Ziar Gratuit
Forţe noi
la IPJ Braşov
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Loredana Basamac a terminat ca şefă de promoţie
Academia de Poliţie şi s-a
angajat la IPJ Braşov.

Debut cu stângul
pentru FC Braşov
pag. 9
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Ziua Imnului
Naţional
Ceremonia militară şi religioasă
va avea loc în Piaţa Tricolorului,
începând cu ora 12.00

Buga şi compania au fost
învinşi în prima etapă a sezonului, cu scorul de 1-0,
de Petrolul Ploieşti.

Un nou loc de
joacă pentru copii
pag. 5

Amenajarea locului de joacă având temă aeronautică
din Centrul Civic va începe
într-o săptămână.

VALUTĂ

Euro
4,3873
USD
3,2638
Gram Aur 136,9924

METEO

Ploaie
18°C /24°C

„Deşteaptă-te, române!” este imnul ocazia fiecărui eveniment din Româ- Imnul „Deşteaptă-te române” a fost că autorul melodiei e Anton Pann, şi
naţional al României încă din 1990. nia, datorită mesajului sau de patrio- compus şi cântat la Braşov, de către că ar fi fost intonat pentru prima oară
De atunci, acest imn a fost cântat cu tism şi libertate pe care îl poartă în el. Andrei Mureşianu, deşi oficial se ştie la Râmnicu Vâlcea.
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Proiect de mobilitate urbană

Creşte impozitul la apartamente

Companiile şi instituţiile din
Braşov îşi pot încuraja angajaţii să utilizeze alte mijloace
de transport decât maşina
personală pentru a ajunge la
serviciu, în cadrul unui proiect lansat de Agenţia pentru
Managementul Energiei şi
Protecţia Mediului Braşov

Impozitul va creşte de anul
viitor pentru toate apartamentele din blocuri cu peste trei
etaje şi opt apartamente şi cu
câteva zeci de lei pentru locuinţele din clădiri vechi de
peste 30-50 ani şi va fi redus
pentru locuinţele spaţioase,
mai mari de 150 metri pătraţi.

„Proiectul se desfăşoară prin
intermediul unei aplicaţii care
ajută utilizatorul să contorizeze traseul parcurs zilnic,
mijlocul de transport utilizat,
emisiile de CO2 economisite,
caloriile arse”, a explicat directorul ABMEE, Camelia
Raţă.
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Modificările privind impozitul
pe locuinţe apar în ultima formă a proiectului noului Cod
Fiscal, potrivit Mediafax. Astfel, persoanele care locuiesc
într-un bloc cu mai mult de
opt apartamente şi trei etaje
vor datora cu 10 lei în plus la
impozit.
pag. 4
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George Maior: Atitudinea expansionistă a Rusiei, un motiv de
îngrijorare pentru România
Directorul SRI, George Maior, a declarat, luni, că atitudinea expansionistă a Rusiei ar trebui să reprezinte un
motiv de îngrijorare pentru România. Maior a ţinut să
precizeze că una din principalele probleme este posibilitatea propagării unor fenomene negative pe teritoriul
ţării noastre. „Trăim o perioadă foarte de complicată din
punct de vedere al evoluțiilor regionale, criza din Ucraina,
politica agresivă și expansionistă a Rusiei sunt elemente
de geopolitic, politic, diplomatic și militar care trebuie să
ne îngrijoreze în primul rând din perspectiva posibilităților
de propagare a unor fenomene negative pe teritoriul
național al României. Atât munca noastră informativă, o
anumită vigilență, ne fac să privim cu mai mult calm
decât s-ar părea la prima vedere contracararea posibile
incidente negative la adresa intereselor și securității României”, a spus George Maior, la Adevărul live. Directorul
SRI a mai spus că noile tensiuni internaţionale nu se încadrează în limitele războiului clasic. George Maior a
afirmat că avem de-a face cu un nou tip de război, mai
complex, cu acţiuni de tipul atacurilor cibernetice și economice.

Mircea Băsescu află pe 31 iulie dacă scapă de arest
Curtea de Apel Constanţa va judeca în 31 iulie contestaţiile depuse de Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână la
decizia Tribunalului Constanţa de respingere a cererilor
de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la
domiciliu.Tribunalul Constanţa a decis vinerea trecută
că Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână rămân în arest
preventiv, respingându-le celor doi cererile de înlocuire
a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia Tribunalului Constanţa a fost însă atacată de cei doi la Curtea de Apel Constanţa, care va lua în discuţie contestaţia
pe 31 iulie.
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Mii de apeluri în șase luni
la TelVerde anticorupţie
La Linia TelVerde a Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) au fost primite
în prima jumătate a acestui an peste 4.600 de sesizări, cele mai multe
vizând infracţiunea de
luare de mită.
De asemenea, printre apeluri
s-au numărat şi unele de la persoane care cereau „zece mii”
sau care reclamau dureri „din
cauza unuia cu capacităţi paranormale de dezintegrare, care
are un laser cu care îngălbeneşte
frunzele”.
Reprezentanţii DGA au afirmat că, numărul apelurilor la
Linia TelVerde anticorupţie a
scăzut totuși faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013.
„De exemplu, în Capitală au
fost sesizate cele mai multe fapte
de corupţie, astfel: în primele
şase luni ale anului 2013 au
fost sesizate 27 fapte de corupţie,
faţă de 20 fapte de corupţie înregistrate în aceeaşi perioadă
de referinţă din anul 2014”, a

Românii au reclamat situațiile când au trebuit să dea mită
menţionat DGA.
De asemenea, în urma sesizărilor la Linia TelVerde anticorupţie au fost întocmite 17
dosare penale, fiind realizate
cinci acţiuni de prindere în flagrant.
Chiar dacă Linia TelVerde
este destinată strict semnalării

faptelor de corupţie, au existat
situaţii când operatorii au primit
şi apeluri în care sunt întrebaţi
„câte cartiere are un sector”.
Mai mult, o persoană care a
sunat la Linia TelVerde reclama: „Mă doare coloana din
cauza unuia cu capacităţi paranormale de dezintegrare, care

are un laser cu care îngălbeneşte frunzele”.
Linia TelVerde Anticorupţie
0 800. 806.806 funcţionează
din 2005. La această linie telefonică răspund ofiţeri din cadrul
Direcţiei Generale Anticorupţie, de luni până vineri, între
orele 8.00 şi 16:00

Cutiile negre confirmă doborârea
avionului MH -17 de o rachetă în Ucraina
Cutiile negre ale zborului
MH -17 confirmă faptul că
avionul a fost doborât de o rachetă. Informaţia vine de la un
expert european în securitate
aeriană, care a preferat să-şi păstreze anonimatul. Între timp,
specialiştii internaţionali au încercat şi ieri să ajungă în locul
în care s-a părbuşit aeronava.
Dar s-au întors din nou din
drum, pentru că zona este zguduită de explozii puternice. „Racheta a făcut ceea ce trebuia să
facă - să doboare avionul” a
spus, sub protecţia anonimatului,
un expert european în securitatea aeriană, intervievat de postul
american CBS. Datele înregistrate de cutiile negre ale zoborului arată că o explozie

puternică a provocat depresurizarea. Cutiile negre ale aeronavei sunt analizate în Marea
Britanie. Dar, deocamdată, specialiştii nu au anunţat oficial
concluziile. Organizaţia Naţiunilor Unite spune că doborârea
aeronavei ar putea fi „o crimă
de război”. Occidentul dă vina
pe rebelii pro-ruşi. Şi acuză Rusia că îi susţine. Moscova neagă,
însă, orice implicare.
Organizaţia Naţiunilor Unite
(ONU) a denunţat utilizarea de
armament greu în zone rezidenţiale de către separatiştii proruşi, dar şi de către armata
ucraineană. Într-un raport publicat luni se vorbeşte despre
moartea a cel puţin 1.100 de
persoane în confruntările din

estul Ucrainei de la mijlocul lunii aprilie.
Doborârea aeronavei Malaysia Airlines în estul Ucrainei ar
putea constitui o „crimă de război”, spune Comisarul ONU
pentru drepturile omului, Navi
Pillay, potrivit BBC.com. Ucraina şi guvernele occidentale cred
că rebelii pro-ruşi au doborât
cursa MH17, folosind un sistem
de rachete furnizat de Rusia.
Luptele din zonă au împiedicat, duminică, experţii să ajungă la locul tragediei. Aceştia vor
să securizeze locul accidentului
- pe teritoriul deţinut de rebeli
- astfel încât epava avionului şi
rămăşiţele umane să poată fi
examinate de către experţii internaţionali.

MAE: Niciun român nu s-a aflat
la bordul avionului Air Algerie
Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că celulele de
criză constituite de către autorităţile din Burkina Faso si
responsabilii companiei aeriene Air Algerie au confirmat
că la bordul avionului Air Algerie, prăbuşit în Mali săptămâna trecută, nu s-a aflat
niciun cetăţean român.
„Totodată, celulele de criză
din Algeria și Franța, special

organizate pentru gestionarea
circumstanțelor producerii
acestei tragedii aviatice, au informat partea română prin comunicări oficiale că, potrivit
informațiilor de care dispun
până în prezent, nu a existat
vreun cetățean român la bordul aeronavei prăbușite în
Mali. De asemenea, în urma
verificărilor complexe în evidenţele informatizate ale MAE

şi MAI a numelor şi prenumelor explicite, aflate pe listele de
pasageri așa cum au fost ele
puse la dispoziție de
autoritățile naționale care au
constituit celule de criză, nu a
fost identificat vreun cetățean
român”, afirmă MAE într-un
comunicat. Epava avionului
companiei Air Algérie dispărut cu 116 persoane la bord a
fost găsită în nordul Mali.
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Cum pot fi convinși brașovenii să meargă
la serviciu fără mașina personală
Companiile şi instituţiile din Braşov îşi pot
încuraja angajaţii să
utilizeze alte mijloace
de transport decât maşina personală pentru
a ajunge la serviciu, în
cadrul unui proiect lansat de Agenţia pentru
Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov (ABMEE).
Actʼiunea se desfășoară în
parteneriat cu organizaţii similare din Olanda, Belgia,
Bulgaria, Marea Britanie şi
Portugalia şi cofinanţat de
Uniunea Europeană, prin
programul Intelligent Energy Europe.
„Este vorba despre un
proiect de mobilitate urbană
care a fost deja testat în
Olanda şi care îşi propune
să reducă traficul din orele
de vârf cu 20% în oraşele
participante şi să ne ajute
să utilizăm un mod mai sustenabil şi mai sănătos de a

călători în interiorul oraşului. Proiectul se desfăşoară
prin intermediul unei aplicaţii care ajută utilizatorul
să contorizeze traseul parcurs zilnic, mijlocul de transport utilizat, emisiile de
CO2 economisite, caloriile
arse, comparaţia cu alţi utilizatori din echipă sau din
competiţie şi alţi parametri
de acest fel, totul fiind prezentat sub forma unui joc
amuzant în care angajaţii
sunt angrenaţi într-un concurs desfăşurat de compania
sau instituţia la care lucrează. Deocamdată, proiectul
este unicat în România, însă
intenţionăm să-l extindem şi
în Bucureşti şi alte oraşe din
ţară”, a explicat directorul
ABMEE, Camelia Raţă.
Aplicaţia, disponibilă atât
pentru PC cât şi pentru dispozitive mobile de tip tabletă sau smartphone, a fost
dezvoltată de partenerii
olandezi, iar ABMEE a lucrat până acum la traduce-

rea în limba română şi implementarea ei. „F5to4”
vine din titulatura în limba
engleză şi înseamnă „de la
5 la 4”, ţelul inventatorilor
ei fiind de a reduce de la 5
la cel puţin 4 zilele din săptămână în care angajatul
vine la serviciu cu maşina
personală. Mersul pe jos,
transportul în comun, bicicleta şi chiar „car sharing”
– ul, adică împărţirea costurilor de transport între colegi sau vecini pentru
deplasarea la serviciu cu o
singură maşină în loc de trei
sau patru sunt numai câteva
dintre mijloacele de deplasare promovate în cadrul
proiectului.
Aplicaţia este deja disponibilă on-line, la adresa
www.f5to4.ro, iar ABMEE
aşteaptă companiile sau instituţiile publice interesate
să completeze formularul
de înscriere, urmând ca
apoi să fie contactate de reprezentanţii asociaţiei pen-

Campanie de Ziua Mondială a Hepatitei
Testaţi-vă şi vaccinaţivă! Acesta este îndemnul
reprezentantʼilor asociatʼiei
Bolnavilor de Hepatită. Din
2008, data de 28 iulie marchează anual Ziua Mondială
a Hepatitei. Cu această ocazie au fost organizate şi la
Braşov o serie de activităţi
de informare asupra hepatitelor virale, dar şi a bolilor
pe care acestea le cauzează
și, nu în ultimul rând, asupra
metodelor de preventʼie. Şi
de această dată, activităţile
au fost organizate de asociaţia pacienţilor cu afecţiuni hepatice din România.
Conform statisticilor, la ni-

velul ţării noastre, peste 3
la sută dintre români au hepatică C, în timp ce peste 1
milion de persoane au dezvoltat virusul de tip B. În
timp ce există un vaccin
care ne protejează împotriva
infectʼiei cu virusul hepatic
B, nu există niciun vaccin
disponibil pentru hepatita
C. Există diferite tratamente
pentru cele două virusuri.
Braşoveanca Marinela
Debu a fost diagnostică cu
hepatică C cu puţin timp înainte de a rămâne însărcinată cu primul copil, iar
acum se af lă la cea de-a
doua sarcină. Ea încurajează

ca viitoarele mame să îşi
facă un control de specialitate, pentru că stă în puterea
lor să îşi protejeze copilul
cu un tratament adecvat.
La nivel mondial, hepatita
B are o incidentʼă de aproximativ 100 de ori mai
mare decât HIV, fiind una
dintre bolile majore care
afectează astăzi omenirea.
Din fericire, cele mai multe
cazuri de hepatită acută B
sunt limitate, vindecânduse în aproximativ 6 luni, un
procent mic avansând la un
nivel cronic, care se vindecă
doar în foarte putʼine cazuri.
Diana Bjoza

Teliu a fost capitala muzicii Reggae
A șasea ediţie a Festivalului Reggae Pon di Hills a
adunat la Teliu un număr
foarte mare de iubitori ai
acestui gen muzical iar la
eveniment au fost invitaţi şi mai mulţi DJ şi
cântăreţi de reggae din
străinătate. Reprezentanţii autorităţilor locale
spun că festivalul capătă, de la an la an tot mai
multă notorietate şi au
estimat că zilele acestea
la eveniment au participat peste 1000 de persoane. Ideea festivalului
de Reggae de la Teliu

s-a născut acum 6 ani când
un grup de aproape 30 de
persoane au descoperit poieniţa din pădurea de la Teliu. De atunci an de an tot

mai mulţi iubitori ai genului
muzical cu influenţe jamaicane se adună aici pentru a
se bucura natură, muzică
reggae şi libertate. „Am auzit vorbindu-se în spaniolă, franceză, engleză
la acest festival. Este un
lucru minunat care se
întâmplă la noi, de
aceea ne dorim ca acest
eveniment să devină
tradiție în localitatea
noastră și să atragem
cât mai mulți turiști
străini” a declarat Vasile Șerban (foto), primar comuna Teliu.

tru a pune la punct o strategie potrivită nevoilor fiecărei companii sau instituţii.
În final, fiecare angajat pe
care compania sau instituţia
îl doreşte implicat va primi
acces în sistem şi va participa efectiv la competiţie.
Proiectul se numeşte „Promovarea mobilităţii inteligen-

şi, la nivel european, este
finanţat cu aproximativ
1 milion de euro. În
România, proiectul beneficiază de o finanţare de 45.000 de
euro. Costurile de finanţare sunt suportate
75% de Comisia Europeană şi 25% de

te printre angajaţi” – MOBI,
se desfăşoară în perioada
martie 2013 - martie 2016

parteneri, în cazul
României, de ABMEE.
A.P.

România
Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov
Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576
E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro

Consiliul Judeţean Braşov
Cod: F-05
CABINET PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR.296

din data de 25.07.2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de
30 iulie 2014, ora 1000, sala 120
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată,

DISPUNE:
Art.unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă exraordinară la data de 30 iulie 2014,
ora 1000, sala 120 cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Braşov din data de 03.06.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Braşov la data de 30.06.2014.
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei
Şercaia de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Consiliului Judeţean Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de
Istorie Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Braşov.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier judeţean Pop Mircea Virgil
membru în comisia de specialitate nr.8 – pentru sport şi tineret.
10. Diverse.

PREŞEDINTE
Aristotel Căncescu

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR
Maria Dumbrăveanu

ECONOMIC
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Anunţuri
JUDEŢUL BRAȘOV cu sediul în Municipiul
Braşov, strada Bulevardul Eroilor, nr. 5,
anunţă publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor
solide în judeţul Braşov, Staţie de sortare
şi Staţie de tratare mecano-biologică –
zona Făgăraş, de „adoptare fără aviz”.
Comentarii şi sugestii ale publicului asupra
deciziei etapei de încadrare se primesc în
scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în
termen de 10 zile de la data anunţului.
JUDEŢUL BRAȘOV cu sediul în Municipiul
Braşov, strada Bulevardul Eroilor, nr. 5,
anunţă publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor
solide în judeţul Braşov, Staţie de transfer
– zona Rupea, de „adoptare fără aviz”.
Comentarii şi sugestii ale publicului asupra
deciziei etapei de încadrare se primesc în
scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în
termen de 10 zile de la data anunţului.

Marţi

Impozitul local pe
apartament va fi majorat
Impozitul va creşte de
anul viitor cu o sumă
modică pentru toate
apartamentele din blocuri cu peste trei etaje şi
opt apartamente şi cu
câteva zeci de lei pentru
locuinţele din clădiri
vechi de peste 30-50 ani
Modificările apar în ultima
formă a proiectului noului
Cod Fiscal, redactat după retragerea de pe site-ul Ministerului Finanţelor, potrivit
Mediafax.ro.
Noul proiect al Codului Fiscal menţine prevederea că,
pentru clădirile rezidenţiale
aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri este calculat prin aplicarea
unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii şi
că valoarea impozabilă este
determinată prin înmulţirea
suprafeţei construite desfăşurate, exprimată în metri pătraţi, cu o anumită sumă fixă
şi un coeficient de corecţie

stabilit în funcţie de rangul
localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, dar nu mai
preia şi regula că, pentru un
apartament amplasat într-un
bloc cu mai mult de 3 niveluri
şi 8 apartamente, coeficientul
de corecţie este redus cu 0,10
puncte.
Eliminarea acestei menţiuni
presupune că fiecare familie
care locuieşte într-un apartament dintr-un bloc cu mai
mult de trei etaje şi opt lo-

cuinţe va plăti de anul viitor
cu până la 10 lei în plus. În
România sunt locuite aproximativ 3,6 milioane apartamente.
Cum se impozitează locuinţele
vechi. O altă facilitate pe care,
conform actualului proiect,
Guvernul nu o va mai păstra
este cea prin care valoarea impozabilă a clădirii, în funcţie
de care este calculat impozitul
anual, este redusă cu 20%
pentru clădirile cu o vechime

de peste 50 de ani la data de
1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă şi cu 10%, pentru
clădirile cu o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani
inclusiv la data de 1 ianuarie
a anului fiscal de referinţă.
Proprietarii de locuinţe din
clădiri vechi vor plăti în consecinţă, de anul viitor, un impozit mărit cu câteva zeci de
lei, deoarece suma de achitat
va fi raportată la o valoare de
impozitare care nu va mai include această reducere.
Noul proiect de Cod Fiscal
elaborat de Guvern nu preia
însă nici regula care stabileşte
că, pentru o clădire utilizată
ca locuinţă şi a cărei suprafaţă
construită depăşeşte 150 de
metri pătraţi, valoarea impozabilă este majorată cu câte
5% pentru fiecare 50 metri
pătraţi sau fracţiune din aceştia. Fără această prevedere,
proprietarii de case cu suprafaţă mare vor plăti de anul viitor un impozit mai mic
comparativ cu cel din prezent.

Topul domeniilor cu muncă la negru
Una din patru persoane care
lucrează în România muncește
la negru. Deși avem peste 6
milioane de lucrători, peste
1,6 milioane sunt fără forme
legale, adică pentru aceștia nu
se achită absolut nicio
contributʼie sau impozit către
stat. Potrivit unor calcule ale
Consiliului Fiscal, dacă în
2005, odată cu introducerea
cotei unice, a existat o creștere
semnificativă a numărului de
contracte de muncă, și peste
un milion de noi posturi au
fost create numai în acest an,
ulterior munca la negru s-a ex-

tins. Una din explicatʼiile oferite de analiști a fost că
autoritătʼile au crescut salariul
minim, ceea ce a determinat
multʼi patroni să nu mai facă
forme legale lucrătorilor. Pe
de altă parte, celelalte dări cu
fortʼa de muncă s-au mentʼinut

la un nivel ridicat.
De-a lungul timpului, domeniul constructʼiilor a condus
detașat topul sectoarelor furnizoare de muncă la negru,
acesta fiind urmat de comertʼul
cu amănuntul, transporturi terestre și de industria ușoară.
În aceste domenii, ponderea
angajatʼilor fără forme legale
este cuprinsă între 37 și 66%.
Ponderi ceva mai reduse sunt
în domeniile industriei alimentare, restaurantelor și fabricării
de mașini, dar și aici peste
15% dintre angajatʼi sunt fără
forme legale.

ANAF a colectat mai mulți bani la buget
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a
încasat venituri bugetare de
88,275 miliarde lei în primul
semestru din 2014, mai mult
cu peste trei miliarde de lei
comparativ cu perioada similară din 2013, când încasările
s-au cifrat la 85,086 miliarde
lei, potrivit datelor ANAF,
citate de Agerpres.
Administraţiile finanţelor
publice au încasat în prima
jumătate a acestui an venituri
din taxe şi impozite de
84,315 miliarde lei, iar autoritatea vamală 3,96 miliarde
lei.
Peste jumătate din veniturile colectate de ANAF -

44,645 miliarde lei - au fost
încasate de Direcţia Generală
de Administrare a Marilor
Contribuabili, în timp ce Direcţia Regională a Finanţelor
Publice Bucureşti a încasat
venituri din taxe şi impozite
de 15,698 miliarde lei.
Din cele opt direcţii regionale ale ANAF, cea mai mică
sumă a fost colectată de Direcţia Regională a Finanţelor
Publice Craiova - 2,567 miliarde lei, care reuneşte judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi,
Olt şi Vâlcea.
Pe judeţe, cele mai mari încasări din taxe şi impozite
sunt realizate în Constanţa 2,611 miliarde lei, Cluj - 1,93

miliarde lei, Prahova - 1,457
miliarde lei şi Braşov - 1,373
miliarde lei, iar cele mai mici
în Mehedinţi - 242,32 milioane lei, Ialomiţa - 257,24 milioane lei şi Călărași - 267,81
milioane lei.
În Bucureşti, încasările administraţiei finanţelor publice
din cadrul ANAF au fost de
13,699 miliarde lei, iar în Ilfov - 1,998 miliarde lei.
În ceea ce priveşte autoritatea vamală, cele mai mari
încasări au fost realizate la
Direcţia Regională Galaţi 1,557 miliarde lei, care reuneşte judeţele Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Buzău
şi Brăila.
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Începe construcţia locului
de joacă aeronautic
Amenajarea locului de joacă având
temă aeronautică
din Centrul Civic va
începe în aproximativ o săptămână.
„Din discuţiile pe care
le-am avut cu partenerii
noştri de la Premium
Aerotec, sperăm ca la începutul lui septembrie
braşovenii să aibă unul
dintre cele mai frumoase
locuri de joacă tematice”, a precizat primarul
Braşovului, George
Scripcaru.
Lucrările vor începe
cu amenajarea aleilor, al- Noul loc de joacă pentru copii va fi amenajat în Centrul Civic
veolelor pentru bănci şi
a împrejmuirii, iar apoi vor fi rotec, vor face deliciul copiilor dintre municipalitate şi Premontate toate elementele care, din Braşov.
mium Aerotec a fost semnat în
speră Primăria şi Premium AeContractul de parteneriat urmă cu aproximativ o lună.

Amplasarea parcului în Centrul
Civic a fost soluţia cea mai
bună găsită de municipalitate

şi firma de avioane pentru a pune capăt reacţiilor negative referitoare
la intenţia iniţială de amplasare a locului de joacă
în Parcul Central. În rest,
proiectul iniţial nu a fost
modificat, iar elementele
vor fi construite şi omologate potrivit normelor
europene.
Elementul cel mai atractiv al noului loc de
joacă va rămâne avionul
de 20 de metri lungime
şi 15 metri lăţime la nivelul aripilor, prevăzut
cu leagăne şi tobogane.
În partea din spate a navei, copiii se vor putea
căţăra pe un perete special, care reprezintă şi
una dintre căile de acces în aeronavă, alături de scări şi de
un tobogan închis de 15 metri.

Alţi doi pereţi de căţărare vor
fi amenajaţi la nivelul aripilor.
Podelele din interiorul avionului vor avea forma unor podeţe
din lemn, care trebuie să dea
senzaţia de mişcare. De aripi
vor fi agăţate leagăne pentru
copiii cu vârsta de peste cinci
ani. În jurul avionului va exista
şi o „pistă” din material cauciucat. Până acum, au amenajat locuri de joacă în Braşov,
prin parteneriat cu Primăria,
firmele Urban (intersecţia străzilor Venus şi Apollo), Comprest (Triaj), Coral Impex (intersecţia Soarelui cu Calea Bucureşti, în zona giratoriului),
iar Schaeffler România a amenajat întreg parcul Livada Poştei, inclusiv cu locul de joacă.
Un proiect asemănător este în
lucru la Kronospan, care doreşte să amenajeze parcul din
zona Fartec.
A.P.

Tabere speciale la mare pentru studenții
defavorizați

Foto: www.anosr.ro

Studenţii cu venituri reduse,
orfani, cu dizabilităţi, de etnie
romă, proveniţi din mediul rural
sau provenitʼi din casele de copii
sau plasament familial, vor putea aplica pentru un loc de tabără la mare pus la dispoziţie
de Alianţa Naţională a
Organizatʼiilor Studentʼești din
România!
Studentʼii doritori trebuie să
completeze până la data de 5
august un formular și să trimită
online o serie de documente
justificative prin care să facă dovada încadrării în cel putʼin una
din categoriile vizate. Informatʼii
complete despre acest proces
pot fi găsite pe pagina web a
federatʼiei – www.anosr.ro.
„Cu gândul la studenții care

întâmpină numeroase probleme
și totuși, cu eforturi și sacrificii
mari din partea lor și a familiei,
reușesc să urmeze studiile universitare, organizațiile membre
ANOSR au hotărât să
folosească locurile de tabără
care le-au fost puse la dispoziție
pentru a ajuta acești studenți
să-și petreacă vacanța la mare.
Vrem să aflăm de la studenții
cu probleme sociale cum se des-

curcă, ce nevoi au și ce putem
face pentru ca parcursul lor în
universități să fie unul cât mai
apropiat de normal. Sperăm ca
inițiativa noastră să aibă ecou
și în acțiunile viitoare ale Ministerului Educației și ale altor
instituții publice cu atribuții specifice” a declarat Cristi Popescu,
vicepreședinte ANOSR
Pentru mai multe detalii, pe
site-ul www.anosr.ro.

Ministerul Sănătăţii: Contribuţiile de
asigurări de sănătate nu vor fi majorate
Ministrul Sănătăţii, Nicolae
Bănicioiu, a precizat, ieri
într-un comunicat de presă,
că nu vor fi majorate contribuţiile la sănătate nici în acest
an şi nici în anii următori. Ministrul a ţinut să precizeze că
o dezbatere în acest sens nu
a avut loc în Guvern.
„Ministerul Sănătăţii nu a
discutat cu Fondul Monetar
Internaţional şi nici cu alte or-

ganisme internaţionale o
eventuală creştere a contribuţiilor la Sănătate. De asemenea, nu a avut loc o asemenea
dezbatere nici în Guvernul
României. Ştiu că acum 4 ani,
în anul 2010, au existat propuneri privind posibile majorări, dar rămase la stadiul de
discuţii. Subliniez faptul că nu
vor fi majorate contribuţiile
la Sănătate”, a afirmat Nico-

lae Bănicioiu. Precizarea vine
după ce secretarul de stat din
Ministerul Sănătăţii Dorel
Săndescu a anuntʼat că CASul ar putea creşte până la 14
la sută. O discuţie în acest
sens urmează să aibă loc cu
reprezentanţii FMI, care au
considerat că o astfel de măsură este „esenţială şi justificată”, a mai spus secretarul
de stat.
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Monument dispărut:
Bastionul Curelarilor

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Pe locul unde astăzi se află Casa Baiulescu (secţie a Bibliotecii Judeţene
George Bariţiu) a fost ridicat cândva
în secolul al XV-lea Bastionul Curelarilor. Construcţia în formă de potcoavă
avea o lungime de peste 40 metri, o lăţime de 14-17 metri şi o înălţime de
15 metri.

Bastionul Curelarilor avea trei nivele
şi un turn de observaţie. În interiorul
Bastionului Curelarilor existau galerii
de lemn pe patru nivele, care permiteau accesul apărătorilor la gurile de
tragere. Incendiul din 1689 a lăsat neatinsă fortificaţia.

pe care a oferit-o drept cadou de nuntă
fiicei sale şi ginerului său, Dr. Gheorghe
Baiulescu. În locul Bastionului Curelarilor a mai fost construită o şcoală
(actualul Liceu Aprily Lajos), cu sprijinul întregii comunităţi româneşti a
Braşovului.

Ruinat în mare parte, în 1887, Bastio- Între 1881-1885, pe terenul Bastionului
Prima menţiune documentară a for- nul Curelarilor este vândut şi demolat. Blănarilor a fost construit Institutul
tificaţiei datează din 1525. Ca şi Ba- Pe locul acestuia Manole Diamandi, de pensii din Braşov, în prezent Recstionul Ţesătorilor şi cel al Fierarilor, un fruntaş braşovean, a ridicat o vilă toratul Universităţii Transilvania.

LOCAL
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Ziua Imnului Naţional
Astăzi, 29 iulie, la ora
12.00, în Piaţa Tricolorului, Prefectura şi Garnizoana Braşov vor
organiza o ceremonie
militară prilejuită de
aniversarea Zilei Imnului Național al României.
„Deşteaptă-te, române!”
este imnul naţional al României încă din 1990. De atunci,
acest imn a fost cântat cu ocazia fiecărui conflict din România, datorită mesajului său
de patriotism şi libertate pe
care îl poartă în el.
Timp de câţiva ani „Deşteaptă-te, române!” a fost şi
imnul naţional al Republicii
Moldova, însă a fost înlocuit
în 1994 cu „Limba noastră”.
Imnul „Deşteaptă-te române” a fost compus şi cântat la
Braşov, de către Andrei Mureşianu, deşi oficial se ştie că
autorul melodiei e Anton
Pann, şi că ar fi fost intonat
pentru prima oară la Râmnicu
Vâlcea.
Compus noaptea. Împrejurările în care a fost scrisă celebra
poezie sunt descrise de soţia

lui Andrei Mureşianu, Susana.
În mai 1848 erau adunaţi la
Braşov mai mulţi fruntaşi ai
românilor, cum ar fi Bălcescu,
fraţii Brătieni, Magheru, Cezar Bolliac, Alecsandri, Bolintineanu. Câţiva dintre
aceştia se înapoiaseră de la
Adunarea Naţională din Blaj,
şi puteau „ţară la cale” în casa
braşovenilor de seamă. ”De
la o asemenea întrunire s-a
întors odată, pe la finea lui
mai, bărbatul ei, târziu după
miezul nopţii, fiind foarte agitat. El nu s-a culcat, ci s-a aşezat la masă de scris şi a scris
până târziu, după ce se făcuse

ziua, mai sculându-se din
când în când de la masă şi
plimbându-se prin odaie, citind din ceea ce scrisese. Erau
strofe din «Deşteaptă-te, române!»”, spune Valer Rus, directorul Muzeului Casă
Mureşenilor. Poezia a fost publicată în numărul 25 din 21
iunie 1848 al „Foii pentru
minte, inimă şi literatură”, sub
titlul „Răsunet”.
Cântat pe Tâmpa. Susana
Mureşianu povestea: „Andrei
Mureşianu şi-a luat băieţii de
români de la gimnaziul catolic
din localitate şi băieţi de la
şcoală primară a neguţătorilor

Şefa de promoţie de la Academia
de Poliţie, repartizată la IPJ Braşov
Loredana Basamac (foto)
a urmat cursurile Academiei
de Poliţie pe care le-a absolvit
cu brio, cu una dintre cele mai
mari medii din istoria instituţiei, adică 9,95. Aceasta, împreună cu alţi cinci cinci colegi
care la fel ca şi ea au absolvit
Academia cu medii de peste
9, au intrat de ieri în rândurile
poliţiştilor braşoveni.
Loredana Basamac are 23
de ani şi a fost şefă de promoţie la Academia de Poliţie
şi fiind din Braşov şi-a dorit
foarte mult să profeseze în
oraşul natal.
„Sunt foarte fericită că am
fost repartizată în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Braşov, mai ales că sunt
din oraş, familia mea este de
aici şi toate proiectele pe care

le-am desfăşurat în decursul
celor 4 ani au fost la Braşov,
cunosc colectivul, am reuşit
oarecum să mă integrez” a declarat Loredana Basamac.
Reprezentanţii conducerii
Inspectoratului Judeţean de
Poliţie Braşov i-au urat bun

venit în echipă Loredanei.
Loredana Basamac împreună cu ceilalţi cinci colegi
proaspăt absolvenţi vor lucra
în departamente precum Poliţia Rutieră, la Investigaţii
Criminale, la Juridic şi la Investigarea fraudelor.

Acţiune de ecologizare După Ziduri
Haine, papuci, pahare de plastic, sticle goale
de şampanie şi chiar şi mobilier! Este recolta
de reziduuri adunată în doar câteva ore de
câţiva tineri de la liberali, democrat liberali
şi de la Forumul german. Au fost umpluţi
zeci de saci de gunoaie din zona După Ziduri,
între Turnurile Alb şi Negru.
Recolta de reziduuri i-a impresionat pe ecologiştii de conjunctură. Ei spun că îşi doresc
un oraş curat, motiv pentru care îi sfătuiesc
pe turişti, dar şi pe braşoveni, să folosească
cu încredere coşurile de gunoi.

români şi s-a dus cu ei pe
Tâmpa, cântând «Deşteaptă-te, române!» După
o melodie veche, tărăgănată, care i s-a potrivit.
Când s-a coborât de pe
Tampa, băieţii îl cântau
de minune. E bine deci să
se ştie că melodia lui
«Deşteaptă-te, române!»
tot poetul Mureşianu i-a
dat-o, cum povestesc mai
sus, şi acest imn mai întâi
a fost cântat, pe urmă a
fost publicat”.
Ucenescu, cantorul din Schei.
Totuşi, anumiţi cercetători
sunt convinşi că Mureşianu
l-a rugat pe cântăreţul Gh.
Ucenescu, de la Biserica Sf.
Nicolae din Schei, să-i dăruiască o melodie pentru imn.
Se pare că Gh. Ucenescu a
adaptat melodia „Din sânul
maicii mele” scrisă de Anton
Pann, şi i-a dat titlul primului
vers – „Deşteaptă-te, române!”. Imnul a fost cântat pentru prima oară la Braşov,
într-o grădina din Schei, şi nu
în dată de 29 iulie 1848 la
Râmnicu Vâlcea, aşa cum este
îndeobşte cunoscut.
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Parc nou, amenajat
100% de voluntari
Până la finalul lunii august,
braşovenii vor avea un nou
parc în zona de sub Tâmpa.
Este vorba despre un spaţiu
inedit, atât ca imagine, cât
şi ca mod de realizare. Noul
parc, amenajat în zona verde
de lângă Direcţia de Tineret
şi Sport, pe un spaţiu care
până acum era în paragină,
va fi un loc interactiv, în care
elevii vor putea participa,
printre altele, la lecţii deschise despre muntele Tâmpa.

Partea inedită a micului parc
stă în faptul că el va fi 100%
rezultatul muncii voluntare
depuse de tinerii de la Asociaţia pentru Integrare Socială şi Protecţia Mediului
„Feed-Back”, prin Centrul de
Voluntariat Braşov. Bugetul
proiectului este de 7.357 de
lei, din care 5.662 de lei reprezintă contribuţia Fundaţiei
pentru Parteneriat şi MOL
România, în cadrul programului Spaţii Verzi.

Tratamente fitosanitare
pentru trandafiri
Municipalitatea a început de
ieri lucrările pentru tratarea
trandafirilor din parcuri şi zone
verzi împotriva bolilor şi dăunătorilor. Substanţele active
folosite sunt Systhane Forte,
utilizată ca fungicid, Karate
Zeon, un insecticid împotriva
afidelor (sau, popular, împotriva păduchilor de plante) şi
Atonik, un îngrăşământ foliar
care stimulează frunzele şi înflorirea abundentă.
Potrivit purtătorului de cuvânt
al Primăriei, Sorin Toarcea,
stropirea plantelor a început

de ieri în Parcul Central şi va
continua în Parcul Trandafirilor, în giratoriul de la Gemenii
şi pe toate spaţiile verzi unde
sunt plantaţi trandafiri. Tratamentele se fac periodic şi se
repetă la fiecare 10-14 zile.

A.P.
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Pe scurt

NASA, dezvăluiri

Ai iPhone? Apple îți poate extrage toate datele personale

cutremurătoare

Datele personale ale utilizatorilor smartphone-urilor Apple,
precum mesaje de tip text, agenda telefonică sau pozele,
pot fi obţinute de angajaţii gigantului american printr-o
serie de tehnici, scrie agenţia Thomson Reuters. Aceleaşi
tehnici folosite pentru a sustrage informaţiile personale
ale posesorilor iPhone-urilor pot fi utilizate şi de autorităţi
sau de alte persoane care au acces la calculatoarele la
care au fost conectate smartphone-urile, potrivit specialistului în securitate cibernetică Jonathan Zdziarski, scrie
money.ro. Utilizatorii iPhone-urilor nu sunt notificaţi atunci
când rulează aceste servicii şi nici nu le pot dezactiva,
a precizat Zdziarski. „Am creat sistemul iOS astfel încât
funcţiile de diagnostic să nu compromită intimitatea utilizatorilor şi securitatea datelor acestora, însă avem încă
nevoie de informaţii pentru departamentele de IT, dezvoltatori şi pentru soluţionarea problemelor tehnic”, au
menţionat oficialii Apple.

ADN-ul electronic ar putea înlocui parola la conectarea la net

O puternică furtună solară
a ratat Pământul cu puțin
și ar fi putut perturba toate
circuitele electrice și „trimite civilizația contemporană în secolul al
XVIII-lea”, a făcut cunoscut
NASA, citată de AFP.
O furtună solară ar fi putut
arunca Pământul în întuneric
Furtuna, care a avut loc pe 23
iulie 2012, cea mai puternică
din ultimii 150 de ani, a ratat

Terra cu putʼin, potrivit unui comunicat al Agentʼiei spatʼiale
americane, publicat miercuri
pe site-ul său. “Dacă eruptʼia ar
fi avut loc cu o săptămână mai
devreme, Pământul ar fi fost în
prima linie”, a subliniat cercetătorul Daniel Baker de la Universitatea din Colorado.
Satelitul STEREO-A, care
supraveghează furtunile solare, a putut să observe cu mare
exactitate desfășurarea acesteia, permitʼând oamenilor de
știintʼă să tragă concluzia că
furtuna din 2012 a fost la nivelul celei din 1859.

Academia de Știintʼe a Statelor Unite a apreciat că impactul unei furtuni de amploarea
celei din 1859, dacă ar lovi Pământul, ar costa economia
mondială 2.000 de miliarde de
dolari și ar provoca pagube de
o amploare neobișnuită. Furtunile solare pot afecta cu
ușurintʼă retʼelele electrice și întrerupe comunicatʼiile, internetul, transporturile aeriene sau
orice alt sistem care se bazează
pe electricitate.
Furtunile solare iau naștere
la suprafatʼa Soarelui. Aceste
explozii sau ejectʼii de masă co-

ronală (EMC) proiectează plasmă ionizată în spatʼiu cu viteză
mare. Vânturile solare încărcate
cu puternice radiatʼii ce rezultă
în urma acestor ejectʼii de masă
coronală provoacă furtuni geomagnetice care interactʼionează
cu câmpul magnetic terestru.
Există un risc de 12% ca o
furtună solară puternică să lovească Pământul în următorul
deceniu, potrivit fizicianului
Pete Riley care a publicat la începutul anului un articol în legătură cu acest subiect în revista
Space Weather.

O echipă de cercetători britanici a pus la punct un sistem
de identificare a unui internaut după comportamentul lui
online. Aplicarea tehnologiei numite eADN va permite
conectarea la calculator sau la telefonul mobil fără parolă
și va contribui la eradicarea furtului de identitate pe internet, relatează luni 20minutes.ch. Modelul pus la punct
de colectivul de la Oxford BioChronometrics înregistrează,
printre altele, viteza cu care se tastează, felul în care
este manipulat mouse-ul sau modul de a ține smartphone-ul. În total, 500 de feluri de a acționa, care alcătuiesc
un număr de combinații pe care specialiștii de la Universitatea din Oxford le numesc „ADN electronic” (eADN).
a și ADN-ul, eADN-ul este aproape imposibil de falsificat,
întrucât este foarte greu să nu fii tu însuți când te conectezi
la internet, a declarat Adrian Neal, director al Oxford BioChronometrics, pentru The Guardian.

Biblioteca de unde poți împrumuta drone
Studentʼii de la Universitatea
Florida de Sud din Statele Unite vor putea împrumuta de la
toamnă drone de la biblioteca
din campus, ca și
cum ar împrumuta cărtʼi.
Conditʼia
este să fi
învătʼat să piloteze și să fie
îndrumatʼi
de un profesor, relatează USA
Today, preluat de lefigaro.fr.
Potrivit decanului bibliotecilor din unitatea de
învătʼământ, Universitatea Florida de Sud este prima care
propune acest serviciu. În ca-

drul unui program care vizează
dezvoltarea cunoștintʼelor digitale, universitatea a achizitʼionat
două drone de 1.500 de dolari

fiecare. Ele pot filma și zbura la peste 100 m de
sol, permitʼând studentʼilor să
realizeze un plan dinamic al
campusului. Pot fi utilizate și
la cursuri, mai ales la cele de

inginerie.
Pentru a le împrumuta,
studentʼii trebuie să prezinte
mai întâi un proiect academic.
Nu este vorba de „filmarea unor petreceri din
campus”, atrage atentʼia universitatea, ci de
„o utilizare pedagogică” a
dronelor.
După a probarea
proiectului,
studentʼii urmează un curs de pilotaj și sunt
îndrumatʼi de un profesor.
După ce trec de aceste etape,
ei pot împrumuta dronele de
la bibliotecă, ca pe cărtʼi.

Dispozitivul FingerReader, sistem
ingenios de lectură pentru nevăzători
Dotat cu o cameră și cu un soft
adecvat, dispozitivul FingerReader citește texte pentru persoanele
cu deficientʼe de vedere și nevăzători. Un sistem de vibratʼii permite să nu se piardă rândul,
relatează maxisciences. com.
Este un sistem ingenios care
ar putea fi de mare ajutor pentru
nevăzători: dispozitivul le va permite să citească cărtʼi sau orice alt
document numai urmărind rândurile cu degetul. Conceput la

prestigiosul Massachussetts Institute of Technology (MIT), FingerReader este un aparat care
citește cu voce tare, electronic,
orice text pe suport de hârtie sau
digital.
Fabricat cu ajutorul unei imprimante 3D, prototipul va ușura
considerabil viatʼa nevăzătorilor.
Potrivit descrierii furnizate de inventatorii lui, FingerReader se
pune pe degetul arătător, iar utilizatorul nu trebuie decât să par-

curgă rândurile ca să le audă citite
de aparat. O cameră vizualizează
cuvintele și rândurile și trimite o
mică vibratʼie atunci când cititorul
pierde rândul. Aparatul actʼionează la fel la capătul rândului
sau la începutul lui. Citirea se face
în timp real.
Produsul nu are încă un pretʼ,
fiind încă în stadiul de prototip,
dar realizatorii lui speră să îl dezvolte și să îl comercializeze cât
mai curând posibil.
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S-au temut,
au pierdut!

FC Brașov a debutat cu stângul în noua stagiune

FC Brașov a început cu stângul
noua editʼie de campionat. Buga
și compania au fost învinși în prima etapă a sezonului 2014-2015,
pe propriul teren, cu scorul de 10 (1-0) de Petrolul Ploiești. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat
de Teixeira, în minutul 38, care
a înscris cu un şut plasat de la 16
metri, după ce a făcut o cursă de
50 de metri cu mingea la picior,
după o gafă impardonabilă a lui
Aganovic. În minutul 85, Mutu
a ratat un penalti pe care tot el la obţinut după un fault în careu
comis de Aganovici. Stegarii puteau egala în minutul 88, dar lovitura de cap a lui Liviu Ganea
a fost retʼinută de Pecanha.
Jocul greșeala așteaptă... Antrenorul galben-negrilor, Cornel Ţălnar, crede că fără gafa croatului
Aganovic, meciul ar fi avut alt
istoric. „A fost o altă atitudine
faţă de Cupa Ligii, o altă implicare. Îi felicit pe jucători. A fost
un rezultat mincinos, un rezultat
de egalitate era mai corect. Păcat
de acea gafă a lui Aganovic. Nu
dau vina pe arbitraj, dar puteam
avea două penalty-uri. Am întâlnit
una dintre cele mai puternice formaţii din Liga 1. A fost o greşeală
impardonabilă. Păcat că nu am
înscris un gol şi să terminăm la
egalitate”, a spus Cornel Ţălnar
la Look TV.
Câștigă Brașovul la masa verde?
Partida dintre FC Braşov și Petrolul a adus şi un caz controversat, de la care „stegarii" speră să
obţină victoria la masa verde.
Goalkeeperul Petrolului, Pecanha, a fost eliminat în penultima
etapă a sezonului trecut şi suspendat două etape. Cum în România a fost înfiinţată o nouă
competiţie, Cupa Ligii, a apărut
discuţia dacă şi în această întrecere sunt ispăşite etapele de suspendare. Practic, dacă se ia în
calcul şi Cupa Ligii, Pecanha

Fostul stegar Teixeira, a fost cel mai bun om al „lupilor”!
avea drept de joc contra Braşovului, deoarece îşi ispăşise ultima
etapă de suspendare în meciul
cu „U” Cluj. În caz contrar, Petrolul ar urma să piardă meciul
cu 3-0. Costantin Zotta,
președintele celor de la FC Brasov, a explicat ieri dimineatʼă de
ce echipa sa trebuie să câștige
partida cu scorul de 3-0. „E adevărat, am contestat dreptul de joc
al lui Pecanha, deși nu era nici
măcar nevoie. Regulamentul spune că sesizarea se face din oficiu,
nefiind necesară contestația uneia
dintre echipe. Moral este ca toată
lumea să respecte regulamentul.
Tot Petrolul a folosit anul trecut
un număr de jucători extracomunitari peste regulamente. Anul
trecut nu s-a întâmplat asta probabil tot din cauza unor telefoane
date la Ligă, iar noi am fost
nevoiți să ne luptăm pâna în ultima etapă pentru salvarea de la
retrogradare. Cei de la Petrolul

ne-au fost superiori, poate dacă
nu greșeam copilărește era altceva. Însă noi am avut o ocazie
foarte mare în minutul 81, iar
Pecanha a blocat. Acum eu întreb, este moral? Haideți să respectăm regulamentele. E posibil
ca regulamentul să se schimbe,

e normal. Dar până atunci trebuie să respectăm regulamentele
în vigoare! Din punctul meu de
vedere suntem îndreptățiți să
câștigăm cu 3-0 meciul cu Petrolul”, a spus Constantin Zotta,
președintele lui FC Brașov, la
Ora Exacta în Sport.
Petrolul se apără! De cealaltă
parte, Mario Nicolae, managerul
sportiv al Petrolului, i-a replicat
lui Zotta. „Faptul că nu este specificat în regulament, nu înseamnă că nu este o competiție
oficială. Supercupa nu este și ea
tot un meci oficial? După cum
pun cei de la Brașov problema,
nici Supercupa nu ar trebui să se
pună, pentru că nu este trecută
în regulament. Noi ne-am consultat cu cei de la LPF și am primit acceptul. Nu avem o hârtie
scrisă. Am discutat și cu Răzvan,
am vorbit cu oamenii care se
ocupă de competiții la LPF. Cupa
Ligii este o competiție oficială,
se spune clar că jucătorul care
ia cartonaș în Cupa Ligii, stă în
celelalte competiții. În cazul ăsta,
nu trebuie să fie același regulament și atunci când e vorba de
o eliminare în celelalte
competiții?”, a spus oficialul celor
de la Petrolul.

FC Brașov - Petrolul Ploiești 0-1 (0-1)
F.Teixeira min.38
FC Braşov: Fl. Iacob - Vagner, Machado, Leko, Barna
- Constantinescu (Enceanu '87), Aganovici, C. Munteanu,
Serginho - Păun (Grigorie '46), Buga (L. Ganea '59)
Antrenor: Cornel Ţălnar
Petrolul Ploieşti: Pecanha - Alcenat, Geraldo, Hoban,
Beţa (Fanchone '55) - Marinescu (Albin '65), De Lucas
- Priso, Mutu, Teixeira - Tamuz (Mustivar '74)
Antrenor: Răzvan Lucescu.
Cartonaşe galbene: Leko '44, Constantinescu '55, Machado '73, C. Munteanu '86 / Beţa '45, Pecanha '86.
Arbitri: Adrian Cojocaru (central) - Ovidiu Artene, Sebastian Stoianov (asistenţi) - Cătălin Popa (rezervă)
Observatori: Dan Petrescu, Viorel Ilinca

ţiune de prelungire pentru încă
un an din partea clubului. „Este
un jucător pe care ni l-am dorit
foarte mult şi ne bucurăm că a
ajuns la Iaşi. Contractul său este
confidenţial, dar vă asigur că

Mediașul dă prima surpriză!

Ediția cu numărul 97 a primei ligi de fotbal a debutat vineri,
iar pînă la ora jocurilor de aseară, se consemnaseră o singură
supriză: victoria celor de la Gaz Metan Mediaș, la Botoșani.
Duminică seara CFR Cluj a făcut instrucție cu Ceahlăul
Piatra Neamț: 4-0! Rezultatele înregistrate în meciurile din
prima etapă a Ligii I, sunt următoarele:
Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 0-2 (Fatai 11’, Budescu
13’)
CS Universitatea Craiova - Pandurii Târgu Jiu 1-1 (Curelea
86’ / Shalaj 74’).
ASA Târgu Mureş - Universitatea Cluj 0-0.
Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti 1-3 (Pancu 23’ / Keşeru
28’, Popa 66’, Chipciu 72’).
FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş 0-3 (Todea 2’, Tahar 55’
(penalti), Figliomeni 88’).
CFR Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0 (Tade 33’, 42’, Florin
Costea 52’, Negruț 57’).
FC Braşov - Petrolul Ploieşti 0-1 (Teixeira 38’).
Aseară s-au disputat ultimele două partide ale rundei inaugurale: CSMS Iaşi - FC Viitorul și Dinamo Bucureşti - Oţelul
Galaţi. Jocurile s-au terminat după închiderea ediției.

Aktobe-Steaua se vede la TV!

Suporterii Stelei au avut ceva emoţii legate de incertitudinea
care plana asupra transmiterii la TV a meciului pe care
favoriţii lor îl vor disputa miercuri, pe terenul lui Aktobe, în
turul III preliminar al Ligii Campionilor, dar acestea au fost
spulberate luni. Postul de televiziune DigiSport a cumpărat
drepturile pentru a retransmite partida din Kazahstan, astfel
că fanii roş-albaştrilor vor putea să-i urmărească live pe
Chipciu şi Adi Popa. Manşa tur dintre Steaua şi Aktobe va
avea loc miercuri, de la ora 18:00 (ora României) şi va fi
transmisă în direct pe DigiSport 1. Returul este programat
pentru data de 6 august, pe Naţional Arena. Învingătoarea
se va califica în play-off-ul pentru accederea în grupele Ligii
Campionilor, în timp ce învinsa se va lupta pentru un loc în
grupele Europa League.

Rio Ferdinand la QPR!

După 12 ani la Manchester United, Rio Ferdinand va continua
în Premier League. Fundașul devenise jucător liber de contract după despărţirea de formația sa de suflet și a stat mult
pe gânduri dacă va continua sau nu pe teren.
Într-un final, apărătorul de 35 de ani a acceptat oferta lui
Harry Redknapp și a semnat pentru Queens Park Rangers,
nou-promovată în campionatul englez în această vară.
Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă doar pentru
un sezon. Rio Ferdinand va face cuplu în centrul apărării
cu Steven Caulker, fotbalist pe care QPR i-a plătit 8 milioane
de lire lui Cardiff în această perioadă de mercato.

Fetele ok, băieții nu prea...

Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă în continuare locul 3 în clasamentul profesionist (WTA), dat publicității
ieri, devansată de americanca Serena Williams și de chinezoaica Na Li. Sorana Cîrstea a coborât șase locuri față
de săptămâna precedentă și se află pe 35, Monica Niculescu
a urcat o poziție, pe 57, Irina Begu staționează pe 64, în
timp ce Alexandra Dulgheru a urcat două trepte, fiind pe 94.
Alexandra Cadanțu, care nu cu mult timp în urmă era în ''top
100'' a ajuns acum pe 183, după o coborâre vertiginoasă
de 42 de locuri, în timp ce Andreea Mitu a reușit un salt de
30 de poziții, fiind pe 164. Tenisul masculin românesc continuă declinul din ultima perioadă, fapt evidențiat și de pozițiile
jucătorilor din clasamentul mondial (ATP), unde ''veteranul''
Victor Hănescu ocupă locul 148, după ce a coborât 19 poziții
față de săptămâna trecută. În ultimii aproape 7 ani de carieră
Hănescu (32 ani) a ocupat o poziție mai slabă doar în iunie
2012 (153, timp de trei săptămâni). Alți doi jucători români,
Adrian Ungur și Marius Copil, ocupă și ei poziții modeste:158
respectiv 178.

Nimic nou în apă: Serbia e campioană!

Wesley a semnat cu Iașiul!
Atacantul brazilian Wesley
Lopez este jucătorul Iaşiului, în
mod oficial. Fostul golgeter al
României a semnat în această
dimineaţă pe un sezon cu noupromovata din Copou, cu op-
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nu este nimic ieşit din comun,
va avea un contract la fel ca şi
ceilalţi jucători. El a venit la Iaşi
cu inima, pentru a face performanţă, iar acest lucru contează
foarte mult. Veţi vedea că Iaşiul

va face o figură frumoasă în
acest sezon. Este normal ca pretenţiile suporterilor să crească
după acest transfer”, a declarat
preşedintele executiv al Iaşiului,
Florin Prunea.

Echipa naţională de polo pe apă a Serbiei a câştigat Campionatul European din 2014, după ce a învins în finala turneului de la Budapesta reprezentativa ţării gazdă, Ungaria,
scor 12-7. Sârbii şi-au păstrat astfel titlul suprem câştigat în
2012 în faţa Muntenegrului. În total, este al şaselea titlu din
istoria Serbiei, aici fiind incluse şi trofeele obţinute de Iugoslavia sau Serbia-Muntenegru. În finala mică a turneului de
la Budapesta, Italia a învins Muntenegru cu 11-9. România
a încheiat competiţia pe locul opt, fiind învinsă în meciul
pentru locul şapte de către Spania. Următoarea ediţie a
competiţiei va avea loc în 2016, la Belgrad.

DIVERTISMENT

Înscrie-te la
Stand Up Fest
Înscrierile pentru Stand Up
Fest 2014, concursul naţional de stand up comedy, au
început!
Aflat la cea de a doua ediţie,
Stand Up Fest îi invită pe comedianţii români la cel mai mare
duel al glumelor. Pentru a putea intra în competiţie, participanţii trebuie să trimită până
pe 10 septembrie pe site-ul
www.standupfest.ro un
material care să îi
reprezinte ca artişti: un text, o
glumă sau un link
video cu una dintre reprezentaţiile
lor.
Concurenţii cu cele mai bune glume se vor întrece apoi în cadrul festivalului, pentru câştigarea premiului
de 1.000 de Euro. Numele celor 20
de standupperi selectaţi pentru a

susţine show-uri în cadrul Stand Up
Fest 2014 vor fi anunţate pe data
de 15 septembrie.
Stand Up Fest este cel mai mare
festival de stand up comedy din ţara
noastră. Juriul care va analiza atât
materialele trimise de
participanţi, cât şi
prestaţiile concurenţilor, este format
din Narcisa Sarboiu,
Claudiu
Teohari şi
Marius Cisar (director
al Centrului Cultural Reduta).
Stand Up Fest va avea loc în perioada 26-29 septembrie la Centrul
Cultural Reduta din Braşov.
Stand Up Fest este un eveniment
organizat de Asociaţia Culturală
Fanzin, în parteneriat cu Centrul
Cultural Reduta şi Artitude.

Taifas literar
Uniunea Scriitorilor – Filiala Braşov şi Muzeul Casa
Mureşenilor vă invită astăzi,
29 iulie, la ora 16.00 la untaifas literar în Saloanele Casei Mureşenilor (Piaţa Sfatului
nr. 25) consacrat poemului
epic EXODUL de Daniel
Drăgan, inspirat de bejania
planetară a românilor transilvăneni în anii Primului Răz-

boi Mondial. Poemul va fi
prezentat în lectură publică
de autor cu concursul actorului şi poetului Adrian Munteanu şi al violoncelistului
Sebastian Vârtosu, solist al Filarmonicii din Braşov. Vor
urma comentarii moderate de
poetul Laurenţiu-Ciprian Tudor şi eseistul Virgil Borcan.
Intrarea e liberă.

Bancuri
◾ Un melc bate la uşa unui urs. Iese
ursul, se zgâieşte, nu vede pe nimeni, după care se uită în jos şi dă
de melc. Enervat, îl ia pe melc de
guler şi-l azvârle cât poate de departe. După şase luni se aud iar bătăi
în uşa ursului, care iese din casă şi
dă cu ochii de melc. Melcul, nervos:
– Ia ascultă, bă, ce-a fost faza asta
de adineauri?

◾ Un tip intră într-o berărie:
– Daţi-mi o bere, îmi aştept nevasta
aici.
– Brună sau blondă? îl întreabă chelnerul.
– Nu ştiu, de abia a intrat la coafor.
◾ Judecătorul către inculpat:
– De ce nu v-aţi luat un avocat?
– Toţi avocaţii au refuzat să mă apere când şi-au dat seama că eu întradevăr nu am furat cele 5 milioane.

Astăzi în Braşov
NEW YORK MELODY -digital(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104 minute, Comedie, Romantic
ora: 15:30

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

HERCULES -3D– -PREMIERĂ(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 18:15, 20:00

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:15, 17:45

MEA CULPA
-digital– -PREMIERĂ(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
orele: 18:00, 19:45

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:15, 22:00

ÎN ORDINEA DISPARIŢIEI
-digital(KRAFTIDIOTEN)
(N-15), 115 minute, Comedie, Crimă
ora: 13:00
AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D– şi -2D(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri,
dublat
orele: 13:30, 16:15
SEX TAPE -digital(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 20:15, 22:15

CANIBAL -digital(IM-18), 116 minute, Thriller
ora: 21:45

Expoziţii
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt invitaţi
să descopere o colecţie de 38 de cărţi în miniatură,
din patrimoniul Muzeului „Casa Mureşenilor”
Braşov.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite.
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014)
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. O prietenă/un prieten ar vrea să te însoţească în vacanţă, însă nu are curaj să îţi spună. În caz că nu te incomodează, pune-i tu marea întrebare.
Taur. Astăzi te vei alia cu un bun prieten sau cu un coleg
pentru ceva măreţ. Stai bine la capitolul energie, însă în
aceste condiţii ea se va dubla şi veţi fi de neînfrânt.
Gemeni. Cineva te ia prea mult în serios astăzi. Toţi cei din
jurul tău îşi dai seama când glumeşti sau nu, doar acea persoană este mult prea aiurită pentru a realiza.
Rac. Nu stă cu inima strânsă astăzi pentru că vezi că lucrurile
îţi merg bine, meriţi asta din plin. Viaţa ta devine din ce în
ce mai frumoasă dacă rămâi pe direcţia bună.
Leu. Pui prea mult suflet în orice astăzi şi ar trebui să eviţi
orice influenţă negativă din jurul tău. Gândeşte-te mai mult
la tine şi mai puţin la alţii, altfel vei fi nefericit/ă.
Fecioară. Dacă ţi-ai făcut un plan de vacanţă, astăzi este momentul să îl pui în practică. Dacă nu, grăbeşte-te să pui la
punct detaliile pentru o plimbare lungă.
Balanţă. Dă frâu liber creativităţii tale astăzi, astrele ţin cu
tine şi îţi vor deschide noi uşi. Lucrurile pe plan profesional
ar trebui să se mişte destul de repede.
Scorpion. Nu este un bun moment pentru a aştepta tratament
special din partea şefilor sau a altor persoane superioare
ţie. Dacă vrei să obţii ceva, atunci trebuie să minţi puţin.
Săgetător. Latura ta creativă iese din nou la iveală, însă e
posibil să îşi pună amprenta în bucătărie. Încearcă să găteşti
ceva, iar apoi bucură-i pe cei dragi cu o gustare delicioasă.
Capricorn. Colegii tăi îţi vor face probleme astăzi, însă vestea
bună este că te poţi izola de ei. Încearcă să stai cât mai mult
plecat/ă şi să îţi găseşti de lucru chiar şi în pauza de masă.
Vărsător. Schimbările bruşte nu îţi pică atât de uşor precum
o fac alţii. Aşa că astăzi ai ceva de muncă. Ajută-te să te
adaptezi mai uşor înconjurându-te de oameni optimişti.
Peşti. Cei din jurul tău sunt mult mai dificili decât de obicei,
dar ce poţi face? Este una dintre acele zile în care trebuie
să tolerezi mai mult şi să ajuţi mai mult.

Sudoku
6
9
8
2
4
1
5
3
7

4
3
7
5
9
6
8
2
1

1
2
5
8
7
3
6
9
4

7
6
9
3
1
5
4
8
2

2
5
3
4
8
7
1
6
9

8
1
4
6
2
9
7
5
3

9
4
6
1
3
8
2
7
5

5
7
2
9
6
4
3
1
8

3
8
1
7
5
2
9
4
6

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

10

Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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„Îngrijirea monumentelor istorice şi de artă”
Braşovul, cu bogata sa
tradiţie şi istorie, se
înscrie în cultura naţională cu un „însemnat
număr de monumente
istorice şi lucrări de artă
monumentală”, scria R.
Pleşa, care considera că
grija faţă de acest patrimoniu bogat constituia
„nu numai o manifestare a preţuirii şi respectului pe care le datorăm
înintaşilor noştri, ci şi o
îndatorire patriotică
pentru viitorime”.
Pe această linie, la Braşov
şi în alte localităţi ale judeţului
exista în 1979 o preocupare

susţinută pentru restaurarea
şi îngrijirea lor în cele mai
bune condiţii, iar în „anii socialismului, numeroase monumente şi lucrări de artă
monumentală, printre care
Turnul Alb, Poarta Ecaterinei,
Bastionul Ţesătorilor, Biserica
Sf. Nicolae, Prima şcoală românească din Şcheii Braşovului, o parte a zidului cetăţii
de sub Tâmpa, clădirea Muzeului judeţean, Cetatea Făgăraş, Cetatea Prejmer şi
altele au fost complet restaurate”. În iulie 1979 se executau lucrări de restaurare la
Cetăţuie, care va deveni un
„frumos loc de agrement al
Braşovului”, la turnul clădirii

Muzeului judeţean, ca şi la
alte obiective istorice din municipiu şi judeţ.
Dacă majoritatea monumentelor erau întreţinute cu
grijă, R. Pleşa arăta că în acest
domeniu se manifestau încă
„unele neglijenţe”. De par egzamplu, „Poarta Şchei”, scria
un cititor al „DN”, se găseşte
într-o „stare de degradare
continuă, având tencuiala căzută, iar ţiglele de pe acoperiş
sparte”. Subscriind opiniei corespondentului, Pleşa adăuga
la aceasta că trebuia mai bine
îngrijit şi monumentul eroilor
de la Bartolomeu. În parcul
din vecinătatea liceului „Andrei Şaguna” a fost ridicat

cam de multă vreme
bustul lui Ciprian Porumbescu (noi îl numeam, ironic, bustul
călare), dar statuia întârzia să se arate. Mai
multă atenţie ar necesita
apoi Turnul Negru, ca
şi zidul cetăţii de sub
Tâmpa, până la Bastionul Ţesătorilor, ca să nu
mai vorbească R. Pleşa,
de exemplu, de „străvechea cetate Braşovia” de
pe Tâmpa.
Deşi restaurată, Prima
Școală Românească din
Şchei mai avea încă
„unele spaţii care n-au
fost complet amenajate,
iar magaziile
improvi-

Fonograful lui Edison, ascultat în premieră la Braşov
Astăzi şi mâine i se dă
ocazia publicului braşovean să
vadă

şi

să

asculte fonograful lui Edison, cea mai
frumoasă şi mai importantă invenţie
a secolului nostru. Fonograful e de cea
mai nouă ediţie, din 1890, cu a 20-a îmbunătăţire şi reproduce cu mare precizie sunete de orice categorie: glasul omului
în vorbire şi cântare, discursuri,
declamaţiuni, râsete cu hohot,
apoi sunetele muzicale precum
fluier şi chiar muzica unei întregi orchestre militare. Aceste două zile cât va sta dl.
E. Paluşovsky (proprieta-

rul
i n strumentului)
în Braşov, la

zate din jurul Bisericii Negre”,
făceau „notă discordantă” cu
aceste monumente istorice.
Dincolo de hotarele municipiului, la Râşnov şi Rupea,
cetăţile săseşti necesitau de
asemenea lucrări de restaurare
pentru conservarea lor. Dar
până atunci, se impuneau
„măsuri urgente pentru curăţirea de buruieni şi arbuşti a
spaţiului interior şi dimprejur”. După câte ştia R. Pleşa,
mare parte din monumentele
istorice şi de artă au fost date
spre îngrijire unor instituţii de
învăţământ şi organizaţii
U.T.C. Aşa e, U.T.C. chiar nu
avea cum să aibă grijă de monumentele respective, ea ocupându-se de
îndoctri-

narea comunistă a tinerilor,
am adăuga noi. Din păcate,
aportul acestora la întreţinerea
şi păstrarea în bune condiţii a
acestui senzaţional patrimoniu
istoric şi cultural, nu se prea
făcea simţit. Problema în discuţie nu se afla nici în atenţia
consiliilor populare respective
sau a altor beneficiari care
ocupau unele spaţii declarate
monumente istorice. Or, păstrarea şi îngrijirea monumentelor şi de artă exprimau
într-un fel „respectul pe care
sîntem cu toţii datori să-l acordăm trecutului glorios al poporului şi culturii patriei
noastre”, concluziona R. Pleşa.
(„Drum Nou” – Iulie 1979)
Iulian Cătălui

Hotelul Central Nr. 1 (strada
Lungă nr. 5), va prezenta publicului vocile diferiţilor cântăreţi
artişti,
apoi
declamaţiuni şi piese muzicale executate pe instrumente muzicale precum şi
orchestra întreagă. Recomandăm atenţiunea publicului această interesantă şi
instructivă producţiune cu
fonograful lui Edison.
(Gazeta Transilvaniei,
nr. 168, 30 iulie 1891)
Mihaela Lupu

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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Opel lansează un
rival pentru Dacia
General Motors (GM) intenţionează să intre pe
piaţa maşinilor ieftine
din Europa, pentru a recupera din cota de piaţă
pierdută prin lansarea
unei linii low-cost produsă sub marca Opel,
care ar putea concura
modelele realizate de
grupul francez Renault
la uzina Dacia, potrivit
Financial Times.
„Dacia este o mare realizare. GM nu este nicidecum Dacia, dar acest întreg segment
low-cost şi entry level este
foarte interesant. Ei trebuie
admiraţi. Este cert că ne uităm
la acest segment”, a spus KarlThomas Neumann, director
executiv Opel, divizia europeană a GM.
Compania americană intenţionează să utilizeze noua linie
low-cost pentru a recupera te-

Corsa, actual model ieftin de la Opel, ar putea fi baza de plecare pentru un concurent al Daciei
renul pierdut după decizia costisitoare de anul trecut de a
retrage marca Chevrolet din
Europa.
„Am avut Chevrolet, care
arăta ca o maşina ieftină, dar
nu a fost. Credem că este fezabil pentru Opel să vină cu

un produs entry-level, mai ales
acum, când Chevrolet a fost
retras de pe această piaţă”, a
continuat Neumann într-un interviu acordat Financial Times.
Publicaţia notează că Dacia,
deţinută de Renault, a devenit

BMW M2 va suferi o serie de schimbări estetice,
capabile să îl diferenţieze
de actualul M235i. Asta înseamnă extensii generoase
pentru pasajele aripilor,
jante mai mari, un eleron
montat pe portbagaj şi un
kit aerodinamic complex, capabil să îmbunătăţească apăsarea la viteze mari.
Garda la sol va fi redusă
considerabil, iar în spatele jantelor se va ascunde un nou sistem de frânare, trădat doar de
o serie de etrieri albaştri. Spa-

tele va fi dominat de un deflector din fibră de carbon şi
de o evacuare cu patru terminaţii. De altfel, BMW va face
uz intens de fibră de carbon,
având în vedere că poate produce cu costuri reduse acest
material uşor. El va ajuta şi la
reducerea masei totale, M2
urmând să fie ceva mai uşor
decât M235i.
Mai uşor, dar mai puternic,
pentru că motorul cu şase cilindri în linie, de 3.0 litri, va
fi recalibrat pentru a livra între 370 şi 380 de cai putere.

Noua generaţie a modelului mini
marca Toyota pleacă de la 9.200 de euro
Toyota Aygo, modelul de
oraş al japonezilor ajuns deja
la a doua generaţie, este disponibil şi pe piaţa din România.
Cea mai ieftină versiune costă
9.237 euro cu TVA inclus, reprezentând versiunea 1.0 benzină cu o caroserie cu trei uşi.
În cazul în care se doreşte o
caroserie cu cinci uşi, aceasta
are un preţ de pornire de
10.289 euro cu TVA inclus.
Pentru alegerea unei transmisii
robotizate MultiMode cu cinci
trepte, clienţii trebuie să achite
minimum 11.129 euro, potrivit
listelor de preţuri publicate de
reprezentanţii Toyota. Indiferent de transmisie, motorizarea

Grupul auto american Ford Motor Co a anunţat, un profit
net peste aşteptări pentru al doilea trimestru al acestui
an, în condiţiile în care a înregistrat un profit record în
America de Nord şi a reuşit să înregistreze un mic profit
în Europa pentru prima dată în ultimii trei ani. În perioada
aprilie-iunie 2014, Ford a realizat un profit net de 1,3 miliarde de dolari, sau 32 de cenţi pe acţiune, în creştere
cu 6% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Veniturile trimestriale au scăzut cu un procent, până la
37,4 miliarde de dolari, dar cu toate acestea au depăşit
estimările analiştilor care mizau pe un rezultat de 36,2
miliarde de dolari. În pofida scăderii vânzărilor, Ford a
raportat cel mai mare profit operaţional înregistrat vreodată în America de Nord, 2,4 miliarde de dolari. De asemenea, în Europa, Ford a realizat un profit de 14 milioane
de dolari, o îmbunătăţire semnificativă faţă de pierderile
de 320 de milioane de dolari înregistrate în urmă cu un
an. Ultima dată când divizia Ford din Europa a înregistrat
un profit net a fost în anul 2011.

Renault va construi vehicule utilitare pentru Fiat

BMW M2, scos pe piaţă în toamna lui 2015

BMW lucrează în prezent
la un succesor pentru vechiul
Seria 1 M. Acesta se va numi
M2 şi va sosi pe piaţă abia în
toamna lui 2015. Sub capotă
va ascunde aproximativ 380
de cai putere, scrie automarket.ro.

Ford a revenit pe profit şi în Europa

standard este o
unitate de 68
CP, care asigură
un cuplu motor
de 95 Nm la
4.300 rpm şi
atinge puterea maximă
la 6.000 rpm.
Motorizarea de 1.33 litri încă
nu este oferită în ţara noastră.
Toyota Aygo promite un
consum de 4.1 litri/100 de km
cu noul motor de un litru
Aygo are o masă cuprinsă
între 855 şi 910 kilograme, fiind mai uşor decât precedesorul său. Caroseria are o lungime
de 3.455 milimetri, o lăţime

de 1.615 milimetri şi o înălţime
de 1.460 milimetri. Ampatamentul este de 2.340 milimetri.
Ecartamentul faţă este de 1.430
de milimetri, cu 10 milimetri
mai mare decât cel al punţii
spate. Consumul mixt al modelului este de 4.1 litri la sută,
în timp ce emisiile de CO2 sunt
de 95 de grame pe kilometru.

cel mai valoros activ din Europa al producătorului francez.
GM se gândeşte să lanseze
un SUV de dimensiuni mici
şi un model mai mic decât
Opel Astra într-o plajă de preţ
similară celei practicate de
Dacia, a mai spus Neumann.

Constructorii auto Renault şi Fiat au anunţat că au semnat
un acord potrivit căruia Renault va furniza Fiat un vehicul
comercial uşor bazat pe o platformă Renault. Producţia
şi asamblarea vehiculului Fiat vor fi asigurate începând
din al doilea semestru al anului 2016 de Renault pe baza
modelului Renault Trafic, însă designul vehiculului va fi
dezvoltat de Fiat. Acest proiect ar putea fi înmânat uzinei
Renault de la Sandouville, a cărui producţie este în cădere
liberă de cinci ani. Pentru Renault, acordul cu Fiat se
adaugă altor acorduri de cooperare convenite cu alţi constructori europeni. Grupul francez produce deja pentru
grupul german Mercedes o versiune a furgonetei sale
Kangoo la uzina sa de la Maubeuge (nordul Franţei) şi
de asemenea, împreună cu Smart, dezvoltă vehicule
mici precum Twingo III.

