureze
cu Tesla Model S, un automobil full EV ce ar urma să
fie dezvoltat pe platforma viitorului Pajun. Deocamdată
modelul se află în cercetare la centrul R&D din Weis-
sach şi va avea cinci portiere, după tipicul Panamera.
Porsche şi-a propus ca automobilul electric să aibă
o greutate mai mică decât cea a rivalilor, care atinge
2,19 tone, şi să aibă o putere situată la 420 de cai.
O condiţie pentru viitorul Porsche electric este ca au-
tonomia acestuia să fie mai mare de 400 de kilometri. 

Special pentru piloţi. Head up display profi
Firma americană High Rise Garag a inventat un head
up display special pentru piloţii care aleargă la curse.
Displayul de 15 inchi este de fapt un geam cu trans-
parenţă de 98% pe care se vor afişa toate informaţiile
necesare pilotului de curse. Pe lângă datele referitoare
la maşină, vor putea fi afişate informaţiile necesare
pe un circuit, cum ar fi timpul pe tură, cel mai bun
timp sau poziţia. Pachetul cel mai scump costă 3.600
de dolari. 

Salon auto dedicat exclusiv automobilelor istorice
În cadrul târgului SAB&A care are loc până pe 2 no-
iembrie în Bucureşti, la Romaero Baneasa, se desfă-
şoară a doua ediţie a BCCE (Bucharest Classic Car
Expo). Sunt prezentate automobile ca: Mercedes Benz
190 SL, Jaguar E Type, Morgan +4, Chevrolet Cor-
vette, Ford Mustang, Fiat 500, Porsche 356, Rolls
Royce Silver Dawn, Mini Morris, Lincoln Continental,
Jaguar XK 150, Citroën DS, Chevrolet Camaro şi multe
altele. De asemenea sunt expuse şi automobile de
competiţie ca Fiat 124 Abarth, MGC GT, Mini Copper,
BMW 1602 şi altele ce dominau lumea raliurilor acum
câteva zeci de ani. 


