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METEO

Un grup de profesori de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
din Tiraspol s-a întâlnit cu autorităţile braşovene

Potrivit datelor Primăriei, în
municipiul Braşov sunt în-
registrate 187.000 de locuin-
ţe aparţinând persoanelor
fizice şi 1.300 care aparţin
persoanelor juridice, însă
doar 30.000 dintre acestea
erau asigurate. Potrivit legii,
proprietarii locuinţelor care

nu sunt asigurate ar trebui
notificaţi de către primărie,
apoi amendaţi. Municipali-
tatea nu poate încă să facă
notificările, deoarece aşteap-
tă lista celor care nu au în-
cheiat poliţele, de la Pool-ul
de Asigurare Împotriva De-
zastrelor Naturale. 

Factorii poştali care au cu-
noştinţe de limbă germană se
pot angaja în Germania, în
Franţa se caută personal pen-
tru restaurante, iar în Marea
Britanie, asistenţi medicali
pentru azile de bătrâni, prin
reţeaua Eures. Un angajator
din Germania caută 40 de

factori poştali, în zona Stut-
tgart, pentru efectuarea de
servicii poştale, curierat, pre-
dare de colete şi scrisori la
destinaţie. În Marea Britanie
sunt disponibile 30 de posturi
de asistent medical în trei azi-
le pentru îngrijirea persoa-
nelor vârstnice.

Locuri de muncă în străinătateBraşovenii, greu de amendat

Parţial noros/Ploaie
17°C /25°C

În vizită la Consiliul
Judeţean Braşov
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Fetele de aur
ale României

Reprezentativa feminină de
handbal sub 18 ani a cucerit
titlul mondial, după ce a
zdrobit Germania cu 32-21. 

Concert la
Castelul Bran 

Sâmbătă, 9 august 2014, în-
cepând cu ora 20.30, Cvar-
tetul Gaudeamus va susţine
un concert la Castel. 
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La două săptămâni după ce elevii
din Tiraspol au vizitat Braşovul în
cadrul unei vacanţe de o săptămână,
a venit rândul profesorilor să desco-

pere frumuseţea judeţului nostru.
Evenimentul organizat în parteneriat
cu Primăria Braşov şi Asociaţia Link
a fost finanţat integral de Consiliul

Judeţean Braşov. Liceul Teoretic
„Lucian Blaga” este singura instituţie
de învăţământ în limba română din
Tiraspol şi se confruntă cu mari greu-

tăţi provocate de conducerea auto-
proclamatei republici Transnistria,
care încearcă închiderea acestei
 instituţii de învăţământ. pag. 7
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Reuni�i, ieri,  la Liege pentru
a comemora începutul Primu-
lui Război Mondial, liderii eu-
ropeni au îndemnat lumea de
azi să „înve�e din lec�iile tre-
cutului”, într-un context în care
stabilitatea continentului este
amenin�ată de criza din Ucrai-
na, relatează AFP.

„Europa pașnică, Europa
unificată, Europa democratică.
Bunicii noștri au visat la ea.
Noi, astăzi, o avem. Să avem
grijă de ea și să continuăm să
o îmbunătățim”, a pledat în
alocu�iunea sa regele Belgiei
Philippe.

„Nu putem fi simpli gardieni
ai păcii, depănători de amintiri,
ne aflăm în fața unor
responsabilități”, a insistat la
rândul său președintele francez
Francois Hollande, care a evo-

cat criza din Ucrai-
na, ”unde a fost do-
borât un avion civil„
dar și „masacrele
popula�iilor civile”
din Siria și Irak și
drama din Gaza.

„Evenimentele
din Ucraina ne amintesc că in-
stabilitatea continuă să se răs-
pândească pe acest continent”,
a subliniat prin�ul William, re-
prezentantul Marii Britanii.

Demnitari din 24 de �ări an-
gajate în „Marele război” au
fost invita�i la comemorarea
de la Liege, plasată sub semnul
sobrietă�ii.  

Jocul alian�elor a făcut ca in-
vadarea Belgiei, la 4 august
1914, să declanșeze ostilită�ile
din Primul Război Mondial.
Germania a încălcat neutrali-

tatea micului regat pentru a în-
cercui for�ele franceze, gest ur-
mat imediat de intrarea în
război a Marii Britanii. Liege
a rezistat mai multe zile asal-
tului artileriei germane, care
nu și-a atins scopul decât după
ce a recurs pentru prima dată
la tunurile sale de 420 mm, ce-
lebrele „Grosse Bertha”.
Orașul a căzut la 16 august,
dar rezisten�a sa neașteptat de
lungă a întârziat cu câteva zile
avansul unei păr�i a for�elor
germane.

Rusia și NATO - războiul declarațiilor 
Secretarul general al NATO

Anders Fogh Rasmussen  a
declarat, într-un interviu pen-
tru un ziar francez, că NATO
de�ine informa�ii care dove-
desc că separatiștii sus�inu�i
de Rusia sunt vinova�i de pro-
ducerea catastrofei aeriene,
calificând tragedia aviatică
drept o crimă de război.

„Avem numeroase date
care arată vinovăţia separa-

tiştilor susţinuţi de Rusia. În
acelaşi timp, sprijin desfăşu-
rarea unei anchete internaţio-
nale independente pentru a
stabili faptele”, a spus oficialul
NATO.

În replică, președintele Co-
mitetului pentru Rela�ii Ex-
terne din cadrul Dumei de
Stat a Rusiei, Aleksei Pușkov,
a scris, pe contul său de Twit-
ter, că Rasmussen nu de�ine

dovezi concludente care să
demonstreze vinovă�ia
separatiștilor, deoarece le-ar
fi făcut publice, dar „există
numai o retorică”. „Ar fi mai
bine dacă Rasmussen ar ex-
plica de ce în Libia, după «vic-
toria» NATO, a intervenit un
haos sângeros, iar acum în-
treaga lume şi soţia sa fug de
o astfel de «democraţie»”, a
mai spus parlamentarul rus.

Factorii poştali care au
cunoştinţe de limbă ger-
mană se pot angaja în
Germania, în Franţa se
caută personal pentru
restaurante, iar în Marea
Britanie, asistenţi medi-
cali pentri azile de bă-
trâni, prin reţeaua Eures.

Un angajator din Germania
caută 40 de factori poştali, în
zona Stuttgart, pentru efectua-
rea de servicii poştale, curierat,
predare de colete şi scrisori la
destinaţie, cu mijloace de trans-
port adecvate (auto şi biciclete),
şase zile pe săptămână.

Candidaţii interesaţi trebuie
să aibă carnet de conducere ca-
tegoria B, condiţie fizică bună,
rezistenţă la vreme ploioasă,
cunoştinţe de limba germană
(A2). Factorii poştali vor fi re-
muneraţi cu 2.000 euro/lună,
asigurările sociale fiind incluse.
Contractul este pentru o perioa-
dă determinată de şase luni, cu
posibilitatea preluării ulterioare
pe perioadă nedeterminată.

Cei interesaţi pot trimite CV,

diplome şi recomandări pe
adresa de e-mail: hochdor-
fer@HKS-Gruppe.de.

În Marea Britanie sunt dis-
ponibile 30 de posturi de asis-
tent medical în trei azile pentru
îngrijirea persoanelor vârstni-
ce.

Pentru ocuparea acestor pos-
turi se cer studii de specialitate,
experienţă de cel puţin un an,
engleza la nivel mediu iar ex-
perienţa în lucrul cu persoane
vârstnice constituie avantaj.

Contractele sunt pe perioadă

nedeterminată iar angajatorul
precizează că oferă un pachet
salarial avantajos.

În Franţa, la Annecy, în Pi-
rineii Orientali şi în Haute Sa-
voie, sunt vacante trei posturi
de ajutor de bucătar. Pentru
aceste locuri de muncă, candi-
daţii trebuie să aibă cel puţin
un an de experienţă şi să vor-
bească limba franceză.

Contractele vor fi pe perioa-
dă nedeterminată, iar angaja-
torul oferă salarii de 2.400 de
euro, 2.260 de euro, respectiv

1.850 de euro/luna.
Cei interesaţi pot trimite CV

şi scrisoare de intenţie în limba
franceză la adresa: moncv@an-
teo-restauration fr.

Acelaşi angajator francez mai
caută un bucătar-şef, care să
facă meniuri şi să coordoneze
echipa în bucătărie, un patiser-
şef care să preparare deserturi
şi îngheţate, precum şi un şef
de rând în sală de restaurant,
care să vegeheze la buna deru-
lare a activităţii pe rândul de
mese atribuit.

Britanicii caută asistenți medicali pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

Joburi pentru români în Franţa,
Germania și Marea Britanie 

Operaţiune extrem de dificilă în Munţii Făgăraş. Doi turişti olandezi
au avut parte de o adevărată aventură după ce unuia i s-a
făcut rău şi au fost nevoiţi să petreacă noaptea sub o stâncă.
Salvamontiştii au ajuns la el şi i-au acordat primul ajutor,
apoi au coborât pacientul diagnosticat cu „abdomen acut”,
urgenţă de grad zero până la un elicopter SMURD care ul-
terior la transportat la București. Cei doi turişti se aflau pentru
prima oară în România. 

Șoferi amendați. Săptămâna trecută, polițiștii rutieri brașoveni
au dat peste 1100  de amenzi, în valoare totală de 142.805
lei. De asemenea 57 de șoferi au rămas fără permis. Dintre
care 6 pentru alcool, 11 pentru viteză, 14 pentru  depășire,
14 pentru neacordare prioritate și 12 pentru alte abateri. În
plus au fost reținute și 31 certificate de înmatriculare.

Condamnat la închisoare capturat de polițiști. Poliţiştii braşoveni
au prins în weekednul trecut un bărbat pe numele căruia
Tribunalul Bacău a emis, pe 30 iulie, un mandat  pentru exe-
cutarea a patru ani de închisoare, pentru săvârşirea infrac-
ţiunilor de proxenetism, spălare de bani, trafic de persoane
şi aderare la un grup infracţional organizat în scopul comiterii
de infracţiuni de trafic de persoane, trafic de minori. În vârstă
de 33 de ani, bărbatul este din Braşov şi a fost găsit în urma
unei acţiuni desfăşurate de Biroul de Investigaţii Criminale,
în vederea depistării persoanelor pe numele cărora instanţele
de judecată au emis mandate de executare a pedepsei cu
închisoarea. Persoana menţionată a fost reţinută de poliţişti
şi încarcerată în penitenciarul Codlea.

Copii, în tabără militară la Braşov. Timp de o săptămână, 42 de
copii din toată ţara s-au aflat la Braşov, unde au participat
la o tabără în care au învăţat, de la vânătorii de munte, cum
să trăiască în izolare în pădure, cum să îşi gătească în condiţii
de camuflaj, sau tehnici de alpinism şi traversare prin funi-
cular. Tabăra a fost organizată de Ministerul Apărării Naţio-
nale, gratuit, iar doritorii s-au înscris online, lista candidaţilor
cuprinzând  300 de nume. 

Un secol de la Primul Război Mondial. 
Liderii europeni, la Liege 



Patriarhia Română face un
apel către reprezentan�ii clasei
politice din România ca în
dezbaterile electorale privind
alegerile preziden�iale din
toamna acestui an să evite
confruntările politice motivate
religios, men�ionând că potri-
vit legilor României cultele
religioase sunt factori ai păcii
sociale, nu motive pentru în-
vrăjbirea popula�iei.

„BOR cooperează cu
autoritățile de stat centrale și
locale pentru împlinirea bine-
lui comun în societate și are
relații civilizate cu toate par-
tidele politice, dar rămâne ne-

utră din punct de vedere po-
litic în conformitate cu hotă-
rârile Sfântului Sinod
fundamentate pe canoanele
Ortodoxiei universale. Indife-
rent de doctrina politică, ori-
ginea etnică, credința sau
convingerile religioase ale
candidaților în alegeri, clerului
ortodox român îi este interzis
să desfășoare activități cu ca-
racter partinic în comunitățile
de credincioși pe care le
păstorește. Orice activitate
partinică a clerului ortodox
este contrară hotărârilor Sfân-
tului Sinod și dezaprobată de
credincioși”, potrivit unui co-

municat transmis  de Biroul
de Presă al Patriarhiei Româ-
ne. Patriarhia Română
reamintește că ”prioritățile
permanente ale BOR sunt lu-
crarea pastoral-misionară în
mijlocul poporului român, aju-
torarea săracilor și a bolna-
vilor, activități educaționale și
culturale în beneficiul
comunităților românești din
țară și străinătate, iar în
această perioadă ajutorarea
familiilor sinistrate din Oltenia
și din alte zone ale țării afec-
tate de inundațiile din ultimele
săptămâni, iar nu implicarea
politică”.

Angajaţii maternităţilor care nu anunţă
când un copil e abandonat vor fi amendaţi

Amenda poate ajunge la
5 mii de lei. Aşa prevede
un proiect lansat în dezba-
tere publică de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protec-
ţiei Sociale. Documentul
stabileşte termene până la
care asistenţii medicali, cei
sociali sau poliţia trebuie să
soluţioneze un abandon. Pro-
iectul va fi dezbătut până la
jumătatea lunii viitoare.

Când observă că mama lip-
seşte nemotivat din spital, asis-
tentul social din spital va fi

obligat să sune imediat la Pro-
tecţia Copilului şi la Poliţie.
Aşa se vor declanşa de acum
înainte cercetările pentru un
caz de nou născut abandonat.

Dacă părinţii nu sunt găsiţi

în 5 zile, copilul va fi dat în
plasament. Cine va întârzia
procedurile va fi sancţionat
cu amendă cuprinsă între
500 şi 5.000 de lei.

Proiectul lansat în dez-
batere publică  mai stabi-
leşte şi monitorizarea
gravidei aflată în situaţie de

risc. Astfel, abandonul ar pu-
tea fi prevenit. Din datele cen-
tralizate de autorităţi reiese că,
anual, peste o mie de copii
sunt abandonaţi în maternită-
ţile din România.

Mai puţin de 16% din totalul
imobilelor cu destinaţia de lo-
cuinţă din Braşov sunt asigurate
în sistemul asigurărilor obliga-
torii pentru locuin�e împotriva
dezastrelor naturale (cutremure,
alunecări de teren sau inundaţii). 

Potrivit datelor Primăriei, în
municipiul Braşov sunt înregis-
trate 187.000 de locuinţe apar-
ţinând persoanelor fizice şi
1.300 care aparţin persoanelor
juridice, însă doar 30.000 dintre
acestea erau asigurate  prin po-
liţă obligatorie, la 17 iulie 2014. 

Potrivit legii, proprietarii lo-
cuinţelor care nu sunt asigurate
ar trebui notificaţi de către pri-
mărie, apoi amendaţi, dacă în
termen de 72 de ore nu încheie
o poliţă de asigurare obligatorie
a locuinţei. Amenda este între
100 şi 500 de lei, în condiţiile
în care o poliţă de asigurare cos-
tă echivalentul a 20 de euro
anual. 

Potrivit purtătorului de cuvânt
al Primăriei, Sorin Toarcea, mu-

nicipalitatea nu poate încă să
facă notificările, deoarece aş-
teaptă lista celor care nu au în-
cheiat poliţele, de la Pool-ul de
Asigurare Împotriva Dezastrelor
Naturale (PAID). „Noi avem
obligaţia de a transmite către
PAID lista locuinţelor, iar PAID

trebuie să întocmească lista celor
care nu au asigurare obligatorie
împotriva dezastrelor. Deocam-
dată, PAID lucrează la armoni-
zarea nomenclatorului stradal,
pentru că există unele diferențe
între evidențele Primăriei
Brașov și cele ale PAID, care

folosește listele furnizate de
Poșta Română.  De exemplu, în
evidenţele unei primării poate
apărea Strada Aldea Sandu
Constantin, iar în baza de date
a asiguratorilor aceeaşi stradă
se numeşte Sandu-Aldea Con-
stantin, iar din cauza diferenţei

nu pot fi procesate automat da-
tele”, a explicat Sorin Toarcea.
Cum doar de anul acesta a în-
ceput introducerea Codului
Unic al Locuin�ei (CUL), bazele
de date sunt încă în lucru, iar
reprezentanţii PAID nu pot es-
tima o dată limită până când vor
finaliza lista celor care nu şi-au
încheiat încă asigurarea obliga-
torie pentru locuinţă.  CUL mai
elimină o problemă, respectiv
depistarea proprietarului, pro-
blemă care făcea mai dificil de
descoperit dacă asigurarea este
plătită şi cine a plătit-o, în cazul
mai multor proprietari. 

Municipalitatea braşoveană
este gată să trimită notificările,
de îndată ce va primi de la PAID
lista celor care nu au asigurare.
În acest sens, pentru expedierea
notificărilor și amenzilor, în bu-
getul local a fost alocată suma
de 1.123.000 de lei.

Legea 260/2008, care preve-
de obligativitatea încheierii de
poliţe pentru asigurarea locuin-

ţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi inunda-
ţiilor, a intrat în aplicare abia în
anul 2012 şi a fost ulterior mo-
dificată prin Legea nr.
243/2013. Printre altele, una
dintre modificări obligă asigu-
ratorii ca de la 28 iulie să încheie
poliţe separate de asigurare îm-
potriva dezastrelor (incendii, cu-
tremure sau inundaţii), deoarece
până acum cele trei calamităţi
puteau fi incluse într-o poliţă
facultativă, iar asiguraţii nu fi-
gurau ca asiguraţi în bazele de
date ale PAID. O a doua mo-
dificare vine în sprijinul primă-
riilor, care ar fi trebuit să scoată
din buget, pentru notificări şi
proceduri, mai mulţi bani decât
ar fi câştigat în urma aplicării
amenzilor, în condiţiile în care
doar 20% din cuantumul amen-
zilor ajungeau la bugetele locale.
În urma modificării legii, partea
carerevine primăriilor este de
60%, iar restul de 40% intră în
bugetul statului. ` A.P.

Un număr mic de locuințe din Brașov au fost asigurate obligatoriu, potrivit statisticilor

Lege dificil de aplicat

Patriarhia Română: Biserica dezaprobă
confruntarea politică motivată religios

Primăria Brașov încă nu poate da amenzi deși doar 16% din totalul imobilelor sunt asigurate 
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Noul Cod Fiscal va introduce
sistemul de taxare inversă în ca-
zul clădirilor și terenurilor care
sunt supuse TVA, și elimină du-
bla impozitare în cazul stimu-
lentelor acordate de companii
angaja�ilor sub formă de asigu-
rări de pensie sau de sănătate, a
declarat, vineri, ministrul
Finan�elor Publice, Ioana Pe-
trescu, în cadrul unei conferin�e
pe teme de fiscalitate. „Clădirile
și terenurile la care, până acum,
se aplica regimul de taxare de
TVA vor avea taxare inversă. Nu
este o taxă în plus, nu este o taxă
nouă, vorbim de TVA care se
aplica și până acum, dar se va
aplica prin taxare inversă. Este
un sistem simplificat și reduce și
evaziunea. Am aplicat o legislație
europeană, care este opțională,
iar noi am aplicat-o pentru clă-
diri”, a explicat ministrul
Finan�elor.

O altă modificare a Codului
Fiscal care, potrivit ministrului
Finan�elor, se discută cu păr�ile
implicate, este eliminarea dublei
impozitări în cazul stimulentelor
acordate de firme angaja�ilor
sub forma unor asigurări de pen-
sie și sănătate.

„În trecut, angajatul și anga-
jatorul se puteau înțelege să pri-
mească angajatul beneficii de
pensii și sănătate. Dacă benefi-
ciul era sub 650 de euro, existau
niște deductibilități. Dacă era
peste 650 de euro, erau impozi-
tate și la angajat și nedeductibile
la angajator. Regula spunea că
trebuia să fie 400 euro pentru
pensii facultative și 250 de euro
pentru asigurări private de să-
nătate. Am eliminat dubla im-
pozitare pentru pragul acesta de
650 de euro. Deci dacă sunteți
un angajator care vrea să ofere
aceste beneficii angajatului, peste

650 de euro sunt deductibili, sunt
im pozitați doar la angajat”, a
mai sus Ioana Petrescu.

În plus, se elimină limitele im-
puse pe categorii de asigurări,
respectiv cea de 400 de euro
pentru pensii și 250 de euro pen-
tru sănătate. „În limita celor 650
de euro angajatul și angajatorul
pot decide cum să împartă aces-
te pensii facultative sau asigurări
de sănătate”, a mai spus minis-
trul Finan�elor Publice. Potrivit
Ioanei Petrescu, în noul Cod Fis-
cal vor fi introduse și modificări
privind taxarea microîntreprin-
derilor, în special cu privire la
îndeplinirea criteriilor de taxare
în acest sistem sau trecere la im-
pozitul pe profit. În noul Cod
Fiscal, se men�ine cota unică,
actuala cotă de TVA dar și mă-
surile luate recent în privin�a co-
municării electronice dintre
firme și autorită�i.

Programul Rabla. 1.575 tichete distribuite
până în prezent firmelor şi instituţiilor

Administraţia Fondului
pentru Mediu a anunţat du-
minică că a distribuit până în
prezent 1.575 de tichete din
cele 3.000 care sunt destinate
firmelor şi instituţiilor în pro-
gramul Rabla. De asemenea,
429 dintre acestea au fost ob-

ţinute de Direcţia Regim Per-
mise de Conducere şi Înma-
triculare a Vehiculelor.

Potrivit sursei citate, dumi-
nică s-a încheiat o nouă etapă
de evaluare şi validare a do-
sarelor depuse de persoanele
juridice şi instituţiile publice

în Programul Rabla 2014.
Astfel, au fost analizate 332

de dosare depuse de persoane
juridice şi instituţii publice.
Din acestea, 109 dosare au
fost acceptate pentru 673 au-
tovehicule şi 223 dosare au
fost respinse.

Banca Naţională a Ro-
mâniei recomandă băn-
cilor comerciale să nu
reducă dobânzile la de-
pozite, ca urmare a de-
ciziei băncii centrale de
a scădea dobânda de re-
ferinţă de la 3,5% la
3,25% pe an, a anunţat,
ieri  guvernatorul BNR,
Mugur Isărescu.

„Datele privind inflaţia ara-
tă chiar bine şi am fi putut lua
o decizie pozitivă (nr. de re-
ducere a dobânzii de politică
monetară) într-o manieră mai
simplă pentru încurajarea cre-
ditării. Decizia nu am luat-o
uşor şi unul dintre principalele
motive este o potenţială reacţie
a băncilor comerciale de a co-
borî în primul rând dobânzile
la partea de economisire, la
depozite. Nu încurajăm acest
lucru sub nicio formă”, a ex-
plicat Isărescu.

Guvernatorul a reamintit că
băncile au trecut printr-un
proces dureros de ajustare,
atunci când băncile mamă au

limitat liniile de finanţare, dar
acest proces a dus la o echi-
librare a raportului dintre de-
pozite şi credite.

Pe de altă parte, banca cen-
trală recomandă băncilor să

reia creditarea, însă pe fun-
damente solide. „Solicităm
băncilor să aibă viziune de
data aceasta, să se apropie de
clienţi, să-şi întărească baza
de creditare şi să lucreze îm-

preună cu clienţii la găsirea
de proiecte viabile, să contri-
buie la găsirea de proiecte via-
bile. Chestia asta că nu sunt
proiecte în România pare mai
degrabă o scuză. Este şi da-
toria lor să creeze business
adevărat dacă lucrează cu
clienţi”', a explicat Mugur Isă-
rescu.

BNR a revizuit în scădere prog-
noza de inflație. Pe de altă par-
te,  Banca Na�ională a
României (BNR) prognozea-
ză o infla�ie de 2,2% pentru
finalul acestui an și de 3%
pentru finalul lui 2015.

Anterior, prognoza
anun�ată de BNR pentru fi-
nalul acestui an și pentru fi-
nalul anului 2015 era de
3,3%.  „Potrivit noii proiecții,
rata anuală a inflației se pla-
sează la nivelul de 2,2 la sută
la finele anului 2014 și la 3
la sută la finalul anului 2015,
iar rata medie anuală a
inflației se anticipează a se si-
tua la 1,4 la sută în 2014 și
la 2,4 la sută în 2015”, a pre-
cizat guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR trage un  semnal de alarmă

BNR recomandă băncilor să nu
reducă dobânzile la depozite

Flash economic
INS. Afacerile din comerţ, în creştere
Potrivit ultimelor date de la Statistică, volumul cifrei de
afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia celui
cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 8,6% în pri-
mul semestru, ca serie brută, susţinut de vânzările de
produse nealimentare (+12,6%), produse alimentare,
băuturi şi tutun (+7,7%) şi de comerţul cu carburanţi
(+2,7%).Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri pentru co-
merţul cu amănuntul a crescut cu 8,2% faţă de primele
şase luni din 2013, datorită creşterii vânzărilor de produse
nealimentare (+12,3%), vânzărilor de produse alimentare,
băuturi şi tutun (+7,3%) şi comerţului cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine speciali-
zate (+3,8%), se arată într-un comunicat al INS.Compa-
rativ cu luna mai, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul
cu amănuntul a crescut în luna iunie cu 0,4% 
ca serie brută şi cu 0,3% ca serie ajustată.

3.200 de firme cu facilităţi de la stat, înființate în semestru I
Tinerii întreprinzători au înfiinţat în primele şase luni 3.200
de firme (SRL-D) prin care pot primi facilităţi de la stat,
astfel că de la lansarea programului, anul 2011, numărul
acestora a ajuns la 14.261, potrivit ONRC. Din total mai
funcţionează însă 14.014 societăţi, 247 fiind radiate.Alte
389 de firme sunt în curs de înfiinţare. Noile afaceri au
vizat în primul rând domeniul întreţinerii şi reparării au-
tovehiculelor (640 firme), cel al lucrărilor de construcţii
a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (558), restaurante
(515) şi transporturi rutiere de mărfuri (495). Firmele au
fost înfiinţate în cadrul programului pentru stimularea în-
fiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de cătreîntre-
prinzătorii tineri, lansat în 2011, prin care debutanţii în
afaceri beneficiază, printre altele, de finanţare neram-
bursabilă de până la 10.000 de euro. 

Petrescu: Noul Cod Fiscal va impune 
taxarea inversă pentru clădiri și terenuri



Pensiunile agroturistice vor
fi alegerea majorită�ii româ-
nilor pentru minivacan�a de
Sf. Maria Mare (15-17 au-
gust), iar o creștere semnifi-
cativă a tendin�elor turiștilor
va fi către zonele dunărene,
portuare, spune Maria Stoian,
președinte fondator al
Asocia�iei Na�ionale de Tu-
rism Rural, Ecologic și Cul-
tural (ANTREC).

,,Profitând de ziua liberă în
plus, turiștii români aleg pen-
siunile agroturistice din zone
devenite deja tradiționale tu-
rismului rural și de relaxare.
(…) Proprietarii pensiunilor
vor oferi discounturi sau ca-
douri promoționale celor ce-
și vor sărbători ziua de nume.
Fie că vom vorbi de reduceri

de 10-15%, sau de cadouri
tradiționale precum borcane
cu dulceață, sticle cu țuică sau
palincă, plăcinte și cozonaci,
obiecte de artizanat, turiștii
sărbătoriți vor aprecia aceste

mici surprize pentru ei. În
pensiunile cu servicii de SPA
și relaxare sărbătoriții vor pu-
tea beneficia gratis de aceste
servicii”, spune Maria Stoian,
potrivit Agerpres.

Izvoarele medicale din
sta�iunile balneare Olănești,
Călimănești și Govora sunt
complet func�ionale, apele au
fost verificate și sunt în para-
metrii, au precizat  primarii ce-
lor trei sta�iuni vâlcene.

O situa�ie mai neplăcută s-a
înregistrat doar în sta�iunea
Băile Olănești, unde viitura de
mar�ea trecută a sistat pentru
două zile alimentarea și
accesul turiștilor. Însă, potrivit

primarului Sorin Vasilache,
„începând de vineri (n.r. 1 au-
gust) toate cele trei de izvoare
medicale din stațiunea Băile
Olănești sunt în parametri, apa
este potabilă, iar turiștii pot
veni și pot lua apă din oricare
izvor medical, potrivit trata-
mentului”. 

În celelalte două sta�iuni,
mai pu�in afectate de inunda�ii,
primarii Florinel Constantines-
cu din Călimănești și Mihai

Mateescu din Băile Govora au
men�ionat că izvoarele locale
nu au probleme, iar turiștii pot
veni în condi�ii de siguran�ă în
sta�iuni. 

Săptămâna trecută jude�ul
Vâlcea a fost afectat de
precipita�ii abundente, însă
autorită�ile jude�ene și locale
s-au implicat în weekendul tre-
cut pentru a elimina și diminua
din pagubele produse, astfel în-
cât via�a să reintre în normal. 

Ministerul Educației a
anunțat calendarul
anului şcolar 2014 –
2015.

Potrivit calendarului, anul
şcolar 2014-2015 va avea 36
de săptămâni de cursuri, în-
sumând 177 de zile
lucrătoare şi 34 de zile de va-
canţă, fără cele din vacanţa
de vară. Excepţie fac clasele
terminale din învăţământul li-
ceal, pentru care anul şcolar
are 37 de săptămâni, din care
durata cursurilor este de 33
de săptămâni, 4 săptămâni fi-
ind dedicate desfăşurării
exam enului naţional de baca-
laureat.

Totodată, pentru clasa a
VIII-a, anul şcolar are 36 de
săptămâni, din care durata
cursurilor este de 35 de săp-
tămâni, o săptămână fiind de-
dicată desfăşurării evaluării

naţionale. Cursurile claselor
a VIII-a se încheie în data de

12 iunie 2015.
Anul şcolar 2014-2015 este

structurat pe două semestre. Se-
mestrul I va avea cursuri în

perioadele luni, 15 septem -
brie - vineri, 19 decembrie şi
luni, 5 ianuarie - vineri, 30 ia-
nuarie. În perioada 1 - 9 no-
iembrie, clasele din învăţă-
mântul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar vor fi
în vacanţă.

De asemenea, vacanţa de
iarnă va începe sâmbătă, 20
decembrie şi se va încheia du-
minică, 4 ianuarie, iar cea in-
tersemestrială va fi în inter-
valul 31 ianuarie - 8 februa-
rie.

Semestrul al II-lea va în-
cepe luni, 9 februarie, şi va fi
întrerupt de vacanţa de pri-
măvară, programată între 11
aprilie şi 19 aprilie. Cursurile
se vor relua în 20 aprilie, iar
anul şcolar se va încheia pe
19 iunie. Vacanţa de vară de
dinaintea anului şcolar 2015-
2016 va fi între 20 iunie şi 13
septembrie.

„Școala altfel”. Ordinul Mi-
nisterului Educaţiei mai pre-
vede că săptămâna 6 - 10
aprilie din semestrul al doilea
va fi dedicată activităţilor ex-
tracurriculare şi extraşcolare,
în cadrul programului
„Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”. 

Când se dau tezele. Totodată,
tezele din semestrul I al
anului şcolar 2014-2015 se
susţin până la 19 decembrie
2014, iar cele din semestrul
al II-lea, până la 22 mai 2015.

„În situaţii deosebite, bine
fundamentate, în funcţie de
condiţiile climaterice locale
speciale şi de specificul şcolii,
inspectoratele şcolare pot
aproba, la cererea conducerii
unităţilor de învăţământ, mo-
dificări ale structurii anului
şcolar stabilite prin prezentul
ordin”, se mai arată în actul
normativ.

Cursurile școlare încep pe 15 septembrie 

Câte zile de cursuri vor avea
elevii  în anul şcolar 2014-2015

Românii aleg agroturismul de Sf. Maria
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Izvoarele medicale din stațiunile balneare
din Vâlcea sunt complet funcționale

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

RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANŢA COPIILOR

Iată câteva recomandări utile copiilor:
◾ Nu furnizaţi informaţii despre adresa,

programul părinţilor şi al vostru ni-
ciunui necunoscut! Evitaţi în general
să discutaţi cu astfel de persoane!

◾ Nu deschideţi uşa necunoscuţilor care
sună la interfon (indiferent de pretex-
tul folosit de aceştia) şi uitaţi-vă mai
întâi pe vizor atunci când sună cineva
la uşă! Nu deschideţi uşa sau poarta
dacă nu cunoaşteţi persoana!

◾ Nu povestiţi prietenilor despre bunu-
rile sau banii pe care îi deţin părinţii
voştri. Chiar dacă ei nu sunt infractori
aceste informaţii pot ajunge la urechea
altora interesaţi de astfel de lucruri.

◾ Nu aduceţi în casă persoane pe care
nu le cunoaşteţi foarte bine şi anun-
ţaţi-vă părinţii despre prietenii pe care
doriţi să-i invitaţi acasă!

◾ Încuiaţi uşa după ce aţi intrat în casă!
O anumită categorie de infractori pro-

fită de uşile descuiate şi fură ce găsesc
în holurile locuinţelor!

◾ Nu purtaţi la vedere cheia de la lo-
cuinţă şi nu o ascundeţi în locuri în
care ar putea fi găsită uşor de răufă-
cători, care astfel pot intra în locuinţa
voastră.

◾ Nu circulaţi noaptea pe străzi lătural-
nice sau prin parcuri iar dacă sunteţi
nevoiţi, nu mergeţi niciodată singuri
în aceste zone.

◾ Nu purtaţi obiecte de valoare în mod
ostentativ şi nu vă lăudaţi cu bunurile
pe care le aveţi asupra voastră. 

◾ Încercaţi pe cât posibil să nu folosiţi
telefonul pe stradă, puteţi fi urmăriţi
şi deposedaţi de el.

◾ Nu urcaţi în lift cu persoane necunos-
cute.

Indiferent de locul unde se află, copiii sunt categorii de
 persoane cu un risc victimal crescut datorită constituţiei lor
fizice, capacităţii reduse de anticipare a pericolului precum
şi a naivităţii. Tocmai de aceea, părinţii trebuie să-i înveţe
pe aceştia cum să evite anumite situaţii care îi pot transforma
în victime şi ce anume trebuie să facă dacă totuşi se întâmplă astfel de lucruri.
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Bastionul Ţesătorilor

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Bastionul a fost ridicat între 1421–1436
de către meşterii aparţinând breslei
ţesătorilor. El se află în colţul de sud-
vest al Cetăţii Braşov. 

Zidurile sale au o grosime cuprinsă
 între 4 metri la bază şi 1 metru la cel
de-al patrulea nivel al construcţiei.
Construit de către breasla ţesătorilor,
pe patru nivele, cu goluri de tragere,
guri de păcură şi cu două turnuri de
strajă, bastionul are o arhitectură
 unică în sud-estul Europei.

Cele dintâi lucrări de construcţie au
avut loc între 1421 şi 1436, fiind ridi-
cate primele două nivele. În anul 1522
a fost atestat documentar. Între 1570

şi 1573 a fost ridicat cel
de-al treilea etaj, iar între
1750 şi 1910 au fost exe-
cutate importante lucrări
de restaurare, după ce
bastionul se prăbuşise
parţial în 1701.

În 1908, după ce a slujit
mult timp  numai ca de-
pozit, bastionul a căpătat
clădirea adiacentă (sediul
breslei). În 1950, în inte-
riorul bastionului s-a
amenajat Muzeul Ţării Bârsei, în care
este expusă macheta vechii cetăţi a Bra-
şovului şi a Şcheiului aşa cum arăta la
sfârşitul secolului al XVII-lea, precum

şi arme şi produse ale breslei ţesăto-
rilor. În prezent este folosit şi pentru
concerte, datorită extraordinarelor
 calităţi acustice de care dă dovadă.



Grupul de profesori de
la Liceul Teoretic „Lu-
cian Blaga” din Tiraspol,
Transnistria, s-au întâl-
nit ieri, în sala de şedinţe
a Consiliului Judeţean,
cu reprezentanţi ai Con-
siliului Judeţean Braşov
şi ai Primăriei Braşov.

Proiectul face parte din ca-
drul taberei „Basarabia, mai
aproape de Europa”, organi-
zată de Asociaţia de Dezvol-
tare LINK, în parteneriat cu
Consiliul Judeţean, în perioa-
da 31 iulie – 6 august. 

„Presiunile pe care le vedeţi
acum în Ucraina sunt de zeci
de ori mai mari în Transnis-
tria, pentru că de 20 de ani
este controlat acest teritoriu
de un regim autoproclamat,
care nu se supune decât unei
ţări mari care face ravagii şi
care nu are alt gând decât să
ocupe spaţiul european. Aici
am mai fost în 1992, imediat

după eliberarea mea din în-
chisoarea de la Tiraspol. Sunt
mândru că acum văd o ţară
europeană şi cred că şi Eu-
ropa are ce lua de aici. Sunt
lucruri frumoase din punct
de vedere cultural. În plus, vi-
zita aceasta este o ocazie de
a îmbunătăţi vocabularul,
pentru că deşi suntem 42%
vorbitori de limbă română în
Transnistria, din 1993, Ti-

raspolul a început să impună
grafia chirilică în şcoli pentru
toţi elevii”, a spus fizicianul
Ştefan Urâtu. Domnia sa a
făcut parte din grupul Ilaşcu
şi a fost arestat pe criterii po-
litice de către autorităţile
transnistrene. 

„Liceul nostru este ca o am-
basadă a limbii române la
 Tiraspol. Suntem o fărâmă de
oameni într-un spaţiu ocupat

de alţii şi ne ve-
dem în situaţia
de a fi toleraţi în
propriul oraş.
Tot ce vrem şi
cerem este să
vorbim în limba
noastră şi să ne
educăm copiii la
fel”, a spus la
rândul său Ion
I o v c e v ,
 directorul Li-
ceului Teoretic
„Lucian Blaga”,
singurul liceu de

limbă română din Tiraspol. 
Tot ieri, grupul a vizitat şi

Primăria Braşov. Pe parcursul
şederii la Braşov, cele 20 de
cadre didactice, împreună cu
directorul liceului, Ion Iovcev,
s-au întâlnit cu reprezentanţii
autorităţilor publice şi cu cei
ai Bisericii Ortodoxe Române,
au participat la un seminar pe
tema construcţiei europene. 

Totodată, au vizitat şi o se-

rie de obiective din domeniul
cultural şi turistic, cum ar fi:
Muzeul „Prima Şcoală Româ-
nească”, Mânăstirea Brânco-
veanu de la Sâmbăta de Sus,
Biserica fortificată de la Prej-
mer, Rezervaţia de zimbri de

la Vama Buzăului, Cetatea
Râşnov. 

În următoarele două zile
vor face un tur cu autocarul
turistic al Consiliului Jude-
ţean, şi vor vizita Castelul
Bran şi Cetatea Râşnov. A.P.

Consiliul Local Braşov a
aprobat suma de 2,9 milioane
lei pentru reabilitarea atelie-
rului Şcolii Profesionale Ger-
mane „Kronstadt” (SPGK) la
standardele europene din do-
meniu, iar partenerii privaţi
se vor ocupa de echiparea şi
dotarea acestor ateliere. 

În prezent este în curs pro-
cedura de achiziţie a lucrărilor
pentru reabilitarea imobilului.
„Vom reamenaja şi sala de
sport, şi vom găsi o soluţie şi
pentru copiii care acum locu-
iesc 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 în-
tregime la dispoziţia elevilor
şcolii Kronstadt. Iată că Bra-
şovul face ce trebuie din punct
de vedere al învăţământului
şi cred că este un punct de

 reper pe harta României, cu
exemple de bună practică în
domeniul învăţământului şi
nu numai. Iar implicarea Pri-
măriei n-ar strica să fie su-
bliniată mai mult, mai ales în
legătură cu această şcoală
profesională”, a declarat pri-
marul Geor ge Scripcaru
(foto), în cadrul ceremoniei
de absolvire a primei gene-
raţii de elevi ai SPGK. 

La rândul său, Cristian Po-
pescu, preşedintele Asociaţiei

DWK „Fit
for Future”,
care repre-
zintă practic
implicarea
mediului de
afaceri în
conducerea
şcolii, şi-a
declarat din
nou susţine-

rea pentru asigurarea celor
mai bune condiţii de studiu
în cadrul şcolii şi pentru par-
ticiparea financiară egală cu
cea a statului, în această aso-
ciere. „Aşa cum am promis,
vom asigura dotarea atelie-
rului şcolii. Şi noi suntem în
procedură de achiziţie şi cred
că la sfârşitul lunii octombrie
sau la începutul lui noiembrie
vor ajunge utilajele”, a mai
adăugat el.

A.P.

Conform unei hotărâri
aprobate în Consiliul Local,
Sala Mare a Teatrului „Sică
Alexandrescu”, care are acum
605 locuri, va putea fi închi-
riată la un tarif de 1.000 de
lei pe oră, iar Sala Studio, la
200 de lei pe oră. Pentru une-
le evenimente se poate închi-
ria şi foaierul, pentru care

tariful a fost stabilit la 400 de
lei pe oră. Singurele instituţii
care pot folosi
gratuit orice sală
a clădirii sunt Tea-
trul Sică Alexan-
drescu şi celelalte
ins tituţii de cultură
aflate în subordi-
nea Municipalită-

ţii, după cum a decis Consiliul
Local. 

Vizita profesorilor de la Liceul Lucian
Blaga este o responsabilitate asumată
de Consiliul Judeţean Braşov şi de
Asociaţia de Dezvoltare Link, însă
este un gest mărunt pentru efortul pe
care aceşti oameni îl fac în fiecare zi
pentru a păstra vie cultura şi tradiţia
românească în teritoriile din stânga
Nistrului. Personal, mă înclin în faţa
acestor profesori care continuă să îşi
facă meseria în această perioadă,
într-o zonă de tensiune, aşa cum este
acum Transnistria. 

Mihai Pascu
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean

Tarife pentru închirierea sălilor de teatru
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Profesorii din Tiraspol s-au întâlnit
cu autorităţile braşovene

Atelier, cămin şi sală de sport 
la Şcoala Profesională Germană „Kronstadt” 
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Localnicii din regiunea Gaf-
sa, din sudul Tunisiei, au fost
extrem de surprinşi să desco-
pere, în urmă cu puţin timp,
un lac apărut în mod misterios
într-o zonă deşertică.

Autorităţile regionale tuni-
siene încearcă să rezolve mis-
terul apariţiei apei în această
zonă deşertică, una dintre ipo-

teze fiind aceea a eliberării
unui rezervor subteran de apă,
în urma unui cutremur. Apa ar
fi ieşit la suprafaţă printr-o fi-
sură a scoarţei umplând, trep-
tat, un canion.

Lac de Gafsa a fost desco-
perit de păstori şi are aproxi-
mativ un hectar. Se presupune
că are o adâncime de 18 metri.

O altă teorie susţine că lacul
s-a format în urma acumulării
apei de ploaie.

Rezultatele oficiale ale in-
vestigaţiei derulate de autorităţi
întârzie să apară, însă vizita-
torii lacului au început deja să
publice, pe Facebook, imagini
ale misteriosului lac apărut în
deşert.

„Tunelul iubirii” din România,
pe noua listă „Descoperă Europa”
Parlamentul European a

publicat pe site-ul său noua
listă Foursquare cu 28 de
obiective pu�in cunoscute
din Europa, câte unul pen-
tru fiecare stat membru.

Un castel de nisip, un
buncăr sovietic secret, un
sat muzeu, fenomene
geologice — sunt câteva
dintre propuneri, repre-
zentând atrac�ii pentru

toate gusturile. Din Ro-
mânia a fost aleasă o cale
ferată abandonată, supra-
numită „Tunelul iubirii”,
ce lega O�elul Roșu de
Caransebeș.   Tunelul a -
co perit de vegeta�ie este
considerat  unul dintre
cele mai romantice locuri
din �ară.   Anul trecut pe
listă a fost ales din Ro-
mânia -Tranfăgărașanul. 

Un robot vorbitor, reali-
zat din piese provenite de
la o serie de obiecte elec-
trocasnice, străbate în
această vară Canada fă-
când autostopul în cadrul
unui experiment social
pentru a vedea dacă
roboții pot avea încrede-
re în oameni.

Frauke Zeller, profesoară la
Universitatea Ryerson din To-
ronto, și colegul său, profesorul
David Smith de la Universitatea
McMaster, alături de o echipă
de specialiști l-au conceput pe
hitchBOT să fie complet de-
pendent de oameni. „Nu își poa-
te îndeplini misiunea, de a
străbate Canada făcând autos-
topul, fără ajutorul oamenilor
pentru că nu se poate deplasa
singur. Oamenii se întreabă, de
multe ori, dacă putem să avem
încredere în roboți, noi încercăm
să vedem dacă și roboții pot
avea încredere în oameni”, a
precizat Frauke Zeller.

Pentru a-l ajuta să-și atingă
obiectivul, oamenii de știin�ă l-

au înzestrat pe hitchBOT cu tot
ce-i trebuie pentru a ajunge la
inimile oamenilor pe care-i
întâlnește. 

Astfel, robotul poate sus�ine
o conversa�ie și poate răspunde
la orice întrebări consultând
baza de date din calculatorul in-
tegrat. Robotul spune și când
se simte obosit și are nevoie să

se reîncarce de la bricheta
mașinii.

Robotul și-a început călătoria
la 27 iulie, din portul Halifax,
de la Atlantic, de unde a fost
luat de un cuplu mai în vârstă
într-un rulotă. După ce a parcurs
o bucată de drum alături de
acest cuplu, hitchBOT a fost
preluat de trei tineri din Quebec.

Destina�ia robotului este orașul
Victoria, aflat la 6.000 de kilo-
metri de Halifax. Călătoria este
documentată pe site-ul www.hit-
chBOT.me. După încheierea că-
lătoriei, cercetătorii vor analiza
comentariile postate pe Twitter
și Facebook pentru a determina
care este atitudinea generală pri-
vind interac�iunea om-robot.

Un robot va parcurge 6.000 de
kilometri făcând autostopul
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Noul Airbus, imagini 
în premieră 

La bordul celui mai nou
avion de pasageri din lume,
așa sună invita�ia CNN, care
a prezentat imagini în pre-
mieră din interiorul aerona-
vei Airbus A350 XWB.

Echipa CNN s-a alăturat
echipei Airbus la bordul
unei A350WXB în timpul
unui program de testare,
parte componentă din faza
finală pentru certificare,
programată pentru Q3
2014. Ulterior, în Q4 2014,
luna decembrie, va fi defi-
nitivată prima livrare, clien-
tul de lansare fiind Qatar
Airways.

A350 este cel mai nou
Widebody de la Airbus și
promite un consum de car-
burant cu 25% mai mic
comparativ cu modele simi-
lare din piaţă. A350WXB,

propulsat de două motoa-
re Rolls Royce Trent

XWB, este replica pe care
Airbus o dă Boeing 787
Dreamliner.

În prezent, Airbus are 5
avioane A350 XWB impli-
cate în programul de testare,
care a ajuns la 540 de zbo-
ruri şi 2250 de ore zburate.

Pe 24 iulie 2014, Airbus
A350-900 XWB (MSN5)
a decolat în faza finală pen-
tru certificare.

Airbus speră că noul
avion nu numai că va de-
vansa concuren�a, ci și că
pasagerii, ca și companiile
aeriene vor fi impresinona�i.

Aeronava Airbus A350-
900 XWB (MSN5) este
echipată cu un interior com-
plet funcţional, având două
clase: 42 de locuri la clasa
business și 223 de locuri la
clasa economic.

Lacul misterios din deşertul tunisian



Echipa naţională de
handbal feminin under
18 a României a câşti-
gat titlul mondial.

După 14 ani de zile, Ro-
mânia are din nou o cam-
pioană mondială în
sporturile de echipă, la nivel
de junioare. Este vorba de
reprezentativa feminină de
handbal sub 18 ani, care a
cucerit titlul mondial, după
ce a zdrobit Germania în fi-
nală, scor 32-21 (15-7). Pen-
tru România au marcat
Bazaliu – 10 goluri, Ostase
- 5, Laslo - 5, Corban - 3,
Andrei - 2, A. Ilie - 2, Ca-
raşol - 2, Abed-Kader - 2,
Vasiliu - 1. Totodată, porta-
rul Mădălina Ion a încheiat
meciul cu o performanţă re-
marcabilă, un procentaj de
48% al mingilor apărate.
„Este o victorie a tuturor, nu
doar a noastră şi a jucătoa-
relor. Trebuie să le mulţumim
antrenorilor de la cluburi,
pentru că fără munca lor nu
ar fi fost posibilă această
performanţă" a spus după
meci, antenorul principal
Aurelian Roşca. Sportivele
române au început Campio-
natul Mondial din Macedo-
nia în grupa C, alături de
Danemarca, Germania, Ar-
gentina, Macedonia şi Uzbe-

kistan. România s-a clasat a
doua în această grupă, în
care de asemenea a învins
Germania, scor 27-25, şi a
acces în optimi, fază în care
a trecut de Croaţia, scor 28-
22. În sferturile de finală,
handbalistele din România
au învins Olanda, scor 36-
22, iar în semifinale s-au im-
pus în faţa Muntenegrului,
scor 28-25.

Trei fete în Dream Team. Că-
pitanul naţionalei de handbal
feminin U18 a României,
Cristina Laslo, a fost decla-
rată cel mai bun centru al
Campionatului Mondial din
Macedonia, turneu câştigat
de naţionala noastră după o
finală de vis cu Germania,
scor 32-21. Bianca Bazaliu
a fost declarată cel mai bun
inter stânga al competi�iei
mondiale, iar Lorena Ostase
a fost desemnată cel mai bun
pivot. Ele au fost incluse în
echipa de vis a Campionatu-
lui Mondial. Echipa ideală a
fost aleasă de un juriu format
din experţi IHF. Cea mai
bună jucătoare a turneului
din Macedonia a fost desem-
nată germanca Emily Bolk.
Din echipa ideală a turneului
mai fac parte Jessica Jochims
(Germania), Itana Grbic
(Muntenegru), Stine Bindlev
Holm (Danemarca), Durdina

Malovic (Muntenegru) şi So-
jeong Yu (Coreea de Sud).
Liderul reprezentativei tri-
colore, Cristina Laslo, anunţă
că nu vrea ca seria succeselor
să se oprească aici. „Am
muncit mereu pentru această
performanţă, visam acest
moment de când ne-am năs-
cut. Am fost neînvinse în
acest turneu, am făcut doar
un egal cu Danemarca. Nu
ştiu, suntem de neînvins în
acest moment. Vrem să de-
venim şi campioane europe-
ne şi să ne păstrăm titlul
mondial. Este nevoie de mul-
tă muncă pentru asta”, a de-
clarat Cristina Laslo.

Performanță după un deceniu
de secetă. De aproximativ un
deceniu, niciun sport de echi-
pă din România nu a mai
ajuns într-o finală de Cam-
pionat Mondial, fie că a fost
vorba de o reprezentativă de
senioare sau de junioare.
Acesta este primul titlu mon-
dial de junioare cucerit de
România, după medalia de
bronz din 2006 de la Sher-
brooke din Canada. La aceas-
tă categorie de vârstă ţara
noastră mai are un titlu eu-
ropean în 1999, la Rotenburg
în Germania, şi două medalii
de argint, în 2003 la Togliatti
în Rusia şi 2005 la Viena în
Austria. România are două

titluri mondiale de tineret, în
1995 la Aracaju în Brazilia
şi în 1999 la Beijing în Chi-
na, medalii de bronz în 1977
la Bucureşti şi 1997 în Cote
d'Ivoire, dar şi două titluri
continentale, în 1998 la Bra-
tislava şi în 2000 la St Rap-
hael în Franţa.

„Trebuie să avem grijă de
ele”. Echipa naţională de
handbal feminin under 18 a
României a câştigat titlul
mondial, impunându-se în
finala cu Germania. Preşe-
dintele Federa�iei Române
de Handbal, Alexandru
Dedu, spune că e important
ca tinerele jucătoare să fie
sprijinite în continuare pen-
tru a realiza performanţe la
fel de mari şi la senioare.
Acesta a mai precizat că pri-
ma pentru cucerirea trofeului
va fi suplimentată. „Succesul
din Macedonia este o recu-
noştinţă a muncii unor oa-
meni, care au ştiut cum să
cizeleze tinerele noastre ta-
lente. Avem o generaţie de ti-
nere jucătoare de nivel înalt.
Trebuie să avem grijă de ele.
Este meritul lor exclusiv pen-
tru că au ieşit campioane.
Partea financiară este impor-
tantă şi am informaţii că pri-
ma va fi suplimentată serios”,
a spus pre  ședintele FRH,
Alexandru Dedu.

Fetele de aur
ale României
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Halep e a treia în lume
Jucătoarea de tenis Simona Halep se menţine pe locul
trei, cu 6.785 de puncte, în clasamentul WTA, dar va
urca pe poziţia secundă începând din 11 august, după
turneul Rogers Cup din Canada, deoarece chinezoaica
Na Li nu va juca în acest sfârşit de vară.  Halep este de-
vansată în clasamentul de simplu de sportiva americană
Serena Williams - 9.700 de puncte şi de jucătoarea chi-
neză Na Li - 6.960 de puncte. Serena Williams, care a
câştigat, duminică, turneul de la Stanford, se află pentru
a 200-a săptămână în poziţia de lider WTA. Americanca
se află într-un clasament all-time pe locul cinci ca număr
de săptămâni pe prima poziţie, după Steffi Graf (377 de
săptămâni), Martina Navratilova (332), Chris Evert (261)
şi Martina Hingis (210), informează wtatennis.com. Cla-
samentul WTA de simplu, primele 200 de poziţii, le mai
include pe româncele Sorana Cîrstea - pe 36 (1.311
puncte), Irina-Camelia Begu - pe 63 (888 de puncte),
Monica Niculescu - pe 64 (885 de puncte), Alexandra
Dulgheru - pe 91 (637 de puncte), Cristina-Andreea Mitu
- pe 160 (363 puncte) şi Alexandra Cadanţu - pe 168
(340 de puncte). În ierarhia de dublu, cel mai bine clasată
sportivă din România este Monica Niculescu, care a urcat
de pe locul 42 pe 41, cu 1.850 de puncte.

Tecău a câștigat la Washington
Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olan-
da) a câştigat proba de dublu din cadrul turneului de la
Washington, dotat cu premii totale de 1,4 milioane de
dolari.Tecău şi Rojer au învins în finală, cu scorul de 7-
5, 6-4, cuplul Sam Groth/Leander Paes (Australia/India).
Meciul a durat o oră şi 19 minute. Horia Tecău şi Jean-
Julien Rojer au obţinut pentru această performanţă 93.460
de dolari şi 500 de puncte ATP.

Mai puține greșeli
Noul preşedinte al Comi-
siei Centrale a Arbitrilor,
grecul Kyros Vassa-
ras (foto), a declarat
în cadrul conferinţei
de presă în care a fost
prezentat oficial, că nu
poate promite că arbitri
români nu vor mai face
greşeli, însă poate promite că
numărul erorilor comise de aceştia se va reduce. „Eu am
o filozofie în ceea ce priveşte delegarea arbitrilor. Este
la fel cu cea a antrenorilor. Cei mai buni arbitri vor oficia
la mai multe meciuri decât ceilalţi. Deci cei mai buni ju-
cători dintr-o echipă - în cazul nostru cei mai buni arbitri
din federaţie - vor juca. Cei mai buni jucători fac greşeli.
Ne aşteptăm ca şi cei mai buni arbitri să facă greşeli.
Nu pot să vă promit că nu vor fi greşeli, dar pot să vă
promit că încercăm să reducem numărul greşelilor, iar
arbitri să facă mai puţine greşeli decât jucătorii", a spus
Vassaras.

Narcis Răducan a plecat de la Viitorul
FC Viitorul a anunţat că s-a despărţit pe cale amiabilă
de directorul general Narcis Răducan, care făcea parte
din conducerea clubului din această vară. „FC Viitorul
anunţă întreruperea colaborării cu directorul general Nar-
cis Răducan. Despărţirea s-a produs în acest weekend
şi s-a realizat pe cale amiabilă. Narcis Răducan sosise
la FC Viitorul în această vară şi activase în sezonul pre-
cedent la Oţelul Galaţi", este anunţul clubului din Liga I.
Narcis Răducan era directorul general al FC Viitorul din
data de 27 iunie.

Barbu demis de la Ceahlăul
Tehnicianul Marin Barbu a fost demis din funcţia de an-
trenor principal al echipei Ceahlăul Piatra Neamţ, după
înfrângerea din partida cu ASA Târgu Mureş, scor 1-4,
din etapa a II-a a Ligii I.  Marin Barbu va fi înlocuit cu
Florin Marin, care îndeplinea funcţia de manager general
al grupării nemţene. Ceahlăul Piatra Neamţ a suferit trei
înfrângeri în debutul sezonului, 0-4 cu CFR Cluj şi 1-4
cu ASA Târgu Mureş în Liga I, şi 2-3 după loviturile de
departajare cu Oţelul Galaţi în Cupa Ligii - Adeplast.
Marin Barbu, în vârstă de 55 de ani, fusese numit în func-
ţie la sfârşitul lunii aprilie, în locul lui Marian Bondrea.
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Sâmbătă, 9 august 2014,
începând cu ora 20.30,
Cvartetul Gaudeamus va
susţine un concert pe in-
sula Lacului Mare din
Parcul Regal al Castelu-
lui Bran.

Repertoriul acestui concert
va cuprinde o colecţie de teme
muzicale clasice, chansonete,
jazz şi muzică de film, orches-
trate cu mare măiestrie de
 Sebastian Vîrtosu.

Se vor interpreta piese ce-
lebre scrise de Leroy Ander-
son, Scott Joplin, Carlos
Gardel, Ennio Moriconne, Au-
gustin Lara, Oscar Peterson,
Charles Aznavour, Henri Sal-
vador, Leo Ferre, Louis Gu-
glielmi, Guido van de Meent.

Insula Lacului Mare a Par-
cului Regal va fi astfel scena
unui eveniment artistic unic,
loc în care îşi vor demonstra
măiestria: Lucia Neagoe –
vioara I, Raluca Irimia – vioa-

ra II, Leona Varvarichi– violă,
Sebastian Vîrtosu – violoncel,
Alexandra Fits – pian şi voce,
Guido van de Meent (Olanda)
– pian şi voce, Laurenţiu Mara
– chitară, Ionel Mocanu – per-
cuţie, Tamàs Barabàs – bass.

Guido van de Meent a stu-
diat compoziţia la Conserva-
torul din Utrecht cu
compozitorul, dirijorul şi pro-
fesorul Henk Alkema, com-
punând şi aranjând în ultimii
10 ani peste 250 de cântece

şi lucrări pentru diverse an-
sambluri muzicale.

Preţul unui bilet este de 50
de lei, fiind disponibile 100
de locuri. Pentru detalii, tele-
fon 0268.237.700 sau mail
office@bran-castle.com.

Horoscopul zilei
Berbec. Latura ta emoţională trece prin schimbări bruşte as-
tăzi, ba îţi va fi bine, ba rău. În prima parte a zile vei fi op-
timist, însă spre seară oboseala îşi spune cuvântul. 
Taur. Este posibil să te supere ceva astăzi, însă nu trebuie
să păstrezi prea mult acest sentiment. Nu te lasă afectat de
orice ţi se spune, tu ştii cel mai bine care este adevărul. 
Gemeni. Vei întâmpina o mică problemă de sănătate astăzi,
dar nu ar trebui să te îngrijorezi prea tare. Trebuie să gândeşti
pozitiv şi să găseşti un echilibru. Nu este deloc greu. 
Rac. Eşti pe direcţia cea bună şi vei conştientiza abia astăzi
acest lucru. Odată ce afli asta trebuie să fii mai ambiţios,
iar paşii tăi să fie mult mai siguri.
Leu. Concentrează-te pe problemele pe care le ai şi încearcă
să nu te complici făcându-ţi altele noi. Vei progresa dacă
eşti perseverent şi dacă nu te dai bătut.
Fecioară. Trebuie să fii în centrul atenţiei astăzi, e tot ce îţi
doreşti. Vei surprinde plăcut pe cineva şi ai mari şanse să
se producă o schimbare în bine pe plan sentimental.
Balanţă. Dacă vei fi pus în situaţia în care trebuie să iei o
decizie, cântăreşte foarte bine fiecare opţiune în parte. E
posibil să nu te simţi deloc confortabil.
Scorpion. Ai energie şi idei bune astăzi, aşa că încearcă să
le faci cunoscute cât mai repede. Spre seară este posibil
să primeşti o invitaţie de a ieşi în oraş. 
Săgetător. Această zi nu este tocmai bună pentru o întâlnire
romantică sau pentru un interviu, chiar dacă ai cele mai
bune intenţii. 
Capricorn. Simţi că ceva te trage înapoi de la activităţile
zilnice, dar acest lucru este unul bun. Bucură-te că scapi de
rutină, chiar dacă asta înseamnă să stagnezi câteva zile. 
Vărsător. Astăzi vei fi mai puţin emotiv decât de obicei, dar
asta este o veste bună. Vei fi surprins de reacţiile tale chiar
şi tu, dar să te gândeşti cum pari în ochii celorlalţi.
Peşti. Nu poţi gândi limpede astăzi, ai prea multe pe cap şi
te-ai blocat în faţa opţiunilor. Acest lucru nu îţi va crea con-
secinţe, de aceea nu trebuie să fii îngrijorat.

Clasic...Chansons...Jazz
la Castelul Bran
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 5 august, la ora
17.00, sunteţi invitaţia la Li-
brăria Okian, de pe strada
Mureşenilor, nr. 1, la vernisa-
jul expozi�iei de acuarelă:
„100 de ani – Dinu Vasiu”.
Expoziţia marchează 100 de
ani de la naşterea unuia dintre
cei mai deosebiţi artişti, care
au cinstit cu creaţia lor a doua

jumătate a sec. XX, pictorul
Dinu Vasiu. Esenţa creaţiei
sale a fost tema luminii, a celei
deopotrivă naturale şi intelec-
tuale, temă a plasticităţii şi a
expresivităţii formelor şi în
acelaşi timp sens profund şi
bucurie a unor înţelesuri su-
perioare care stau în sub stratul
de semnificaţii al operei sale.

Expoziţie de acuarelă:
„100 de ani – Dinu Vasiu” ◾ Un terorist intră într-un petshop

şi strigă:
– Am o bombă, în 30 de secunde
să fiţi toţi afară!
Din fundul magazinului, o broască
ţestoasă:
– Ce bulangiu eşti, bă!

◾ Furnica alerga disperată prin pă-
dure... La un moment dat dă nas în
nas cu leul, regele animalelor: 

– Ce faci, furnicuţo, unde alergi în
halul asta? 
– Păi, cum, mărite rege, n-ai auzit? 
– Nu, ce e? 
– S-a produs un accident îngrozi-
tor... 
– Zi odată, ce e?! 
– Păi, s-au ciocnit elefantul şi hi-
popotamul, rău de tot... 
– Bine, şi ce treaba ai tu, de ce alergi
ca disperata? 
– Mă duc să donez sânge!

Bancuri

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

LUCY -digital- -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 14:00, 16:00, 18:00, 20:15,
21:45

HERCULES -3D-
(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 15:15, 19:15, 21:15

MEA CULPA -digital-
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
ora: 19:45

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri,
dublat
orele: 13:15, 13:30, 17:15

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
ora: 22:15

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE
-3D-
(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:00, 17:45

Expoziţii 
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo -
ziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi
în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov 
(Bd. Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă
vechiul Schei prin fotografii inedite. 
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albu mul
de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele la Muzeul de Etnografie Braşov
(Bd. Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

6 7 4 2 9 1 8 3 5
9 2 5 4 8 3 7 6 1
3 8 1 7 5 6 2 9 4
8 6 2 1 3 5 4 7 9
5 1 7 9 4 8 6 2 3
4 3 9 6 2 7 1 5 8
1 9 3 8 7 2 5 4 6
2 5 6 3 1 4 9 8 7
7 4 8 5 6 9 3 1 2
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Din presa maghiară
Pe marginea filmului „Suez”
Premiera filmului „Suez” la Braşov a avut parte de multă
reclamă. Cinefilii braşoveni erau nerăbdători să vadă filmul,
care deja a rulat în oraşele mai mari din ţară şi care a sosit
în final la cinematograful Royal (fostul cinematograf Arta).

Întrucât canalul Suez a stat în centrul atenţiei în politica in-
ternaţională, publicul era pregătit să vadă un film serios,
cu conţinut istoric, care să prezinte cât mai mult adevăr
despre naşterea canalului Suez. Din păcate, publicul s-a
înşelat. A văzut un film romantic, cu susţinere istorică slabă.
Regia filmului este excelentă, doar că nu prezintă realitatea
istorică. Prestaţia artiştilor Lorette Young, Anna Bella şi Ty-
rone Power este la înălţime, dar realitatea istorică şi per-
spectivele anilor 1800 sunt diluate de acţiunea siropoasă,
care ar putea atrage numai atenţia unor adolescente. Tre-
buie menţionat (dar aceste lucruri sunt greşeli de proiecţie)
că traducerea rula cu o viteză mai mare decât se putea
citi, astfel momentele confuze din film deveneau şi mai
confuze, iar în momentul culminant filmul a fost întrerupt.

(A Szuez film margójára. 
În: Brassói Lapok, nr. 166, 23 iulie 1939)

Pe la începutul lui au-
gust 1981, criticul Ermil
Rădulescu a intrat în li-
brăria din comuna
Dumbrăviţa şi a simţit
nevoia intensă şi irepre-
sibilă de a se întoarce să
mai citească o dată fir-
ma. Nu se înşelase. Ma-
gazinul cu pricina se
chema într-adevăr LI-
BRĂRIE. Bine, dar atunci
unde se aflau cărţile? 

Nedumerirea i-a fost împră-
ştiată de gestionara Elena Co-
mănelea. „Cu gesturi de om
priceput să lămurească astfel
de mistere”, toarşa Comăne-
lea a început să dea la o parte
geamantane, păpuşi, serviete,
flacoane de şampoane şi, pe
neaşteptate, peisajul devenea
firesc pentru o librărie. Apă-
reau, adicătelea, rafturile cu
cărţi, „un decor nou, bine ca-
muflat, în mod obişnuit, de
mărfurile de... bază”. Ermil a
urmărit câteva titluri, în ma-
joritate volume vechi pe care
în alte părţi le descoperi la...
anticariate! Nu se putea înţe-
lege ce criterii au condus la o
asemenea aprovizionare. E
drept, se puteau găsi şi „opu-
suri interesante, literatură so-
cial-politică, ştiinţifică şi
beletristică de bună calitate”.
Numai că într-un astfel de ba-
bilon îţi trebuia foarte mult
timp pentru a scoate la iveală
cartea preferată. 

Împreună cu tovarăşa Co-
mănelea, Ermil Rădulescu a
răsfoit „situaţiile privind intra-
rea cărţilor în librărie”, ajun-
gând la concluzia că anul 1981
a început la Dumbrăviţa în tri-
mestrul al II-lea, căci „numai
în această perioadă s-a făcut
aprovizionarea la sortimentul
carte”. Fapt absolut amendabil,
care vorbea de la sine despre
interesul manifestat faţă de iu-
bitorii literei tipărite, căci în
ciuda condiţiilor vitrege, s-au
vândut, totuşi, cărţi, în primele
6 luni ale anului, în valoare de
3.500 de lei. 

Ermil a înfăţişat cele con-
statate toarşului Sorin Tănase,
preşedintele cooperativei de
consum din Dumbrăviţa, dar
omul nu era deloc surprins.
Justificările „preşului” coope-

rativei păreau să fie gata pre-
gătite. „Acesta e spaţiul, ce
să facem?” Ermil credea însă
că lucrurile erau luate foarte
uşor (în paranteză fie spus,
pe parcursul vizitei criticul a
luat act şi de alte „stări para-
doxale” pe reţeaua coopera-
ţiei din comună, care vădeau
o evidentă indisciplină a per-
sonalului). Spaţiul librăriei
dumbrăviţiene, chiar dacă era
mult prea mic, se arăta gene-
ros cu prezentarea gamei va-
riate de cosmeticale (rujuri,
parfumuri, creme, spray-uri),
în timp ce soarta, destinul,
karma cărţilor nu interesa pe
nimeni, nici cantitativ, nici
calitativ. Ermil R. se gândea,
de pildă, că şi organele locale
tolerau această situaţiune cu
o „nepermisă îngăduinţă!” 

Articolul de faţă era consi-
derat de autorul lui o revenire
la semnalele critice pe care
ziarul „DN” le-a mai pus în
pagină. Rădulescu spera, însă,
atunci în 1981, că „Uniunea
judeţeană a cooperativelor de
consum”, conform promisiu-
nilor şi angajamentelor luate
cu câtva timp în urmă, privind
aprovizionarea şi organizarea
librăriilor din mediul rural, va
remedia cu adevărat deficien-
ţele de pe reţea. Din păcate,
vorbele s-au uitat, măsurile
au rămas doar pe hârtie, iar
magazinele se numeau în con-
tinuare, fără acoperirea în
fapt, librării. 

(„Drum Nou” 
august 1981)
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În părţile Sighetului Mar-
maţiei din Ardeal s’a ivit de
curând o muscă, care, pişcând
oamenii le produce boala
somnului. Sunt până acum
16 bolnavi, din care 2 mortal.

Precocitate. La spitalul din Bra-
şov o copilă de 13 ani a dat naş-
tere, mercuri noaptea, unui băiat.
Copila este de fel din Prejmer.

Părintele Debu îşi varsă ne-
cazul de a fi fost desărcinat

din postul de conferenţiar re-
ligios pe lângă regionala
C. F. R. din Braşov într’un
lung articol din „Patria”.

Părintele Debu pozează în
victimă politică, afirmând că
a fost înlocuit din acest post,
fiindcă este membru al Par-
tidului Naţional.

Este absolut indiferent cărui
partid politic aparţine părin-
tele Debu din Braşov.

Ceea ce nu este permis este
ca un preot să facă politică
din biserică. Părintele Debu
din Braşov face asemenea po-

litică şi asta constituie o ade-
vărată nelegiuire.

Uniunea industriaşilor ar-
deleni şi un număr de parla-
mentari români şi minoritari
din Ardeal au înaintat cereri
ministrului cultelor să fie con-
vocat Sf. Sinod cât mai cu-
rând, pentru a lua în discuţie
unificarea calendarului, aşa
cum s’a stabilit în conferinţa
ţinută la patriarhia din Con-
stantinopol.

Cererile sunt motivate de
pagubele ce rezultă pentru in-

dustria şi comerţul ţării, din
faptul că sărbătorile se ţin
după două calendare.

Conform înţelegerii dela
Constantinopol, urmează ca
unificarea calendarului să se
facă pe ziua de 1 (14) Octom-
vrie, iar noile calendare pe anul
1924 să se tipărească cu schim-
bările ce se vor face de o co-
misiune specială însărcinată cu
aceasta.

(Carpaţii, Anul III, Nr. 197,
Miercuri 19 Septemvrie 1923)

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Starea cărţii în librăriile rurale”

Informaţiuni

5 august 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”

Inundaţii în Ţara Oltului, la Făgăraş
Vineri noaptea, în urma

unei ruperi de nori, cele pa-
tru văi, care străbat oraşul,
au crescut aşa de tare, încât
s-au inundat. Apa a luat cu
sine toate podurile. Străzile
mai joase au fost acoperite
de apă, care a intrat şi în
case. O panică colosală
domnea în oraş. Clopotele
au dat semnalul de alarmă.
Locuitorii din străzile inun-
date au fost duşi în alte
părţi. Pompieri, jandarmi şi
soldaţi au sărit în ajutorul
primejduiţilor. 

Curentul apei a luat cu
sine două poduri de cale fe-
rată, iar pe linia Făgăraş –
Sibiu, între Viştea şi Podul
Oltului, comunicaţia a fost
sistată timp de 4 zile. Pe

când apa văilor începea să
scadă, în decursul zilei, iată
că Oltul începe să inunde
straşnic. Ei a ieşit din albie
şi a înecat o parte a oraşului,
până la Cetăţuie. Clădirile
mai slabe s-au dărâmat, iar
pe stradă nu se putea comu-
nica decât cu luntrile. Peri-
colul e mare în comunele
situate pe malurile lui. Oa-
menii privesc cu jale cum li
se nimiceşte la hotar recolta,
clăi de grâu şi fân plutesc pe
deasupra apei. Cucuruzul e
deasemenea înecat şi nesă-
pat a doua oară. De la 1864
Oltul n-a mai inundat astfel.

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 169, 31 iulie 1901)

Cristina Baciu
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Viitorul model Duster
va intra în producţie
mai întâi în Brazilia,
pentru piaţa din Ameri-
ca de Sud, apoi într-o
uzină din zona medite-
raneană pentru pieţele
din Europa, potrivit
unor surse din
cadrul Re-
nault, citate
de La Tri-
bune.

Maşina va fi
una low-cost,
dezvoltată pe
platforma actua-
lului SUV Duster
şi, con-
f o r m
presei
f r anceze,
este ceea ce lipsea din gama
cons tructorului, mai ales pen-
tru pieţele emergente.

Noul model va fi fabricat
la uzina din Curitiba (Brazilia)

şi va fi vândut sub brandul
Renault în America de Sud,
unde va avea drept principali
concurenţi Fiat Strada şi
Volks wagen Saviero.
Piaţa de pick-
up-uri din

B r a z i l i a
este de circa 300.000 de uni-
tăţi pe an.

Pe piaţa europeană, noul
pick-up low-cost va fi vândut

sub brandul Dacia. Cel mai
p r o b a b i l
însă, nu va

fi produs la
uzina din România, ci

la Bursa (în Turcia) sau la
Tanger (în Maroc). Cei de la
Renault au mai dezvoltat un
model pick-up low-cost pen-
tru piaţa din Europa, foarte

cunoscut de români: Dacia
Logan pick-up (botezată de
români „papuc”), produs în
uzina din Piteşti, dar la care
a renunţat pentru a face loc
producţiei modelului Duster. 

Lansat acum patru ani,
modelul 4x4

Duster  a
f os t  u n
succes de
proporţii
p en t r u
Renault,
devenind
cel mai
v â n d u t
m o d e l
din toată

g a m a
 Renault, nu doar Dacia. 

Maşina este produsă acum
în cinci fabrici, la nivel global:
în România, Brazilia, Colum-
bia, Rusia şi India. S-au fabri-
cat, la nivel global, mai mult
de un million de SUV-uri
Duster.

Noul Duster pick-up,
lansat în 2015

Ford Company va dezvolta
cea mai puternică versiune a
viitorului Ford Mondeo, echi-
pată cu motor 2.0 EcoBoost.

A patra generaţie a lui
Mondeo va fi primul model

al mărcii americane
oferit în Europa cu fa-
ruri full-LED, scrie
automarket.ro. LED-
urile oferă un nivel
superior de luminozi-
tate cu o fracţiune din
consumul de energie

al becurilor obişnuite, în timp
ce designerii au la dispoziţie
o unealtă suplimentară pentru
modificarea aspectului berli-
nei de clasă medie propuse de
compania americană.

Faţă de blocurile optice
convenţionale, farurile echi-
pate cu LED pot să fie mai
subţiri şi să aibă forme com-
plet diferite de cele folosite la
becurile incadescente. Desig-
nerii pot să lase impresia că
maşina este mai joasă, iar ae-
rodinamica este îmbunătăţită
datorită formei schimbate a
blocurilor optice. 

Noua generaţie a lui Ford
Mondeo va debuta pe piaţă la
finele anului curent.

Toyota şi Volkswagen, liderii vânzărilor pe
plan mondial în primul semestru din 2014

Toyota a rămas şi în primul
semestru din 2014 lider al
vânzărilor pe plan mondial,
urmată de Volkswagen (VW),
care a reuşit să urce pe locul
doi, depăşind General Motors
(GM), afectat de rechemările
masive la service, anunţă AP
şi Bloomberg.

În perioada ianuarie–iunie
2014, vânzările producătoru-
lui auto nipon, care includ şi
diviziile Hino Motors şi Dai-
hatsu Motor, au urcat la 5,097
milioane de vehicule, în creş-
tere cu aproape 4% faţă de
primul semestru din 2014, pe
fondul majorării livrărilor în
Asia, SUA şi Europa.

Toyota a raportat o creştere
a vânzărilor de 12% în China,
de 5% în America de Nord şi
de 8% în Europa.

Grupul auto german Volks -
wagen a vândut în primul
 semestru din acest an 4,97 mi-
lioane de vehicule, depăşind
producătorul auto american
General Motors, care a livrat
4,92 milioane de unităţi. Vân-
zările VW înregistrează un
ritm mai rapid de creştere de-
cât cele al GM, afectată de re-
chemările la service, care vor
costa compania americană 1,2
miliarde de dolari.

Toyota a reuşit ca în 2013
să-şi păstreze, pentru al doilea

an la rând, titlul de cel mai
mare producător auto din
lume devansându-şi rivalii
General Motors şi Volkswa-
gen AG după ce a vândut 9,98
milioane de vehicule. Livrările
General Motors au ajuns anul
trecut la 9,71 milioane de ve-
hicule, în timp ce Volkswa-
gen, împreună cu diviziile
MAN şi Scania, au vândut
9,73 milioane de unităţi.

În 2014 Toyota intenţio-
nează să vândă 10,32 milioa-
ne vehicule la nivel global,
devenind prima companie
auto care va reuşi să vândă
10 milioane de vehicule într-
un singur an.

Viruşi pentru maşini
Dieter Zetsche, şeful Daimler, a avertizat că numărul
din ce în ce mai mare de sisteme electronice şi com-
plexitatea din ce în ce mai ridicată a acestora ar putea
face ca hackerii să poată prelua practic controlul au-
tomobilelor. Specialiştii IT din industria auto lucrează
la teste prin care să poată face faţă atacurilor infor-
matice pentru a preveni apariţia unor situaţii deza-
struoase. Recent, câţiva hackeri chinezi au anunţat
că au reuşit să folosească aplicaţia smartphone pusă
la dispoziţie de Tesla Motors şi au putut controla de
la distanţă un Model S. Hackerii au claxo nat, au des-
chis uşile şi au aprins farurile după bunul plac. 

Cum poţi fi păcălit cu o maşină second-hand
Aranjarea kilometrajului cu 100.000 km poate creşte
preţul maşinii cu până la 760 de euro, scrie 0-100.ro.
Un kilometraj schimbat cu 50.000 km aduce cumpă-
rătorului o pagubă suplimentară de 430 de euro, spun
consultanţii auto. „Una dintre cele mai des întâlnite
ajustări de pe piaţă se realizează la maşinile cu rulaje
reale de circa 200.000 km. Acestea sunt modificate
astfel încât rulajul să nu depăşească pragul psihologic
de 100.000 km. În funcţie de model, o astfel de practică
poate mări preţul cu valori între 600 şi 2.000 de euro”,
a declarat Alexandru Govoreanu, director de dezvoltare
al VeziCatFace.ro.

Maşinile viitorului. Record electric
Un grup de studenţi australieni au testat cu succes un
prototip electric capabil să parcurgă 500 de kilometri
la o viteză de croazieră de 100 km/h fără să schimbe
bateria. Sunswift eVe funcţionează şi pe bază de ener-
gie solară, sistem care este capabil să ridice autonomia
vehiculului la 800 de km. Precedentul record, între-
gistrat în 1988, era înregistrat la o viteză medie de
73 km/h, la aceeaşi autonomie.

Ford Mondeo va fi primul model al mărcii
oferit în Europa cu faruri full-LED


