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Gazele 
nu se scumpesc

Majorarea preţului la gaze
pentru consumatorii casnici,
care trebuia aplicată din oc-
tombrie, a fost amânată.
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METEO

În perioada 20 septembrie –
5 octombrie 2014 vor avea
loc evenimentele prilejuite de
a IV-a ediţie a Zilelor Cultu-
rale Maghiare din Braşov.
Sărbătoarea a început sâm-
bătă, cu deja tradiţionala ex-
cursie pe Tâmpa, la locul
unde a fost statuia lui Arpad,

şi prelegerea despre istoria
oraşului. Duminică, a fost
deschis târgul meşteşugăresc
şi de gastronomie din Piaţa
Sfatului, care va dura până
joi, 25 septembrie, şi unde
toată lumea va putea gusta
din minunăţiile bucătăriei
maghiare. 

Braşovenii au din nou ocazia
să scape de aparatele casnice
mai mici sau mai mari care
le ocupă spaţiul din casă în
cadrul celei de-a doua cam-
panii de colectare a deşeurilor
electrice şi  electronice
(DEEE), organizată de Aso-
ciaţia RoRec în parteneriat cu

Primăria Braşov, în acest sfâr-
şit de săptămână. RoRec şi
Primăria Braşov vor organiza
din nou cele 14 puncte de co-
lectare devenite deja obişnuite,
iar voluntarii din cadrul cam-
paniei vor prelua echipamen-
tele de mari dimensiuni în
mod gratuit.

Se colectează deşeurile electriceZilele Culturale Maghiare

Ploaie
10°C /11°C

Bursa locurilor
de muncă
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Handbal masculin
sub Tâmpa

Echipa HC RomCri Braşov
a terminat la egalitate (31-
31) în compania formaţiei
CS Universitatea Cluj.

Festival de
comedie la Reduta 

20 de participanţi vor evolua
pe scena Sălii Reduta în cele
4 zile de concurs ale festi-
valului de stand up comedy. 
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Bursa locurilor de muncă este or-
ganizată vineri, 26 septembrie 2014,
cu începere de la ora 09:00, la se-
diul Casei Armatei din Braşov,

Str. Mureşenilor, nr. 29. Evenimen-
tul se adresează în principal absol-
venţilor care nu şi-au găsit încă un
loc de muncă, dar pot participa şi

alte persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă, sau care lucrează, dar
doresc schimbarea locului de muncă
actual. Până acum firmele au anunţat

750 locuri de muncă vacante, 77 locuri
pentru persoane cu studii  superioare
si 673 locuri pentru persoane cu
studii medii. pag. 4

        
    

43 de agenţi economici oferă 
un număr de 750 locuri de muncă vacante
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Mo�iunea de cenzură depusă
de Alian�a Creștin Liberală îm-
potriva Guvernului Ponta a pi-
cat, după ce primit 54 de voturi
„pentru”, mult mai pu�in decât
minimul de 288 necesar demi-
terii Executivului.

Parlamentarii PSD, PC,

UNPR, PLR şi UDMR nu au
participat la votul asupra mo-
ţiunii de cenzură depuse de
ACL. Au pus bilele în urnă doar
deputaţii şi senatorii PNL şi
PDL şi cei neafiliaţi aparţinând
PMP.

Plenul reunit al Camerei

Deputa�ilor și Senatului a dez-
bătut ieri mo�iunea de cenzură
depusă de ACL care avea în ve-
dere OUG 45/2014 privind mo-
dificarea și completarea Legii
pentru alegerea președintelui
României și OUG 55/2014 pri-
vind migra�ia aleșilor locali. 

Reacția MApN după ce Robert Turcescu 
a mărturisit că este ofițer-acoperit

Ministerul Apărării
Na�ionale a reac�ionat la
declara�iile lui Robert Tur-
cescu prin care acesta a re-
cunoscut că a fost ofi�er
-acoperit. „În legătură cu
informaţiile referitoare la
Robert Turcescu, apărute
în spaţiul public în ultimele
zile, facem următoarele pre-
cizări: Ministerul Apărării
Naţionale nu face niciun fel
de comentariu pe marginea
acestui subiect. M.Ap.N.
aplică legile ţării şi consi-
deră că dezbaterile care pot
aduce atingere imaginii Ar-
matei României nu sunt bene-
fice. Dacă se vor constata
nereguli, alte instituţii ale sta-
tului sunt abilitate să se pro-
nunţe”, se arată într-un
comunicat de presă al MApN.

Jurnalistul Robert Turcescu
a confirmat, duminică seară,

în cadrul unei emisiuni la B1
TV, că a fost ofiţer acoperit.
Realizatorul TV a ţinut să pre-
cizeze prin mărturisirea făcută
s-a eliberat de o povară şi
acum este gata să dea soco-
teală în faţa judecătorilor.

„Anunț un singur lucru care
e foarte important pentru

mine: nu am trăit o elibe-
rare mai mare, o sărbătoa-
re mai mare, nu am auzit
lucruri mai frumoase în su-
fletul meu decât astăzi după
ce m-am eliberat de povara
asta. Mi-am dat seama că
e necinstit față de Dumne-
zeu, de mine, de familia
mea, de voi toți, e necinstit,
nu pot să vă mai mint, tre-
buie să spun, să mărturi-
sesc, indiferent ce m-ar
costa asta. Din momentul
în care m-am decis să pu-
blic aceste documente. Mi

le asum. Astăzi sunt împăcat,
am o stare de fericire, de bu-
curie. Am scris acolo că cer
iertare. Le cer iertare tuturor
celor care această povară a
mea îi încurcă. Le spun să mă
judece drept, dar dacă le-am
greșit, le cer iertare”, a com-
pletat Robert Turcescu.

La o săptămână de la în-
ceperea anului şcolar,
scandalul noilor ma-
nuale şcolare continuă.
Protagoniştii acestuia
sunt Ministerul Educa-
ţiei Naţionale (MEN) şi
Federaţia Editorilor din
Ro  mânia (FER).

Astfel, într-un comunicat
remis Mediafax, MEN anunţă
că a fost finalizată, ţinând cont
de decizia Consiliului Naţio-
nal de Soluţionare a Contes-
taţiilor din 10 septembrie,
procedura de reevaluare a
ofertelor de manuale şcolare
pentru clasele I şi a II-a, în
format print şi digital, din ca-
drul licitaţiei privind achizi-
ţionarea acestora, şi că va
informa ofertanţii.

Potrivit MEN, reevaluarea
făcută de Centrul Naţional de
Evaluare şi Examinare
(CNEE) s-a realizat în baza
legislaţiei în vigoare privind
licitaţiile publice. Termenul
de finalizare a reevaluării a
fost stabilit în maximum două
săptămâni de la momentul
publicării deciziei. Reevalua-
rea, subliniază ministerul, este
prima etapă din procedura de

licitaţie, mai precizează mi-
nisterul.

De luni, CNEE va informa
toţi ofertanţii cu privire la re-
zultatele evaluării proiectelor
de manuale depuse. Din punct
de vedere legal, imediat după
această informare, participan-
ţii la reevaluare pot depune
contestaţii. Într-o astfel de si-
tuaţie, MEN arată că va aş-
tepta decizia de soluţionare a
CNSC şi va aplica prevederile
acesteia, în limita termenelor
legale. Licitaţia este, practic,

reluată. Ministerul Educaţiei
nu face publică, însă, lista
ofertelor de manuale selectate
în urma reevaluării.

Tot luni, FER a prezentat
un punct de vedere în care rei-
terează faptul că licitaţia ini-
ţiată de MEN şi contestată a
fost marcată de un „act de
fraudare a rezultatelor”.

„Întrucât ministrul Educa-
ţiei continuă să acuze editurile
ca fiind cele care au blocat li-
citaţia de manuale, facem pu-
blic un prim document care

să dovedească temeinicia şi
gravitatea contestaţiilor noas-
tre. Este vorba despre unul
dintre documentele cuprinse
în dosarul de licitaţie”, arată
Federaţia.

Federaţia prezintă o listă de
şapte manuale declarate câş-
tigătoare la licitaţia contestată
ulterior. Respectivele manuale,
arată FER, ar fi fost declarate
neconforme, potrivit respec-
tivului Raport intern, însă
CNEE le-a declarat confor-
me.

Din cauza licitațiilor contestate, copiii din clasa întâia încă nu au abecedare noi 

Scandalul manualelor continuăArestat pentru „cumpărăturile“ de la Lidl
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov l-
au trimis judecată, în data de  20 septembrie 2014, pe
M.V. M., pentru „furt”. „Din probatoriul administrat în cauză,
a rezultat faptul că, în data de 20.09.2014, în jurul orelor
11.20, inculpatul a sustras din magazinul S.C. Lidl DIS-
COUNT S.R.L., situat pe strada Hărmanului, produse ali-
mentare – respectiv 4 bucăţi de salam de Sibiu, în valoare
de 128,69 lei“. A fost formulată propunere de arestare pre-
ventivă care a fost admisă de către judecătorii din cadrul
Judecătoriei Braşov, fiind emis mandat de arestare pre-
ventivă pe o durată de 30 de zile începând cu data de 21
septembrie 2014“, a precizat  Andreea Monica Ghenu,
prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Braşov.

Bătăușul cu BMW, fără permis, a fost arestat
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov au
dispus, în data de 20 septembrie 2014, trimiterea în ju-
decată a lui V. A.G., pentru „loviri sau alte violenţe” şi  „con-
ducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care
legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de con-
ducere de către o persoană… căreia exercitarea dreptului
de conducere i-a fost suspendat”. „Din probatoriul admi-
nistrat în cauză, a rezultat faptul că, în data de 19.09.2014,
în jurul orelor 14.30, inculpatul, după ce a condus auto-
vehiculul marca BMW pe străzile din municipiul Braşov,
a oprit pe strada Fundătura Hărmanului şi, împreună cu
alte două persoane, a lovit persoana vătămată C.M. cu
bâtele de baseball, cu pumnii şi cu picioarele, cauzându-
i acesteia leziuni traumatice care necesită 25 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare. A fost formulată propunere
de arestare preventivă care a fost admisă de către jude-
cătorii din cadrul Judecătoriei Braşov, fiind emis mandat
de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile începând
cu data de 20 septembrie 2014”, a declarat Andreea Mo-
nica Ghenu, prim procuror adjunct.

Moțiunea de cenzură împotriva 
Guvernului Ponta a căzut



Reducerea contribuţiilor de
asigurări sociale (CAS) cu cinci
puncte procentuale la angajatori
va fi în cele din urmă aplicată
din octombrie.

Legea nr. 123/2014 care sta-
bileşte redu cerea CAS a fost pu-
blicată vineri în Monitorul
Oficial şi este în vigoare, măsura
urmând să se aplice „începând
cu veniturile aferente lunii ur-
mătoare intrării în vigoare a le-
gii”, adică din octombrie.

Contribuţiile de asigurări sociale
vor fi diminuate la angajatori
de la 20,8% la 15,8% din sala-
riul brut al angajatului. Pentru
un salariu de 2.000 de lei net
pe lună, care presupune o chel-
tuială totală a anga jatorului (cu
salariul, impozit şi contribuţii)
de 3.644 lei, dacă angajatorul
nu transferă deloc scăderea CAS
către salariat şi îi menţine sala-
riul, va face o economie de 143
de lei, respectiv 4%. Iar această

sumă economisită poate fi di-
recţionată spre investiţii, care
pot antrena crearea de noi locuri
de muncă.  În situaţia în care
reducerea CAS este transferată
integral la salariaţi şi anagaja-
torul îşi asumă aceeaşi cheltuială
salarială totală ca şi până acum,
respectiv 3.644 lei, salariul an-
gajaţilor poate creşte cu 4%.
Astfel, salariul net s-ar majora
în această ipoteză cu 81 lei, la
2.081 lei.

Preşedintele Băncii Centra-
le Europene (BCE), Mario
Draghi, a avertizat ieri, în tim-
pul unei audieri în Comisia
pentru Afaceri Economice şi
Monetare a Parlamentului Eu-
ropean, că redresarea econo-
mică în zona euro pierde
avânt, transmite agenţia EFE.

„După o anumită relansare
în ultimele trimestre, creşterea
economică în zona euro şi
PIB-ul real au ajuns într-un
punct mort în al doilea trimes-
tru al anului”, a precizat pre-
şedintele BCE. El a amintit că
datele primite pe parcusul ve-
rii arată o evoluţie a econo-
miei puţin sub aşteptări.
Cererea de produse industriale
a oferit în luna iulie câteva
motive de optimism, dar apoi

în luna august s-a înregistrat
un puternic declin, care totuşi
s-a oprit la începutul lunii sep-
tembrie, a semnalat Draghi. 

El a avertizat totodată asu-
pra ratei foarte ridicate a şo-
majului şi asupra slabei
creşteri a creditării, factori
care frânează redresarea eco-
nomică. 

Draghi a admis însă că nu
sunt prognozate riscuri ma-
jore, dar a ţinut să menţioneze
că tensiunile geopolitice ar
putea să diminueze încrederea
consumatorilor şi să descura-
jeze afacerile. 

În ce priveşte inflaţia în
zona euro, Draghi a confirmat
nivelul foarte scăzut al aces-
teia în ultima vreme (numai
0,4% în luna august), tendinţă

despre care a spus că se va
menţine în lunile următoare,
dar se aşteaptă la o creştere
progresivă în anii 2015 şi
2016. El a adăugat că BCE va
monitoriza atent evoluţia pre-
ţurilor şi va avea în vedere
mai ales efectele acestei in-
flaţii scăzute asupra diminuă-
rii creşterii economice. 

Mario Draghi a mai decla-
rat în timpul audierii că insti-
tuţia pe care o conduce „a
făcut un efort enorm în ultimii
trei ani pentru a asigura sta-
bilitatea preţurilor”, a luptat
cu succes împotriva crizei de
încredere în moneda euro, a
oferit sistemului bancar din
zona euro o finanţare fără pre-
cedent, iar scăderea ratelor
dobânzilor a continuat.

Rata plăţii la timp a fac-
turilor s-a deteriorat
pentru al doilea an con-
secutiv. Cu doar 70%
din facturi plătite la ter-
men, clienţii români
sunt, alături de bulgari,
plătitorii cei mai puţin
punctuali din Europa. 

Acestea sunt rezultatele stu-
diului EOS 2014 denumit
"Comportamente de plată în
ţările europene".

Conform acestui studiu,
procentul de facturi achitate
la timp de către românii per-
soane fizice este mai mic de-
cât media est-europeană, de
72%, şi cu mult mai mic decât
media paneuropeană, care
este de 75%. „Persoanele fi-
zice au la dispoziţie un termen

de plată de 33 de zile, faţă de
29 de zile în Europa de Est

(cuprinde Rusia, Polonia, Slo-
vacia, Bulgaria, România,

Grecia, Ungaria), în timp ce
firmele pot achita facturile în

40 de zile, comparativ cu 42
de zile în regiune. Totodată,
perioada de întârziere după
data scadentă în cazul plăţilor
întârziate este de 28 de zile,
cu o zi mai mult decât în re-
giune”, relevă datele studiului.
„În România avem tendinţa
de a face plăţile cu întârziere.
Clienţii din România plătesc
cu întârziere în proporţie de
24%, mai puţin decât în Bul-
garia (25%), dar suntem peste
ţările din Europa”, a declarat
Georg Kovacs, director gene-
ral al companiei EOS KSI
România.

Comportamentul de plată
al companiilor este determinat
de problemele cu lichidităţile,
neachitarea facturilor de către
clienţii proprii şi situaţia eco-
nomică actuală, iar cel al per-

soanelor fizice este influenţat
în principal de şomaj.

„Societăţile comerciale ro-
mâneşti, în comparaţie cu cele
din Europa de Est, consideră
că în următorii doi ani com-
portamentul de plată se va îm-
bunătăţi, în special în sectorul
companiilor. Societăţile co-
merciale însele trebuie să fie
active în acest sens. Spre
exemplu, ele ar putea reduce
termenele de plată sau ar pu-
tea apela la furnizori externi
de servicii pentru administra-
rea creanţelor”, a afirmat Ko-
vacs. 

Pe de altă parte, rata credi-
telor neperformante (datorii
care nu mai pot fi recuperate)
s-a îmbunătăţit semnificativ,
de la aproape 10% în 2012,
la 5% în acest an.

Românii își plătesc 
tot mai greu facturile

Reducerea CAS are „undă verde“

O  treime dintre români îşi achită cu greu facturile la timp
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Președintele BCE: Redresarea 
economică în zona euro „pierde avânt”
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Cele mai multe SRL-D-uri
(Societatea cu Răspundere Li-
mitată - Debutant) au ca
obiect de activitate întreţine-
rea şi repararea autovehicule-
lor (670), construcţiile (630),
transporturile rutiere de măr-
furi (584), restaurante (560)
şi comerţul cu amănuntul
(542), conform datelor remise
luni de Departamentul pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri
şi Turism.

Judeţul Cluj conduce în
clasamentul zonelor, cu 2.036
de SRL-D înfiinţate până pe
19 septembrie 2014 şi 2.020
în funcţiune, urmat de Bucu-
reşti (1.715 înfiinţate şi 1.676
în funcţiune), Timiş (1.091
înfiinţate şi 1.076 în funcţiu-
ne, scrie Agerpres.

Societatea cu Răspundere

Limitată - Debutant (SRL-D)
a fost reglementată prin Or-
donanţa de Urgenţă 6/ 2011,
ca parte a „Programului pen-
tru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinde-
rilor de către întreprinzătorii
tineri” şi are ca obiectiv sti-
mularea înfiinţării de noi mi-
croîntreprinderi şi creşterea
potenţialului de accesare a
surselor de finanţare. Acum,
după eliminarea din 11 iulie
2014 a criteriului de vârstă,
oricine poate să-şi înfiinţeze
un SRL-D şi poate beneficia
de gratuitate la înfiinţare, po-
sibilitatea primirii unui ajutor
financiar nerambursabil de
până la 10.000 de euro şi scu-
tire de la plata CAS-ului din
partea angajatorului pentru
până la 4 angajaţi.

Obiectivul Programului pen-
tru stimularea înfiinţării şi dez-
voltării microîntreprinderilor
îl constituie stimularea înfiin-
ţării de noi afaceri, creşterea
potenţialului de accesare a sur-
selor de finanţare şi dezvoltarea
aptitudinilor an tre pre noriale
ale tinerilor în scopul implicării
acestora în structuri economice
private.

Programul urmăreşte dez-
voltarea aptitudinilor antrepre-
noriale bazate pe cunoaşterea
şi gestionarea optimă a resur-
selor, în vederea adaptării ra-
pide la rigorile determinate de
globalizarea pieţelor, precum
şi stimularea şi sprijinirea de-
marării şi dezvoltării firmelor
nou-înfiinţate (start-up-uri)
prin facilitarea accesului aces-
tora la finanţare.

Sistemul de achiziţii va fi drastic revizuit
Guvernul pregăteşte o mo-

dificare de amploare a siste-
mului de achiziţii, cu noi
reguli care vor permite statului
să nu mai acorde contracte
strict pe criteriul preţului cel
mai scăzut, ci să ia în consi-
derare şi alţi factori, ca livra-
rea, costul pe ciclul de viaţă,
consultanţa, materialele, an-
gajaţii. O primă variantă a noi-
lor reguli va fi redactată până
la sfârşitul acestui an şi se va
baza pe recentele recoman-

dări formulate în domeniu de
către Comisia Europeană.

„Comisia Europeană nu in-
terzice folosirea criteriului pri-
vind preţul cel mai mic la
atribuirea contractelor de
achiziţii publice, dar permite
statului să aibă posibilitatea
să folosească şi alte criterii
pentru un raport preţ-calitate
cât mai bun, astfel încât să fie
selectată o ofertă cât mai
avantajoasă economic, tratată
într-un sens mai larg”, spun

surse citate de Mediafax.
Legislaţia actuală stabileşte

că un criteriu de atribuire a
contractului de achiziţie pu-
blică poate fi ori oferta cea
mai avantajoasă din punct de
vedere economic, ori, „în
mod exclusiv”, preţul cel mai
scăzut, oferta cea mai avan-
tajoasă economic fiind tratată
ca şi criteriu unic numai pen-
tru contractele atribuite prin
procedura de dialog compe-
titiv.

Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea For-
ţei de Muncă Braşov
organizează vineri, la
sediul Casei Armatei,
Bursa Locurilor de
Muncă pentru
Absolvenți. 

43 de agen�i economici
au confirmat, până ieri,
participarea la bursă ofe-
rind un număr de 750 lo-
curi de muncă vacante, 77
locuri pentru persoane cu
studii superioare şi 673 lo-
curi pentru persoane cu studii
medii.

Meseriile cu un număr mai
mare de locuri vacante pentru
studii superioare sunt: inginer
(diverse specializări), func-
ţionar administrativ domeniul
telecomunicaţii, programator,
administrator reţea, consilier
juridic, controlor calitate, res-
ponsabil achiziţii logistică, re-
ferent specialitate marketing,
coordonator vânzări, şef la-
borator, specialist ofertare li-

citaţii publice, etc. şi pentru
studii medii: consilier finan-
ciar, specialist SSM, funcţio-
nar relaţii clienţi, casier,
designer grafică, agent servi-
cii client, secretară, şef uni-
tate, agent servicii client
(limba engleză şi limba ma-
ghiară), agent securitate, ope-
rator CNC, paznic, casier,
vânzător, şofer TIR, şofer au-
toturisme, vopsitor lemn, lă-
cuitor lemn, tehnician în
industria lemnului, instalator,

sudor, strungar, lăcătuş me-
canic, electronist, stivuitorist,
bucătar, barman, ospătar, spă-
lător vase, cameristă, munci-
tor necalificat, etc. 

Bursa locurilor de muncă,
se adresează în principal ab-
solvenţilor care nu şi-au găsit
încă un loc de muncă, dar
pot participa la acest eveni-
ment şi alte persoane aflate
în căutarea unui loc de mun-
că, sau care lucrează, dar do-
resc schimbarea locului de

muncă actual.
De asemenea, AJOFM

Braşov va amenaja un
stand unde persoanele in-
teresate pot primi informa-
ţii despre măsurile active
prevăzute de Legea 76/
2002 privind sistemul asi-
gurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei
de muncă, precum: infor-
mare şi consiliere profe-
sională, medierea muncii,
formare profesională etc.  

Va fi amenajat şi un
stand EURES în cadrul că-

ruia Consilierul Eures va oferi
informaţii persoanelor care
doresc să lucreze în străină-
tate, precum şi informaţii des-
pre modalitatea de a completa
CV-ul online, pe portalul EU-
RES. 

Lista firmelor care doresc
să participe la bursă va rămâne
deschisă până mâine, 24 sep-
tembrie 2014, ora 12.00. In-
formaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0268/416.879
sau 0268/411.960, int.103.

Brașovenii vor avea la dispoziție peste 750 de locuri de muncă

Bursa locurilor de muncă 
la Casa Armatei

Flash economic
Contracte semnate prin POSDRU de 160 milioane euro
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a
semnat 63 de contracte de finanţare pe programul
POSDRU în valoare de peste 160 milioane de euro.
„În următoarea perioadă, septembrie-octombrie, vom
continua să lansăm asemenea cereri de proiect de
peste 600 milioane de euro, astfel încât să finalizăm
şi să consumăm toţi banii alocaţi pentru România în
actualul cadru financiar”, a afirmat Teodorovici. Potrivit
acestuia, este pentru prima dată când evaluarea con-
tractelor durează mai puţin de o lună de zile, iar aceste
contracte sunt semnate înainte de finalizarea proiec-
tului de evaluare. Potrivit ministrului Fondurilor Euro-
pene, prin aceste noi contracte vor fi create 2.700 de
locuri de muncă.

Preţul gazelor pentru consumatorii casnici nu mai crește
Majorarea preţului la gaze pentru consumatorii casnici,
care trebuia aplicată din octombrie, a fost amânată
de Guvern, printr-o hotărâre care prevede şi renego-
cierea calendarului de eliminare a preţurilor regle-
mentate, în sensul extinderii perioadei până la 30 iunie
2021 pentru aceşti consumatori. Hotărârea a fost apro-
bată în şedinţa de ieri a Guvernului. În urmă cu o săp-
tămână, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan
Nicolescu, a anunţat că Guvernul va suspenda pe ter-
men nedeterminat liberalizarea preţului gazelor na-
turale produse în România şi destinate consumului
populaţiei şi va prelungi cu cel puţin doi ani şi jumătate
dereglementarea pieţei gazelor pentru companii. El
a arătat că, pentru a amâna aplicarea majorării preţului
la gaze de la 1 octombrie, Guvernul va trebui să emită
o hotărâre de guvern, iar mai apoi o amânare de câţiva
ani va necesita modificarea Legii energiei electrice şi
a gazelor naturale 123/2012.

Ce tipuri de SRL-D s-au făcut cu ajutor de la stat



La Braşov încă nu a înce-
put distribuirea cardurilor de
sănătate, deşi se anunţase că
din data 19 septembrie do-
cumentele electronice vor
ajunge în casele braşovenilor.
Acest lucru se întâmplă din
cauza modificării la nivel na-
ţional a graficului de livrare
a cardurilor de sănătate. În Ca-
pitală şi în alte câteva judeţe a
început deja distribuirea acestor
documente electronice. „Inițial
Casa de Sănătate din Brașov
era programată pentru data de
19 septembrie. Însă s-a produs
o modificare de  livrare la nivel
național” a precizat Daisa An-
cuţa, purtător de cuvânt al Casei
de Asigurări de Sănătate (CAS)
la Braşov.

Cardul naţional de asigurări

de sănătate este un document
electronic distinct de cardul eu-
ropean de asigurări.  El va fi
distribuit persoanelor cu vârste
de peste 18 ani şi este valabil 5
ani doar pe teritoariul ţării noas-
tre. Cardul de sănătate va facilita
accesul mai rapid al pacientului
la serviciile medicale, iar pentru
a beneficia de avantajele docu-
mentului electronic persoanele
trebuie să fie asigurate, plătind
constant contribuţia pentru să-

nătate. „Acest card conține
date vitale ale pacientului
care vor fi introduse  de către
medicul de familie” a spus
Daisa Ancuţa, purtător de
cuvânt la CAS Brașov. 

Medicii de familie sunt
obligaţi să-şi achiziţioneze
cititoare de carduri, ce au

preţuri cuprinse între 60 şi 350
de lei. Potrivit repre zen tan ţilor
Casei de Asigurări de Sănătate
la Braşov vor fi distribuite 380
de mii de carduri. Braşovenii
trebuie să ştie că dacă vor pierde
documentul electronic vor plăti
pentru un al doilea. Poştaşii vor
merge de 2 ori la fiecare
asigurat acasă, iar cei care nu
vor primi cardul îl vor putea lua
de la sediul casei de asigurări
de sănătate.

Aproximativ 100 de mem -
bri ai Federa�iei Na�ionale
„Solidaritatea” a Pensionarilor
din România au pichetat ieri
sediul Guvernului. Pe parcur-
sul ac�iu nii de protest, o
delega�ie formată din șapte
membri ai FNSPR, condusă
de pre șe din tele Marin Iancu,
s-a deplasat la sediul Guver-
nului, pentru a depune o listă
de revendicări. „În cadrul Gu-
vernului, am avut o întâlnire
cu consilierul primului minis-
tru, urmând ca mâine (marți

- n. r.), de la ora 10,00, să par-
ticipăm la o întrevedere cu se-
cretarul de stat pentru Dialog
Social de la Ministerul Muncii,
pentru a discuta problemele
care ne preocupă. De aseme-
nea, sperăm ca în perioada ur-
mătoare să ne întâlnim și cu
ministrul muncii, doamna Ro-
vana Plumb”, a declarat Marin
Iancu. 

Pensionarii au ieșit în stradă
pentru a solicita în principal
actualizarea punctului de pen-
sie și elaborarea unei noi legi

a pensiilor. 
„Prin acțiunea de pichetare

am solicitat, totodată, și inclu-
derea federației noastre în
Consiliul Național al Persoa-
nelor Vârstnice /CNPV/. Prin
această includere, membrii
FNSPR ar putea beneficia de
fondurile alocate de Guvern,
prin Ministerul Muncii către
CNPV. În acest an, sumele re-
partizate de la buget se ridică
la valoarea de 1.520.000 lei”,
a mai spus președintele
FNSPR.

Braşovenii au din nou
ocazia să scape de apa-
ratele casnice mai mici
sau mai mari care le
ocupă spaţiul din casă
în cadrul celei de-a
doua campanii de co-
lectare a deşeurilor
electrice şi electronice
(DEEE), organizată în
acest sfârşit de săptă-
mână. 

RoRec şi Primăria Bra-
şov vor organiza din nou cele
14 punct de colectare
devenite deja obişnuite, iar
voluntarii din cadrul campa-
niei vor prelua echipamentele
de mari dimensiuni (frigidere
şi maşini de spălat ), în mod
gratuit. Ba mai mult, organi-
zatorii campaniei vor oferi tu-
turor celor care vor scăpa de
astfel de echipamente câte un
cupon cadou în valoare de 40

de lei pentru frigidere şi 20
de lei pentru maşini de spălat,
iar ceilalţi participanţi la cam-
panie vor primi bilete la tom-
bola organizată duminică, 28
septembrie, ora 19.00, la Cor-
tul RoRec din Piaţa Sfatului.
Cei mai norocoşi vor putea
câştiga unul dintre cele 39 de
premii constând în electrocas-
nice noi, respectiv 15 maşini
de călcat, 10 cafetiere, 5 truse
de accesorii scule, 5 polizoare
unghiulare, 2 aspiratoare și 2
cuptore cu microunde.

„Revenim în Municipiul
Brașov cu drag, pentru că
cetățenii au demonstrat de-a
lungul timpului că sunt
interesați să protejeze mediul
și să respecte legea prin colec-
tarea selectivă a deșeurilor
electrice și electronice (DEEE).
Îi așteptăm, așadar, la punctele
noastre de colectare sau la
TelVerde 0800 444 800 pen-

tru a se debarasa corect de
aparatele electrice vechi sau
defecte”, a declarat Mihaela
Sima, manager regional al
Asocia�iei RoRec.

Cele 14 puncte provizorii
de colectare vor fi deschise
sâmbătă şi duminică, între
orele 10.00 şi 18.00, în ur-
mătoarele locuri din Braşov:
Astra, B-dul Saturn nr. 32 -
în faţa Galeriilor Orizont;
Bartolomeu - Str. Gospoda-
rilor nr. 3 - lângă locul de joa-
că; Centrul Civic - la Primă-
ria Nouă -  lângă Restaurant
Sergiana Center; Centrul
Vechi - Str. Avram Iancu, in-
tersecţie cu Str. Bisericii Ro-
mâne; Craiter - Str. Hărma-
nului nr. 110, intersecţie cu
Str. Pavilioanele CFR; Flori-
lor - B-dul Alex. Vlahuţă nr.
10 - în faţă la ITC; Griviţei
nr. 47, intersec�ie cu Str.
Emil Racoviţă, lângă locul de

joacă; Calea Bucureşti - Par-
cul Someş - lângă magazinul
Mega Image; Noua  şi
Dârste  -  Str. Prunului nr 9,
intersecţie cu Str. Levănţicăi;
Prund, Şchei, P-ţa Unirii  -
în staţia RAT din Piaţa Unirii;
Răcădău - Parcul Trandafi-
rilor, lângă Carrefour Magno-
lia; Tractorul - Str. Olteţ nr
12 - lângă Piaţa Tractorul;
Stupini - Str. Bârsei, lângă
Biserică; Centru  - Str. Ni-
colae Iorga, intersecţie cu Str.
Lungă. 

Numărul de telefon  0800
444 800, apelabil gratuit din
orice reţea, va fi pus zilnic în-
tre orele 9.00 şi 17.00 la dis-
poziţia celor care vor solicita
preluarea DEEE-urilor de di-
mensiuni mari. Alături de
acest număr, braşovenii mai
au la dispoziţie şi numărul de
telefon local, 0268/326.041.  

A.P.
Reprezentanții RoRec  au anunțat lansarea noii campanii 

Se colectează deșeurile
electrice în Brașov 

Cardurile de sănătate nu au ajuns la Brașov

SOCIAL 523 septembrie 2014

Pensionarii au protestat în fața Guvernului
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Moara de apă din
Scheii Braşovului 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Vechii locuitori ai Scheiului aveau nu

mai puţin de 26 de mori. 

Aceste mori erau folosite pentru mă-

cinarea grâului, meiului. Unele erau

dârste (piuă rudimentară acţionată de

o apă curgătoare, în care se bat dimia,

postavul, cu ajutorul unor ciocane de

lemn – n.r). În unele cazuri, apa era

adusă la mori prin nişte jgheaburi de

lemn care erau fixate la înălţime şi per-

miteau apei să cadă cu mai multă forţă,

în vederea acţionării roţilor. Morile

erau amplasate de-a lungul principa-

lelor artere de circulaţie care legau

Piaţa Prundului de Pietrele lui Solo-

mon. Tocmai de acea strada se numea

Valea Morilor. Morile au încetat să se

mai învârtă în 1889, când au fost cap-

tate principalele izvoare ce alimentau

morile. În plus, declanşarea războiului

vamal din 1889 dintre Austroungaria

şi România a dus la falimentarea in-

dustriei morăritului din Schei. 

Fotografia este datată din 1895. 



Braşoveanca Delia Duca
reprezintă România în
competiţia Miss Grand In-
ternational 2014 din Thai-
landa, după ce a câştigat
selecţia naţională a aces-
tui concurs de frumuseţe.

În urma selecţiei naţionale
Miss Grand International Ro-
mânia 2014, organizată în Ca-
pitală, Delia Duca a fost
desemnată oficial să reprezin-
te România în cadrul compe-
tiţiei Miss Grand International
2014, competiţie care a de-

butat în acest an pe 17 sep-
tembrie şi se va încheia pe
8 octombrie, în Thailanda.

În competiţie participă 85
de ţări. Marea finală va avea
loc pe stadionul Huamark
din Bangkok, în data de 7
octombrie, fiind transmisă
în direct, online, de la ora
10.00 (ora României, n.r.)
pe pagina: https://www.fa-
cebook.com/miss.grand.ro-
mania.fan.page.

Delia Duca are o înălţi-
me de 180 de centimetri,
dimensiuni 88-60-90, este
licenţiată în Informatică şi

deţine o diplomă de master în
„Algoritmi şi Produse Soft -
ware”. Este programator la
sediul din Braşov al unei
 firme internaţionale de soft -
ware şi prezentatoarea unui
telejurnal de ştiri la o televi-
ziune locală.

Înainte de a fi desemnată
Miss Grand România 2014,
Delia Duca a mai câştigat
 titlurile de Miss Universe Ro-
mânia 2012 şi Miss Intercon-
tinental România 2011.

Delia Duca a avut clasări şi
în topurile altor competiţii in-
ternaţionale de frumuseţe la
care a participat.

Ea este şi arbitru de şah, iar
în luna mai a anului 2014 a
arbitrat cea de-a doua ediţie
a concursului de şah „Cupa
Delia Duca”.

Joacă şah de când avea doar
şase ani, este candidat la titlul
de maestru în şah, iar în anul
2006 a obţinut titlul de cam-
pioană naţională la dezlegări
probleme de şah.

În timpul liber îi place să
înoate, să patineze, să joace
bowling şi să compună pro-
bleme de şah.

O braşoveancă la
Miss Grand International
Delia Duca reprezintă România în competiţia
Miss Grand International 2014 din Thailanda

Braşovenii au din nou oca-
zia să participe la cea de-a pa-
tra ediţie a Zilelor Culturale
Maghiare din Braşov, care se
desfăşoară în perioada 20 sep-
tembrie – 5 octombrie 2014.

Sărbătoarea a început sâm-
bătă, cu deja tradiţionala ex-
cursie pe Tâmpa, la locul unde
a fost statuia lui Arpad, şi pre-
legerea despre istoria oraşului.
Duminică, a fost deschis târgul
meşteşugăresc şi de gastrono-
mie din Piaţa Sfatului, care va
dura până joi, 25 septembrie,
şi unde toată lumea va putea
gusta din minunăţiile bucătă-
riei maghiare. Târgul cuprinde
de asemenea prezentarea meş-
teşugurilor tradiţionale, degus-
tări, dansuri şi cântece
populare pentru cei mici şi cei
mari, expoziţii, prezentare de
modă pentru copii, concerte,
corturi tematice civile şi alte
surprize pe care organizatorii

vă invită să le descoperiţi.
„După ce ultima ediţie a Zile-
lor Culturale Maghiare din
Braşov a avut loc în 1940,
acum patru ani ne-am decis
să reînviem această tradiţie,
pentru a le arăta cetăţenilor
din Braşov dar şi din alte părţi
valorile culturale, dar şi culi-
nare ale etnicilor maghiari.
Este o sărbătoare de două
săptămâni, în organizarea că-
reia s-au implicat toate cultele
religioase maghiare din Bra-
şov, alături de 40 de sponsori
şi de Primăria Braşov. Anul
trecut am avut 17.000 de par-
ticipanţi la evenimentele din
cadrul acestui festival şi sper
ca anul acesta să batem recor-
dul. Ne dorim să dăm ocazia
tuturor să ne cunoască tradi-
ţiile şi cultura, şi sperăm într-
un număr cât mai mare de
participanţi”, a declarat con-
silierul local Toro Tamas. 

Din program mai fac parte
discuţii pe tema IT-ului local,
a tradiţiei şi inovaţiilor din
acest domeniu, precum şi
spectacolul „Electrosmog”,
care se desfăşoară astăzi, de
la ora 18.00, în sala festivă a
Colegiului Naţional Áprily
Lajos. 

Miercuri, pe 24 septembrie,
este din nou rândul blues-ului,
cu muzică live cântată în lo-
calul Avenue Lounge (str.
Mureşenilor), de la ora 19.00. 

Sala congregaţiei din bise-
rica reformată din oraşul nou
(Calea Bucureşti) va fi gazda
unui spectacol cu muzică live
pentru copii, vineri, 25 sep-
tembrie, de la ora 18.00.

Pe 29 septembrie, publicul
va putea viziona un spectacol
de parodie Irigy Hónaljmirigy,
de la ora 19.00.

Un nou concert de blues
este programat pentru 1 oc-
tombrie în Hockey Pub (str.
Bălcescu), de la ora 19.00. Pe
3 octombrie, tot de la ora
19.00, dar în sala congregaţiei
confesiunii unitariene din ora-
şul vechi (Cuza Vodă – Dr.
Victor Babeş), amatorii de vin
vor putea degusta din cele mai
bune vinuri maghiare.
Zilele Culturale Maghiare din
Braşov se vor încheia dumi-
nică, 5 octombrie, cu un con-
cert extraordinar al trupei
maghiare de rock Beatrice. 

A.P.
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Bilanţ Oktoberfest
Ediţia din acest an a Okto-
berfest, care a avut „pro-
gram prelungit”, de 11 zile,
a înregistrat şi consumuri pe
măsură. Astfel, pe parcursul
celor 11 zile de distracţie s-
au consumat aproape 975
de hectolitri de bere şi 40 de
tone de carne, de la mici, la
cârnaţi sau coaste. Organi-

zatorii festivalului au precizat
că numărul celor care au tre-
cut pragul festivalului a fost
de 260.000 de persoane,
dintre care 50.000 au fost
turişti din alte judeţe, care ar
fi cheltuit în afara festivalului,
respectiv pe cazare, mân-
care sau transport, „între 4
şi 6 milioane de euro”. 

Consiliul Judeţean Braşov
şi Muzeul „Casa Mureşeni-
lor” Braşov vă invită astăzi,
la ora 11.00, la vernisajul
expoziţiei „Tipografia A.
Mureşianu” realizată în ca-
drul proiectului „De la Gu-
tenberg la Mureşianu –
proiect de reconstituire a
unei tipografii istorice”.
„Proiectul şi-a propus
 reconstituirea în cadrul ex-
poziţiei permanente a Mu-
zeului „Casa Mureşenilor”
a unei tipografii funcţiona-
le care a existat în secolul
al XIX-lea. Pe baza docu-
mentării istorice realizate
de specialişti s-a reconsti-
tuit instrumentarul tipo -
grafic: zeţăria, rotativa
tipografică şi matriţa tipo-

grafică. În timpul vizitei se
vor face demonstraţii inte-
ractive iar vizitatorii îşi vor
putea tipări numele pe o
replică a „Gazetei Transil-
vaniei” primită suvenir” a
declarat Valer Rus, di -
rectorul Muzeu lui „Casa
 Mureşenilor”. Proiectul fi-
nanţat de Admi nistraţia
Fondului Cultural Naţional
este derulat Muzeul „Casa
Mureşenilor” Braşov alături
de partenerii Complexul
Naţional Muzeal „Curtea
Domnească” Târgovişte,
Asociaţia Cavalerii Cetăţi-
lor Bârsei, Şcoala Genera-
lă nr. 6 „Iacob Mureşianu”,
Liceul „Andrei Mureşanu”
Braşov şi Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna” Braşov. 

Vernisajul expoziţiei
„Tipografia A. Mureşianu” 

Festivalul culturii maghiarilor din Braşov
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Noi dovezi ale existenței apei pe Marte 
au fost descoperite într-un meteorit

O nouă analiză a unui me-
teorit vechi de 1,3 miliarde
de ani, provenit de pe Marte
și care a căzut pe Pământ în
urmă cu mai mult de un secol,
reaprinde discu�ia despre
existen�a vie�ii pe Planeta
Roșie, conform publica�iei
britanice Daily Mail.

Meteoritul Nakhla prezintă
structuri ovoide, asemănătoa-
re fosilelor de celule desco-
perite pe Terra, care au
con�inut apă și pot reprezenta
rezultatul unui proces biolo-
gic. Oamenii de știin�ă sus�in
că în trecut Marte ar fi fost
lovit de asteroizi mari, coli-

ziuni în urma cărora ar fi pu-
tut să apară condi�ii pentru
apari�ia și dezvoltarea vie�ii.

Acest studiu a fost realizat
de o echipă de cercetători din
Marea Britanie și Grecia, din
care face parte și profesorul
Ian Lyon de la School of
Earth, Atmospheric and En-
vironmental Sciences din ca-
drul Universită�ii din
Manchester.

Caracteristicile respective
sunt structuri ovoide formate
dintr-o argilă cu un con�inut
bogat în fier. Meteoritul res-
pectiv con�ine o varietate de
minerale. Prezen�a acestor mi-

nerale sugerează că stratul de
permafrost de la suprafa�a lui
Marte a fost topit în urma
unui impact cu un asteroid și
apoi s-a amestecat cu fluide
de la suprafa�ă și din subsol.

O altă ipoteză sus�ine că
această trăsătură distinctă ar
fi putut fi formată de ac�iunea
unor materiale biologice, fiind
asemănătoare unor structuri
create de organisme unicelu-
lare pe Pământ. Chiar dacă
această ipoteză se va dovedi
falsă, teoria privind impactul
cu asteroizi confirmă că în
trecut pe Marte ar fi existat
condi�ii pentru apari�ia vie�ii.

În oceane sunt mult mai mulți pești și mai
puține deșeuri de plastic decât se credea

În apele oceanelor nu există
atât de multe deșeuri de plas-
tic cum se credea și sunt de
zece ori mai mul�i pești decât
se estima, au constatat oame-
nii de știin�ă participan�i la
expedi�ia spaniolă Malaspina,
relatează EFE.

Coordonatorul proiectului,
biologul Carlos Duarte, a pre-
zentat  la Barcelona rezultatele
celei mai mari investiga�ii
mondiale despre starea glo-
bală a oceanelor și despre bio-
diversitatea lor în secolul al

XXI-lea. Poluan�ii chimici
sunt împrăștia�i peste tot în
ocean, au constatat oamenii
de știin�ă, care au parcurs pe
durata a șapte luni peste
35.000 de mile nautice la bor-
dul a două nave. Cercetătorii
de la Centrul Superior de Cer-
cetări Știin�ifice (CSIC) din
Spania au dezmin�it că ar exis-
ta o insulă de plastic în mij-
locul oceanului și acum
încearcă să afle de ce există
mai pu�in plastic decât se
așteptau să găsească.

Una dintre ipotezele studia-
te este că vreuna dintre bac-
teriile găsite l-ar putea
distruge sau ar putea fi con-
sumat de unii dintre peștii
care trăiesc în adâncuri și pe
care i-au găsit în cantită�i ne-
bănuite până acum. Expedi�ia
a descoperit, de asemenea, că
în oceane trăiesc cu 10% până
la 30% mai mul�i pești decât
se credea până acum. Au fost
descoperite și microorganis-
me care nu se află în nicio
bază de date.

Până anul acesta, cea
mai adâncă piscină din
lume era Nemo 33, din
Belgia, cu 34,5 metri
adâncime.  Însă acest re-
cord este deţinut în pre-
zent de o altă piscină,
construită în urmă cu
câteva luni în Italia - "Y-
40 Deep Joy", care, aşa
cum arată şi numele, are
o adâncime de 40 de
metri.

Piscina, proiectată de arhi-
tectul italian Emanuele Boa-
retto, este parte a unui
complex ultramodern con-
struit într-un hotel de patru
stele, Terme Millepini din
Montegrotto Terme, în regiu-
nea Veneţiei, scrie Daily Mail.

Piscina are o suprafaţă de
21 de metri lungime şi 18
metri lăţime, conţine 4.300
de metri cubi de apă termală,
menţinută în permanenţă la o

temperatură de 32-34 de gra-
de Celsius.

Piscina are mai multe plat-
forme, plecând de la adâncimi
de 1,3 metri până la 12 metri,
iar punctul central al acesteia
îl reprezintă un tunel ce le per-
mite pasionaţilor să coboare

până la 40 de metri adâncime.
O astfel de adâncime este
echivalentul a nouă autobuze
etajate aşezate unul peste ce-
lălalt sau al unei clădiri de 12
etaje. Drept comparaţie, sta-
tuia lui Iisus din Rio de Janei-
ro are 38 de metri, iar Statuia

Libertăţii din New York, fără
piedestal, are aproximativ 45
de metri. Vizitatorii pot prac-
tica sporturi precum scuba-
diving, înot, aqua fitness,
watsu, hidro-kineto terapie
sau activităţi speciale pentru
femeile însărcinate.

Cea mai adâncă
piscină din lume

Gadgeturi toxice pentru mediu și sănătate
Giganții tehnologiei, inclusiv Samsung, Sony și Panaso-
nic, se număra printre companiile care încă folosesc
substanțe chimice periculoase în produsele lor, potrivit
unui raport Greenpeace Green Gadgets. În ciuda pro-
greselor din ultimii ani, raportul arată că cele mai cunos-
cute companii din domeniul electronicelor continuă să
folosesească substanțe toxice în crearea telefoanelor,
televizoarelor, tabletelor, calculatoarelor sau cablurilor,
potrivit The Independent. Raportul evaluează progresul
realizat de 16 companii de top din domeniul electronicelor
în demersul eliminării substanțelor toxice. Însă, potrivit
rezultatelor, în 50% din industria telefoanelor mobile, se
folosesc substanțe periculoase precum polivinilclorid
(PVC) și substanțe ignifuge brominate (BFR). 

Lumina albastră emisă de telefon afectează vederea
Lumina de culoare albastră face parte din spectrul luminii
emise de Soare, ceea ce înseamnă că oamenii sunt ex-
puşi ei în fiecare zi. Totuşi, expunerea pe timpul nopţii
la lumină albastră, care este emisă la niveluri mari de
telefoanele inteligente, tablete, laptopuri şi alte dispozitive
cu ecrane bazate pe tehnologia LED, poate duce la de-
teriorarea vederii, informează businessinsider.com. De
asemenea, expunerea la acest tip de lumină duce la în-
cetarea producţiei de melatonină, un hormon care re-
glează trecerea organismului din starea de veghe în cea
de somn. Când nivelul de melatonină şi ciclul somnului
sunt dereglate, creşte riscul de a dezvolta o serie de ma-
ladii, de la depresie la cancer. Ecranele dispozitivelor fo-
losesc lumina albastră pentru că este foarte puternică
şi permite folosirea aparatelor şi în condiţii de lumină so-
lară puternică, pentru a putea citi afişajul. Oamenii au
început să fie expuşi unor niveluri ridicate de astfel de
lumină doar în ultimii 10-20 de ani.
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Pe scurt



Echipa de handbal mas-
culin HC Rom Cri Brașov
a debutat pe teren pro-
priu în Divizia A. Elevii
antrenorilor Florin Pa ra -
schiv și Alina Teslărașu
au terminat la egalitate
scor 31-31 (18-17) parti-
da disputată în etapa a
doua a diviziei A, în com-
pania formației CS Uni-
versitatea Cluj. 

După ce în prima rundă a
campionatului tânăra echipă
brașoveană HC Rom Cri
Brașov a fost învinsă categoric
de forma�ia Adi Petrea Reși�a,
scor 41-27 (17-12), trupa de
sub Tâmpa a strâns rândurile
și a făcut un meci bun împo-
triva celor de la Univeristatea
Cluj, în etapa a doua.
Brașovenii au arătat foarte bine,
au condus jocul, dar pe final
lipsa de experien�ă, lipsa de lu-
ciditate în momentele impor-
tante și-a spus cuvântul, iar
handbaliștii de la Rom Cri au
fost nevoi�i să se mul�umească
doar cu un punct în această eta-

pă. Pentru trupa de sub Tâmpa
au marcat Stroe 10 goluri, Co-
jocaru 9, Vele 5, Pliot 3, Matei
2, Arnăut și Scalco câte un gol.
În runda următoare, HC Rom
Cri Brașov va evolua, sâmbătă,
în deplasare, în compania
forma�iei CS Universitatea Cra-
iova. Ce este însă foarte im-
portant, este că în Brașov avem
din nou handbal masculin.
Dacă vom avea grijă de acești
copii, cu siguran�ă în doi sau
trei ani vom avea din nou o
echipă în Liga Na�ională de
handbal.

Dezamăgiți de rezultat. Chiar
dacă au evoluat împotriva unor
adversari mai experimenta�i și
chiar dacă jocul a fost unul bun,
handbaliștii de la HC Rom Cri
Brașov erau dezamăgi�i de re-
zultatul final. „Lipsa de
experiență și graba cu care am
abordat jocul pe final, ne-au fă-
cut să greșim. Ne-am dorit foar-
te mult să câștigăm și din acest
motiv au apărut greșelile pe fi-
nal. A fost un meci bun, în care
am arătat ce am pregătit săp-
tămâna trecută la antrenamente,

însă rămâne regretul că nu am
reușit să câștigăm decât un
punct în această etapă. Este o
echipă nouă. Se continuă munca
începută la juniori. Nucleul este
format din juniori la care se
adaugă trei, patru jucători cu
experiență care au mai jucat în
divizie. Încercăm să creștem de
la meci la meci și să acumulăm
experiență la acest nivel”, a de-
clarat la final Rareș Cojocaru.
„A fost un meci destul de bun.
Noi suntem o echipă care s-a
format în urmă cu două luni,
iar ei au déjà un an de divizie
în fața noastră. Cu toate acestea
eu cred că ne-am mișcat destul
de bine. Suferim încă din punct
de vedere al relațiilor de joc, însă
cu timpul se vor rezolva și aceste
problem. Pentru mine trecerea
de la junior la seniori nu a fost
chiar așa de grea, pentru că în
urmă cu doi ani am mai jucat
câteva meciuri în divizie. Nu
avem încă experiența necesară,
dar etapă de etapă vom acumu-
la experiență și vom crește în
valoare. Încercăm să dăm totul
pe teren. Este foarte bine că nu

avem presiune din partea clu-
bului, iar acest lucru ne va ajuta
să creștem”, a declarat și Petru
Stroe. 

Mulțumit de jocul echipei. Teh-
nicianul băie�ilor de la Rom Cri
Brașov, Florin Paraschiv, era
mul�umit de modul în care au
evoluat handbaliștii brașoveni.
„Trebuie să-i felicit pentru cum
au jucat și pentru ce au reușit
astăzi. Din păcate, lipsa de
experiență ne-a făcut să nu
câștigăm acest joc. Am avut și
patru goluri avans, am avut su-
perioritate pe final și am ratat
și o aruncare de la 7 metri. Ne-
a tremurat un pic mâna în final
de meci, dar una peste alta, cred
că a fost un spectacol agreabil
și băieții au arătat un handbal
plăcut. Scopul nostru este acela
de a roda acești junior talentați.
În acest moment nu se pune pro-
blema să aducem jucători. Pro-
babil anul viitor vom aduce trei,
patru handbaliști de valoare pe
lângă care să ne creștem junio-
rii”, adeclarat tehnicanul
forma�iei brașovene, Florin Pa-
raschiv.  

Avem din nou handbal
masculin la Brașov!

SPORT 923 septembrie 2014

Corona rămâne neînvinsă
Echipa de handbal feminin Corona Brașov a rămas neînvinsă
și după runda a șasea a Ligii Naționale. Fetele antrenate
de Bogdan Burcea și Dumitru Berbece au încheiat la ega-
litate, scor 22-22 (13-12), jocul disputat în deplasare în com-
pania formației HCM Roman. După un  început de joc slab
în care Romanul a condus și cu cinci goluri diferență, scor
11-6 în minutul 21, Brădeanu și compania au revenit în joc,
s-au apropiat de adversare și în minutul 44 au trecut pentru
prima dată în avantaj, scor 16-15. Pe final brașovencele nu
au reușit să gestioneze avantajul de două goluri, scor 22-
20 în minutul 57. Cristina Zamfir a ratat o aruncare de la 7
metri în minutul 29, la scorul de 22-22. S-a încheiat egal și
Corona are cinci victorii și o remiză în primele șase etape.
Pentru brașovence au punctat Tudor și Pricopi câte patru
goluri, Țăcălie și Zamfir câte trei reușite, Dincă și Brădeanu
câte două goluri fiecare, Hotea, Apetrei, Bondar și  Chiper
câte o reușită fiecare. De la gazde s-a remarcat Janka Tos-
kovic autoare a opt goluri. Petru Corona urmează jocul de
pe teren propriu cu formația HC Râmnicu Vâlcea. 

Halep vs Muguruza
Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numărul
2 şi locul 2 WTA, o va întâlni pe Garbine Muguruza din
Spania, poziţia 22 în ierarhia mondială, în turul doi al turneului
de la Wuhan din China, dotat cu premii în valoare totală de
2.440.070 de dolari. Muguruza a învins-o, în runda inau-
gurală, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-4, după două ore şi patru
minute, pe compatrioata sa Maria-Teresa Torro-Flor, locul
75 WTA şi beneficiară a unui wild-card.
Simona Halep, care a fost direct acceptată în turul doi la
Wuhan şi Garbine Muguruza nu s-au mai întâlnit în circuitul
WTA. Pentru participarea în turul doi la Wuhan, Halep va
primi 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 12.900 de
dolari. Simona Halep va participa la primul său turneu după
US Open, unde a fost eliminată în turul trei de jucătoarea
croată Mirjana Lucici-Baroni.

Halep rămâne pe doi
Jucătoarea de tenis Simona Halep se menţine pe locul 2,
cu 6.160 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni,
în timp ce Monica Niculescu a urcat pe poziţia 41. Monica
Niculescu, care sâmbătă a câştigat turneul de la Guangzhou,
a urcat de pe locul 60 pe 41, cu 1.160 de puncte. Urmă-
toarea jucătoare din România în această ierarhie este Iri-
na-Camelia Begu, care a coborât de pe locul 53 pe 59, cu
918 puncte. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 84, cu 674
de puncte, iar Alexandra Dulgheru a coborât de pe 99 pe
103, cu 551 de puncte.

Stranierii lui Pițurcă
Selecționerul României, Victor Pițurcă, a anunțat numele
stranierilor pe care se va baza la meciurile din preliminariile
Euro 2016, cu Ungaria și Finlanda. Din lista întocmită de
Victor Pițurcă nu lipsește numele lui Ciprian Marica, cel care
nu va avea drept de joc cu Ungaria, dar va putea fi folosit
cu Finlanda. La 11 octombrie, tricolorii vor juca cu Ungaria
la București, pentru ca la 14 octombrie Raț și compania să
întâlnească în deplasare Finlanda. Iată cum arată lista stra-
nierilor: portari: Costel Pantilimon (Sunderland) și Ciprian
Tătărușanu (Fiorentina); fundași: Gabriel Tamaș (Watford),
Vlad Chiricheș (Tottenham), Dorin Goian (Asteras), Florin
Gardoș (Southampton), Dragoș Grigore (Toulouse), Cosmin
Moți (Ludogorets) și Răzvan Raț (PAOK); mijlocași: Ovidiu
Hoban (Hapoel Beer Sheva), Mihai Pintilii (Al Hilal), Gabriel
Torje (Konyaspor) și Alexandru Maxim (VfB Stuttgart);
atacanți: Bogdan Stancu (Genclerbirligi) și Ciprian Marica
(Konyaspor). Lotul final pentru meciurile cu Ungaria și Fin-
landa va fi anunțat vineri, 3 octombrie.

Pleacă și Khedira!?
Sami Khedira mai are contract până la 30 iunie 2015 cu
Real Madrid și șanse extrem de mici de a continua pe ”San-
tiago Bernabeu”. Presa engleză susține că oficialii celor de
la Arsenal au căzut de acord, de principiu, pentru a-l transfera
la iarnă pe mijlocașul german al celor de la Real Madrid,
Sami Khedira, contra sumei de 11 milioane de lire sterline.
În plus, mai marii clubului din Premier League sunt de acord
să-i achite și mijlocașului suma de 140.000 de lire pe săp-
tămână. Presa din Anglia scrie că totul nu este parafat, dar
șansele ca tranzacția să se materializeze sunt foarte mari,
mai ales că Arsene Wenger l-a dorit pe Khedira și în vară.
Wenger a cheltuit în ultimul mercato 72 de milioane de lire
sterline pentru cinci transferuri majore, dar n-a adus niciun
mijlocaș defensiv după ce Thomas Vermaelen a plecat.

Are soluții pentru națională
Preşedintele FRF, Răzvan

Burleanu, a declarat, într-o
conferinţă de presă, că va avea
o dicuţie cu selecţionerul Vic-
tor Piţurcă pentru că trebuie
să afle despre intenţiile aces-
tuia în ceea ce priveşte pleca-
rea sa, precizând că are soluţii
să-l înlocuiască. „Cred că e
prea devreme să vorbim despre
sume din contract în caz că Pi-
ţurcă ar pleca. În mod cert,
dacă Victor Piţurcă vrea să

plece, pleacă. Federaţia Româ-
nă de Fotbal şi eu nu vrem să
producem niciun prejudiciu
membrilor afiliaţi. Acesta a fost
şi motivul discuţiei în jurul su-
mei de bani, dacă ai o reducere
de la 1.400.000 la 700.000
trebuie să ai acordul Comite-
tului Executiv, fiindcă altfel ar
însemna să afectezi bugetul
FRF. Am fost surprins de reac-
ţia lui Piţurcă, dar mai mult
de atât ce pot să spun? Eu unul

nu am o explicaţie, cred că
doar Victor Piţurcă poate da.
De ce a avut această schimba-
re. Rămâne la echipa naţiona-
lă, înseamnă că se simte bine.
Nu am avut nicio întâlnire cu
el după acel eveniment, pentru
că am fost foarte prins. Cred
că vom avea săptămâna aceas-
ta o discuţie, pentru că în mod
cert nu-mi place absolut deloc
să fii preşedintele federaţiei şi
o persoană din subordinea ta

astăzi spune că este antrenor
şi mâine spune că nu este an-
trenor. Lucrurile trebuie clari-
ficate, ori eşti, ori nu eşti. Sau
până când vrei să fii antrenor,
astfel încât să poţi să iei nişte
decizii până la acel moment”,
a declarat Burleanu. Preşedin-
tele FRF a precizat că are so-
luţii de rezervă în cazul în care
Victor Piţurcă îşi va arăta din
nou intenţia de a părăsi echipa
naţională.
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20 de participanţi vor
evolua pe scena Sălii Re-
duta în cele 4 zile de
concurs la Stand-up fest.

Evenimentul a fost conce-
put ca un festival naţional de
stand-up comedy ce permite
tinerilor debutanţi de a se lan-
sa şi de a se afirma în lumea
artistică a comediei.

În plus, în
fiecare seară
sunt invitaţi
unii dintre cei
mai cunoscuţi
stand-up-eri din
România: Bobo-
nete, Vancica, Teo,
Vio, Costel, Bor-
dea, Sorin Parcalab,
Sergiu,  Andrei,

 Natanticu.
Biletele se pot achiziţiona

de la Centrul Cultural Reduta
sau online de pe www.bilete-
brasov.ro

Program Stand Up Fest 2014
Vineri, 26 septembrie

19.00 – Semifinala I
(10 concurenţi)
Show: Bordea, Sorin Par-
calab & Natanticu
Preţ bilet: 35 lei.

Sâmbătă, 27 septembrie
19.00 – Semifinala II

(10 concurenţi)
Show: Raul Gheba, Sergiu
& Andrei
Preţ bilet: 35 lei.

Duminică, 28 septembrie
19.00 – Finala Stand Up
Fest (6 concurenţi)
Show: Bobonete & Vanci-
ca
Preţ bilet: 45 lei.

Luni, 29 septembrie
19.00 – Seara de gală:
Show câştigători Stand Up
Fest 2014
Show: Teo, Vio şi Costel
Preţ bilet: 45 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi vei fi în măsură să rezolvi o problema materială
cu ajutorul unui prieten. A sosit momentul să încerci să-l
înţelegi mai mult pe iubita/ul tău şi să laşi critica deoparte. 
Taur. Astăzi, încearcă să ai mai multă grijă de organismul
tău, consumă alimente mai uşoare şi mergi pe jos. Singu-
rătatea este cel mai mare duşman al tău. 
Gemeni. Viaţa ta amoroasă nu va cunoaşte probleme în aceas-
tă zi, dar nici nu va evolua. Nu te încrede în prietenii noi şi
ai grijă să nu te destăinui mai mult decât ar trebui.
Rac. Astăzi vei întâmpina câteva dificultăţi în activitatea
profesională, dar vei fi în măsură să le rezolvi fără prea mari
probleme.
Leu. Astăzi nu-ţi lăsa stilul autoritar să apese prea mult asupra
membrilor familiei tale, pentru că există riscul unei discuţii
aprinse. Încearcă să îi respecţi pe cei din jurul tău.
Fecioară. Încearcă să legi un dialog calm şi sincer cu partenerul
de viaţă, indiferent de supărarea pe care o simţi. Încearcă
să nu scapi oportunităţile care apar din când în când.
Balanţă. Astăzi vei avea dificultăţi în alegerea noilor relaţii
amoroase şi va trebui să cântăreşti avantajele şi dezavantajele
fiecăreia dintre ele. Nu te arunca cu capul înainte.
Scorpion. Fii mai distant/ă cu persoanele care te stresează,
altfel rişti să te alegi cu dureri serioase de cap. Nervii îţi
sunt puşi la încercare.
Săgetător. Nu face schimbări doar pentru că aşa simţi tu să
faci într-un anumit moment. Ai nevoie nu numai de inspi-
raţie, ci şi de o analiză amănunţită. Nu te juca cu focul! 
Capricorn. Relaţia ta de cuplu se pare că este pe cale să ia o
întorsătură critică, aşa că cel mai indicat ar fi să cauţi sprijinul
persoanelor care chiar te pot ajuta. 
Vărsător. Relaţia ta amoroasă merge din ce în ce mai bine,
aşa că astăzi vei fi plin/ă de energie pozitivă. Vei fi tentat/ă
să faci unele ilegalităţi, însă vei reuşi să te opreşti la timp. 
Peşti. Vei fii destul de generos/oasă astăzi, cel puţin la nivel
verbal. Unele sfaturi pe care le dai se vor dovedi că au fost
chiar utile, şi pentru asta vei fi apreciat/ă şi recompensat/ă.
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În această săptămână la
Teatrul „Sică Alexandrescu”
sunt programate următoarele
spectacole: 

Joi, 25 septembrie 2014,  ora
19.00 – sala Studio. „Olenka”
de Vasili Sigarev. Regia: Sân-
ziana Stoican.

Vineri, 26 septembrie 2014, ora
19.00 – sala Studio. „Povestiri
alese” de Donald Margulies.

Regia: Vlad Zamfirescu
Sâmbătă, 27 septembrie 2014,

ora 19.00 – sala Studio. „Secto-
rul S” de Emanuel Pârvu. Re-
gia: Emanuel Pârvu.

Duminică, 28 septembrie 2014,
ora 19.00 – sala Mare. „Fante-
ziile sexuale ale soţului meu
aproape că m-au înnebunit”
de John Tobias. Regia: Şerban
Puiu.

Spectacole la Dramatic
◾ Soţia către soţ:
– Gata, m-am săturat! Dau divorţ,
iar maşinile le împărţim în mod
egal. Mie Mercedesul, ţie maşina
de spălat!!!
◾ Soţul şi soţia în pat. În somn, soţul
încearcă să-şi sărute consoarta.
Aceasta, surprinsă, îl respinge.
– Vai, iubitule, ce faci? Mă săruţi în
miez de noapte?

– Aaa, tu erai?!, răspunde el sur-
prins.
◾ Tatăl către fiu: „Felicitări cu ocazia
majoratului. De azi înainte poţi face
tot ce vrei... până la căsătorie.”
◾ – Hai la o bere!
– De când s-a mutat soacra la mine,
nu mai beau!
– De ce?!?
– N-am chef s-o văd în dublu exem-
plar...

Bancuri

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

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

AMERICA, VENIM! -PREMIERĂ-
(AP-12), 90 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:30
SCHIMB DE DAME -PREMIERĂ-
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie, Crimă
orele: 19:15, 21:30
BRÂNCUŞI... DIN ETERNITATE -PREMIERĂ-
(N-15), 116 minute, Dramă
ora: 13:00
LABIRINTUL: EVADAREA -PREMIERĂ-
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 18:30, 21:00
DACĂ AŞ RĂMÂNE
(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
ora: 16:00
PRECUM ÎN IAD, 
AŞA ŞI PE PĂMÂNT
(AS ABOVE, SO BELOW)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
orele: 15:15, 21:45

ÎN MIJLOCUL FURTUNII
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:15, 17:15

DARUL LUI JONAS
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
ora: 14:00
GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:00

Expoziţii 
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – Expoziţie permanentă. Cărţi,
documente, imagini din arhiva istorică a Muzeului
Primei Şcoli Româneşti. Deschisă zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică şi
sculptură. O expoziţie a Institutului pentru relaţii
externe, Stuttgart. Deschisă până în 30 noiembrie
2014 la Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Albumul de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele – Expoziţie de fotografie veche
la Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A)
◾ 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.

Astăzi în Braşov

Stand-up fest
la Reduta 
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Din presa maghiară
Sport. Câteva cuvinte despre violenţa în fotbal

În articolul semnat de Székely Géza se prezintă rezultatul
unui sondaj de opinie privind scăderea semnificativă a
numărul de spectatori de la meciurile de fotbal. Majori-
tatea intervievaţilor au fost de părere că jocul de fotbal
nu mai este asa de spectaculos, iar scenele de violenţă
şi duritate umbresc acest sport şi îi determină pe spec-
tatori sa nu mai vină la meciuri.
„Sportul nu trebuie să orbească judecata jucătorilor, ca
ei să pună mai presus de întrecere victoria şi să atenteze
la sănătatea adversarului. Cei care se poartă în acest
fel nu-şi au locul pe terenul de joc, unde trebuie să domine
întrecerile într-un mod nobil. Numai printr-un joc specta-
culos şi fair-play se pot atrage spectatorii la meci”.

(Brassói Lapok, an 34, nr. 82, 8 aprilie 1928, p.26

Explozie la Fabrica de Celuloză de la Zărneşti
O explozie puternică a avut loc în data de 7 aprilie 1928
la Fabrica de Hârtie de la Zărneşti. Au fost răniţi cinci
muncitor grav, iar daunele materiale s-au ridicat la un
milion şi jumătate.

(Brassói Lapok, an 34, nr. 84, 12 aprilie 1928, p.7

Concert Jekelius Lissmann
Concertul artiştilor din Berlin este aşteptat cu mare interes
şi va avea loc în Aula Gimnaziului Honterus. Muzicienii

străini vor fi acompaniaţi la pian de profesorul braşovean
Victor Bickerich. El îi va însoţi şi la concertul susţinut în
Bucureşti.

(Brassói Lapok, an 34, nr. 86, 14 aprilie 1928, p.9)
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Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Staţiune balneo-climaterică
Băile Voineşti–Covasna
Foste Contele Mikeş-Transilvania

23 septembrie 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”

La 15 Iunie a. c. se vor
redeschide renumitele
băi Terapetice, calde şi
reci, de borvis, acid car-
bonic, fier etc., etc., spe-
ciale pentru anemie,
clorosă, boli de femei
etc. mofete (băi gazoa-
se) de acid carbonic, re-
numite pentru astmatici
şi boli de inimă.

Isvorul Cifra-Cut, cu apă
minerală renumită pentru boli
de intestine, ficat, căi urinare.

Băile sunt instalate pe o
poziţiune din cele mai pito-
reşti din apropierea imediată
a pădurilor de brazi, regiune
sub-alpină.

Un serviciu special medical
cum şi d-na dr. Maria Flores-
cu din Brăila sunt la dispoziţia
Onor. vizitatori ai acestor băi.

Restaurant românesc de pri-
mul rang, bodegă, salon intim,
distracţiuni familiare, joc de po-
pice precum şi alte diferite dis-
tracţiuni, ca: baluri, serbări, bătăi
cu serpentine şi confeti, cum şi
o orchestră naţională bine aran-
jată vor procura o plăcută re-
creaţiune în tot timpul sezonului
(15 iunie până la 1 Septemvrie a. c.).

În localitate sunt camere
suficiente bine întreţinute şi

cu preţuri modeste, pentru a
satisface pe Onor. vizitatori.

Cu stimă
Constantin Negură

Proprietar şi exploatator
al băilor şi restaur. –

Voineşti 

(Carpaţii, anul II, nr. 23,
Vineri 12 Maiu 1922)

Din vechime, Ţara Bârsei era
renumită pentru sălbăticiunile
sale de la urs la cerb, de la dropie
la potârniche iar printre acestea,
păsările răpitoare erau în trecut,
deosebit de numeroase. În seco-
lele XV-XVII Braşovul a fost un
centru important pentru tranzitul
şoimilor destinaţi Porţii Otoma-
ne, dar şi ca furnizor de şoimi
crescuţi şi dresaţi precum şi fur-

nizor de accesorii aferente: mă-
nuşi speciale, scufii, curele de
piele brodată. Dresarea păsărilor
se făcea la Braşov, la Bran ori
la Săcele, iar preţul unui şoim
era cotat cu 1-2 florini. (Filipaş-
cu, Alexandru. Cavalerii văzdu-
hului se retrag în legendă, 

(Astra, nr. 4, aprilie 1967)

Braşovul furniza Orientului şoimi de vânătoare

Cristina Baciu

Mihaela Lupu 



me de dioxid de carbon pe
kilometru parcurs, potrivit
Autoblog.

Motorizarea este hibridă
şi asociază un motor pe
benzină 1.0 SCe, în trei ci-
lindri care dezvoltă 75 CP,
cu un motor electric de
50 kW, scrie Promotor.

Modelul cu aspect futu-
rist Eolab nu va ajunge pe
liniile de producţie ale con-
structorului francez fiind
doar un concept ce înglo-
bează peste 100 de inovaţii
pe care le vom regăsi în anii
următori la maşinile de se-
rie ale Renault.

12 AUTO

Constructorul de automobile Renault va pre-
zenta la Salonul Auto de la Paris conceptul Re-
nault Eolab – maşina care consumă 1l/100 km.

Francezii vor să concureze astfel cu performanţele
celor de la Volkswagen care vând din 2013 modelul
XL1, cu un consum similar.

În construcţia modelului Eolab s-a utilizat o combi-
naţie de materiale uşoare, precum aluminiu şi magneziu.
Maşina cântăreşte 400 de kilograme şi emite 22 de gra-

Maşina care consumă
un litru la suta de kilometri

Noua Clasă B de la Mercedes-Benz

A doua generaţie a Clasei B
a deschis porţile unei noi ere
compacte în istoria Mercedes-
Benz. Peste 350.000 de uni-
tăţi ale modelului sports tourer
au fost comercializate de la
lansarea sa pe piaţă, la sfârşi-
tul anului 2011.

Designul
e s t e  d e
acum mult
mai rafinat,
iar oferta de
motorizări
rămâne uni-
că în seg-
mentul său:
cinci propul-
soare diesel

cu cifre de consum mediu ce
variază între 3.6 şi 5.0 litri
pentru 100 km parcurşi, patru
motoare pe benzină foarte efi-
ciente cu consumuri medii în-
tre 5.4 şi 6.6 litri pentru 100
km parcurşi, precum şi siste-
me de propulsie alternativă

(B 200 Natural Gas Drive şi
Clasa B Electric Drive).

Sistemul de tracţiune inte-
grală 4MATIC rămâne dispo-
nibil în continuare pentru
noua Clasa B. Mai mult, va-
loarea coeficientului aerodi-
namic de doar 0.25 rămâne
valoarea record a segmentului. 

Premiera mondială a noii
Clasa B are loc la Salonul
Auto de la Paris între 4 şi
19 octombrie. Noile modele
Clasa B vor ajunge în show-
roomuri pe 29 noiembrie
2014. 

Preţurile încep de la 20.705
Euro + TVA pentru versiunea
B 180.

Cadillac ATS Coupe va
ajunge oficial şi pe piaţa din
Europa. Modelul îşi propune
să fure din clienţii lui BMW
Seria 4 sau Audi A5 cu aju-
torul unui design curajos şi al
unui motor pe benzină de
aproape 300 de cai putere,
conform automarket.ro.

Lista de echipamente teh-
nologice include conexiune
Bluetooth pentru telefon, re-
cunoaştere vocală, dictarea
mesajelor text, instrumente
de bord proiectate pe un ecran
de 5.7 inch, head-up display
color, un ecran tactil de 8 inch
cu cristale lichide, dedicat sis-

temului mul-
t i m e d i a
CUE, sistem
audio Bose
cu funcţie de
Active Noise
Cancelation
şi 12 difu -
zoa re. O nou -
tate absolută
o va constitui
staţia de încărcare wireless
pentru telefoane mobile, am-
plasată la interior.

Noul Cadillac ATS Coupe
este oferit alături de un motor
de 2.0 litri benzină, supraali-
mentat, capabil să livreze 276

de cai putere şi 400 de Nm.
ATS Coupe poate accelera de
la 0 la 100 de km/h în doar
5.8 secunde. Noul Cadillac
ATS Coupe îşi va face debutul
european cu ocazia Salonului
Auto de la Paris, luna viitoare. 

Vânzările de maşini electrice s-au dublat în Europa
Vânzările de vehicule electrice s-au dublat în fiecare
an în Europa, începând din 2010 când s-au comercia-
lizat pentru prima dată, ajungând în 2013 la 50.000
de unităţi, arată un raport al Fundaţiei Europene pentru
Transport şi Mediu. Cele 50.000 de maşini electrice
comercializate în trei ani reprezintă echivalentul a 0,4%
din totalul vânzărilor de automobile în Uniunea Euro-
peană. Primele trei cel mai bine vândute modele, în
2013, au fost nou-intratele pe piaţă Renault Zoe, Mit-
subishi Outlander şi Volvo V60 Plug-in. În schimb, vân-
zările modelelor mai populare în 2012 (Opel Ampera
şi Peugeot Citroën iOn/C-zero) au scăzut în mod sem-
nificativ. „Vehiculele electrice pot juca un rol important
în trecerea la o mobilitate durabilă, iar creşterea vân-
zărilor din acest domeniu este motivată de nevoia pro-
ducătorilor de automobile de a inova pentru a satisface
reglementările în materie de CO2 din Uniunea Euro-
peană”, declară Greg Archer, reprezentant T&E. 

Piaţa auto românească se menţine în creştere
Vânzările de autovehicule noi pe piaţa românească
s-au cifrat la 7.455 unităţi în luna august 2014, în creş-
tere cu 17% faţă de luna similară a anului trecut, în-
registrându-se astfel 14 luni consecutive de creştere
faţă de lunile similare din anul precedent, potrivit da-
telor publicate miercuri de Asociaţia Producătorilor şi
Importatorilor de Automobile (APIA). Volumul cumulat
al vânzărilor pe primele opt luni din 2014 s-a situat la
64.474 unităţi, în creştere cu 29,2% faţă de aceeaşi
perioadă din 2013, dinamică datorată în special auto -
turismelor, care au înregistrat un avans de 29,7%
(+35,7% cele autohtone şi +27,2% cele din import).
Pe modele, Dacia Logan este cel mai bine vândut mo-
del în luna august (dar şi după opt luni din 2014), ur-
mat de Dacia Sandero, Dacia Duster, Škoda Octavia
şi Volkswagen Golf.

Cadillac concurează BMW în Europa


