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METEO

Medicina, Psihologia şi Comunicarea conduc în preferinţele candidaţilor

Una dintre benzile de circula-
ţie pe sensul către Onix ale
Bulevardului Griviţei va fi blo-
cată succesiv, pe tronsoane de
50 – 100 de metri, în urmă-
toare lună şi jumătate. Măsura
va intra în vigoare de mâine
şi este necesară pentru săpă-
turile de înlocuire a conductei

de canalizare din zonă. Anga-
jaţii Companiei Apa intenţio-
nează să desfăşoare lucrările
pe prima bandă a bulevardului,
însă în cazul în care intervenţia
va fi blocată de actuala dispu-
nere a reţelelor, este posibil să
lucreze pe banda a doua. 

Municipalitatea braşoveană
aşteaptă un răspuns la cererea
de finanţare pentru reabilitarea
curţii Bisericii Negre,  depusă
în luna aprilie la  Ministerul
Culturii. Valoarea estimată
a proiectului de reabilitare a
 curţii Bisericii Negre este de
8,86 milioane de lei, finanţarea

 fiind acordată prin Programul
Conservarea şi  Revitalizarea
Patrimoniului Cultural şi
 Natural, parte  integrantă a Me-
canismului  Financiar al Spa-
ţiului Economic European
(SEE) 2009-2014. Programul
este cofinanţat de guvern. 

Primăria aşteaptă banii Şantier pe Bulevardul Griviţei

Parţial noros
15°C /26°C

Cele mai căutate facultăţi
la „Transilvania”
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Corona va juca 
în Liga a doua 

Preşedintele LPF2, Auraş
Braşoveanu, a confirmat că
a fost înscrisă în Liga a doua
şi echipa Corona Braşov. 

Polul distracţiei în
Parcul Tractorul

Open Park Festival, singu-
rul festival cultural outdoor
de tineret, se desfăşoară n
perioada 24-27 iulie. 
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Peste 8.700 de candidaţi s-au  înscris
la Universitatea „Transilvania” din
Braşov, cu aproximativ 1.700 mai
mulţi faţă de anul trecut. Cea mai
mare concurenţă se înregistrează la

Facultatea de Medicină, unde sunt
9,82 de candidaţi pe un loc bugetat,
urmată de Facultatea de Psihologie
şi Facultatea de Comunicare şi
 relaţii publice, cu 9,70, respectiv

9,52 candidaţi pe un loc bugetat,
potrivit unui comunicat al Univer-
sităţii „Transilvania”. În ceea ce
 priveşte programele de masterat,
cele mai căutate specializări sunt

 Managementul calităţii de la Facul-
tatea de Inginerie Tehnologică şi
Politici şi strategii de marketing de
la Facultatea de Ştiinţe Economice. 
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Într-un interviul acordat EVZ,
directorul SRI, George Maior,
spune de ce reprezintă cartelele
pre-pay o mare vulnerabilitate.
Maior a amintit de atentatele te-
roriste de la Burgas şi Madrid,
în care, spune directorul SRI, au
fost utilizate asemenea cartele.

„În anul 2012, teroriştii Hez-
bollah au comis atentatul de la
Burgas prin utilizarea unor car-
tele pre-plătite achiziţionate din
altă ţară. Spania a introdus legea
cartelelor preplătite după ce, în
urma atentatelor de la Madrid,
şi-au pierdut viaţa 192 de oa-
meni şi alţi 1800 au fost răniţi”,
a spus şeful SRI.

Favorabil implementării aces-
tei măsuri și la noi în �ară, Maior
le transmite celor care spun că
reglementarea încalcă drepturile
omului că, dimpotrivă, via�a pri-
vată va fi mai bine protejată.

„(...) Se minte direct şi rudi-

mentar atunci când se afirmă
nonşalant că înregistrarea da-
telor personale ale utilizatorilor
de cartele pre-pay încalcă drep-
turile omului. Dimpotrivă, eu
cred că acestea sunt profund
afectate prin anonimizare”, a
mai spus şeful SRI.

Acesta a mai ţinut să preci-
zeze că legea nu vizează înre-
gistrarea sau interceptarea
convorbirilor ori corespondenţa
telefonică.

Proiectul de lege ini�iat de Gu-
vern în luna aprilie 2014, care
instituie obligativitatea înregis-
trării și stocării datelor de iden-
tificare ale utilizatorilor de cartele
preplătite urmează să intre în vi-
goare pe 1 ianuarie 2015.

Legea prevede însă o pe-
rioadă de un an, timp în care
posesorii de cartele trebuie să
furnizeze operatorilor de te-
lefonie datele personale de

identificare.
În caz contrar, legea prevede

anularea numărului de telefon.
Cei care cumpără cartele

pre-pay, reprezintă peste 60%
din utilizatorii de telefonie mo-
bilă sau a celor care folosesc
reţele wireless. 

Pe de altă parte, Curtea de
Justiţie a UE a apreciat că apli-
carea prevederilor Directivei
Uniunii Europene care prevede
stocarea datelor de trafic ale
tuturor utilizatorilor de telefo-
nie şi internet reprezintă o im-
ixtiune deosebit de gravă în
drepturile fundamenale ale
omului, aducand atingere drep-
tului la viaţă privată şi la pro-
tecţia datelor cu caracter
personal. Adoptată în 2006,
după atacurile teroriste din
Londra şi Madrid, directiva
amintită este cunoscută sub nu-
mele de „Big Brother”.

Avertizare meteo de ploi și vijelii
Meteorologii au emis o in-

formare potrivit căreia de marţi
dimineaţă până miercuri seară
în toate judeţele vor fi ploi to-
renţiale, intensificări ale vântului
ce pot lua aspect de vijelie şi că-
deri de grindină.

Conform informării, de
marţi, ora 04.00, până miercuri,
ora 22.00, vor fi intervale de

timp cu instabilitate atmosferică
accentuată, la început în Banat
și Crișana, apoi în Oltenia,
Maramureș, cea mai mare parte
a Transilvaniei și a Moldovei și
în vestul Munteniei.

Vor fi averse ce vor avea și
caracter toren�ial, descărcări
electrice, intensificări ale vân-
tului ce pot lua și aspect de vi-

jelie și căderi de grindină.
Cantită�ile de apă vor depăși lo-
cal 20 l/mp și izolat 30 — 40
l/mp.

Instabilitatea atmosferică se
va manifesta și în partea de sud-
est a teritoriului, în special spre
sfârșitul intervalului, dar pe arii
mai restrânse, se precizează în
informarea meteo.

Peste 8.700 de candidaţi
s-au înscris la Universita-
tea „Transilvania” din
Braşov, cu aproximativ
1.700 mai mulţi faţă de
anul trecut, cea mai mare
concurenţă fiind la Facul-
tatea de Medicină, unde
sunt 9,82 de candidaţi pe
un loc bugetat, potrivit
Mediafax.ro.

Înscrierile la facultăţile de la
Universitatea „Transilvania” din
Braşov s-au încheiat ieri. 

Din totalul candidaţilor în-
scrişi, 6.505 sunt la licenţă – zi,
562 la ID (învăţământ la dis-
tanţă) şi FR (frecvenţă redusă),
iar 1.718 la master (zi şi FR).

Cea mai mare concurenţă se
înregistrează la Facultatea de
Medicină, unde sunt 9,82 de
candidaţi pe un loc bugetat, ur-
mată de Facultatea de Psiholo-
gie şi Facultatea de Comunicare
şi relaţii publice, cu 9,70, res-
pectiv 9,52 candidaţi pe un loc
bugetat, potrivit unui comunicat
al Universităţii „Transilvania”.

În ceea ce priveşte progra-
mele de masterat, cele mai
căutate specializări sunt Ma -
na gementul calităţii de la Fa-
cultatea de Inginerie
Tehnologică şi Management
Industrial – 73 de înscrişi,
Politici şi strategii de marke-
ting de la Facultatea de Şti-
inţe Economice – 63 de
candidaţi şi Design de produs
pentru dezvoltare durabilă şi
protecţia mediului de la Fa-

cultatea de Design de Produs
şi Mediu – 60 de candidaţi.

Anul trecut, cea mai mare
concurenţă a fost la Facultatea
de Comunicare şi relaţii publi-
ce, unde au fost 11,5 candidaţi
pe un loc, urmată de Facultatea
de Psihologie – 9,7 candidaţi
pe un loc, Drept – 8,19 can di -
daţi/loc şi Medicină– 6,61 can-
didaţi/loc.

Pentru admiterea în anul uni-
versitar 2014-2015, Universi-

tatea „Transilvania” Braşov
pune la dispoziţie, la cele 18
facultăţi, 5.865 de locuri pentru
învăţământul de licenţă-zi, cu
aproximativ 500 mai multe faţă
de anul trecut. Dintre acestea,
2.732 de locuri sunt bugetate
(faţă de 2.750 anul trecut), în
schimb a crescut numărul lo-
curilor cu plată – 2.896 locuri
(faţă de 2.529 locuri, anul tre-
cut).

Pentru master, Universitatea
Transilvania are disponibile
3.285 de locuri în toate cele
18 facultăţi, din care 1.250 sunt
bugetate. 

Taxa de înscriere la toate fa-
cultăţile este de 100 de lei, cu
excepţia Facultăţii de Medicină,
unde taxa este de 150 de lei.
În ceea ce priveşte taxa de şco-
larizare, aceasta este de 2.500
de lei pe an la toate facultăţile,
cu excepţia Facultăţii de Me-
dicină unde taxa este de 5.100
de lei pe an şi a Facultăţii de
Muzică, unde cursanţii vor plăti
5.500 de lei pe an pentru cele
23 de locuri nebugetate.

Cele mai căutate facultăţi la
Universitatea „Transilvania”

Accident cu maşina de poliţie. O maşină de poliţie aflată în mi-
siune a fost implicată vineri seara într-un accident violent,
într-o intersecţie din Râşnov. Autospeciala a fost acroşată
de un alt autoturism, al cărui şofer nu a apreciat bine timpul
pe care îl are la dispoziţie pentru a schimba direcţia de
mers. Poliţiştii mergeau să aplaneze un conflict pe o stradă
din oraş şi aveau semnalele acustice şi luminoase pornite.
Agentul de la volan a fost rănit la genunchi, iar un jandarm
s-a lovit în zona capului. Oamenii legii au făcut cercetări
la locul accidentului şi vor stabili în ce condiţii a avut loc
accidentul.

Ciocnire frontală. Două autoturisme s-au izbit frontal ieri la
prânz la intersecţia străzilor Vasile Alecsandri cu Temeliei,
după ce unul dintre conducătorii auto nu a acordat prioritate,
spun poliţiştii.  În urma impactului cei doi şoferi au avut ne-
voie de îngrijiri medicale şi din fericire, au scăpat cu câteva
răni. „Un  braşovean de 47 de ani care conducea un au-
toturism tip taxi nu a acordat prioritate  la efectuarea virajului
stânga şi a intrat în coliziune cu un autoturism care circula
din sens opus. Accidentul s-a soldat cu rănirea celor 2 con-
ducători auto care au fost transportaţi la spital” a declarat
comisar  şef Liviu Naghi purtător de cuvânt la IPJ Brașov. 

Autocar răsturnat pe DN 1. Cel puţin șapte persoane au fost
rănite,  ieri după-amiază, după ce autocarul în care se aflau
s-a răsturnat pe DN 1, în apropierea localităţii Mohu din
judeţul Sibiu. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Sibiu,
Elena Welter, a  precizat pentru Mediafax.ro. că, în urma
primelor cercetări la faţa locului şi a declaraţiilor şoferului
autocarului, accidentul s-ar fi produs după ce un cauciuc
al autovehiculului a explodat. Potrivit sursei citate, capa-
citatea autocarului este de 52 de locuri, toţi pasagerii sunt
români, iar şoferul este din Teleorman, are 48 de ani şi nu
a consumat băuturi alcoolice. În autocar se aflau 21 de
persoane. 

George Maior: Cartelele pre-pay, 
o vulnerabilitate majoră



Liberalii l-au desemnat
ieri pe Klaus Iohannis
drept can  didat ofi-
cial pentru compe-
tiţia prezidenţială.
Klaus Iohannis  a
ob�inut 111 de vo-
turi, în timp ce
Crin Antonescu,  55.
Până la a ajunge în cur-
sa oficială pentru Cotroceni,
şansele lui Klaus Iohannis vor
fi evaluate într-o cercetare so-
ciologică în care va fi măsurat
alături de Cătălin Predoiu de
la PDL. Câștigătorul  va fi
anunţat în jurul datei de 5 au-
gust.

„Aş fi un candidat
rezonabil. Aş fi

un preşedinte
vizionar, me-
diator şi in-
t egr a t or .
V i z i u n e a

mea este cu
PNL, iar nu pe

lângă PNL. Dacă
voi câştiga voi continua

alături de PNL, dacă voi pierde
voi continua cu PNL reforma
clasei politice româneşti”, a fost
mesajul lui Iohannis în faţa De-
legaţiei Permanente.

Tot ieri, Conducerea PDL,
reunită luni în şedinţa Colegiu-

lui Director, a votat pentru fu-
ziunea prin absorbţie cu Forţa
Civică (FC).

Congresul de fuziune al ce-
lor două partide PDL și PNL
va avea loc pe 26 iulie, fiind
precedat în aceeaşi zi de con-
gresele PNL şi PDL. În cadrul
acestuia, vor fi aprobate fu-
ziunea, statutul şi programul
politic. Procesul de înscriere
la tribunal a noului partid se
va termina cel mai probabil
după alegerile prezidenţiale,
motiv pentru care la compe-
tiţia electorală din toamnă se
va candida sub forma unei
alianţe electorale. 

Ministrul Economiei, Con-
stantin Ni�ă, a declarat la Cra-
iova, după ce a vizitat fabrica
Ford, că în România este nevoie
de "facilită�i, de programe", pen-
tru a convinge popula�ia să cum-
pere mașini produse în �ară.

Un astfel de program ar putea
fi destinat tinerilor, sus�ine mi-
nistrul Economiei, și ar permite
acestora să-și achizi�ioneze în
condi�ii avantajoase un autotu-
rism din produc�ia internă.

„În cifre, Ford înseamnă, anul
acesta, 180.000 de motoare,
70.000 de autoturisme din care,
din păcate, pe piața românească

sunt 2% și asta nu este
bine. Pentru a convin-
ge populația din Ro-
mânia să cumpere
mașini produse în
țară este nevoie de
facilități, de proiecte.
Cum este programul rabla,
ar trebui un program pentru pri-
ma mașină. Dau un exemplu.
Iată, secretarul de stat pentru
politici industriale să găsească
o formulă pentru acest program
prin care tinerii de 18-20 de ani
să-și poată cumpăra o mașină
românească în niște condiții.
Nu știu, discutăm de finanțare

împreună și cu produ-
cătorul și așa mai de-
parte: să folosim
poate mai mult lea-
singul, băncile să

dea drumul la credi-
tare și să se ocupe mai

puțin de titlurile de stat.
Sunt multe lucruri care trebuie
abordate, dar probabil că aceste
chestiuni vor fi detaliate, pentru
că avem și un comitet intermi-
nisterial pentru promovarea in-
dustriei auto și vom face întâlniri
cât mai dese cu cei doi produ-
cători de autoturisme din Ro-
mânia”, a spus Ni�ă.

Municipalitatea braşo-
veană aşteaptă un răs-
puns la cererea de
fi nanţare pentru reabili-
tarea curţii Bisericii Ne-
gre, depusă în luna aprilie
la Ministerul Culturii. 

„La sfârşitul săptămânii tre-
cute am trimis reprezentanţilor
ministerului documentele şi cla-
rificările pe care ni le-au soli-
citat. Proiectul este în evaluare
şi sperăm ca procedura să se în-
cheie cât mai curând”, a declarat
Sorin Toarcea, purtătorul de cu-
vânt al Primăriei Braşov.

Reamintim că municipalitatea
a preluat în administrare curtea
Bisericii Negre, în luna martie,
tocmai pentru a putea accesa
fonduri europene nerambursa-
bile în vederea reabilitării  Curţii
Honterus. 

Valoarea estimată a proiec-
tului de reabilitare a curţii Bi-

sericii Negre este de
8,86 milioane de lei,
finanţarea fiind acor-
dată prin Programul
Conservarea şi Re-
vitalizarea Patrimo-
niului Cultural şi
Natural, parte inte-
grantă a Mecanismu-
lui Financiar al
Spaţiului Economic
European (SEE)
2009-2014. 

Proiect câştigător în
2011. Primăria Mu-
nicipiului Braşov, în
parteneriat cu Paro-
hia Evanghelică C.A.
şi Ordinul Arhitecţi-
lor – Filiala Braşov
au organizat în 2011
un concurs de arhi-
tectură pentru reabi-
litarea curţii Bisericii Negre.
Proiectul câştigător propune so-
luţii estetice şi practice care ţin

cont de multiplele funcţiuni ale
acestui spaţiu, dar şi de impor-
tanţa sa ca monument şi emble-

mă a Braşovului. Se vor face
lucrări pentru restaurarea pavi-
mentului curţii Bisericii Negre

şi înlocuirea macada-
mului existent cu pie-
triş calcaros, rotund,
şi lucrări pentru păs-
trarea şi completarea
rigolelor şi zonelor
pavate din curte, după
conceptul din 1884.
Vor fi amenajate, de
asemenea, accese ru-
tiere pentru trafic
ocazional, însă par-
carea autovehiculelor
în Curtea Honterus
va rămâne interzisă.
Conceptul de mobi-
lare urbană, aşa cum
a fost aprobat de CL,
cuprinde scaune,
bănci, bancă din pia-
tră naturală în jurul
teiului, coşuri de gu-
noi, suport de bicicle-

tă, fântână sau cişmea şi un
panou de informaţii descriptive,
cu scurt istoric şi hartă a mo-

numentelor din cadrul Curţii Bi-
sericii Negre. Reamenajarea va
cuprinde şi câteva lucrări la ac-
cesul în Biserica Neagră, folo-
sindu-se covoare din piatră
naturală în dreptul fiecăreia din-
tre cele şase porţi ale monu-
mentului, dar şi accesele în
corpurile de clădire ale Liceului
Johannes Honterus, respectiv
treptele din piatră. Pe pereţii clă-
dirilor vor fi gravate denumirea
şi câteva date istorice. Sistemul
de iluminat şi branşamentele la
reţeaua de apă vor fi şi ele com-
plet refăcute.

La finalul lucrărilor de des-
cărcare arheologică, Biserica
Neagră a solicitat la rândul său,
prin alte două proiecte, fonduri
de peste 1,5 milioane euro  pen-
tru amenajarea unui muzeu al
Bisericii Negre si pentru inven-
tarierea şi catalogarea obiectelor
descoperite în timpul săpăturilor
arheologice efectuate. A.P.

Primăria Braşov vrea să acceseze fonduri europene pentru a reabilita curtea Bisericii Negre

Proiectul de refacere a Curţii
Bisericii Negre, în evaluare
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Liberalii merg pe mâna lui Johannis

Constantin Niță: Ar trebui 
un program pentru prima mașină
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Bancnotele de 100, 50 și 200
de lei au fost cele mai falsificate
bancnote în România, pe par-
cursul anului trecut. La polul
opus, falsificatorii au scos pe
pia�ă doar trei bancnote de 5 lei
și nici una de 1 leu.

Astfel,  bancnota cu cel mai
mare număr de falsuri înregis-
trate anul trecut a fost cea de 100

lei, care a fost multiplicată de
820 bucăţi.  Un număr de 94 bu-
căţi dintre acestea au fost realizate
pe un material plastic asemănător
substratului de polimer. Pe locul
al doilea în topul celor mai fal-
sificate bancnote se situează cea
de 50 de lei, pentru care s-au în-
registrat 172 de falsuri, potrivit
datelor BNR, citate de econo-

mica.net. Cu un număr de 132
falsuri, bancnota de 200 lei se
află pe locul al treilea în ceea ce
privește cele mai falsificate ban-
cnote. Datele BNR arară că pe
parcursul anului trecut, în �ara
noastră au fost depistate 1.184
de bancnote în lei false. Numărul
reprezintă o scădere de 74% faţă
de nivelul anului 2012.

Selecții de personal la sediul AJOFM Brașov
Agenţia Judeţeană pentru

Ocuparea Forţei de Muncă Bra-
şov organizează astăzi și mâine
selecţii de personal pentru doi
agenţi economici din Braşov,
care au solicitat această activitate. 

Pentru selecţia programată
astăzi,  22 iulie 2014, sunt anun-
ţate 7 locuri de muncă în urmă-
toarele meserii: inginer instalaţii
pentru construcţii, proiectant in-

giner instalaţii, instalator instalaţii
tehnico-sanitare. 

Pentru mâine sunt anunţate
60 de locuri de muncă vacante
în diverse meserii, cum ar fi:
agent servicii client, colector
(creanţe/debite), sudor, amba-
lator manual, casier, lucrător co-
mercial, sortator produse
(so cietate cu activitate de curie-
rat). 

La aceaste acţiuni pot parti-
cipa toate persoanale aflate în
evidenţa AJOFM, precum şi alte
persoane interesate în găsirea
unui loc de muncă, elevi sau stu-
denţi.  Persoanele interesate sunt
invitate să se prezinte, în zilele
de marţi şi miercuri, cu începere
de la ora la 09:00 la sediul
AJOFM Braşov Str. Lungă nr.
1A, camera 8. 

Depozitele bancare, bur-
sa şi chiriile sunt cele mai
profitabile investiții spun
specialiștii.

Prima variantă la îndemână:
depozitele bancare. 

Economiştii spun că bursa e
în creştere, deci e o soluţie tot
mai avantajoasă de înmulţit ba-
nii. Dacă nu, investiţia în imo-
biliare aduce venituri lunare si-
gure din chirii.

14 milioane de români îşi ţin
economiile la bănci. Un top eu-
ropean spune că primim printre
cele mai mari dobânzi din re-
giune. Dar, în ultima vreme,
acestea au scăzut simţitor.

Dobânda medie la depozitele
în lei pe 3 luni este 2,9%, iar
pe un an 3,3%. Economiile în
euro sunt remunerate sub 1,5%
pe an.

Astfel că, dacă ţinem 4.500
de lei într-un depozit, câştigul
la 3 luni va fi de 23 de lei după

ce se plătesc comisioane şi im-
pozitul de 16% aplicat la veni-
turile din dobânzi. Dacă nu
umblaţi la bani timp de un an,
veţi câştiga 115 de lei.

La economiile mai mari, de
45.000 de mii de lei, adică 10
mii de euro, la fiecare 3 luni
banii se înmulţesc cu 270 de
lei. Iar la fiecare an cu 1.230

de lei, mai puţin decât salariul
mediu pe economie.

Dobânzile sunt la mai puţin
de jumătate faţă de acum 2 sau
3 ani, iar specialiştii spun că
vor continua să scadă.

Dar cine are atât de mulţi
bani, cu siguranţă ştie că-i poate
investi în alte moduri mai ris-
cante, dar mult mai profitabile.

Pe bursă, de exemplu, care este
în creştere în ultimii 4 ani.
Cumpărând acţiuni la cele mai
bune companii, câştigurile pot
fi şi de 30% pe an, de 10 ori
mai mari decât la depozitele
bancare. Cine  vrea un câştig
şi mai sigur poate investi în im-
obiliare, închiriind ulterior
locuin�ele. 

14 milioane de români îşi ţin economiile la bănci

Topul celor mai  
profitabile investiţii

Anunţ
Carfil Industrial Parc oferă spre
închiriere, la preţuri foarte avan -
tajoase, spaţii de birouri cu toate
utilităţile, precum şi spaţii de
producţie şi depozitare, astfel: 
Spaţii – birouri: 
◾ 109 mp
◾ 2x65 mp
◾ 255 mp
Spaţii – hală:
◾ 371 mp
◾ 354 mp
◾ 690 mp
Spaţiu depozitare:
◾ 160 mp (etaj)
Pentru detalii: 
Brasov, Str Zizinului Nr 119
Tel 0268.333.674
Fax 0268.321.244
E-mail: cipbrasov@gmail.com

www.cipbrasov.ro

Cele mai falsificate bancnote românești

Compania Fotolia a dezvol-
tat un site care stochează fo-
tografiile făcute cu telefonul
mobil, contribuind la uriașa
„bibliotecă” digitală de ima-
gini, scrie Business Insider.
Astfel, dacă ave�i un smartpho-
ne performant și vă place să
face�i poze, există și o metodă
prin care pute�i face bani din
această pasiune.Traseul este
simplu: încarci poza prin in-

termediul aplica�iei mobile, iar
dacă Fotolia o include în ga-
leria sa, atunci ai șanse să
câștigi ceva bănu�i. În momen-
tul în care cineva dă bani pen-
tru a o descărca, tu vei primi
o parte din aceștia.

Fiecare imagine este taxată
cu cel pu�in trei credite, iar tu
vei ob�ine între 20% și 63%
din această valoare. Suma
exactă este calculată de com-

panie, în func�ie de portofoliul
pe care îl ai și de cât de des
sunt descărcate pozele tale.

Fotografiile pot fi făcute și
trimise celor de la Fotolia prin
intermediul unei aplica�ii care
este disponibilă în magazinele
iTunes și Google Store.

Există însă și alte site-uri si-
milare, care oferă fotografii
contra cost, precum Getty Im-
ages sau Shutterstock.

Cum să faci bani din poze cu smartphone-ul



Cartofii din import cu dia-
metrul mai mare de opt cen-
timetri şi care se vând în ţara
noastră, sunt plini de nitriţi şi
nitraţi, motiv pentru care sunt
interzişi în Uniunea Euro-
peană (UE), averti-
zează conducerea
Federaţiei Na-
ţionale Cartoful
din România.

Cartofii foar-
te mari din pieţe-
le româneşti sunt
toxici pentru om şi
sunt consideraţi fura-
je de fermierii din UE.

„Cartoful care vine din Po-
lonia sau din ţările vestice, de
obicei, este un tubercul de di-
mensiuni mari. În vestul Eu-
ropei nu se consumă tuberculi

uriaşi pentru că acumulează
nitriţi şi nitraţi şi, pentru ei,
sunt în afara STAS-ului. Prac-
tic, preţul este mic, iar româ-

nul se trezeşte pe masă cu el
şi îl mănâncă. Acolo se fac
fertilizări superintensive. Ni-
căieri în Europa nu o să

vedeţi în magazine tuberculi
cât borcanul. Diametrul ac-
ceptat este de 7-8 centimetri,
nu sunt bolovani cum de
multe ori vedem în România.
Cartofii mari sunt nesănătoşi,
ei cresc aşa pentru că sunt

forţaţi să crească, se
tratează cu azot
şi cu tot felul
de îngrăşă-
minte chimice.
Noi nu sun -

tem împotriva
fertilizării, că

este normal să ferti-
lizezi, dar să se facă limi-

tat”, a precizat Gheorghe Bo-
ţoman, preşedintele Fede -
raţiei Naţionale Cartoful din
România (FNCR), scrie zia-
rulring.ro.

Au doar câteva luni, dar
sunt deja aşi în gimnastică!
De cele mai multe ori, bebe-
luşii pot da lecţii de sport
adulţilor de lângă ei, însă
aceste mişcări simple pot fi
considerate exerciţii de gim-
nastică doar dacă sunt repe-
tate cu regularitate. Bebe
Rostogol este  primul şi sin-
gurul  program de stimulare
senzorială prin gimnastică şi
masaj din Braşov, creat spe-
cial pentru prichindei. 

Specialiştii susţin că miş-

carea fizică este singura me-
todă de a întări muşchii şi
articulaţiile bebeluşului, de
a stimula circulaţia periferi-
că, dar şi de a tonifica inima
şi plămânii. Exerciţiile fizice
pe care le fac cei mici alături
de părinţi  contribuie la dez-
voltarea limbajului, a spiri-
tului de observaţie şi a aten-
ţiei.

„Bebe Rostogol” este un
program desfăşurat de Aso-
ciaţia Bucuria Vieţii pentru
grupe de vârstă de la 3 luni

şi până la 5 ani. Proiectul
este coordonat de un antre-
nor de gimnastică artistică
de performanţă.

Lunar, bebeluşii, părinţii
lor, dar şi fraţii mai mari, cu
vârsta de până la doi ani şi
jumătate, pot participa și la
o drumeţie, al cărei traseu
este diferit în fiecare lună.
Mai multe informaţii cu pri-
vire la aceste cursuri găsiţi
pe site-ul beberostogol.ro.

Diana Bjoza 

Campionate şi demons-
traţii sportive, jocuri de
familie, body art, ateliere
creative, lecturi publice,
activităţi interculturale,
expoziţii, spectacole, ani-
maţie şi cea mai mare dis-
cotecă în aer liber sunt
doar câteva dintre eveni-
mentele pe care organi-
zatorii ediţiei a doua a
„Open Park Festival”.

Evenimentul va avea loc în
această săptămână, începând de
joi până duminică, în parcul
Tractorul.

Asociaţia Colors şi Reţeaua
CAN, împreună cu peste 30 de
parteneri locali, cu sprijinul Mi-
nisterului Tineretului şi Sportu-
lui, al Agenţiei Metropolitane
Braşov şi al Primăriei Braşov
vor transforma parcul Tractorul
într-un spaţiu deschis copiilor,
tinerilor şi familiilor acestora,

punându-le timp de patru zile
la dispoziţie peste 100 de acti-
vităţi diferite, grupate în 6 mari
categorii: sport, jocuri, ateliere
artistice, ateliere creative, expo-
ziţii şi spectacole.

„Open Park Festival este sin-
gurul festival cultural outdoor
de tineret care se desfăşoară
într-un parc. Scopul nostru este
de a transforma parcul într-un
spaţiu cultural nonformal, ac-

cesibil copiilor şi tinerilor, dar
şi părinţilor şi bunicilor lor, de
a promova activităţile în aer
liber pe perioada vacanţei de
vară şi de a mobiliza voluntari,
organizaţii neguvernamentale şi

instituţii cu programe similare
în dezvoltarea unui concept cul-
tural unitar, fiind de asemenea
un eveniment propus în concep-
tul pentru susţinerea capitalei
culturale europene, «Braşovia
2021»”, a declarat Claudia
Popa, preşedintele Asociaţiei
„Colors”.

O mulţime de noutăţi faţă de
anul trecut.  Noutăţile acestui an
sunt reprezentate de două cam-
pionate de fotbal şi de volei,
destinate celor cu vârsta de
peste 10 ani, precum şi de
jocuri speciale destinate copiilor
însoţiţi de cel puţin un membru
din familie. Pe lângă demons-
traţiile sportive de gimnastică
masculină, street workout sau
taekwondo, organizatorii au
pregătit sesiuni de gimnastică
pentru cei mici, lecţii de dans,
jonglerii şi bătăi cu apă. În ca-
drul atelierelor artistice, vor
exista mai multe activităţi în ca-

drul categoriei body art (pictură,
tatuaje temporare), dar şi o sec-
ţiune în care participanţii vor
putea afla lucruri noi despre
cultura arabă, persană şi
chineză. În categoria face-a-
book, în acest an vor fi prezenţi,
pentru a susţine lecturi publice,
scriitorul Mihail Vakulovki şi
mai tânăra Petronela Rotar. 

Programul zilnic al atelierelor
şi activităţilor este între orele
10.00 şi 19.00.

De la ora 19.00, zona de lângă
fântâna arteziană din parcul
Tractorul va fi transformată în
cea mai mare discotecă în aer li-
ber din oraş, intrarea fiind liberă. 

Acces gratuit, dar pe baza unei
brăţări de acces. Accesul la eve-
nimente şi competiţii este gra-
tuit, însă se face pe baza  unei
brăţări care poate fi solicitată
pe site-ul plinideidei.ro/opf sau
de la locul evenimentului unde
va exista un Info Point. A.P.

Open Park Festival aduce peste 100 de activităţi nonformale în parcul Tractorul

Parcul Tractorul devine
polul distracției în Brașov

Cartofii uriaşi din pieţe sunt toxici
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Exerciții de gimnastică pentru bebeluși
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Biserica Sfântul
Martin din Braşov

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Biserica Sfântul Martin este
unul dintre cele mai vechi
monumente din Braşov. Edi-
ficiul al fost iniţial biserică
 romano-catolică şi a avut
drept patron pe Sf. Martin de
Tours.

În anul 1395 regele Sigis-
mund a comandat o slujbă
aici, pe una dintre uşi este îns -
cris anul 1522, iar pe clopotul
bisericii „Magister Andreas
de brash, anno 1521”. După
unii istorici, primii proprie-
tari ai mănăstirii au fost că-
lugării franciscani, care au
fost alungaţi pe măsura pă-
trunderii lutheranismului. În
presupusa clădire a mănăsti-
rii, în casa parohială de acum
se pare că a fost prima locaţie
a primăriei oraşului, locul
unde în 1395 s-a semnat tra-
tatul de alianţă între Mircea
cel Bătrân şi Sigismund de
Luxemburg. Înfăţişarea actua-
lă a bisericii datează din 1792,
când suprafaţa a fost dublată.
Din acea vreme datează şi de-
coraţiunile interioare.

Biserica aparţine de Biserca
Evanghelică C.A. din Braşov
(Honterusgemeinde), iar în
prezent slujbă se ţine odată
pe lună, în prima duminică,
în limba română.  

(sursa: www. ro.wikipedia.org)



Una dintre benzile de
circulaţie pe sensul că-
tre Onix ale Bulevardu-
lui Griviţei va fi blocată
succesiv, pe tronsoane
de 50 – 100 de metri,
în următoare lună şi
jumătate. 

Măsura va intra în vigoare
de mâine, 23 iulie, şi este
 necesară pentru săpăturile de
înlocuire a conductei de ca-
nalizare din zonă. Angajaţii
Companiei Apa intenţionează
să desfăşoare lucrările pe pri-
ma bandă a bulevardului, însă
în cazul în care intervenţia va
fi blocată de actuala disşunere
a reţelelor, este posibil să lu-
creze pe banda a doua. 

„Le-am solicitat celor de la
Compania Apa să îşi concen-
treze eforturile pe această
zonă şi să se intervină pe tron-
soane scurte, astfel încât tra-
ficul rutier să fie afectat cât
mai puţin posibil”, a declarat
primarul Braşovului, George
Scripcaru. 

Potrivit primarului, după ce
Compania Apa şi ceilalţi re-
ţelişti vor finaliza lucrările, pe
Bulevardul Griviţei va fi tur-
nat un nou covor asfaltic. 

De asemenea, începând de
astăzi va fi închis accesul auto
(cu excepţia riveranilor) pe
strada Bisericii Române, în
continuarea lucrărilor începu-
te în urmă cu aproximativ o
lună. Lucrările se desfăşoară

pe segmentul dintre străzile
Mihai Viteazul şi Avram Ian-
cu, şi vor fi desfăşurate pe trei
tronsoane, respectivde la
transformatorul din Mihai
 Viteazul până la strada Uni-
versităţii (strada care urcă pe
Colina Universităţii), Strada
Colinei – Strada Sitei şi Strada
Sitei – strada Avram Iancu.
Durata lucrărilor este estimată
la aproximativ o lună. 

Odată cu în-
ceperea lucrări-
lor pe noul
tronson, a fost
redeschisă cir-
culaţia pe seg-
mentul străzii
Bisericii Româ-
ne aflat între
străzile De Mij-
loc şi Avram
Iancu. Aici au
fost finalizate
lucrările înce-
pute în urmă cu
aproximativ o
lună şi a fost
 refăcut stratul

asfaltic pe porţiunea afectată
de săpătură. 

Lucrările fac parte din pro-
gramul multianual de moder-
nizare a reţelei de apă şi
canalizare în municipiul
 Braşov, finanţat prin POS
Mediu, în valoare de 35 de
milioane euro. Contribuţia
Municipalităţii este de 2%
(700.000 de euro). 

A.P.

Restricţii de circulaţie pe
Griviţei şi Bisericii Române

Tablouri inspirate din lite-
ratura clasică şi costume de
secolul al XV-lea sunt expuse
la Muzeul Civilizaţiei Urbane
a Braşovului din Piaţa Sfatu-
lui, în cadrul expoziţiei inti-
tulate „Caligrafie şi pictură
figurativă. Costume renascen-
tiste”.

Tablourile şi costumele sunt
pictate şi executate de surorile
Renate Mildner-Müller
(foto) şi Edith
M i l d n e r
S c h l a n d t ,
care au decla-
rat cu emoţie
că această
combinaţie,
tablouri ală-
turi de rochii
de secol XV,
este o idee ex-
traordinară.

„Am avut
ideea împreună cu sora mea
să facem cândva o expoziţie
împreună în România. Eu fac
multe în Germania unde lo-
cuiesc din anul 1977. Cred că
această combinaţie tablouri
cu rochii a fost o idee extra-
ordinară a sorei mele. Toată
viaţa am pictat şi acest lucru
îl voi face cât voi trăi. Pictez
zilnic aproape întruna. Inspi-
raţia vine de la o pictură la

alta, nu am ceva anume de
unde să mă inspir. Culorile fo-
losite la aceste tablouri sunt
culorii vii, roşu spre portoca-
liu, după ce mi s-a făcut odată
observaţie că pictez numai în
albastru”, a afirmat Renate
Mildner-Müller, potrivit ager-
pres.ro.

Predă pictură, ilustraţie şi
caligrafie în Germania, la nu-
meroase cursuri de master. A

participat la numeroase expo-
ziţii naţionale. A primit premii
pentru ilustrare de cărţi, des-
ign de afişe şi grafică liberă.
Elementul cheie al artei sale
este simbioza dintre pictura
figurativă şi caligrafie.

„Faptul că expun împreună
cu sora mea, lucru la care nu
m-am gândit niciodată este
extraordinar, şi un lucru de-
osebit pentru noi. Am început

să lucrez în anul 1998 şi de
atunci am creat 114 costume.
În expoziţie sunt zece rochii
lungi de secol XV din bumbac,
mătase, dantelă, dar lucrez şi
cu catifea. Majoritatea costu-
melor mele sunt purtate de mu-
zicieni sau de ansambluri de
muzică veche”, a spus Edith
Mildner Schlandt, de profesie
educatoare, citată de ager-
pres.ro..

Fascinaţia artei a
constituit un ele-
ment definitoriu al
vieţii sale, arta fi-
ind prezentă în via-
ţa de zi cu zi a
artistei. Participă la
diferite expoziţii în
Sf. Gheorghe şi
Miercurea Ciuc. A
absolvit cursurile
Liceului Pedagogic
din Sibiu şi a urmat

şi cursurile Şcolii populare de
artă, la clasa prof. Kaspar
Teutsch. A ilustrat diferite ma-
nuale şi cărţi pedagogice. 

Expoziţia este deschisă
până la jumătatea lunii august.

Programul de vizitare a mu-
zeului: Marţi – Duminică
10.00 – 18.00; Luni – închis.

Tarife vizitare: Adulţi –
7 lei; Pensionari – 3 lei;
Elevi/studenţi – 1,5 lei;
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60 de tineri din 25 de ţări,
plimbaţi prin România
60 de tineri din 25 de ţări
vor vizita România, timp de
şapte săptămâni, şi vor face
traininguri în jurnalism,
blogging, fotografie şi social
media, în cadrul unui pro-
iect derulat de AIESEC şi
finanţat de Ministerul Tine-
retului şi Sportului. 
Cei 60 de tineri provin din
Canada, Brazilia, Belarus,
Germania, Grecia, Albania,
Italia, Lituania, Ţările de Jos,

Polonia, Portugalia, Rusia,
Serbia, Ucraina, Egipt, Ma-
roc, Turcia, Liban, India, In-
donesia, Malaezia, Pakistan,
Taiwan.
Proiectul se va desfăşura
concomitent în 3 zone de im-
plementare (Zona 1: Arad,
Craiova, Oradea, Timişoara.
Zona 2: Bucureşti, Constan-
ţa, Galaţi, Iaşi, Piteşti. Zona
3: Braşov, Cluj-Napoca, Si-
biu, Târgu Mureş).

Luptătorii rezistenţei anti-
comuniste au fost come-
moraţi duminică, 20 iulie,
la Mănăstirea de la Sâm-
băta de Sus în prezenţa a
zeci de invitaţi.
Printre cei prezenţi la co-
memorarea acestor oa-
meni s-au aflat rudele
celor care s-au opus aces-
tui sistem şi şi-au sacrificat
tinereţea şi viaţa pentru ca
noi să avem un trai mai
bun. Cel care a iniţ iat
aceste evenimente este
chiar Ion Gavrilă Ogoranu,
unul din ultimii eroi ai re-

zitenţei anticomuniste. Eli-
berarea deţinuţilor politic
a fost stabilită, după ce
România s-a debarasat de
consilierii sovietici care co-
mandau sistemul de secu-
ritate şi imaginaseră iadul
experimentelor concentra-
ţionare în vederea decapi-
tări i elitelor româneşti.
Potrivit statisticilor oficiale,
în ianuarie 1960 numărul
persoanelor condamnate
politic era de 17.613. În-
cepând cu 1962 au înce-
put să fie graţiaţi treptat
mii de deţinuţi politic. 

Luptătorii rezistenţei
anticomuniste, comemoraţi

Caligrafie şi pictură figurativă. Costume
renascentiste – expoziţie vernisată la
Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului
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Cele mai vechi urme de Homo 
Sapiens, descoperite în România

Un grup de oameni de
știin�ă americano-român a
anunţat că în peştera Ciur-Iz-
buc, aflată pe teritoriul comu-
nei bihorene Roşia, se află
cele mai vechi urme de paşi
din Europa, poate chiar din
lume. Potrivit descopera.ro,
încă din anul 1965, în această
peşteră s-au descoperit urme
de paşi, atribuite iniţial unei
familii - bărbat, femeie şi co-
pil - care ar trăit aici în urmă
cu 10.000-15.000 de ani. La
momentul descoperirii, aici
erau aproximativ 400 de
urme, însă turiştii şi explora-
torii au distrus multe din aces-

tea, astfel că în prezent mai
sunt doar 51 de urme, care in-
dică prezenţa a 6 sau 7 oa-
meni, printre care şi un copil.

Datele recente obţinute de
cercetători sugerează însă că
urmele de paşi sunt mult mai
vechi. Potrivit studiului publi-
cat de aceştia zilele trecute în
"American Journal of Physi-
cal Anthropolgy", două oase
de urs de peşteră găsite chiar
sub aceste urme au fost datate
cu carbon radioactiv şi datea-
ză de acum 36.500 de ani.
Astfel, ele devin cele mai
vechi urme de paşi ale Homo
sapiens, descoperite în Euro-

pa. Până acum, cele mai vechi
urme de paşi ale omului mo-
dern găsite pe continentul eu-
ropean au o vechime de
33.000 de ani. În lume, cei
mai vechi astfel de paşi ar fi
cei găsiţi în Tanzania, care au
120.000 de ani vechime. To-
tuşi, acest lucru nu a fost încă
dovedit clar.

Grupul de cercetători din
Ciur-Izbuc a fost format din
David Webb, de la Universi-
tatea Kutztown din Pennsyl-
vania, şi românii Marius
Robu, Oana Moldovan, Silviu
Constantin, Bogdan Tomus şi
Ionel Neag.

Muntele Fuji ar putea erupe din nou, 
după 300 de ani. Panică în Japonia

Pentru prima dată în ultimii
307 ani, vulcanul Fuji din Ja-
ponia este în pericol să erupă,
avertizează seismologii care
au realizat un studiu recent.

Ei au măsurat „zgomotul
seismic" realizând o hartă cu
ultrasunete, pentru a observa
efectele produse de puternicul
cutremur care a avut loc în
2011.

Cele mai mari perturbări în
scoarţa terestră în urma aces-
tui cutremur au avut loc sub
vulcanul Fuji, crescând astfel

presiunea din interior.
Vulcanul a erupt ultima

dată în 1707, erupţia fiind
provocată probabil de un cu-
tremur cu magnitudinea 8,
care a avut loc lângă Osaka
cu doar 49 de zile înainte.

Florent Brenguier, unul din-
tre autorii cercetării, spune că
studiul lor nu arată că vulca-
nul va începe să erupă, dar că
el este în stare critică.

Prin urmare, riscul este
foarte mare şi 8 milioane de
oameni care locuiesc în Tokio

şi în apropiere sunt în mare
pericol în cazul unei erupţii.

Efectele unei erupţii ar fi
catastrofale. Chiar dacă oa-
menii pot fi evacuaţi la timp,
capitala Japoniei, care se află
la doar 130 de km distanţă,
ar fi acoperită de cenuşa vul-
canică.

În anul 2012, cercetătorii
au anunţat că presiunea în ca-
mera de magmă a crescut la
1,6 megapascali, adică de 16
ori mai mare ca nivelul etins
înainte de ultima erupţie.

Terra, Pluto şi Andi au
ajuns la Zărneşti!  Este vor-
ba de trei urşi salvaţi de
Asociaţia de Protecţie a
Animalelor Milioane de
Prieteni.

Doi dintre ei, o ursoaică şi puiul
ei, au scăpat, după un an de lupte
birocratice, de la Zoo Reşita.
Andi, în schimb, are doi ani şi
preferă grătarele şi cartofii. A de-
monstrat acest lucru atunci când
a coborât din pădure la Dâmbul
Morii. La început s-a rezumat să-
şi ia masa la ghena de gunoi a
unui restaurant din zonă. Apoi, a
dat buzna la o nuntă, după care
s-a înfiin�at la un grătar.

Urșii scoși la vânzare în ziare. În
urmă cu un an, sesiza�i de o
mul�ime de iubitori de animale
care deplângeau condi�iile de în-
grijire din spaţiul zoologic de la
Reşiţa, reprezentanţii Asocia�iei
Milioane de Prieteni au purtat
nenumărate discu�ii pentru pre-

luarea lui Terra şi a lui Plu-
to, o ursoaică şi puiul ei. 

„În acel moment, gră -
dina din Reșița  a vea
cinci urși, dintre care trei
își ispășeau pedeapsa în
cuști ruginite. În toamna
anului trecut, ad minis tra -
ția zoo s-a angajat într-un
schimb de animale cu
Zoo Tg Mureș din care
s-a ales cu un urs bolnav,
ce avea să moară în
condiții necunoscute câ-
teva luni mai târziu. Și
tot din grijă pentru ani-
male, în cuștile ruginite
ferite de văzul lumii, o ur-
soaică de 18 ani a dat
naștere la doi pui, la sfârșitul
iernii. 

Pentru a feri puii de viața la
care a fost condamnată mama
lor, AMP s-a oferit să-i preia. Ar
fi fost suficient de mici ca să fie
reabilitați și introduși în natură.
Înainte cu câteva zile de efectua-

rea acțiunii, la sfârșitul lunii apri-
lie, admini stra ția zoo a solicitat
bani în schimbul urșilor, cu
ușurința cu care vinzi papuci
vechi într-un târg second-hand.
AMP a refuzat să finanțeze
această ilegalitate și a sesizat

autoritățile de mediu. La presiu-
nile mass-mediei și ale au to rită -
ților locale, admini stra ția zoo
îm preună cu aleșii locali au fost
nevoiți să cedeze, însă nu înainte
de a face o ultimă încercare: a
scos urșii la vânzare prin

anunțuri date în ziarele locale și
centrale. Lăcomia a avut efecte
adverse: opinia publică a con-
damnat gestul lor și a impus pre-
siunea necesară pentru predarea
animalelor. La nicio săptămână,
administrația zoo a solicitat
asociației «Milioane de Prieteni»

să preia urșii”povestește Li-
viu Cioineag, manager sanc-
tuar. Salvat de la sentinta capitală.
Andi este un alt urs care a
ajuns în sanctuarul de la Zăr-
neşti. „Pentru a evita împuş-
carea ursuleţului neastâmpărat,
Asociaţia «Milioane de Prie-
teni» a solicitat preluarea ur-
sului, pentru care se obţinuse
licenţă de împuşcare. Şi nu pen-
tru că reprezentanţii Regiei care
gestionează pădurea ar fi dorit
moartea ursuleţului, ci pentru
că localnicii care s-au distrat
o vreme, au început să se tea-
mă şi au cerut autorităţilor că
ursuleţul să fie luat din zonă.

Pentru că majoritatea oamenilor
nu ştiu că un animal sălbatic care
intră în contact cu omul chiar
dacă nu se îmblânzeşte, nu mai
se teme de om şi de cele mai multe
ori plăteşte cu viaţa, fără să fie
vinovat” atrage aten�ia Liviu Cioi-
neag.  La sanctuarul de la Zăr-
neşti  locuiesc 81 de urşi.

8 Marţi

Povestea urșilor salvați de
Asociația Milioane de Prieteni



România a învins Rusia
în ultimul meci din Gru-
pa A a Campionatului
European de polo de la
Budapesta din Unga-
ria, scor 11-8. 

Înaintea meciului cu Rusia,
România nu mai avea șanse
de a accede în sferturile de
finală ale Campionatului Eu-
ropean. Un succes împotriva
Rusiei i-ar fi pozi�ionat pe
elevii lui Dejan Stanojevic
pe locul patru în Grupa A,
cu șase puncte, la un singur
meci distan�ă de finala pen-
tru locurile 7-8. 

Început bun de partidă. Ro-
mânii au început bine în apă-
rare şi i-au forţat pe ruşi să
arunce des de la distanţă.
Portarul Stoenescu a reuşit
câteva parade care au gene-
rat contraatacuri periculoase,
iar scorul după prima repriză

era 3-2 pentru România. De-
jan Stanojevic, selecţionerul
naţionalei române a cerut
time out la 4-3, iar sfaturile
sale s-au dovedit eficiente.
Elevii săi s-au desprins pen-
tru prima dată la trei goluri,
6-3, în urma unei aruncări
spectaculoase din întoarcere
a lui Mihnea Chioveanu,
scor care s-a păstrat până la
pauza mare. Tricolorii au
pornit mai slab în manşa a
treia şi Rusia s-a apropiat pe-
riculos la 6-5, dar românii s-
au descătuşat din nou. Patru
goluri consecutive au făcut
ca tabela să indice 9-5 înain-
te de ultimul act. În sfertul
al patrulea, tricolorii şi-au
respectat statutul de favoriţi
şi au gestionat bine ultimele
opt minute. Scor final 11-8
(3-2, 3-1, 3-2, 2-3), iar vic-
toria înseamnă prezenţa în
meciul care oferă biletul pen-

tru finala locurilor 7-8. Ti-
beriu Negrean a fost cel mai
bun marcator al echipei
noastre, cu 5 goluri, restul fi-
ind înscrise de Cosmin Radu
(2), Nicu Diaconu (1), An-
drei Bușilă (1), Mihnea
Chioveanu (1), Mihnea Ghe-
orghe (1). Pentru Rusia au
marcat Dmitri Holod (3),
Artem Odin�ov (1), Albert
Zinatulin (1), Vladislav Ti-
makov (1), Konstantin Ste-
paniuk (1), Roman Șepelev
(1).

Joacă în turneul 7-12. Româ-
nia va evolua acum pentru
locurile 7-12, următorul
meci fiind programat în data
de 25 iulie, cu învingătoarea
dintre Georgia și echipa cla-
sată pe locul 5 în Grupa B
(Fran�a sau Germania). Po-
sibilele adversare ale trico-
lorilor sunt  Georgia, Franţa
sau Germania, selecţionate

mai slab cotate decât Româ-
nia. Dacă vor intra între pri-
mii opt, elevii lui Dejan
Stanojevic îşi vor îndeplini
obiectivul: calificarea la
Mondialul din 2015.

Au fost la 40 de secunde de un
loc între primele șase echipe.
Naţionala României a avut
şansa unei clasări în primele
şase echipe europene, dar a
pierdut dramatic penultima
partidă din grupă, împotriva
Greciei. Jucătorii antrenaţi
de sârbul Stanojevic  i-au
condus pe eleni cu 9-8, cu
40 de secunde înainte de fi-
nal, însă au terminat învinşi
cu 10-9. Iată rezultatele pe
care le-au înregistrat trico-
lorii în meciurile din grupa
A de la Campiopnatul Euro-
pean din  Ungaria: 11-6 cu
Georgia, 4-9 cu Italia,  8-13
cu Muntenegru, 9-10 cu
Grecia și 11-8 cu Rusia.

I-au băgat la apă
SPORT 922 iulie 2014

Cel mai frumos gol
Reuşita din minutul 28 a partidei Columbia - Uruguay, din
optimile de finală a Cupei Mondiale, a mijlocaşului James
Rodriguez, a fost desemnată de FIFA cel mai frumos gol al
competiţiei din 2014. „Părea că e puţin pericol când Abel
Aguilar a trimis o minge lobată către James Rodriguez, care
se afla cu spatele la poartă în apropierea careului mare. To-
tuşi, după două atingeri venite din Rai, şi doar două secunde
mai târziu, portarul Fernando Muslera a fost învins, iar sta-
dionul Maracana a explodat. Rodriguez a preluat splendid
mingea, s-a rotit instantaneu şi a dezlănţuit un voleu apăsat,
care s-a oprit sub bară în faţa a peste 70.000 de spectatori”
a notat fifa.com. Golul a fost votat de peste patru milioane
de oameni pe site-ul FIFA, depăşindu-l astfel pe olandezul
Robin van Persie şi a sa lovitură de cap de la 16 metri din
meciul cu Spania.  James Rodriguez a devenit astfel al treilea
jucător sud-american care câştigă acest trofeu, după golul
argentinianului Maxi Rodriguez contra Mexicului, în Germania
2006, şi Diego Forlan în Africa de Sud 2010.

Stoian va juca la Bari
Mijlocaşul Adrian Stoian a
declarat că noua sa echipă,
AS Bari, este una din princi-
palele favorite la promovarea
în Serie A. „Nu mă aşteptam
să joc din nou în Serie B. Am
vorbit cu impresarul meu şi
am ales împreună să joc la
Bari. Nu îmi pare rău că am
plecat de la Chievo, situaţia era dificilă acolo. Îmi doresc să
joc mult mai bine decât în sezonul trecut. Sper să-mi ajut
echipa, împreună putem fi mai buni. Bari este un oraş care
întotdeauna mi-a plăcut. Proiectul este serios, iar echipa
este una dintre favoritele la promovarea în Serie A. Sunt
fericit că am revenit la Bari. Cred că acum sunt mult mai
matur şi mai imprevizibil decât în urmă cu trei ani când am
jucat aici”, a spus Stoian. Clubul Chievo Verona a anunţat,
sâmbătă, că l-a împrumutat pentru un an pe fotbalistul Adrian
Stoian grupării de eşalon secund Bari.
Stoian, în vârstă de 23 de ani, a mai jucat la Bari în sezonul
2011/2012.

Torres se întoarce acasă
Chelsea i-a cumpărat deja pe Diego Costa şi Filipe Luis de
la Atletico Madrid, iar după aducerea lui Didier Drogba lon-
donezii sunt gata să şi cedeze un jucător pe "Vicente Cal-
deron".  După ce au plătit 60 de euro pentru primii doi,
englezii îi dau drumul lui Fernando Torres pentru a recupera
17 milioane de euro. Negocierile vor mai dura câteva zile,
pentru că Atletico îşi doreşte ca oficialii lui Chelsea să mai
lase din preţ. Directorul executiv al ibericilor, Miguel Angel
Gil Marin, se află în aceste zile la Londra pentru a discuta
detaliile transferului. Jose Mourinho ar agrea şi un schimb.
Chelsea îl vrea pe Miranda în locul lui Torres, însă ibericii
nu sunt de acord, având în vedere că stoperul are o clauză
de reziliere de 30 de milioane de euro, iar pe urmele sale
se află mai multe cluburi mari din Europa.

Halep e a treia în lume
Jucătoarea de tenis Simona
Halep se menţine pe locul
3, cu 6.785 de puncte, în
clasamentul WTA. Halep
este devansată în clasa-
mentul de simplu de spor-
tiva americană Serena
Williams - 9.231 de puncte
şi de jucătoarea chineză Na
Li - 6.960 de puncte. În ierarhia pe acest an (Road to Sin-
gapore), care contează în vederea participării la Turneul
Campioanelor de la Singapore, Simona Halep este în
continuare pe locul doi, după rusoaica Maria Şarapova,
la 11 puncte de aceasta. Între primele 100 de jucătoare
din lume le mai găsim pe româncele: Sorana Cîrstea -
menţinere pe locul 29 (1.521 de puncte), Monica Nicu-
lescu - urcare de pe locul 59 pe 58 (935 de puncte), Iri-
na-Camelia Begu - coborâre de pe 63 pe 64 (888 de
puncte) și Alexandra Dulgheru - urcare de pe 99 pe 96
(637 de puncte).  În ierarhia de dublu, cel mai bine clasată
sportivă din România este Monica Niculescu, care se
menţine pe locul 42, cu 1.850 de puncte.

La finalul sezonului de
coșmar pe care l-au avut în
Liga I, oficialii de la Corona
au decis să desfiin�eze sec�ia
de fotbal și implicit echipa.
Surpriza a apărut ieri când a
fost data limită pentru înscrie-
rea echipelor în eșalonul se-
cund. 26 de echipe și-a
anun�at prezen�a pe cele 28
de locuri disponibile. Cea mai
mare surpriză o constituie în-
scrierea Coronei Braşov, club
despre care se ştia că a renun-

ţat la secţia de fotbal. În
schimb, Vasluiul nu a făcut
niciun demers de a se înscrie
în campionat, în timp ce Mo-
tru a ales să continue la Liga
3. „Vaslui şi Motru nu s-au
înscris, Minerul alegând să
joace în eşalonul terţ” a ex-
plicat Braşoveanu, care a con-
firmat şi informaţia privind
Corona: „Da, este adevărat,
s-a înscris şi Corona. Îşi fac
ei echipă, a spus președintele
LPF2, Auraș Brașoveanu. 

Rus și Bălgrădean sunt liberi
Preşedintele clubului Dinamo,

Constantin Anghelache, a declarat
că a reziliat pe cale amiabilă con-
tractele cu fundaşul Laurenţiu Rus
şi portarul Cristian Bălgrădean,
întrucât nicio echipă nu a fost dis-
pusă să-i achiziţioneze. „Ei şi-au
exprimat dorinţa de a pleca de la
Dinamo încă din iarnă, împreună
cu Grigore. Pentru Grigore am
găsit o echipă şi s-a realizat trans-
ferul, pentru Rus şi Bălgrădean
până azi nu a venit nicio ofertă.
Convenisem încă din 30 mai să
reziliem contractele dacă nu vom
găsi echipe pentru transferul lor.

Dar cum nu a venit nicio ofertă,
am convenit de comun acord re-
zilierea contractelor lor cu data de
azi. Începând de azi sunt jucători
liberi şi îşi pot căuta echipe”, a
spus Anghelache. Întrebat dacă
Dinamo nu a pierdut reziliind con-
tractele celor doi, Anghelache a
spus: „Păi a trebuit să clarificăm
aceste situaţii, pentru că azi începe
oficial sezonul pentru Dinamo.
Dacă nimeni nu a vrut să ia aceşti
doi jucători, de unde să iau bani?
Eu zic că o să câştig bani pe viitor,
pentru că nu le mai plătesc sala-
riile pe 2-3 ani”. 

Corona Brașov s-a 
înscris în Liga a doua
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Sala Festivă a Bisericii Negre (Pia-
ţa Sfatului nr. 18) va găzdui mâi-
ne, 23 iulie, la ora 19:00, un recital
de pian susţinut de pianistul bra-
şovean stabilit în Haga (Olanda),
Johann Markel (foto).

Programul recitalului va cuprinde:
Sonata în Sol major, nr. 16 op.31, de
Ludwig van Beethoven, Wanderefan-
tasie in Do major, D 760, de Franz
Schubert, Nocturne in Fa minor,

op.55 nr. 1, şi Ballade în Sol minor,
nr. 1 op. 23, de Frédéric Chopin şi
Etude în Do diez minor, op. 2 nr. 1,
şi Sonata în fa diez minor, nr.5 op.53,
de Alexander Skrjabin. 

Recitalul de la Braşov face parte
din turneul pe care tânărul pianist îl
întreprinde în Transilvania, acesta
concertând până acum în Mediaş, Se-
beş, Făgăraş, urmând ca turneul să se
încheie la Viscri pe 27 iulie.

Născut la Braşov, Johann Markel
primeşte primele lecţii de pian la vârs -
ta de 10 în Germania. Urmează cur-
suri de pian la Conservatorul din
Nürnberg şi la Conservatorul Regal
din Haga (Olanda). A avut apariţii
concertistice în Elveţia, Italia, Olanda
şi Germania, ca muzician de cameră,
acompaniator sau solist. 

Johann Markel locuieşte în prezent
la Haga şi, pe lângă activitatea solis-
tică, predă pianul la Houtens Muziek
Collectief din oraşul Houten (Olanda). 

Intrarea la recital este liberă.

Horoscopul zilei
Berbec. Munca pe care ai depus-o până acum este pe cale
să se fructifice. Lasă primele rezultate să vorbească pentru
tine, eşti un om de succes şi vei fi un exemplu pentru ceilalţi. 
Taur. Găseşte ceva antrenant de făcut astăzi, latura ta creativă
trebuie să iasă la iveală. Ai multă inspiraţie, ceea ce înseamnă
că poţi face aproape orice.
Gemeni. O situaţie imprevizibilă va clarifica cum stau lucrurile
în relaţia pe care o ai. Poate fi o zi ciudată, însă vestea bună
este că te vei duce la culcare cu sufletul împăcat.
Rac. Astăzi stabileşte-ţi priorităţile înainte de a te implica
în altă activitate. Partenerul de viaţă nu va fi deloc încântat
de orele suplimentare pe care trebuie să le stai. 
Leu. Astăzi încearcă să nu-ţi dezamăgeşti şefii venind târziu
la muncă sau fiind neascultător/oare. Depune mai multe
eforturi, chiar dacă ţi se pare că este inutil în acest moment. 
Fecioară. Astăzi este ziua perfectă pentru a merge la un
consult medical. Situaţia materială este pe cale să se îmbu-
nătăţească, însă trebuie să fii mai chibzuit/ă. 
Balanţă. Schimbă-ţi un pic programul zilnic, ai nevoie de
acest lucru şi trebuie să înveţi să te adaptezi. Ai suficientă
energie pentru a depăşi situaţiile neplăcute.
Scorpion. Dacă vei fi invitat/ă de un prieten la o petrecere
astăzi, nu refuza, cu siguranţă te vei distra şi vei scapa de
energiile negative. Încearcă să te relaxezi mai mult.
Săgetător. Astăzi încearcă să-ţi îndeplineşti sarcinile rapid,
chiar dacă vei fi nevoit/ă să depui eforturi majore. Relaţia
cu partenerul nu mai este chiar atât de plăcută.
Capricorn. Programul tău mult prea încărcat nu îţi lasă niciun
pic de timp liber pentru partener şi asta îţi cauzează probleme
pe plan sentimental. În curând vei avea o pauză. 
Vărsător. Fii deschis/ă ideilor noi, chiar dacă nu toate te în-
cântă. E important să asculţi, iar apoi decizia îţi aparţine.
Fă mai mult sport, vara aceasta trebuie să arăţi bine. 
Peşti. Astăzi nu te aştepta la o mărire de salariu, chiar dacă
o aştepţi de multă vreme. Dacă ai rămas în urmă cu activi-
tăţile casnice, foloseşte la maxim timpul liber pe care îl ai.

Recital gratuit
la Biserica Neagră
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

O colecţie de tablouri cu
peisaje din călătorii şi din lo-
curi minunate pe care le-a vi-
zitat este expusă de Ileana
Sbârcea Mureşan la Galeria
Europe. Culorile preferate
pentru lucrările sale sunt cele
vii.

Ileana Sbârcea Mureşan a
învăţat de la părinţi să preţu-
iască lucrurile simple şi au-

tentice. Tatăl său, medicul
Ioan Aurel Sbârcea – cea mai
proeminentă personalitate a
obstetricii şi ginecologiei din
Braşov, le-a arătat copiilor cât
de importante sunt corectitu-
dinea şi lucrul bine făcut. 

Expoziţia Ilenei Sbârcea
Mureşan de la Galeria Europe
este deschisă zilnic, până la
sfârşitul lunii.

Expoziţie la Galeria Europe
◾ Un ascultător întreabă la Radio
Erevan: 
– Cum se îmbracă eschimoşii?
– Repede!
◾ Un german, un englez şi un ro-
mân vor să treacă graniţa. La graniţă
era un robot care zicea nu. Vine
neam ţul şi zice:
– Mă laşi să trec?
– Nu, zice robotul.
Vine englezul şi întreabă robotul:

– Mă laşi să trec?
– Nu, zice robotul.
Vine şi românul şi zice:
– Te superi dacă trec?
– Nu, zice robotul.
◾ Un elev plângea pe coridorul
 şcolii. Doamna directoare trece şi îl
 întreabă: 
– De ce plângi mă băieţaş? 
– Un copil mai mare mi-a dărâmat
plăcinta. 
– Şi a fost cu intenţie? 
– Nu. A fost cu brânză.

Bancuri

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

ÎN ORDINEA DISPARIŢIEI
-digital– -PREMIERĂ-
(KRAFTIDIOTEN)
(N-15), 115 minute, 
Comedie, Crimă
ora: 13:00

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D– -PREMIERĂ-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30, 16:15

SEX TAPE -digital– -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 20:30, 22:30

CANIBAL -digital-
(IM-18), 116 minute, Thriller
ora: 22:00

NEW YORK MELODY -digital-
(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104 minute, Comedie, Romantic
orele: 18:00, 20:00

CUCEREŞTE-O CU SALSA -digital-
(CUBAN FURY)
(AP-12), 98 minute, Comedie
orele: 18:15, 20:15

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

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -digital-
(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
ora: 15:30

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:15, 22:15

Expoziţii 
◾ Epoziţia 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.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite. 
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014) 
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

5 6 7 9 4 1 2 3 8
9 3 2 8 5 6 7 4 1
1 8 4 3 7 2 6 9 5
8 9 3 2 6 7 5 1 4
6 7 5 4 1 3 9 8 2
4 2 1 5 8 9 3 6 7
3 5 9 1 2 4 8 7 6
7 1 8 6 9 5 4 2 3
2 4 6 7 3 8 1 5 9
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„Au alergat cu toţii, cei
mai mulţi din ţara ve-
che, ca să deschidă larg
uşile şcoalei româneşti
şi în Treiscaune, unde
stăpânirea maghiară a
lăsat urme adânci în
 fiinţa neamului nostru.

Căci s’a înfăptuit unirea cea
mare şi când s’a văzut că pen-
tru consolidarea ei se pun pro-
bleme grabnic de rezolvat,
învăţătorii regăţeni şi-au în-
ţeles chemarea, ei au lăsat fa-
miliile şi situaţiile şi cu multe
sacrificii materiale s’au aşezat
prin satele săcuieşti. Pe alo-
curea au găsit colegi ardeleni
cu cari s’au înţeles şi au înce-
put lupta.

În primele începuturi ei s’au
lovit de însuşi rezistenţa po-
pulaţiei româneşti maghiari-
zată care, neînţelegând rostul
vremii, tălmăcea încă ame-
ninţările ebrediştilor „că stă-
pânirea românească este
provizorie şi vai de Românul
care a agreiat-o când va veni
ceasul răsbunării”.

Îşi poate închipui oricine
mizeria morală şi materială a
bieţilor dascăli de atunci, cari
nu se înţelegeau nici în graiu,

nici sufleteşte cu fraţii de aici,
nici chiar cu copiii pe cari cu
multă trudă îi aduna în şcoala
românească – dascăli plătiţi
mizerabil, cari trebuia să facă
faţă în traiu şi îmbrăcăminte

celor băştinaşi, înconjuraţi de
familie, înstăriţi, hrănită încă
din slănina vechilor privilegii.

Au înţeles aceste lucruri
foş tii conducători ai judeţului
de atunci, d-nii: Rauca a fost

prefect şi deputat, E. Popescu
fost revizor, I. Pop şi Rimbeţi
pretori, etc., cari cu autoritatea
lor, au impus şcoala naţională
dând învăţătorilor nădejdea
măcar, că în ogorul în care
desfundă ţelina va răsare în
curând viaţă românească.

Şi a răsărit: şcolile s’au um-
plut de graiul, cântecul, portul
şi jocurile româneşti. Popula-
ţia a început să iubească pe
micii românaşi, iar luptătorii
cei vajnici, idealişti şi împo-
văraţi de mizerie, au răsărit
în faţa ei într’o lumină nouă,
erau ostaşii unui ideal, apos-
tolii românismului.

Ce ideal măreţ! Crucile
erau proaspete încă pe pă-
mântul idealului milenar. Su-
fletele erau obosite şi minţile
neorientate încă, dar vremea
care cârmueşte pe om, l-a dus
instinctiv pe Românul conş -
tient, să-şi încălzească sufletul
în razele idealului consolidării
unirii sufleteşti.

Au venit mai pe urmă legi
de organizare nouă a şcoalei
şi ameliorarea situaţiei învă-
ţătorilor din „zona eteroglată,
dar legile au rămas legi şi cei-
ce erau cuprinşi de entuzias-
mul luptei, au mers mai

departe ca adevăraţi ostaşi,
unii căzând în brazdă, alţii tre-
când înainte cu bărbăţie.

Astăzi, când fatalitatea sau
greşelile politicianismului de
vorbe au îngenunchiat ţara
sub povara mizeriei ş’a bunu-
lui plac, când ţara cere dela
fiii ei sacrificii şi răbdare şi
când s’a aruncat curba de sa-
crificii asupra funcţionărimii,
învăţătorii din săcuime sunt
loviţi mai greu căci ei n’au
avut vreme să se „situieze”,
mai ales că faimosul articol
159 care promite pământ şi
spor la salar, nu s’a aplicat.

La fereastra şcoalei româ-
neşti apare hidoasă, cucuvaia
amarului şi suferinţii, şi în
 altarul unui ideal se stânge su-
fletul ostaşilor cari au luptat.

Bunilor Români, nu uitaţi
cuvintele marelui Bărnuţ din
1848: „fără de naţionalitate,
nu e libertate, nici lumină ni-
căiri, ci pretutindeni numai
lanţuri, întuneric şi amorţire”. 

Const. Dediu”

(Carpaţii – Anul X, nr. 554;
Joi, 25 Decembre 1930)
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Oraşul de la poalele Tâmpei
se pregătea în iulie 1981, să
găzduiască prin august cel de-
al IX-lea Forum naţional al
Organizaţiei Pionierilor, eve-
niment de o „deosebită im-
portanţă în viaţa purtătorilor
cravatelor roşii cu tricolor”,
scria pentru „DN” Lucia Ba-
ciu, preşedinta Consiliului ju-
deţean al Organizaţiei
Pionierilor. 

Având ca deviză înălţătoa-
re, intergalactică „Urmând
exemplul comuniştilor, tot în-
ainte!”, Forumul naţional va
fi făcut bilanţul realizărilor
măreţe obţinute în perioada
care a trecut de la cea de-a

IV-a Conferinţă naţională a
Organizaţiei Pionierilor, va fi
analizat modul în care s-au
îndeplinit preţioasele „indică-
ţii” ale toarşului Nicolae
Ceauşescu, supranumit în do-
sarele Securităţii de după
1989 „Danubiul gândirii”
(sic!), cuprinse în magistrala
cuvântare lătrată la deschide-
rea lucrărilor Forumului tine-
rei generaţii, va fi dezbătut şi
adoptat hotărâri pentru „îm-
bunătăţirea activităţii în cele
mai importante domenii ale
vieţii pioniereşti”. 

Impunătoarea cetate univer-
sitară de pe Colină va fi fost
în perioada 1-14 august, sediul

în care cei 500 de pionieri din
toate judeţele ţării vor fi des-
făşurat „o bogată şi variată
gamă de activităţi politico-
educative, cultural-artistice şi
sportive”. Un număr de 18

şcoli din municipiul şi judeţul
Braşov vor fi gazdele unor
schimburi de experienţă şi ac-
tivităţi recreative pentru par-
ticipanţii la forum, iar
întreprinderile „Tractorul”,

I.A.Bv., şi Întreprinderea de
sere din Codlea, prima şi ul-
tima demantelate după Zavera
din 1989, vor fi oferit vizita-
torilor „prilejuri de cunoaştere
directă a muncii creatoare des-
făşurată de harnicele colective
din aceste unităţi economice”. 

Formaţiile artistice pionie-
reşti din judeţul Braşov, lau-
reate la ediţia din 1981 a
Festivalului naţional „Cân-
tarea României”, vor fi pre-
zentat pentru delegaţii la
forum un spectacol pe scena
Teatrului Dramatic din Bra-
şov şi o evocare la întreprin-
derea „Tractorul” Bv. Prin
„bogăţia manifestăriilor” pe
care le va fi cuprins Forumul
naţionale al pionierilor se va
fi înscris ca un „moment de
referinţă în ridicarea la cote
calitative superioare ale ac-
tivităţii pioniereşti”. 

(„Drum Nou” – 22 iulie 1981)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Ostaşii unui ideal

„Braşovul – gazdă a Forumului naţional al pionierilor”

22 iulie 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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Nissan Motor va intro-
duce din 2016 elemente
de conducere autonomă
la noile modele, parte a
obiectivului companiei
nipone de a fi printre
primii producători auto
care lansează maşini
„fără şofer”, potrivit
Bloomberg. 

O gamă largă de modele
Nissan vor dispune din 2016
de funcţii precum parcare au-
tonomă şi control al benzii în
trafic, a declarat directorul ge-
neral al companiei, Carlos
Ghosn, care este şi şef al par-
tenerului de alianţă Renault. 

Doi ani mai târziu, Nissan
vrea să ofere maşini care pot
schimba singure banda de
mers, urmând ca până în
2020 autovehiculele să fie ca-
pabile să se descurce singure
în intersecţii. „Trebuie să fii

primul cu elemente foarte im-
portante. Cei care reuşesc să
fie primii au întotdeauna un
avantaj”, a spus Ghosn. 

Printre posibilele avantaje
se numără reducerea număru-
lui de accidente şi a aglome-
raţiei, în timp ce persoanele
pot folosi timpul dobândit ast-

fel pentru alte activităţi. 
Nissan se confruntă cu mai

mulţi rivali în cursa de a aduce
pe piaţă prima maşină auto-
nomă. General Motoros vrea
să dezvolte până în 2020 un
autovehicul autonom care să
poată conduce pe autostrăzile
cu acces controlat din SUA.

Compania germană Daimler
vrea să lanseze începând din
2025 camioane la care direc-
ţia acceleraţia şi frâna sunt
controlate de computer. 

Google a anunţat în luna
mai că va produce pentru tes-
te cel puţin 100 de maşini au-
tonome. 

Maşina fără şofer,
marca Nissan

Românii achiziţionează maşini second-hand
la un preţ mediu de 3.500 de euro

Românii achiziţionează ma-
şini second-hand la un preţ
mediu de 3.500 euro, în scă-
dere, după criză economică,
de la un nivel de 6.000 de
euro, a declarat Mihai Cune,
business manager la Auto -
vit.ro. Potrivit lui Mihai Cune,
preţul mediu de achiziţie în
2013 a fost de 3.500 de euro,
iar pentru 2014 este estimat
un nivel asemănător. Pe plat-
forma online Autovit.ro, 58%
dintre maşinile puse la vân-

zare au preţuri sub 5.000 de
euro, iar 80% sunt sub 10.000
de euro. În fiecare moment,
pe platforma online sunt în
general peste 50.000 de anun-
ţuri pentru maşini şi piese de
schimb. În medie, pe Auto -
vit.ro sunt anunţuri de vânza-
re pentru 25.000–26.000 de
maşini. 

Preţul este elementul esen-
ţial în România în alegerea
unei maşini second-hand, iar
criza a dus preţul mediu de

achiziţie de la peste 6.000 de
euro, cu câţiva ani în urmă, la
sub 3.500 de euro, conform
unui studiu realizat în august
2013. Şi datele Autovit.ro ara-
tă cât de important este un
preţ redus – aproximativ şase
din zece maşini scoase la vân-
zare sunt la sub 5.000 de euro
şi trebuie ţinut cont şi de fap-
tul că în general cumpărătorul
negociază şi preţul final mai
scade cu câteva sute de euro,
a spus Mihai Cune. 

Mazda2 ajunge la a patra generaţie
Mazda a dat publicităţii pri-

mele imagini ale noii generaţii
Mazda2 reprezentantul mărcii
japoneze în segmentul mic
(B). Noul model preia de la
fraţii mai mari Mazda3, Maz-
da6 şi CX-5 liniile de design
care se încadrează în limbajul
Kodo, pe care brandul nipon
îl promovează de doi ani ca

parte a ADN-ului propriu, po-
trivitsite-ului automarket.ro. 

Mazda va beneficia de
aportul unui motor diesel de
1,5 litri denumit oficial
SKYACTIV-D şi are va dez-
volta 105 CP şi 250 Nm. În
plus, clienţii vor avea la dis-
poziţie o variantă pe benzină,
de asemenea de 1,5 litri, care

va purta nu-
m e l e
S K YA C -
TIV-G şi
care va fi
disponibilă
în mai mul-
te versiuni
de putere.
A m b e l e
motoare pot

fi cuplate la cutii manuale sau
automate. 

Alte elemente interesante le-
gate de noul Mazda2 vizează
faptul că modelul vine cu sis-
temul de conexiune MZD
Connect, anunţat ca unul dintre
cele mai sofisticate din seg-
ment, şi cu un pachet de siste-
me de siguranţă ambalate sub
denumirea i-ACTIVESENSE
care ar trebui să-i asigure mo-
delului japonez cinci stele Eu-
roNCAP chiar şi în condiţiile
înăspririi criteriilor de acordare
a punctajului maxim. 

Noul Mazda2 va debuta
oficial pe piaţa din Japonia,
în această toamnă, modelul
fiind denumit acolo, în mod
tradiţional, Mazda Demio. 

Opel schimbă faţa. Corsa al cincilea
Noul Opel Corsa, care va fi dezvăluit la Salonul
Auto de la Paris din octombrie, va avea un şasiu
complet nou, combinat cu motoare şi transmisii de
ultimă generaţie din portofoliul mărcii. Noul Corsa
va avea şi un interior complet nou. Toate modelele
Corsa dispun de o nouă dotare standard care per-
mite reducerea efortului la efectuarea manevrelor
de direcţie la viteze reduse, aşa-numitul mod City.
Sub capota noii „Corsa E” va exista un motor turbo
nou 1. 0 ECOTEC cu injecţie directă şi trei cilindri
de 66 kW/90 CP sau 85 kW/115 CP. 

SUV-ul hibrid Mitsubishi. Outlander PHEV la 49. 588 de euro
Mitsubishi a anunţat un preţ de pornire de 49. 588
de euro cu TVA pentru noul Outlander PHEV care
are un sistem de tracţiune electric permanent de-
numit „Twin Motor 4WD”. Cu bateria încărcată, ma-
şina are un consum de benzină de 1,9 litri pentru
primii 100 km parcurşi şi emisii de 44 grame
CO2/km, cu o viteză maximă de 170 km/h. Bateria
se reîncarcă în cinci ore la o priză convenţională
(230V/10A) şi în 30 de minute la o staţie de reîn-
cărcare rapidă. SUV-ul hibrid japonez are un port -
bagaj de 463 litri, cântăreşte 1.820 kg şi are o
capacitate de tractare de 1,5 tone. 

Telefonul, un pericol. Un an fără permis
Autorităţile din Marea Britanie studiază posibilitatea
introducerii unor sancţiuni drastice pentru a com-
bate utilizarea telefoanelor mobile la volan. Propu-
nerea societăţii civile este ca pedeapsa pentru
folosirea smartphonului să fie de 12 luni de sus-
pendare a permisului. Conform statisticilor, în Marea
Britanie folosirea telefoanelor este cauza pentru
378 de accidente grave care s-au soldat cu 17 morţi
şi 548 de răniţi. 


