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Ziar Gratuit
Ponta şi-a aflat
contracandidatul
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Klaus Iohannis a fost desemnat candidatul dreptei la
prezidenţiale, în timp ce
stânga îl are pe Victor Ponta.

Zaberca, cel mai
rapid la Teliu
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Investiţii cu bani de la
Consiliul Judeţean
În timp ce se aşteaptă acordul Ministerului de Finanţe
pentru creditul de 6,5 milioane de euro, proiectele în derulare
la Aeroport şi Spitalulul Judeţean îşi urmează cursul

Pilotul Ovidiu Zaberca a
câştigat Trofeul Teliu, etapa
a V-a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă.

Filme de Oscar
la Sala Patria
pag. 10

Şi în această săptămână
cinefilii braşoveni au ocazia să vadă filme celebre
la Cinemateca Patria.

VALUTĂ

Euro
4,4415
USD
3,3174
Gram Aur 139,5598

METEO

Parţial noros
17°C /27°C

Din suma de 6,5 milioane de euro
pentru care Consiliul Judeţean a solicitat acordul Guvernului, 1,5 sunt
bani destinaţi reabilitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov. Pe baza

votului aleşilor judeţeni, instituţia a
finalizat procedura de achiziţie a creditului, însă contractul propriu-zis de
accesare a sumei nu va fi semnat, în
lipsa acordului Ministerului de Finan-

ţe. Asta în condiţiile în care alte judeţe
care au solicitat un aviz similar, l-au
primit, spun reprezentanţii forului judeţean. „Însă la anul nu există motive
să nu-i primim pentru că acum dosarul

este în regulă, este depus la Minister.
Suntem printre ultimii din anul ăsta,
dar primii în anul viitor”, a declarat
Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
pag. 2

Proiectul de e-ticketing, deblocat

Nu rataţi perioada reducerilor!

Primăria se află în procedura
de evaluare a ofertelor depuse
de trei firme care au licitat
on-line pentru proiectul de
informatizare a sistemului de
transport public din municipiul Braşov. Licitaţia a avut
loc în 4 august şi este pentru
prima dată când, în acest pro-

35 de magazine au început
perioada de vânzare cu preţ
redus a soldului de marfă din
stoc şi alte zece au depus notificări la Primărie că au de
gând să înceapă perioada de
soldare, potrivit datelor Primăriei. Lor li se adaugă magazinele care au oferte

iect, municipalitatea a reuşit
să ajungă în faza primirii
ofertelor, după două serii de
contestaţii la caietele de sarcini ce au blocat procedura
aproape un an. Procedura de
achiziţie pentru proiectul de
„e-ticketing” a fost demarată
în noiembrie 2013.
pag. 3

promoţionale sau care lansează produse noi şi care deşi
practică preţuri mai mici la
aceste produse, nu sunt nevoite să anunţe municipalităţii reducerile. Preţurile sunt
chiar şi de trei ori mai mici
decât cele stabilite la începutul sezonului.
pag. 5
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Ne așteaptă trei zile de foc
Meteorologii au emis o informare potrivit căreia de astăzi
până pomâine va fi caniculă în aproape toată ţara, în zonele
de câmpie şi podiş urmând să se înregistreze temperaturi
maxime între 35 şi 37 de grade, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi al
disconfortului termic. „În zilele de marţi, miercuri şi joi (12,
13 şi 14 august) valul de căldură se va intensifica treptat
în toată ţara, iar vremea va fi călduroasă. În zonele de
câmpie şi de podiş va fi caniculă, se vor înregistra temperaturi maxime, în general, între 35 şi 37 de grade, iar indicele
temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80
de unităţi al disconfortului termic”, se arată într-o informare
emisă ieri de meteorologi. Valul de căldură va persista
până la sfârşitul săptămânii.
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Investițiile continuă cu bani
de la Consiliul Județean
Anul viitor Ministerul de
Finanţe nu va mai avea
niciun motiv să respingă
cererea Consiliului Judeţean Braşov care vrea să
acceseze 6,5 milioane de
euro - crede executivul instituţiei.

Trenuri suplimentare de Sfânta Maria
CFR Călători anunță că în zilele de 15, 16 și 17 august,
numărul trenurilor aflate în circulație va crește pentru a
veni în întâmpinarea cererilor primite din partea celor care
intenționează să călătorească spre principalele destinații
de pelerinaj sau spre litoral. De asemenea, trenurile InterRegio de pe rutele cele mai solicitate, din marile orașe
către litoral, vor avea în compunere mai multe vagoane
decât în mod obișnuit. În ziua de vineri - 15 august, unele
trenuri de navetă locale nu vor circula, pasagerii având posibilitatea de a călători cu celelalte trenuri aflate în circulație
pe rutele respective.
CFR Călători informează că agențiile de voiaj nu vor avea
program de lucru cu publicul în data de 15 august. Sâmbătă
și duminică, agențiile de voiaj CFR Călători vor funcționa
după programul normal. Pentru a evita aglomerația de la
casele de bilete, compania reamintește pasagerilor că biletele pot fi cumpărate cu anticipație, online de pe
www.cfrCălători.ro, de la automatele XsellKiosk din gările
mari, de la automatele ZebraPay din marile centrele comerciale.

Sunt banii pentru care plenul
judeţean şi-a dat votul încă de
la începutul anului, în contradicţie cu Guvernul care nu şi-a
dat acordul. Fondurile respective reprezintă creditul pentru
finanţarea lucrărilor la aeroport,
dar şi pentru reabilitarea Spitalului Judeţean.
Din suma de 6.5 milioane de
euro pentru care Consiliul Judeţean a solicitat acordul Guvernului, 1,5 sunt bani destinaţi
reabilitării Spitalului Judeţean
de Urgenţă Braşov. Pe baza votului aleşilor judeţeni, instituţia
a finalizat procedura de achiziţie
a creditului, însă contractul propriu-zis de accesare a sumei nu
va fi semnat, în lipsa acordului
Ministerului de Finanţe. Asta

5 milioane de euro din împrumut ar urma să fie destinaţi continuării investiţiilor la aeroport
în condiţiile în care alte judeţe
care au solicitat un aviz similar,
l-au primit, spun reprezentanţii
forului judeţean.
„Deocamdată eu mi-am luat
gândul că în acest an acest credit
de 6.5 de milioane de euro vom
reuși să-l accesăm. Dosarul nea fost respins, motivele au fost
puerile. E clar că nu s-a dorit să
ni se dea acești bani. Însă la
anul nu există motive să nu-i
primim pentru că acum dosarul
este în regulă, este depus la Mi-

nister. Suntem printre ultimii din
anul ăsta, dar primii în anul viitor ” a declarat Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului
Judetʼean Brașov.
Preşedintele Consiliului Judeţean precizează că în timp ce
se aşteaptă acordul Ministerului
de Finanţe proiectele în derulare
îşi urmează cursul. Astfel, la
Spitalul Judeţean se execută reabilitări din fondurile proprii ale
judeţului, iar la aeroport se fac
lucrări în continuare. „Suntem

în curs de desfășurare a procedurilor pentru suprafețele de
mișcare, licitația este în
desfășurare și așteptăm ofertele
până la 23 august. Dacă avem
șansa ca vremea să fie bună,
vom începe în acest an și lucrările la suprafețele de mișcare.
De asemenea, o chestiune la
care vom lucra este balizajul,
pentru care executăm proiectul
în acest an, iar anul viitor începem lucrările”, a afirmat
președintele CJ Brașov.

Klaus Iohannis, candidatul dreptei
la alegerile prezidenţiale
Preşedintele PNL, Klaus Iohannis, a fost desemnat, ieri,
candidatul Alianţei Creştin-Liberale (PNL -PDL) pentru alegerile prezidenţiale din toamnă.
Iohannis a câștigat cursa internă în fatʼa lui Cătălin Predoiu.
Primarul Sibiului a fost desemnat candidatul comun al celor
două partide la președintʼie după
ce ieri au avut loc reuniuni ale
PDL şi PNL în care au fost discutate rezultatele sondajelor realizate în care au fost măsuratʼi
liderul PNL și prim-vicepreședintele PNL.
Klaus Iohannis a afirmat spus
că, în viziunea sa, preşedintele
României trebuie să fie un model de onestitate, echilibru,

bună-credinţă şi comportament.
„Vreau mai puţin spectacol, mai puţină gălăgie, mai
multă seriozitate în exercitarea funcţiei prezidenţiale.
Vrem ca după un deceniu de
conflict şi scandal să avem
un deceniu de corupţie, răzbunare şi incompetenţă? Eu
propun României un deceniu
de prosperitate şi stat de
drept”, a spus Iohannis.
Liderul PNL a mai afirmat
că este nevoie şi de mai mult
respect în exercitarea funcţiei
de preşedinte.
„Nu o să mă auziţi pe mine
adresându-mă premierului decât
cu, chiar dacă suntem adversari.

Reinventarea respectului în viaţa
publică e esenţială. De aici pleacă respectul pentru instituţii,
pentru cetăţean. Nu putem cere
nimănui în lume să ne respecte
dacă nu ne respectăm noi înşine”, a spus Iohannis.

CSM verifică dacă a fost afectată
independenţa magistraţilor în dosarul ICA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a cerut Inspecţiei
Judiciare (IJ) să verifice dacă a
fost afectată independenţa judecătorilor şi procurorilor implicaţi în activitatea de
soluţionare a dosarului ICA.
CSM a cerut aceste verificări,
după ce în mass-media au apărut mai multe articole şi comentarii cu privire la activitatea de
judecată desfăşurată la nivelul
Curţii de Apel Bucureşti

(CAB), precum şi cea de urmărire penală desfăşurată de către
procurorii DNA în dosarul privind privatizarea ICA. Astfel,
CSM a cerut Inspecţiei Judiciare
ca, în baza articolului 30 alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor, să
efectueze verificările necesare
pentru a stabili „dacă şi în ce
măsură a fost adusă atingere independenţei şi imparţialităţii judecătorilor şi procurorilor

implicaţi în activitatea de soluţionare a dosarului menţionat,
precum şi dacă a fost adusă atingere independenţei sistemului
judiciar în ansamblul său”. Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv, în dosarul
ICA, pe Dan Voiculescu la 10
ani de închisoare, pe Gheorghe
Mencinicopschi, fost director
ICA, la opt ani, şi pe Sorin Pantiş, fost ministru, la şapte ani de
închisoare.
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Trei ofertanţi la proiectul
de e-ticketing pentru RAT
Primăria se află în procedura de evaluare a
ofertelor depuse de trei
firme care au licitat online pentru proiectul de
informatizare a sistemului de transport public din municipiul
Braşov.
Licitaţia a avut loc în 4 august şi este pentru prima dată
când, în acest proiect, municipalitatea a reuşit să ajungă
în faza primirii ofertelor, după
două serii de contestaţii la caietele de sarcini ce au blocat
procedura aproape un an.
Procedura de achiziţie pentru proiectul de „e-ticketing”
a fost demarată în noiembrie
2013 şi ar fi trebuit să se încheie în 16 ianuarie 2014, iar
în 18 luni contractantul ar fi
trebuit să finalizeze lucrarea.
Două firme au contestat însă

caietele de sarcini, în patru
rânduri, una ajungând chiar
la Curtea de Apel, care a
dat câştig de cauză Primăriei Braşov. Municipalitatea
a preferat să anuleze prima
licitaţie şi să organizeze o
alta, în speranţa că proiectul va fi implementat cât
mai repede, însă şi de
această dată caietul de sarcini a fost contestat, chiar
în ultima zi în care firma
respectivă mai putea face
acest lucru. Şi această contestaţie a fost respinsă de
CNSC.
„Mă bucur că am reuşit
să ajungem în faza de deschidere a ofertelor, având
în vedere că vorbim de un
proiect care de aproape un
an a fost blocat de tot felul
Foto: Andrei Paul
de contestaţii care s-au şi
dovedit nefondate. Acest O călătorie pe RAT Brașov nu va mai fi validată prin bilet, ci prin cartelă electronică
proiect este foarte impor-

Codul Rutier se schimbă din nou
Guvernul intenţionează să
modifice din nou OUG
195/2002, referitor la circulaţia pe drumurile publice. Iată
ce vizează principalele modificări:
- Posesorii unui permis de
categorie B vor putea să conducă, pe drumurile publice,
tractoare cu masa maximă de
3,5 tone.
- Se clarifică regimul cetăţenilor străini care locuiesc de
cel puţin şase luni în România
şi care pot solicita obţinerea
unui permis de conducere.
- Persoanele care și-au stabilit domiciliul ori reşedinţa
în România pot să își înmatriculeze autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere
ori remorcile la autoritatea

competentă pe raza căreia au
domiciliul sau reședintʼa, după
caz.
- Permisul de conducere
poate fi anulat chiar şi în varianta în care şoferul care a
provocat un deces sau vătămare corporală primeşte drept pedeapsă amendă, nu doar dacă
este condamnat la închioare.
Noua formă stabileşte drept
condiţie de anulare a permisului de conducere situaţia ur-

mătoare: „titularul permisului
de conducere a fost condamnat
printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii sau amenzii
ori când instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei
sub supraveghere pentru o infracţiune care a avut ca rezultat
uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării
regulilor de circulaţie”.

Românul suspect de Ebola are malarie
Managerul Institutului
«Matei Balş», dr. Adrian
Streinu-Cercel, a declarat, ieri,
că românul suspect iniţial de
infectare cu virusul Ebola, are
malarie şi a fost transferat la
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Victor Babeş”. Medicul a precizat că
acest diagnostic a fost confirmat în urma testelor de laborator
„A fost transferat (la «Victor
Babeş» n.r.), pentru terapie
specifică. Starea lui este sta-

bilă”, a precizat managerul de
la «Matei Balş», în cadrul unei
conferinţe de presă susţinută
la Ministerul Sănătăţii.
De asemenea, medicul
Adrian Streinu-Cercel, a declarat, duminică seară, că
„spre 99 la sută” se infirmă
posibilitatea ca bărbatul din
Ploieşti să fie infectat cu virusul Ebola.
„Ne îndepărtăm cu peste 90
la sută, spre 99 la sută, de etimologia virusului Ebola, dar
rămân alte infecţii posibile.

(...) Pacientul este conştient”,
a spus medicul.
De asemenea, managerul
de la «Matei-Balş» a precizat
că în cazul bărbatului este vorba despre „două boli succesive”, iar simptomele celei de-a
doua afecţiuni au ridicat suspiciunea de infectare cu Ebola.
Medicul Adrian StreinuCercel a afirmat că nu există
consimţământul pacientului
pentru a fi făcute publice bolile de care suferă.

tant pentru noi, pentru că
odată cu implementarea lui,
serviciile oferite de RAT
Braşov vor ajunge la acelaşi nivel ca în vestul Europei”, a declarat primarul
George Scripcaru.
Ce prevede proiectul . Lucrările pentru proiectul
„Managementul informatizat al sistemului de transport în comun” din
Municipiul Braşov (titulatura oficială, n.n.) au fost
evaluate la aproape 24 milioane de lei fără TVA, iar
banii sunt asiguraţi aproape
în totalitate din fonduri europene nerambursabile, obţinute de Polul de Creştere
Braşov. Proiectul prevede
un sistem informatic de
management al transportului public, care să permită
supravegherea fluxului de
călători şi, prin GPS, a mer-

sului autobuzelor pe toate liniile, reglarea frecvenţei autobuzelor în funcţie de
numărul de călători, implementarea unui sistem electronic de taxare, pe bază de
cartelă magnetică, şi chiar posibilitatea de a taxa călătoria
pe interval de timp. În autobuze vor fi montate validatoare speciale, iar în 30 de
staţii, automate de vânzare a
cardurilor magnetice de călătorie, care pot fi apoi încărcate
şi, în viitor, utilizate pentru
plata mai multor servicii, de
tipul accesului la teatru sau
muzee, de exemplu. Proiectul
mai cuprinde modernizarea a
34 de staţii instalarea a 119
panouri electronice de informare pentru călători, ce vor
afişa date despre orare, sosirile din staţii şi eventualele incidente apărute.
A.P.
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Flash economic
20 de posturi vacante la spălătorie
Centrul de Mediere a Muncii al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov organizează o nouă selecție de personal
pentru 20 de posturi vacante într-o spălătorie chimică.
Astfel se caută persoane pentru funcţia de „spălător lenjerie“,
dintre care patru posturi pentru muncitori calificaţi şi 16
pentru muncitori necalificaţi. Persoanele angajate vor fi calificate ulterior la locul de muncă. Selecţiile de personal
vor avea loc joi, 14 august, de la ora 13.00 şi luni, 18 august, de la ora 15.00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, de pe strada M. Kogălniceanu nr. 18-20.

335 de noi locuri de muncă în străinătate
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov oferă, prin intermediul reţelei EURES, 335 de noi locuri
de muncă în mai multe ţări europene. Astfel, în Belgia sunt
10 posturi de măcelar, în timp ce Franţa are 10 posturi de
producător de vin (cognac), un post de patiser, un post
de preparator sandwich, două de vânzător de produse de
brutărie-patiserie, unul de şef de sală restaurant, un post
de bucătar şef şi unul de bucătar. Germania oferă 40 de
posturi de poştaş şi 51 de posturi de asistent medical. Şi
în Marea Bitanie românii îşi pot găsi de lucru, acolo fiind
nevoie de 60 de asistenţi medicali şi de 18 asistenţi sociali.
Locuri de muncă oferă şi Irlanda, care caută 14 asistenţi
medicali, un doctor oftalmolog, un PHP Developer, un
Front End Developer & UX-UI Specialist, dar şi 10 medici
psihiatri. Norvegia oferă un loc de muncă pentru un medic
veterinar, caută 2 bucătari specializaţi în prepararea mâncărurilor indiene şi un asistent de panificaţie şi patiserie.
Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de la consilierul EURES care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
AJOFM Braşov, din str. Lungă nr. 1A, sau telefonic la numărul 0268/416.879 interior 102 ori direct de pe site-ul
www.eures.anofm.ro.
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Tot mai mulți români folosesc
serviciul online banking
Numărul utilizatorilor
de online banking în România a crescut de trei
ori, în ultimii trei ani, reprezentând o creștere
de la 2% la 6% din populație, arată un studiu
al Erste Bank și BCR.
Românii utilizează Internet
banking-ul pentru verificarea
contului și zona de self service sau unitatea bancară pentru
plătʼile în numerar, depozite,
retrageri.
BCR are cea mai mare comunitate de utilizatori ai serviciilor
bancare
digitalizate/e-banking, cu peste 250,000 de utilizatori activi. ”Diferența între băncile
specializate și băncile mari
este adresabilitatea serviciilor.
Practic alfabetizarea digitală
în România este asigurată de
băncile cu portofolii mari de
clienți, cum este și BCR. În
termeni de digitalizare, prioritatea BCR este transferul de
la operațiunile cash la cele

Românii încep să se obișnuiască să facă plăți direct prin internet
non-cash prin oferirea de servicii de plată moderne și simple pentru fiecare tip de
client”', arată Cătalin Ionescu,
șef Departament EChannels
BCR.
Atunci când vine vorba de
interactʼiunea cu banca, studiul
relevă că aproape o cincime
din totalul românilor
bancarizatʼi se bazează pe un
mix între folosirea serviciului

de online banking sau mobile
banking și o vizită la o sucursală.
Potrivit studiului, 69%
dintre cei care detʼin deja
produse bancare folosesc cel
mai des zona de self service
unde efectuează plătʼi, fac depozite și retrageri, acesta fiind canalul de tranzactʼionare
folosit cel mai des. Zona de
consiliere rapidă este folosită

de peste 60% din respon dentʼi pentru operatʼiuni de
tranzactʼionare.
28% dintre utilizatorii de
Internet banking folosesc
acest canal pentru a face
plătʼi fără numerar, ordine
de plată sau pentru a-și verifica situatʼia contului, iar
63% dintre respondentʼi se
informează cu privire la
produsele bancare direct din
unitatea bancară, 51% solicită consiliere, iar 28% are
ca principală sursă de informare familia sau prietenii.
În România, 26% dintre
respondentʼi cu vârste cuprinse între 30-49 ani detʼin
un smartphone, 14% o tabletă, 47% au un PC și 41%
un laptop sau notebook.
47% din utilizatorii de
smartphone și tablete folosesc internet banking-ul pe
telefoane sau tablete pentru
plătʼi și ordine de plată, iar
41% folosesc un browser
pentru verificarea conturilor
și a soldului.

Program european cu
contribuție 0 pentru beneficiar
Uniunea Europeană, prin
Programul Europa pentru
cetătʼeni 2014 – 2020 – Angajament democratic și participare
civică, sprijină consolidarea
relatʼiilor între localitătʼi, precum
și proiectele societătʼii civile prin
granturi în care contributʼia beneficiarului este 0.
Obiectivul programului este
încurajarea participării democratice și civice a cetătʼenilor la
nivelul Uniunii, printr-o mai
bună întʼelegere de către cetătʼeni
a procesului Uniunii de elaborare a politicilor și prin promovarea oportunitătʼilor de
implicare societală și interculturală și de voluntariat la nivelul
Uniunii.
Solicitantʼii eligibili sunt
orașe/municipalitătʼi sau comitetele de înfrătʼire ale acestora
sau alte organizatʼii non-profit

care reprezintă autoritătʼile locale, autoritătʼi de la nivel local/
regional, federatʼii/asociatʼii de
autoritătʼi locale, organizatʼii nonprofit care reprezintă autoritătʼile
locale.
Activitătʼile declarate eligibile
sunt:
- pentru Măsura privind
înfrătʼirea orașelor – sustʼinerea
proiectelor care reunesc o gamă
largă de cetătʼeni din orașele
înfrătʼite în jurul unor teme corespunzătoare obiectivelor programului – valoarea grantului
este de maxim 25.000 euro.
- pentru Măsura privind
retʼelele de orașe – municipalitătʼile și asociatʼiile care lucrează
împreună pe o tema comună pe
termen lung pot dori să creeze
retʼele de orașe pentru a spori
durabilitatea cooperării lor – valoarea grantului este de maxim

150.000 euro.
- pentru Măsura privind proiectele societătʼii civile –
sustʼinerea proiectelor promovate de parteneriate transnatʼionale și de retʼele care implică
cetătʼenii în mod direct. Astfel
de proiecte reunesc cetătʼeni din
diferite contexte în cadrul unor
activitătʼi legate direct de politicile Uniunii, cu scopul de a le
oferi cetătʼenilor oportunitatea
de a participa în mod concret
la procesul de elaborare a politicilor UE în domenii legate de
obiectivele programului.
Termenul limită de depunere
a proiectelor este 1 septembrie
2014, informatʼii suplimentare
se găsesc la http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
/strands /democratic- engagement-and-civic- participation_
en/.
Ionela Damian

Un sfert din producătorii tradiţionali
ai ţării sunt din judeţul Braşov
Un sfert din producătorii
tradiţionali ai României sunt
din judeţul nostru. Trei producători braşoveni au obţinut
până acum reatestarea ca
producători tradiţionali din
decembrie 2013, de când a
intrat în vigoare Ordinul nr.
724 din 2013 privind ates-

tarea produselor tradiţionale.
În total, 13 producători au
obţinut noul atestat pentru
un număr de 52 de produse.
Astfel, pe lângă compania
Adriana Prod SRL, care a
obţinut certificatul cu numărul 1 pentru pâinea tradiţională pe care o produce, au

mai reuşit să obţină certificări compania Doripesco şi
Elena Dragoiu din Şirnea.
Aceasta din urmă este producătorul cu cele mai multe
produse tradiţionale.
Producătorii tradiţionali
mai au timp până în toamnă
să obţină atestatul de tip nou.
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Nu ratați reducerile!
35 de magazine au început perioada de vânzare cu preţ redus a soldului de marfă
Alte zece magazine au depus notificări la Primărie că
au de gând să înceapă perioada de soldare, potrivit datelor
Primăriei. Lor li se adaugă
magazinele care au oferte
promoţionale sau care lansează produse noi, şi care deşi
practică preţuri mai mici la
aceste produse, nu sunt nevoite să anunţe municipalităţii
reducerile. Iar preţurile sunt
chiar şi de trei ori mai mici
decât cele stabilite la
începutul sezonului, aşa că
aproape oricine are de unde
alege. Printre magazinele care
au deja soldări se numără magazinul Star, H & M din Unirea Shopping Center, magazinul Columbia de pe Republicii sau magazinele CATO.
Potrivit legii, perioada 1 august - 31 octombrie este destinată educerilor de preţuri
pentru mărfurile de primăvară-vară, rămase pe stoc. În
acest interval de timp, comercianţii pot stabili, la alegere,
o perioadă de 45 de zile în

Foto: Andrei Paul
Produsele sezoniere sunt mai ieftine în această perioadă
care pot efectua reduceri de
preţ la produsele de primăvară-vară, cu condiţia să respecte reglementările legale în
vigoare. „Vânzarea de soldare
este orice vânzare care, printro reducere de preţuri, are ca

efect vânzarea accelerată a
stocului de mărfuri sezoniere
dintr-o structură de vânzare
cu amănuntul. Conform dicţionarului limbii române, sold
înseamnă rest, iar în în cazul
de faţă, este vorba de restul

de marfă, care se poate vinde
la preţ redus. Comercianţii au
obligaţia să notifice la Primăria Municipiului Braşov perioada în care efectuează
vânzările de soldare, cu cel
puţin 15 zile înainte de înce-

perea operaţiunilor”, explică
Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei.
Notificările se depun la sediul Poliţiei Locale, str. Nicolae Bălcescu nr. 62-64, de
luni până joi, între orele 8.0016.00 şi vineri, între orele
8.00-13.30, sau la Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni
(program cu publicul de luni
până vineri, între orele 8.0012.30 şi 13.30-16.00), situat
în Primăria Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8, camera 1.
Nerespectarea prevederilor
legale referitoare la reducerile
de preţ se sancţionează cu
amenzi contravenţionale care
pot ajunge până la 20.000 lei.
„Inspectorii municipalităţii verifică respectarea prevederilor
legale, atât pentru cei care au
anunţat soldări, cât şi în cazul
celor care susţin că efectuează
vânzări sub formă de promoţii”, a precizat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.
Vânzările promoţionale nu

trebuie notificate la Primăria
Braşov, deoarece nu sunt considerate reduceri de preţuri,
la fel cum nu sunt considerate
reduceri de preţuri nici acţiunile de promovare efectuate
de producători ori acţiunile
de lansare de produse noi pe
piaţă.
Pentru ca o vânzare să fie
considerată promoţie, trebuie
să îndeplinească, în mod
cumulativ, următoarele condiţii: să se refere la produse
vândute în mod curent şi să
fie disponibile sau reaproviozionabile; să nu tindă la o
vânzare accelerată a unui stoc
de mărfuri pe care comerciantul nu îl va mai reaproviziona; produsele promovate
trebuie să existe la vânzare pe
durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promoţionale, în caz contrar, consumatorii să fie informaţi că oferta
este valabilă numai în limita
stocului disponibil; vânzările
să se facă la preţ redus, dar
nu în pierdere.
A.P.

Tabără pentru copiii supraponderali
Timp de trei săptămâni, 18
copii supraponderali vor lua
parte la o tabără în statʼiunea
Straja(jud. Hunedoara) al cărei
program este special gândit
pentru
persoanele
cu
probleme de greutate, în așa
fel încât atunci când vor
ajunge acasă cei mici să aibă
mai putʼine kilograme și să fie
în stare să adopte un stil de
viatʼă sănătos.
„În tabără vor sosi 18 copii
din mai multe zone ale țării,
cum sunt Constanța, București,
Timișoara, Brașov sau Baia
Mare. Pentru ei am alcătuit un
program ce le va permite să
scadă în greutate într-un mod
plăcut, activ, pe care îl vor putea continua apoi și acasă.
Mulți dintre copiii care vin în
tabără sunt foarte inteligenți,
unii sunt olimpici, dar fac mai
puțină mișcare, din păcate”, a

declarat luni directorul Taberei
de sănătate Platoul Soarelui,
Marius Fodoran.
Până pe 2 septembrie, copiii
vor vizita parcul de aventură
din Straja, vor merge în
drumetʼii prin Retezat, vor vizita Cheile Butʼii, dar vor putea
să înoate și la ștrandul din Lupeni.
Alături de ei se vor afla mai
multʼi profesori de sport, care
le vor arăta elemente din teni-

sul de câmp, înot, atletism sau
gimnastică, mai ales că unul
dintre invitatʼii de marcă ai taberei va fi, pentru un weekend, campioana Amelia Racea.
În ceea ce privește hrana,
un nutritʼionist va stabili
meniul zilnic al copiilor, în așa
fel încât acesta să fie bine dozat în functʼie de efortul depus,
scopul final fiind pierderea în
greutate.

Populaţia României a scăzut în luna iunie
Populatʼia României a scăzut
cu 3.186 în luna iunie, când sau născut peste 16.000 de copii
și au murit circa 19.300 de persoane, potrivit INS.
În luna iunie s-au născut
16.098 de copii, cu 894 mai
multʼi decât în luna mai. De asemenea, au decedat 19.284 de
persoane, cu 1.619 mai putʼine.
S-au înregistrat 10.054 de
căsătorii, cu 666 mai putʼin de-

cât în luna mai, iar numărul
divortʼurilor pronuntʼate prin
hotărâri judecătorești definitive și a fost de 2.201, cu 75
mai putʼine decât în luna precedentă.
„Sporul natural a fost
negativ în luna iunie, de 3.186
persoane (decedaţii având un
excedent faţă de născuţii-vii),
la fel ca în luna mai (5.699
persoane). Numărul deceselor

copiilor cu vârstă sub un an,
înregistrate în luna iunie a fost
de 141, în creştere faţă de luna
mai (137 decedaţi sub 1 an)”,
se arată într-un comunicat de
presă al INS.
În iunie 2014, comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului
trecut, numărul născuţilor-vii
a fost cu 495 mai mic, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 550 mai mic.
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Hotel Continental

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Braşovul era şi pe vremuri un oraş
foarte căutat pentru frumuseţile sale,
dar şi pentru afacerile înfloritoare ale
breslelor. În perioada interbelică, aici
existau câteva hoteluri unde trăgeau
turiştii sau negustorii. Corona sau Aro
funcţionează şi azi, dar altele au fost
desfiinţate şi date uitării.
În clădirea aflată la numărul 50 al străzii Castelului a funcţionat până în 1947
hotelul Continental, un local elegant
şi retras. Gurile rele vorbeau că în unele încăperi aşa numitele fete de consumaţie îşi primeau clienţii. Pe strada
Castelului, în apropierea transformatorului, se poate vedea o clădire impu-

nătoare, dar aflată într-o stare de degradare care se accentuează de la an
la an. Pe vremuri, ascundea între zidurile sale o viaţă foarte tumultoasă,
azi este o clădire aproape părăsită, cu
doar câteva camere locuite.
Construită în stil neobaroc, cu frumoase ornamente de influenţă vieneză, casa
a avut o istorie încărcată. Clădirea a
fost ridicată între anii 1871 – 1873,
după planurile arhitectului şef al oraşului, Peter Bartesch, pentru Tache
Stănescu, un negustor celebru din epocă. Ulterior, aici a fost deschis un hotel
elegant şi retras, care a funcţionat până
când a fost naţionalizat de către comu-

nişti. Pasionaţii de legende spun că,
în perioada de glorie, în hotelul
Continental era deschis şi un bordel,
activitate, de altfel, legală în epoca
interbelică. Era doar una dintre cele
5-6 case de toleranţă din oraş.
Autorităţile instalate după 1945 au închis hotelul şi au naţionalizat clădirea,
pe care au transformat-o în loc de
detenţie şi anchetă pentru luptătorii
anticomunişti, în special legionari şi
ţărănişti. Fetele au fost duse la un centru de corecţie din Budila pentru a fi
transformate în cetăţene model. E.C.
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Tragedie pe
drumul de Poiană
Nepoata deputatului Ioan Ochi a murit într-un accident
Sonia Ochi (foto
medalion), nepoata deputatului PSD
Ioan Ochi,
a murit la
numai 18 ani
într-un cumplit accident rutier, care a avut loc
duminică după-amiaza,
pe DN1E – Braşov – Poiana Braşov.
Sonia Ochi era elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din
Braşov. Îşi sărbătorise majoratul sâmbătă…
Duminică, în jurul orei
18.40, un zărneştean de 21 de
ani – student de excepţie, după
cum ne-au spus profesorii acestuia – conducea un autoturism
spre Poiana Braşov. Într-o

curbă la dreapta a pătruns pe contrasens şi
s-a lovit frontal cu
un autobuz RAT
Braşov, care circula
din sens opus.
„Accidentul s-a
soldat cu decesul unei
tinere de 18 ani aflată în
autoturism, precum şi cu rănirea conducătorului autoturismului, a altor trei persoane
aflate în autoturism şi a unei
persoane de sex feminin aflate
în autobuz. Cercetările sunt
continuate de poliţiştii Biroului
Rutier Braşov, cu conducătorul
autoturismului în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din
culpă”, a precizat cms. şef Liviu
Naghi, purtătorul de cuvânt al
IJP Braşov.
Sebastian Dan

Mesajul părinţilor

Zdrobiţi de durere, părinţii
Ochi Adelina şi Florin Nicolae anunţă brutala trecere în nefiinţă, în urma unui
tragic accident rutier, a iubitei lor fiice Sonia, la doar
18 ani abia împliniţi. Priveghiul şi slujba religioasă
au loc în această seară, începând cu ora 19.30, în co-

A început campania de dezinsecţie
şi deparazitare a domeniului public

În perioada 11 – 15 august
se desfăşoară prima etapă a
activităţii de dezinsecţie pe
domeniul public şi privat în
municipiul Braşov.
În paralel, vor fi executate
şi operaţiuni de deparazitare,
contra căpuşelor, puricilor şi
altor paraziţi de acest fel, în
zonele de agrement şi pe spaţiile verzi din locurile de joacă
pentru copii, precum şi în locurile de picnic sau alte zone
verzi unde au apărut focare
în anii anteriori.
A doua etapă a acestei operaţiuni se va desfăşura în perioada 18 – 22 august. Potrivit
purtătorului de cuvânt al primăriei, Sorin Toarcea, dezinsecţia se va face pe o
suprafaţă de aproximativ
635 de hectare din municipiu,

iar deparazitarea, pe aproximativ 50 de hectare.
Municipalitatea face apel la
toţi crescătorii de albine din
municipiu să ia toate măsurile
în vederea protejării acestora.
Substanţele folosite pentru acţiunea de dezinsecţie nu sunt
dăunătoare oamenilor, animalelor şi peştilor, nu lasă reziduuri şi sunt exceptate de la
cerinţele de toleranţă pentru
reziduuri pesticide. Pentru
activitatea de dezinsecţie, produsele folosite sunt K-OTHRINE EC 2, având ca
substanţă activă deltametrinul, şi MICROBAC X2 – (larvicid), având ca substanţă
activă bacillus thuringiensis.
În tratamentul de combatere
a căpuşelor, produsul folosit
este DELTATIM PLUS,

având ca substanţă activă tot
deltametrin-ul. Toate substanţele fac parte din Grupa Xn
(III) de toxicitate.
Atât persoanele fizice cât
şi cele juridice care nu execută
această activitate pe proprietăţile pe care le deţin riscă
amenzi contravenţionale cuprinse între 1.000 – 1.500 lei
pentru persoane fizice şi între
1.500 – 2.500 lei pentru persoane juridice.
Cetăţenii care doresc mai
multe detalii şi informaţii
pot apela unul dintre următoarele numere de telefon :
0268.416.550 interior 195
sau 984 (Primăria Municipiului Braşov), 0268.476.897
( S e r vi ci ul A m en aja r e
Zone de Agrement) sau
0268.331.299, 0741.078.725
(SC Coral Impex SRL,
Str. Nicolae Titulescu nr. 33,
Braşov).
Dezinsecţie şi în şcoli. În cazul
unităţilor de învăţământ din
municipiul Braşov, activitatea
de dezinsecţie şi deparazitare
va fi completată de dezinfecţie
şi deratizare, atât în interiorul
imobilelor, cât şi în curţie
acestora. Pentru creşe şi grădiniţe, aceste activităţi vor fi
efectuate în perioada 25 –
29 august, iar pentru şcoli şi
licee, după 1 septembrie.
A.P.

muna Sânpetru, strada
Primăverii nr. 41. Înmormântarea va avea loc
mâine de la ora 15.20, în
cimitirul Bisericii „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” din
cartierul Triaj. Dumnezeu
să o aibă în sfânta Lui pază
şi să-i vegheze de-a pururi
sufletul neprihănit!
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Program special
în Ziua Sfintei Marii
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Braşov anunţă că în
ziua de 15 august, când
este sărbătoarea ortodoxă
a adormirii Maicii Domnului, va exista program cu

publicul doar la serviciul
„Decese”, în intervalul orar
9.00 – 13.00. La Serviciul
de stare civilă nu va fi program cu publicul, activitatea normală urmând a fi
reluată din 18 august, după
programul obişnuit.8 A.P.

Siamezele vor fi operate
azi la spitalul Marie Curie
O femeie, în vârstă de 33
de ani, a născut, vineri la
Braşov, siameze. Aceasta
este prima naştere după
ce a pierdut cinci sarcini.
Siamezele care s-au născut la Maternitatea din Braşov urmează să fie operate
în cursul zilei de astăzi la
Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru copii „Maria Curie”
din Capitală. Doctorul
Radu Spătaru a declarat,
pentru Agerpres, că echipa
care va face operaţia este
deja pregătită, dar trebuie
să se facă mai multe investigaţii. „În principiu noi ne
gândim la ziua de mâine
(marţi n.r.). Nu au ajuns
încă la noi, sunt pe drum.
Aşteptăm să sosească, să

le evaluăm şi după aceea
vom decide. Am făcut o
echipă cu anestezişti, terapie intensivă neonatală,
cu asistente. Vor veni, le
vom evalua. Sunt situaţii
diverse, situaţii foarte complexe. (...) Lucrurile sunt
nuanţate în funcţie de situaţia particulară. Este o
mare diversitate de forme.
Avem o evaluare ante-partum, ştim în mare despre
ce este vorba, evident că,
până nu vedem cu ochii
noştri, nu putem să facem
afirmaţii”, a spus medicul
Radu Spătaru. Doctorul a
precizat că unitatea medicală dispune de aparatura
necesară pentru realizarea
acestei intervenţii.
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Tricentenar – Sf.Constantin
Brâncoveanu și Brașovul (II)
Nici afirmația că Brâncoveanu n-a fost niciodată
în Șchei nu poate fi acceptată.
Brâncoveanu a fost oaspete
mărturisit încă din 1674, la numai 20 de ani ai săi, în timpul
domniei împăciuitorului domn
Gheorghe Duca (1674-1678),
venit cu scopul de a lămuri să
se întoarcă în tʼară pe cantacuzinii, (Stroe Leordeanu, Gheorghe Băleaanu și Hrizea vistierul),
refugiatʼi la Brașov și adăpostitʼi
în Șchei de protopopul Văsâi
Grid, protopopul Florea Baran,
protopopul Radu Tempea și gocimanul Ion Corbea. Între
aceștia se afla și mama sa, Stanca, vărul său Pârvu Cantacuzino
(fiul lui Drăghici Cantacuzino)
și ginerele acestuia Teodorache
Balș cu sotʼiile și fiii lor. În timpul
pribegiei aceștia au lăsat bogate
daruri consemnate în catastifele
bisericii. Anul 1674 coincide cu

anul căsătoriei sale cu Marica, fiica lui Neagoe din
Popești, nepoata lui Antonie Vodă (1669-1672).
Al doilea popas al voievodului Brâncoveanu în
Șchei a fost în primăvara
anului 1707, când părăsește
Bucureștiul de frica unui
firman turcesc adus de Hasan-aga, dar abia ajuns la
Brașov află că scopul venirii
turcului era cu totul altul.
Cu sigurantʼă că voievodul
se temea de o eventuală mazilire și probabil că în acest
context apelează la
autoritătʼile din Transilvania
să-l găzduiască. Ca urmare
în 22 ianuarie 1707 Consiliul de război austriac ordona judelui brașovean să-l
primească pe Brâncoveanu
în cazul în care acesta s-ar
retrage în Ardeal.
Încă de la prima venire Constantin Brâncoveanu își

mărurisește sentimental de afectʼiune fatʼă de
aceștia, afectʼiune care se confirmă mai ales după 1690. Ca

dovadă, deja în 1701 cumpără case în Șchei și un han la
Bartolomeu și aduce din Muntenia pe Apostol Manu să le administreze, instalând în cele

două case de pe actuala
stradă Brâncoveanu pe
cele două fiice: Ancutʼa,
căsătorită cu boierul moldovean Nicolae Ruset și
Bălașa, căsătorită cu negustorul Manolache Lambrino. Tot în acest context,
aduce din Șchei în Muntenia pe fratʼii David și
Teodor Corbea, împreună
cu tatăl lor, preotul Ion
Corbea, folosindu-i ca
diplomatʼi în relatʼiile cu
Rusia și alte tʼări.
Implicatʼiile pe care le-a
dovedit marele domn
creștin Brâncoveanu în perioada Uniatʼiei sunt impresionante,
reușind,
împreună cu mitropolitʼii
săi Teoctist și mai ales Antin
Ivireanu să mentʼină rezistentʼa
românilor din Șchei în fatʼa presiunilor de catolicizare. Nu numai că le trimite cărtʼi și scrisori
de încurajare, dar aduce la cur-

tea sa pe reprezentantʼii bisericii
din Șchei pentru a-i sfătui și le
trimite pe șcheianul David Corbea, aflat la curtea sa, să-i
sustʼină moral și să raporteze
voievodului tot ceea ce se întâmplă pentru a interveni la
autoritătʼile de la Viena sau din
Transilvania în favoarea
ortodocșilor din Șchei. Acesta
este contextul în care relatʼiile
cu românii din Șcheii Brașovului se dovedesc deosebit
de bune și avantajoase.
Acum, când prăznuim 300 de
ani de la petrecerea spre cele înalte ale sfântului martir Constantin Brâncoveanu, considerăm o
datorie de onoare să apelăm la
mărturiile istorice pentru a pune
în lumina cunoașterii personalitatea marelui voievod în contextul legăturilor cu brașovenii.
(Va urma)
Pr. Vasile Oltean,
directorul Muzeului „Prima Școală Românească”

Primul „selfie” datează din 1839
„Selfie” nu este o
inventʼie a secolului al XXIlea. Fotograful american
Robert Cornelius este cunoscut pentru faptul că a
realizat prima poză de tip
autoportret din istorie, în
1839, iar astronautul american Buzz Aldrin a făcut
primul "selfie" din spatʼiu,
în 1966, informează theguardian.com.
„Selfie” reprezintă o fotografie a unui utilizator
realizată de el însuşi cu o
cameră digitală, cu scopul
de a o publica ulterior pe o
reţea de socializare.
Pozele de tip autoportret au
căpătat notorietate în ultimii

ani, „selfie” numărându-se chiar printre cele 150
de cuvinte şi definiţii noi care
au fost adăugate în ediţia din
2014 a prestigiosului Dicţio-

nar Merriam-Webster.
De asemenea, „selfie” a
fost ales cuvântul anului 2013
de editorii Dicţionarelor Oxford, lucrări de referinţă ale
limbii engleze.

IBM a creat un cip a cărui funcţionare
seamănă cu activitatea creierului uman
IBM a creat un cip a cărui
funcţionare imită activitatea
creierului uman în recunoaşterea imaginilor din datele video şi care are nevoie de mai
puţină energie decât procesoarele tradiţionale.
Dacă prototipul va deveni
produs de serie, ar putea ajuta
industria procesoarelor, care
caută noi soluţii pentru creşterea vitezei de funcţionare a
computerelor. Producătorii
caută noi metode pentru efectuarea unor sarcini multiple

în acelaşi timp, în condiţiile
în care modelele tradiţionale
de cipuri care se supraîncălzesc, relatează Bloomberg.
Procesoarele tradiţionale
funcţionează după un sistem
liniar, efectuând câte o singură operaţie, reacţionând
apoi la rezultatul operaţiunii
anterioare. Noul cip dezvoltat
de IBM, descris în revista
Science, are 1 milion de neuroni programabili, în baza a
5,4 milioane de tranzistori.
Aceşti nuclei legaţi prin „ne-

urosinapse” pot procesa informaţiile şi comunica în paralel, şi nu în linie, ca în
sistemele tradiţionale.
Comunicatul IBM referitor
la designul cipului nu conţine
informaţii referitoare la momentul în care noua tehnologie va intra în producţie.
Laboratoarele de cercetare
al IBM sunt renumite, astfel
că giganţi precum Samsung
folosesc tehnologia companiei la fabricarea propriilor
produse.
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Duel iberic pentru
Supercupa Europei
Real Madrid și FC Sevilla se bat pentru primul trofeu al sezonului

9
Zaberca, cel mai rapid la Teliu. Pilotul Ovidiu Zaberca (Mitsubishi

Lancer Evo 8.5) a câștigat, duminică, Trofeul Teliu, etapa a
cincea a Campionatului Național de Viteză în Coastă
(CNVC), organizat de Federația Română de Automobilism
Sportiv (FRAS).Trofeul Teliu a reprezentat una dintre cele
mai spectaculoase etape ale Campionatului Național de Viteză în Coastă, atât prin prisma rezultatului final cât și prin
desfășurarea în sine a întrecerii. Ovidiu Zaberca și-a adjudecat victoria deși înainte de manșele de concurs era cotat
doar cu a treia șansă. Marele favorit, Lucien Hora, a fost cel
mai rapid în antrenamentele cronometrate de sâmbătă însă
a abandonat în prima manșă de concurs din motive tehnice.
Horațiu Ionescu Cristea (Ferrari 458), clasat al doilea în antrenamente, a obținut cel mai bun timp în prima manșă de
concurs, fiind urmat de Zaberca la 0,483 secunde. Zaberca
și-a luat însă revanșa în a doua mansă de concurs și a fost
mai rapid decât Cristea cu 0,640 secunde. Trofeul Teliu
2014 a fost decis la mai putin de doua zecimi. Podiumul
clasamentului OPEN și totodată cel al grupei H a fost completat de Lucian Răduț (Mitsubishi Lancer EVO 8), care i-a
devansat pe Armando Battocchi (Ferrari 458), Paul Andronic
(Mitsubishi Lancer EVO 9) și Eduard Stan (Subaru Impreza).
La grupa A s-a impus Adi Iliescu, la grupa N cel mai rapid
a fost Marco Tempestini, la două roți motrice s-a impus
Horațiu Ionescu Cristea, iar Eduard Tontsch a fost cel mai
rapid pilot al mașinilor istorice. Etapa următoare a Campionatului Național de Viteză în Coastă va fi Alba Motor Challenge, la Straja, în perioada 30-31 august.

Tsonga s-a impus la Toronto. Jucătorul francez Jo-Wilfried Tson-

Primul trofeu al noii stagiuni se joacă în această seară la Cardiff
Formaţiile Real Madrid,
câştigătoarea Ligii Campionilor şi FC Sevilla, deţinătoarea Ligii Europa, vor juca în
Supercupa Europei, în această
seară pe Cardiff City Stadium, din Cardiff, de la ora
21.45. Real Madrid a câştigat
Liga Campionilor pentru a zecea oară în istoria sa, după ce
a învins, în urma prelungirilor,
cu scorul de 4-1, echipa Atletico Madrid, în finala competiţiei disputată pe stadionul
Da Luz din Lisabona. FC Sevilla a câştigat Liga Europa,
după ce a învins cu scorul de
4-2, în urma executării loviturilor de departajare, echipa
portugheză Benfica Lisabona,
în finala disputată pe Juventus
Stadium din Torino. La finalul
celor 90 de minute şi a celor
două reprize de prelungiri,

scorul a fost egal, 0-0.
Debut pentru noile vedete.
Câştigătoarele celor două
competiţii europene din sezonul trecut se întâlnesc în
primul meci oficial pentru ele
din noua stagiune. În 2014,
trofeul Supercupei Europei
este decernat în Ţara Galilor.
Pentru madrileni ar putea fi
ocazia de a-i debuta în tricoul
blanco pe cei nou venitʼi pe
"Santiago Bernabeu". Costaricanul Navas, golgheterul
Mondialului James Rodriguez, și campionul mondial
Tony Kroos sunt achizitʼiile
din intersezon ale trupei lui
Ancelotti. În schimb, Diego
Lopez a părăsit campioana
Europei pentru a juca pentru
AC Milan. De partea cealaltă,
"andaluzii" lui Unai Emery lau pierdut pe croatul Rakitic

plecat la Barcelona, dar i-au
adus pe Iago Aspas și Nicolas
Pareja.
CR 7 s-a refăcut! Marea vedetă a Realului rămâne Cristiano
Ronaldo. Lusitanul a venit de
la Cupa Mondială, cu probleme medicale care însă, anuntʼă
clubul din Capitala Spaniei,
au fost rezolvate în timp util
pentru ca el să evolueze în
meciul cu Sevilla. Supărat de
o tendinită rotuliană la genunchiul stâng, Ronaldo și-a programat perfect recuperarea
astfel că, înainte de meciul
pentru primul trofeu, vedeta
madrilenilor s-a recuperat
complet. În aceste conditʼii,
tehnicianul Carlo Ancelotti ar
putea alinia cel mai bun 11.
Cu casa închisă! Deoarece
este vorba despre un meci jucat între două echipe din Spa-

nia, la Cardiff, UEFA le-a pus
ambelor echipe la dispozitʼie
câte 6000 de bilete, asta în
afara celor lăsate la liber, despre care nu se știe apartenentʼa
cumpărătorilor.
Conform ultimelor date
oferite de presa iberică, până
luni dimineatʼă, cu o zi înaintea marelui meci, fiecare echipă a vândut în Spania
aproximativ 4000 de bilete
pentru duelul de la Cardiff.
Chiar dacă cele două echipe
nu vor vinde toate tichetele
puse la dispozitʼie de UEFA,
Cardiff City Stadium va fi cu
sigurantʼă plin până la refuz.
Prezentʼa lui Gareth Bale în
acest meci i-a atras ca un
magnet pe galezi la meci. Pe
piatʼa neagră un bilet a ajuns
să se vândă și cu 1500 de
euro.

Klose, auf wiedersehen Mannschaft!
Golgheterul all-time al turneelor finale ale Cupei Mondiale, Miroslav Klose, şi-a
anunţat retragerea din naţionala
Germaniei. Ajuns la vârsta de
36 de ani, atacantul care este
acum legitimat la Lazio, a confirmat că nu va mai îmbrăca
tricoul campioanei mondiale
în exerciţiu. Retragerea lui
Miro Klose din naţională a fost
anunţată de Federaţia Germană
de Fotbal. „Cu titlul obţinut în
Brazilia mi-am îndeplinit un vis

din copilărie. Sunt bucuros şi
fericit că am avut ocazia să-mi
aduc aportul la succesul fotbalului german. Am avut parte de
nişte momente unice la naţională. Nu le voi uita niciodată.
Am rememorat aceste clipe în
ultimele săptămâni şi am ajuns
la concluzia că este cazul să închid acest capitol acum. Nu
există un moment mai bun”, a
declarat Miroslav Klose pentru
site-ul oficial al Federaţiei Germane de Fotbal.

ga, locul 15 ATP şi cap de serie numărul 13, a câştigat
turneul Masters 1.000 de la Toronto, după ce l-a învins în
finală pe elveţianul Roger Federer, locul 3 ATP şi cap de
serie numărul 2, cu scorul de 7-5, 7-6 (3).Tsonga a câştigat
într-o oră şi 48 de minute şi a devenit al primul jucător din
afara Top 10 ATP care se impune într-un turneu de 1.000
de puncte, după croatul Ivan Ljubicici la Indian Wells, în
2010, când era pe locul 26 ATP. Pentru a câştiga al doilea
Masters (a mai cucerit turneul de la Paris Bercy, din 2008)
şi al 11-lea turneu din carieră, francezul a depăşit patru jucători din Top 10 ATP, pe liderul mondial, sârbul Novak Djokovici, pe britanicul Andy Murray, locul 9 ATP, pe bulgarul
Grigor Dimitrov, locul 8 ATP, şi pe Federer. De
asemenea,Tsonga este primul francez care se impune în
competiţia canadiană.Victoria de duminică îl readuce pe
Tsonga în Top 10 ATP (locul 10).

Debut bun sub panou. Naţionala masculină de baschet a României a debutat cu un rezultat excelent în preliminariile
Campionatului European din 2015, duminică, în deplasare,
la Pezinok, în Grupa F, printr-o victorie în faţa Slovaciei, cu
scorul de 81-69 (13-27, 18-14, 29-13, 21-15). Pentru România au marcat Titus Nicoară 20 p ,Vlad Moldoveanu 18,
Adrian Guţoaia 14 p, Mihail-Octavian Paul 11 p, Mihai Silvăşan 10 p, Rareş Mandache 4 p , Teodor Jucan 2 p, Levente
Szijarto 2 p, Octavian Popa Calotă 1 punct. În alt meci din
Grupa F, Letonia a învins Suedia cu scorul de 62-50, în deplasare. România va disputa următorul meci cu Suedia,
miercuri, la Sibiu.
Ungur, cel mai bun la San Marino! Tenismanul român Adrian

Ungur a câștigat finala de simplu a turneului challenger din
San Marino, dotat cu premii totale de 64.000 de euro, după
ce a dispus, fără drept de apel, de croatul Antonio Veic, cu
6-1, 6-0, în 50 de minute. Adrian Ungur (29 ani, 157 ATP)
și-a adjudecat un cec de 9.200 euro și 100 de puncte ATP
pentru acest succes. Pentru Ungur a fost a patra victorie în
tot atâtea meciuri în fața lui Veic. De remarcat faptul că Veic
l-a învins în optimi la ediția din acest an a turneului din San
Marino pe Victor Hănescu, în trei seturi, cu 1-6, 7-6 (4), 64. Din păcate Ungur a pierdut, alături de croatul Franko Skugor, finala probei de dublu, în care victoria a revenit perechii
Radu Albot (Rep. Moldova)/Enrique Lopez-Perez (Spania),
cu scorul de 6-4, 6-1. Ungur s-a ales cu 1.175 euro și 60
de puncte ATP pentru această finală.

Bănel în Brazilia?

La 29 de ani, mijlocaşul român Bănel Nicoliţă ar putea trăi
experienţa carierei dacă parafează actele cu brazilienii de
la Internacional Porto Alegre. Ar fi primul fotbalist cunoscut
de la noi care ar juca în campionatul din patria cafelei. Liber
de contract după despărţirea de francezii de la Saint-Etienne,
jucătorul ar primi un salariu de 650.000 de euro pe an. Agentul lui Nicoliţă, Traian Gherghişan, are discuţii şi în Europa
cu echipe din campionate puternice, dar Bănel insistă să
meargă în Brazilia pentru că salariul este atractiv şi, în plus,
ar fi o premieră pentru un fotbalist de echipă naţională a
României.

DIVERTISMENT

Filme de Oscar
la Sala Patria
5 nominalizări la Oscar şi premiul
Oscar pentru cel mai bun cântec.
Globul de Aur pentru cea mai bună
actriţă (comedie/muzical): Madonna.
◾ 22:00 – Film Cult:Dick Tracy
(SUA, 1990)
Regia: Warren Beatty
Acţiune, comedie
7 nominalizări şi 3 premii Oscar !
Duminică 17 august
◾ 11:00 – Matineu copii: Cars
(Maşini) (SUA, 2006)
Dublat în limba română
Animaţie
◾ 17:00 – Golden Classics: The
Little Prince (Micul prinţ) (SUA,
1974)
Regia: Stanley Donen
Fantastic, ecranizare, muzical
2 nominalizări la premiul Oscar.
◾ 19:00 – Seara de Oscar: Roman
Holiday (Vacanţă la Roma) (SUA,
1953)
Regia: William Wyler
Comedie romantică
Durata: 118 min.
Zece nominalizări si trei premii Oscar.
Premiul Oscar pentru cea mai bună
actriţă: Audrey Hepburn
Intrarea se face pe bază de voucher
(5 lei – preţ redus, 7 lei – preţ întreg).

În această săptămână, la Cinemateca Patria sunt programate
următoarele filme:
Mâine, 13 august
◾ 20:00 – Seara Filmului European:
Frenzy (Anglia, 1972)
Regia: Alfred Hitchcock
Thriller
Joi, 14 august
◾ 20:00 – Comedy Classics: Splash
(SUA, 1984)
Regia: Ron Howard
Comedie romantică
Nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu.
Vineri 15 august
◾ 19:00 – Doc and Roll: Freddie
Mercury – The Great Pretender
(SUA, 2012)
Regia: Rhys Thomas
Documentar, biografic
◾ 21:00 – Dracula Film Festival
Friends: Escape from the Planet of the
Apes (Evadare de pe planeta maimuţelor) (SUA, 1971)
Regia: Don Taylor
SF, aventură
Sâmbătă 16 august
◾ 11:00 – Matineu copii: 101 Dalmatians (101 Dalmaţieni) (1961)

Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Mari actori (Nou): Ace in
The Hole (Marele bâlci) (1951)
Regia: Billy Wilder
Dramă, film noir
◾ 19:00 – Mari Regizori: Evita (SUA,
1996)
Regia: Alan Parker
Dramă, muzical

Bancuri
◾ – Când ajung beat, noaptea târziu, acasă,
sunt ca un tigru!
– Cum aşa?
– Merg în patru labe şi nu fac niciun zgomot!

◾ O blondă se urcă pentru prima dată într-un
avion.
Înainte de decolare, aceasta aude o convorbire
între doi bărbaţi:
– California este cu zece ore în urma noastră.

Nu uita să-ţi potriveşti ceasul.
Ajunge blonda în California, iar la vamă este
întrebată de unde vine. La care blonda răspunde:
– Vin din viitor!

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

GARDIENII GALAXIEI
-3D- -PREMIERĂ(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
orele: 19:30
CUM SĂ EVADEZI DE PE PĂMÂNT
-3D- -PREMIERĂ(ESCAPE FROM PLANET EARTH)
(AG), 89 minute,
Animaţie, Aventuri, SF
orele: 13:15, 17:30
LUCY -digital(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00
HERCULES -3D(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 15:15, 17:15, 19:15, 21:15

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30
SEX TAPE -digital(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 21:45
PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:00
Expoziţii
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expoziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi
în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Mergi pe direcţia pe care ţi-o doreşti până ce dai de
primele obstacole, însă cel mai probabil ele nu vor exista!
Obiectivele tale sunt măreţe, nu renunţa la ele!
Taur. Trebuie să îţi fie destul de greu să te ocupi de tot ce
ţi se cere astăzi, mai ales că aceste sarcini nu pot fi amânate.
Plăcerile tale vor mai avea de aşteptat câteva zile.
Gemeni. Munca pe care o depui de obicei se va transforma
în ceva nou şi nebunesc astăzi. Poate fi vorba de o idee
îndrăzneaţă sau poate un coleg te face să simţi ceva diferit.
Rac. Îţi este mai greu ca oricând să lucrezi în grup astăzi,
dar trebuie să te concentrezi pe ce este mai important. Trebuie să faci o alegere importantă.
Leu. O mică ceartă cu un prieten sau un coleg se poate transforma în ceva cu adevărat urât astăzi. Încearcă să nu exagerezi
şi să nu duci discuţia prea departe.
Fecioară. Încearcă să ieşi din rutină astăzi, e posibil ca acest
pas să fie unul mare pentru cariera ta! Vei fi agitat la început,
însă pe parcurs vei începe să gândeşti pozitiv.
Balanţă. Relaţionează mai mult cu partenerul tău astăzi, iar
dacă nu ai unul, acţionează. Este un bun moment de a avansa
în dragoste şi asta depinde doar de tine.
Scorpion. Caută distracţia în orice loc în care ajungi astăzi,
chiar şi la locul de muncă! Sarcinile tale îţi vor părea mult
mai uşoare dacă eşti binedispus.
Săgetător. Un străin îţi va pune o întrebare, şi cel mai probabil
îţi va cere ajutorul. Fii sociabil şi, în măsura în care poţi,
întinde-i o mână. Nu ştii niciodată când o să ai nevoie şi tu.
Capricorn. Banii pot fi o problemă, aşa că tratează cu seriozitate acest subiect. Chiar dacă nu te aşteptai la asta, poţi
ţine sub control situaţia financiară cu un plan bine stabilit.
Vărsător. Cineva pe care îl credeai apropiat îţi va fura astăzi
o idee genială şi vei fi destul de dezamăgit de asta. Încearcă
să întrerupi legătura cu acea persoană!
Peşti. Un vis vine cu un mesaj pentru tine, unul pe care nu
îl poţi ignora. Subconştientul tău este capabil să te ajute să
transformi situaţia ta actuală într-una mai optimistă.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Instrucţiunea şi
educaţiunea religioasă
În constituanta sinodală
asupra unificărei bisericei ortodoxe române s’a
discutat şi asupra instrucţiunei religioase în
şcoli. Existase un curent
nenorocit de a scoate cu
desăvârşire instrucţiunea religioasă din şcoală
în legătură cu separaţiunea bisericei de Stat.
Fără îndoială constituanta
bisericească a stăruit pentru
instrucţiune obligatorie din
partea statului, iar pe de altă
parte să-şi garanteze autonomia bisericei. E bine când
omul poate avea şi varză unsă
şi slănină în pod. Dar nu chestiunea autonomiei bisericei
voesc a o discuta. Îndată ce
se admite în administrarea ei
şi membri laici, autonomia bisericei nu poate avea nici un
inconvenient decât poate acela, care priveşte partea spirituală mai superioară a
credinţei în legătură cu manifestaţiunile exterioare, rituale
influenţate
de
organizarea administrativă a
bisericei. După părerea mea
biserica trebuie condusă de
preoţi, laicii n’au ce căuta acolo, ci preoţii trebuesc specializaţi în toate ramurile de care
are nevoe biserica până şi în
artă, mai ales în artă.
M’au surprins însă două
propuneri admise de constituantă relativ la instrucţiunea
religioasă în şcoli; una a d-lui
Prof. I. Mehedinţi pentru ştergerea cuvântului „catechet”
cum se numeşte în mod special profesorul de religie în
şcolile din Ardeal. D-l Mehedinţi a motivat propunerea sa
pe lipsa acestui cuvânt din dicţionarul limbei române. Motiv
foarte slab deoarece din dicţionarele de acum zece ani
lipseau şi cuvintele aviator,
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Din presa maghiară
Spectacole în aer liber la Braşov

În zilele de 5 şi 6 august, în curtea Gimnaziului Romano-Catolic vor fi prezentate două spectacole de
operetă: Johann Strauss – Voievodul ţiganilor şi James
Sidney Jones – Gheişa. Vor urca pe scenă artiştii Societăţii Corale din Târgu Mureş. Societatea corală sa înfiinţat în 1924 şi sub conducerea dirijorului Tóth
Sándor s-a impus în scurt timp în viaţa muzicală religioasă. Societatea s-a angajat în educarea tinerei generaţii, prezentând în fiecare an o operetă clasică.
Până acum au pus în scenă lucrările Rip Van Winkle,
Elevul cerşetor, Tosca (alături de artişti de la Opera
din Cluj), Târgul de fete, Visele trandafirului, Dragoste
de ţigan, Istók – nebunul, Bunica, Voievodul ţiganilor,
Gheişa şi altele, şi au completat cu succes viaţa culturală din Târgu Mureş.
Sâmbătă, de la ora 9 seara, publicul braşovean se va
putea delecta cu Voievodul ţiganilor, iar duminică, de
la aceeaşi oră, cu Gheişa. În caz de timp nefavorabil
spectacolele vor avea loc în sala Redutei.

(Szabadtéri játékok Brassóban.
În: Brassói Lapok, nr. 174, 2 august 1939)

Premieră la Cinema Capitol

schior, mitrailer, motociclist,
motocultură ş.a.
Nu putea să existe în limba
română din vechiul regat cuvântul catechet, fiindcă abea
de câteva decenii se predă religia în şcoli de către preoţi şi
apoi dacă există cuvântul catechism, de ce nu poate exista
şi catechet? Ori limba noastră
este o construcţiune aşa de rigidă încât să nu poate evolua?
D-l Mehedinţi ştie că şi pământul îşi schimbă configuraţiunea neîncetat, cu toate că
trebuie să recunoască că geografia e un studiu mai fix decât limba unui popor care se
pretinde a fi în plină desvoltare.
Dar fără să insist asupra
acestor deosebiri, trebuie să
remarc că există o nuanţă între catechet şi profesor de religie, cel puţin aşa îmi aduc
aminte când învăţăm în gimnasiu; profesorul de religie
avea titlul de profesor de religie şi de catechet, dar erau
profesori de religie cari nu
erau catecheţi şi catecheţi cari
nu erau profesori de religie.
Să ne explicăm.

Profesorul de religie predă
religia ex catedra, este un teoretician, pe când catechetul
este educătorul religios al elevului. El este dator să introducă elevii în practicele rituale
ale religiei, să le explice în fiecare săptămână însemnătatea
evangheliilor şi a serbătorilor,
să se îngrijească de frequentarea bisericei din partea elevilor, de mărturisirea şi
cuminecătura lor şi supravegherea morală, adecă de aplicarea moralei chreştine din
partea elevilor.
În legătură cu această misiune educatoare a catehetului
este foarte curioasă propunerea Î. P. S. Mitropolitului Primat ca profesorii de religie să
nu fie preoţi enoriaşi. Această
propunere a fost primită de
sinod. Ea însă nu putea fi în
avantajul preoţimei în general
şi nici a educaţiunii religioase
în special. Propunerea aceasta
nu putea avea alt scop decât
sustragerea preoţilor enoriaşi
de subordonarea autorităţilor
instrucţiunei publice, adecă o
închidere şi mai chinezească
a preoţilor între zidurile au-

tonomiei bisericei.
Un singur lucru este însă de
remarcat: preotul civil, adecă
un teolog care nu practică
preoţia în timp scurt devine
ca orice alt civil mai mult sau
mai puţin chemat pentru instrucţiunea şi educaţiunea religioasă a elevilor. A lăsa
această educaţiune numai în
grija părinţilor este în lumea
materialistă de azi cu totul neîndestulător, şcoala când îşi
ia sarcina să facă instrucţiunea
religioasă şi când Statul crede
că nu e bine să separe biserica
de Stat, trebuie să se îngrijească şi de educaţiunea religioasă a elevilor, căci lipsind
aceasta, poate va fi cu mult
mai bine să se repare biserica
de Stat, căci în acest caz biserica pentru ca să existe va
şti ce măsuri să ia faţă de societate spre garantarea instrucţiunei deodată cu educaţiunea
tineretului.
Altfel va fi nici în căruţă
nici în teleguţă.
(Carpaţii, Anul II, Nr. 1,
Duminecă 1 Ianuarie 1922)

În premieră la Cinema Capitol va rula filmul „Bestia”
(La béte humaine), după un scenariu semnat de Jean
Renoir, inspirat de romanul lui Zola. În rolurile principale
joacă Simone Simon şi Jean Gabin, cel mai bun actor
francez al momentului. Romanul lui Zola a fost tradus
şi în limba
maghiară, acţiunea nefiind
un mister pentru publicul
braşovean
maghiar. Locul acţiunii
este gara Le
Havre, iar subiectul – gelozia extremă,
care otrăveşte
sentimentele,
transformând
omul în animal, fără frică
în faţa crimei.
Prin personajul feminin este prezentată bestia, cea care nu poate
să iubească şi va cauza crima.
Regia este excelentă, fiecare moment exprimând sentimentele prin care trece personajul. Prestaţia actorilor
este la înălţime, iar spectatorul care cunoaşte limba
franceză poate savura filmul în întregime. Din păcate
se repetă rularea în mare viteză a subtitrării, astfel cei
care nu cunosc limba franceză nu se pot bucura pe
deplin de acest film remarcabil.

(Filmbemutató a brassói Capitol-mozgóban.
În: Brassói Lapok, nr. 176, 4 august 1939)
Dinu Eva

Cristina Baciu
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Lupta granzilor
BMW conduce în clasamentul vânzărilor din segmentul premium
BMW, Audi şi MercedesBenz au continuat bătălia vânzărilor şi în 2014.
Cele trei mărci au prezentat rezultatele de
vânzări pentru luna iulie
şi pentru primele şapte
luni ale anului, iar lupta
a fost câştigată din nou
de BMW.
Atât Audi cât şi BMW se
mândresc cu vânzarea a peste
un milion de unităţi în primele
şapte luni ale anului, o premieră în istoria ambelor
mărci. Între timp, MercedesBenz a rămas în continuare
pe a treia poziţie, în ciuda faptului că a obţinut cel mai bun
rezultat de vânzări al lunii iulie la nivel istoric, însă nu a
reuşit să treacă de un milion
de unităţi vândute în decursul
perioadei ianuarie – iulie
2014.
„Noile modele compacte şi
familia noastră de SUV-uri au

fost responsabile de creşterea
vânzărilor în această perioadă
şi ne bucurăm pentru acest rezultat”, a declarat Ola Källeniu, membru al comisiei de
vânzări şi marketing Mercedes-Benz
Marca din Stuttgart a vândut un total de 130.003 vehicule în iulie 2014, marcând o
creştere de 11,3% faţă de
aceeaşi lună a anului trecut.

Vânzările Mercedes-Benz în
primele şapte luni ale anului
au totalizat 913.523 unităţi,
ceea ce reprezintă o creştere
de 12,6% faţă de aceeaşi
perioadă a lui 2013.
La nivel global, Audi a reuşit să vândă 1.013.350 unităţi
în primele şapte luni ale anului, o creştere de 11,1% faţă
de aceeaşi perioadă a lui
2013. Modelele Audi care au

Audi Q3 va primi un facelift în 2015
Q3, cel mai mic SUV din
portofoliul Audi, va primi un
facelift în 2015. Modelul german va beneficia de bordul
digital al lui TT, alături de
câteva schimbări estetice,
arată englezii de la Autocar.
Alături de grila schimbată
va veni un set de blocuri optice, noi fante de aerisire în
bara de protecţie faţă, un
hayon modificat, stopuri re-

desenate şi o altă bară de
protecţie spate. Interiorul va
fi revizuit, urmând să primească un ecran tactil în locul interfeţei actuale a
sistemului infotainment, iar
bordul digital al noii generaţii
TT va fi şi el prezent în habitaclul celui mai mic SUV
al constructorului german, cu
toate că ar putea fi o dotare
opţională.

Ecranul digital al noului TT
va fi introdus pe alte patru noi
modele Audi până în 2015
Gama de motorizări a lui
Q3 nu va trece prin modificări
majore, dar vor exista actualizări la nivelul unor propulsoare. Printre noutăţi se
numără înlocuirea unităţii
2.0 TDI de 170 CP cu cea de
190 CP găsită şi sub capota
lui Audi A6 Ultra.

Nissan 370Z va fi înlocuit în 2016 de
un model numit Z35
Parteneriatul dintre Daimler
şi Renault-Nissan va aduce
noutăţi importante în gama
de roadstere a japonezilor,
370Z urmând să fie înlocuit
de un model care va avea motorizări şi de la MercedesBenz.
Nissan 370Z va avea în
2016 un înlocuitor care va renunţa la formula de botez cu
trei cifre înainte de ultima
literă din alfabet pentru nume,
arată australienii de la Motoring.com. Respectivul model
primeşte, pe lângă un nou
nume, o gamă mai generoasă
de motorizări, urmând să includă chiar şi versiuni hibride.
Schimbările din gama de
roadstere de la Nissan vor fi
atât de pronunţate încât vor
implica şi trecerea la un aco-

periş hardtop retractabil în locul
celui din material textil,
totul pentru
a face viitorul Z mai
atrăgător
pentru clienţii din întreaga lume, nu doar
pentru cei din Statele Unite
ale Americii şi Japonia.
Prima motorizare din gama
viitorului Z35 va fi o unitate
2.0 turbo cu patru cilindri în
linie, utilizată în prezent în
cadrul gamei „Skyline” din
Japonia, construită pe platforma lui Infiniti Q50. Berlina
de clasă medie numită Nissan
Skyline 200 GT-t este echipată cu o motorizare turbo

care asigură 211 CP, legătura
dintre viitorul Z şi modelul
respectiv oprindu-se la nivelul
propulsorului.
Gama Z35 va include şi
unităţi de 3.0 litri cu şase
cilindri şi supraalimentare,
acestea din urmă fiind preluate de la partenerii germani ai
concernului franco-japonez.
Versiunea de top a lui Z35
ar urma să livreze aproape
410 CP.

înregistrat
creşteri mai accentuate ale vânză r ilor decâ t
fraţii lor de gamă
în această perioadă sunt A6 şi A3.
Însă cel mai
bun rezultat de
vânzări în segmentul premium
îi revine din nou
mărcii BMW,
care a reuşit să
domine acest clasament şi în anii
trecuţi. BMW a avut o creştere a vânzărilor de 7,6% în
luna iulie, ceea ce înseamnă
139.399 unităţi, pe când vânzările în primele şapte luni au
avut o rată de creştere similară, de 10%, totalizând
1.025.747 unităţi. Datorită
acestor rezultate, BMW este
cel mai bine vândută marcă
premium din lume în primele
şapte luni ale anului.

Fruntaşi la producţia de maşini
România se situa, la sfârşitul anului 2013, pe locul patru
în topul ţărilor emergente din Europa în privinţa producţiei
de vehicule, cu 410.997 unităţi, în timp ce la numărul de
angajaţi din industrie ocupa locul al treilea, cu 117.000
de persoane, reiese dintr-o statistică EU Cluster Observatory. În ţările din Europa Centrală şi de Est (ECE) s-au
produs, anul trecut, peste 3,5 milioane de vehicule, sectorul
implicând 575.000 de angajaţi şi o contribuţie de aproape
10% la Produsul Intern Brut al ECE. Din graficul prezentat
în cadrul evenimentului de specialitate reiese faptul că,
la nivelul anului 2013, Republica Cehă deţinea supremaţia
la producţia de vehicule, cu 1.132.931 de unităţi produse,
urmată de Slovacia (975.000 unităţi), Polonia (583.258)
şi România (410.997).

Tata pregăteşte un parbriz virtual pentru Jaguar
Producătorul Tata Motors va implementa pe Jaguar şi
Land Rover un sistem care se va adapta comportamentului
şoferului. Parbrizul virtual dă posibilitatea de vizualizare
a traiectoriei optime şi atenţionări privind eventuale
obstacole, concomitent cu date despre partenerii din trafic
sau starea maşinii. Proiectul se află, deocamdată, în stare
de concept. De asemenea, există posibilitatea proiectării
unor obstacole virtuale, cum ar fi nişte jaloane pentru
antrenament.

Volkswagen, interesat de preluarea Fiat Chrysler
Grupul german Volkswagen, cel mai mare constructor
auto din Europa, a discutat cu proprietarii Fiat Chrysler
Automobiles achiziţia producătorului auto italian, potrivit
revistei Manager Magazin. Proprietarii Fiat vor să-şi concentreze resursele asupra brandului Ferrari şi să renunţe
la afacerile trandiţionale din industria auto, au declarat
surse apropiate situaţiei pentru publicaţia germană. Acţiunile Fiat au crescut cu 5% ca urmare a acestei informaţii,
în timp ce titlurile Volkswagen au avut un declin de 1,5%.

