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Pe ce străzi se
deschide şantierul
Prima vizită oficială a lui
Iohannis în Republica Moldova
Preşedintele Klaus Iohannis efectuează astăzi şi mâine o vizită
oficială în Republica Moldova, unde se va întâlni cu omologul
său, Nicolae Timofti, cu premierul moldovean, Chiril Gaburici,
cu preşedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu,
şi cu liderii ai partidelor.
Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la Chişinău, preşedintele
Iohannis va avea astăzi convorbiri tete-a-tete cu omologul
său moldovean şi cu participarea celor două delegaţii la reşedinţa de stat. Ulterior, cei doi şefi de stat vor susţine o declaraţie de presă. De asemenea, preşedintele Republicii
Moldova va oferi un dineu oficial în onoarea preşedintelui
român la Combinatul de vinuri „Cricova”.
În aceeaşi zi, şeful statului va avea convorbiri cu convorbiri
cu prim-ministrul Republicii Moldova, Chiril Gaburici.
Mâine, preşedintele Iohannis va avea întrevederi cu preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM),
Vlad Filat, preşedintele Partidului Democrat din Moldova
(PDM), Marian Lupu, preşedintele Partidului Liberal (PL),
Mihai Ghimpu, şi convorbiri cu preşedintele Parlamentului
moldovean, Andrian Candu.

Din 15 martie vor fi deschise mai multe lucrări în cadrul
proiectului multianual de extindere şi modernizare a reţelei
de apă a municipiului Braşov, finanţat prin POS Mediu
2007 – 2014 şi accesat de Compania Apa Braşov. Lucrările
vor afecta mai multe zone sensibile ale traficului rutiere din
oraş, fiind vorba în primul rând despre Centrul Civic, dar
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şi despre strada Carpaţilor, zona Carrefour Magnolia, Bulevardul Saturn sau strada Lungă. Potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, în condiţiile în care
starea vremii va permite, vor fi deschise lucrările de pe ultimul sector al Bulevardului Grivitʼei. De asemenea se intenţionează şi redeschiderea lucrărilor din Steagul. pag. 7

El va participa şi la ceremonia depunerii coroanei de flori la
monumentul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi va vizita Universitatea de Stat din Moldova, unde va susţine o alocuţiune în
faţa studenţilor.
Iniţial, preşedintele Klaus Iohannis trebuia să efectueze vizita
în Republica Moldova în 22-23 ianuarie, însă a fost amânată
până după validarea unui guvern la Chişinău.
După vizita în Republica Moldova, preşedintele Iohannis va
efectua o vizită şi în Germania.

Gazul, mai scump cu 9 %, din aprilie?

„Lupii”, eliminaţi în semifinale

Guvernul de la Bucureşti a prezentat
Fondului Monetar Internaţional o
propunere de creştere a preţurilor la
gaze din producţia internă livrate populaţiei, mai mică decât au solicitat
oficialii Fondului. Preţurile pentru
populaţie ar urma să fie majorate de
la 1 aprilie, potrivit declaraţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Echipa de hochei pe gheaţă Corona
Wolves Braşov a fost eliminată din
Liga Mol. „Lupii” şi-au încheiat aventura în Liga Mol în semifinalele competiţiei de unde au fost eliminaţi de
maghiarii de la Miskolc cu scorul general de 4-0. Mai marii de la Corona
cer acum rejucarea meciurilor ce sau disputat la Braşov. „Deşi era nor-

Reglementare în Energie (ANRE),
Niculae Havrileţ. „Propunerea Guvernului este de creştere la 58 de
lei/MWh, de la 1 aprilie” a spus Havrileţ. Momentat, preţul pentru gazul
din producţia internă pentru populaţie este de 53,3 lei, după că Guvernul a amânat calendarul de
liberalizare.
pag. 3

mal să avem arbitri români la meciurile trei şi patru, dacă s-a început cu
oficiali maghiari la Miskolc, cei de
acolo au găsit o portiţă în regulament
şi au cerut să vină slovaci, şi nu oricare, ci unii nominalizaţi de ei. Acum
avem contestaţii depuse pentru aceste
două ultime dispute.” a spus preşedintele Zoltan Olti Paşca.
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48 de kilograme rata la bancă
Atât au cântărit monedele pe care le-a strâns un
brașovean special pentru a-și achita rata la bancă. A fost
în semn de protest față de situația disperată în care se
află mii de români cu credite în franci elvețieni.
Banii au fost strânși în 2 zile spune brașovenul care a
apelat la o sursă sigură și nu adunat monedă cu monedă
de-a lungul timpului.
Rata brașoveanului după ce prețul francului elvețian a
explodat a crescut cu 335 de lei. De la o rată de 1000
de lei bărbatul trebuie să plătească în plus acum mai
bine de 1.300 de lei pe lună. Brașoveanul spune că va
continua seria protestelor de acest fel și în următoarele
luni până când reprezentanții băncii vor accepta măcar
să discute o eventuală renegociere a valorii de rambursare a creditului.

Judecătoare eliberată din funcție
Magistratul din Braşov care i-a judecat pe realizatorul TV
Şerban Huidu, dar şi pe Cristian Cioacă a demisionat din
funcţie. Cristina Prunaru lucrează într-o altă ţară şi nu i
s-a mai aprobat concediu fără plată. Preşedintele Klaus
Iohannis a semnat decretul cu privire la eliberarea din
funcţie a judecătoarei. Judecătoarea Cristina Prunaru
este cea care, în iunie 2012, l-a condamnat pe realizatorul
TV Şerban Huidu la doi ani şi şase luni de închisoare cu
suspendare pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier în care au murit 3 oameni. În februarie 2013,
pedeapsa a fost majorată la 4 ani cu suspendare la Curtea
de Apel din Braşov. Tot Cristina Prunaru, care are experienţă inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
este cea care l-a achitat pe Cristian Cioacă în dosarul în
care era acuzat de violarea corespondenţei soţiei sale,
Elodia Ghinescu. Asta după ce poliţistul i-a spart corespondenţa avocatei, prin intermediul unui hacker. Magistratul, care acum a demisionat, a considerat că infracţiunea
nu există şi i-a achitat pe ambii inculpaţi.
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Deputații au decis: Udrea
poate fi arestată din nou
Camera Deputaţilor a
aprobat, ieri, noua cerere de arestare preventivă în cazul Elenei Udrea,
pentru noi acuzaţii în
dosarul „Gala Bute”. Deputaţii PNL au votat, „la
vedere”, în favoarea cererii de încuviinţare a
arestului preventiv în
cazul Elenei Udrea.
Deputaţii au votat în favoarea cererii de încuviinţare a
arestului preventiv în cazul
acesteia. 170 au votat „pentru” şi 118 „împotrivă”.
Aflată în prezent în arest la
domiciliu, în dosarul „Microsoft”, Elena Udrea a primit
derogare de la magistratʼi de
a merge ieri în Parlament,
pentru a se apăra în cazul celor două noi cereri ale DNA.
Una vizează începerea urmăririi penale și cealaltă arestarea preventivă în cazul său
pentru săvârșirea de noi
infractʼiuni în dosarul „Gala
Bute”.

Cu această ocazie, Elena
Udrea a declarat, în Parlament, că este „vânată” sistematic, fiind „ţinta unei acţiuni
precise în care secretele trebuiau păstrate prin folosirea
cătuşelor împotriva sa”. „În
urmă cu fix 2 săptămâni aţi
votat 6 cereri împotriva mea.
Le-aţi aprobat pe toate sub
marota «noi nu ne opunem
justiţiei». Am spus mereu că
justiţia trebuie să funcţioneze

în cazul tuturor. Era suficient
să daţi aviz doar cererilor de
urmărire penală”, a spus Elena Udrea.
„N-a contat excepţionalul
situaţiei în care m-am aflat:
un deputat cu 3 cereri de arest
preventiv în doar 2 ore. N-a
contat că era evident că eram
ţinta unei acţiuni precise în
care secretele trebuiau păstrate prin folosirea cătuşelor împotriva mea”.

„Este evident că sunt o ţintă.
Sunt vânată sistematic. În ritmul acesta o să ne vedem din
2 în 2 săptămâni până în
2016.
„Faceţi ce trebuie să facă
Parlamentul: legiferaţi, oferiţi oamenilor legi corecte,
pentru ca abuzuri care se întâmplă în cazul a zeci de mii
de români să nu mai fie posibile”.
„În arest am întâlnit două
femei aflate acolo pentru nereguli contabile. Nu sunt un
pericol pentru societate, nu au
comis fapte abonimabile. Se
luptă pentru viața lor. Stau cu
lunile înainte de a se judeca
acuzațiile pentru care sunt
aduse. Procurorii speră că vor
recunoaște fapte pe care nu
le-au comis. Arestul preventiv
este o pârghie similară cu tortura, la care se apelează prea
des. Trebuie să oprim ca arestarea preventivă, prevăzută
inițial ca o măsură excepțională, să devină o practică”, a
declarat Udrea.

Papa Francisc ar putea veni în România
Lucrările de reabilitare a
Mănăstirii Maria Radna, cel
mai important loc de pelerinaj
catolic din vestul ţării, vor fi
inaugurate în 2 august, după
investitʼii de peste 10 milioane
de euro. La eveniment a fost
invitat și Papa Francisc, anunţă arq.ro.
Preotul paroh al mănăstirii,
Andreas Reinholz, a declarat
că invitatʼia a fost transmisă
de către Episcopia RomanoCatolică Timișoara.
„Până acum nu a fost confirmată prezența, dar Papa
Francisc a luat la cunoștință
despre această posibilitate.
Totuși, Vaticanul va fi reprezentat la acest important eveniment”, a declarat Reinholz.
Preotul Paroh a precizat că

și-au confirmat prezentʼa la
eveniment mai multe
personalitătʼi, între care
președintele Klaus Iohannis.
Mănăstirea beneficiază de
un program de reabilitare în
valoare de 47,14 milioane de
lei, adică peste 10 milioane
euro, cea mai mare parte a

fondurilor, respectiv 30 de milioane de lei, provenind de la
Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional.
Diferenţa de bani a fost alocată de Guvernul României şi
de beneficiar, adică Episcopia
Romano-Catolică Timişoara
Potrivit proiectului, în complexul actual de clădiri vor fi
amenajate o bibliotecă cu zece
mii de volume vechi, un muzeu, o expoziţie permanentă
dar şi săli de conferinţe. Vor
fi restaurate trei clădiri declarate monumente istorice şi vor
fi reamenajate spaţiile din jur,
până la marginea DN 7.
Reprezentanţii mănăstirii
au spus că întregul complex
va intra într-un circuit turistic
permanent din acest an.

Aurescu: România nu deține armamentele
sofisticate de care are nevoie Ucraina
Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, legat de tema livrării
de arme către Ucraina, că
Bucureștiul nu detʼine armele
sofisticate de care are nevoie
Kievul.
„În România suntem întrun proces de reflecție cu privire la care e cea mai bună
opțiune. Pe de altă parte, constat că România nu deține
acele echipamente de care

are nevoie Ucraina. Mă refer
la armamente sofisticate, despre care se vorbește că ar fi
nevoie. Dar e prea devreme
pentru asta ca să ne
pronunțăm, e o situație ipotetică”, a spus Aurescu, la
RFI.
Ministrul a precizat, însă,
referitor la acest subiect că
trebuie avute în vedere statele
care au capacitatea să ofere
Ucrainei armele de care are

nevoie. „În ceea ce privește
livrarea de arme, trebuie să
ne gândim și la statele care
au capacitatea să facă un astfel de gest. Sunt opinii care
susțin că alimentarea conflictului cu noi livrări de arme,
indiferent de parte, nu face
decât să amplifice conflictul.
Alții spun că e nevoie de a
asigura părții ucrainene posibilitatea de a se apăra”, a
spus șeful Externelor.
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Gazul, mai scump
cu 9 %, din aprilie?
Guvernul de la Bucureşti
a prezentat Fondului Monetar Internaţional o propunere de creştere a
preţurilor la gaze din producţia internă livrate populaţiei, mai mică decât
au solicitat oficialii Fondului.
Preţurile pentru populaţie ar
urma să fie majorate de la 1
aprilie, potrivit declaraţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Energie
(ANRE), Niculae Havrileţ.
„Propunerea Guvernului este
de creştere la 58 de lei/MWh,
de la 1 aprilie” a spus Havrileţ.
Momentat, preţul pentru gazul

din producţia internă pentru populaţie
este de 53,3 lei,
după că fostul ministru al Energiei a
reuşit să amâne
aplicarea calendarului de liberalizare.
Dacă FMI va accepta propunerea
Guvernului, preţul
gazelor pentru populaţie va creşte cu
8,8%, de la 1 aprilie, mai puţin decât
creşterea solicitată
de experţii Fondului: 62 de lei, adică
o creştere de
16,3%.

Guvernul Ponta
s-a angajat că începând din aprilie vor
reuși să prezinte un
calendar de liberalizare a pietʼei de gaz
pentru consumatorii casnici, dar nu a
fost de accord cu
propunerea initială
a Fondului. Calendarul de creştere a
preţurilor la gazele
livrate populaţiei,
care presupunea liberalizarea până în
anul 2018, a fost îngheţat de fostul ministru al Energiei,
Răzvan Nicolescu,

FMI: Tăierile de taxe din noul proiect de
Cod Fiscal trebuie analizate cu grijă
Măsurile de relaxare fiscală
incluse în noul proiect de
Cod Fiscal trebuie analizate
cu grijă pentru o mai bună
înţelegere a modului în care
pot fi atinse ţintele de deficit
fiscal ale României, au comunicat reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional
(FMI).
Proiectul noului Cod Fiscal, prezentat miercurea trecută de Guvern, include,
printre altele, reducerea, începând cu anul viitor, a TVA
cu patru procentuale, de la
24% la 20%, nivelul TVA
pentru carne, peşte, legume

şi fructe produse alimentare
de bază urmând să scadă la
9%, reducerea, tot de anul viitor, a accizelor la carburanţi
şi alcool, eliminarea impozitului pe construcţiile speciale
şi a impozitului de 16% pe
veniturile din dividende, precum şi reducerea cotei unice
de impozitare de la 16% la
14% din ianuarie 2019.
Misiunea de evaluare a
FMI, aflată la Bucureşti între
27 ianuarie şi 9 februarie pentru consultări şi a treia evaluare a acordului stand-by cu
România, „a fost informată
despre intenţia autorităţilor

de a reduce, pe viitor, rata
TVA şi nivelul accizelor”, a
menţionat purtătorul de cuvânt al FMI.
Potrivit Fondului, Guvernul României şi-a reiterat
sprijinul pentru programul
convenit cu FMI şi UE.
Măsurile de relaxare fiscală
propuse prin noul Cod Fiscal
vor duce la neîncasarea unor
venituri bugetare de peste 37
miliarde lei în patru ani, însă
jumătate din sumă va fi recuperată pe baza efectului
pozitiv care va fi înregistrat
în economie, potrivit estimărilor Guvernului.

PSD nu se opune numirii lui
Eduard Hellving la conducerea SRI
Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, după şedinţa
Biroului Permanent Naţional
al PSD, că social-democraţii
„nu se vor opune” numirii
lui Eduard Hellvig la conducerea Serviciului Român de
Informaţii (SRI). Ponta a ţinut să precizeze că PSD doreşte o dezbatere publică
privind numirile nepolitice
în instituţiile nepolitice.
Victor Ponta a mai spus
că, în urma deciziei din conducerea partidului, se va

merge în faţa grupurilor parlamentare ale PSD cu propunerea respectării unui
principiu enunţat încă din
2014, de a avea persoane,
dacă se poate, nepolitice în
fruntea unor instituţii nepolitice, respectiv ca „toţi şefii
din aceste instituţii să nu
aparţină aceleeaşi formaţiuni
politice”.
Premierul a precizat că ar
fi preferat „ca nominalizarea
să fie făcută pentru o persoană care să nu aparţină PNL”.

Eduard Hellvig, propus de
președintele Klaus Iohannis
pentru functʼia de director al
SRI, va fi audiat astăzi la ora
10.00 de Comisia parlamentară comună pentru controlul
Serviciului Român de
Informatʼii (SRI), urmând ca
Birourile reunite ale celor
două Camere să stabilească
mâine când va avea loc votul. Cu exceptʼia PMP, toate
celelalte formatʼiuni politice
și-au anuntʼat sustʼinerea pentru Hellvig.

anul trecut.
Consumatorul casnic român
plăteşte gazele la preţ de coş, o
medie ponderată cu cantitatea
între gazele produse intern şi
cele de import. De aproape doi
ani, importul de gaze în coş se
menţine la 2%, o valoare foarte
mică care face ca preţul final al
gazului să depindă într-o mică
măsură de oscilaţiile de preţ ale
gazului rusesc.
Creşterea de preţ de 8,8%
este valabilă doar pe componenta de preţ al mărfii din factura de gaze, care mai conţine
tarifele de transport, distribuţie
şi furnizare. Aceste componente, împreună, sunt comparabile
cu preţul propriu-zis al gazelor.
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Știri pe scurt
52 de autovehicule „verzi” circulă,
în prezent, pe șoselele din România
Numărul înmatriculărilor de autoturisme„verzi” noi a ajuns,
în România, la 52 de unități, dintre care 35 înregistrate
în 2014, potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate
de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile
(APIA). România se situează, astfel, încă în coada clasamentului european, condus în prezent de Norvegia,
cu 19.772 mașini electrice&hibrid Plug-In, țară urmată
de Franța (16.222 unități), Olanda (15.261), Marea Britanie (14.518) și Germania (13.327). Conform sursei citate, din totalul celor 35 de mașini „verz” noi vândute la
nivel național, 26 au fost hibride, iar restul electrice. La
nivelul anului 2015, în luna ianuarie, Buletinul Statistic
al APIA relevă faptul că numărul livrărilor de autoturisme
electrice & hibride era de 17 unități, ceea ce reprezenta
0,4% din totalul vânzărilor contabilizate în acel interval.

Hidroelectrica a înregistrat, la 31 ianuarie 2015,
un profit brut de 140 de milioane de lei
Hidroelectrica a înregistrat, la 31 ianuarie 2015, un rezultat
brut de 140 de milioane de lei, reprezentând dublul profitului brut raportat în luna ianuarie 2014, informează,
luni, compania. Această performanță a fost susținută atât
de nivelul relativ mare al producției de energie, dar și de
tendința diminuării continue a costurilor operaționale. „În
luna ianuarie 2015, Hidroelectrica a produs şi livrat 1.590
GWh, producţie în creştere cu 36% faţă de luna ianuarie
2014 şi cu 66% mai mult în raport cu luna ianuarie 2013.
Tendinţa de creştere a producţiei s-a reflectat şi în evoluţia
cifrei de afaceri care s-a ridicat la 322 milioane lei, în
creştere cu 42% în comparaţie cu luna ianuarie 2014 şi
cu 69% în raport cu luna ianuarie 2013”, a precizat administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza.
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Liber la credite
pentru „Prima Casă”
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a
împărțit plafoanele de
garantare pentru anul
2015 celor 17 finanțatori
participanți în programul "Prima Casă", în
sumă totală de 2,5 miliarde de lei, informează
Fondul.
„Plafonul total, aprobat prin
HG nr. 16/2015, este în valoare
de 2,5 miliarde de lei și va fi
utilizat în condițiile împărțirii
în mod egal a riscurilor și a
pierderilor între statul român,
reprezentat de Ministerul
Finanțelor Publice, prin
FNGCIMM și finanțatori”, se
precizează în comunicat.
Potrivit documentului, alocările de sume au fost realizate
de FNGCIMM cu acordul Ministerului Finantʼelor Publice,

în functʼie de estimările băncilor partenere privind volumul
garantʼiilor ce vor fi acordate
în anul 2015, precum și de valoarea garantʼiilor acordate de
fiecare finantʼator în anul 2014
„Pentru a asigura o bună

dinamică a fondurilor alocate,
conform prevederilor legale
incidente, FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puțin
trimestrial modul de utilizare
de către finanțatori a sumelor
alocate și să efectueze redis-

tribuiri între finanțatori în
funcție de gradul de utilizare
a acestora”, se mai arată în
comunicat.
Anul acesta se derulează
etapa a șaptea a programului,
care a demarat la începutul
lunii februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial
a Ordinului ministrului
finantʼelor publice nr.
98/2015, care stabilește comisionul anual de gestiune
pentru emiterea unei garantʼii
la același nivel cu cel anterior,
respectiv 0,49%/an aplicat la
soldul finantʼării.
Băncile au la dispozitʼie un
plafon total de garantare de
2,64 miliarde de lei în cadrul
programului „Prima Casă”,
în 2015, sumă care include
plafonul alocat pentru anul în
curs, la care se adaugă
diferentʼa rămasă neutilizată
din plafonul anului 2014.

România trebuie să închidă până în 2018
toţi producătorii neprofitabili de energie
România trebuie să închidă
până în 2018 toate capacităţile
energetice neprofitabile, iar
autorităţilor române le va fi
dificil să convingă UE că nu
încearcă să eludeze regulile,
întrucât au o credibilitate redusă, potrivit preşedintelui
Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
„Tot ce este neprofitabil trebuie să închidem până în
2018, anul limită până la care
se pot acorda subvenţii”, a declarat Chiriţoiu la conferinţa
ZF Power Summit. El am

menţionat pierderile de 1 miliard de euro înregistrate anul
trecut de Complexul Energetic
Hunedoara, care pot fi considerate ajutor de stat.
„Credibilitatea noastră este
destul de redusă, trecutul nu
ne avantajează deloc. Trebuie
să convingem că soluţiile noastre au o logică economică şi
nu sunt un mod de a eluda regulile lor. (...) Nu va fi uşor
să-i convingem că avem nevoie
de o capacitate care produce
(electricitate - n.r.) la 300 şi
ceva de lei, când preţul ener-

giei este de 100 şi ceva de lei”,
a adăugat Chiriţoiu.
Prezent la ZF Power Summit, ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat că statul
încearcă să salveze de la faliment complexurile energetice
Oltenia şi Huneadoara, aflate
într-o situaţie dificilă.
Potrivit lui Gerea, deşi este
esenţial pentru securitatea sistemului energetic naţional,
Complexul Energetic Hunedoara este necompetitiv şi nu
poate face faţă cerinţelor economiei de piaţă.

Cablul energetic submarin dintre România
şi Turcia va fi dublat de fibră optică
România şi Turcia au
„reînviat” un proiect ce trenează de 9 ani, pentru că deabia acum s-ar întrevedea
oportunităţi adevărate de afaceri.
„Cablul de curent continuu
400 kV, ce va uni energetic
România cu Turcia, va avea,
cel mai probabil, şi un corespondent din fibră optică, prin
care să se transmită date,
pentru ca proiectul să fie încă
şi mai atractiv”, arată Lohan.
Potrivit acestuia, dublarea
cablului de curent cu unul de
date nu ar mări semnificativ

preţul total al lucrărilor.
Proiectul cablului submarin
România-Turcia este vechi
de 9 ani de zile, perioadă în
care nu a avansat mai deloc,
dacă nu luăm în considerare
realizarea studiului de prefezabilitate în perioada 2008 –
2012, care a costat 1,2 milioane de euro, bani de la Nuclearelectrica. Transelectrica
şi firma Vattenfall Power
Consultant AB din Suedia.
La acea dată, costurile proiectului erau estimate la circa
500 de milioane de euro. În
ianuarie, anul curent, Trans-

electrica şi compania italiană
Prysmian PowerLink au semnat un memorandum prin
care se va reanaliza studiul
de prefezabilitate în vederea
„ambalării” lui într-un studiu
de fezabilitate care să fie
atractiv pentru pentru investitorii potenţiali.
Vicepreşedintele Transelectrica explică că „reînvierea” acestui proiect vine în
contextul în care România
are un excedent de energie
electrică la preţuri competitive în regiune, care ar putea
fi valorificat la export.
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Mitropolitul, despre
numărul bisericilor
Dacă, prin absurd, toți
sibienii
creștinortodocși s-ar decide
duminica aceasta să
meargă la biserică ar fi
nevoie de 32 de biserici
de dimensiunile Catedralei Mitropolitane
pentru a-i putea găzui
pe toți, scrie Turnul Sfatului.
Anuntʼul Mitropolitului Ardealului, ÎPS Laurentʼiu Streza, de săptămâna trecută,
conform căruia anul acesta
vor fi construite două noi biserici în Sibiu a stârnit numeroase discutʼii și reactʼii.
Biserici vs școli sau spitale.
Una dintre cele mai des întâlnite dezbateri în mass-media
ultimilor ani a fost comparatʼia
dintre numărul bisericilor și
cel al spitalelor sau al școlilor
și grădinitʼelor. Pe lângă faptul
că menirea Bisericii nu este
aceea de a construi spitale și

școli, cifrele arată că nici măcar această comparatʼie nu
este tocmai echivocă.
„Totdeauna suntem acuzați
că avem mai multe biserici decât școli. Îmi pare rău, noi ne
luptăm pentru înmulțirea
populației. Copiii la școală
nu-i dăm noi. Și dacă nu sunt
copii, nu sunt nici școli. Apoi
este discuția despre spitale. Bi-

serica încearcă să recupereze
și să-și facă și propriile
spitale, dar statul este dator
să facă spitale și să acorde
asistență medicală cetățenilor
plătitori de taxe și impozite.
Și mai este un aspect foarte
interesant. Multă lume ne acuză că statul plătește salariile
preoților. O parte, o
contribuție, este adevărată,

însă luate toate împreună,
cumulate sumele acestea, noi
restituim statului mai mult decât ne dă el nouă pentru că
adăugăm la salariu din fonduri proprii și plătim toate
datoriile aferente unui salariu.
S-a făcut calculul acesta și rezultatul este clar: întoarcem
mai mulți bani statului decât
primim”, a declarat Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurentʼiu Streza, scrie sursa citată.
ÎPS Laurentʼiu Streza spunea săptămâna trecută că ar
mai fi necesare 20 sau 30 de
biserici în Sibiu. În baza unui
calcul matematic. „Nu s-a făcut niciodată o socoteală, câți
credincioși avem noi în oraș
și ce spații avem. Chiar dacă
pui doi sau trei credincioși pe
metrul pătrat, eu cred că near mai trebui vreo 20 sau 30
de biserici. Dar nu lucrul
acesta îl urmărim”, declara
mitropolitul.
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Simulare la Limba
și literatura română

Elevii de clasa a VIII-a au
avut de rezolvat ieri, la simularea evaluării natʼionale la
Limba și literatura română,
cerintʼe după doina „Foaie
verde fir de mohor”.
Una dintre cerintʼele de la
primul subiect a fost să realizeze o compunere de 150250 de cuvinte în care să motiveze apartenentʼa la specie a
doinei populare „Foaie verde
fir de mohor”.
La subiectul al doilea, elevilor li s-a dat un text pe baza
căruia au avut de rezolvat mai
multe cerintʼe.
O altă cerintʼă la simularea
evaluării natʼionale la Limba
română preciza că elevii au
de redactat în 80-150 de cu-

vinte o scurtă naratʼiune în
care să relateze o întâmplare,
reală sau imaginară, petrecută
în timpul unei zile de vară.
Timpul de lucru efectiv a
fost de două ore.
Aproximativ 200.000 de
elevi de clasa a VIII-a din toată tʼara, dintre aceștia 12.748
din București, au sustʼinut
această probă.
Astăzi, urmează simularea
la Matematică. Elevii apartʼinând minoritătʼilor natʼionale
care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor
sustʼine mâine simularea la
Limba și literatura maternă.
Afișarea rezultatelor este
programată pentru data de 6
martie.

Ce trebuie să faceți pentru a intra
în posesia rentei viagere cuvenite
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează că pentru a intra
în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii
trebuie să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, în perioada 01
martie – 31 august 2015 (în
zilele lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. În acest sens rentierii agricoli se pot prezenta la oricare
centru judeţean al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.
Pentru vizarea carnetului,
rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/ curator/ tutore, în baza
unei procuri autentice/ curatelă/ hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă.
De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/ ele de arendare; actul
de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/
curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia
de la comisia de expertiză me-

dicală actualizată (acolo unde
este cazul), pentru gradele de
invaliditate I şi II (dacă decizia
nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia
în anul 2014 poate fi încasată
de moştenitorii săi, doar dacă,
până la 31 august 2015, moştenitorii vor depune la oricare
centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, ho-

tărâre judecătorească de succesiune investită cu formula
,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original
şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să
reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi
încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de
cont pe numele solicitantului.
Prezenţa anuală a rentierilor
la sediile centrelor judeţene ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 31 august
2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o
condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014.
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Bastionul Graft

Bastionul Graft din Braşov sau Bastionul
Poartă (germană: Torbastei), cum s-a
mai numit din pricina formei sale, a fost
construit între anii 1515 – 1521, apărat
şi întreţinut pe costurile breslei şelarilor,
fiind menit să facă legătura între oştenii
din cetate şi Turnul Alb.

Integrat în sistemul de apărare

În secolul al XVI-lea zidul de nord-vest al cetăţii
este dublat de încă un zid exterior. Tot atunci au

fost captate apele care veneau din Şchei într-un
canal (pe germană Graft), care curgea la poalele
zidului nou construit. Bastionul Graft a fost proiectat aşadar ca o punte peste canal. El avea la
bază o grosime de circa 4 metri şi era structurat
pe două etaje şi un pod, dotate cu goluri de tragere şi guri de păcură păstrate până astăzi. Accesul spre Turnul Alb era asigurat printr-un pod
care urca panta pana in dreptul intrarii in Turnul
Alb de unde apărătorii coborau o scară pentru
a permite intrarea în turn.

Renovat şi întărit

Din cauza unei inundaţii mari, în urma unei ploi
torenţiale la 24 august 1809, zidul exterior de incintă a fost mult slăbit prin spălarea fundaţiilor
(datorită zidurilor oraşului, toată cantitatea de
precipitaţii din Şchei trebuia să se scurgă de-a
lungul canalului Graft). De aceea, arhitecţii
oraşului au găsit o soluţie prin construirea a trei
arcade de sprijin, peste pârâu, în 1822.
Turnul a fost renovat în 2004 – 2005, de către
Consiliul Judeţean Braşov.
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Lucrări pentru extinderea reţelei
de apă în mai multe zone din oraş
Din 15 martie vor fi deschise mai multe lucrări
în cadrul proiectului
multianual de extindere
şi modernizare a reţelei
de apă a municipiului
Braşov, finanţat prin
POS Mediu 2007 – 2014
şi accesat de Compania
Apa Braşov.
Lucrările vor afecta mai
multe zone sensibile ale traficului rutiere din oraş, fiind
vorba în primul rând despre
Centrul Civic, dar şi despre
strada Carpaţilor, zona Carrefour Magnolia, Bulevardul
Saturn sau strada Lungă.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, în condiţiile în care starea
vremii va permite acest lucru,
vor fi deschise lucrările de pe
ultimul sector al Bulevardului
Griviţei, cel dintre Onix şi
Centrul Civic, însă pe partea
stângă a direcţiei de mers către Centrul Civic. Acestea vor

continua cu Bulevardul Mihail
Kogălniceanu şi strada Toamnei, până la intersecţia cu Bd
15 Noiembrie.
Tot începând din 15 martie
se intenţionează şi redeschiderea lucrărilor din cartierul
Steagul, unde mai sunt de înlocuit conducte pe o lungime
de 1,5 kilometri din cei 5,2

incluşi în proiect, în special
pe Bulevardul Saturn şi o parte din strada Neptun.
În complex Memo, lucrările
au început deja de aproximativ 3 săptămâni, iar pe strada
Lungă au început sondările
pentru a se vedea dacă lucrările se pot desfăşura numai pe
aliniamentul trotuarului sau

Municipalitatea a eliberat autorizaţiile
pentru vânzarea de mărţişoare

De mâine vor apărea primii
comercianţi de mărţişoare în
pieţele şi locurile publice din
Braşov.
„Ca în fiecare an, încercăm
să le asigurăm tuturor celor
care ne-au solicitat spaţii pentru vânzarea de mărţişoare,
în locaţiile cunoscute deja:
pietonalul Eroilor, pe strada
Levănţicăi (în cartierul Noua),
în Bartolomeu (complexul din
capătul Străzii Lungă), la care

se adaugă comercianţii din
pieţe şi târgul organizat de
asociaţiile de rromi, de pe pietonala Eroilor, unde de asemenea va fi permisă şi
vânzarea de mărţişoare. Până
acum am asigurat locuri pentru toate solicitările”, a declarat administratorul public al
municipiului, Miklos Gantz.
În funcţie de solicitări,
municipalitatea a eliberat
19 autorizaţii de ocupare a

domeniului public pentru vânzătorii de mărţişoare de pe
pietonala Eroilor (la care se
adaugă alte 30 de autorizaţii
pentru participanţii la târg),
10 autorizaţii pentru vânzătorii de mărţişoare de pe strada Levănţicăi, 16 în
Bartolomeu.
Taxa de ocupare a domeniului public pentru fiecare
autorizaţie este de 6 lei/mp/zi
pentru zona A a oraşului, 4,8
lei/mp/zi pentru zona B, 3,6
lei/mp/zi pentru zona C şi 2,4
lei/mp/zi pentru zona D. Pe
Republicii, nu este permisă
decât vânzarea bijuteriilor de
sezon, iar taxa de ocupare este
de 50 lei/mp/zi.
Vânzarea de mărţişoare în
aceste spaţii va fi permisă
până duminică, 1 martie inclusiv, urmând ca pentru
8 martie locurile să fie apoi
închiriate vânzătorilor de
flori. A.P.

Târg dedicat studiilor de elită în străinătate
Elevii aflaţi în ultimii ani
de liceu, dar şi studenţii braşoveni care doresc să afle informaţii despre cele mai mari
universităţi din Europa şi din
lume pot face acest lucru astăzi, 24 februarie, la hotelul
Kronwell, între orele 18.00 şi

20.00. Reprezentanţii companiei, specializată în consultanţă educaţională, vor
prezenta care sunt posibilităţile în care braşovenii pot studia în străinătate. Evenimentul
are loc în continuarea Târgului World Education Univer-

sity Fair din Bucuresti, care a
avut loc în perioada 21 – 22
februarie şi unde au participat
gratuit toţi tinerii care sunt interesaţi să studieze la o facultate de elită din străinatate.
Mai multe detalii, pe site-ul
www.integraledu.ro.

este nevoie să se ocupe una
dintre benzile de circulaţie.
Lucrări se execută în acelaşi
proiect şi pe partea de aducţiune cu apă de la Uzina de
Apă Săcele la rezervoarele
Dealul Melcilor. Din totalul
de 17 km de conductă magistrală de 1.000 de mm diametru, din care 5,4 km pe

teritoriul municipiului, s-au
montat deja aproximativ 2,5
km, însă pe segmente de-a
lungul traseului care cuprinde
Uzina de apă Săcele – strada
dintre Selgros şi Vesuvius –
subtraversare Calea Bucureşti
– Brazilor – Poienelor – Carpaţilor – Vasile Alecsandri –
Someşului – Mureşului. Ubna
dintre cele mai dificile părţi
ale lucrării, subtraversarea
Căii Bucureşti, nu a fost realizată, în schimb s-au executat
lucrările de „coborâre” a reţelei de la rezervoare şi până
la Strada Mureşului.
Valoarea totală a finanţării
din acest proiect, pentru municipiul Braşov, este 35 milioane euro, contribuţia
Municipalităţii fiind de 2%
(700.000 de euro). Suma include şi lucrări de extindere
a reţelei de canalizare. Lungimea totală a reţelei de apă
este de aproximativ 40 de kilometri, iar lucrările executate
până în acest moment totali-

zează aproximativ 20 de kilometri. Proiectul trebuie finalizat cel târziu la sfârşitul
lunii noiembrie 2015. Proiectul include lucrări în următoarele cartiere: Astra (5,2
km), Braşovul Vechi – Blumăna (22,5 km), Griviţei
(3,7 km), Centrul Civic
(7,7 km), Tractorul (1,6 km).
Străzile afectate de lucrări
pe parcursul proiectului au
fost sau urmează să fie Saturn,
Neptun, Venus, Apolo, Înfrăţirii, Aurora, Barbu Lăutaru,
Muncitorilor, Mică, Lungă,
Carierei, Crişan, Memorandului, Stadionului, De Mijloc,
Avram Iancu, Al. I. Cuza, Mihai Viteazul, Bisericii Române, Iuliu Maniu, Griviţiei,
Armoniei, 13 Decembrie,
Victoriei, Toamnei, 15 Noiembrie, N. Titulescu, Lucian
Blaga, Independenţei, Vulcan,
Brazilor, Poienelor, Carpaţilor,
Vasile Alecsandri, Someşului,
Mureşului.
A.P
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Materialul viitorului
provine din natură
Oamenii de ştiinţă britanicii cred că au descoperit cel mai puternic
material natural cunoscut, care ar putea fi copiat pentru a produce
automobile, vapoare şi
avioane ale viitorului.
Este vorba de dinţii melcilor acvatici cu cochilie
în formă de con, scrie telegraph.co.uk.
Cercetătorii de la Universitatea din Portsmouth au examinat mecanica dinţilor
acestor gasteropode până la
nivelul atomului.
Ei au descoperit că dinţii
acestor melci, întâlniţi pe ţărmuri şi în bazinele de piatră
din întreaga lume, sunt potenţial mai puternici decât ceea
ce s-a crezut anterior a fi cel
mai puternic material biologic: mătasea de păianjen.
De asemenea, s-a dovedit

că dinţii acestor melci au
aceeaşi putere indiferent de
mărime.

Oamenii de ştiinţă cred că
structurile fibroase găsite în
dinţii melcilor acvatici ar pu-

tea fi reproduse în aplicaţii de
inginerie de înaltă performanţă, cum ar fi maşinile din cursele de Formula 1, carenele
ambarcaţiunilor şi avioanele.
Profesorul Asa Barber, care
a condus studiul, a declarat
că „natura este o sursă minunată de inspiraţie pentru structuri care au proprietăţi
mecanice excelente. Toate lucrurile pe care le observăm în
jurul nostru, cum ar fi copacii,
cochilii de creaturi marine şi
dinţii melcilor acvatici, studiate în această lucrare, au evoluat pentru a fi eficiente în
ceea ce fac”. El a menţionat
că până acum s-a considerat
că mătasea de păianjen este
cel mai puternic material biologic datorită super-puterii
sale şi potenţialei aplicabilităţi
în toate domeniile, însă acum
s-a descoperit că dinţii acestor
gasteropode prezintă o rezistenţă potenţial mai mare.

Marţi

Pe scurt
Americanii dispun de cea mai mare cameră din lume
de testare împotriva armelor biologice
O cameră unică ce a fost concepută pentru a face SUA
mai bine pregătită în caz de atac biologic a fost deschisă la o facilitate a armatei SUA din statul Utah, informează techtimes.com. Cea mai mare astfel de
cameră din lume, instalația Dugway Proving Ground,
la 140 km sud-vest de Salt Lake City, adaugă o nouă
armă în arsenalul defensiv american împotriva agenților
biologici, cum ar fi ciuma, antraxul sau ricina, spun oficialii americani.
Construită de Departamentul Apărării al SUA, cu o
investiție de 39 milioane dolari, camera de cercetare
este rezultatul unei directive guvernamentale din 2002
destinate să consolideze gradul de pregătire a țării pentru a face față amenințărilor biologice. Camera numită
oficial facilitatea Whole System Live Agent Test va permite cercetătorilor să testeze cât succes au sistemele
de detectare a agenților biologici în îndeplinirea sarcinii
pentru care au fost concepute, spun cercetătorii.

Un Nokia vechi poate valora și 4.000 de lei

În prezent moda telefoanelor „retro" a revenit, iar englezii sunt dispuşi să plătească până la 800 de lire pe
un telefon fără internet şi fără aplicaţii costisitoare.Totodată bateria durează până la o săptămână, iar acest
lucru este un mare plus in ochii clientilor, potrivit telegraph.co.uk
„Preţurile sunt ridicate pentru modele „retro” care au
fost ediţii limitate la vremea lor. Pentru acele telefoane,
clienţii plătesc şi 800 de lire”.
Preţul pentru modele ca Nokia 8800 Arte Gold, Sony
Ericsson, Motorola sau diferite tipuri de Nokia variază
între 50 şi 800 de lire. Cel mai căutat model este Nokia
8210, iar preţul este de aproximativ 50 de lire.

Arheologii au descoperit 2.000 de monede
de aur în adâncurile Mării Mediterane
Un depozit de 2.000 de
monede de aur a fost descoperit în largul coastelor Israelului. Este cea mai mare
comoară găsită vreodată în
zonă şi pune într-o lumină
nouă o periodă mai puţin cunoscută din istoria regiunii.
Tezaurul datează din perioada Fatimizilor, o dinastie
musulmană care a domnit în
Africa de Nord şi în Orientul
Mijlociu din secolul al X-lea
până în secolul al XII-lea
d.Hr. Arheologii susţin că

monedele de aur se aflau la
bordul unei nave şi constituiau probabil impozite. Corabia s-a scufundat în largul
portului antic roman Ceazareea, din estul Mării Mediterane.
Totul a început cu două
săptămâni în urmă. Scafandrii amatori au găsit atunci
câteva monede despre care
iniţial au crezut că sunt de la
un joc pentru copii. După ce
şi-au dat seama de valoarea
descoperirii au anunţat auto-

rităţile. Scafandrii profesionişti de la Institutul de Arheologie Marină au cercetat
întreaga zonă şi au adus la suprafaţă întreaga comoară:
2.000 de monede. Acestea
sunt o dovadă că musulmanii
aveau o marină comercială.
Monedele descoperite cu
inscripţie arabă au fost bătute
în secolul al XI-lea. Prosperitatea Califatului Fatimid era
legendară. În capitala Cairo
deţinea o rezervă de 12 milioane de dinari de aur.

Lucruri surprinzătoare despre lacurile lumii
Lacurile, prin diversitatea
lor, rămân o resursă naturală
misterioasă. Mai jos aveţi
cinci lucruri surprinzătoare
despre lacurile lumii.
Pe Pământ există 117 milioane de lacuri care acoperă
circa 3,7% din suprafaţa continentală. În acest calcul nu
au fost luate în considerare
Antarctica, Groenlanda şi
Marea Capsică. În jur de 90
de milioane dintre aceste lacuri sunt mai mici decât
două terenuri de fotbal la un
loc, respectiv au între 0,2 şi
un hectar.
Adunate, ţărmurile lacurilor măsoară de 250 de ori
lungimea ecuatorului. Ecua-

torul are 11.756 de kilometri.
Majoritatea lacurilor din
lume se află în Canada, Rusia, Alaska, Suedia şi Finlanda. În ţările tropicale există,
de asemenea, o multitudine
de lacuri, însă ţările nordice
sunt mai „bogate” din acest
punct de vedere din simplul
motiv că suprafaţa de pământ
este mai mare în emisfera
nordică decât în cea sudică.
Majoritatea lacurilor se
află la o altitudine scăzută.
Circa 85% dintre acestea
sunt la cel mult 500 de metri
deasupra nivelului mărilor.
Există două explicaţii pentru
acest lucru. În primul rând,
relieful muntos restrânge su-

prafaţa lacurilor şi în al doilea rând, statele în care se
află cele mai multe lacuri au
fost aplatizate de gheţari în
timpul ultimei ere glaciare.
Lacurile apar şi dispar
constant. Un lac nou a apărut brusc, în Tunisia, în august 2014, fie ca urmare a
acumulării apei de la ploaie,
fie ca urmare a unei eliberări
bruşte a unor ape subterane.
În regiunile permafrost din
Rusia şi Alaska lacurile mici
se usucă din cauza temperaturilor ridicate. În Mongolia,
circa 100 de lacuri au dispărut în anii 2000 ca urmare
a secetei şi a nevoii de irigare.
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Eliminați în
semifinale
Echipa de hochei pe
gheaţă Corona Wolves
Braşov a fost eliminată
din Liga Mol. „Lupii” șiau încheiat aventura în
Liga Mol în semifinalele
competiției de unde au
fost eliminați de maghiarii de la Miskolc cu scorul
general de 4-0.
Hocheiștii brașoveni s-au
oprit în semifinalele Ligi Mol.
Saluga și compania au fost
învinși cu scorul general de 40 de formatʼia maghiară Miskolc. Hocheiștii din Ungaria au
câștigat primele două jocuri
disputate la Miskolc cu scorul
3:2 (0-1, 1-0, 1-1, 1-0), respectiv 4:2 (2-1, 2-0, 0-1), dar
bra șovenii au acuzat grave
greșeli de arbitraj în cele două
întâlniri. Meciurile trei și patru
s-au disputat la Brașov. Sâmbătă, Miskolc s-a impus cu scorul de 4-3 (1-1, 1-1, 1-2) iar
duminică a câștigat cu scorul
de 2-0 (1-0, 1-0, 0-0). Miskolc
a demonstrat că este o echipă
puternică în acest sezon, dar
greșelile de arbitraj și-au pus
amprenta asupra rezultatului
final al acestei semifinale. În
cea de-a doua semifinală, dintre Dab.Docler şi HC Nove
Zamky, echipa din Slovacia
care este şi deţinătoarea trofeului, conduce cu scorul de 31, la general. În sezonul trecut,
brașovenii au jucat finala Ligii
Mol, pe care au pierdut-o cu
scorul general de 4-2, cu slovacii de la Nove Zamky. Corona, care a câștigat anul acesta
Cupa României, mai are un
singur obiectiv câștigarea campionatului intern. În semifinalele competitʼiei din
România, Corona va juca împotriva formatʼiei Dunărea
Galatʼi.

Andersson a recunoscut superioritatea maghiarilor. La finalul meciului patru din semifinala cu
Miskolc, antrenorul formatʼiei
Corona Wolves Brașov, suedezul
Jerry Andersson a recunoscut
superioritatea maghiarilor. „În
primul rând, vreau să-i felicit pe
cei de la Miskolc și să le doresc
mult succes în finală. Acum, dacă
ne uităm la meciurile noastre din
seria semifinalei, se vede că
diferența a fost mereu de 1 sau
2 goluri în fiecare meci. Acest lucru înseamnă că am fost aproape
dar nu îndeajuns de aproape.
Dacă ne uităm la meciurile 2 și
4, se vede clar că este greu pentru
noi să jucăm două meciuri dificile
la rând. Dacă ar fi să vorbim
despre forță, condiție și abilități
tehnice, Miskolc este cu un nivel
sau două mai sus decât noi. Sper
că jucătorii noștri tineri au
învățat cate ceva din această serie. Miskolc este o echipă foarte
bună, dar eu mă bucur că am
avut și noi parte de războinicii
noștri care au continuat să încerce și nu au încetat să spere.
În mod normal, nu este în regulă
să joci stresat, dar atunci când

adversarul este mai bun devine
foarte dificil. Am încercat tot posibilul, dar din păcate, nu am
marcat cât ar fi trebuit. În general,
în toate cele patru meciuri am
avut șanse bune, dar din punct
de vedere ofensiv nu am avut
condiția necesară”, a spus tehnicianul brașovenilor Jerry Andersson.
„Lupii” cer rejucarea meciurilor.
Oficialii formatʼiei brașovene au
fost extrem de nervoși după primele două jocuri disputate în
Ungaria, meciuri în care formatʼia
de sub Tâmpa a fost dezavantajată clar de arbitraj. „Am făcut
contestații la finalul celor două
jocuri din Ungaria, și am demonstrat toate greșelile mari de
arbitraj, precum și maniera
tendențioasă de arbitraj. Am cerut
rejucarea partidelor dar am primit răspuns negative. Cei de la
Liga Mol au spus că acelea au
fost deciziile și că din punct de
vedere regulamentar nu se poate
schimba nimic. În această semifinală, Miskolc a fost avantajată
exact cât a avut nevoie pentru a
câștiga”, a spus președintele
sectʼiei de hochei pe gheatʼă de

la Corona, Zoltan Olti Pașca.
Mai marii de la Corona cer acum
rejucarea meciurilor ce s-au disputat sâmbătă și duminică la
Brașov. „Deși era normal să
avem arbitri români la meciurile
trei și patru, dacă s-a început cu
oficiali maghiari la Miskolc, cei
de acolo au găsit o portiță în regulament și au cerut să vină slovaci, și nu oricare, ci unii
nominalizați de ei. Doar unul a
ajuns până la urmă la Brașov.
Acum avem contestații depuse
pentru aceste două dispute de la
Brașov. Regulamentul competiției
prevede clar la articolul 38, punctele 4 și 9 că meciurile din playoff trebuie conduse de patru
arbitri, doi centrali și doi asistenți.
Jocurile de la Brașov s-au jucat
cu trei arbitri, cu un singur central, deci a fost încălcat regulamentul. Prin contestațiile depuse,
am cerut rejucarea acestor partide. Așteptăm răspunsul, cei din
conducerea Ligii Mol au cinci
zile să ne transmită decizia. Conducerea acestei ligi a fost pusă la
colț pe regulament, să vedem ce
răspuns vor da”, a mai spus Zoltan Olti Pașca.

Raț și-a prelungit contractul
Fundaşul Răzvan Raţ şi-a prelungit
până în 2017 contractul cu gruparea
PAOK Salonic, el declarând că nu a
stat pe gânduri atunci când i s-a oferit
prilejul de a semna o nouă înţelegere,
informează site-ul oficial al clubului
elen. „Cred că am petrecut şase luni

foarte bune aici. A fost o oportunitate
să îmi prelungesc contractul şi am acceptat fără să mă gândesc prea mult.
Când am discutat despre prelungirea
contractului meu am spus doar că accept şi asta a fost. Îmi doresc ce am
spus atunci când am venit aici, vreau

ca PAOK să fie una dintre cele mai
bune echipe din Grecia, să câştige
campionatul şi să ajungă cât mai departe în Europa. Acestea sunt obiectivele mele şi voi face tot ce voi putea
pentru a le atinge”, a spus Raţ pentru
PAOK TV.

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Podium pentru Haralambie
Lotul de sărituri cu schiurile al României a participat în
weekend-ul trecut la o etapă de Cupa FIS, desfășurată
în Germania, la Hinterzarten. Brașoveanca Dana Haralambie a ocupat ultima poziție a podiumului cu 230 de
puncte, având zboruri de 98.5 și 96.5 metri pe o trambulină de K 95. Victoria i-a revenit Svenjei Würts din
Germania, locul secund fiind ocupat de elvețianca Sabrina Windmüller. La masculin, cel mai bun rezultat al
„tricolorilor” a fost obținut de Eduard Török de la CSS
Dinamo Râșnov, care a ocupat locul 40. Primul s-a clasat
rusul Evgheni Klimov.

Halep a revenit pe podium
Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu a urcat un loc
în clasamentul WTA şi se află pe poziţia 33, cea mai
bună clasare din carieră, în timp ce Simona Halep a revenit pe locul 3 mondial. Irina-Camelia Begu, semifinalistă
la turneul de la Rio de Janeiro, a acumulat 1.433 de
puncte. Halep, câştigătoarea turneului de la Dubai, a revenit pe locul 3 de pe poziţia a patra şi are 6.571 de
puncte. Pe primele două poziții ale clasamentului WTA
se află americanca Serena Williams și rusoaica Maria
Sharapova. Monica Niculescu a coborât de pe 61 pe 62,
cu 853 de puncte, iar Alexandra Dulgheru a înregistrat
o urcare, de pe poziţia 97 pe 94, cu 602 de puncte. În
top 200 se mai află Andreea Mitu - locul 110 cu 508 de
puncte, urcare de pe 117, Sorana Cîrstea - locul 143 cu
389 de puncte, coborâre de pe 116, şi Ana Bogdan - urcare de pe locul 191 pe 178, cu 289 de puncte. La dublu,
Monica Niculescu este jucătoarea română cel mai bine
clasată. Niculescu a urcat de pe locul 48 pe 47, cu 1600
puncte. Irina-Camelia Begu a coborât de pe poziţia 49
pe 54, cu 1395 de puncte, iar Raluca-Ioana Olaru a coborât de pe 61 pe 63, cu 1238 de puncte.

Cădere liberă
Tenismenul Victor Hănescu a coborât două
poziţii şi se află pe locul
144, cu 375 de puncte,
în clasamentul ATP, în
timp ce Adrian Ungur a
urcat de pe locul 151 pe
149, cu 336 de puncte.
De asemenea, Marius
Copil a urcat un loc şi se
află pe 165, cu 305 puncte. La dublu, Horia Tecău se
menţine pe locul 10, cu 4.570 de puncte, la fel Florin
Mergea, pe 17 ATP, cu 3.185 de puncte. Primele trei
locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate în ordine de sârbul Novak Djokovici, de elvețianul Roger Federer și de britanicul Andy Murray.

Bombă în Liga I
Formaţia Rapid Bucureşti a învins, duminică, în deplasare,
cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Steaua, în derbiul etapei
a XVIII-a a Ligii I, unicul gol al meciului fiind marcat de
Marcel Gecov, în minutul 60. Daniel Niculae i-a pasat lui
Rui Miguel, acesta a ridicat o minge peste apărarea stelistă, Gecov a preluat pe piept şi a marcat de la nouă
metri în dreapta lui Cojocaru. Acesta a fost primul gol
marcat de Rapid după 398 de minute în Liga I. Este
prima victorie obţinută de Rapid după etapa a VII-a. Jucătorii stelişti au lovit bara de două ori, în prima repriză
prin Papp şi în a doua prin Tănase. Rapid a terminat meciul în 10 jucători după ce Cristian Săpunaru a fost eliminate pentru cumul de cartonașe galbene. Iată
rezultatele complete ale rundei: FC Viitorul - CSMS Iaşi
0-3, Petrolul Ploieşti - FC Braşov 1-0, Gaz Metan Mediaş
- FC Botoşani 1-1, Oţelul Galaţi - Dinamo 0-1, Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 2-2, Universitatea Cluj - ASA
Târgu Mureş 0-3 și Steaua - Rapid 0-1. Aseară s-au jucat
meciurile Ceahlăul Piatra Neamţ - CFR Cluj și Pandurii
Târgu Jiu - CSU Craiova. În clasament pe primul loc este
Steaua cu 43 de puncte, pe doi este Petrolul cu 36 de
puncte, în timp ce poziția a treia este ocupată de ASA
Târgu Mureș. FC Brașov este pe locul zece cu 19 puncte
strânse.

DIVERTISMENT
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Săptămâna Oscarurilor
la Cinemateca Patria
Și în această săptămână
la Cinemateca Patria
aveți ocazia să vizionați
câteva pelicule celebre
premiate cu Oscar.
Astăzi 24 februarie
20:00 Seara filmului asiatic
/ Special Oscar
Kagemusha (Japonia, 1980)
Regia: Akira Kurosawa
Cu: Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamazaki
Dramă, istoric
Palme d'Or la Festivalul de
la Cannes 1980
Premiul César pentru cel
mai bun film străin
2 nominalizări la Oscar
Mâine 25 februarie
20:00 Seara Doc And Roll
/ Special Oscar
Aproape celebri / Almost
Famous (SUA, 2000)
The Extended Cut (39 de
minute în plus)
Regia: Cameron Crowe
Cu: Billy Crudup, Patrick
Fugit, Kate Hudson
Comedie, muzică
4 nominalizări și premiul
Oscar pentru cel mai bun scenariu original.
In memoriam Phillip Seymour Hoffman
Joi 26 februarie
20:00 Comedy Classics /
Special Oscar
Nebraska ( SUA, 2013)
Regia: Alexander Payne
Cu: Bruce Dern, Will Forte,
Stacy Keach

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Începeţi ziua hotărât să terminaţi o lucrare în casă.
Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar încearcă să-şi impună punctul de vedere. Dacă nu vă străduiţi
să evitaţi o ceartă, riscaţi să rupeţi relaţiile.
Taur. Puteţi avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri.
Sunt bine aspectate şi relaţiile cu familia şi prietenii. Dimineaţă vă întâlniţi cu o persoană cu care nu v-aţi văzut de
mult timp.
Gemeni. S-ar putea să aveţi o mică neînţelegere cu partenerul
de viaţă. Vă sfătuim să rezolvaţi această dispută cu blândeţe.
Spre seară, o vizită la prieteni vă poate readuce armonia în
cuplu şi buna dispoziţie.
Rac. S-ar putea să fiţi puţin confuz, din cauza problemelor
sentimentale. Nu vă încăpăţânaţi să vă rezolvaţi singur toate
problemele! Vă sfătuim să acceptaţi ajutorul celor apropiaţi.
Sfaturile unei rudenii vă ajută să evitaţi o ceartă în familie.
Leu. Puteţi avea succes la studii, în colaborări şi în tranzacţii
financiare. Toate acestea vă pot aduce câştiguri importante.
După-amiază sunteţi nevoit să plecaţi într-o călătorie. Să
nu vă miraţi dacă aveţi parte de o scenă de gelozie!
Fecioară. Dimineaţă nervozitatea vă poate pune într-o situaţie
neplăcută. Riscaţi să declanșatʼi o ceartă cu partenerul de
viaţă sau cu o persoană mai în vârstă din familie. Vă recomandăm să vă păstraţi calmul.
Balanţă. În prima parte a zilei, aveţi de alergat în stânga şi
în dreapta. Sunteţi indispus şi să aveţi tendinţa de a exagera.
Nu fiţi încăpăţânat, dacă vreţi să nu vă certaţi cu persoana
iubită!

Comedie dramatică
6 nominalizări la Oscar
Premiul pentru cel mai bun
actor la festivalul de la Cannes
2013 – Bruce Dern
Vineri 27 februarie
20:00 Film Cult / Special
Oscar
Ticăloși fără glorie / Inglourious Basterds (SUA,2009)
Regia: Quentin Tarantino
Cu: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz
Război, actʼiune
Palme d’Or la festivalul de
la Cannes
8 nominalizări și un premiu
Oscar
Premiul pentru cel mai bun
actor la festivalul de la Cannes

2009 – Christoph Waltz
In memoriam Rod Taylor
Sâmbătă 28 februarie
11:00 Matineu copii
Cartea Junglei /The Jungle
Book (SUA, 1967)
Regia: Wolfgang Reitherman
Animaţie
Dublat în limba română
17:00 Golden Classics /
Special Oscar
Ce verde era valea mea /
How Green Was My Valley
(SUA, 1941)
Regia: John Ford
Cu: Walter Pidgeon, Maureen O’Hara, Anna Lee
Dramă, ecranizare
5 premii Oscar

19.30: Mari regizori / Special Oscar
Master and Commander: La
capătul Pământului / Master
and Commander: The Far Side
of The World (SUA, 2003)
Cu: Russell Crowe, Paul
Bettany, Billy Boyd
Aventură.
In memoriam Samuel Goldwyn jr.
9 nominalizări și 2 premii
Oscar
Intrarea se face pe bază de
voucher (se poate achizitʼiona
un produs: apă, dulciuri etc.)
Valoare voucher = 6 lei redus
(copii, elevi, studentʼi, pensionari) sau 9 lei întreg.

Scorpion. Începeţi ziua plin de energie şi entuziasm. Aveţi
grijă să nu depăşiţi anumite limite şi să nu provocaţi discuţii
în contradictoriu cu colegii! După-amiază s-ar putea să aveţi
o problemă sentimentală neaşteptată.
Săgetător. Aveţi ocazia să obţineţi cu uşurinţă câştiguri mărunte, dar vă sfătuim să fiţi prudent şi să evitaţi speculaţiile.
După-amiază s-ar putea să aveţi o dispută cu partenerul de
viaţă, dacă refuzaţi să mergeţi în vizită la o rudă.
Capricorn. Vă puteţi ocupa de probleme financiare. Aveţi
şanse să redresatʼi bugetul familiei. Dacă vi se propune o
colaborare, ar fi bine să nu refuzaţi. Vă recomandăm să văconsultaţi şi cu partenerul de viaţă.
Vărsător. Aveţi multe de rezolvat, aşa că vă sfătuim să vă
stabiliţi clar priorităţile. Dimineaţă sunteţi nevoit să faceţi
cheltuieli neprevăzute, dar necesare. S-ar putea să vă ocupaţi
de o problemă urgentă a unei persoane dragi din familie.
Peşti. Este o zi bună pentru a vă pune în practică planurile de
afaceri. Puteţi să progresatʼi considerabil pe plan financiar.
Relaţiile cu colegii şi cu prietenii sunt bune. Din dorinţa de a
fi mai independent, s-ar putea să provocaţi discuţii aprinse.

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

FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII
-PREMIERĂ(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF
DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15), Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
ora: 21:30
SFÂNTUL GRA
-PREMIERĂ(SACRO GRA)
Regie: Gianfranco Rosi
(AG), Documentar, 93 min.
ora: 18:15
TEORIA ÎNTREGULUI
-PREMIERĂ(THE THEORY OF EVERYTHING)
Regie: James Marsh
(AP-12), Biografic, Dramă, 123 min.
ora: 20:45

ORAŞUL CÂINILOR -PREMIERĂ(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15), Dramă, 119 min.
ora: 16:00
ROLUL VIEŢII MELE
(WISH I WAS HERE)
Regie: Zach Braff
(AP-12), Comedie, Dramă, 106 min.
ora: 18:30
KINGSMAN: SERVICIUL SECRET
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12), Acţiune, Aventuri, 129 min.
orele: 20:00, 22:30
CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15), Dramă, Romantic, 124 min.
orele: 13:30, 15:45, 16:30, 19:00
SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT -3D– DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt

(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:45
ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
ora: 14:00
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Dacă nu vrem să ne prăbuşim,
să zăgăzuim repede povârnişul
ce ne duce la pierzanie
„Vremurile sunt grele. Criza
bântue peste tot în omenire şi
ce va fi mâine, nu se poate prevedea.
Noi însă avem credinţa că
binele nu se poate obţine săvârşind răul. Şi că conducerea
mai tuturor statelor pândite de
nenorocirea de mâine au copleşit-o cei ce săvârşesc răul şi
aproape numai răul.
Să nu luăm exemple din alte
părţi, deşi am avea destule
aproape peste tot în omenirea
de azi.
Să le luăm dela noi.
Am ajuns aproape de apogeul sărăciei, pe care un termen
techic a denumit-o mai recent
criză. Şi totuşi nici o reţinere
din calea prăpăstioasă spre prăpădul general. Nici o voinţă
energică şi hotărâtă care să împiedice prăbuşirea, şi să clădească la vreme obstacolul
necesar pe care şi să-l aşeze
vânjos în calea pierzaniei.
Dumpingul rusesc, adică
aruncarea pe toate pieţele şi pe
preţuri derizorii ale produselor
muncii silnice, la care conducătorii sovietelor dela Moscova
au obligat toată populaţiunea
fostului imperiu ţarist, a nenorocit producţia agricolă şi cea
forestieră din toată lumea, deci
şi dela noi.
Ţăranul îşi vede grâul vânzându-se, transportat în porturi,
cu 3 lei şi 80 bani kgramul, calitatea cea mai superioară. Deci
el trebue să fie fericit când poate să obţină la arie, sau lângă
şura lui, 2 lei pe kg. Ca să nu
vorbim de cât de grâu. Iar forestierul trebue să-şi pună laţul
de gât şi să se spânzure, fiind-

că produsele lui nu mai pot face
un pas peste graniţele ţărei. Tot
ca să nu vorbim de cât de produsele forestiere.
Dar când lumea trebue totuşi
să trăiască. Când cei ce nu câştigă, ci dimpotrivă pierd, trebue
totuşi să mănânce şi să se îmbrace. Pâinea se vinde cu 8 lei.
Metrul de postav, care venit din
Anglia şi ne lovit de tariful vamal, ar costa, în calitatea cea
mai fină 500 lei, se vinde fabricat în ţară şi de-o calitate inferioară cu 1000 lei sau chiar
mai mult. Iar zahărul care venit
din streinătate şi nelovit de prohibiţie, ar costa 12 lei kgr. se
vinde cu 42 lei kgr.
Şi asta pentru ce?
Desigur spre a se îmbogăţi
câţi-va făinari. Desi-gur spre a

se multimilionariza câţi-va acţionari. Şi mai la sigur, spre a
se da mijloace acestor întreprinzători fericiţi într’o ţară nenorocită, ca să poată plăti atât
cât li se cere de anumiţi politiciani, ca să li se îngădue cartelurile şi dreptul de a specula
populaţiunea ţărei.
Dar întrebarea este: mai au
atunci nevoie sovietele ruseşti
şi agenţiile lor de pretutindeni
din lume, să-şi cheltuiască fondurile pentru propaganda lor
subversivă şi de dărâmare a statelor şi de subjugare şi de osândire a popoarelor, când cei ce
îndârjesc astăzi şi asmut împotrivă-le masele poporale,
sunt tocmai conducători statelor a căror prăbuşire au hotărât-o vrăjmaşii acestora?

Totul se poate admite în viaţă: greutăţi ca cele de azi, inerente unor vremuri de după un
cataclism mondial ca acela dela
1914-1918; restrângeri şi sacrificii ori cât de mari şi de
grele la toată lumea. Dar grupuri de corbi, cari să sfâşie fără
milă trupul unui popor ce şi-a
făcut, când i s’a cerut, întreaga
datorie, – asta nu se mai poate
îngădui. Şi nici conduceri nepregătite pentru conducere, ce
nu pot să stârpească aceşti
corbi, nici chiar atunci când
Statul, pentru nevoile refacerii
lui, se vede obligat să impună
sacrificiile cele mai mari şi mai
grele cetăţenilor săi.
Căci în definitiv dacă trecem
în revistă stările de astăzi, ce
poate să defileze în faţa ochilor
noştri?
Un popor de producători,
obligat să-şi desfacă produsele
subt costul de producţie, este
lăsat pradă jafului cămătarilor
şi speculatorilor. Iar din ceea
ce nu-i mai rămâne, se vede
obligat să facă faţă cerinţelor
imperioase ale unui stat, a cărui întreagă politică financiară
se reazemă numai pe fiscalitate!
Este oare alta realitatea?
De aceia, unind glasul cu cel
al întregului popor, noi cerem
măsuri urgente împotriva cametei şi speculatorilor de tot
felul, singurele în stare să zăgăzuiască povârnişul pe care
am început să ne precipităm”.
Carpaţii – Anul X, nr. 545;
Duminecă ,
5 Octombre 1930
Cristina Baciu

naţional Andrei
Mureşianu a
salutat opera lui And r e i
Şaguna
prin următoar e l e
versuri
ocazionale:
Respiră
Românie,
dedată’n suferinţă
Văzând că aspra-ţi soarte
începe-a se schimba
Destul zăcuşi în umbră, în
oarba neştiinţă,

Trecută cu vederea, dar nu
din culpa ta.
Respiră, căci Pronia, ce
poartă cârma’n lume
Mişcată de durerea şi
vechiul tău suspin,
Trimise turmei sale Păstor
al cărui nume
Insuflă reverinţă, respect şi
la strein!
In el romana gintă priveşteal său Părinte
Renăscător d’un popul
înfrânt de jugul greu;
Ce’n semn de mulţămire,
Ii strigă dulci cuvinte:
Trăeasc ‘
ANDREI ŞAGUNA,
preademnul Arhiereu!

Din presa maghiară
Dispoziţia prefectului privind
îmbunătăţirea vieţii comunelor (II)
Colonelul Tocineanu a trimis o circulară privind măsurile necesare pentru o mai bună administrare a
comunelor.
(n.r. – continuare din numărul trecut)

5. Toţi locuitorii sunt obligaţi să-şi achite datoriile la
timp faţă de instituţiile locale şi de stat. Nu se admit
prelungiri.
6. Prefectura a amendat mai mulţi agenţi rutieri
pentru că nu şi-au executat corespunzător serviciul.
În viitor, în aceste situaţii, ei vor fi eliberaţi din funcţiile deţinute. Au fost amendaţi şi suspendaţi mai
mulţi notari, secretari şi funcţionari, iar persoanele
care au încălcat legea sunt judecaţi de tribunalul
militar. Pe viitor numele infractorilor vor fi făcute publice.
7. Prefectul constată cu bucurie că populaţia judeţului a acordat interes pentru îmbunătăţirea aspectului localităţii în care trăiesc, s-au reparat drumuri
şi poduri. Drumul este cartea de vizită al fiecărei
localităţi. Drumurile bune aduc turişti, comercianţi,
protejează animalele şi căruţele, precum şi oamenii
de praf şi de noroi.
8. Cetăţenii sunt rugaţi ca înainte de Sfintele Paşti
fiecare să-şi cureţe zona unde locuieşte şi să-şi
aranjeze gospodăria.
9. Muncile pentru interesul publicului se fac în continuare şi după Paşti, dar nu în detrimentul muncilor
agricole.
În încheierea circularei, prefectul promite că va verifica fiecare localitate, îi va premia pe cei harnici
şi îi va face cunoscuţi pe cei rămaşi în urmă. Apelează la preoţii şi învăţătorii localităţilor ca să încurajeze populaţia pentru respectarea acestor hotărâri
în vederea dezvoltării întregului ţinut.
(sfârşit)
Brassómegye főnöke a községek jobb életéért és
teljesebb rendjéért. Brassói Lapok, nr. 93, 23 aprilie 1938

O aniversare naţională – 80 de ani
de la înfiinţarea tipografiei lui Andrei Şaguna
„În ziua de 27 august
s’au împlinit optzeci
de ani de la înfiinţarea de către
marele mitropolit Andrei
Şaguna a tipografiei diecezane din Sibiu.
Tipografia
aceasta, întemeiată cu spesele
proprii ale Mitropolitului, Andrei Şaguna – Episcop pe atunci
– a fost lăsată prin testament
de către marele arhiereu arhidiecezei noastre ardelene.
Cu ocaziunea înaugurărei
acestei tipografii marele poet
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Dinu Eva

Dintre cărţile lucrate de
Şaguna în această tipografie,
cele mai importante au fost:
Elementele dreptului canonic
(1854) şi Istoria Bisericească
(1860).
La 1853 a făcut să apară
ziarul politic-literar Telegraful Român, condus şi supraveghiat de mitropolitul
Şaguna până la moartea
acestuia (1873)”.
Carpaţii
Anul X, nr. 543
Duminecă 14 Septembre 1930
Cristina Baciu
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Supermaşinile
de la Geneva
capabil să atingă o viteză maximă de 370 km/h. Motorul
este un V10 de 8,4 litri şi 900
de cai-putere capabil să livreze 925 de cai-putere şi
1.220 Nm. GTA Spano atinge
100 km/h în 2,9 secunde şi o
viteză maximă de 370 km/h.
Ferrari va expune modelul
488 GTB, înlocuitorul lui 458
Italia. Propulsorul V8 twinturbo atinge puterea maximă
de 670 CP şi un cuplu maxim
de 760 Nm. Acceleraţia de la
Cea de-a 85 ediţie a
Salonului Auto de la Geneva îşi va deschide
porţile de săptămâna
viitoare. Vedetele târgului vor fi, ca în fiecare
an, supercarurile.
McLaren va dezveli noul
P1 GTR. Modelul englezilor
este un hibrid care dezvoltă o

putere totală de 1.000 CP şi
este dedicat în exclusivitate
circuitelor. Motorul este un
V8 twin-turbo de 3,8 litri de
800 de cai-putere care este
asistat de un motor electric de
200 CP. Eleronul masiv exercită o apăsare de 660 kilograme la 241 km/h.
Spaniolii vor prezenta un
supercar GTA Spano care este

0 la 100 km/h se face în 3,0
secunde. Viteza maximă a
modelului este de peste
330 km/h.
Porsche va fi prezent cu
versiunea GT4 a lui Cayman.
Modelul preia frânele lui 911
GT3 şi motorul lui 911 Carrera S şi atinge 100 km/h în
4,4 secunde. Modelul este
echipat cu un motor boxer de
3,8 litri de 385 CP şi este cuplat unei transmisii manuale
cu şase trepte.

Mitsubishi duce L200 la a cincea generaţie

Noua generaţie a lui L200 va fi oferită în două versiuni de
caroserie, Club Cab şi Double Cab.Rezistenţa la torsiune
a şasiului a crescut cu 7%, în timp ce costurile de întreţinere
vor fi reduse prin creşterea intervalului de schimbare a
uleiului de motor. Gama de motorizări include o singură
unitate turbo diesel MIVEC de 2,4 litri. Versiunea de bază
asigură 154 CP, în timp ce versiunea mai puternică livrează
181 CP. Transmisia automată cu cinci trepte este oferită
şi cu padele pentru schimbarea treptelor de viteză.

Peugeot schimbă modelul 208

Posteriorul va avea stopuri cu lumini LED pe fundal negru.
208 va primi contur cromat pentru suprafaţa vitrată şi carcase
ale oglinzilor de asemenea cromate. Interiorul va fi compus
din materiale noi la nivelul planşei de bord, piele fină pentru
volan şi un instrumentar de bord care dispune de contur
LED şi de iluminare albă.Sistemul multimedia oferă conexiune la internet, acces la aplicaţiile Peugeot şi o funcţie
Mirror Screen capabilă să redea aplicaţiile din telefoanele
mobile cu sistem de operare Android sau iOs. Toate versiunile diesel de 1,6 litri HDi vor oferi emisii mai mici de
95 g/km şi vor fi echipate cu sistem start-stop în standard.

Maşinile care îşi fac plinul singure

Oricât de fantastic ar părea, Volvo a dezvoltat o tehnologie
prin care şoferii să nu mai intre în benzinării când rezervorul se goleşte. Astfel, constructorul auto testează o inovaţie ce le va permite maşinilor să se alimenteze oriunde
s-ar afla şi fără a fi necesară prezenţa şoferului. Acest
lucru se poate întâmpla prin interconectarea maşinilor
cu telefoanele inteligente ale proprietarilor, iar în momentul
în care rezervorul va fi aproape gol şoferilor li se va trimite
un mesaj prin care vor fi întrebaţi dacă doresc să alimenteze. În cazul în care răspunsul va fi pozitiv, un distribuitor
mobil va sosi în cel mai scurt timp pentru a alimenta maşina, indiferent de locaţie.

Dacia va lansa 6 versiuni aniversare
Dacia va prezenta versiuni
aniversare în ediţie limitată
ale tuturor modelelor produse
sub marca românească, cu excepţia Dokker Van, la salonul
auto de la Geneva care începe
săptămâna viitoare. Evenimentul va celebra zece ani de
la relansarea brandului, a
anunţat grupul francez Renault, de care aparţine Dacia.
Modelele aniversare ale Dacia Sandero, Duster, Lodgy,
Dokker, Logan şi Logan
MCV vor fi echipate cu o versiune îmbunătăţită a sistemu-

lui multimedia şi de navigare
Dacia MEDIA NAV Evolution.
Sistemul include un ecran
tactil mai mare, conectivitate
prin USB şi Bluetooth, pune
la dispoziţia utilizatorilor mai
multe funcţii, inclusiv alerte
pentru siguranţa în trafic, şi
poate fi conectat la smartphone. De semenea, clienţii vor
putea alege ca modele disponibile în ediţie limitată să fie
vopsite în culoarea albastru,
considerată ca fiind tradiţional
asociată cu marca Dacia, se

arată într-un comunicat al Renault.
Versiunile aniversare pot fi
dotate cu orice motor disponibil în gama Dacia şi au o
garanţie de trei ani sau
100.000 de kilometri.
Prezentarea oficială a modelelor aniversare va avea loc
în 3 martie la standul Dacia
de la Geneva, în cadrul unui
eveniment rezervat presei.Accesul publicului la cea de a
85-a ediţie a Salonului Auto
de la Geneva va fi permis între 5 şi 15 martie.

Maşina Apple pe piaţă din 2020
Apple accelerează procesul
de construire de maşini electrice şi intenţionează să înceapă producţia în 2020,
pentru a intra în competiţie
cu Tesla şi General Motors
(GM), care vor să lanseze
peste doi ani modele îmbunătăţite ale maşinilor pe care
le produc deja, relatează
Bloomberg.
Echipa care lucrează la construirea unei maşini electrice
sub brandul Apple este
alcătuită din 200 de
membri, compania
căutând în continuare experţi în robotică
şi producţia de baterii, potrivit surselor Bloomberg.

Specialiştii din industria
auto estimează că un producător cu experienţă în domeniu are nevoie de o perioadă
de 5-7 ani pentru a crea un
nou model de automobil.
„Dacă începi de la zero, vorbim probabil de aproximativ
zece ani. Un automobil presupune un dispozitiv tehnologic
foarte complex”, a declarat

Dennis Virag, preşedinte
al Automotive Consulting
Group.
La începutul lunii februarie,
producătorul american de baterii A123 Systems a dat în
judecată gigantul IT pentru
că a iniţiat „o campanie agresivă” pentru a-i convinge specialiştii săi să se angajaze la
Apple.
A123 a indicat că cinci dintre angajaţii săi au plecat
deja la Apple şi că, în
plus, compania americană a încercat să atragă experţi în producţia
de baterii de la LG
Chem, Samsung Electronics, Panasonic, Toshiba şi
Johnson Controls.

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la:
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei

