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Sondaj în trafic!
Meteorologii au anunţat
35 de ore de ploi şi
ninsori abundente

De săptămâna viitoare şi până la jumătatea lunii februarie,
între orele 7.00 şi 18.30, o parte dintre şoferii care vor
intra sau ieşi din Braşov vor fi „traşi pe dreapta” de poliţişti,
care le vor solicita să răspundă la un chestionar despre
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mobilitate. Scopul acestui chestionar este de a obţine date
cât mai amănunţite din partea şoferilor despre deplasările
în interiorul sau exteriorul municipiului (cu precădere Zona
Metropolitană Braşov).
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Braşov alături de alte 29 de judeţe şi de Capitală sunt sub
cod galben de ploi şi ninsori abundente pentru 35 de ore, începând de aseară, de la ora 23:00, până mâine dimineaţă la
ora 10:00. În acest interval, precipitaţiile se vor extinde
dinspre sud, cuprinzând treptat majoritatea regiunilor. În Oltenia şi în Muntenia va ploua continuu şi se vor cumula cantităţi de apă cuprinse în general între 25 şi 50 l/mp.
În aceste condiţii, la comandamentul de iarnă organizat la
Guvern, vicepremierul Gabriel Oprea a cerut prefecţilor din
judeţele din sudul României, unde există riscul producerii de
inundaţii în următoarele ore, să pregătească spaţii de cazare
pentru eventualitatea în care vor exista persoane ce vor fi
evacuate din gospodării, din calea apelor. „Există posibilitatea
ca în localităţile din sudul ţării să luăm măsura de evacuare
preventivă a populaţiei. Cer prefecţilor să aibă pregătite locaţii
pentru cazarea celor evacuaţi”, a declarat vicepremierul
Gabriel Oprea. Vicepremierul a făcut şi un scurt bilanţ al inundaţiilor din ultimele zile care au fost resimţite în 26 de
localităţi din 9 judeţe, „dar nu au fost afectate obiective social-economice”. Aproximativ 300 de curţi şi grădini au fost
inundate în ultimele zile, apele au „spălat” 1.493 de hectare
de teren, 435 de hectare de pădure, precum şi cinci drumuri
judeţene şi patru drumuri comunale. „Avem pregătite de intervenţie 26.000 de forţe de poliţie, pompieri, poliţişti de
frontieră. Vă raportez că este activat comitetul de la MAI,
am discutat şi cu domnul Duşa, armata ne sprijină”, a arătat
vicepremierul. În ultimele zile au fost inundate, însă, 4 locuinţe
în judeţele Argeş, Călăraşi şi Dâmboviţa, iar 15 fântâni au
fost afectate în Tătăreşti de Jos, Teleorman. Lista completă
a judeţelor aflate sunt incidenţa codului: Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova, Buzău Brăila,
Argeş, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi şi Vrancea.

Meci cu miză astăzi pentru România

„Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea

Naţionala feminină de handbal a României va juca astăzi o carte foarte
importantă, la Europeanul găzduit
de Ungaria şi Croaţia. Fetele antrenate de Gheorghe Tadici vor întâlni
în această seară (19.15) în Fonix
Hall din Debrecen, incomoda echipă
a Danemarcei. Înfrângerea în faţa
Norvegiei la 8 goluri încă nu era di-

Ziarul „Braşovul Judeţul Tău” editat
de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Braşov e interesat de părerea
dumneavoastră. Completaţi chestionarul din pagina 3, ca să aflăm dacă
v-a plăcut cotidianul, dacă doriţi să
continuăm şi în 2015, dacă sunt lucruri
pe care ar trebui să le îmbunătăţim.
Aşteptăm părerea dumneavoastră com-

gerată la antrenamentul de ieri al fetelor noastre. „Cu Danemarca sper
să jucăm la adevărata noastră valoare. Chiar de ar fi să pierdem, vreau
ca de la cea mai experimentată, la
cea mai tânără jucătoare, să iasă în
evidenţă valoarea pe care o au şi să
dovedească faptul că merită să fie la
naţională” a spus Tadici.
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pletând taloanele publicate în ziar în
perioada 8-18 decembrie) în pagina 3.
Talonul completat îl puteţi depune
până în data de 19 decembrie 2014,
inclusiv, la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie, la punctele de colectare menţionate în interiorul ziarului
sau on-line, la adresa: www.addjb.ro
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70 de șoferi au rămas fără permis
76.000 de lei este valoarea amenzilor aplicate, în ultima
săptămână, de poliţiştii Serviciului Rutier din Braşov.
Agenţii şi ofiţerii au organizat mai multe acțiuni de control,
pe linie de circulație rutieră, în întreg judeţul. Au fost constatate 17 infracțiuni și s-au aplicat 670 de sancțiuni
contravenționale. Au fost ridicate, de asemenea, în vederea
suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 70 permise de conducere, dintre care 6
pentru alcool, 2 pentru viteză, 9 pentru depășire, 32 pentru
neacordare prioritate și 21 pentru alte abateri. În plus
polițiștii au reținut 31 certificate de înmatriculare.

Dețineau ilegal arme
Trei bărbaţi din Braşov sunt cercetaţi penal de poliţişti
pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Ei
dețineau ilegal o armă de tir, trei pistoale și zeci de
cartușe. Armele și muniția au fost ridicate de oamenii
legii care au întocmit dosare penale. Persoanele implicate
sunt cercetate în stare de libertate și riscă o pedeapsă
cu închisoarea de până la 3 ani. Prezumţia de nevinovăţie
fiinţează până când judecătorii vor pronunţa sentinţe definitive.

EVENIMENT

Ce informații vor conține noile
etichete ale alimentelor
Noul proces de
etichetare a alimentelor va începe sâmbătă,
13 decembrie
2014, urmând ca
afişarea declaraţiei nutriţionale
şi scoaterea în
evidenţă a alergenilor să devină obligatorii,
pe majoritatea
etichetelor la alimentele preambalate, începând
cu 2016.

A făcut scadal într-un bar din Ungaria
În data de 05.12.11.2014, poliţişti din cadrul Serviciului
de Investigaţii Criminale şi Postului de Poliţie Crizbav
au prins un localnic de 20 de ani, urmărit internațional
în baza unui mandat european de arestare. Autorităţile
judiciare ungare au emis pe numele său mandatul, întrucât este suspectat de comiterea infracțiunii de distrugere. În urmă cu un an, tânărul ar fi fost implicat într-un
scandal într-un bar din localitatea Monor, Ungaria, când
s-au produs pagube în valoare de 66 euro.Tânărul
menționat a fost încarcerat în arestul I.P.J.Brașov, urmând
ca zilele următoare să fie extrădat către autorităţile judiciare ungare.

Marţi

Oficialii Federaţiei Patronale
Române din Industria Alimentară (Romalimenta) spun că
schimbarea etichetelor nu va
avea drept consecinţă majorarea
preţurilor. Potrivit patronatului,
Regulamentul UE (1169/2011)
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare a fost dezbătut întro întâlnire a reprezentanţilor
Romalimenta şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Con-

sumatorilor (ANPC), la care
au participat peste 150 de reprezentanţi ai industriei de profil şi ai serviciilor alimentare,
care au clarificat problemele
generate de regulamentul care
va fi aplicat treptat din 13 decembrie 2014 şi a cărui respectare va fi obligatorie din 2016.
S-a convenit, de asemenea,
îmbunătăţirea lizibilităţii prin
introducerea unei dimensiuni
minime a caracterului de literă,
scoaterea în evidenţă a alerge-

nilor în lista ingredientelor prin
litere îngroşate, obligaţia ca alimentele ne-preambalate să aibă
informaţii cu privire la prezenţa
sau absenţa alergenilor şi să fie
specificată pe etichetă originea
cărnii neprocesate de porc, oaie,
capră sau pasăre.
De asemenea, pe etichete vor
fi introduşi termeni noi, care
vor furniza informaţii suplimentare despre anumite caracteristici sau despre compoziţia
produsului, de exemplu „peşte

format” şi suplimentar consumatorii vor
putea afla de pe etichetele produselor şi
informaţii despre
conţinutul în energie
şi în nutrienţii principali, raportaţi la
consumul de referinţă.
„Nu va fi obligatoriu ca toate produsele
de pe rafturi să aibă
noile etichete, din 13
decembrie, iar cele
care nu sunt conforme cu cerinţele regulamentului pot fi comercializate
până la epuizarea stocurilor”,
spun oficialii Romalimenta.
Pentru a evita risipa de alimente, între altele, regulamentul
permite vânzarea acestor produse indiferent cât de mare este
perioada lor de valabilitate. Unele produse care sunt congelate,
uscate sau în conservă au o durabilitate mare şi pot persista pe
piaţă câţiva ani, deci este posibil
să fie vândute produse cu tipul
vechi de etichetă.

Atenţie, la jucăriile pentru copii!
Pentru că vânzările la jucării cresc semnificativ în această perioadă a anului, iar
cumpărăturile sunt făcute în
grabă, de multe ori fără citirea
în prealabil a etichetelor, comisarii din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor (ANPC) au
venit în ajutorul părinţilor şi
au efectuat controale la sute
de comercianţi de jucării. Potrivit unui bilanţ făcut public
de instituţie, au fost verificaţi
746 de operatori economici,
la nivel naţional, găsindu-se
abateri la circa 73% dintre
aceştia. Prin urmare, au fost
aplicate 358 amenzi contravenţionale însumând peste

1.000.000 de lei şi 274 de
avertismente. În plus, comisarii au dispus 368 de măsuri
de oprire temporară de la comercializare, pentru că jucăriile nu erau etichetate
corespunzător şi au luat opt
măsuri de oprire definitivă de
la vânzare, pentru că jucăriile

puneau în pericol sănătatea
copiilor. Probleme de etichetare s-au raportat şi în judeţul
Braşov, întrucât s-au găsit
mărfuri care n-aveau trecute
pe etichete sau pe ambalaje
numele producătorului sau al
importatorului sau adresa la
care pot fi contactaţi.

Sexul în gară este periculos!
Procurorii Parchetului de
pe lângă Tribunalul Braşov
au dispus începerea urmăririi
penale, în data de 5 decembrie 2014, împotriva unei tinere de 21 de ani – G.M.B.,
„tentativă la omor calificat”
şi „tâlhărie calificată” şi faţă
de inculpatul C.L. (30 de
ani), pentru „complicitate la
tentativă la omor calificat”
şi „complicitate la tâlhărie
calificată”, fiecare dintre
aceste infracţiuni fiind comisă în stare de recidivă.
„Din probatoriul administrat
în cauză până în acest mo-

ment al urmăririi penale, a
rezultat faptul că în noaptea
de 5 decembrie 2014, aflându-se în zona staţiei CFR din
Braşov, inculpata G.M.B a
intrat în legătură cu victima
C.G. (57 ani) în scopul întreţinerii unor relaţii sexuale
contra cost, pe care ulterior
a condus-o într-o zonă retrasă şi slab luminată unde inculpatul C.L. a atacat-o prin
aplicarea mai multor lovituri
cu cuţitul în zona abdominală, loviturile determinând
leziuni care au pus în primejdie viaţa victimei”, ne-a pre-

cizat Mihaela Alina Popescu,
prim-procuror delegat în cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Braşov.
După ce l-au înjunghiat,
cei doi agresori au sustras
victimei suma de 294 lei,
abandonând-o într-o baltă de
sânge, în apropierea peronului I din staţia CFR.
Procurorii au formulat
propunere de arestare preventivă faţă de inculpaţi,
magistratʼii fiind de acord cu
arestarea preventivă a ambilor inculpaţi, pentru pe o durată de 30 de zile.
S.D.
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Opriţi în trafic pentru
a răspunde la chestionare
Brașovenii vor fi intervievați pentru îmbunătățirea condițiilor de transport

De săptămâna viitoare şi
până la jumătatea lunii februarie, între orele 7.00 şi
18.30, o parte dintre şoferii care vor intra sau ieşi
din Braşov vor fi „traşi
pe dreapta” de poliţişti,
care le vor solicita să răspundă la un chestionar
despre mobilitate.
Poliţiştii şi echipele de operatori de sondaj vor face acest
lucru la cele opt intrări din oraş,
respectiv dinspre Bucureşti, Cristian, Ghimbav, Târgu Mureş
(Stupini – Feldioara), Sânpetru,
Săcele (Cheia). Acţiunea face
parte din proiectul de elaborare
a Planului de mobilitate urbană
durabilă pentru Polul de Creştere
Braşov. Scopul acestui chestionar este de a obţine date cât mai
amănunţite din partea şoferilor

despre deplasările în interiorul sau exteriorul municipiului (cu
precădere Zona Metropolitană Braşov), iar Poliţia Rutieră îi va ajuta pe Viceprimarul Adrian Atomei a anunțat că se lucrează la planul de mobilitate urbană
operatorii de sondaj să
aplice aceste întrebări. Chestio- Adrian Atomei.
braşoveni să sprijine şi o altă etanarele trebuie aplicate pe un nuApel public pentru sprijinirea apli- pă din cadrul aceluiaşi proiect,
măr de aproximativ 4.000 de cării chestionarelor la domiciliu. Vi- care constă în aplicarea unor
şoferi, potrivit viceprimarului ceprimarul a făcut un apel către chestionare asemănătoare la do-

Pilotul elicoterului prăbușit în Sibiu a murit
Pilotul elicopterului prăbuşit
în judeţul Sibiu, Gabriel Titiana, a încetat din viaţă, luni, la
Spitalul de Arşi din Bucureşti,
unde fusese supus la mai multe
intervenţii chirurgicale, a declarat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al unităţii
medicale, Adrian Stănculea.
El fusese operat din nou, vineri, când i-a fost montat un
tub de traheostomă şi i s-a
efectuat un alt transplant de
piele.
„S-a realizat traheostomia
de către echipa ORL de la Spitalul Universitar de Urgenţă
Militar. Noi ne-am făcut treaba

noastră, adică excizie de piele
de pe ambele coapse, tot ce era
arsură de gradul trei fiind acoperit cu autogrefe. Pe spate sau folosit homogrefe din bancă,
pentru că, urmare a faptului
că stă pe ele şi a avut manifestări bacteriene prin zonă, sau mai lezat o parte din grefele
făcute. De aceea, astăzi (vineri
- n.r.), le-am înlocuit cu hemogrefe din bancă. Operaţia a
decurs bine. Prognosticul rămâne rezervat în continuare.
Dacă trece de primele trei zile
după operaţie, sper să fie mai
bine decât era”, a spus directorul medical al Spitalului de

Arşi din Capitală, Cristian Niţescu.
La Spitalul de Arşi este internat, în continuare, al doilea
supravieţuitor din elicopterul
prăbuşit, Valentin Bora. Despre acesta, medicii spuneau,
vineri, că este vizibil ameliorat,
a mâncat uşor şi „mai face câţiva paşi”.
În urma accidentului aviatic,
opt militari din aparatul de
zbor au murit, iar cei doi supravieţuitori au fost preluaţi de
un elicopter SMURD şi duşi
la un spital din Târgu Mureş,
de unde au fost transportaţi la
Spitalul de Arşi din Capitală.

Max, câinele-erou al Armatei, reuşeşte
să schimbe legislaţia privind animalele
Max este unul dintre
câinii Armatei antrenatʼi
să detecteze explozibili
în teatrele de operaţiuni. A efectuat două
misiuni în Afganistan
în cadrul Batalionului
2 Infanterie „Călugăreni” şi a Batalionului
300 Infanterie „Sf. Andrei”. Cu toate acestea,
Max ar fi ajuns într-un
adăpost public, dacă o
iubitoare de animale nu
l-ar fi luat în grijă. Asta pentru că a fost diagnosticat cu
o boală gravă, dirofilarioză,

iar Armata l-a părăsit, chiar
dacă a investit în dresajul lui
timp de cinci ani.

Cazul lui Max a devenit cunoscut pentru că a
participat la parada Armatei organizată cu ocazia Zilei Naţionale. Apoi,
presa a scris despre situaţia dramatică a câinelui abandonat de Armată.
Datorită presiunii mediatice, Ministrul Apărării, Mircea Duşa, a
dispus constituirea unui
colectiv de lucru care să
elaboreze un set de acte
normative privind utilizarea
în M.Ap.N. a animalelor de
serviciu.

miciliul celor intervievaţi.
„Această etapă este deja
în desfăşurare, dar există
o reticenţă din partea cetăţenilor faţă de operatorii
de sondaj. Am trimis o
scrisoare tuturor celor
1399 de preşedinţi de
asociaţii de proprietari,
pe care sperăm să o afişeze la avizierul de pe fiecare scară, şi facem şi un
apel public pentru a-i
ruga pe braşoveni să îşi
dea tot concursul în realizarea acestor chestionare”, a spus viceprimarul.
Chestionarul va fi
aplicat de 60 de voluntari
de la Univestitatea „Transilvania” şi cuprinde trei categorii
de date, respectiv date referitoare
la mobilitatea familiei (modul
în care se deplasează zilnic

membrii familiei intervievate cu
vâsta mai mare de cinci ani),
date personale şi date statistice
referitoare la aspectele sociale.
Datele din chestionar sunt confidenţiale, iar aplicarea chestionarelor la domiciliu se face în
zilele lucrătoare între orele 10.30
– 13.00 şi 16.30 – 21.30, iar
sâmbăta şi duminica, pe tot parcursul zilei. Până la sfârşitul lunii
decembrie, când este estimată
finalizarea aplicării acestui chestionar, trebuie intervievate
5.000 de persoane din Braşov
şi zona metropolitană. Planul
de mobilitate urbană durabilă
pentru Polul de Creştere Braşov
este documentul care va sta la
baza obţinerii fondurilor nerambursabile pentru proiecte ce se
vor finanţa, în cadrul Programului Operaţional Regional
2014 – 2020.
A.P.

Aşteptăm părerea dumneavoastră completând taloanele publicate
în ziarul „Braşovul Judeţul Tău” în perioada 8‐18 decembrie.
(Puteţi completa chestionarul şi on‐line, pe pagina de internet www.addjb.ro)

CHESTIONAR

1. Informaţiile din ziar vă sunt utile?
(bifaţi un singur răspuns)
☐ DA ☐ NU
2. Care este rubrica / pagina pentru care citiţi ziarul?
(puteţi bifa mai multe rubrici)
☐ EVENIMENT
☐ ECONOMIC
☐ SĂNĂTATE
☐ LOCAL
☐ MAGAZIN
☐ SPORT
☐ DIVERTISMENT
3. Sunteţi mulţumit de modul în care este distribuit ziarul?
(bifaţi un singur răspuns)
☐ DA ☐ NU
Dacă aţi răspuns NU, vă rugăm să precizaţi motivul nemulţumirii:

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

4. Doriţi să beneficiaţi de acest ziar gratuit şi în anul 2015?
(bifaţi un singur răspuns)
☐ DA ☐ NU

5. Cu ce aţi dori să vină în plus ziarul Braşovul Judeţul Tău în anul 2015?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Talonul completat îl puteţi depune până în data de 19 decembrie 2014, inclusiv
◾ la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie
◾ la următoarele puncte de colectare unde veti găsi urne speciale:
CAS (Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov), Spitalul CFR, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Spitalul Tractorul, Casa Judeţeană
de Pensii Braşov, Primăria Braşov, ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov)
◾ on‐line, la adresa: www.addjb.ro
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Ştiri pe scurt
Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 8,6%
Cifra de afaceri din industrie pe total piaţă internă şi piaţă
externă a crescut nominal cu 8,6%, în primele zece luni
ale anului, faţă de perioada similară din 2013, datorită
creşterii industriei prelucrătoare (+8,6%) şi industriei extractive (+6,7%), potrivit datelor provizorii anunţate, luni,
de Institutul Naţional de Statistică. Pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în
industria energetică (+18,7%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+13,1%), industria bunurilor de capital (+8,8%), industria bunurilor intermediare (+8,1%)
şi industria bunurilor de uz curent (+4,5%). În luna octombrie, cifra de afaceri din industrie pe total a crescut
în termeni nominali, atât faţă de septembrie, cu 0,1%,
cât şi faţă de luna corespunzătoare din 2013, cu 5,5%.

România are 42 de firme în Top 500 Deloitte
omânia are 42 de firme în top 500 al celor mai mari companii
din Europa Centrală şi de Est realizat de compania de consultanţă Deloitte, cu şapte mai mult faţă de 2013 şi cu
venituri cumulate de 43 mld. euro, în creştere cu 10% comparativ cu anul anterior. Avansul de două cifre realizat la
care se adaugă faptul că România a avut numărul cel mai
mare de companii nou intrate, şapte (faţă de trei următoarea
clasată, Estonia), dar şi jucătorul cu cel mai mare salt în
top, Ford, care a urcat 258 de poziţii, conturează imaginea
unei economii care începe să câştige teren în regiune. Toate
cele 500 de companii din topul realizat de Deloitte în acest
an au avut venituri cumulate de 712 mld. euro în 2013, în
stagnare comparativ cu anul anterior. Topul pe 2014 ia în
calcul veniturile raportate de companii cu un an în urmă.
ea mai mare companie din Europa Centrală este PKN Orlen
(Polonia), urmată de MOL (Ungaria) şi Skoda (Cehia). Petrom, plasată de Deloitte pe primul loc în topul companiilor
româneşti, este pe locul 19 în regiune.

ECONOMIC

Marţi

Doar 4 bănci au raportat
creşteri la credite
Banca Transilvania, Raiffeisen, UniCredit şi Alpha sunt cele patru bănci
de talie mare care au raportat creşteri ale stocului de credite la finalul
lunii septembrie, potrivit
datelor agregate de ZF.
Cea mai mare creştere, de
9%, a fost înregistrată de Banca Transilvania, care a ajuns
astfel la un portofoliu de finanţări de 20 mld. lei. Raiffeisen a raportat o creştre cu
3%, iar UniCredit şi Alpha cu
1%. La polul opus, stocul de
credite al BCR a scăzut cu
12%, iar cel al subsidiarelor
Eurobank, grupul elen care
deţine Bancpost, cu 10%.
BRD a avut un minus de 7%.
La nivel agregat, stocul de
credite raportat de cele şapte
bănci a scăzut cu 6 mld. lei
în ultimul an, până la 145
mld. lei. Cele şapte bănci deţin două treimi din stocul de
credite acordate populaţiei şi
companiilor, iar scăderea cre-

ditării din ultimul an a fost influenţată într-o mare măsură
de procesul de curăţare a bilanţurilor de neperformante.
Dintre băncile mari, nu şiau publicat rezultatele la septembrie CEC Bank, ING şi
Volksbank. Radu Gheţea,
şeful CEC, declara recent
pentru ZF că banca are o
creştere a creditării de 8%
la nouă luni.

Sunt bani pentru credite, dar
nu există încredere. Băncile au
lichidităţi pentru a accelera
creditarea, dar banii nu ajung
în economie pentru că relaţia
dintre antreprenori şi bancheri
este lipsită de încredere, inclusiv ca efect al sutelor de
mii de insolvenţe din perioada
de criză. „Cea mai mare problemă a mediului antreprenorial este legea insolvenţei”,

spune Nawaf Salameh, preşedintele producătorului de
băuturi spirtoase Alexandrion.
El crede că e nevoie ca bancherul să înţeleagă afacerea şi
nu doar să analizeze cererile
de credite dintr-un birou.
De cealaltă parte, Bodgan
Neacşu, vicepreşedintele corporate al Volksbank, spune
că bancherii încearcă o apropiere de clienţi, dar că nici riscurile nu pot fi ignorate.
„Antreprenorii trebuie să se
uite la afacerile lor şi să vină
cu proiecte care pot fi finanţate deoarece banca nu le poate spune unde şi în ce să
investească”.
Creditele acordate companiilor însumau 112 mld. lei la
finalul lunii septembrie, fiind
în scădere cu 11 mld. lei faţă
de aceeaşi perioadă a anului
trecut, potrivit BNR. „Vestea
bună este că în ultima perioadă creditele noi au început să
crească”, spune Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR.

Numărul de abonaţi la telefonia mobilă
a crescut cu 1,3% la 6 luni, la 9,4 milioane
Numărul de abonaţi la serviciile de telefonie fixă a scăzut
cu 0,8% în prima jumătate a
anului, la 4 milioane, în timp
ce numărul de utilizatori de
servicii de telefonie mobilă pe
bază de abonament a crescut
cu 1,3%, la 9,4 milioane, comparativ cu iunie 2013, potrivit
datelor ANCOM. Numărul total de utilizatori activi la tele-

fonie mobilă (abonamente şi
cartele) a ajuns la 22,3 milioane, cu 1,4% mai puţini decât
la mijlocul anului 2013, în timp
ce numărul de linii de telefonie
fixă a scăzut cu 1,9%, până la
4,6 milioane. Reducerea numărului de utilizatori activi ai
serviciilor de telefonie mobilă
este cauzată de scăderea anuală
cu 3,4% a utilizatorilor pe bază

de cartele preplătite active, dar,
în acelaşi timp, trebuie remarcat
că numărul de utilizatori pe
bază de abonament a înregistrat creşteri constante în ultimul
an. În România, la mijlocul
acestui an, existau 9,4 milioane
de utilizatori pe bază de abonament şi 12,9 milioane utilizatori pe bază de cartele
preplătite active.

Câştigul salarial mediu net a crescut
cu 7 lei, până la 1.705 lei, în octombrie
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.705 lei
în luna octombrie a acestui
an, în creştere cu 7 lei (0,4%)
faţă de luna precedentă şi cu
5,6% faţă de luna similară din
anul trecut, potrivit datelor
publicate luni de Institutul
Naţional de Statistică (INS).
Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.358 lei,
cu 0,4% mai mare decât în
luna septembrie 2014.
Valorile cele mai mari ale
câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în
extracţia petrolului brut şi a
gazelor naturale (4.500 lei),
iar cele mai mici în hoteluri
şi restaurante (998 lei).
Cele mai semnificative
creşteri ale câştigului salarial

mediu net s-au înregistrat în
silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi
acvacultură) - plus 14,3%; în
alte activităţi extractive, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), intermedieri
financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale
fondurilor de pensii) - între
4,5% şi 6,5%; în fabricarea
altor mijloace de transport,
activităţi de poştă şi de curier,
fabricarea de mobilă, extracţia minereurilor metalifere
— între 3% şi 4%; în activităţi de asigurări, reasigurări
şi ale fondurilor de pensii (cu
excepţia celor din sistemul
public de asigurări sociale),

fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte, tăbăcirea şi
finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj
şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor),
fabricarea echipamentelor
electrice, industria metalurgică, fabricarea de maşini,
utilaje şi echipamente n.c.a.
– între 2% şi 3%.
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului
salarial mediu net faţă de luna
septembrie în învăţământ
(5,3%) ca urmare a acordării
sumelor reprezentând plata
cu ora a cadrelor didactice,
respectiv în administraţia publică (0,4%), sănătate şi asistenţă socială (0,1%).
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S-a lansat programul
Tradiţiile Crăciunului
Programul „Tradiţiile Crăciunului” va
fi lansat anul acesta
şi cuprinde o serie
de oferte pentru cei
care îşi doresc să-şi
petreacă sărbătorile la ţară.
„Turiştii români preferă să petreacă sărbătorile
de iarnă, în special perioada Crăciunului, în familie sau alături de rude
şi prieteni sau într-un cadru autentic românesc,
plin de tradiţii. Mă bucură să spun că turismul
rural este cea mai solicitată formă de turism în
perioada Crăciunului, de
către români, iar numărul
acestora creşte de la an la an.
Astfel, ANTREC a decis să
introducă un program special
dedicat tradiţiilor Crăciunului, la preţuri foarte accesibile, pentru a încuraja şi

mai mult alegerea turismului
rural drept principala opţiune
turistică a românilor”, a declarat Maria Stoian, preşedintele fondator al ANTREC.
Astfel, tarifele pornesc de la
40 de lei de persoană, la o
pensiune de două margarete.

Printre datinile de care vor
avea parte turiştii care aleg
să beneficieze de programul
„Tradiţiile Crăciunului” se
numără „Neaţa la Moş
Ajun”, „vizita lui Moş Crăciun” sau „Tăiatul porcului
ca în Banat”.

În ceea ce privesc
tarifele, în Bran-Moeciu,
acestea pornesc de la
40 lei de persoană, fără
mic dejun, la o pensiune
de 2 margarete, pentru o
noapte de cazare.
L a o p ensiu n e d e
trei margarete, cazarea
ajunge la 110 lei camera
dublă, în timp ce la o pensiune de patru margarete,
trei nopţi de cazare costă
600 de lei de persoană.
Noutatea acestui program
este faptul că se va defăşura atât în perioada Crăciunului pe rit nou, cât şi
pe ritul vechi. Până în
prezent, în program s-au
înscris pensiuni din judeţele
Argeş, Braşov, Buzău, Gorj,
Mehe-dinţi, Neamţ şi Sibiu.
În următoarea perioadă se
vor înscrie în program şi alte
pensiuni rurale. Lista acestora
o veţi găsi pe site-urile www.vacantelatara.ro şi www.antrec.ro.
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Veşti bune de la CAS:
Moş Crăciun vine mai
repede la pensionari

Veşti bune pentru seniorii
din Braşov, din partea conducerii Casei Judeţene de
Pensii.
„Având în vedere apropiatele Sărbători de iarnă şi ţinând cont de faptul că în
luna decembrie 2014 vor fi
mai multe zile nelucrătoare,
dar şi din dorinţa de a veni
în sprijinul beneficiarilor de
pensii, s-a decis ca achitarea
pensiilor prin poştă să se
efectueze în intervalul 11 –
24 decembrie 2014 (faţă de
perioada 14 – 29 ale lunii,

cum se realiza în fiecare lună
până acum)”, a anunţat
Mady Brescan, director executiv al Casei Judeţene de
Pensii Braşov.
Oficialii instituţiei au precizat că, în situaţia în care
persoanelor beneficiare de
pensie li se achita aceste
drepturi prin virament bancar, data plăţii rămâne neschimbată, potrivit convenţiilor încheiate între Casa de
Pensii şi aceste instituţii
(până în data de 14 ale
lunii).
S.D.

Ministerul Educaţiei renunţă la
manualele noi pentru viitorul an şcolar?!
Uniunea Editorilor din România (UER) susţine că Ministerul Educaţiei Naţionale
„abandonează” şi „renunţă”
la manualele noi pentru viitorul an şcolar.
„Uniunea Editorilor din
România semnalează cu tristeţe şi indignare opiniei publice abandonarea de către
Ministerul Educaţiei Naţionale a proiectului noilor manuale. Ne aşteptam cu toţii ca
specialiştii şi conducerea ministerului să tragă toate învăţămintele din organizarea

dezastruoasă a licitaţiei pentru noile manuale destinate
claselor I şi a II-a şi să demareze, cel târziu la 15 septembrie 2014, procedurile
premergătoare achiziţiei de
manuale pentru clasele a IIIa şi a IV-a, prin aprobarea
programelor şcolare. Ne
aflăm la sfârşitul anului
2014 şi nu numai că aceste
importante documente n-au
fost oficializate, dar, ca şi
acum un an, nu există specificaţiile tehnice, iar OMEN
nr. 5559/2013 n-a fost mo-

dificat corespunzător cu deciziile CNSC, fiind un factor
perturbator al regimului manualelor şi nicidecum un cadru juridic stimulativ, predictibil şi generator de competiţie corectă în domeniu”, precizează editorii într-un comunicat de presă.
Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, a afirmat în urmă
cu două săptămâni că nu va
aproba licitaţia pentru manualele de clasa a III-a până
nu va rediscuta regulile pentru acest proces.

România are cele mai multe naşteri
din UE la adolescente sub 15 ani
Comitetul ONU pentru
drepturile economice, so ciale şi culturale a cerut României revizuirea legilor pentru
asigurarea accesului la îngrijiri de sănătate sexuală, dar
şi adoptarea unei strategii
naţionale în domeniu, arătând că este ţara cu cel mai
mare număr de naşteri la
adolescente sub 15 ani.
Comitetul ONU pentru
drepturile economice, sociale şi culturale (Comitetul
ONU) a cerut Guvernului
României să-şi revizuiască
legile şi politicile pentru a

asigura accesul la îngrijiri de
sănătate sexuală şi a reproducerii pentru femeile şi
adolescentele din ţară.
În recomandările emise în
28 noiembrie, Comitetul a
arătat că România ar trebui
să adopte o strategie naţională privind sănătatea şi
drepturile sexuale şi ale reproducerii şi să introducă în
mod obligatoriu în şcoli un
program cuprinzător de educaţie sexuală, pentru a reduce numărul de sarcini la adolescente. Comitetul ONU a
subliniat că România a

rămas în urma celorlalte state membre în ceea ce priveşte promovarea sănătaţii şi
drepturilor sexuale şi reproductive ale adolescenţilor şi
femeilor, statisticile oficiale
arătând că rata mortalităţii
materne este de două ori mai
mare decât media UE, iar
România înregistrează cel
mai mare număr de naşteri
la adolescentele sub 15 ani
dintre statele membre.
O altă îngrijorare vizează
procentul mare de copii romi
rămaşi fără educaţie formală
şi ratele ridicate de abandon.
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Rudolf Lassel a trezit interesul
pentru muzica de orgă
Organistul şi profesorul de muzică
Rudolf Lassel s-a născut la Braşov
în 1861. Orientarea muzicală o dobândeşte cu siguranţă la Leipzig,
unde urmează cursurile Conservatorului Regal din 1880 până în 1883.
La întoarcerea în Transilvania i se
oferă postul vacant de organist la
Biserica Neagră. Din acest moment
rămâne fidel oraşului natal.
Aici activează nu doar în calitate de
cantor şi organist, ci şi ca dirijor al
corului bisericesc de elevi. În 1907
Lassel cântă pentru prima dată la
Braşov o cantată de Bach. Corul bisericesc de elevi îl organizează în
1894, după modelul de la Leipzig.
De asemenea, este dirijorul Reuniunii Corale Bărbăteşti şi profesor de
muzică. Străluceşte ca organist şi
este renumit pentru improvizaţiile
la orgă, dintre care unele se mai păstrează şi astăzi.

instrumentul din Biserica Neagră a putut din
nou să răsune la posibilităţile sale reale.
Dintre primele măsuri
care au îmbunătăţit calitatea muzicii de orgă
este de remarcat adoptarea unui repertoriu
mult mai vast axat pe
doi poli importanţi:
muzica lui J.S.Bach
şi muzica romantică
(atunci contemporană).
Postludiul după slujbă
a primit o însemnătate
mult mai mare, fiind
anunţat cu câteva zile
în avans în paginile ziarului „Kronstädter Zeitung”.

Totodată, orga din
Calităţile de organist ale lui Lassel Braşov era în acea vreme (din 1839
au fost imediat remarcate şi astfel până în anul 1914) cel mai mare din
Transilvania şi
oferea posibilităţi
de interpretare
practic nelimitate. Cererea lui R.
Lassel formulată
după 1914 de
a modifica orga
înspre sistemul
pneumatic (referindu-se la nou
construita orgă
pneumatică din
Sibiu) a rămas
din nefericire nerezolvată. Dorin-

ţa de a modifica tribuna orgii, pentru a permite corului şi orchestrei
să cânte din faţa orgii, nu a putut fi
îndeplinită decât în anul 1923, la
5 ani de la moartea sa.
Prin Rudolf Lassel, repertoriul abordat la Biserica Neagră s-a îmbogăţit
cu lucrările pentru orgă de J.S.Bach
şi în domeniul vocal cu şcoala romantică, cu precădere cea germană.
Înfiinţarea corului de tineret, precum şi colaborarea acestuia cu corul
bărbătesc, au constituit premisele
viitorului cor Bach, care avea să se
formeze în anul 1933.
(sursa text, foto:
www.musica.coronensis.ro)
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Noul ambasador al Marii Britanii,
în vizită oficială la Braşov
Ambasadorul a apreciat proiectele judeţului pentru dezvoltarea infrastructurii,
planuri în care pot fi incluse şi firme sau chiar instituţii guvernamentale engleze
Excelența Sa Paul Brummel, noul ambasador al Marii
Britanii în România, s-a întîlnit ieri cu reprezentanţii
autorităţilor publice locale din judeţul Braşov (prefectul Romer Ambrus Sandor Mihaly, vicepreşedintele Consiliului Judetean, Mihai Pascu, şi viceprimarul
Adina Durbacă), în cadrul unei vizite pe care o efectuează la Braşov, în calitatea sa oficială.
Excelenţa sa a mărturisit
că nu este pentru prima dată
la Braşov şi că în urmă cu
20 de ani a avut ocazia să viziteze uzina Tractorul, în
cadrul unei delegaţii ministeriale, organizată la invitaţia
Academiei Române.
De această dată, domnia sa
petrece mai multe zile la Braşov și va participa și la încheierea contractului derulat
de Eurocopter Ghimbav cu
guvernul britanic, în urma căruia au fost modernizate 24
de elicoptere Puma aparţinând armatei britanice, contract în valoare de aproape
20 de milioane de euro.
În cadrul întâlnirii cu autorităţile judeţului, excelenţei
sale i-au fost prezentate oportunităţile de investiţii pe care
Braşovul le oferă, dar şi o pe-

rie de parteneriate în domeniul social şi cultural derulate
aici, cu ajutorul partenerilor
britanici.
„Mulţumesc tuturor pentru
această întâlnire. Braşovul
este inima verde a României
şi sunt fericit că mă aflu din
nou aici. Cu siguranţă, nu va
fi ultima vizită (...) Aici există
şi un capital uman foarte
bun, iar în domenii precum
tehnica IT sau turismul există
foarte multe oportunităţi. Ştiu
că există planuri importante
în domeniul infrastructurii de
transport şi dacă aeroportul
se va realiza sunt convins că
vor exista şi zboruri directe
între Braşov şi Marea Britanie”, a spus ambasadorul.
„Ca reprezentant al Guvernului, mă simt onorat că am
avut ocazia să discutăm toate

aceste lucruri cu domnul ambasador şi cred că am pus
bazele unei colaborări de durată şi cu vizite mai dese decât o dată la 20 de ani”, a
declarat prefectul Romer
Ambrus Sandor Mihaly.
„I-am prezentat domnului
ambasador proiectele de investiţii prioritare din judeţul
Braşov, mai ales cele care vor
fi propuse spre finanţare în

perioada 2014-2020 şi sper
să o însoţesc pe excelenţa sa
la următoarea vizită, la Centrul de Cercetare al Universităţii Transilvania, care poate
fi un punct atracţie pentru investitorii din Regatul Unit ce
îşi doresc să îşi optimizeze
costurile de cercetare. De asemenea, am pornit ideea unui
eveniment de promovare a imagini reale a României în Ma-

Braşovenii renunţă la animăluţe
şi le părăsesc la Grădina Zoologică
„Grădina Zoologică nu este un
azil de animale, oricât de dură ar
putea părea această afirmaţie”, a
declarat ieri viceprimarul
Adrian Atomei, făcând un
apel public către deţinătorii
de animale să continue să
îşi asume responsabilitatea
pe care şi-au luat-o atunci
când au primit în casă respectivele vietăţi. „Sunt
mulţi cetăţeni care au animale pe care nu le mai pot
întreţine şi vin să le doneze
– papagali, iepuri, hamsteri, reptile, cobai, am avut
chiar şi un şoim. Noi le putem lua,
pentru că, în primul rând, ca să
accepţi o donaţie la o grădină zoologică, trebuie să ai dotările nece-

sare şi personalul pentru a le ţine
în carantină şi sub supraveghere
medicală. Noi avem un singur me-

dic veterinar şi nu avem capacitatea de a face acest lucru. S-au făcut
eforturi, s-au primit papagali, un
iepure, care sunt ţinuţi sub obser-

vaţie. Nu poţi să introduci în circuitul Grădinii Zoologice animale
fără să le ţii în carantină, pentru
a nu îmbolnăvi celelalte animale”, a spus Atomei.
În altă ordine de idei, deschiderea Casei cu Reptile,
care se anunţă o atracţie a
grădinii zoologice, a fost
amânată până la sfârşitul
acestui an, în prezent fiind
realizată mutarea a jumătate
dintre reptile şi în curs de finalizare amenajarea ornamentelor, artificiale sau
naturale, din terarii. Va urma
montarea geamurilor securizate
ale terariilor, geamuri care au un
rol de protecţie în primul rând pentru publicul vizitator.
A.P

Programul de vizitare a expoziţiei
de jucării Lego se prelungeşte
Expoziţia Zilele Fanilor
LEGO® deschisă la Muzeul Civilizaţiei Urbane va putea fi vizitată până joi, 11 decembrie
2014, inclusiv, dupa ce organizatorii au luat decizia sa prelun-

gească perioada de vizitare. Expoziţia este deschisă între orele
9-17, iar preţul unui bilet este
de 1,5 lei. Muzeul Civilizaţiei
Urbane a Braşovului este situat
în Piaţa Sfatului nr. 15.

Camioane, navete şi maşini
spaţiale, roboţi sau chiar un oraş
în miniatură! Toate aceste vor
putea fi admirate de către braşovenii care trec pragul Muzeului.
L.A.

rea Britanie, care să se desfăşoare în Marea Britanie şi
care să le prezinte cetăţenilor
englezi românii aşa cum sunt
ei de fapt”, a spus Mihai
Pascu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
„Mulţumim domnului ambasador pentru sprijinul pe
care ni-l va da în consolidarea relaţiilor cu Marea Britanie, începute acum şapte

ani cu Leeds, şi îl aşteptăm
cu drag la următoarea întîlnire la Braşov”, a declarat la
rândul său viceprimarul Adina Durbacă. Vizita Excelenţei Sale cuprinde şi obiective
sociale, cum ar fi centrul paliativ Hospice, sau un centru
social pentru copii cu nevoi
speciale realizat cu ajutorul
Police AIDS din New Castle.
A.P.
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Cel mai puternic
telescop de pe Pământ
Consiliul Observatorului
Austral European (European Southern Observatory, ESO) a aprobat
săptămâna trecută demararea construirii, în
Chile, a telescopului optic European Extremely
Large Telescope (E-ELT).
Noul telescop optic va fi
„cel mai mare ochi al lumii
îndreptat către cer”, potrivit
site-ului ESO, o organizaţie
susţinută de 15 ţări europene
şi de Brazilia.
„Decizia Consiliului înseamnă că faza de construire a telescopului poate demara:
industriile implicate în construcţia E-ELT au la dispoziţie
finanţarea necesară şi pot începe lucrul potrivit planului
stabilit”, a declarat Tim de
Zeeuw, director general al
ESO, potrivit unui comunicat.
Construcţia E-ELT, în deşertul
Atacama din Chile, va avea
loc în două faze.

Marţi

Pe scurt
Gropile care se repară singure
O companie de ingineri şi consultanţi a conceput un plan
prin care gropile din străzi ar putea deveni istorie în aproximativ 40 de ani, prin folosirea unui tip de ciment "autoreparator" pentru construirea drumurilor. Cimentul
auto-reparator ar produce o bacterie care să umple crăpăturile din drum atunci când acesta se deteriorează.
Ideea inovatoare face parte dintr-un raport asupra viitorului
autostrăzilor, conceput de compania de ingineri Arup,
relatează Daily Mail. Raportul, care analizează posibile
tendinţe care ar putea apărea în industria construcţiilor
până în 2050, ia în calcul şi înlocuirea suprafeţelor convenţionale de drum cu panouri solare care ar putea încărca vehiculele electrice şi topi zăpada. Vopseaua
sensibilă la temperaturi ar putea genera avertismente în
formă de fulgi de zăpadă care să indice scăderea temperaturii şi condiţii de gheaţă.

Avertismentul lui Stephen Hawking

Prima etapă beneficiază de
fonduri de aproape un miliard
de euro. Banii vor acoperi costurile de construire a unui telescop funcţional integral şi a
unei serii de instrumente puternice.
În acest stadiu, 10% din
costul total al proiectului au
fost reportate pentru cea dea doua etapă.

Primele observaţii vor putea
fi făcute cu ajutorul E-ELT
peste zece ani.Acest telescop,
cu un diametru de 39 de metri,
operează în spectrul luminii
vizibile şi în infraroşu.
E-ELT va cerceta cerul de
pe vârful Cerro Armazones,
la circa 20 de kilometri de
Cerro Paranal, care găzduieşte instrumentul VLT

(Very Large Telescope) al
ESO.
Noul instrument „va face
posibile descoperiri fără precedent în domeniul exoplanetelor, al compoziţiei Sistemului
Solar, al galaxiilor apropiate
şi Universului îndepărtat”, potrivit ESO, al cărui sediu se
află la Garching, în apropiere
de München, în Germania.

Astrofizicianul britanic Stephen Hawking, care se deplasează într-un scaun cu rotile şi comunică prin intermediul unui computer, din cauza unei boli grave, a
declarat într-un interviu recent că dezvoltarea inteligenţei
artificiale ar putea semnifica sfârşitul omenirii. „Formele
primitive de inteligenţă artificială pe care le avem deja
s-au arătat foarte utile. Dar eu cred că dezvoltarea unei
inteligenţe artificiale complete ar putea să pună capăt
rasei umane”, a declarat profesorul britanic, într-un interviu acordat postului BBC. „Odată ce oamenii ar crea
inteligenţa artificială, aceasta ar «decola» singură şi sar redefini din ce în ce mai repede”, a adăugat el. „Oamenii, limitaţi de evoluţia lor biologică, care este una
lentă, nu ar putea să rivalizeze şi ar fi depăşiţi”, a continuat Stephen Hawking, considerat unul dintre cei mai
străluciţi oameni de ştiinţă în viaţă.

Capsula Orion și-a încheiat
cu succes prima
misiune

Capsula americană
Orion și-a încheiat cu succes prima misiune de încercare, amerizând în Oceanul Pacific după
primul zbor, fără echipaj uman,
în jurul Pământului, informează
agentʼiile Reuters și AFP.

Lansată vineri deasupra
Atlanticului, capsula a realizat
un zbor perfect de patru ore și
jumătate, amerizând tot vineri,
în jurul orei 16:30 GMT în apele Pacificului.
În prima sa misiune, Orion,
vehicul spatʼial construit de compania Lockheed Martin, a re-

zistat la temperaturi de peste
2.200 de grade Celsius, generate
de frecarea cu aerul la reintrarea
în atmosferă.
NASA a cheltuit peste 9 miliarde de dolari în proiectul de
constructʼie al acestei capsule.
Următoarea misiune de încercare pentru Orion se va
desfășura tot fără echipaj uman,
peste aproximativ 4 ani.

Cum îți poate fi atacat contul de email
Un studiu Google arată că
dacă adresa de email a unui
nume din lista proprie de
contacte a fost compromisă,
atunci criminalii informatici
pot ajunge mult mai ușor la
titularul acestei liste. Hackerii sunt profesioniști și caută
prin mailuri informatʼii legate
de contul bancar. În cea mai
mare parte, ei provin din
cinci tʼări, anume China,
Coasta de Fildeş, Malaezia,
Nigeria și Africa de Sud.
Google scanează mailurile
primite, precum și pe cele
trimise. Există și modalitătʼi

prin care se poate recupera
contul, cu toate acestea, hackerii reușesc să treacă de
aceste bariere. Atacatorii
reușesc să trimită mailuri
care par a fi trimise de bănci
și cer utilizatorilor datele de
autentificare. Alteori, ei va
directʼionează către o pagină
care seamănă cu cea originală de la Google. Este important să nu trimitetʼi
niciodată prin email date
bancare, parole sau nume de
utilizator. Verificatʼi mereu
adresa de Internet pe care o
accesatʼi pentru că hackerii

pot pune mâna pe banii din
cont în mai putʼin de o zi. Iar
după ce fură tot, schimbă parola pentru ca titularul să nu
mai poată intra pe site. De
aceea ar fi bine să vă facetʼi
setările astfel încât să primitʼi
alerte pe telefon sau pe o
adresă alternativă de email
atunci când au loc activitătʼi
dubioase pe adresa personală
de Gmail. Folositʼi autentificarea în doi pași, ce presupune o parolă și un mesaj
text primit pe telefon cu un
cod, un serviciu oferit și de
yahoo mail.
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Meci cu miză
contra Danemarcei
Naţionala feminină de handbal a României va juca astăzi
o carte foarte importantă, la Europeanul găzduit în comun de
Ungaria şi Croaţia. Fetele antrenate de Gheorghe Tadici vor
întâlni în această seară (19.15)
în Fonix Hall din Debrecen, incomoda echipă a Danemarcei.
Înfrângerea în faţa Norvegiei
la 8 goluri încă nu era digerată
la antrenamentul de ieri al fetelor noastre. Eşecul cu Norvegia nu poate fi şters cu buretele,
iar tensiunea partidei cu Danemarca se simţea cum apăsa pe
umerii tricolorelor.
Şedinţă de o oră şi joc şcoală.
Deşi a avut doar o oră, antrenamentul de ieri de la prânz al
fetelor noastre, a fost unul intens. După o scurtă încălzire,
s-a trecut la exersarea atacului,
în situaţii de superioritate numerică – 4 cu 3- pe jumătatea
de semicerc. Secundul Florentin Pera a supravegheat acest
exerciţiu, iar celălalt ajutor al
lui Tadici de la naţională, Bogdan Burcea, s-a ocupat de cei
patru portari. Toate aceste lucruri sub ochii selecţionerului
Gheorghe Tadici, care bună
parte din antrenament a stat pe
banca de rezerve şi a intervenit
doar în câteva rânduri. „Ai închis ochii şi ai aruncat la poartă” a strigat Tadici la jucătoarea
Coronei, Adriana Ţăcălie, după
o minge apărată de Denisa
Dedu. Nici Gabi Perianu nu a
scăpat. „Cu Norvegia nu ai putut să dai aşa” a strigat Tadici
de pe margine, după ce un trasor al interului brăilean s-a oprit
în poartă.
„Suntem optimiste!” Norvegia
a făcut instrucţie cu România,
luni seara, în primul joc de la
Debrecen. Nordicele au pus o
distanţă de 8 goluri pe tabelă,
după un joc pe care l-au con-

Foto: Marius Ionescu

România obligată să câştige al doilea duel de la Euro

După eşecul cu Norvegia, tricolorele dau un adevărat test în această seară, contra Danemarcei
trolat cu autoritate şi în care au
avut şi 13 lungimi avans. „A
fost o zi dificilă pentru noi, a
fost ca un şoc. Este greu, dar
privim în viitor, noi suntem încă
optimiste. Danemarca este o
echipă bună, însă vom încerca
să dăm totul pentru a câştiga
acest joc. Le vom studia cu atenţie, vom analiza punctele lor forte şi vom încerca să profităm
de cele slabe. Dacă jucăm ceea
ce trebuie, eu sunt convinsă că
putem câştiga meciul de marţi”
a spus după antrenamentul de
ieri portarul Coronei, Denisa
Dedu. „A fost o noapte foarte
grea pentru noi. Înfrâgerile îţi
lasă întotdeauna un gust amar.
Vrem să mergem înainte cu capul sus şi să jucăm foarte bine
cu Danemarca. În acest meci
ne propunem să facem tot ceea
ce nu am făcut cu Norvegia. Le
mulţumim suporterilor că au
fost aproape de noi luni seara
şi sperăm să se ne susţină în
continuare. Este foarte important să câştigăm şi să mergem
în grupele principale cu 2 punc-

te. Cu Danemarca avem o revanşă de luat în primul rând
faţă de noi, dar şi pentru toată
România” a declarat şi jucătoarea Brăilei, Gabriela Perianu.
Meci cu miză şi pentru viitor.
Meciul din această seară este
unul foarte important pentru
naţionala României. O victorie
contra Danemarcei şi un succes
contra Ucrainei ar duce echipa
noastră cu 2 puncte în grupele
principale. Dacă pierdem cu
Danemarca şi batem în ultimul
meci Ucraina, mergem în grupele principale cu 0 puncte. Varianta cea mai pesismistă în
acest caz ar fi clasarea la final
pe locul 12, dar şi în aceste
condiţii vom lua partea bună a
situaţiei: România va fi cap de
serie la tragerea la sorţi pentru
barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2015.
Două înfrângeri, în ultimele
partide, ar scoate România din
calculul pentru locurile 1-12.
În cazul în care România ratează accederea în grupele principale la Europeanul de anul

acesta, sunt şanse mari ca sorţii
să scoată în faţa echipei noastre
echipe cu nume în Europa.
Selecţionerul Gheorghe Tadici
ia în calcul şi o înfrângere cu
Danemarca, dar doreşte ca fetele prezente aici să-și merite
locul la echipa naţională. „Cu
Danemarca sper să jucăm la
adevărata noastră valoare.
Chiar de ar fi să pierdem,
vreau ca de la cea mai experimentată, la cea mai tânără
jucătoare, să iasă în evidenţă
valoarea pe care o au şi să dovedească faptul că sunt de
echipa naţională” a concluzionat Tadici.

Program Campionat
European Handbal
feminin, etapa 2
Grupa A – Gyor
Rusia –Spania (19.15)
Polonia-Ungaria(21.30)
Grupa B – Debrecen
România-Danemarca(19.15)
Ucraina – Norvegia (21.30)

Rezultate bune la gimnastică ritmică
Cupa României la gimnastică
ritmică a adus în faţa publicului,
prezent în număr mare în Sala
Sporturilor din Chiajna, primele
şase gimnaste ale României la
toate categoriile de vârstă, de
la 6 ani până la peste 16 ani.
Cealaltă întrecere, organizată
în premieră în România, a fost
Campionatul Naţional de Ansambluri, un spectacol total de
graţie şi îndemânare. Brașovul

a fost foarte bine reprezentat
de gimnastele de la CSU. Ioana
David a ocupat locul șase în
proba individual fără obiect, iar
echipa formată din Ioana David, Carolina Zaharia, Patricia
Cabuz, Riana Panaite, Larisa
Zotoiu și Andreea Coteanu a
ocupat locul șase la proba de
ansamblu, fără obiect. La categoria a-IV-a, Rebeca Anton,
a cucerit medalia de argint la

Cupa Romaniei, după evolutʼii
foarte bune la cele patru probe,
fără obiect, coardă, cerc și panglică. La aceași categorie, Raluca Lipianu a terminat
întrecerea pe pozitʼia a cincea.
La Campionatul Natʼional de
Ansambluri, echipa de la CSU
Brașov a obtʼinut medalia de
bronz la ansamblu fără obiect.
Echipa a fost formată din: Rebeca Anton, Raluca Lipianu,

Mara David, Miruna Urdea,
Ana-Maria Todică, Ruxandra
Popa și Teodora Cârstea. Clubul Sportiv Universitar Brașov
a primit Diploma de Excelentʼă
pentru interesul manifestat în
promovarea și dezvoltarea
gimnasticii ritmice în rândul
copiilor în anul 2014. Gimnastele de la CSU Brașov sunt
pregătite de antrenoarea Alina
Stratulat.

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Au ajuns la un acord
FC Steaua şi CSA Steaua au anunţat că au ajuns la
un acord, valabil până la 15 decembrie, astfel încât activitatea echipei de fotbal în Liga Europa şi în Cupa
Ligii să nu fie afectată în această săptămână. După
data de 15 decembrie, cluburile vor continua discuţiile
pentru a pune în practică decizia Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie cu privire la marca Steaua. „În urma discuţiilor
purtate, reprezentanţii celor două cluburi au stabilit, de
comun acord, următoarele: 1. Cele două cluburi au
luat act de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
2. Cluburile au ajuns la o înţelegere astfel încât să nu
afecteze activitatea echipei de fotbal în campionat şi
în cupele europene şi să nu producă prejudicii de imagine celor două cluburi sau sportului românesc, valabilă
pentru meciurile care se vor desfăşura în cele două
competiţii până la data de 15 decembrie 2014; 3. După
această dată cele două cluburi vor continua discuţiile
şi vor elabora termenii viitoarei colaborări, definitivând
elementele concrete de punere în practică a deciziei
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie", se arată într-un comunicat semnat de FC Steaua şi CSA Steaua. Reprezentanţii celor două grupări s-au întâlnit la sediul CSA
Steaua, pentru a discuta pe tema situaţiei generate de
decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din data de
3 decembrie 2014. La întâlnire au participat preşedintele clubului de fotbal, Valeriu Argăseală, vicepreşedintele Iulian Gheorghişor, iar CSA Steaua a fost
reprezentat de preşedintele clubului George Boroi şi
membrii Consiliului de conducere. Steaua va juca în
această săptămână, joi, în Liga Europa, de la ora 22.05,
pe teren propriu, cu Dinamo Kiev, în ultima etapă a
grupei J a competiţiei, şi duminică, de la ora 20.00, în
deplasare, cu CSMS Iaşi, în sferturile de finală ale Cupei Ligii, acestea fiind ultimele meciuri oficiale din 2014
ale echipei antrenate de Constantin Gâlcă.

Un englez arbitrează Steaua
Meciul Steaua - Dinamo Kiev, programat joi seară, la
ora 22.05, pe Arena Naţională, în ultima etapă a grupei
J a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Anglia,
cu Michael Oliver la centru, informează steauafc.com.
Oliver va fi ajutat la cele două linii de Stuart Burt şi
Darren Jon Herbert. Arbitri adiţionali au fost desemnaţi
Craig Pawson şi Jonathan Moss, iar rezervă va fi John
Brooks. Delegatul UEFA pentru acest joc este cipriotul
Andreas Akkelides, în timp ce arbitrii vor fi supervizaţi
de belgianul Michel Piraux.

Debut cu stângul
Echipa naționala sub 20 de ani a României a debutat
cu o înfrângere la Campionatul Mondial de hochei pe
gheață divizia II, grupa A, care are loc în Estonia.
Hocheiștii mici au pierdut jocul de debut de la Campionatul Mondial în fața Lituaniei, cu scorul de 5-6 (11, 2-2, 2-2, 0-0, 0-1), după executarea loviturilor de
departajare. Pentru România au punctat Sillo 2, Constantin, Albert și Gecse. Aseară, România a jucat al
doilea meci din competiție în compania țării organizatoare, Estonia. Partida s-a terminat după închiderea
ediției. La competiție mai participă Marea Britanie, Coreea de Sud, Lituania, Estonia și Olanda.

PSG dă 50 de milioane pe Brahimi
Campioana Franței, Paris Saint-Germain, este dispusă
să cheltuiască 50 milioane euro pentru a-și asigura
serviciile franco-algerianului Yacine Brahimi, mijlocașul
ofensiv al echipei portugheze FC Porto, desemnat recent „Fotbalistul anului 2014" în Africa, anunță presa
din Hexagon. În vârstă de 24 ani, Brahimi a fost
achiziționat de Porto în vara acestui an, pentru 6,5 milioane euro, de la formația spaniolă Granada, iar acum
„dragonii" sunt pe punctul să dea o nouă lovitură pe
piața transferurilor. Suma de 50 milioane euro reprezintă
clauza de reziliere a contractului dintre FC Porto și Brahimi, iar portughezii au anunțat că nu au de gând săși reducă pretențiile, în cazul unei oferte pentru
fotbalistul african.

DIVERTISMENT

Spectacol de dans
la Reduta
Mâine, 10 decembrie
2014, la Centrul Cultural
Reduta, la ora 19:00,
sunteţi invitaţi la spectacolul de dans contemporan „Another you”.
Distribuţie: Viviana Escale
şi Volkhard Samuel Guist.
Coregrafie şi regie: Rafaële
Giovanola.
Un bărbat şi o femeie. Un
cuplu. Toate jocurile par deja
jucate, toate posibilităţile epuizate, conflictele provoacă doar
contradicţia experimentată

deja. Astfel, ei încearcă împreună încă o dată un joc nou,
straniu, se declară pe sine a
fi un experiment.
„Another you” este însă şi
o meditaţie despre forma duetului în sine, în care naturaleţea unui astfel de dialog, şi
desigur, cea a comunicării în
general, este supusă întrebărilor. Există un principiu dialogic alternativ, fără un
omolog direct? Ce direcţii şi
forme, ce densităţi emoţionale
şi apropieri se găsesc în absenţa celuilalt şi ce efecte are
aceasta asupra naraţiunii, linearităţii şi cauzalităţii povestirilor?
Biletele se găsesc la
Centrul Cultural German Braşov, Str. Lungă
31; la librăria „MeinBuch”, Str. Gh. Bariţiu
11; online pe biletebrasov.ro.
Preţ bilet: 20 lei.

Recitaluri muzicale la
Muzeul Casa Mureşenilor
Astăzi, 9 decembrie 2014,
la ora 16.00, la Muzeul Casa
Mureşenilor are loc un recital
de Crăciun susţinut de elevii
clasei prof. Alina Grecu de la
Liceul de Muzică. La pian:
Andreea Macoveanu. Programul este alcătuit dintr-un colaj
de colinde interpretate la instrumentele de alamă. Intrarea

este liberă. Mâine, de la ora
17.00, sunteţi invitaţi la „Recitalul de la ora cinci” – În
prag de sărbători. Interpretează: Valentina Mărgăraş –
soprană, Carmen Topciu –
mezzosoprană şi Nora Vlad
– actriţă. La pian: Simona Patriche. Intrarea se face pe bază
de bilete.

Bancuri

Oamenii din jur îl liniştesc spunân◾ Bărbatul care se căsătoreşte cu du-i că îi vor găsi mama şi îi dau
secretara sa trage nădejde că tot sfaturi:
el va rămâne şef.
– Trebuia să te ţii de fusta mamei.
– Am încercat, dar nu am ajuns.
◾ Legea lui Raphel referitoare la
afaceri: Cu cât angajaţii au mai pu- ◾ Bulă, plictisit de oaspeţii care
ţin de lucru, cu atât vor lucra mai l-au reţinut până târziu:
încet.
– Tocmai am fost sunat de pompieri. Mi-au spus că la cineva dintre
◾ Un copil mic s-a pierdut în su- voi arde casa, dar n-am înţeles
permarket şi plânge necontenit. exact la cine!

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

JUDECĂTORUL
-PREMIERĂ(THE JUDGE)
Regie: David Dobkin
(N-15), Dramă,
142 min.
ora: 17:45
ST. VINCENT
-PREMIERĂRegie: Theodore Melfi
(AG), Comedie,
102 min.
ora: 20:00
PRĂDĂTOR DE
NOAPTE PREMIERĂ(NIGHTCRAWLER)
Regie: Dan Gilroy
(N-15), Crimă, Dramă,
117 min.
orele: 15:30, 20:30,
22:30

PADDINGTON
-PREMIERĂRegie: Paul King
(AG), Comedie, Familie,
95 min.
ora: 18:00
PINGUINII DIN
MADAGASCAR
-3D(PENGUINS OF
MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith,
Eric Darnell
(AG), Animaţie,
Aventuri, Comedie,
Familie, 92 min.
orele: 13:30 dublat,
15:15 dublat, 17:00
subtitrat
EAT SLEEP DIE
Tarif Unic: 10 lei/bilet
Regie: Gabriela Pichler
(AP-12), Dramă,
103 min.
ora: 13:45
JESSABELLE
Regie: Kevin Greutert

(N-15), Horror, Thriller, 90 min.
ora: 16:00
ŞEFI DE COŞMAR 2
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min.
ora: 13:15
PUNCT ŞI DE LA CAPĂT
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic,
106 min.
ora: 22:00
JOCURILE FOAMEI: REVOLTA –
PARTEA I
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY
– PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF,
123 min.
ora: 18:45
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
ora: 21:00

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Fii cât mai responsabil/ă astăzi, ai toate şansele să
fii remarcat/ă. E posibil să fii nevoit/ă să renunţi la ceva
pentru o problemă care nu mai suportă amânare.
Taur. Pune-ţi ideile în practică astăzi şi urmează-ţi visurile.
Renunţă la a mai fi perfecţionist/ă, cel puţin astăzi. Încearcă
cât de mult poţi să te ghidezi după instinct.
Gemeni. Ai nevoie de o schimbare radicală a stilului de viaţă.
Acest lucru poate presupune un nou loc de muncă, o nouă
locuinţă sau chiar un nou partener. Nu îţi pierde răbdarea!
Rac. Nu renunţa la orele petrecute alături de familie, chiar
dacă serviciul te suprasolicită. Încearcă să îi împaci pe toţi,
cu condiţia să nu uiţi de tine de tot.
Leu. Munceşte cu dăruire astăzi şi vei reuşi să obţii ceea ce
îţi doreşti. Chiar dacă nu primeşti laudele pe care le aşteptai,
este important să fii mulţumit/ă de tine şi cu tine.
Fecioară. Nu te simţi confortabil în relaţia pe care o ai, şi ar
trebui să iei măsuri. Şi chiar dacă ai destule pe cap, nu ezita
să îi oferi ajutorul unui prieten.
Balanţă. Încearcă să fii mai chibzuit/ă în această perioada,
dar mai ales astăzi. În jurul tău sunt persoane care vor totul
gratis şi care pun presiune pe ţine. Nu ceda!
Scorpion. Chiar dacă îţi este greu să faci compromisuri, pentru
orice există un început. Într-un final vei reuşi să faci ceva
ce nu îţi place doar pentru a păstra liniştea în cuplu.
Săgetător. Dacă eşti singur/ă, o persoană nou apărută în
viaţa ta este pe cale să îţi schimbe viaţa. Viitorul tău pare
brusc mult mai frumos alături de cineva.
Capricorn. Începe să cumperi cadouri deja, nu mai este mult
până la sărbători şi ai face bine să nu te aglomerezi. Mai
mult decât atât, vei reuşi să îţi organizezi mai bine banii.
Vărsător. Încearcă să fii cât mai sincer/ă astăzi, chiar dacă
cei din jurul tău nu vor fi foarte încântaţi de asta. Este indicat
să ştii care îţi sunt prieteni şi care nu.
Peşti. Încearcă să fii cât de secretos/oasă poţi astăzi, doar
aşa vei reuşi să împiedici pe cineva să îţi pună beţe în roate.
Ascultă de sfaturile celor cu mai multă experienţă!
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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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Cât de mare este
preţul unui brad?
În această perioadă de
sfârşit de an când, prin
tradiţie, la cumpăna
anilor, se împodobesc
„pomi de iarnă”, unii indivizi egoişti nu se mulţumeau cu brazii oferiţi
de unităţile comerciale
şi invadau pădurile patriei pentru a-şi tăia, nu
mâinile, ci cu mâinile lor,
„cei mai grozavi brazi
pentru a se grozăvi în
faţa rudelor şi prietenilor
cu achiziţiile lor”, scria
pentru „DN” A. Drugă.
În egoismul, ignoranţa sau
rapacitatea lor incredibilă, ei
nu realizau cât de mari erau
prejudiciile pe care le aduceau
pădurii tăind, hăcuind şi martelând, la întâmplare, copaci,
„cel mai adesea plantaţi, adică
pentru care s-au cheltuit fonduri importante”, cât timp trebuie să treacă pentru ca un alt
copaciu să-l poată înlocui pe
cel distrus.
Alţii încercau să realizeze
câştiguri mari, uşoare, pe seama „acestui bun al întregului
popor”, şmanglind şi zulind
şi furând brazi pentru a-i vinde la preţuri de speculă” (sau
„cu suprapreţ la reducere”,
cum se zicea pe atunci, n.n.)

tot unor indivizi egoişti, orgolioşi, care însă, nu riscau să
se expună dând iama în pădure, ca nişte turbaţi, deşi ar
fi trebuit să dea iama în femei,
am adăuga noi, rămânând
anonimi la adăpostul suprapreţului plătit.
În această situaţiune, pentru
a ocroti pădurile, codrul, echipe mixte alcătuite din lucrători ai Inspectoratului Silvic
şi al Miliţiei Braşov şi-au intensificat controalele pe lizierele pădurilor, în toate zonele
în care s-au semnalat furturi
de brazi. În mod firesc, un
mare număr de astfel de rău-

făcători au fost depistaţi, împotriva lor luându-se măsurile
prevăzute de lege.
Printre ei se aflau, de par
egzamplu, Ioan Crîng (nume
predestinat, parcă!), încadrat
la Întreprinderea „Tractorul”
şi Anton Craiu (ăsta era mai
potrivit la agăţat de femei!) de
la „Hidro”, ambii domiciliaţi
în Valea Cetăţii-Braşov, Simion
Figlea, pensionar, domiciliat
în str. Dobrogeanu Gherea,
acesta din urmă un „înrăit dăunător al pădurii” (n-aveai ce să
faci acasă, tataie!), care şi în
anii precedenţi a fost surprins
încercând să tragă foloase din

Braşovenii pe şantierele patriei
Debutând în vara anului
1980, „Acţiunea 7.000” a rămas şi va rămâne „pildă vie
de muncă înflăcărată, de răspuns plin de dăruire şi înalt patriotism” la chemarea „Patriei
mai mult cărbune”, scria fotoreporterul P. Popovici.
Cei 7.000 de specialişti detaşaţi din întreaga ţară şi aproape încapsulaţi în bazinul
carbonifer al Gorjului „au răspuns cu toţii prezent, ca un sin-

gur om”. Printre aceştia, de
fiecare dată, şi nu printre cei
din urmă, au răspuns şi braşovenii.
Într-una din sâmbetele
toamnei anului 1983, Popovici
a poposit în perimetrul Întreprinderii Miniere Lupoaia, în
căutarea nu a lui Godot, ci a
braşovenilor detaşaţi acolo şi
„s-a convorbit” cu to’ar’şu’ derector al întreprinderii pomenite, Ion Stamatoiu, care a ţinut

ca P.P. să scrie neapărat că braşovenii erau „printre cei mai
buni”, muncind cu spor zi-lumină şi că „au nivelat peste
1.500.000 mc de steril”, o
mare suprafaţă fiind astfel redată agriculturii: „Nu găsesc
cuvintele de laudă cele mai potrivite pentru munca lor!”, a
declarat tov. Stamatoiu.
În drum spre Valea Mănăstirii, unde a aflat că-i găseşte
pe buldozeriştii braşoveni de-

prădarea ei, Marin Grădinar
(alt nume predestinat!), un individ fără ocupaţie, care locuia
fără forme legale în comuna
Vulcan, Toader Hîrtopan, şofer la U.M.T.C.F. şi mulţi alţii,
care aveau asupra lor de la unul
la patru (4) brazi!
Evident că în conformitate
cu prevederile HCM 920/1973
li s-au confiscat brazii şi li sau aplicat „amenzi usturătoare”. Pentru a arăta, la adevărata
dimensiune, „cât de mare este
paguba produsă pădurilor, trebuia menţionat că în perioada
11-21 decembrie 1983 în zonele Dârste, Noua, Valea Cetăţii, Pietrele lui Solomon şi
Poiana Braşov au fost surprinşi
cu brazi furaţi din pădure
aproape 300 de cetăţeni. Tuturor li s-au aplicat „amenzi
aspre” iar în cazurile în care
valoarea pagubei create a fost
deosebită, s-au întocmit „acte
de trimitere în judecată”.
Având în vedere obligaţia fiecărui cetăţean de a apăra şi
ocroti pădurea, codrul, care
era frate cu românul din cele
mai vechi timpuri, am adăuga,
şi amenzile contravenţionale
mari ce se puteau aplica celor
care distrugeau în inconştienţa
lor maladivă pădurea – cuprinse între 1.000 şi 20.000 de lei
– „este de dorit ca toţi cei ce
doresc” (sic!, aici ai cam pecit-o A. Drugă!) să aibă în casă
un pom de iarnă să şi-l procure
dreacului din „unităţile specializate în vânzarea lor”.
(„Drum Nou”
23 decembrie 1983)
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Din presa maghiară
Cântăreţul de operă Szabó Zoltán la Braşov

Cazul cântăreţului de operă Szabó Zoltán, unul dintre
cei mai renumiţi interpreţi din Europa de Est, a produs
o mare mirare în cercurile artistice.
Szabó Zoltán a cântat mai mulţi ani la rând la Opera Română din Cluj, apoi şi-a încercat norocul în străinătate.
S-a bucurat de succes pe mai multe scene internaţionale.
El avea o voce gravă de bariton şi dintr-o dată s-a modificat în tenor. Ar fi fost normal ca odată cu această
schimbare, valoare vocii de bariton să scadă. Dar el a

reuşit să-şi păstreze calitatea de bariton şi a devenit
primul cântăreţ de operă din lume care cântă cu aceeaşi
putere ca bariton cât şi tenor C. Experţii şi profesorii de
muzică au urmărit cu mare interes evoluţia vocii lui Szabó
Zoltán. Artistul a primit nenumărate invitaţii să susţină
spectacole pe diverse scene ale lumii. Astfel el a avansat
în garda celor mai renumiţi cântăreţi de operă. Menţionăm
aceste fapte întru-cât marele artist Szabó Zoltán urmează
să încânte publicul braşovean în viitorul apropiat.

(Szabó Zoltán operaénekes Brassóban.
În: Brassói Napló, nr.130, 2 decembrie 1933, p.6)

Iulian Cătălui
taşaţi de la I.U.G.T.C., P. Popovici l-a cunoscut pe şofeurul
Constantin Begu: „Auzi vorbă,
cine nu-i cunoaşte pe braşoveni?! Au speriat lumea cu depăşitul normelor!”, a râs
mânzeşte acesta, cam lăudăros,
totuşi. Pe cei 4 din fotografie,
care au speriat nu Vestul, ci lumea întreagă, maistrul A. Năstase, buldozeriştii A. Stănilă şi
Jenică Macovei şi mecanicul
conducător auto D-tru Ciobanu, P.P. i-a descoperit în Valea
Cerveniei, ceilalţi – tovărăşeii
I. Vîlcu, M. Ursache, Gh. Tu-

Dinu Eva
dose, Puiu Onofreasa, V. Moldovan, Jan Anuşca – aveau cică
„program administrativ” şi
erau prin oraş la shopping, cum
se zice acum. Aici, preciza
maistrul Năstase, era grea mai
ales „depărtarea de casă, de cei
dragi”. „La noi, s-a băgat în
discuţiune A. Stănilă (care la
cei 24 de ani câştiga lunar în
jur de 5.000 lei, un salariu foarte mare, atunci în 1983!), mai
grea este singurătatea din cabina buldozerului.
Atunci când avem timp mergem la clubul taberei, la filme

şi la spectacole”. Sunt curios
dacă acesta văzuse filmul italian „I se spunea Buldozerul”,
cu Bud Spencer în rolul principal, am adăuga noi. „Am făcut şi o mulţime de excursii,
intervine sfătos şi nea Jenică
Macovei. Am fost la Turnu Severin, Orşova, Tismana şi Băile
Herculane (sau Frauculane,
cum se zicea pe atunci), că noi
lucrăm la foc continuu”.
(„Drum Nou”
8 noiembrie 1983)
Iulian Cătălui
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Surprizele de la Mercedes
în 2015
Anul 2015 va fi unul extrem de
plin pentru Mercedes, care are în
plan lansarea mai multor modele
noi. Printre ele se numără faceliftul actualului ML, care va fi rebotezat GLE, şi noua generaţie GLK,
rebotezată şi ea GLC.
Mercedes va debuta în forţă odată cu
cel mai mare salon al începutului de an,
adică la Detroit. Aici va prezenta noile
GLE450 şi C450, primele modele ale
gamei sportive AMG Sport.
În luna martie salonul auto de la la
Geneva va fi prezentat Mercedes-Maybach S-Klasse, cel mai luxos S-Klasse
creat vreodată şi primul exponent al diviziei de lux care învie numele Maybach.

Limuzina va fi însoţită la stand de noul
CLA Shooting Brake, un model prezentat
cu doar câteva săptămâni în urmă. Lista
premierelor de la Geneva va fi completată de versiunea hibridă alimentată la
priză a actualei Clasa C. Tot în martie
se vor face şi primele livrări ale
supercarului Mercedes-AMG GT.
Luna următoarea, constructorul
german va introduce tracţiunea integrală 4Matic pentru modelul de
familie V-Klasse. Şi gama Smart
pregăteşte o premieră tot atunci:
prima versiune sportivă modificată
de Brabus a actualului Fortwo. Ea
va veni la pachet cu debutul variantei cu acoperiş amovibil, Smart
Fortwo Cabrio.

În iunie, Mercedes va trece la modificarea SUV-urilor sale. Două dintre cele
mai importante nume vor fi schimbate:
actualul GLK va deveni GLC, iar actualul
ML se va transforma în GLE. În cazul
lui GLC vorbim despre o generaţie complet nouă, iar în cazul lui GLE de un facelift pentru jumătatea carierei.
Mercedes-Benz schimbă denumirile
unor modele şi versiuni: CDI devine „d”
şi GLK devine GLC
Şi actualul A-Klasse va avea parte de
un facelift, însă acesta va veni abia în
toamnă, în luna septembrie mai exact,
cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt. Sfârşitul de an va aduce şi debutul
mult aşteptatului C-Klasse Coupe, în
luna noiembrie.

tanie modelul
va fi comercializat sub numele Viva de către
Vauxhall, deţinut tot de GM.
Prin lansarea
noului model
Opel vrea să
atragă noi clienţi, care altfel
ar fi putut cumpăra Citroen
C1 sau Hyundai i10.
Modelul Karl, care va fi
produs în Coreea de Sud şi
va ajunge în showroom-urile
din Germania în iunie, ar pu-

tea înlocui modelul Chevrolet
Spark.
Maşina cu cinci uşi şi o lungime de 3,68 metri va fi iniţial
echipată cu un motor pe benzină de un litru cu trei cilindri
Ecotec 75 CP.

Renault anunţă a 4-a generaţie Megane
În luna
ianuarie
2016, francezii de la
Renault vor
lansa cea
de-a patra
generaţie a
celebrului
m o d e l
Megane. O
comp a ct ă
ceva mai
agresivă decât cea actuală,
scrie Automobile Magazine.
Designerii de la Renault sau chinuit să prezinte o maşină mai atrăgătoare decât
vechiul Megane.
Francezii nu s-au mulţumit
să împrumute noului Megane

Toyota a declanşat o acţiune de rechemare a 2.000 de
mașini vândute în România pentru probleme grave care
pot apărea în timpul funcţionării. Mai precis, la 1.947 de
maşini cu motoare diesel de 1,4 litri vândute la noi în
ţară există riscul de sparge a blocului motor. „Din cauza
circulaţiei ineficiente a aerului în sistemul de admisie a
motorului diesel de 1,4 litri, 1ND-FTV, uleiul care provine
de la etanşarea turbocompresorului, şi/sau de la sistemul
de ventilaţie a gazelor de carter, se poate acumula în intercooler. În anumite condiţii de utilizare, uleiul acumulat
poate ajunge în camera de ardere a motorului şi poate
produce o combustie anormală sau un şoc hidraulic.
Exista posibilitatea ca forţele excesive generate asupra
pistoanelor şi bielelor să conducă, în anumite situaţii, la
spargerea motorului şi la creşterea riscului apariţiei unui
incendiu în compartimentul motor”, anunţă Toyota.

Dacia Logan MCV a fost testată de EuroNCAP

Cât va costa Opel Karl, concurentul Dacia
Constructorul auto german
Opel a prezentat săptămâna
trecută un nou model pe segmentul entry-level, în încercarea de a recupera o parte
din cota de piaţă pierdută în
faţa rivalilor care oferă maşini
mai ieftine, inclusiv Dacia,
transmite Automotive News
Europe.
Modelul Karl va costa sub
10.000 euro în Germania şi
va fi lansat în vara anului viitor, a anunţat Opel, divizie a
grupului american General
Motors (GM). În Marea Bri-

Toyota, rechemări în service

stilul Clio 4, fiind influenţat
şi de conceptul Eolab, prezentat publicului la ultima ediţie
a Salonului Auto de la Paris.
Aerodinaminca şi, mai ales,
linia farurilor, cu o bandă optică, par a defini ineditul noului Megane.

Din punctul de vedere al motorizătilor,
încă nu a fost anunţat
nimic special, nici
măcar o versiune hibridă, noul Megane
preluând dCi-urile şi
Tce-urile pe benzină,
supraalimentate, de
pe actuala generaţie.
Totuşi, francezii
recurg la o inovaţie
tehnologică: sistemul
4Control, împrumutat de la
Laguna. Cel mai probabil
acest sistem, prin care virează
uşor şi roţile spate, pentru un
plus de stabilitate, va fi doar
opţional pe versiunile standard şi „de serie” pentru versiunea RS.

Modelul Dacia Logan MCV a fost testat de organizaţia
EuroNCAP. Automobilul a obţinut trei stele din cinci posibile. Dacia Logan MCV oferă o protecţie de 57% pentru
şofer şi pasagerul de pe locul din dreapta, de 75% pentru
copii, pe locurile din spate, şi de 55% pentru pietoni. În
ceea ce priveşte sistemele de siguranţă asistată, procentul este de doar 38%. Alte modele de automobile
care au obţinut trei stele în testele EuroNCAP sunt Renault Megane, Citroën C-Elysée şi Toyota Urban Cruiser.

Supersport Mercedes

Şeful diviziei AMG, Tobias Moers, a anunţat recent că
Mercedes are în vedere dezvoltarea unui derivat din AMG
GT. Modelul supersport va depăşi bariera celor 631 de
cai-putere, va purta numele de Mercedes SLS AMG Black
Series şi va putea merge cu viteze peste 315 km/h. Din
păcate, versiunea dezlănţuită Black Series nu va fi disponibilă decât în următorii ani.

