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VALUTĂ

Plenul Consiliului Judeţean se reuneşte astăzi în şedinţă
ordinară pentru a vota ultima rectificare bugetă din 2014.
Sume importante de bani vor ajunge la spitalele publice
braşovene, până la sfârşitul anului. De asemenea, vor fi

prevăzuţi bani pentru localităţi, dar şi pentru reparaţii şi
întreţinere drumuri judeţene şi comunale. În plus, un milion
şi jumătate de lei vor fi prevăzuţi pentru deszăpezire, până
la sfârşitul anului.

Bani pentru
spitale şi drumuri 

După ani de tergiversări, din cauza
lipsei avizelor de la Bucureşti, sătenii
din Ticuşu Nou îşi văd visul realizat
vieţii: sunt puşi în proprietate pe te-
renurile pe care le-au avut. „Suntem
în plin proces de punere în posesie a
proprietarilor de terenuri agricole în
satul Ticuşul Nou, pentru că am pri-
mit avizul de la Bucureşti, în ceea ce

priveşte încheierea Legii 165, a in-
ventarierii terenurilor. Imediat ce am
primit avizul, putem reîncepe proce-
sul de retrocedare a terenurilor. În
trei zile, am pus în posesie peste 120
ha în Ticuşul Nou. Cu puţin efort,
până la sfârşitul anului rezolvăm
100% această problemă”, a declarat
primarul Viorel Grusea.

La Comăna se lucrează la foc continuu
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Autorităţile locale din comuna Bran
fac pregătiri deja pentru sezonul de
iarnă 2014 – 2015. Primarul staţiunii,
Gheorghe Hermeneanu, ne-a declarat
că au început deja verificările insta-
laţiilor de nocturnă, a tunurilor de
prepararea a zăpezii artificiale, pre-
cum şi a celor trei instalaţii de tranport
pe cablu. Pârtia Bran – Zănoaga, aşa

cum este ea cunoscută, este amplasată
la circa 4 kilometri de centrul loca-
lităţii, pe Valea Porţii. Are o lungime
de 1.000 de metri şi o diferenţă de
nivel de circa 150 de metri, ceea ce
o face accesibilă pentru amatorii de
schi de toate vârstele, fie că este vorba
despre începători, sau schiori expe-
rimentaţi.

Pregătiri pentru sezonul rece în Bran
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Holcim şi Lafarge fuzionează!
Au notificat Comisia Europeană
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Producătorii de ciment Holcim şi Lafarge au înaintat în mod
oficial Comisiei Europene propunerea de fuziune pe care au
anunţat-o încă din luna aprilie şi care include vânzarea unor
active deţinute de cele două companii, Lafarge urmând să
renunţe la operaţiunile pe care le conduce în România.
În ceea ce priveşte termenii fuziunii, lista activelor deţinute
de cele couă companii a suferit două modificări, se arată
într-un comunicat emis de Lafarge.
Astfel, Holcim urmează să renunţe la toate operaţiunile din
Slovacia, în timp ce Lafarge va păstra unitatea de producţie
din Austria. Pentru a obţine aprobarea Comisiei Europene
pentru încheiera fuziunii, Holcim şi Lafarge trebuie să vândă
o parte dintre activele pe care le deţin.
Astfel, decizia celor două companii a fost ca în ţări precum
România, Germania şi Ungaria să vândă în totalitate activele
uneia dintre companii şi să le păstreze pe ale celeilalte. În
cazul României, vor fi vândute operaţiunile producătorului
francez de ciment Lafarge, care deţine două fabrici de ciment,
la Medgidia şi Hoghiz şi o staţie de măcinare la Târgu Jiu.
De cealaltă parte, Holcim România deţine două fabrici de ci-
ment, în Câmpulung şi Aleşd, o staţie de măcinare şi un ter-
minal de ciment la Turda, 13 staţii ecologice de betoane, trei
staţii de agregate, două staţii de lianţi speciali şi un terminal
de ciment în Bucureşti.
Holcim şi Lafarge au convenit la începutul lunii aprilie o
 fuziune prin schimb de acţiuni, care va crea cel mai mare
producător de ciment din lume, cu vânzări anuale de 44 de
miliarde de dolari.
Până în prezent, fuziunea a fost aprobată de şapte ţări, în
condiţiile în care cei doi producători de ciment trebuie să
obţină încuviinţarea unor autorităţi de reglementare din
 întreaga lume, informează Reuters.
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Viorel Hrebenciuc a fost re-
ţinut, ieri, de procurorii DNA
în dosarul retrocedărilor ilegale
de păduri.

Hrebenciuc a mers, ieri, la
sediul DNA Braşov, la o zi după
ce demisia lui din Parlament a
devenit efectivă, fiind scos cu
cătuşe la mâini din sediul
institu�iei după aproape cinci
ore de audieri.

Acesta a fost urcat de anche-
tatori într-o maşină, urmând să
fie dus în Capitală, la instanţa
supremă, cu propunerea de ares-
tare preventivă.

Înainte de audieri, Hreben-
ciuc a declarat că este pregătit
să fie reţinut şi că nu îi este frică

întrucât ştie ce a făcut.
„Nimeni nu mai

semnează o hârtie,
nimeni nu are o
inițiativă, toată lu-
mea are o spaimă
celebră de acum.
Nu îmi e frică pentru
că știu ce am făcut. Nu
am nicio problemă să mă prezint
cu inima deschisă în fața celor
de la DNA. Nici DNA nu e o
sperietoare”, a declarat Hreben-
ciuc la intrarea în sediul DNA.

Întrebat dacă se așteaptă să
fie re�inut, el a răspuns:
„Bineînțeles”. Viorel Hreben-
ciuc este urmărit penal de DNA
în dosarul retrocedărilor sale

pentru infrac�iunile de con-
stituire a unui grup

infrac�ional organizat,
trafic de influen�ă și in-
stigare la folosirea
influen�ei de către o

persoană care înde -
plinește o func�ie de con-

ducere într-un partid în
scopul ob�inerii pentru sine sau
pentru altul de foloase necuve-
nite.

În același dosar a fost arestat
preventiv și fiul său, Andrei
Hrebenciuc. Printre suspec�ii
din acest dosar se află și Ilie
Sârbu, socrul lui Victor Ponta,
pentru care DNA a început ur-
mărirea penală.

Băncile au învățat o lecție dură în criză
Sectorul bancar a învă�at o

lec�ie dură din criza economică,
iar băncile se află în situa�ia de
a evita neperforman�a, dar în
același timp li se cere să credi-
teze, a declarat, ieri, Florin Dă-
nescu, președintele executiv al
Asocia�iei Române a Băncilor. 

„Am învățat o lecție dură în
timp de criză. Ceea ce este du-
reros în acest moment este că de
la bănci se așteaptă două lu-
cruri: să nu mai aibă ne per -
formanță și în același timp să
dea credite, în condițiile în care
acum sunt în insolvență una din

șapte firme, iar în anii trecuți
vorbeam de una din 30. În pre-
zent doar 2% dintre companii
reușesc să iasă din insolvență”,
a spus Dănescu, într-o conferin�ă
referitoare la inova�iile anului
2014 în banking.

Președintele executiv al ARB
a arătat că în prezent nivelul
insolven�ei a ajuns la 25 de mi-
liarde de euro.

„E mult, e puțin? Cred că este
foarte mult. Se pune întrebarea
dacă băncile fac bine că își asu-
mă riscuri mari sau fac rău cre-
ditând, într-o economie care are

nevoie de credite mai mult ca
oricând”, a subliniat Dănescu.

Acesta a reamintit că în Ro-
mânia activele bancare repre-
zintă 60% din PIB, fa�ă de
360% active bancare la nivel eu-
ropean.

Pe lista băncilor din zona
euro care au opera�iuni în Ro-
mânia și au picat testele de stres
se regăsesc National Bank of
Greece (NBG), Eurobank, Pi-
raeus Bank, Volksbanken, Ve-
neto Banca, Banco Comercial
Portugues - BCP și Bank Of
Cyprus.

CFR Marfă a disponibili-
zat până în prezent
aproape 2.300 de sala-
riaţi, cei mai mulţi de la
sucursala Banat - Oltenia
(622), din totalul de
2.500 de persoane care
au fost propuse spre con-
cediere în acest an.

Până în acest moment au
fost operate concedieri la su-
cursalele Muntenia - Dobro-
gea (570 salariaţi), Banat -
Oltenia (622 salariaţi), Tran-
silvania (540 salariaţi), Mol-
dova (291 salariaţi), Centrul
de Întreţinere şi Reparaţii Va-
goane (207 salariaţi) şi struc-
tura centrală CFR Marfă (66
salariaţi), potrivit informaţiilor
transmise de companie la ce-
rerea Mediafax.

„Procesul de disponibilizare
se va încheia la data plecării
ultimului salariat vizat a fi dis-
ponibilizat. Pot apărea diferite
situaţii datorită cărora conce-
dierea colectivă să nu aibă un
termen precis de finalizare (sa-
lariaţi cu contracte individuale

de muncă suspendate din dife-
rite motive, salariaţi care şi-au
depus dosarul de pensionare şi
urmează să le sosească decizia
de pensionare)”, au menţionat
reprezentanţii CFR Marfă.

Reprezentanţii CFR Marfă
au comunicat că potrivit HG
942/2013 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pe anul 2014 al companiei,
începând cu luna martie urmau

să fie concediaţi 2.500 sala-
riaţi.

„Astfel, au fost parcurse pro-
cedurile prealabile de conce-
diere colectivă, conform
prevederilor Legii nr. 53/2003
- Codul Muncii, cu modificările
şi completările ulterioare. Con-
form acestor proceduri în data
de 7 iulie 2014 a fost notificată
concedierea colectivă către In-
spectoratul Teritorial de Muncă

şi Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bu-
cureşti. În data de 11 iulie 2014
salariaţii vizaţi a fi disponibi-
lizaţi au fost înştiinţaţi în vede-
rea încetării contractelor
individuale de muncă, începând
cu data de 11 august 2014”,
au precizat reprezentanţii CFR
Marfă.

Compania mai are în prezent
6.561 salariaţi.

CFR Marfă vrea să dea afară, în acest an, 2.500 de angajaţi, echivalentul a 30% din personal

2300 de salariați de la CFR Marfă
și-au pierdut locul de muncă

Suspiciune de Ebola la un bărbat din Galați
Un bărbat de 33 ani, din Galați, întors pe 18 octombrie
din Guineea Ecuatorială, țară afectată de epidemia
Ebola, a fost trimis ieri, de urgență, cu o ambulanță de
la Spitalul de Boli Infecțioase Galați către Spitalul Victor
Babeș din București. „Este vorba de un pacient care
a fost diagnosticat cu malarie la București, dar s-a ex-
ternat pe propria răspundere și s-a întrors în Galați. I
s-a făcut din nou rău și pacientul susține că el nu crede
că ar fi malarie, deoarece a mai avut opt episoade ale
bolii și cunoaște simptomele. Acum susține că ar avea
o gripă, dar și Ebola se manifestă ca o gripă, ce-i drept.
Îl transportăm la București, la Victor Babeș, pentru a
se stabili diagnosticul cu certitudine”, a precizat asis-
tenta Valentina Toniță, de la Serviciul Județean de
Ambulanță Galați, citată de Agerpres.

Dosare de fraudă instrumentate la Brașov
În urma investigațiilor și verificărilor efectuate de

polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor s-a în-
ceput urmărirea penală în cinci dosare penale instru-
mentate, în care suspecții sunt cercetați în stare de
libertate. Reprezentanții unor societăți comerciale sunt
cercetați în patru dosare pentru săvârșirea infracțiunii
de reținere și nevărsare cu intenție, în cel mult 30 de
zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite
sau contribuții cu reținere la sursă,conform Legii
241/2005, privind evaziunea fiscală, întrucât în perioada
2012-2014 nu și-au îndeplinit obligațiile legale ce le
aveau, cauzând astfel bugetului de stat prejudicii de
18.443,13615, 21.072 și 11.987 lei. În alt dosar instru-
mentat,reprezentantul unei societăți comerciale este
cercetat pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune,
întrucât în anul 2013 a emis un bilet la ordin pentru
achiziție mărfuri în valoare de 25.720 lei în condiții ile-
gale, deoarece instrumental bancar a fost refuzat ulterior
la plată, pe motiv de lipsă disponibil.

Viorel Hrebenciuc a fost reținut 
în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri



Mihai Pascu a preluat atri-
buţiile preşedintelui Consiliu-
lui Judeţean, cu majoritate de
voturi în plenul convocat de
îndată. Vicepreşedintele con-
servator va activa pe post
până la consumarea celor 30
de zile de suspendare din
funcţie a preşedintelui de
drept, prin ordinul prefectului.
Potrivit comisiei de validare,
Mihai Pascu a fost ales
președinte interimar al Con-
siliului Jude�ean Brașov cu
voturi 22 pentru, 7 împotrivă,
1 anulat.

Iniţial, pentru acest rol de or-
dinator de credit, în principal,
a mai candidat şi PSD-istul Mi-

hai Popa, care însă ulterior s-a
retras din cursa.  ”Nu ar fi trebuit
să fie o competiție, ci o discuție
principială pentru buna orga-
nizare și funcționare a Consi-
liului Județean, având în vedere
situația de criză, prin care tre-
vem” a declarat Mihai Popa,
vicepreședintele CJ Brașov. 

„Cred cu tărie că într-o
situație de criză trebuie să
ne dăm toți mâna și să con-
ducem acest județ fără sin-
cope, până când președintele
de drept, Aristotel Căncescu,
va reveni în funcție”  a pre-
cizat Mihai Pascu, preșe din -
te interimar al Consiliului
Jude�ean Brașov. 

Toţi proprietarii de autotu-
risme din România sunt obli-
gaţi, începând cu iarna anului
2011, să utilizeze în sezonul
rece cauciucuri de iarnă, no-
tează realitatea.net. Nu există
o anumită dată calendaristică
stabilită în lege de la care
montarea cauciucurilor de iar-
nă să fie obligatorie, însă dacă
veţi merge cu autoturismul în
zone unde a nins deja fără să
fi montat pneuri de iarnă, ris-
caţi să fiţi amendat.

Amenda pentru şoferii
care circulă pe drumurile aco-
perite de zăpadă, gheaţă sau
polei cu anvelope de vară se
poate cifra între 9 şi 20 de
puncte de amendă, acestea fi-
ind echivalente cu o sumă cu-
prinsă între 810 şi 1.800 de
lei. În plus, aceşti conducători
auto riscă să rămână şi fără
certificatul de înmatriculare
al maşinii, primind doar o do-
vadă înlocuitoare a actului ori-
ginal, fără drept de circulaţie. 

Sume importante de bani
vor ajunge la spitalele pu-
blice braşovene, până la
sfârşitul anului. Plenul
Consiliului Judeţean se
reuneşte astăzi în şedinţa
ordinară, pentru a vota
ultima rectificare buge-
tară din 2014.

De asemenea, vor fi prevă-
zuţi bani pentru localităţi, dar
şi pentru reparaţii şi întreţinere
drumuri judeţene şi comunale,
precum şi pentru deszăpezire. 

Consilierii judeţeni vor lua în
discuţie o rectificare pe localităţi,
iar suma de aproximativ două
milioane de lei va fi alocată pe
baza negocierilor politice. 

Înainte ca propunerea finală
a executivului să ajungă pe masa

consilierilor judeţeni, managerii
spitalelor din Braşov au solicitat
bani pentru proiecte în derulare. 

„Principalul beneficiar este
Spitalul de Pediatrie, care are
în execuție lucrări de reabilitare

totală pe unele secții. Și acolo
unde dorim să încheiem aceste
lucrări pentru anul în curs” a

declarat Mihai Pascu, președinte
interimar al Consiliului Jude�ean
Brașov.  

De asemenea, Maternitatea
Braşov va avea bani pentru achi-
ziţia unor echipamente medi-
cale, la fel ca şi Spitalul Judeţean,
iar Pneumologia şi Infecţioasele
au cerut fonduri pentru acredi-
tările pe care trebuie să le obţină,
fiecare, anul viitor. 

Se vor aloca bani pentru primării
şi drumuri. De asemenea, va fi
votat şi un buget pentru reparaţii
şi întreţinere drumuri judeţene
şi comunale. Un million şi ju-
mătate de lei vor fi prevăzuţi
pentru deszăpezire, până la sfâr-
şitul anului.

„Am primit 9,6 de milioane
de lei pentru drumuri, o parte
din bani urmând să ajungă la

diverse primării pentru reparaţia
drumurilor comunale, 1,5 mi-
lioane de lei urmând să fie re-
zervaţi pentru asigurarea
serviciului de deszăpezire până
la finele anului, iar restul pentru
reabilitarea drumurilor judeţene.
Tot în această şedinţă, se va de-
cide şi asupra împărţirii celor 2
milioane alocate din cotele de-
falcate primăriilor din judeţ”, a
subliniat vicepreședintele Mihai
Popa. Acesta a precizat că banii
alocaţi autorităţilor locale vor fi
folosiţi în special pentru plata
arieratelor primăriilor. 

„Se vor da bani pentru apro-
ximativ 25 de primării care se
află în astfel de situaţii, primării
din toate spectrele politice”, a
asigurat vicepreşedintele CJ
Braşov.

Plenul CJ Braşov va decide asupra împărţirii banilor  primiți la ultima rectificare a bugetului de stat

Bani pentru spitale,
primării și  drumuri

Mihai Pascu, președinte
interimar la Consiliul Județean

EVENIMENT 329 octombrie 2014

Amenzi usturătoare pentru
lipsa cauciucurilor de iarnă

Ordine de zi pentru 
Plenul Consiliului Judeţean Braşov
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesu-

lui-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Braşov din data de 29.08.2014.

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesu-
lui-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean Braşov din data de 23.10.2014.

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare la data 30.09.2014 a bugetului Judeţului
Braşov.

4 Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor
alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale.

5 Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi
comunale.

6 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul
2014.

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării
sumei de 150.000 lei din fondul de rezervă bu-
getară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov,
pentru comuna Părău.

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene
pentru iarna 2014 – 2015.

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii
unei restricţii de circulaţie de până la 7,5 to pe DJ
112A.

10 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului
de preemţiune de către Judeţul Braşov, pentru
achiziţionarea unei suprafeţe de teren de 135 mp,
situat în municipiul Braşov, str. Pictor Pop, nr.2A.

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CARFIL
INDUSTIAL PARC S.A. Braşov.

12 Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului
de evaluare a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC  S.A.
Braşov

13 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Judeţului Braşov la „Programul de stimulare a în-
noirii Parcului auto naţional”.

14 Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov

15 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015,
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Ju-
deţean Braşov.

16 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015,
pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole
Judeţene Braşov

17 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015,
pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

18 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015,
pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.

19 Diverse.

Propuneri Plen
1 Proiect de hotărâre privind numirea domnului

Pepene Nicolae Dorin, în funcţia de Manager /di-
rector al Muzeului de Istorie Braşov.

2 Proiect de hotãrâre privind numirea domnului
Rus Valer, în funcția de Manager /director al Mu-
zeului „Casa Mureșenilor” Brașov.

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de
funcţii modificat pentru Şcoala Populară de Arte
şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov.

4 Proiect de hotărâre aprobarea modificării Regu-
lamentului de organizare şi funcţionare şi a statului
de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov.

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării
de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare,
şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Ju-
deţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor
S.C. METROM Industrial Parc S.A. Braşov.

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării
proiectului „Terapii specializate pentru copiii cu
autism, ADHD, Sindrom DOWN şi alte tulburări
asociate şi servicii sociale specializate de recuperare
şi reabilitare” derulat de Judeţul Braşov în coope-
rare cu Asociaţia „Copiii de Cristal” şi suplimentarea
cu 20.000 lei a sumelor alocate.

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean
de Istorie Braşov.

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii pentru centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Braşov pe anul şcolar 2014-
2015.

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul
şcolar 2014-2015.

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii pentru Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Bra-
şov, pe anul şcolar 2014-2015.

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigra-
mei, a statului de funcţii şi regulamentului de or-
ganizare şi funcţionare, pentru Centrul Şcolar

pentru Educaţie Incluzivă „Brădet” Săcele, pe anul
şcolar 2014-2015.

12 Informare prezentată de Şcoala Populară de Arte
şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov privind cei
şase elevi, foarte talentaţi, care au fost scutiţi de
plata taxei de frecvenţă.

13 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării
și modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov
nr. 302/2014 privind aprobarea alocării sumei de
23.000 lei în bugetul Judeţului Braşov pentru rea-
lizarea unui sistem de comunicaţie videoconferinţă
între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefec-
tului Judeţului Braşov şi UAT-urile din judeţul Bra-
şov.

14 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei
sumelor de echilibrare repartizate comunei Soars
de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din
impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014.

15 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei
sumelor de echilibrare repartizate comunei San-
petru de Consiliul Judeţean Braşov din cota de
20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2014.

16 Proiect de hotărâre privind avizul de principiu
pentru scoaterea la licitaţie a unei suprafeţe de
2 m.p. în vederea închirierii acesteia de către Spi-
talul de Obstretică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea”
Braşov.

17 Referat întocmit de către Serviciul Administrare
Drumuri şi Poduri privind aprobarea proiectului
integrat „Atragerea de fonduri la nivel local din
amenzile contravenţionale aplicate celor care de-
păşesc greutatea pe osie”.

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov

Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576

E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro

Consiliul Judeţean Braşov
Cod: F-05
CABINET PREŞEDINTE DISPOZIŢIE NR. 451

din data de 24.10.2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară la data de 29 octombrie 2014, ora 1000, sala 120
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

DISPUNE:
Art. unic. – se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de 29 octombrie 2014, ora 1000,
sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI
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4 Miercuri

Ministrul Agriculturii, Da-
niel Constantin, a declarat,
sâmbătă, că prin PNDR
2014-2020 vor fi alocaţi
bani pentru apă, canalizare
şi asfalt, fără a se acorda
punctaje suplimentare comu-
nităţilor sărace sau celor care
construiesc centre social-
educaţionale care, de multe
ori, s-au dovedit inutile.

„Nu mai avem criteriul
care a creat foarte multe pro-
bleme, al gradului de sărăcie,
nu mai avem perioada de aş-
teptare atât de mare cum a
fost în 2009. S-au primit
foarte multe proiecte şi a du-
rat vreo doi ani de zile zona
de evaluare. S-au primit
1.800 de proiecte şi s-au fi-
nanţat 800 de comune. După
fiecare lună, cum se depun
proiectele, tragem linie şi eva-
luăm proiectele respective ca
să nu se mai aştepte atât de
mult timp. De asemenea, nu
se va mai da punctaj în plus
pentru cei care înfiinţează un
centru social-educaţional.
Am întâlnit în ţară foarte
multe astfel de investiţii care
nu erau utile, dar ele s-au fă-
cut pentru a se obţine punctaj
la momentul respectiv. Se vor
finanţa în continuare toate
centrele sociale, educaţionale
şi culturale, dar pe o măsură
separată, cu 500.000 de euro

pentru fiecare tip de investi-
ţie. Cred că lucrurile acestea
vor uşura foarte mult proce-
sul de accesare de fonduri
pentru primari”, a spus Da-
niel Constantin.

Ministrul a adăugat şi că se
vor acorda în continuare bani
pentru amenajarea drumuri-
lor forestiere şi de hotar.

„Se va continua cu drumu-
rile forestiere şi de hotar.
Avem o discuţie cu corectarea
torenţilor. La Bruxelles,
PNDR a fost transmis fără
această măsură (bani pentru
corectarea torenţilor – n.r.).
Am considerat că s-au făcut
foarte multe investiţii, mai
ales în Bistriţa-Năsăud cred
că sunt 25 de proiecte, cele
mai multe din ţară. Încercăm
acum să găsim o sumă să
reintroducem măsura aceasta
de corectare a torenţilor.
Suma pe care o avem (prin
PNDR – n.r.) pare mare la
prima vedere. Sunt 2,5 mi-
liarde de euro şi încă 1,2 mi-
liarde cofinanţare de la
bugetul de stat, dar dacă
mergeţi pe fiecare măsură în
parte, o să vedeţi că sumele
sunt insuficiente”, a spus el.

Două principii:  asocierea 
şi reintegrrarea producţiei.
„Pentru asociere acordăm şi
punctaj, dar şi procente ne-
rambursabile în plus. Al doi-

lea principiu este al integrării
producţiei, al creării de lanţ
scurt. Dacă se face livadă şi
procesare, automat este un
proiect integrat şi acordăm,
sperăm noi, în plus 20 de
procente nerambursabile.
Cred că sunt lucruri stimu-
lative pentru dezvoltarea sec-
torului. Am plecat de la o
realitate: România produce
din ce în ce mai mult din
agricultură, exportă din ce în
ce mai mult din agricultură,
a devenit un jucător extraor-
dinar de important pe piaţa
mondială, dar, din păcate,
exportăm mai mult materie
primă. Avansul pe care l-a
luat sectorul de producţie ve-
getală în 2013 este de 30%,
în timp ce în sectorul zooteh-
nic este de doar 4%, dar nu
este suficient, trebuie să in-
vestim în valoarea adăugată
a produselor respective. Dacă
nu am mai exporta grâu sau
porumb, am putea ajuta mai
mult sectorul zootehnic. Toc-
mai de aceea, am gândit ca
şi principiu de bază a PNDR
crearea de lanţuri scurte de
procesare şi, după aceea,
dacă se consideră că e un
preţ mai bun la export, să se
exporte, dar să se exporte va-
loare adăugată, câştig mai
mare pentru fermieri şi pen-
tru stat”, a spus el.

Autorităţile locale din
comuna Bran fac pregă-
tiri deja pentru sezonul
de iarnă 2014 – 2015. 

Primarul staţiunii, Gheor-
ghe Hermeneanu, ne-a de-
clarat că au început deja
verificările instalaţiilor de
nocturnă, a tunurilor de pre-
pararea a zăpezii artificiale,
precum şi a celor trei insta-
laţii de tranport pe cablu.

Pârtia Bran – Zănoaga,
aşa cum este ea cunoscută,
este amplasată la circa 4 ki-
lometri de centrul localită-
ţii, pe Valea Porţii. Are o
lungime de 1.000 de metri
şi o diferenţă de nivel de
circa 150 de metri, ceea ce
o face accesibilă pentru
amatorii de schi de toate
vârstele, fie că este vorba
despre începători,  sau
schiori experimentaţi, că-
rora le plac coborârile
abrupte şi virajele bruşte.

La baza pârtiei din Bran
este amplasat un centru de

prim-ajutor, o şcoală de
schi şi un centru de închi-
rieri de echipament sportiv.
Turiştii care aleg pârtia de
la Zănoaga vor avea o sur-
priză şi în privinţa preţului
teleschiului, deoarece cos-

turile sunt la jumătatea ce-
lor practicate pe pârtiile din
staţiunile turistice de pe
Valea Prahovei.

Un proiect ambiţios. „De
asemenea, vom investi în
baza sportivă de la Zănoa-

ga, unde trebuie executat un
zid de sprijin şi tribuna”, a
mai precizat primarul Her-
meneanu.

Poate cel mai ambiţios
proiect de investiţii este
reavilitarea cantonului sil-
vic dinzona Zănoaga. „Este
vorba despre un parteneriat
cu Regia Publică Locală
Bucegi – Piatra Craiului, cu
care am început şi derulăm
un alt proiect foarte impor-
tant, respectiv amenajarea
unei pepiniere silvice, în
zona Balaban – Şimon, cu
finanaţare prin Grupul de
Acţiune Locală. Contribuţia
localităţii este de 15% din
totalul fondurilor necesare,
Amenajarea acestei pepinie-
re este necesară atât pentru
realizarea lucrărilor de îm-
pădurire pe raza comunei
noaste, cât şi pentru vânza-
rea de material dendricol
pentru alte localităţi”, a mai
precizat primarul Gheorghe
Hermeneanu.

Sebastian Dan

Pregătiri pentru sezonul
rece în staţiunea Bran

Ştiri pe scurt
Catedrala Făgăraşului, 
cea mai mare sumă primită de la bugetul statului
Guvernul României a hotărât să finanţeze 13 mănăstiri,
catedrale şi centre eparhiale din ţară cu o sumă totală
de 14 milioane de lei. Alocarea banilor a fost decisă
în ultima şedinţă de guvern. Sunt finanţate mănăstiri
din Iaşi, Neamţ, Cluj, Sibiu, Tulcea, Olt şi Galaţi. Din
centrul ţării au fost norocoase centrul eparhial din
Copşa Mică – judeţul Sibiu şi catedrala făgărăşeană.
Cea mai mare sumă alocată priveşte catedrala din
oraşul nostru, respectiv 2,35 milioane lei. Următoarea
ca şi valoare este suma pentru un centru eparhial din
Tulcea – 1,6 milioane lei. În şedinţe anterioare de Gu-
vern au mai fost alocate câteva milioane de lei pentru
alte lăcaşuri de cult din ţară.

Azilul de câini din municipiul Codlea 
ar trebui să fie gata până în luna decembrie
Lucrările la adăpostul de câini de la Codlea, începute
în 2011, ar putea fi terminate, în funcţie de condiţiile
meteo, până la 1 decembrie. În afara oraşului Codlea,
obiectivul va deservi alte nouă localităţi - Râşnov, Să-
cele, Predeal, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Sânpetru,
Prejmer şi Cristian. În acest moment s-a construit ba-
zinul de decantare şi sunt în curs de încheiere lucrările
la construcţia în care va funcţiona sediul administrativ.
Adăpostul va avea o capacitate de preluare a 200-
250 de câini. Beneficiarul investiţiei este Direcţia pen-
tru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor Braşov, iar
terenul pe care va fi ridicat adăpostul, în suprafaţă to-
tală de 3.364 de metri pătraţi, a fost concesionat de
către Primăria Codlea asociaţiei legal constituite în
acest sens, asociaţie cu statut juridic propriu rezultată
în urma unui parteneriat şi unui efort comun al celor
zece primării.

Prin noul PNDR nu se mai dau punctaje
suplimentare comunităţilor sărace

În cazul în care aţi fost victima unui hoţ din locuinţe, anunţaţi imediat
poliţia la numărul 112 sau sesizaţi cea mai apropiată secţie de poliţie!

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

Prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural

◾ Nu primiţi în curte cetăţeni străini de co-
munitate, care oferă diverse bunuri spre
vânzare sau se angajează să facă lucrări
ori reparaţii! Aceştia vă pot înşela sau
vor doar să vadă ce bunuri pot fura din
gospodăria dumneavoastră!

◾ Dacă angajaţi muncitori din alte localităţi,
informaţi poliţistul despre acest lucru!

◾ Încuiaţi uşile şi ferestrele când plecaţi de

acasă, iar animalele nu le lăsaţi afară din
curte, nesupravegheate!

◾ Nu lăsaţi cheile de la casă la vedere, în
aşa fel încât să fie găsite uşor de către
orice persoană!

◾ Nu ţineţi sume mari de bani în casă!
◾ Nu vă lăudaţi cu diverse bunuri sau câş-

tiguri, s-ar putea să fiţi vizitaţi de hoţi!

Mediul rural prezintă anumite caracteristici
care pot favoriza comiterea furturilor din
locuinţe. Astfel, neglijenţa proprietarilor
care lasă neasigurate uşile/geamurile lo-
cuinţelor (inclusiv lăsarea cheii în locuri vi-
zibile sau cunoscute), asigurarea deficitară
a căilor de acces (fără încuietori sigure),
lipsa sistemelor specializate de alarmare
sau supraveghere, case nelocuite/locuite
temporar, primirea în curte/în casă a unor
persoane străine, care invocă diverse mo-
tive: vânzări bunuri, executări lucrări con-
strucţii/reparaţii, solicitare ajutor etc.),
găzduirea unor persoane străine – muncitori
zilieri sau sezonieri, care uneori se dovedesc

a fi şi răufăcători sunt tot
atâţia factori favori-
zanţi, însă prin adop-
tarea unor măsuri
preventive şi a unei
atitudini prudente
multe dintre furturile
din locuinţă în mediul
rural ar putea fi îm-
piedi -
cate.

Adoptarea de către cetăţeni a unei atitudini preventive și responsabile atât în ceea ce privește
siguranţa proprie cât și siguranţa bunurilor este o condiţie esenţială a reducerii numărului de

infracţiuni și menţinerii unui climat de siguranţă civică.

Iată ce trebuie să faceţi:

DIN JUDEŢ



Recent, la Primăria Făgă-
raş, s-a desfăşurat dezbaterea
publică pe tema Planului
 Urbanistic Zonal al zonei
centrale, iar reprezentanţii
firmei care îl efectuează au
venit să prezinte viziunea lor
pentru viitor.

„Zona centrală va avea cu
totul 480 de copaci, în spe-
cial platani şi arţari, însă
270 de pomi vor fi tăiaţi de
pe aliniamentul actual, pen-
tru a face loc noilor amen-
jări. Mulţi dintre aceştia sunt
sălcii cu coroane joase care
ascund Cetatea de ochii tre-
cătorilor. Platanul este un
copac care se înalţă până la
8 metri, astfel încât coroana
lui nu va obtura vizibilitatea.
Arborii vor fi plantaţi din 6
în 6 metri şi va fi un copac
la patru locuri de parcare. În
parcul central vor fi 40 de lo-
curi de parcare dispuse pe
două rânduri. Pe latura de
nord a castelului vor fi ame-
neajate 5 locuri pentru auto-
care şi 110 locuri pentru ma-
şini. În jurul Cetăţii va fi
sens unic”, a declarat Laura
Damian, urbanist al firmei
Urban Synapse din Alba Iu-
lia, citată de Bună Ziua Fă-
găraş.

Arhitecţii s-au ghidat după
o regulă simplă, care face de
mult legea amenajărilor ur-
banistice europene. Mai pes-

te tot pe unde e bulevard
mare într-un oraş, copacul
care îi împodobeşte trotua-
rele e platanul. Arborele
acesta, care reprezintă un
marker al civilizaţiei urbane,
poate depăşi o sută de ani.

Primarul spune că „până
la data de 7 noiembrie, arhi-
tecţi, urbanişti şi simpli ce-
tăţeni pot depune la primărie
sugestiile lor privitoare la
PUZ. În 22 noiembrie vor fi
făcute publice rezultatele
consultărilor. PUZ-ul va fi
votat în acest an într-o şe-
dinţă de Consiliu Local în
varianta sa finală. Apoi, ad-
ministraţia publică va în-
tocmi un proiect european
spre a primi finanţare ne-
rambursabilă pentru reabi-
litare, în exerciţiul financiar

2014-2020. Valoarea proiec-
tului va fi aflată abia după
ce va fi întocmit proiectul
tehnic pentru lucrare”.

Dacă documentaţia Făgă-
raşului va fi bine întocmită,
muncipiul va primi de la
Uniunea Europeană
milioane de euro pentru a
schimba faţa zonei centrale
şi ariei Cetăţii. Fiecare lu-
crare care se va face în aces-
te două sectoare şi fiecare
ţăruş care se va bate aici vor
trebui să respecte întru toul

Planul Urbanistic Zonal.
Pentru realizarea PUZ-ului
a fost desemnată câştigătoa-
re firma General Game din
Alba Iulia, iar aceasta a
subcontractat cu societatea
Urban Synapse din aceeaşi
localitate.

După ani de tergiver-
sări, din cauza lipsei
avizelor de la Bucu-
reşti, sătenii din Ticuşu
Nou îşi văd visul reali-
zat vieţii: sunt puşi în
proprietate pe terenu-
rile pe care le-au avut.

„Suntem în plin proces de
punere în posesie a proprie-
tarilor de terenuri agricole
în satul Ticuşul Nou, pentru

că am primit avizul de la
Bucureşti, în ceea ce priveşte
încheierea Legii 165, a in-
ventarierii terenurilor. Ime-
diat ce am primit avizul, pu-
tem reîncepe procesul de re-
trocedare a terenurilor pen-
tru oameni. În trei zile, am
pus în posesie peste 120 ha
în Ticuşul Nou. Cu puţin
efort, până la sfârşitul anu-
lui, rezolvăm 100% această
problemă, cu teren comasat,

ca urmare a colaborării
foarte bune între Primărie
şi posesorii de terenuri, care
au înţeles că doar pe
terenuri cu suprafeţe mari
primesc subvenţia de la
APIA”, a declarat primarul
din Comăna, Viorel Grusea.

O altă veste bună, care i-
a bucurat pe copiii din co-
muna Comăna, este aceea că
Primăria a reuşit să amena-
jeze un teren de sport foarte
modern, din fonduri proprii.

„Până acum, elevii se ju-
cau în curtea şcolii, direct
pe pământul cu denivelări.
De terenul sportiv vor bene-
ficia elevii din toate cele
 patru sate ale comunei
 Comăna. La un moment dat
cineva m-a intrebat de ce
era o prioritate să se facă un
teren de sport la Comăna.
Le spun tuturor că nu era o
prioritate, ci era o necesitate.
Deoarece noi avem copii
foarte buni, cadre didactice
bine pregătite, avem toate

condiţiile de desfăşurare a
activităţilor de învăţământ,
mai puţin, ceea ce priveşte
mişcarea şi sportul. Avem
copii care plecau după clasa
a VIII-a şi ajungeau la liceu
fără să fi jucat în viaţa lor
baschet sau handbal”, a
 precizat Viorel Grusea.
 Valoarea lucrării a fost de
300.000 de lei, cu tot cu
TVA, bani care provin de la
bugetul local.

De asemenea, o altă lu cra re
care va fi finalizată în aceste
zile este asfaltarea străzii
principale din Comăna de
Jos: „Este o lucrare finanţată
tot de la bugetul local, în va-
loare de 500.000 de lei, cu tot
cu TVA, pe o lungime de 900
de metri, cu tot ce înseamnă
infratructură rutieră, rigolă
pentru apa pluvială, podeţe
de acces la fiecare proprietate
şi căile de acces la proprietate”,
mai spune edilul comunei
Comăna.

Sebastian Dan

529 octombrie 2014

La Comăna se lucrează la
foc continuu

Asociaţia pentru Parteneriat
Comunitar Braşov, Directia
Judeţeană Comunitară de Evi-
denţă a Persoanelor Braşov,
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoa-
nelor Rupea, au desfăşurat ca-
ravana identităţii în comuna
Comăna, în cadrul proiectului
„Acces la servicii sociale de
bază pentru persoane vulne-
rabile din judeţul Braşov”,
Proiect finanţat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
Proiectul beneficiază de o
 finanţare nerambursabilă de
25.826 euro.

Acţiunea s-a desfăşurat vi-
neri, 24 octombrie 2014, timp
de 3 ore la sediul primăriei
Comăna adresându-se persoa-
nelor de etnie romă din comu-

nă. Sprijinul a constat în în-
tocmirea dosarelor pentru oţi-
nerea actelor de identitate/ sta-
re civilă precum şi suportarea
contravalorii emiterii cărţii de
identitate, în caz de expirare
şi/sau preschimbare, schimba-
rea domiciliului, pierderea do-
cumentului de identitate sau
în momentul împlinirii vârstei
de 14 ani şi a taxei de eliberare
a adeverinţelor de domiciliu. 

Au fost preluate documen-
tele pentru 26 persoane şi s-
au realizat 16 anchete sociale
în rândul beneficiarilor pe
baza cărora aceste persoane
vor putea beneficia de servicii
de asistenţă şi informare pen-
tru obţinerea unor drepturi sau
servicii de bază de care au fost
privaţi prin lipsa actelor de
identitate. 

„Caravana Identităţii” 
a ajuns la comuna Comăna

Platanii vor împodobi Făgăraşul!

DIN JUDEŢ
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Puţini dintre noi ştiu că un brav ge-
neral al Armatei române a locuit în
ultima parte a vieţii la Braşov. Născut
pentru a ţine arma în mână, generalul
Leonard Mociulschi s-a făcut apreciat
pe parcursul celor două războaie mon-
diale. Ultimii 17 ani din viaţă i-a trăit
la Braşov.

Leonard Mociulschi s-a născut în
1889, în judeţul Botoşani. Şi-a început
cariera militară în 1910, când a fost
admis în Şcoala de Ofiţeri de Infan-
terie Bucureşti. Participă la Primul
Război Mondial şi pentru faptele sale
de vitejie a avansat în grad şi funcţie. 

Al Doilea Război Mondial l-a găsit pe
Mociulschi la comanda Brigăzii IV de
Vânători de Munte. În fruntea oame-
nilor săi, a participat la eliberarea Ba-
sarabiei. Apoi, trecând la comanda
Diviziei III de Vânători de Munte, a
luptat împotriva armatelor ruseşti în
Caucaz şi Crimeea. 

După instaurearea regimului comu-
nist, a fost acuzat că în perioada 1945-
1946, ar fi intrat în contact cu ofiţeri
americani şi englezi. A stat 8 ani la
puşcărie şi în lagăre de muncă. 

În 1962, când unităţile de Vânători
de Munte au fost reînfiinţate, iar
partidul avea nevoie de idoli pen-
tru aceşti soldaţi, generalul Mo-
ciulschi a fost chemat la Braşov.
Şi-a primit  înapoi o parte dintre
meritele şi distincţiile câştigate prin
lupte crâncene. În plus,  statul co-
munist i-a acordat un apartament
pe Bulevardul Gării. Acolo a locuit
până în 1979, când a murit. 

Anul 2007, anul integrării Româ-
niei în Uniunea Europeană, a fost

şi momentul repunerii în demnitate
a numelui generalului erou, cu pri-
lejul acordării denumirii onorifice
„General Leonard Mociulschi” Ba-
talionului 21 Vânători de Munte de
la Predeal. De asemenea, o stradă
din cartierul Tractorul poartă nu-
mele bravului militar.

Elena Cristian

Bravul general
Leonard Mociulschi



Proiectul privind reame-
najarea atelierelor Şcolii
Profesionale Germane
„Kronstadt” a fost câş-
tigat de firma Confo-
rest. Municipalitatea a
semnat deja contractul
de lucrări, iar săptămâ-
na viitoare va fi dat şi or-
dinul de începere a
lucrărilor. 

Anunţul de licitaţie a fost
publicat în Sistemul Electro-
nic de Achiziţii Publice
(SEAP) în 18 august 2014.
S-au înscris la licitaţie opt fir-
me, iar în 3 septembrie au fost
deschise ofertele. Valoarea es-
timată a proiectului a fost de
aproape 1,8 milioane lei, fără
TVA, iar valoarea de adjude-
care a fost de 1,439 milioane
de lei, inclusiv TVA.

Conform contractului, ter-
menul de execuţie a lucrărilor
este de cinci luni. Lucrările
prevăzute în caietul de sarcini
cuprind refacerea integrală a
clădirii de ateliere care a apar-
ţinut fostului Liceu Rulmentul,

clădire care se află într-un sta-
diu de degradare avansat. 

Imobilul va fi refăcut în to-
talitate în interior şi la exte-
rior, recompartimentat, vor fi
înlocuite instalaţiile electrice,
termice şi sanitare, vor fi rea-
bilitate grupurile sanitare şi
va fi refăcută hidroizolaţia te-
rasei pe o suprafaţă de 1.150
de metri pătraţi.

„Sperăm să finalizăm lucră-
rile cât mai repede, în aşa fel
încât să avem timp să le şi do-
tăm cu echipamentele necesare,

pentru ca elevii să poată bene-
ficia de cele mai bune condiţii
de pregătire, nu numai în cadrul
firmelor partenere, ci şi în cadrul
şcolii. Vom reamenaja şi sala
de sport, şi vom găsi o soluţie
şi pentru copiii care acum lo-
cuiesc în fostul internat al liceu-
lui Rulmentul şi care sunt cazuri
sociale, astfel încât să putem să
reamenajăm această clădire şi
să o punem în întregime la dis-
poziţia elevilor şcolii Kronstadt”,
a declarat primarul George
Scripcaru (foto). 

Înfiinţată în urmă cu doi ani
ca proiect pilot unicat în Ro-
mânia la acel moment, printr-
un parteneriat între Primăria
Municipiului Braşov, Inspec-
toratul Şcolar Braşov şi zece
companii internaţionale cu ca-
pital german din regiunea Bra-
şovului, SPGK oferă elevilor
formare profesională sub în-
drumarea atentă a companii-
lor. Prin parteneriatul asumat
la înfiinţarea SPGK, de dota-
rea atelierelor se vor ocupa fir-
mele private partenere. A.P.

Undă verde pentru
amenajarea atelierelor SPGK

În zilele de sâmbătă, 1 no-
iembrie, între orele 08.00 –
16.00, şi duminică, 2 noiem-
brie, în intervalul orar 08.00
– 21.00, Serviciul Public Co-
munitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Braşov va elibera
acte de identitate pentru ce-
rerile depuse până la data de
30 octombrie inclusiv, şi va
prelua noi cereri pentru emi-
terea actelor de identitate. 

Pentru cererile depuse în
ziua alegerilor, vor fi emise
cărţi de identitate provizorii va-
labile 30 de zile, astfel încât toţi
cetăţenii cu drept de vot să se
poată prezenta la scrutinul elec-
toral din ziua de referinţă.

V i n e r i ,
31 octombrie,
nu se primesc
cereri pentru
emiterea acte-
lor de identita-
te, însă se
asigură, în in-
tervalul orar
8.30 – 13.30,
eliberarea ac-
telor de identitate pentru ce-
rerile depuse până în data de
29 octombrie inclusiv.

SPCLEP Braşov deserveşte
nu numai municipiul Braşov,
ci şi localităţile Cristian,
Ghimbav, Hărman, Prejmer
şi Sânpetru. 

Duminică, 2 noiembrie 2014,
este data primului tur de scru-
tin al alegerilor pentru Preşe-
dintele României. Potrivit
legii, pentru a-şi exprima drep-
tul de vot, cetăţenii trebuie să
prezinte la secţia de votare un
act de identitate valabil. A.P.

Cea mai bună soluţie pentru
depozitarea gunoiului pe plat-
formele dintre blocuri par să
fie containerele îngropate, este
concluzia la care au ajuns re-
prezentanţii municipalităţii,
după câteva luni în care au so-
licitat operatorilor de salubri-
zare să propună şi să testeze
modalităţi diferite de depozi-
tare. Solicitarea a fost făcută
de reprezentanţii Primăriei, în
urma sesizărilor primite de la
cetăţeni, care se plâng că plat-
formele le sunt vandalizate de
„reciclatorii” de ocazie. 

Una dintre ideile care au
fost implementate a fost mon-
tarea unor tobogane la plat-
formele deja existente. Au fost
amenajate 12 astfel de plat-
forme în cartierele Astra,
Scriitorilor, Noua şi Răcădău,
însă fără succes, pentru că pe
de o parte, locuitorii din zonă
aveau dificultăţi în a arunca
gunoiul, iar pe de altă parte,
veşnicii clienţi ai platformelor
de gunoi au găsit repede o
metodă de a intra la pubele.

„Cel puţin până acum, so-
luţia cea mai viabilă pe care

am identificat-o este cea a
containerelor îngropate, însă
este o soluţie costisitoare. În-
cercăm să identificăm surse
de finanţare pentru imple-
mentarea acestui sistem,
 inclusiv pentru viitoarea pe-
rioadă de finanţare a Uniu -
nii Europene”, a declarat
primarul Georg e Scripcaru. 

Costul estimat al înlocuirii
platformelor de gunoi exis-
tente cu platforme cu pubele
îngropate este de aproximativ
un milion de euro, pentru în-
treg oraşul. A.P.

Pubelele îngropate, cea mai eficientă
soluţie împotriva căutătorilor prin gunoaie
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Poveştile vechi din Şchei,
adunate într-o carte
Braşovenii sunt invitaţi astăzi
să participe la lansarea volu-
mului „Legende, basme şi po-
veşti din Şcheii Braşovului şi
de pe alte plaiuri româneşti”.
Evenimentul are loc la man-
sarda Casei Baiulescu, de la
orele 18.00. Proiectul editorial
este realizat de Biblioteca Ju-
deţeană Braşov, în partene-
riat cu Uniunea Junilor şi
finanţat de Administraţia Fon-
dului Cultural Naţional.
Poveştile descoperite de et-
nograful şcheian Gheorghe
Pitiş şi cele culese în perioa-
da recentă de la bătrânii din
Şchei, repovestite copiilor din
Braşovul zilelor noastre de
 către istoricul dr. Alexandru
Stănescu, îmbogăţesc patri-
moniul imaterial naţional cu

poveşti nemaiauzite ca:
Aramza, Trei lămâi, Coase şi
chindiseşte, Povestea lui
Dumnezeu, Trei fraţi, Ţugui al
Babii ş.a. Prin intermediul lor,
fabuloasa lume a basmelor
şi poveştilor va fi populată cu
personaje noi ca frumoasa şi
iscusita Aramza, prinţesa roş-
cată, născută dintr-o sămânţă
de portocală, Peneş Împărat,
Ţugui al Babii, Împăratul cu
Ursul de fier, Împăratul Peş-
tilor, Buhaiul Pustiilor ş.a.
Ilustraţiile cărţii sunt realizate
de artista braşoveană Liana
Stănescu, care va aduce în
faţa cititorilor personaje, cos-
tume şi locuri inspirate mai
ales din spaţiul braşovean şi
transilvănean.

Liana Adam 

Elevii din învăţământul primar
şi copiii de la grădiniţă vor in-
tra în vacanţă, în perioada
1–9 noiembrie. Restul elevilor
mai au de aşteptat până la
prima vacanţă din semestrul
I. Vacanţa de iarnă va începe
sâmbătă, 20 decembrie şi se

va încheia duminică, 4 ianua-
rie, iar cea intersemestrială
va fi între 31 ianuarie şi 8 fe-
bruarie. Semestrul al II-lea va
începe luni, 9 februarie, şi va
fi întrerupt de vacanţa de
 primăvară, între 11 aprilie şi
19 aprilie. 

Elevii şi preşcolarii 
intră în vacanţă

Sâmbătă şi duminică, deschis la buletine
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Primul parc stelar internațional 
din țară, în Munții Bodoc-Baraolt

Asocia�ia Vadon din Sfântu
Gheorghe va amenaja în
Mun�ii Bodoc-Baraolt primul
parc stelar din �ară acreditat
interna�ional, unde turiștii vor
putea observa corpurile
cerești fără a fi deranja�i de
poluarea luminoasă.

Directorul executiv al
asocia�iei, Demeter Janos, a
declarat că ideea acestor par-
curi stelare a pornit din Statele
Unite ale Americii (SUA),
unde, din cauza poluării lu-
minoase, cerul înstelat aproa-
pe a dispărut din via�a
locuitorilor marilor orașe.

„Noi nu avem zgârie-nori,

deci nu suntem în aceeași
situație, dar cert e că, dacă nu
suntem atenți, și la noi polua-
rea cu lumină poate deveni un
pericol real (...) Dacă vă
urcați pe Pivnița Uriașului
(un deal în apropierea comu-
nei Moacșa cu o largă per-
spectivă asupra depresiunii -
nr.) și vă uitați spre Brașov,
la prima vedere e frumos, se
văd localitățile din jur, se vede
orașul, dar dacă vreți să
vedeți cerul înstelat noaptea
nu prea aveți ce vedea în
direcția respectivă, pentru că
poluarea cu lumină deranjea-
ză foarte mult (...) S-a ajuns

la concluzia că a avea un cer
întunecat și plin de stele este
o valoare inestimabilă a unei
comunități, a unui județ sau
a unei țări, care trebuie pro-
tejat”, a declarat Demeter Ja-
nos, citat de agerpres.ro. El a
men�ionat că membrii
asocia�iei, cu sprijinul unor
astronomi din Ungaria, au în-
ceput să facă măsurători pen-
tru găsirea celor mai adecvate
locuri în care ar putea fi am-
plasat acest parc. In opinia lor,
zona ideală ar fi situl natural
aflat în Mun�ii Bodoc-Baraolt,
care însumează circa 56.000
de hectare.

S-a descoperit o aşezare umană preistorică
aflată la cea mai mare altitudine din lume 

Oamenii trăiau la altitudini
de aproape 4.500 de metri în
Anzii peruani în urmă cu pes-
te 12.000 de ani, cu aproape
un mileniu mai devreme de-
cât au crezut anterior oamenii
de ştiinţă, se afirmă într-un
studiu publicat  în Statele
Unite.

Cercetătorii au descoperit
în situl arheologic Pucuncho,
în sudul statului Peru, o aşe-
zare umană aflată la altitudini
cuprinse între 4.355 şi 4.480
de metri, în care au găsit 260

de unelte din piatră, vârfuri
de proiectile, unelte bifaţetate
şi raclete care datează de pes-
te 12.800 de ani.

Două adăposturi în stâncă,
denumite „Cuncaicha”, situa-
te la altitudinea de 4.480 de
metri, conţin "indicii bine
conservate şi bine datate des-
pre aşezările umane" datând
din urmă cu 12.400 de ani,
precum funingine pe tavan şi
reprezentări de artă rupestră,
au precizat oamenii de ştiinţă,
al căror studiu a fost publicat

în revista americană Science.
După părerea cercetători-

lor, acest sit era deja ocupat
în urmă cu 12.400 de ani şi
a continuat să fie activ până
în urmă cu 11.500 de ani.

Descoperirea a crescut cu
aproape un mileniu vechimea
dovezilor care atestă prezenţa
prelungită a oamenilor la al-
titudini atât de mari. Situl an-
din a devenit astfel aşezarea
umană preistorică aflată la
cea mai mare altitudine cu-
noscută până în prezent. 

Trekking este un tip de
călătorie aventuroasă și
lungă, efectuată pe jos
în zonele în care mijloa-
cele comune de trans-
port, în general, nu sunt
disponibile. Trekking-ul
nu trebuie confundat cu
alpinismul.

Termenul a derivat din cu-
vântul Afrikaans (o limbă de-
rivată din olandeză, vorbită
mai ales în Africa de Sud) —
trek (substantiv), trekken
(verb), ceea ce înseamnă „a
trage, a călători”. Trek a ajuns
să fie asimilat de limba engle-
ză la mijlocul secolului XIX,
semnificând o călătorie lungă
și anevoioasă făcută, de obi-
cei, mergând pe jos. 

Trekking-ul este o activitate
în care oamenii fac mai multe
zile drume�ii prin teritoriu ru-
ral, de multe ori accidentat.
Mul�i oameni denumi�i trek-

kers se angajează în călătorii
extrem de lungi, prin diferite
regiuni ale lumii, folosind
trekking ca o modalitate de a
ajunge într-un loc sau în la al-
tul. De asemenea, trekking-ul

poate fi asociat cu alte spor-
turi în aer liber, cum ar fi al-
pinismul sau backpacking-ul
(călătoriile doar cu rucsacul
în spate).  Practican�ii acestui
sport folosesc be�ele de trek-

king, varianta modernă a
bă�ului din pădure. Acest gen
de drume�ie este diferit de alte
tipuri de călătorie din mai
multe motive. Călătoria de tip
trekking tinde să fie mai pu�in
structurată decât alte tipuri de
călătorie, deoarece condi�iile
meteorologice și de topogra-
fie pot influen�a planurile ce-
lor care practică acest sport
mai pu�in cunoscut. Deplasă-
rile pe jos prin zonele rurale
oferă, de multe ori, o imagine
vastă asupra peisajului încon-
jurător. Mul�i trekkers călăto-
resc prin zonele izolate și
pentru a avea o experien�ă de
călătorie care este cu mult di-
ferită de cea a persoanelor
care merg în grupuri organi-
zate în destina�ii turistice.
Acest lucru permite, de multe
ori, trekkers să interac�ioneze
cu natura.

Trekking se poate face
oriunde în lume. 

Un sport mai puțin
cunoscut:Trekkingul

Plata facturilor şi a cumpărăturilor online, tot mai atractivă
Plăţi din fotoliu, în faţa calculatorului, sau din vacanţă,
de pe pe laptop sau telefon.  Şi nu-i deloc rău, spun spe-
cialiştii, care susţin că acest mod de plată este printre
cele mai sigure. Jumătate din plăţile online făcute în
acest an în ţara noastră, au fost făcute de bucureşteni.
Următorii în top sunt clujenii şi timişorenii, fiecare cu o
pondere de 4,5%.Topul oraşelor cu cei mai multi români
care plătesc online este continuat cu Braşov (4%), Iaşi
(3,2%) şi Constanța (3%). Majoritatea românilor cumpără
online în timpul săptămânii când sunt la birou, şi cheltuie
de două ori mai mult decât de acasă, mai arată studiul.
Ei achită pe internet facturi mai ales pentru servicii în tu-
rism, telecom, IT şi fashion.

Samsung iese de pe piața corpurilor de iluminat cu LED
Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a
anunțat că va înceta producția corpurilor de iluminat cu
LED care se desfășoară în afara Coreei de Sud, reducând
puternic o activitate pe care, în urmă cu patru ani, o con-
sidera drept un domeniu strategic de creștere, transmite
Reuters. În 2010, LED-urile figurau printre cele cinci
activități considerate de Samsung drept noi motoare de
creștere, alături de baterii reîncărcabile pentru automobile
electrice, celule fotovoltaice, echipamente medicale și
biofarmacie. La acea dată, grupul estima că acest seg-
ment va genera o cifră de afaceri anuală de 50.000 de
miliarde de woni (37,4 miliarde de euro) până în 2020.
Însă, Samsung Electronics nu a reușit să se impună pe
piața LED-urilor, în condițiile în care marile piețe dezvol-
tate sunt dominate de grupul olandez Philips și de cel
german Osram, în timp ce rivalii chinezi controlează
piețele emergente. Compania se va concentra pe LED-
urile pentru produsele electronice de larg consum de ge-
nul televizoarelor.

8 Miercuri

Pe scurt



FC Brașov și Universitatea
Cluj se vor bate, în această
seara, sub Tâmpa, pentru un
loc în sferturile de finală ale
Cupei României Timișoreana
la fotbal. După dușul rece din
runda cu numărul 12, 2-3 pe
teren propriu cu CS U Craio-
va, galben-negrii își doresc să
facă pasul spre turul următor,
în competi�ia care an de an
oferă surprize. Partida va fi
găzduită de stadionul Tinere-
tului și va începe la ora 20.30.  

Doar varianta calificării luată
în calcul! Înfrângerea din par-
tida cu „juve�ii” Craiovei a
fost destul de greu digerată de
către jucătorii Brașovului.
Staff-ul tehnic și jucătorii
îmbrăca�i în galben și negru

sunt hotărâ�i să facă în această
seară o partidă bună, pentru
a demonstra că vineri seara la
Brașov, a fost doar un simplu
accident. „Luăm în calcul
doar calificarea, una foarte
importantă, atât pentru mine
cât și pentru băieți. Universi-
tatea are jucători de certă va-
loare, dar ne dorim foarte
mult ca, la final, să-i vedem
cu capetele plecate! Rezultatul
cu Craiova, mai precis spus
lipsa acestuia, ne obligă să
câștigăm cu U. Cluj. Pentru
noi, o victorie este vitală și im-
perios necesară” a declarat
principalul stegarilor, Adrian
Szabo.

Publicul este așteptat la sta-
dion. La jocul cu CS U. Cra-

iova, fanii nu au dat năvală
pentru a-și încuraja favori�ii.
Szabo speră ca în această sea-
ră lucrurile să stea altfel. „Sun-
tem obligați și datori să
încercăm să ajungem cât mai
departe în această competiție.
Jucăm acasă și acest lucru
poate fi în avantajul nostru.
Aștept publicul să vină în nu-
măr cât mai mare la stadion.
Și eu și echipa avem mare ne-
voie de susținere din tribune”
a mai spus Szabo. 

Soluție: „Penalty-urile să fie
mai evidente!” Arbitrii din liga
1 și-au făcut un obicei din a
greși etapă de etapă, iar acest
nu a rămas neobservat de teh-
nicianul Brașovului, Adrian
Szabo. În partida de pe teren

propriu, cu CS U. Craiova,
stegarilor le-a fost refuzat un
penalty pe final, de către cen-
tralul Unimătan.  Catastrofală
a fost și presta�ia lui Istvan
Kovacs în jocul de la Târgu
Mureș dintre ASA și Steaua.
„Probabil că ar trebui a aceste
penalty-uri să fie mult mai evi-
dente. Sau adversarul să spu-
nă: „a fost henț”, sau ”a fost
fault”… Habar nu am dacă
arbitrajul românesc este pe o
pantă descendentă după nu-
mirea lui Vassaras, în fruntea
CCA. Cert este că sunt tot mai
multe echipe care după fieca-
re etapă reclamă maniera de
arbitraj” a mai spus principa-
lul galben-negrilor.

Pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei României Timișoreana, stegarii se vor duela în această seară cu „șepcile roșii” 

Asalt pentru
„sferturile” Cupei!
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Kosovo, necunoscuta de pe semicerc...
Aihan Omer, noul selecționer al naționalei masculine de
handbal, are puține informații despre Kosovo, adversarul
României din primele două meciuri ale grupei C din preli-
minariile Campionatului European 2018, dar vrea ca jucătorii
săi să abordeze jocurile ca și cum am juca împotriva cam-
pioanei mondiale. „Pentru noi, meciul cu Kosovo este foarte
important și vrem să-l tratăm foarte serios. Chiar dacă nu
avem prea multe informații despre adversar, ne-am axat
foarte mult pe jocul nostru și am încercat să punem la punct
un stil de joc al naționalei. Vrem să creăm o echipă națională
puternică. Valoarea echipei României este peste Kosovo,
dar noi nu-i vom neglija nicio secundă și vom respecta ad-
versarul. Indiferent că jucăm cu campioana mondială sau
cu Kosovo, noi trebuie să avem aceeași determinare, să
intrăm în teren și să arătăm că este o schimbare, că Ro-
mânia joacă altceva și își dorește altceva”, a declarat Aihan
Omer. România înfruntă Kosovo astăzi, de la ora 18,20, în
Sala Dinamo, iar pe 1 noiembrie va juca returul la Prishti-
na.

Campioana solicită sancțiuni drastice!
Campioana României, Steaua București, a înaintat ieri di-
mineaţă un memoriu la Comisia de Disciplină a FRF prin
care cere suspendarea fotbaliştilor Ousmane N’Doye şi
Gabi Mureşan, de la ASA Tg. Mureş, între 16 şi 24 de etape.
Documentul este semnat de Valeriu Argăseală, preşedintele
grupării din Ghencea. Oficialii stelişti îi reproşează lui Mu-
reşan accidentarea lui Rusescu din minutul 22, iar lui N’Doye
– lovitura aplicată lui Keşeru în minutul 19, faptul că în timpul
jocului şi-a provocat adversarii, dar şi declaraţiile de după
meci. Comisia de Disciplină se reuneşte miercuri.

Șahtior merge în sferturi
Șahtior Donețk, echipă antrenată de românul Mircea Lu-
cescu, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Ucrainei
la fotbal, după ce a dispus cu 4-1 de FK Poltava (liga se-
cundă), în manșa a doua a optimilor de finală. Pentru Șahtior,
care se impusese în primul joc cu 5-1, au marcat Wellington
(9), Aleksandr Gladki (20) și Bernard (23, 38), golul de
onoare al oaspeților fiind reușit de Dmitro Korkișko (51).
Dnepr Dnepropetrovsk a obținut, de asemenea, biletul pentru
sferturi, după 4-0 cu Volîn Luțk, la care au jucat tot meciul
românii Eric Bicfalvi și Florentin Matei. Dinamo Kiev, ad-
versara Stelei din Europa League, a jucat aseară cu Karpatî
Lvov, după ce a câștigat cu 1-0 prima manșă.

Ei sunt nominalizații
Revista franceză France Football a anunțat ieri dimineață
cei 23 de fotbaliști nominalizați la FIFA Ballon d'Or. Cum
era de așteptat, cei mai mulți fotbaliști care candidează la
ediția din 2014 a reputatului titlu sunt jucători ai campioanei
mondiale Germania - nu mai puțin de șase:  Manuel Neuer,
Mario Gotze, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Philipp
Lahm și Thomas Muller. În afara acestora au mai fost
nominalizați argentinienii Javier Mascherano, Lionel Messi
și Angel Di Maria, spaniolii Andres Iniesta, Sergio Ramos
și Diego Costa, belgienii Thibaut Courtois și Eden Hazard,
francezii Karim Benzema și Paul Pogba, olandezul Arjen
Robben, brazilianul Neymar, columbianul James Rodriguez,
portughezul Cristiano Ronaldo, suedezul Zlatan Ibrahimovic,
galezul Gareth Bale și ivorianul Yaya Toure. Campioana
Europei, Real Madrid, are șase jucători între cei mai buni
23 din lume, la fel ca Bayern Munchen. Barcelona are patru,
Chelsea este reprezentată de trei, în timp ce Juventus, PSG,
Manchester City și Manchester United au câte un jucător
între nominalizați. Din actuala listă de 23 de nume, doar
Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au mai câștigat prestigiosul
trofeu. Odată cu lista celor 23 de nominalizați la „Balonul
de Aur”, ediția 2014, France Football a anunțat și cei zece
nominalizați la titlul de „Antrenorul anului”, trofeu ce se
acordă în paralel cu FIFA Ballon d'Or, începând cu anul
2010. În edițiile precedente au câștigat Jose Mourinho
(2010), Pep Guardiola (2011), Vicente del Bosque (2012)
și Jupp Heynckes (2013). Favoriții din acest an par a fi Carlo
Ancelotti, care a adus „La Decima” clubului Real Madrid,
câștigând UEFA Champions League după 12 ani pentru
clubul blanco, și Joachim Low, care a făcut-o pe Germania
campioană mondială la turneul final din Brazilia. Printre
nominalizați se mai află Antonio Conte, Pep Guardiola, Jur-
gen Klinsmann, Jose Mourinho, Manuel Pellegrini, Alejandro
Sabella, Diego Simeone  și Louis Van Gaal. 

FC Brașov, față în față cu studenții Clujului

Final de etapă cu remiză albă
Astra Giurgiu și Petrolul

Ploiești au terminat la ega-
litate, 0-0, luni seara, pe sta-
dionul „Marin Anastasovici”
din Giurgiu, în ultimul meci
din etapa a 12-a a Ligii I de
fotbal. Astra a avut o bară,
prin Constantin Budescu
(73), direct din corner.
Forma�ia de la malul Dună-
rii a ajuns la al patrulea meci
consecutiv în campionat fără
victorie (trei egaluri, un

eșec). Petrolul venea după
trei victorii consecutive.Cele
două echipe au disputat 15
meciuri directe, Astra având
două victorii, Petrolul șase,
iar șapte partide s-au înche-
iat nedecis. În clasament
conduce Steaua cu 28 de
puncte urmată de CFR Cluj
cu 26 de puncte și Petrolul
Ploiești cu 24 de puncte. FC
Brașov este pe locul opt cu
16 puncte. 

„Premiat” de CCA! 
La doar o zi de la greșelile

imense comise la meciul ASA
Târgu Mureș - Steaua încheiat
cu victoria gazdelor cu 1-0, par-
tidă  care i-au adus nenumărate
critici, centralul Istvan Kovacs
din Carei a fost inclus de CCA
printre propunerile pentru lista
FIFA. Prezent încă din 2010
în această elită, Istvan Kovacs
a fost propus și pentru 2015
pe lista FIFA. Este chiar al doi-
lea în topul propunerilor Co-

misiei
Centra-
le a Ar-
bitrilor,
după Ovi-
diu Ha�egan.

Kovacs le-a luat fa�a, astfel,
unor arbitri precum Marius
Avram, Radu Petrescu, Seba-
stian Col�escu, Alexandru Tu-
dor și Cristian Balaj, care
încheie lista de 7 centrali
propuși forurilor europene.



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 DISPĂRUTĂ 
(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

DIVERTISMENT10 Miercuri

În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programate următoare-
le filme:

Miercuri 29 octombrie
◾ 20:00 – Seara Filmului Eu-

ropean: Mephisto (Ungaria,
1981)
Regia: Istvan Szabo
Cu: Klaus Maria Brandau-
er, Krystyna Janda, Rolf
Hoppe
Dramă, politic
Premiul Oscar pentru cel
mai bun film străin.

Joi 30 octombrie
◾ 20:00 – Comedy Classics:

Trading Places (Pariul)
(SUA, 1983)
Regia: John Landis
Cu: Eddie Murphy, Dan
Aykroyd, Ralph Bellamy
Comedie.

Vineri 31 octombrie
◾ 19.00. Doc and Roll: The

Commitments (Anglia, 1991)
Regia: Alan Parker
Muzical, comedie

Patru premii BAFTA, o no-
minalizare la Oscar.

◾ 21:30 – Dracula Film Fes-
tival Friends: Psycho
(SUA, 1960)
Regia: Alfred Hit-
chcock
Cu: Anthony Perkins,
Janet Leigh, Vera Mi-
les
Thriller, horror
Patru nominalizări la
premiul Oscar. Glo-
bul de Aur pentru
cea mai bună actri-
ţă.

Sâmbătă 1 noiembrie
◾ 11:00 – Matineu

copii: Madagas-
car 3 (SUA, 2012)
Animaţie
Dublat în limba
română

◾ 17:00 – Mari
actori: Rio
Lobo (SUA,
1970)
Regia: Howard
Hawks
Western.

◾ 19:00 – Mari Regizori:
Vertigo (SUA, 1958)
Regia: Alfred Hitchcock

Drama, thriller.

Duminică 2 noiembrie
◾ 11:00 – Matineu copii:

Kung Fu Panda (SUA,
2008)

Regia: Mark Osborne,
John Steven-
son
Animaţie
Dublat în
limba română 
◾ 17:00 –
Golden Clas-
sics: Charade
( Ş a r a d a )
(1963)
Regia: Stanley
Donen
Thriller, come-
die, Romantic.
◾ 19:00 – Seara
de Oscar: Lin-
coln (2012)
Regia: Steven
Spielberg
Istoric, biografic
12 nominalizări şi
2 premii Oscar.

Intrarea la filme se
face pe bază de vou-
cher. 

Horoscopul zilei
Berbec. Pe plan financiar, partea visătoare şi lipsită de griji
a caracterului tău te poate face să pierzi câteva oportunităţi
excelente. În consecinţă, îţi va fi util sfatul unui prieten. 
Taur. Vei fi plin/ă de sentimente de generozitate şi nu vei
ezita să le şi arăţi. Influenţele astrale din această perioadă
pot fi favorabile în special pe plan sentimental.
Gemeni. Astăzi te vei folosi de energia ta într-un mod eficient
şi astfel, vei reuşi într-un proiect dificil. Tendinţa ta este de
a-ţi impune punctul tău de vedere în faţa prietenilor. 
Rac. Astăzi ar trebui să beneficiezi de o energie remarcabilă,
de aceea învaţă cum să-ţi concentrezi eforturile pe un anumit
obiectiv şi să-l urmăreşti până la capăt. 
Leu. Astăzi perspectivele vor fi minunate şi poţi avea bucurii
enorme în mai multe domenii. Poţi avea întâlniri care te pot
stimula, dar va trebui să intri într-o sesiune de autoanaliză.
Fecioară. Astăzi, temerile tale legate de veniturile materiale
vor fi reînnoite, cu toate aceste nu te vei implica în investiţii
riscante, care te pot scoate din această situaţie.
Balanţă. Nimic nu va fi uşor în cursul acestei zile şi chiar
dacă vei primi unele informaţii valoroase, vei trece prin mo-
mente de stres şi conflicte. 
Scorpion. Apetitul tău te va duce foarte aproape de obezitate.
În cursul acestei zile poţi trece prin multe ezitări, iar starea
de spirit se poate modifica de la un moment la altul.
Săgetător. Astăzi, ideile tale vor fi clare, iar câteva sfaturi
din partea prietenilor pot fi foarte pozitive şi te pot ajuta.
Vei simţi că pluteşti după ce ai semnat un contract profitabil. 
Capricorn. Astăzi vei fi vulnerabil/ă în faţa persoanelor care
apelează de prea multe ori la bunătatea ta. Te vei simţi din
nou neliniştit/ă şi supărat/ă, aparent fără niciun motiv.
Vărsător. Astăzi prietenii tăi îţi vor oferi sfaturi foarte utile
în legătură cu activitatea ta profesională. Fii atent/ă la po-
sibilele ciocniri cu colaboratorii sau colegii. 
Peşti. Astăzi vei trăi clipe minunate în jurul celor apropiaţi.
Vei face multe cuceriri amoroase, dar trecătoare. Vei vrea
să ajuţi oamenii nevoiaşi, dar ar fi înţelept să nu exagerezi.

Filme vechi 
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ Un copil mic s-a pierdut în supermarket şi plânge necontenit. Oamenii
din jur îl liniştesc spunându-i că îi vor găsi mama şi îi dau sfaturi:
– Trebuia să te ţii de fusta mamei.
– Am încercat, dar nu am ajuns.
◾ Soţia mea mi-a spus că divorţează din cauza obsesiei mele pentru telenovele.
Dacă mă va părăsi sau nu... aflaţi săptămâna viitoare!

◾ O femeie discuta cu o prietenă despre soţul ei:
– I-am spus că nu mai stau cu el şi că bag divorţul, după care am ieşit afară
să mă liniştesc.
– Şi el ce a spus? întreabă curioasă prietena.
– Păi, după câteva minute, am auzit o bubuitură...
– Vai, Dumnezeule, doar nu s-a împuşcat!
– Nu, a deschis o şampanie, mizerabilul...

Bancuri

Astăzi în Braşov

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
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Din presa maghiară Seară literară reuşită a scriitorilor braşoveni
Grupul scriitorilor Enciclopedia Transilvană a organizat
a două întâlnire literară la Braşov într-o sală a Şcolii Ele-
mentare Catolice. Profesorul Vámszer Géza din Miercurea
Ciuc a prezentat concluziile unei cercetări făcute într-o
comunitate minoritară maghiară din judeţul Sibiu. Balogh
Edgár a ţinut o prelegere despre problemele reale pre-
zentate în literatura populară şi noul roman al scriitorului
Asztalos István. Nagy István a oferit publicului o confe-
siune autobiografică sumbră, iar braşoveanul Szemlér
Ferenc a vorbit despre noul roman semnat de Szenczei
László şi despre obiectivele realiste ale grupului Enci-
clopedia Transilvană. La finalul serii a avut loc şi un mic
târg de carte, încasările fiind donate Asociaţiei Transil-
vania.

(Szépen sikerült az írók brassói műhelyestje. 
În: Brassói Lapok, nr. 246, 25 octombrie 1939, p.3)

Nu vrea să muncească în folosul comunităţii
Curtea de Apel de la Braşov a dezbătut cazul agitatorului
comunist Porkoláb Márton, de origine din comuna Bichiş.
Inculpatul a fost prins pe 25 aprilie în timp ce împărţea
manifeste comuniste instigatoare. A fost judecat şi con-
damnat la 1 an de detenţie şi 10.000 lei amendă. Curtea
de Apel a reluat cazul şi înainte de pronunţarea sentinţei
definitive preşedintele instanţei Titu Panu l-a întrebat pe
inculpat dacă a depus muncă în folosul comunităţii pe
perioada arestării preventive. Porkoláb Márton a protestat
şi a răspuns că el nu munceşte pentru nimeni dacă nu
este plătit. Membrii Curţii au fost şocaţi de răspunsul
primit şi s-au retras pentru formularea sentinţei definitive,
şi anume 1 an de închisoare şi amendă de 10000 lei.

(Nem hajlandó a börtönben dolgozni.
În: Bukaresti Lapok, nr. 245, 26 octombrie 1934, p.6)

Expoziţie de caricaturi
S-a deschis o expoziţie interesantă în clădirea Asociaţiei
Astra (fosta vila Baiulescu). Sunt expuse mai mult de

100 de ca-
r i c a t u r i
rea l izate
de Iorda
Marin, ilus-
trând mai
ales  per-
sonalităţi
braşovene.
C a r i c a  -
turile sunt

 inedite, artistice în desen şi colorit, actuale şi corespun-
zătoare. 
Sunt reprezentate persoane din viaţa publică bra  şoveană:
Voicu Niţescu, Voicu Cornel, Socaciu Emil, Radu Pascu,
dr. Ioachim Ciurea, prefectul Voinea, comisarul-şef Cră-
ciun, dr. Liviu Câmpian, dr. Căliman, Schmutzler Emil,
generalul Florescu, dr. Blaga Iosif, dr. Glajar Vazul,
dr. Radu Olteanu, secretarul simpatic al Astrei – dl. Colan,
Alecu Bacila, şi mulţi alţii. 
Spiritualul desenator reuşeşte să redea trăsăturile ca-
racteristice fiecărui personaj. Intrarea este liberă şi merită
să vizitaţi această expoziţie.

(h.gy. Karikaturák. 
În: Brassói Napló, nr. 80, 4 octombrie 1933)

La marginea Braşovului,
unde se termină ultime-
le case, se zăresc două
cons trucţii mari. Ziduri
mari din cărămidă, be-
toane, schele şi o arma-
tă de muncitori.

Abatorul
Dincolo de gara din Barto-

lomeu, în dreptul drumului
către Feldioara se văd şase
clădiri deja şi mai urmează
câteva. Spaţiile destinate bi-
rourilor sunt la marginea dru-
mului. Dincolo de ele
urmează o construcţie imensă,
abatorul propriu-zis. Este pre-
văzut cu camere diferite pen-
tru sacrificarea animalelor. 

Metoda sacrificării va fi
una modernă, prin împuş-
care cu un tip de armă spe-
cial pentru a evita chinuirea
animalelor. Vis-a-vis de spa-
ţiile de sacrificare sunt ri-
dicate camere frigorifice. Pe
partea bârseană vor fi aşe-
zate grajdurile şi garajele.
Se observă după modul de
organizare a abatorului, că
acesta a fost construit după
modele folosite în străină-

tate. Pentru viitor este pre-
văzută şi o extindere.

Stadionul
La 10 minute distanţă pe

jos de oraş se vede o cons -
trucţie albă. Având aproxi-
mativ 40-50 m lungime,
aşezată pe stâlpi de beton de
15�m înălţime, se înalţă tri-
buna pe zona unde se afla
vechea piaţă de păsări.

Se lucrează la structura aco-
perişului, o muncă imensă. În
România încă nu s-a cons truit
o asemenea structură. În pa-
ralel se pregăteşte şi terenul,
se îndreaptă şi deja se contu-
rează şi pista de atletism din
jurul terenului de joc. 

Tribuna oferă o privelişte
splendidă cu toţi munţii din
jurul Braşovului, astfel spec-

tatorii dacă nu vor fi captaţi
de frumuseţea jocului, vor fi
recompensaţi de frumuseţea
naturii.

(Az új Brassó. Mintha a
földből nőttek volna ki,

olyan gyorsan épülnek a
közvágóhid és a
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În ultimii 10 ani s-au ob-
ţinut rezultate parţiale, dar
importante privind ocrotirea
şi restaurarea celor 200 de
monumente ale Braşovului
istoric.

În 1973 s-au finalizat lu-
crările la Poarta Ecaterina,
în 1974 la Turnul Alb. A fost
nevoie de timp mai mult
pentru lucrările de restaurare
a Cetăţii Braşovului, iar în
cazul Bisericii Negre lucră-
rile încă sunt amânate.

De-a lungul anilor 70 atât
semnatarul articolului (arhi-
tectul Günther Schuller) cât

şi alţi restauratori braşoveni
au atras atenţia asupra îngri-
jirii spaţiilor verzi din jurul
monumentelor şi obiectivelor
istorice. De multe ori acestea
sunt sufocate de vegetaţia
neîngrijită.

Cetăţile, zidurile au fost ri-
dicate în puncte strategice
importante pentru a avea şi
o perspectivă largă asupra
zonei. Şi Cetatea Braşovului
a avut acest rol. În jurul ce-
tăţii, era o alee largă de unde
se vedea lanţul munţilor din
sud şi vest, iar spre nord şi
est se întindea Ţara Bârsei.

Dar azi cei care doresc să
vadă un frumos apus de soa-
re de pe Cetate trebuie să
aibă portofelul mai gras pen-
tru a se aşeza la mesele res-
taurantului aflat în Cetate,
iar de privelişte au parte doar
dacă aleg curtea superioară,
din cauza copacilor crescuţi
dincolo de ziduri. Acelaşi lu-
cru se poate povesti şi de
zona din jurul Turnului Alb.
Fosta promenadă însorită
deschidea privirilor casele
din Şcheii Braşovului, Bise-
rica Neagră şi aglomeraţia
din Piaţa Sfatului, azi putând
avea această privelişte doar
toamna şi doar după căderea
frunzelor.

Pentru braşoveni, spaţiile
verzi reprezintă plămânii ora-
şului şi este necesară păstrarea
şi îngrijirea lor în mod efi-
cient, având în vedere că ce-
tăţenii contribuie din punct
de vedere material la lucrările
de construcţie ale oraşului.
Serviciul de Amenajări Spaţii
Verzi, pe lângă micile ame-
najări florale şi înfiinţări de
parcuri, ar trebui să efectueze
şi lucrări mai ample de aran-
jare a zonelor verzi din jurul
monumentelor, pentru a le
pune şi mai mult în valoare.

Günther Schuller 
(În: Védeni – alakítani.

Brassói Lapok, nr. 42)
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Braşovul nou. Construcţia
abatorului şi stadionului

A modela, a ocroti

29 octombrie 2014

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

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

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Ziariştii de la site-ul Vi-
ralnova au selectat o se-
rie de imagini care arată
care sunt cele mai colo-
rate locuri din întreaga
lume, mai ales primăva-
ra. Imaginile arată că
din China până în Cana-
da florile sunt cele care
fac diferenţa şi înfrumu-
seţează locurile.

Namaqualand din Namibia
este locul unde cresc o mul-
ţime de flori care nu se gă-
sesc nicăieri în lume. În
majoritatea timpului din an
terenul este arid, numai că
primăvara întreg locul devine
plin de culoare. 

Regiunea Luopind din pro-
vincia Yunnan din estul Chi-
nei este cunoscută pentru
cîmpurile pline cu flori de ra-
piţă. Ca rezultat, aici este cen-
trul pentru producerea mierii. 

Lacul glaciar Moraine, Al-
berta, Canada, este unul dintre
cele mai frumoase locuri din
această zonă a lumii. Combi-
naţia de culori din această
zonă se datorează luminii care

se reflectă în depozitele mi-
nerale din lac, precum şi lu-
minii de la apusul soarelui
care se reflectă pe munţii care
înconjoară lacul.

Câmpurile de lalele din
Olanda sunt cunoscute în în-
treaga lume. Cea mai mare

fermă de lalele are în jur de
şapte milioane de lalele.

Regiunea Cornwall, din An-

glia, este cunoscută în întreaga
lume pentru macii care încon-
joară coastele Mării Celtice. 

Cele mai colorate locuri
din lume 

La doar şase săptămâni, participă 
la un concurs de Miss în Marea Britanie

Amanda Collins, o mămică
de 28 de ani din Marea Bri-
tanie, şi-a înscris fetiţa de nu-
mai şase săptămâni la
concursul Miss Dreams UK,
relatează 7sur7.be.

„Când am văzut-o la eco-
grafie, am ştiut deja că este
minunată”, povesteşte femeia.
La doar şase săptămâni, Luna
este cea mai tânără partici-
pantă la concursul de frumu-
seţe.

Prevăzătoare, Amanda şi-a
înscris fetiţa în competiţie
chiar înainte să se nască. „Ju-
riului i-a plăcut acest lucru”,

a explicat ea. „Tot ce are de
făcut este să stea cuminte la
mine în braţe şi să zâmbească

în timp ce eu defilez cu ea pe
podium”, a încheiat proaspăta
mămică.

Lady Gaga: Mă lupt cu depresia.
Obişnuiam să mă torturez singură

Lady Gaga, în vârstă de
28 de ani, a povestit, în tim-
pul concertului susţinut
joi, 23 octombrie, pe are-
na O2 din Londra, despre
lupta sa cu depresia. Cân-
tăreaţa a recunoscut că ia
medicamente pentru de-
presie în fiecare zi şi că
„obişnuia să se tortureze”
singură din cauza asta,
potrivit mirror.co.uk, ci-
tat de b1.ro.

Lady Gaga a mai spus
că ia în fiecare zi medica-
mente pentru depresie. Cân-

tăreaţa a citit pe scenă o scri-
soare emoţionantă din partea

unui fan care a încercat să
se sinucidă.

„Iau medicamente pentru
depresie în fiecare zi. Obişnu-

iam să mă torturez singură
din cauza asta. Mă gândeam
«De ce nu pot fi fericită?»,
dar apoi mi-am dat seama
că aşa m-am născut, iar uno-
ra le este mai greu să vadă
lumina de la capătul tune-
lului. Dar depresia trebuie
să fie luată mult mai în se-
rios!”, a spus Lady Gaga.

Artista a dedicat o versiu-
ne a melodiei „Born this

way” fanului care i-a scris le-
gat de sinucidere.

Adelina Pestriţu: 
„Ştefan este bărbatul care ştie să mă iubească!”
De aproximativ şase luni, Adelina Pestriţu radiază de
fericire! În viaţa ei a apărut Ştefan, alias Speak, care
a ştiut cum să facă şi ce să facă s-o cucerească pe
prezentatoare. Relaţia lor decurge atât de bine, încât
bruneta se gândeşte să îmbrace din nou rochia de mi-
reasă. „Ştefan ştie să mă iubească, ştie să mă respecte
şi să mă aprecieze, este bărbatul care mi-a oferit cea
mai multă dragoste, iar eu cum sunt ahtiată după acest
sentiment şi după afecţiune, mă simt foarte bine în
preajma lui, a existat încă de la început o chimie pu-
ternică între noi. Ne-am cunoscut la „WOWBiz”, el fiind
în postura de invitat, după care ne-am văzut la un eve-
niment monden. A doua zi, după acel eveniment, m-a
contactat şi astfel am dat startul relaţiei noastre”, a
spus Adelina, care se visează deja mireasă. 

Ioana Maria Moldovan: 
„O aluniţă mi-a transformat viaţa într-un calvar”
În urmă cu patru ani, prezentatoarea TV a fost sus-
pectă de cancer de piele. Ea a mărturisit că nu va
uita niciodată spaima pe care a trăit-o atunci. „Acum
patru ani, o simplă aluniţă mi-a transformat viaţa într-
un calvar! Nu am cum să uit niciodată momentele di-
ficile prin care am trecut: suspiciunea unui cancer de
piele mi-a dat atunci viaţa peste cap. Norocul meu a
fost că am ajuns pe mâna unor medici buni care au
ştiut ce au de făcut şi au intervenit la timp”, a povestit
Ioana Maria Moldovan. „Din experienţa pe care am
trăit-o pe propria-mi piele, am realizat că cel mai im-
portant în viaţă este să fii sănătos. Trebuie să punem
preţ pe sănătatea noastră şi să ne facem timp să avem
grijă de ea. Pe cei care citesc aceste rânduri îi sfătu-
iesc să meargă din timp la doctor, indiferent dacă au
sau nu probleme. Un simplu control de rutină îţi poate
salva viaţa”, a precizat ea.


