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Parcarea de la Spitalul
Militar, gata în toamnă
Ce lucrări face CNADNR
la „Drumul Ruşinii”, în 2015
Urmare a protestelor cetăţenilor din localităţilor tranzitate
de drumul naţional DN 1S (fost DJ 104 – „Drumul Ruşinii),
Şercaia – Hoghiz, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a anunţat ce lucrări sunt prevăzute
pentru anul acesta şi ce s-a făcut anul trecut.
Astfel, imediat după preluarea drumului de către CNADNR
SA (4 iunie 2014), compania a executat următoarele lucrări
de asfaltare: în localitatea Veneţia de Jos – 10.350 mp, în localitatea Cuciulata– 9.200 mp şi la Fântâna – 8.800 mp.
„În Programul Investiţional al CNADNR SA prin DRDP Braşov
este prevăzut ca obiectiv în pregătire «Modernizare DN 1 S
km 0+000-23+830», respectiv întocmire Studiu de Fezabilitate,
Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Caiet de Sarcini. În acest
an se va întocmi doar Studiul de Fezabilitate pentru care vor
fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici printr-o Hotărâre
de Guvern, conform prevederilor Legii 500/ 2002”, precizează
oficialii CNADNR.

Lucrările de la parcarea sub şi supraterană de lângă Spitalul
Militar „Regina Maria” se apropie de jumătate din volumul
total. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, lucrarea a fost executată în proporţie de 45%, în

VALUTĂ

Euro
4,4109
USD
3,8885
Gram Aur 159,2124

METEO

Parţial noros
-2°C /-1°C

condiţiile în care cea mai dificilă parte, respectiv sprijinirile
pereţilor şi excavaţia au fost realizate. Lucrările au început
în noiembrie 2013 şi trebuiau finalizate în 19 luni, însă termenul a fost prelungit până în luna septembrie.
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Până la demararea efectivă a lucrărilor de modernizare, în
cursul anului 2015 vor fi executate lucrări de reciclare în situ
şi protejarea acesteia cu un strat bituminos, ceea ce presupune
ca pe o perioadă de cel puţin timp de doi ani drumul să poată
fi utilizat în condiţii normale şi de siguranţă. În paralel cu
aceste lucrări, vor fi demarate procedurile legale pentru execuţia efectivă a modernizării acestui drum naţional, mai spun
reprezentanţii CNADNR, care au trimis o notă de informare
privind situaţia acestui drum naţional, Prefecturii Braşov şi
tuturor primarilor comunelor tranzitate de DN1S.

Pârtiile din Braşov, promovate naţional

Cupa Corona la schi alpin

A fost lansată a cincea ediţie a proiectului naţional de informare şi
promovare gratuită a pârtiilor de
schi omologate din România, i-Tour
Schi. i-Tour Schi 2015 se evidenţiază şi anul acesta prin inovare şi
acoperire naţională atât offline, cât
şi online în promovarea destinaţiilor
de schi şi snowboard din ţară, ca

Săptămâna trecută, s-a desfăşurat
în Poiana Braşov Cupa Corona la
schi alpin – copii şi cadeţi, etapa
în calendarul Federaţiei Române
de schi-biatlon. În cele patru zile
de concurs, care au inclus probe
de slalom uriaş, slalom şi combinată alpină, au participat 81 de
sportivi de la 11 cluburi, la urmă-

urmare a cercetării necesităţilor iubitorilor sporturilor de iarnă de orice nivel. Astfel, în 2015, pe lângă
cele 220.000 de pliante cu hărţile
pârtiilor de schi şi snowboard din
17 judeţe, distribuite gratuit pentru
turişti vor fi puse la dispoziţia celor
interesaţi, în premieră, Şcoala de
schi „i-Tour Schi” .
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toarele categorii: fete 2001-2002,
băieţi 2001-2002, cadeţi (19992000) şi cadete (1999-2000).
Sportivii de la ASC Corona Braşov
au obţinut clasări foarte bune în
special la categoriile fete 20012002, unde au obţinut mai multe
locuri 1, la slalom uriaş, slalom şi
combinată alpină.
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Vasile Secară, directorul CFR Călători, a demisionat
Vasile Secară a demisionat ieri din funcția de președinte
al Directoratului CFR Călători, funcție pe care o ocupa
în structura de conducere executivă a companiei, locul
acestuia urmând să fie ocupat de Iosif Szentes, a informat compania. „În continuare, conform statutului
CFR Călători, conducerea executivă este asigurată de
ceilalți doi membri ai Directoratului: Ioan Bălănean și
Iosif Szentes, atribuțiile de președinte fiind preluate de
Iosif Szentes”, precizează CFR Călători. Potrivit unor
surse din domeniu, motivele demisiei lui Vasile Secară
din funcția deținută la CFR Călători sunt „personale”.
Conducerea executivă a CFR Călători este asigurată
de un directorat format din trei membri.
Societatea de Transport Feroviar de Călători CFR Călători este operatorul național feroviar de pasageri care
efectuează transportul public de călători pe calea ferată.

Grenadă găsită într-un sac de cartofi
Oficiali de la Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă (IGSU) au precizat că o grenedă defensivă
din Primul Război Mondial a fost găsită într-un sac de
cartofi, de către angajaţii unui hipermarket din Slobozia,
judeţul Ialomiţa.
Sursa citată a mai menţionat că reprezentanţii hipermarketului au sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul
orei 10.45, şi au anunţat că într-un sac de cartofi a fost
găsit un obiect care seamană cu o grenadă.
O echipă de pirotehnişti de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa a ajusn de urgenţă la faţa locului şi a stabilit că este vorba despre o grenadă
defensivă, fără focos, din Primul Război Mondial.
„Cel mai probabil grenada a fost găsită în pământ şi
confundată cu un cartof, în condiiţile în care se află
într-o stare avansată de degradare”, au precizat oficiali
de la IGSU pentru Mediafax.
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Parcarea de la Spitalul Militar
va fi inaugurată în toamnă
Lucrările de la parcarea
sub şi supraterană de
lângă Spitalul Militar
„Regina Maria” se apropie de jumătate din volumul total.
Lucrările au început în luna
noiembrie 2013 şi trebuiau finalizate în 19 luni, însă termenul a fost prelungit până în
luna septembrie.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, lucrarea a fost executată
în proporţie de 45%, în condiţiile în care cea mai dificilă
parte, respectiv sprijinirile pereţilor şi excavaţia până la 13
metri au fost realizate.
Până acum au fost turnaţi
cei 18 piloni centrali şi ceri
110 perimetrali, care vor sprijini întreaga structură, a fost
construită grinda de coronament şi a fost turnat radierul
(un fel de fundaţie a clădirii,
care se află între nivelul -12
şi -13 metri) şi s-a montat tubulatura structurii de rezisten-

Cea mai modernă parcare din Brașov prinde contur
ţă. A fost realizată hidroizolaţia radierului şi cea perimetrală şi s-au realizat de
asemenea pereţii subsolurilor
4 şi 3, precum şi o parte din
cel al subsolului 2. Au fost turnate planşeele de la cotele 10,5 metri, -9, -7,5, 6 şi -4,5.
Potrivit constructorului,
până acum s-au excavat cam
20.000 mc de pământ, au fost

turnaţi peste 5.000 mc de beton, şi mai rămân de turnat
încă 2.500 - 3.000 mc până
la finalizarea construcţiei, sau montat aproximativ 400
tone de armături (fier-beton)
şi mai sunt de montat încă
vreo 200 de tone. Sprijinirile
de maluri s-au făcut cu aproximativ 260 de tone de tuburi
de metal şi profiluri metalice.

Cele mai dificile lucrări au
fost sprijinirile şi excavaţia, în
contextul în care proiectul este
recomandat pentru lucrări în
perioada secetoasă, iar anul
2014 a fost unul dintre cei
mai bogaţi în precipitaţii.
„În urma discuţiilor pe care
le-am avut cu firma care realizează lucrarea, am primit
asigurări că până la sfârşitul
lui septembrie vom putea inaugura cea mai modernă parcare din Braşov. Este o lucrare
de mare complexitate, nu numai pentru că lucrările se desfăşoară în cea mai mare parte
în subteran, ci şi pentru că
vremea nefavorabilă a îngreunat mult construcţia”, a declarat primarul George
Scripcaru.
Parcarea va avea patru niveluri supraterane şi trei subterane, însumând 306 locuri.
Proiectul are o valoare totală
de 24,33 milioane lei, banii
fiind asiguraţi din fonduri europene nerambursabile.
A.P

S-au rostogolit cu mașina pe câmp

Au fost la un pas de tragedie!
Un cuplu din Argeş a scăpat
ca prin urechile acului dintr-un
accident rutier, după ce sâmbătă, maşina în care se aflau,
a ieşit de pe carosabil şi s-a rostogolit de câteva ori pe câmp.
Accidentul a avut loc la inter-

secţia dintre drumul care duce
spre Pârâul Rece şi şoseaua
Râşnov – Bran. „La locul accidentului am intervenit cu
două echipaje SMURD pentru
acordarea asistenţei medicale.
Cele două persoane, un bărbat
de 32 de ani, şi o femeie de 31

de ani, au suferit mai multe răni
la nivelul membrelor şi a feței.
Persoanele sunt conştiente şi în
afara oricărui pericol, fiind
transportate la spital” a declarat
cpt. Ciprian Sfreja, purtător de
cuvânt la Inspectoratul pentru
Situatʼii de Urgentʼă Braşov.

Tânără din Brașov dată dispărută!
În urmă cu trei săptămâni, Politʼia Municipiului
Brașov a fost sesizată de
mama Simonei Andreea
Smochină, de 18 ani, din
municipiul Brașov, că, pe
13 ianuarie 2015, fiica sa
a plecat de la domiciliu către şcoală şi nu a mai revenit apoi acasă.
Tânăra mentʼionată are
170 cm înăltʼime, 60 kg,

ochi căprui, păr șaten lung,
iar la data plecării era îmbrăcată cu o geacă de culoare albastră cu glugă şi
blugi.
Persoanele care pot oferi
informaţii referitoare la tânără sunt rugate să contacteze cea mai apropiată
unitate de poliţie, sau să
apeleze Serviciul Unic de
Urgenţă 112.
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Legătura dintre Tender și Bica
Omul de afaceri Ovidiu
Tender a fost audiat ieri
la DNA, el spunând că a
venit în cazul plângerii
sale privind persoanele
care i-au furat un avion.
Tender a menţionat că nu
a fost chemat pentru a da
declaraţii după ce a făcut
un denunţ împotriva Alinei Bica.
Ovidiu Tender a spus că a
fost la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în calitate de
reclamant.
„Mi s-a furat un avion în
urmă cu câţiva ani, am făcut un
denunţ penal şi am venit să continuăm investigaţia. Mi l-a luat
vânzătorul american. Un vânzător american, având piloţii lui,
mi l-a luat înapoi şi nu a mai
dat niciun semn de viaţă. Sub
pretextul că îl duce la o verificare
tehnică, mi l-a luat”, a spus Tender, la ieşirea de la DNA.
Întrebat dacă a dat declaraţii
în dosarul în care a făcut un denunţ împotriva Alinei Bica, legat
de o mită pe care i-ar fi dat-o
fostului procuror-şef al DIICOT,

sub formă de acţiuni, printr-un
intermediar care s-a adresat iniţial soţului Alinei Bica, Ovidiu
Tender a spus că nu a fost citat
în această cauză.
Întrebat dacă i-a cerut Alinei
Bica să îl ajute să scape de pedeapsă, Tender a răspuns: „Dumneaei s-a oferit să mă aresteze,
dacă vă duceţi bine aminte”.
Întrebat dacă i-a dat mită Alinei Bica, prin intermediari, Ovidiu Tender a răspuns: „Nu, nu,

este o greşeală”. Un denunţ împotriva Alinei Bica, legat de o
mită pe care i-ar fi dat-o fostului
procuror-şef al DIICOT, sub
formă de acţiuni la UPRUC
CTRFăgăraș, printr-un intermediar, a fost înaintat de Tender
procurorilor DNA, vineri, prin
avocatul său, au declarat pentru
Mediafax surse judiciare.
Alina Bica este cercetată întrun nou dosar, disjuns din cel al
despăgubirii ilegale de la ANRP,

IAR Ghimbav, târâtă în scandalul Galei Bute
Fostul ministru al Economiei
Ion Ariton ar fi determinat reprezentanţii a zece companii
de stat, printre care Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Romgaz, să sponsorizeze ilegal, cu
suma totală de peste 1,7 milioane de lei, organizarea Galei
Bute de către firma lui Rudel
Obreja, potrivit DNA.
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) cere aviz de la
Senat pentru urmărirea penală
a fostului ministru al Economiei Ion Ariton, în dosarul
„Gala Bute”, în care este sus-

pectat de participaţie improprie
la abuz în serviciu şi folosire a
influenţei în scopul obţinerii
de foloase necuvenite.
„În calitatea sa de ministru
al Economiei, Ariton Ion i-ar
fi determinat pe reprezentanţii
a 10 companii de stat aflate în
subordinea sa (Hidroelectrica
S.A., Transelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A., S.N.T.G.N.
Transgaz S.A., Complexul
Energetic Turceni S.A., Complexul Energetic Rovinari S.A.,
S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil Terminal S.A., IAR Ghimbav S.A.

şi Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A.) să sponsorizeze, cu suma totală de
1.742.830 lei, organizarea galei internaţionale de box profesionist organizată la
Bucureşti la data de 09.07.
2011, în cadrul căreia a evoluat sportivul Lucian Bute”,
arată DNA în referatul cauzei,
transmis procurorului general
al Parchetului Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, în vederea
sesizării Senatului pentru formularea cererii de efectuare a
urmăririi penale.

Miliardarul Dan Adamescu,
condamnat la închisoare cu executare
Judecătorii de la Curtea de
Apel Bucureşti i-a condamnat,
ieri, pe Dan Adamescu la patru
ani şi patru luni de închisoare
cu executare, pe judecătorul
Mircea Moldovan la 22 de ani
de închisoare, pe Elena Rovenţa la cinci ani şi zece luni, pe
Sorin Viziru la cinci ani şi pe
Ion Stanciu la trei ani şi opt
luni în dosarul privind intervenţii în cauze de insolvenţă.
În același dosar, omul de afaceri Iosif Armaș a fost condamnat la 1 an și 4 luni
închisoare cu suspendare, cu
un termen de încercare de 3
ani și 4 luni. Dan Adamescu
este acuzat în acest dosar că le-

a dat mită 20.000 de euro judecătorilor Ion Stanciu şi Elena
Rovenţa, pentru ca aceştia să
dispună soluţii favorabile în
două dosare de insolvenţă. Decizia judecătorilor nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.
Procurorii DNA i-au trimis
în judecată anul trecut pe Dan
Adamescu, judecătorii Mircea
Moldovan, Ion Stanciu, Elena
Rovenţa şi Sorin Viziru, de la
Tribunalul Bucureşti, şi pe
omul de afaceri Iosif Armaş,
în dosarul privind intervenţii
în cauze de insolvenţă. De asemenea, au fost trimiși în judecată practicienii în insolvenţă
Angela Monica Borza, Ilie Pre-

da, Cristina Elena Popa (fostă
Cândea) şi Emanoil Postelnicu
şi Gabriel Hanganu, pentru
dare de mită.
Conform DNA, cei patru judecători, personal sau prin intermediari, au pretins şi primit
de la practicieni în insolvenţă,
lichidatori sau administratori
judiciari, administratori ai întreprinderii profesionale unipersonale cu responsabilitate
limitată, sume de bani, bunuri
sau servicii.
Judecătorii ar fi cerut bani
sau bunuri pentru a îndeplini
sau a nu îndeplini ori a întârzia
un act privitor la îndatoririle
de serviciu.

fiind acuzată, printre altele că lar fi ajutat pe Ovidiu Tender să
obţină o soluţie favorabilă în dosarul Rafo-Carom.
În acest dosar, Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie a emis sâmbătă mandate de arestare preventivă pentru Alina Bica,
Dorin Cocoş, fiul său Alin Cocoş, Adriean Videanu şi Florentin Mihăilescu.
Surse judiciare au declarat că
în instanţă s-a afirmat că Alina

Bica a fost ameninţată cu moartea într-un hotel din Constanţa
de doi deputaţi PSD în legătură
cu ancheta pe care o făcea în
dosarul RAFO-Carom al omului de afaceri Ovidiu Tender şi
că patronul hotelului respectiv
ar fi fost de faţă.
Procurorii DNA arată, în referatul cu propunerea de arestare a fostei şefe a DIICOT că
Alina Bica a subordonat DIICOT intereselor lui Ovidiu Tender, a pus procurorii de şedinţă
să depună concluzii favorabile
în procesul acestuia şi chiar să
semneze un proces-verbal că
vor proceda aşa.
„Probele administrate în cauză până în acest moment al cercetărilor vizează modul în care
procurorul şef DIICOT, Bica Alina Mihaela, după preluarea
funcţiei, în anul 2013, în urmărirea intereselor inculpatului
Tender Ovidiu, de a nu fi condamnat la o pedeapsă cu executare, a dispus măsuri abuzive
care să direcţioneze concluziile
şi poziţia judiciară a DIICOT în
faţa instanţei de judecată de o
manieră în care acesta să nu fie

pasibil de o pedeapsă cu închisoarea cu executare în regim de
detenţie”, se arată în referat.
Practic, notează anchetatorii
DNA în continuare, odată ce a
ajuns la conducerea DIICOT,
Bica „a înţeles să subordoneze
instituţia pe care o conduce interesului inculpatului Tender
Ovidiu”, în dosarul RAFO-Carom.
Potrivit unor surse judiciare,
Tender ar fi apelat la doi dintre
consilierii Alinei Bica, Florentin
Mihăilescu şi judecătorul Mihail
Udroiu, pentru a fi consiliat în
sensul formulării unei apărări
favorabile în dosarul Carom.
În acest scop, omul de afaceri
i-a dat lui Mihăilescu documente din dosar, pe care acesta să
le consulte împreună cu Bica.
În schimbul ajutorului, Tender
le-ar fi dat lui Mihăilescu şi Bica
un teren, fostul ofiţer de Poliţie
judiciară primind şi bani pe
card. În cele din urmă, în decembrie 2014, Ovidiu Tender
a fost condamnat în dosarul Carom la 11 ani şi patru luni de
închisoare, decizia nefiind însă
definitivă.
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Știri pe scurt
Termen limită pentru plata ajutorului de stat
la motorina utilizată în agricultură
Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură în
trimestrul IV din 2014 va fi plătit fermierilor până la data
de 30 iunie 2015, în limita bugetului aprobat de 162,7
milioane de lei, potrivit datelor furnizate de Agenția de
Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). Cantitatea totală
de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare este de 90,5 milioane de litri. În cazul
în care solicitările depășesc cantitățile prevăzute, cuantumul plăților se reduc proporțional. Ajutorul de stat se
acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza
standard și acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/ 1000
litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea se calculează în lei, pe
baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual
la calculul accizelor, respectiv 1,7975/litrul de motorină.
Până la începutul lunii noiembrie din 2014, APIA a plătit
211 milioane de lei pentru ajutorul de stat acordat pentru
motorina utilizată în agricultură.

Apartamentele din Brașov s-au scumpit în ianuarie
Prima lună a anului a fost caracterizată de o tendinţă de
majorare a preţurilor solicitate pentru apartamentele
scoase la vânzare în marile oraşe, cu un maxim de 17,4%
în Cluj-Napoca, singura excepţie făcând Bucureştiul,
unde s-a înregistrat scădere, de 2,3%. În Braşov, apartamentele noi şi vechi sunt, în medie, cu 3,6% mai scumpe decât în perioada similară din 2014 (când se situau
la o valoare medie de 822 de euro pe metru pătrat util).
În ultima lună, pretenţiile vânzătorilor au crescut, per ansamblu, cu 1,3%, de la 841 la 852 de euro pe metru
pătrat util. Locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat cu
1,6%, de la 827 la 840 de euro pe metru pătrat, în vreme
ce unităţile locative nou-construite s-au scumpit cu 0,9%,
de la 904 la 912 euro pe metru pătrat.
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Directiva creditelor ipotecare în
cazul conversiei împrumuturilor
O nouă legislație comunitară, pe care România
ar trebui să o transpună
cel târziu anul viitor, reglementează problema
celor îndatorați în valută. Printre altele,
descâlcește și spinoasa
conversie a creditelor.
Directiva europeană privind
contractele de credit pentru
bunuri imobiliare rezidentʼiale
este utilizată ca argument în
lupta dintre bănci și cei
creditatʼi în valută. În timp ce
Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR)
sustʼine că directiva stabileşte
că operaţiunile de conversie
se vor efectua la cursul de
schimb de la data acesteia,
avocatʼii vin cu argumente
contra, în favoarea clientʼilor
băncilor.
„Orice iniţiativă privind
conversia creditelor în valută
trebuie să ţină cont de principiile stipulate de directiva
europeană 17 din 2014, care
stabileşte că operaţiunile de

conversie se vor efectua la cursul de schimb de la data acesteia. Aşa cum a anunţat încă
din luna septembrie 2014, deşi
directiva are ca termen de
aplicabilitate luna martie
2016, CPBR consideră că elaborarea unei legislaţii naţionale care să se armonizeze cu

principiile directivei este posibilă chiar din acest an, aşa
încât orice operaţiune de conversie ulterioară acesteia să
se bucure de garanţia respectării principiilor directivei”, se
arată într-un comunicat al
CPBR.
Conform directivei, „statele

membre se asigură că, în cazul
în care un consumator deține
un împrumut într-o monedă
străină, creditorul avertizează
consumatorul periodic, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cel puțin în
cazurile în care valoarea cuantumului total plătibil de către consumator care rămâne
de rambursat sau al ratelor
periodice variază cu mai mult
de 20% în raport cu valoarea
la care s-ar ridica dacă s-ar
aplica cursul de schimb aplicabil la momentul încheierii
contractului între moneda contractului de credit și moneda
statului membru.
Avertizarea îl informează
pe consumator în legătură cu
o creștere a cuantumului total
plătibil de către consumator,
prezintă, după caz, dreptul de
conversie într-o monedă alternativă și condițiile în care se
poate efectua acesta și explică
orice alt mecanism aplicabil
pentru limitarea riscului ratei
de schimb valutar căruia i se
expune consumatorul”.

Irlandezii de la CRH vor cumpăra fabricile
de ciment ale Lafarge din România
Producătorul irlandez de materiale de construcţii CRH a
anunţat duminică că a ajuns la
un acord privind achiziţionarea
unor active de 6,5 miliarde de
euro (7,3 miliarde de dolari)
scoase la vânzare de Lafarge
şi Holcim, transmit Bloomberg
şi Reuters. Tranzacţia incude
toate operaţiunile Lafarge din
România.
Vânzarea activelor din Europa, Canada şi alte regiuni este
o precondiţie pentru ca Lafarge
(Franţa) şi Holcim (Elveţia) să
obţină aprobarea autorităţilor
de reglementare în vederea realizării fuziunii lor, care va da

naştere celui mai mare producător mondial de ciment, cu o
cifră de afaceri de 34 de miliarde de euro (44 miliarde de
dolari), scrie Agerpres.
CRH operează în 35 de ţări,
are aproximativ 76.000 de angajaţi şi vânzări anuale de 18
miliarde de euro. CRH va finanţa achiziţia cu numerar,
emiterea de noi obligaţiuni şi
noi acţiuni.
Compania irlandeză a învins
un consorţiu condus de fondul
de private equity Blackstone.
Luna trecută surse care au dorit
să-şi păstreze anonimatul au
declarat pentru Reuters că

CRH concurează cu acest consorţiu, din care mai fac parte
compania Cinven şi fondul canadian de pensii Canada Pension Plan Investment Board,
care a oferit 5,5 miliarde de
euro pentru achiziţionarea activelor Lafarge şi Holcim.
Holcim a intrat în România
în 1997 şi, în prezent, deţine
două fabrici de ciment în Câmpulung şi Aleşd, o staţie de măcinare la Turda, 19 staţii
ecologice de betoane, cinci staţii de agregate şi un terminal
de ciment în Bucureşti. Compania are aproximativ 1.100
de angajaţi.

S-a schimbat legea comunitară privind
disputele dintre consumatori şi magazine
Începând cu ianuarie 2016,
românii vor avea la dispoziţie
un serviciu specializat pentru
rezolvarea posibilelor dispute
cu retailerii sau furnizorii de
servicii de la care au cumpărat diverse produse. Va fi online şi aplicabil în toate
statele UE.
Începând cu ianuarie 2016
consumatorii europeni, inclusiv românii, vor putea depune plângeri împotriva
furnizorilor de produse şi servicii mult mai simplu, cerearea lor urmând să ajungă

automat la cei îndreptăţiţi să
o rezolve. Acest lucru va fi
posibil printr-o platformă online unde cetăţenii UE îşi vor
putea înregistra plângerile, în
limba natală, indiferent de ce
produs sau serviciu doresc să
se plângă şi indiferent dacă
produsele respective au fost
achiziţionate din locul de
baştină al reclamantului sau
de peste graniţe. „Prin intermediul platformei, entităţile
naţionale responsabile în soluţionarea unor astfel de dispute (între consumator şi

comerciant-n.red) vor putea
comunica şi vor oferi soluţii
online. Astfel, consumatorii
vor găsi un răspuns la nemulţumirile lor într-un mod mai
simplu, mai rapid şi cu costuri mult mai mici, fără a fi
nevoiţi să meargă în sălile de
tribunal”, potrivit unui document al Comisiei Europene.
Potrivit datelor CE, aproximativ 32% dintre consumatorii europeni cumpără
produse defecte sau beneficiază de servicii de care nu
sunt mulţumiţi.
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Nominalizările premiilor în
cultură la Brașov – 2014
Asociația Consorțiul Cultural Corona a anunțat
nominalizările premiilor
în cultură de la Brașov,
pentru anul 2014.
Cartea anului 2014
Legende, basme şi poveşti
din Şcheii Braşovului şi de pe
alte plaiuri româneşti, editată
de Biblioteca Judetʼeană ”George Baritʼiu”
Sf. Constantin Brâncoveanu
şi Braşovul autor Vasile Oltean
Albumul Braşov, atmosfera,
arhitectură şi spaţiu urban, autor dr. arh. Teofil Mihăilescu
O să mă știi de undeva,
autor Petronela Rotar
Conștiința tragică eminesciană, autor Bianca Osnaga
Firul alb, autor Andrei Bodiu
Nervi, autor Laurentʼiu Ciprian Tudor
Seria de autor Gheorghe
Crăciun lansată în 2014 la editura Cartea Românească

Monografia Teatrului Sică
Alexandrescu, autor Constantin
Paraschivescu
Proiectul muzical al anului 2014
Concertul Ascultaţi colindul
îngerilor, editʼia a III-a
Musica Coronensis la Ateneu
Orchestra de cameră Kamerata Kronstadt, stagiune permanentă la sala Patria
Stagiunea de concerte a
Universității Transilvania, Inaugurarea primei editʼii
Festivalul Internațional de
Muzică de Cameră – „Marile
serate muzicale”
Expoziția anului 2014
Expoziţia comemorativă –
Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – 300 ani
Expoziţia retrospectivă Friedrich Miess (1854-1935)
Caligrafie şi pictură figurativă. Costume renascentiste,
organizată de Fundatʼia Forum
ARTE la Muzeul Civilizatʼiei
Urbane
Expoziţia Fotodocumentară

Permanentă din Biserica Neagră
Fotografia – între album de
familie şi document istoric
Tradiții școlare brașovene.
Liceul Andrei Șaguna și Johannes Honterus
Expozitʼia Käthe Kollwitz,
găzduită de Muzeul de Artă
In memoriam Ioan Sorin
Apan, găzduită de Muzeul
Casa Mureșenilor
ARS SCRIBENDI. Caligrafie şi pictură figurativă, costume
renascentiste – 2 artiste braşovene Renate Mildner-Müller,
Edith (Mildner) Schlandt
Proiectul cultural al anului 2014
De la Gutenberg la Mureşianu – proiect de reconstituire a
unei tipografii istorice
Promovarea Braşovului în
străinătate prin conferinţe interdisciplinare şi expoziţii. Ediţia 2014, organizat de
Asociatʼia GIL Corona
Târgul Internaţional de Carte şi Muzică Libris Braşov
Conferințele Șaguna

Brasov Jazz & Blues Festival, organizat de Asociatʼia
Culturală FANZIN Brașov
Serile Facultății de Litere
Excelență Culturală Academica la Brașov, editʼia 2014
Lansare Centrul de excelență
pentru mentorat, creativitate și
performanță – ”Mihaela Ursuleasa”
Concertul anului 2014
Patimile după Ioan, organizat în Biserica Neagră în
Vinerea Mare
O seară cu … Anatoly
Halle Percussion Ensemble
– concert de percutʼie
Luiza Zan și Peter Sarik în
concert, organizat de Depoul
de Artă Urbană Brașov
Țara Surâsului, operetă,
premiera anului la Opera
Brașov
Concertul Horia Mihail de
inaugurare a pianului Steinway – la inaugurarea stagiunii
de concerte a Universitătʼii
Transilvania
Spectacolul teatral al anului
2014
Pflegefall (Caz de îngrijire
permanentă), jucat de ansamblul de teatru Duo Bastet
Sunt un clovn, organizată

de Unpahar.ro & Atelierul de teatru „Nebun și Rege”
& Asociatʼia Culturală KunSTadt
„Olenka” de Vasili Sigarev
Festivalul anului 2014
Festivalul Musica Barcensis, ediţia a V-a
Festivalul Musica Coronensis, ediţia a XII-a
Festivalul de Carte şi Muzică
Dracula film: horror and
fantasy festival, organizat de
Asociatʼia Culturală Fanzin
Festivalul Internațional de
Operă, Operetă și Balet,
editʼia a XII-a, desfășurat la
Opera Brașov în perioada 130 noiembrie 2014
Festivalul Studențesc al
Muzicii de Cameră „Brassovia”, 3-6 decembrie la Aula
universitătʼii
Festivalul Etnovember, edi-

tia a XVI-a
Festivalul Internaţional de Folclor „Garofiţa Pietrei Craiului”, ediţia a VIII-a
Festivalul de Dramaturgie
Contemporană, ediţia a XXV-a
Organizația culturală a anului
2014
Fundaţia pentru Cultură şi
Patrimoniu Forum ARTE
Muzeul Casa Mureşenilor
Braşov
Asociaţia Libris Cultural
Asociația Visum
Opera Brașov
Facultatea de Litere a Universității Transilvania din
Brașov
Centrul Cultural Reduta
Personalitatea culturală a
anului 2014
Steffen Schlandt
Andrei Bodiu
Gala de premiere a câștigătorilor va avea loc în cursul
acestei luni.

Alergătorii Semimaratonului Brașov pot
sprijini micuții îngrijiți de HOSPICE
Pasionatʼii de alergare pot participa la Semimaratonul
Brașovului - Intersport ca fundraiseri pentru HOSPICE Casa
Sperantʼei, pentru a deschide ușa
Camerei de Joacă de la Centrul
din Brașov al organizatʼiei, câtor
mai multʼi copii diagnosticatʼi cu
boli incurabile.
Cei care doresc să participe
la Semimaratonul Brașovului Intersport din 4 aprilie 2015 și
să contribuie la acoperirea cos-

turilor activitătʼilor din Camera
de Joacă HOSPICE, trebuie să
acceseze link-ul: http://semimaraton.ro/2015/cauzele/.
Primii 50 de alergători care
reușesc să strângă câte 500 lei,
beneficiază de înscrierea gratuită la concurs. Semimaratonul
Brașovului – Intersport a ajuns
la a patra editʼie și cuprinde trei
probe, semimaraton – pe un traseu de 21 de km, cros - pe o
distantʼă de 10 km și cursa po-

pulară – având o lungime de 4
km (detalii despre concurs, pe
www.semimaraton.ro).
Cauza HOSPICE a fost
sustʼinută și anul trecut de Asociatʼia Cetatea Brașovului și platforma Galantom, iar în urma
semimaratonului, fundatʼia a primit trei HOSmașini care sunt
folosite de echipele medicale
pentru a ajunge la bolnavii care
au nevoie de îngrijire la domiciliu.

Carte pentru copii: poveste inspirată
din viața familiilor adoptatoare
Izabella Hollinek, psiholog în
cadrul Fundatʼiei Agapedia România și mama sa, Olga Hollinek au publicat o carte pentru
copii despre viatʼa unei familii
de ursuletʼi.
Intitulată „Povestea minunată
a familiei Murmurel”, cartea
prezintă aspecte reale legate de
trăirile unei familii care dorește
un copil, despre decizia părintʼilor de a adopta și despre dezvoltarea armonioasă a unui copil
între doi părintʼi iubitori.
Cercetările și studiile în domeniu au demostrat că adevărul

pentru un copil adoptat valorează cel mai mult și tocmai de
aceea, acesta trebuie să fie informat de timpuriu despre familia sa adoptatoare, cât și despre cea biologică, tocmai pentru
a influentʼa pozitiv notʼiunea de
identitate personală și stimă de
sine. „Modalitatea cea mai potrivită și accesibilă celor mici de
a-i familiariza cu adopția, este
prin intermediul unei povești (ca
cea de față), urmând ca ulterior
să treceți la prezentarea propriei
povești a copilului. Prin intermediul acestei cărți ilustrate, aș

dori să va ofer un mic ajutor în
acest sens”, spune Izabella Hollinek.
Astfel de materiale creative
sunt foarte utile și binevenite,
nu doar pentru specialiștii în domeniu, ci și pentru părintʼii care
doresc să își îmbunătătʼească
abilitătʼile de comunicare și implicit relatʼia cu copiii lor. Cartea
a fost publicată cu sprijinul financiar al Autoritătʼii Natʼionale
pentru Protectʼia Drepturilor Copilului și Adoptʼie și va fi distribuită gratuit în cadrul unitătʼilor
de tip DGASPC din tʼară.
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Teofil Mija,
„Doctorul fără
de arginţi”
Teofil
Mija a fost
unul dintre românii care au trecut
prin iadul temniţelor comuniste, iar doctorul
i-a promis lui Dumnezeu că dacă va ieşi viu din
închisori, va fi în slujba celor nevoiaşi. Şi-a
ţinut promisiunea şi după Revoluţie a înfiinţat
un centru pentru ajutorarea sărmanilor şi a
bătrânilor.
Teofil Mija s-a născut pe 11 septembrie 1923, la
Brătei, judeţul Tîrnava Mare, actualul judeţ Sibiu.
După ce a absolvit liceul în 1942 s-a înscris la Facultatea de Medicină din Iaşi, de unde, din cauza
războiului, după doi ani, se mută la Facultatea
de Medicină de la Cluj. După 23 august 1944,
împreună cu alţi tineri a înfiinţat Centrul de Rezistenţă Armată din Codrul Fetea. Acesta a fost
de altfel şi unul dintre motivele pentru care în
1948 a trebuit să fugă în munţi, fiind urmărit de
Securitate. A fost condamnat în lipsă, în anul
1949, la 15 ani de muncă silnică. Tânărul Mija
a trecut prin mai toate puşcăriile în care a fost
decimat tineretul intelectual român. A fost eliberat în 1964, din penitenciarul Aiud.
Pentru că nu i s-a permis să termine medicina,
s-a înscris la cursurile fără frecvenţă ale Facultăţii de Biologie. În anul 1969 i s-a permis să-şi
dea examenul de stat la medicină, iar în 1972 şia luat şi licenţa în biologie. Ambele examene lea trecut cu nota 10. În anul 1979 intră prin
concurs în corpul medical din Braşov. „Numai

eu şi Dumnezeu ştim cât de greu
am răzbătut să pot să-mi dau examenul de stat la medicină. Am mai
zis că dacă Dumnezeu mie mi-a ajutat să scap, eu trebuie, atâta timp cât
am putere, să nu cedez nicio clipă.
Dumnezeu probabil că m-a lăsat în viaţă
după toate încercările prin care am trecut
pentru ca eu, la rândul meu, să fac ceea
ce pot şi ceea ce colegii mei mai buni decît
mine nu au putut face”, spunea doctorul Teofil
Mija într-un interviu. În anul 1990, dr. Mija a
înfiinţat dispensarul medical al foştilor deţinuţi
politic pe care, în 1993, l-a comasat cu cel al
Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine „Cristiana”, al cărei preşedinte a fost până în anul
morţii sale, 2010. În 1999, a înfiinţat în oraşul

Săcele un cămin pentru bătrîni, iar din 2001 o
cantină pentru săraci. În toţi aceşti ani s-a zbătut pentru a-şi ajuta semenii, cu ajutorul multor
prieteni din ţară şi din străinătate.
Dr. Teofil Mija a fost vicepreşedinte al Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politic Braşov, vicepreşedinte
al Centrului Rezistenţei Anticomuniste. A primit
titlul de Cetăţean de onoare al municipiului
Braşov. Doctorul Teofil Mija s-a stins din viaţă
în 4 august 2010.
La trei ani de la moartea sa, a fost inaugurat şi
Centrul Socio-Medical „Christiana”, care funcţionează în fostul sediu al Policlinicii Christiana,
din str. Dr. I. Cantacuzino şi care oferă servicii
medicale pentru nevoiaşi.
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Peste 2.000 de apeluri telefonice
la „112”-ul Primăriei, în 2014
Deşi braşovenii au la dispoziţie un sistem complex şi automatizat de a
face sesizări sau de a
găsi informaţii legate de
activitatea primăriei –
prin intermediul portalului www.brasovcity.ro
sau a „Hărţii Incidentelor”, ei preferă totuşi clasicul telefon şi „112-ul
Primăriei” pentru a-şi rezolva problemele.
Din totalul de 2.200 de
„incidente” semnalate pe
parcursul întregului an 2014
de cetăţeni şi rezolvate prin
intermediul Dispeceratului
tehnic integrat şi al Hărţii incidentelor de către angajaţii
primăriei, 2.099 au venit
telefonic.
Cel mai mare număr de cetăţeni, 1696, au solicitat informaţii despre programul cu
publicul sau adresa Primăriei
ori a direcţiilor din subordinea

acesteia, despre diferite acte
necesare pentru obţinerea de
documente de diverse feluri,
audienţe, precum şi verificarea stadiului în care se află
anumite solicitări. Pe locul
doi, dar la mare distanţă, se
află cererile legate de parcări,
în număr de 207. Pe urmă-

toarele poziţii ca şi interes din
partea cetăţenilor se află spaţiile verzi (53 de „incidente”
semnalate sau cereri efectuate), iluminatul public (49) şi
gropile din asfalt (42).
Din totalul de 2.200 de incidente sau solicitări, au fost
rezolvate integral 2.161 şi

Pârtiile din Braşov, promovate prin i-Tour Schi
A fost lansată a cincea ediţie
a proiectului naţional de informare şi promovare gratuită
a pârtiilor de schi omologate
din România, i-Tour Schi.
„i-Tour Schi 2015” se evidenţiază şi anul acesta prin
inovare şi acoperire naţională
atât offline, cât şi online în
promovarea destinaţiilor de
schi şi snowboard din ţară, ca
urmare a cercetării necesităţilor iubitorilor sporturilor de iarnă de
orice nivel. Astfel,
în 2015, pe lângă
cele 220.000 de
pliante cu hărţile
pârtiilor de schi şi
snowboard din 17
judeţe, distribuite
gratuit pentru turişti,
hotelieri şi administratorii pârtiilor, vor
fi puse la dispoziţia
celor interesaţi, în
premieră, Şcoala de
schi „i-Tour Schi” şi
6 excursii de o zi pe
pârtii.
Şcoala de schi va fi implementată cu ajutorul monitorilor de schi din cele 6 zone
acoperite de proiect, în regim
gratuit pentru începătorii care
se vor înscrie pe pagina de
Facebook http://www.facebook.com/itour.ro, iar excursiile vor fi acordate prin
concurs pe aceeaşi pagină, în
parteneriat cu ski-bus.ro.

„Proiectul i-Tour Schi oferă
şi în sezonul de iarnă 20142015, informaţii despre principalele pârtii omologate din
judeţul Braşov şi de pe Valea
Prahovei. Începutul anului
2015 a adus cu sine şi cantităţi importante de zăpadă, astfel că sperăm să avem un
sezon turistic mult mai bun
faţă de cel precedent. Pliantele,
care sunt distribuite gratuit,
www.i-tour.ro

conţin şi decalogul schiorului
de care trebuie să ţină cont
toţi cei pasionaţi de sporturile
de iarnă, pentru evitarea oricăror incidente. Le dorim celor
care vor veni la schi în judeţul
Braşov să petreacă clipe deosebite atât pe pârtii cât şi în
cadrul activităţilor apres-schi”,
a precizat Ionuţ Gliga, directorul executiv APDT Braşov.

„i-Tour” este un proiect naţional de informare şi promovare turistică, iniţiat în 2005
de Groove Hour. În sezonul
de iarnă 2014-2015 continuă
promovarea pârtiilor de schi
omologate din ţară şi dezvoltă
o campanie mixtă offline si
online de informare turistică
la nivel naţional. „i-Tour
Schi”, proiectul dedicat sporturilor de iarnă atinge anul
acesta 55 de localităţi, din 16 judeţe,
materialele de promovare însumând
220.000 de exemplare şi fiind diseminate în judeţele:
Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov,
Caraş Severin, Cluj,
Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara,
Maramureş, Mureş,
Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vâlcea. Materialele
conţin hârţile pârtiilor omologate din
fiecare staţiune atinsă şi sunt
grupate în 6 modele destinate
zonelor geografice: Ardeal,
Banat şi Valea Jiului, Covasna
şi Harghita, Maramureş şi
Bistriţa-Năsăud, Moldova şi
Valea Prahovei. Fiecare tip de
material conţine hărţile domeniilor schiabile din zonă şi
este diseminat în toate locaţiile selectate din regiune.

rămân în curs de rezolvare
încă 39.
În 2013, numărul solicitărilor prin intermediul dispeceratului sau al „Hărţii
incidentelor” a fost de 1.887,
dintre care 1.707 telefonic.
Reamintim că proiectul
„Dispecerat tehnic integrat
la nivelul Municipiului Braşov – Servicii Electronice
Geospaţiale” a fost implementat prin programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice,
Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele
public şi privat. Valoarea toală a proiectului a fost de
6,56 milioane lei, din care
aproximativ 5,2 milioane lei
au reprezentat asistenţa
financiară nerambursabilă, şi
aproximativ 105.000 lei contribuţia Primăriei Braşov.
„Obiectivul principal al proiectului este de a furniza ser-

vicii publice online în primul
rând către cetăţeni, dar şi către instituţii şi departamente
ale acestora, pentru rezolvarea
problemelor ce ţin de administraţia publică. Cetăţenii au
non-stop la dispoziţie un număr de telefon la care pot apela, dar şi posibilitatea ca în
baza unul cont de utilizator să
semnaleze sau să vizualizeze,
pe harta incidentelor, orice
astfel de probleme. Contul de
utilizator le mai oferă în plus
posibilitatea de a-şi vizualiza
şi plăti online impozitele sau
taxele şi de a urmări drumul
oricărei solicitări înregistrate
la primărie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea.
Numărul de telefon al dispeceratului este 0268.984 şi
este apelabil non-stop. Între
ora 16.00 şi 8.00, un ofiţer de
serviciu răspunde şi înregistrează toate apelurile, având
posibilitatea de a contacta pe

oricare dintre şefii direcţiilor
şi serviciilor primăriei, dacă
situaţia o impune, pentru ca
aceştia să gestioneze imediat
incidentul semnalat.
Contul de utilizator poate
fi accesat pe internet la adresa
www.brasovcity.ro – secţiunea
Servicii pentru cetăţeni. Pe
portalul Primăriei există şi
formularul online pentru solicitarea de înregistrare, însă
pentru ridicarea parolei şi a
numelui de utilizator, solicitantul trebuie să se prezinte
la Primărie, cu buletinul de
identitate, deoarece contul
presupune acces la date personale confidenţiale iar legislaţia îi obligă pe angajaţii
Primăriei să se asigure că datele de identificare nu încap
pe mâna altcuiva. Sesizările
pot fi trimise şi la adresa
dispecerat@brasovcity.ro.
Dispeceratul funcţionează
din 1 noiembrie 2012.
A.P.
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Ce s-ar întâmpla cu
corpul tău pe Marte
Deşi Pământul şi Marte
sunt numite „planete
surori”, datorită similitudinilor dintre ele, în
special în ceea ce priveşte dimensiunea şi apropierea faţă de Soare,
planeta roşie nu este deloc un mediu propice
pentru oameni, fiind
chiar mortal.
De altfel, filme ca „Total
Recall” sau „Mission to Mars”
au minimalizat efectele pe
care Marte le-ar putea avea
asupra oamenilor, scrie portalul Medical Daily.
În primul rând, temperatura
pe Marte variază între 21 şi 142 de grade Celsius, limita
inferioară nefiind deloc propice oamenilor. Totodată, praful roşu ar putea distruge în
timp echipamentele şi sănătatea celor care s-ar aventura
acolo. În plus, vehiculele tri-

mise pe Marte au dovedit existenţa în sol a unor chimicale
numite percloraţi, supraexpunerea la aceştia putând duce
la probleme de tiroidă. De asemenea, praful poate conţine
şi substanţe cancerigene sau

care ar putea să producă reacţii alergice sau chiar să ardă
pielea, asemeni unui înălbitor.
Un alt motiv pentru care oamenii nu ar putea trăi pe Marte este acela că limita
Armstrong (altitudinea la care

presiunea atmosferică este atât
de mare încât apa fierbe la
temperatura corpului) este
peste suportabilul uman. Practic, dacă oamenii ar merge fără
costume de protecţie pe Marte, saliva, lacrimile, mucoasele
şi apa din plămâni se evaporă.
Chiar dacă oamenii ar putea
costume de protecţie pe Marte, gravitaţia mult prea mică a
acestei planete (38% din cea
a Pământului) ar face ca oamenii să piardă masă musculară, să li se micşoreze
picioarele şi să li se deregleze
inima. Totodată, oamenii ar
face osteoporoză, iar calciul
din oase ar ajunge în sânge,
putând duce la constipaţie,
pietre la rinichi şi chiar depresie.
Singurul mic avantaj al vieţii pe Marte ar fi că, datorită
gravitaţiei mai scăzute, oamenii ar fi puţin mai înalţi.

Marţi

Pe scurt
Wi-Fi pentru un oraș întreg
Americanii au pus la cale un proiect cu adevărat
revoluționar prin care vor să asigure o conexiune Wi-Fi
tuturor locuitorilor dintr-un oraș prin intermediul infrastructurii rutiere și nu numai. Astfel, conform unui proiect
al firmei portugheze Veniam, cu sediul în SUA, semnalul
Wi-Fi va fi transmis de autobuze, mașinile care ridică gunoiul, telefoanele publice, precum și de taxiuri, relatează
Digital Trends. În plus, vehiculele implicate vor putea
transmite informații foarte importante cu privire la infrastructura unui oraș întreg. Compania europeană care a
avut ideea are sediul în Mountain View, California (SUA).
Aceasta a demarat deja proiectul în orașul portughez Porto. El este implementat, printre altele, cu ajutorul a 600
de autobuze, iar circa 70.000 de persoane au acces la
internet lunar prin această metodă inovatoare. Rețeaua
astfel construită generează circa 50-80% din traficul de
Internet care ar fi fost făcut pe telefoanele mobile.

Profit uriaş pentru Apple
Apple a anunțat rezultatele financiare pentru trimestrul
patru al anului trecut. Gigantul american a vândut peste
un miliard de dispozitive cu iOS, la opt ani de la primul
iPhone, scrie playtech.ro. În trei luni, Apple a avut venituri
de 74,6 miliarde de dolari cu un profit de 18 miliarde de
dolari mai mult decât au avut Intel şi Google pe tot anul
2014. Profitul Apple, față de aceeași perioadă a anului
precedent, a crescut cu 46%. De asemenea, în China
Apple a vândut de 16,1 miliarde de dolari. Spre
comparație, pe continentele Europa și America de Nord
a vândut de 17,2 miliarde de dolari, respectiv 30,5 miliarde. Apple a reușit să vândă 74,5 milioane de telefoane
iPhone, fără să specifice câte unități din fiecare model,
21,4 milioane de tablete iPad, iar aici scade cu 18%, și
5,52 milioane de computere Mac, în creștere cu 14%.

Au doborât recordurile de distanță
și durată pentru un zbor cu balonul
Americanul Troy Bradley, 50 de ani și rusul Leonid Tiuhtʼaev, 58 de ani, au
traversat oceanul Pacific în
balon, din Japonia până în
Mexic, reușind să doboare
două recorduri: cel mai lung
zbor cu un balon și cea mai
lungă distantʼă străbătută în
balon, conform AFP.
Cei doi temerari au pornit în această aventură duminică, din Japonia. Ei au
doborât încă de joi recordul
de distantʼă, zburând peste
8.465 de kilometri în balon,
iar până vineri după-amiaza,
au petrecut peste 143 de ore

în aer, în nacela balonului lor,
„Two Eagles”.
Recordul existent de
distantʼă, ce datează din 1981,
a fost stabilit tot în urma unei
traversări a Pacificului și este
de 8.383 km. Recordul de

timp petrecut în nacela
unui balon este de 137 de
ore și a fost stabilit în 1978
de o echipă ce a traversat
Atlanticul.
„Misiunea s-a desfășurat
incredibil de bine până în
prezent. Avem condiții excelente de zbor”, declara Troy
Bradley într-o convorbire telefonică prin satelit. Cei doi
au aterizat sâmbătă dimineatʼă,
la Baja California, Mexic.
Balonul „Two Eagles” contʼine un volum de 10.000 de
metri cubi de heliu și are o autonomie de zbor de 10 zile.

Calota unui craniu de Homo sapiens, veche
de 55.000 de ani, descoperită în Israel
Descoperirea unei calote
craniene datând de aproximativ 55.000 de ani într-o
peșteră din Israel oferă prima
dovadă concretă a prezentʼei
omului modern în Orientul
Mijlociu în aceeași perioadă
în care în această regiune trăiau și oamenii de Neanderthal. Craniul partʼial a fost
descoperit în peștera Manot,
din Galileea Occidentală.
Caracteristicile acestei calote craniene, ce datează dintro perioadă în care membri ai

speciei noastre părăseau Africa, leagănul omenirii, sugerează că acești oameni erau
înruditʼi îndeaproape cu prima
populatʼie de Homo sapiens
care s-a răspândit ulterior în
Europa. Conform analizelor
preliminare se pare că este
vorba de o parte din craniul
unei femei.
De asemenea, această descoperire demonstrează faptul
că Homo sapiens trăia în
Orientul Mijlociu în aceeași
perioadă cu oamenii de Ne-

anderthal, „verii primari” ai
omului modern. Antropologul
Israel Hershkovitz de la Universitatea din Tel Aviv a
sustʼinut că această bucată de
craniu „este o piesă importantă din puzzle-ul evoluției umane”, în contextul în care
aceste două populatʼii hominide au coexistat într-o regiune geografică în aceeași
perioadă de timp în care analizele genetice au determinat
că s-au produs încrucișări între cele două specii.
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„Cocoşul” cântă
pe semicerc!
Franţa este noua campioană mondială la handbal masculin

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Au slalomat după premii!

Foto: photos.qatarhandball2015.com

În perioada 28-31.01.2015, s-a desfăşurat în Poiana
Braşov, Cupa Corona la schi alpin - copii şi cadeţi,
etapă în calendarul Federaţiei Române de schi-biatlon.
În cele 4 zile de concurs, care au inclus probe de slalom
uriaş, slalom şi combinată alpină, au participat 81 de
sportivi de la 11 cluburi, la următoarele categorii: fete
2001-2002, băieţi 2001-2002, cadeţi (1999-2000) şi
cadete (1999-2000). Sportivii de la ASC Corona Braşov
au obţinut clasări foarte bune în special la categoriile
fete 2001-2002, unde au obţinut mai multe locuri 1, la
slalom uriaş, slalom şi combinată alpină, dar şi alte locuri pe podium, dar şi la băieţi unde au obţinut mai
multe locuri pe podium şi la cadeţi unde unul dintre
sportivii de la Corona Braşov a obţinut un loc 2 la proba
de slalom. La clasamentul pe echipe ASC Corona Braşov s-a clasat pe primul loc cu 36 de puncte, locul 2
fiind ocupat de Liceul cu program sportiv Piatra Neamţ
cu 21 de puncte.

Victorie importantă pentru HCM

HCM Baia Mare a început cu dreptul meciurile din a
doua grupa principală a Ligii Campionilor la handbal
feminin, duminică, după ce a învins echipa suedeză
IF Savehof, la Partille, cu scorul de 28-26 (15-14). Tot
în grupa HCM-ului, Györi Audi ETO KC — Larvik, s-a
terminat 25-26. Partida Viborg HK A/S — Metz Handball s-a jucat aseară. În clasament, pe primul loc se
află Larvik cu 10 puncte, urmată de Györi Audi ETO
KC 8 puncte, Metz Handball 4 p, Viborg HK A/S 3 p,
HCM Baia Mare, 2 p, IK Savehof, 1 p. Campioana României va juca următorul meci pe 8 februarie, acasă,
cu Györi Audi ETO KC, câștigătoarea ultimelor două
ediții ale competiției.

Dulca a preluat tineretul!

Franţa scrie istorie pe semicerc: campioană mondială pentru a cincea oară!
Frantʼa a învins formatʼia
Qatarului cu scorul de 25-22
(14-11), duminică, la Doha,
în finala Campionatul Mondial de handbal masculin.
Pentru a doua oară în istoria
sa, echipa Frantʼei detʼine în
mod simultan cele trei titluri
majore, olimpic, mondial și
european, fapt nereușit de altă
tʼară. Titlu mondial cucerit duminică, aduce cu sine și calificarea francezilor la Jocurile
Olimpice de la Rio de Janeiro,
din 2016. Qatarul, gazda
Mondialului, a devenit prima
tʼară non-europeană care a cucerit o medalie mondială în
handbalul masculin, după ce
Egiptul (2001) și Tunisia
(2005) au ratat acest lucru,
terminând pe locul al patrulea.
Frantʼa nu a pierdut decât o finală mondială până acum,
contra Rusiei, în 1993.
Francezii, mai buni! Condusă

de un Nikola Karabatic impecabil, Frantʼa a dominat prima parte a finalei, penetrând
apărarea Qatarului și în minutul 23 conducea cu 13-7.
Portarul de origine bosniacă
al gazdelor, Danijel Saric, prin
interventʼiile sale, le-a permis
qatarienilor să revină în joc
și la jumătatea meciului scorul
era de 14-11 pentru Frantʼa.
Qatarul a fortʼat după pauză și
a reușit să se apropie la un
singur gol, 17-18 (min. 40),
dar ''Les Bleus'' și-au păstrat
avantajul (21-19, 48). Tensiunea a crescut pe final, însă
francezii aveau trei goluri în
plus pe tabelă în min. 54, 2421, și au gestionat bine ultimele minute. Nikola
Karabatic – 5 goluri , Narcisse
şi Porte-4 goluri fiecare, au
fost principalii marcatori ai
Franţei. Markovic-7 goluri şi
Capote-6 goluri, au fost jucă-

torii cu cele mai multe goluri
înscrise pentru Qatar.
„Multinaţionala” din Qatar, argint în premieră! Prezenţa Qatarului în finala mondială a
fost o premieră în istoria de
77 de ani a competiţiei, trofeul
fiind disputat la fiecare ediţie
de echipe europene. Mai mulţi
jucători au fost naturalizaţi în
reprezentativa Qatarului, din
ţări precum Franţa, Muntenegru, Spania, Cuba şi Egipt.
Antrenorul echipei este şi el
străin: Valero Rivero, care cucerea titlul mondial în 2013
cu Spania.
„Titi” Omeyer, the best! Portarul echipei naţionale a Franţei Thierry Omeyer a fost
desemnat, cel mai bun jucător
de la Campionatul Mondial
de handbal masculin care a
avut loc în Qatar. Echipa
competiţiei este următoarea:
Thierry Omeyer (Franţa) –

portar
Valero Rivera (Spania) - extremă stânga
Rafael Capote (Qatar) - inter stânga
Nikola Karabatici (Franţa)
– centru
Zarko Markovici (Qatar) inter dreapta
Dragan Gajici (Slovenia) extremă dreapta
Bartosz Jurecki (Polonia) pivot
România şi Suedia, depăşite
de noua campioană! Frantʼa a
stabilit un record, devenind
prima tʼară cu cinci titluri
mondiale la handbal masculin
(1995, 2001, 2009, 2011,
2015), devansând România
(1961, 1964, 1970, 1974) și
Suedia (1954, 1958, 1990,
1999).Tot duminică, în finala
mică, formaţia Poloniei a învins, cu scorul de 29-28 după
prelungiri, echipa Spaniei.

Victorie pentru ACS Tâmpa, la Indoor Cup
ACS Tâmpa Brașov Blue
a câștigat turneul Indoor
Cup – categoria 2002. Copiii
antrenaţi de Ciprian Anghel
și Marius Filip au dispus în
finală de Petrolul Ploiești,
cu scorul de 2-1. Golurile
formaţiei braşovene au fost
reuşite de Robert Crihan Ro-

bert şi Rareș Marica. Pe locul 3 s-a clasat AS Stars
Brăila, care a trecut de ASA
Tg. Mureș, cu scorul de 41 în finala mică. Toate cele
patru echipe au primit diplome, medalii și trofee. Premierea a fost efectuată de
vicepreședintele FRF, Octa-

vian Goga. „A fost un turneu
reușit din doate punctele vedere. Vreau să le mulțumesc
antrenorilor care au răspuns
afirmativ la noutățile pe care
le-a adus acest proiect. De
asemenea, vreau să le
mulțumesc tuturor care mau susținut la organizarea

în bune condiții a turneului.
Vom continua să aducem
idei noi pentru dezvoltarea
fotbalului juvenil prin organizarea competițiilor de
acestfel la Brașov”, a declarat președintele comitetului
de organizare, Ciprian Jurubescu.

Fostul internațional Cristian Dulca a fost prezentat, ieri,
ca noul selecționer al reprezentativei de fotbal Under21 a României. Răzvan Burleanu, președintele
Federației Române de Fotbal, a spus în fața jurnaliștilor:
„Mă bucur că un alt profesionist vine în echipa federației
noastre. Cristian Dulca are acum 42 de ani și s-a remarcat ca jucător și antrenor. Mult succes!'” . La rândul
său, Cristian Dulca a precizat: „Este o mândrie, o onoare și o responsabilitate pentru mine să ocup acest post.
Scopul nostru este să obținem calificarea la Campionatul European din 2017. Din păcate, aria de selecție
pentru lotul Under-21 este foarte restrânsă. Astfel, în
liga secundă sunt doar 14 fotbaliști din prima serie și
14 fotbaliști din seria a doua eligibili pentru naționala
de tineret. În ceea ce privește prima ligă, sunt interesat
ca jucătorii din lotul nostru să aibă continuitate, ar fi
bine ca ei să fie titulari la echipele lor de club”. Dulca
a jucat ca fundaș la CFR Cluj, Gloria Bistrița, Rapid,
Pohang Steelers (Coreea de Sud), Ceahlăul Piatra
Neamț, Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj și Honved (Ungaria), adunând șase selecții la naționala de
seniori a României.Ca antrenor, Cristi Dulca și-a început
activitatea la Minerul Iara, în 2003, după care a pregătit
pe Avântul Reghin, FC Vaslui, Universitatea Cluj, Delta
Tulcea și Gaz Metan Mediaș.

Ţucudean, prezentat de Steaua

Ieri, oficialii din Ghencea au organizat în Antalya o conferinţă în care l-au prezentat pe George Ţucudean. Atacantul în vârstă de 23 de ani a fost împrumutat de la
Charlton pentru un an şi jumătate, urmând ca în vara
lui 2016 steliştii să îl poată cumpăra definitiv pe fotbalistul care în Liga 1 a evoluat pentru Dinamo. „Ne pregătim bine, abia aştept să încep campionatul. Băieţii
m-au primit bine, ne cunoaştem de multă vreme. Sunt
bine, trebuie să mă obişnuiesc cu noii colegi. Din punctul meu de vedere pot să joc şi în amicale. Concurenţa
din atac mă ajută. Mă bucur că am ajuns la Steaua.
Acum trebuie să dovedesc că sunt bun şi merit să joc
aici. Orice jucător îşi doreşte să ajungă în Champions
League. Transferul la Steaua este un pas înainte. Am
acumulat experienţă în Anglia şi Belgia. Au mai fost
discuţii cu câteva echipe, dar Steaua şi-a dorit cel mai
mult să vin”, a declarat cel care va purta numărul 29
la Steaua.

DIVERTISMENT

Spectacole de
teatru la Dramatic
În această săptămână la
Teatrul „Sică Alexandrescu” sunt programate următoarele spectacole.
Mâine, 4 februarie 2015
Ora 19.00, sala Studio: piesa Cel de lângă tine de David
Lindsay Abaire. Regia: Vlad
Zamfirescu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei
Joi, 5 februarie 2015
Ora 19.00, sala Studio:
spectacolul Auto de Ernesto
Caballero.
Regia: Sorin Militaru
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei
Vineri, 6 februarie 2015
„Cu inima in pungă” pe scena teatrului „Sică Alexandrescu” (foto: www.teatrulsicaalexandrescu.ro)
Ora 19.00, sala Mare: piesa
Duminică, 8 februarie 2015
Fanteziile sexuale ale soţului meu aproa- Sâmbătă, 7 februarie 2015
Ora 19.00, sala Mare: American Bufpe că m-au înnebunit de John Tobias.
Ora 19.00, sala Mare: piesa Cu inima
Regia: Şerban Puiu
în pungă de John Cariani. Regia: Adrian falo de David Mamet.
Regia: Vlad Massaci
Preţul biletelor: categoria I – 11 lei; Iclenzan
Preţul biletelor: 15 lei Preţ redus pentru
Preţul biletelor: 15 lei Preţ redus pentru
categoria II – 9 lei; Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensionari: 10 lei
elevi, studenţi, pensionari: 10 lei
elevi, studenţi, pensionari: 5 lei

„Recitalul de la ora cinci”
Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită mâine, 4 februarie
2015, la ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci” – Una
donna a quindici anni...
Interpretează:

◾ Nicoleta Chirilă – soprană
◾ Nora Vlad – actriţă
◾ La pian: Sena Ducariu
Intrarea la spectacol se face
pe bază de bilete: 2 lei elevi
şi studenţi; 3 lei pensionari;
5 lei adulţi.

Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

THE IMITATION GAME:
JOCUL CODURILOR
-PREMIERĂ(THE IMITATION GAME)
Regie: Morten Tyldum
(AP-12), Biografic,
Dramă, Război, Thriller,
114 min.
ora: 19:00
NUNTAŞI DE
ÎNCHIRIAT -PREMIERĂ(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12), Comedie,
101 min.
ora: 21:00
JOC PERICULOS
-PREMIERĂ(WILD CARD)
Regie: Simon West
(N-15), Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
orele: 20:30, 22:15

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să nu îţi faci prea multe speranţe astăzi cu
privire la o posibilă relaţie amoroasă. E posibil ca persoana
pe care ai pus ochii să vrea doar o aventură.
Taur. Stai foarte bine cu banii astăzi, aşa că îţi poţi permite
să te răsfeţi exact aşa cum îţi doreai de multă vreme. Invită-ţi prietenii în oraş, ai toate motivele să sărbătoreşti!
Gemeni. Încearcă să fii cât mai activ/ă astăzi, nu este indicat
să fii văzut/ă că stai degeaba. Chiar dacă e începutul săptămânii, fă-ţi treaba cât de bine poţi!
Rac. Dacă ai intrat într-un proiect nou de curând, încearcă
să amâni orice acţiune pentru zilele următoare. Astrele nu
sunt de partea ta astăzi şi e posibil să dai greş.
Leu. Este o zi bună pentru investiţii, aşa că treci la acţiune
cu curaj. Eşti surprinzător de energic/ă, ceea ce înseamnă
că vei executa tot ce ţi se va cere.
Fecioară. Încearcă să oferi mai mult astăzi, mai ales partenerului tău de viaţă. Ai multe de arătat, însă îţi lipseşte iniţiativa. Nu lăsa experienţele neplăcute să te influenţeze.
Balanţă. Te vei purta destul de ciudat astăzi, mai ales cu partenerul de viaţă. Deşi încearcă să te înţeleagă, nu va reuşi,
aşa că încearcă să îi dai răspunsurile de care are nevoie.
Scorpion. Dacă aşteptai un răspuns important, astăzi este
ziua în care îl vei primi. Nu va fi neapărat cel pe care îl aşteptai, însă nimic nu te va opri din calea ta.
Săgetător. Vei avea parte de multe evenimente astăzi, şi e
posibil ca pe seară să resimţi oboseala. Încearcă să îi împaci
pe toţi, însă nu face mai mult decât ştii că poţi duce.
Capricorn. Expune-ţi ideile cu încredere astăzi, nimic nu te
poate opri din a obţine ceea ce îţi doreşti. Dacă ai nevoie
de bani, astăzi este ziua perfectă pentru a-i obţine.
Vărsător. E posibil ca astăzi să primeşti unele sarcini pe care
nu le poţi duce singur/ă la bun sfârşit. Lasă ruşinea deoparte
şi roagă pe cineva să îţi explice.
Peşti. Astăzi va fi o zi bună pentru tine, aprecierile vor veni
din toate părţile. Chiar dacă este început de săptămână,
cineva este în permanenţă atent la munca pe care o faci.

Sudoku

Bancuri

☺ Un beţiv, în autobuz, se uită
insistent la o blondă.
– Urâto, îi zice beţivul.
Fata se uită cu dispreţ, dar nu îi
răspunde.
– Urâto, zice iar beţivul.

Fata tot nu-l bagă în seamă.
A treia oară îi zice iar beţivul:
– Urâto!
Enervată, blonda nu mai rezistă şi
reacţionează:
– Beţivule!
– Da, dar mie mâine-mi trece...

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Marţi

PENE GALBENE
-3D– PREMIERĂ–
DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian
De Vita
(AG), Animaţie,
Familie, 90 min.
ora: 13:30
DE NEÎNVINS
(UNBROKEN)
Regie: Angelina
Jolie
(AP-12),
Acţiune,
Biografic,
Dramă, Istoric,
Război, Sport,
137 min.
ora: 18:00
CEI 6 SUPER EROI -3D– DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG), Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 13:15

LUNETISTUL AMERICAN (AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15), Acţiune, Biografic, Război, 132 min.
ora: 21:30
MAMI (MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(N-15), Dramă, 140 min.
ora: 15:30
MORTDECAI
Regie: David Koepp
(AP-12), Dramă, Crimă, 106 min.
ora: 18:15
PROMISIUNEA
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
ora: 16:30
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A.
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 109 min.
ora: 14:00
HOBBITUL: BĂTĂLIA CELOR CINCI OŞTIRI -3D(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
ora: 15:15
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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

6
2
5
9
7
8
1
4
3

3
7
8
4
1
2
6
5
9

1
4
9
5
6
3
7
8
2

9
8
4
6
3
7
2
1
5

5
1
2
8
4
9
3
7
6

7
6
3
1
2
5
8
9
4

4
3
7
2
9
1
5
6
8

8
9
1
3
5
6
4
2
7

2
5
6
7
8
4
9
3
1

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

3 februarie 2015

Braşoveni care au luat
Campionatul de Schi

Casierul Marinescu de la
Vama Poştei, arestat la Braşov
Organele Siguranţei din Bucureşti au fost informate, pe
la începutul lui februarie 1938,
că un casier de la „Vama Poştei”, pe nume Marinescu Petre, împreună cu o cântăreaţă
de care era amorezat nevoie
mare, se refugiase în Braşov.
Apoi, au sosit 2 detectivi,
„cari împreună cu poliţia locală” au început urmărirea.
Astfel, în ziua de 4 februarie

Ziarul anunţa cu bucurie că, la concursul de
„Schi” ce s-a ţinut în ziua
de 12 februarie 1921 la
Sinaia, a luat „Şampionatul” României, căpitanul Pălăngeanu din
Regimentul 2 – Vânători
de Munte – Braşov.

1938, pe când intra în curtea
hotelului „Ştefan cel Mare”,
Petre Marinescu a fost înconjurat de agenţi. S-a produs o
scurtă luptă, în timpul căreia
casierul care delapidase
900.000 de lei a putut trage,
al dreacu’, 2 focuri de „revolveru”, fără însă a răni pe
cineva. A fost imediat transportat la Bucale.
(Ardealul, februarie 1938)

Lupta electorală în judeţ
Campania electorală în judeţul nostru era în toi, pe la
începutul lunii februarie 1938,
toate organizaţiile politice intensificându-şi activitatea, trimiţând în fiecare comună
şlehte de propagandişti!
Sfârşitul luptei pentru alegerile de la Cameră, în judeţul
Braşov, promitea a fi dintre
cele mai interesante, mai ales
că până atunci nu s-au înregistrat bătăi, violenţe, trosneli,
mituiri, corupţie etc. Mă rog,
era o viziune idealistă.
Pentru primele locuri erau
în luptă naţional-liberalii, guvernul şi partidul „Totul pen-

La cursa de „schi-fond” din
„acelaşi” concurs a „eşit” victorios sergentul Leorzanu din
„acelaşi” regiment braşovean.
Cu această ocazie, s-a văzut că
românii aveau o „foarte mare
aplicaţie” şi în această direcţie.
Aceasta s-a constatat la ambele
regimente ale Brigăzii de Vânători de Munte de sub comanda A.S.R. Principele Carol
(viitorul rege Carol al II-lea,
n.n.), unde sporturile se practicau pe o scară întinsă, soldaţii
familiarizându-se foarte uşor
„cu dânsele” şi dădeau rezultate surprinzătoare.
(Nihil Sine Deo,
februarie 1921)

tru Ţară”, celelalte grupări
politice, „afară de unguri şi
saşi”, având organizaţii slabe
nu vor reuşi, zicea ziarul, să
ia decât un număr inferior de
voturi.
Până la începutul lui februarie 1938 se ştiau „următorii fruntaşi cari vor catinda
în fruntea listelor”: Dr. A. Neguş la P.N.L., dr. I.Laţicu la
Naţional-Creştini, Tr. Cotigă
la „Totul pentru Ţară”, M. Popovici la P.N.Ţ., Voicu Niţescu la Frontul Românesc,
S. Beni la unguri şi dr. Waldemar Gust la Germani.
(Ardealul, februarie 1938)

„Porcăială între două ziare braşovene”

Ziua Schiului la Poiana Braşov

Oficiul local de turism al
Municipiului Braşov a organizat în ziua de 6 februarie 1938, „Ziua Ski”-ului în
Poiana Braşov.
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Cu această ocazie, la orele 9,30 a fost inaugurată
pârtia de coborâre „Sulinar” – Vârful CristianulMare din Poiana Braşov, cu

o diferenţă de nivel de cca.
750 de metri.
Apoi, între orele 10-12 a
avut loc concursul oficial
de coborâre pe pârtia „Su-

linar”, deschis tuturor
„skiorilor” de peste 16 ani,
pentru insigna „Coroana
Braşovului” (insigna de aur
sub 3 minute, de argint sub
5 minute şi de bronz sub 7
minute).
Între orele 14-16 s-au
desfăşurat tot felul de „curse hazlii”, distractive cu diferite obstacole originale
pentru copii şi adulţi, apoi,
mai târziu, au avut loc „diferite demonstraţii cu facle”, executate de un grup
de „skiori” sub conducerea
lui Helmut Oberriesser, instructor de ski austriac şi
multe altele.
(Ardealul,
februarie 1938)

În 1935, cele două ziare
braşovene se cam porcăiau,
reproşându-şi de multe ori
nişte nimicuri. Astfel, foarte
recent, „Gazeta Braşovului”, în rubrica „Răvaşe”,
care se dorea foarte spirituală şi plină de humor, scria
că publicaţia „Kronstädter
Zeitung” reproşa democraţiei, cum că ea „nu poate in-

terioriza fenomenele din
spiritul istoriei”. Mult mai
convingător se putea răspunde, şi „Gazeta Braşovului”
dădea replica, aşa mai vulgaro-cinico-sardonic, astfel:
„o fleică este infinit mai
masticabilă, decât planul spiritual al democraţiei”!
(Gazeta Braşovului,
2 februarie 1935)

„Mare balu al foncţionarilor
financiari din Braşov”
În seara zilei de 1 februarie 1938, în saloanele „Reduta” din Braşov a avut loc
un „mare balu” dat de Asociaţia „Casa de Ajutor a
Foncţionarilor Financiari”
din localitate. Marele bal a
fost pus sub patronajul lui
Constantin Tăutu, inspector
general financiar. În cadrul
balului, „Orchestra Petrică

Iulian Cătălui

Moţoi” de la Radio Bucureşti a cântat cu spor cele mai
„noi şlagăre moderne”. Comitetul organizator a rezervat
publicului „frumoase şi variate suprize”. Funcţionarii
s-au distrat pe cinste, mulţi
dintre ei mergând pe unsprezece cărări acasă!
(Ardealul,
2 februarie 1938)
Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate
◾ Spitalul Judeţean Braşov
◾ Maternitatea Braşov
◾ Spitalul CFR
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,
Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Noul SUV de la
Renault: Kadjar
Constructorul auto francez Renault a anunţat
numele viitorului său
SUV compact, care fi
arătat publicului la Salonul Auto de la Geneva, în martie.
Francezii spun că noul Kadjar (variantele iniţiale de nume
erau Racoon sau Djeyo) va
începe să fie comercializat în
luna iunie.
Cu acest nou model, francezii speră să aibă mai mult
succes decât cu Koleos, maşină care s-a plasat anul trecut abia pe locul 20 într-un
clasament la această categorie. Noul model va avea dimensiuni ceva mai reduse
decât Koleos, lungimea fiind
de doar 4,52 metri. Maşina
va fi oferită initʼial în versiunea cu cinci locuri, urmând
ca, cel mai probabil din

Varianta Combi cu motor diesel SKYACTIV-D 2.2 va fi disponibilă împreună cu noua generaţie a sistemului de
tracţiune integrală Mazda, primul sistem cu avertizare în
cazul patinării roţilor din faţă. Noua Mazda 6 va avea faruri
integrale cu LED, head-up display şi un nou sistem multimedia. Bara din faţă a fost redesenată, iar interiorul a
fost revizuit pentru a se lupta de la egal la egal cu noul
Volkswagen Passat, noul Ford Mondeo şi Insignia facelift.

Cancerul din aer. Adio, diesel

toamnă, să apară şi cea cu
şapte locuri.
Renault a avut succes cu
modelul Captur, un SUV citadin, de mai mici dimensiuni,
şi ar vrea să repete istoria pe
acest segment care se dovedeşte mai dynamic decât al

berlinelor compacte. Tocmai
de aceea, liniile noului model
sunt destul de asemănătoare
cu cea a micului SUV.
Singurul SUV „adevărat”
din portofoliul Renault care a
avut success este modelul
low-cost Duster, care este, de

anul anterior. Din acest total,
338.593 de unităţi (86,5%)
au fost produse de Dacia,
marcă urmată de Ford (cu
52.829 unităţi, 13,5% din
total) şi Roman Braşov (12
unităţi), scrie Agerpres.
În 2014, în funcţie de
model, cele mai mari volume le-au consemnat Dacia
Duster (174.077 unităţi),
Dacia Logan (77.427), Ford
B-Max (52.829), Dacia
Sandero (47.475) şi Dacia
Logan MCV (42.614). Sta-

tistica APIA relevă faptul
că, în funcţie de tipul de
combustibil, o pondere de
56,5% aparţine motoarelor
diesel, în creştere faţă de
anul 2013, când raportul
era de 53,7%. De asemenea, clasificarea în funcţie
de ţara de provenienţă arată
că 30% dintre autovehiculele vândute sunt din producţia autohtonă, 18%
import Germania, 9,5% din
Cehia, 9,4% din Spania şi
8% din Franţa.

Kia Picanto facelift va debuta luna viitoare
Kia Picanto a primit un facelift pe piaţa din Coreea de
Sud, iar schimbările aplicate
modelului vândut pe piaţa
respectivă sub numele de
„Morning” se vor reflecta şi
pe versiunea europeană. Coreenii au anunţat deja debutul
lui Picanto facelift în cadrul
Salonului Auto de la Geneva,
care va avea loc la începutul
lunii martie a anului curent.
Modificările implică o nouă
parte frontală, o gamă împrospătată de jante din aliaj
şi schimbări la nivelul interiorului.
Habitaclul lui Picanto facelift are în plus elemente cromate în jurul fantelor de

Automobilul cu hidrogen pe care Toyota vrea să-l pună
pe şosele anul acesta a strâns deja 1.500 de precomenzi.
Toyota a preconizat că în 2015 va lansa pe piaţă 700 de
automobile Mirai. Acestea vor apărea în Japonia, SUA,
Marea Britanie, Germania şi Danemarca. Mirai are 4.890
mm lungime, dispune de patru locuri, cântăreşte 1.850 kg
şi atinge 100 km/h în 9,6 secunde. Viteza maximă este
de 178 km/h. Propulsia este asigurată de un motor electric
de 153 CP cu un cuplu maxim de 335 Nm. Autonomia cu
un plin de hidrogen de 122 de litri este de 480 km. Maşina
converteşte hidrogenul în electricitate la o tensiune de
650 de Volţi. Preţul anunţat pentru piaţa germană este
de 60 de mii de euro.

Mazda 6 va avea parte de un facelift în 2015

APIA: Vânzările de autovehicule
au crescut cu 21,5% în România, în 2014
Vânzările totale de autovehicule au crescut în România, în 2014, cu 21,5%
până la 100.336 unităţi, dintre care 82.809 unităţi au
fost reprezentate de autoturisme (+20,5%), arată datele
Asociaţiei Producătorilor şi
Importatorilor de Automobile (APIA).
Potrivit statisticii, în anul
2014, producţia naţională de
autovehicule a ajuns la
391.434 unităţi, cu 4,8%
mai puţin faţă de datele din

Mirai – automobilul cu hidrogen de la Toyota

aerisire şi a ceasurilor de bord,
precum şi noi modele de tapiţerie. Opţional, Kia va oferi
un sistem de navigaţie pentru
Picanto facelift, echipat cu un
ecran tactil cu diagonala de
şapte inch. Modelul coreean
va beneficia de limitator de
viteză şi tempomat, iar clienţii
vor putea comanda noi culori
pentru interior.
Pe piaţa din Coreea de Sud, Kia
vinde modelul Picanto sub numele
„Morning”.
La nivel tehnic,
Kia Picanto va fi
oferit opţional cu
un sistem de frâna-

re cu discuri mi mari pentru
puntea faţă, de 252 milimetri
în loc de 241 milimetri.
Datorită acestora, distanţa de
frânare de la 100 km/h se
scurtează cu doi metri, totalizând 37 de metri. În plus, motorizarea 1.0 MPI din gama
Picanto a fost revizuită pentru
a respecta normele Euro 6.

fapt, cel mai vândut model
din toată gama Renault, fabricat acum în uzine de pe trei
continente.
În 2014, SUV-ul Duster, comercializat atât sub marca Renaul, cât şi Dacia s-a vândut
în 395.000 de exemplare.

Franţa, Marea Britanie şi Norvegia au anunţat că intenţionează să micşoreze drastic ponderea maşinilor diesel de pe
şosele pentru că au ajuns la concluzia că sunt mult mai poluante decât cele pe benzină. Maşinile diesel au emisii medii
de CO2 mai mici decât cele pe benzină şi multe ţări europene
au taxe mai mici pentru ele, în ciuda faptului că agenţii expulzaţi sunt mai cancerigeni ca în cazul maşinilor pe benzină.
La BMW dieselul reprezintă 81% din vânzările europene, la
Daimler 71%, iar la Volvo este de 90%. Din cauza particulelor
cancerigene emise, cota de piaţă a maşinilor diesel în SUA
este la nivelul celei hibride, de doar câteva procente.

