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Ziar Gratuit
PNL Braşov îl
susţine pe Iohannis
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Klaus Iohannis are sprijin
din partea liberalilor braşoveni pentru funcţia de preşedinte al PNL.

„Lupii”, din nou
la treabă
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Braşovul, pe
harta culturală
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Campioana României la
hochei pe gheaţă, Corona
Wolves Braşov, a sunat ieri
adunarea!

Stagiune deschisă
la Biserica Neagră
pag.

A 62-a stagiune a concertelor estivale de orgă de la
Biserica Neagră va fi deschisă astăzi, 3 iunie 2014.

VALUTĂ

Euro
4,3919
USD
3,2286
Gram Aur 129,2369
Parţial noros,
posibil ploaie
9°C /18°C

În prima jumătate a lunii iulie, trei artişti
străini şi doi braşoveni vor realiza cinci
instalaţii artistice în sălile de expoziţii
temporare ale Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, sala de muzică a Centrului

Cultural Reduta, Turnul Artelor, foaierul
sălii Patria şi piaţeta din faţa acestei săli,
iar lucrările vor fi expuse apoi, timp de
alte două săptămâni, în locurile în care
au fost realizate. „Proiectul îşi propune

diversificarea ofertei cultural-turistice
la Braşov, într-o perioadă în care majoritatea instituţiilor de cultură din subordinea Primăriei sunt în afara
stagiunii. Scopul acestui demers este de

a familiariza braşovenii şi turiştii cu
procesul de creaţie în domeniul artei
contemporane”, a declarat Valer Rus,
directorul Muzeului „Casa Mureşenilor”.
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Prins la braconaj cu arbaleta!

Dosarul electronic, obligatoriu!

Poliţiştii braşoveni au prins
un bărbat la vânătoare fără
permis. Interesant este faptul
că omul nu avea armă, deci
nici permis de port armă…
Era înarmat cu o arbaletă şi
cu mai multe săgeţi, pe care
oamenii legii le-au confiscat,
iar omul este cercetat acum

Medicii de familie, în principal, sunt obligaţi de la 1 iunie să alcătuiască un dosar
electronic pentru fiecare
pacient, în care să fie trecut
istoricul medical al respectivului. Iniţializarea dosarului
se face cu ocazia unui prim
consult. Dosarul electronic

pentru braconaj.
Bărbatul a fost prins după o
acţiune pe raza comunei Şinca Nouă, pentru prevenirea
şi combaterea braconajului
cinegetic. Precizăm că arbaletele pot fi utilizate doar în
poligoane speciale de tragere.
pag. 2

de sănătate va conţine absolut
toate informaţiile medicale
care sunt în fişele de observaţie, foile de observaţie şi
registrele de consultaţii ale
pacienţilor. Dosarul electronic al pacientului este vital
în situaţii de urgenţă extremă.
pag. 5
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Șoferi prinși în ofsaid de polițiști. 160 de mii de lei este valoarea amenzilor aplicate, în ultima săptămână, de poliţiştii
Serviciului Rutier din Braşov. Agenţii şi ofiţerii au organizat
mai multe acțiuni de control pe linie de circulație rutieră,
în întreg judeţul. Au fost constatate 13 infracțiuni și s-au
aplicat 1400 de sancțiuni contravenționale. 97 dintre şoferii controlaţi au rămas, pentru următoarele câteva luni,
pietoni. Permisele lor au fost ridicate, în vederea suspendării dreptului de a conduce, pentru încălcarea legislaţiei rutiere. Totodată, 8 dintre şoferii verificaţi au fost
depistaţi în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii
spun că vor organiza acţiuni de control şi în perioada următoare, în încercarea de a se evita producerea unor
evenimente nedorite.
Șeful ROMATSA, Aleodor Frâncu, a fost schimbat. Șeful ROMATSA, Aleodor Frâncu, a fost schimbat din funcție, în
locul său urmând să fie pus generalul în retragere Aurel
Stanciu. Potrivit unor surse din cadrul companiei, motivul
acestei concedieri la vârful ROMATSA ar fi managementul
defectuos. Aleodor Frâncu a ocupat mai multe funcţii de
conducere la ROMATSA începând din 2006. În urma accidentului aviatic care a avut loc la 20 ianuarie, premierul
Victor Ponta a declarat că va cere inclusiv înlocuirea directorului general ROMATSA pentru deficienţe inacceptabile. Generalul Ion-Aurel Stanciu, fost şef al Statului
Major al Forţelor Aeriene, a fost numit director interimar.
Transalpina rămâne în continuare închisă. Drumul Național
DN 67 C Transalpina, care face legătura între localitatea
Novaci din județul Gorj și orașul Sebeș din județul Alba,
rămâne în continuare închis, în zonă fiind înregistrate
precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Potrivit directorului Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu, Ion Tudor,
temperatura în zonă este foarte scăzută pentru această
perioadă, iar pe carosabil este zăpadă tocată. Anul trecut,
Transalpina a fost deschisă după data de 15 iunie. În
anumite zone, stratul de zăpadă atinge și doi metri, iar
intervenția drumarilor este imposibilă în acest moment.
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Oferte turistice pentru
vacanța de Rusalii
Românii preferă, pentru
minivacanța de Rusalii,
litoralul românesc și
ofertele din turismul rural, în timp ce pe plan
extern aceștia optează
pentru city break-uri în
orașele europene, spun
reprezentanții agențiilor de turism.
Pachetele de servicii puse
la dispozitʼia turiștilor pentru
perioada sărbătorii de Rusalii
s-au încadrat într-un pretʼ mediu de 230 euro/persoană
pentru pachetele tip city
break. Pentru destinatʼiile din
România, turiștii au plătit, în
medie, 250 lei/persoană pentru 3 noptʼi cazare cu mic dejun la hoteluri de 4 stele pe
litoralul Mării Negre și aproximativ 280 de lei/persoană
în celelalte statʼiuni turistice.
„Dacă pentru intern,
tendința este ca românii să
meargă pe litoralul românesc

Litoralul este o opțiune pentru petrecerea minivacanței de Rusalii
sau în zone de munte, la pensiunile ANTREC, pe extern, cele
mai căutate destinații sunt Bulgaria, Grecia și city break-urile.
Recomandăm românilor să
apeleze la agențiile de turism,
care pot oferi toată gama de
produse turistice. Preferabil ar
să apeleze la agenții cât mai
repede, ținând cont că există
hoteluri unde cererea de Rusalii

va fi de peste 90%”, a precizat
Traian Bădulescu, consultant
în turism.
Ofertele pensiunilor Asociatʼiei Natʼionale de Turism Rural,
Ecologic și Cultural (ANTREC) sunt diversificate, la fel
ca și zonele pentru care turiștii
pot opta. Tariful mediu pentru
minivacantʼa de Rusalii, potrivit
reprezentantʼilor ANTREC, este

de 300 — 350 lei sejur 2 noptʼi
cu mic-dejun inclus/persoană.
Pentru Mamaia, un pachet de
3 noptʼi, la un hotel de 3 stele,
pretʼurile încep de la 195 lei/persoană, ca și pentru Predeal,
unde oferta de 3 noptʼi începe
tot de la 195 lei/persoană. Cei
care aleg Sinaia pot cumpăra,
de Rusalii, pachete de 3 noptʼi
de la 319 lei/persoană.

La vânătoare cu arbaleta în Șinca Nouă

Politʼiștii Serviciului Arme,
Explozibili, Substantʼe Periculoase au organizat săptămâna
trecută o actʼiune pe raza comunei Șinca Nouă, pentru prevenirea și combaterea
braconajului cinegetic. Politʼiștii
au prins pe un fond de vânătoare un localnic de 35 ani,
care avea asupra lui o arbaletă
prevăzută cu dispozitiv de ochire, precum şi două săgeţi cu
vârfuri metalice confecţionate

artizanal. În urma verificărilor
efectuate de politʼiști s-a constatat că persoana mentʼionată
nu detʼine legal arbaleta. Conform prevederilor Legii
295/2004, privind regimul armelor și munitʼiilor, pentru
detʼinerea unei arbalete este
obligatorie obtʼinerea unui permis de la Serviciul Arme, Explozibili și Substante Toxice.
În judetʼul Brașov sunt înregistrate 22 persoane detʼinătoare

legal de arbalete, care pot fi
utilizate doar în poligoane speciale de tragere. De asemenea,
vânătoarea cu arbaletă este interzisă în România, ca atare
bărbatul este cercetat în stare
de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de braconaj
cinegetic, conform Legii
407/2006, iar arbaleta și
săgetʼile au fost ridicate de
politʼiști în vederea continuării
cercetărilor.

Cioacă află verdictul pe 4 iunie
Magistraţii Curţii de Apel Piteşti au amânat săptămâna trecută, pentru mâine, 4 iunie,
pronunţarea în dosarul în care
poliţiştul Cristian Cioacă este
acuzat de uciderea soţiei sale,
Elodia Ghinescu, dispărută în
august 2007. Initʼial, solutʼia definitivă a instantʼei trebuia dată
pe 27 mai, însă magistratʼii au

cerut o amânare de o săptămână.
Cristian Cioacă a fost trimis
în judecată de către procurorii
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie pentru omor calificat şi profanare
de morminte, el fiind acuzat
că şi-a ucis soţia, avocata Elodia Ghinescu, în august 2007.
În 2 iulie 2013, Cioacă a fost

condamnat de Tribunalul Argeş la 21 de ani de închisoare
pentru omor calificat şi la doi
ani de închisoare pentru profanare de morminte, urmând
să execute, dacă decizia rămâne definitivă, 22 de ani de detenţie. Sentinţa instanţei de
fond a fost atacată cu apel de
toate părţile implicate.
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Angajaţii de la Nitroporos
au renunţat la protest
Protestul extrem de la
Nitroporos Făgăraș,
unde 12 angajați se blocaseră în turnul de evacuare a gazelor, s-a
încheiat după patru zile,
respectiv după ce situaţia a fost deblocată de reprezentanţii Prefecturii
Braşov şi ai Ministerului
pentru Dialog Social.
Prefectul Romer Ambrus
Sandor Mihaly s-a deplasat
încă de vinerea trecută la Făgăraş, pentru a încerca să detensioneze situaţia, însă
protestarii baricadaţi în turnul
combinatului nu au renunat,
nemultʼumitʼi de faptul că nu șiau primit salariile încă din luna
ianuarie.
Pentru a media conflictul
colectiv de muncă, vineri seara, la Prefectura Braşov, a sosit

Angajații de la Nitroporos au renunțat la protestul extrem după ce și-au primit o parte din salariile restante
o delegaţie condusă chiar de

ministrul delegat pentru Dialog

Inițiative demarate de ATOP, ignorate
de guvernanți
Munca în folosul comunitătʼii ar putea fi o alternativă
eficientă la plata amenzilor,
raportat la starea materială a
contravenientului.
Reprezentanţii Autorităţii
Teritoriale pentru Ordine Publică sunt nemulţumiţi pentru
că iniţiative legislative precum
legea de funcţionare a Poliţiei,
ori chestiuni legate de Ordonanţa de Urgenţă 2 care priveşte regimul contravenţiilor,
iniţiate de ATOP, Corpul Naţional al Poliţiştilor şi Jandarmeriei, sunt complet ignorate.
De multe ori se întâmplă ca
persoane defavorizate, nevoiaşe să primească amenzi contravenţionale pe care nu au de
unde să le achite, iar o alternativă propusă ar fi să
presteze muncă în folosul

comunităţii.
Pentru acest lucru ar fi necesar
un cadru legislativ care să
permită administraţiilor
publice locale
organizarea eficientă a unei astfel de activităţi.
Preşedintele
Autor ităţii,
C l a u d i u
Coman (foto),
spune că regimul contravenţiilor, de exemplu, nu este
modificat în aşa fel încât să
aibă utilitate publică.
„O să mai facem demersuri
încă odată, poate totuşi la un
moment dat oamenii îşi vor

a hotărât ca deciziile foarte
importante pentru PNL,
care privesc soarta partidului, aliantʼele politice și
apartenentʼa politică pe plan
european să fie discutate în
cadrul Congresului Partidului și nu să fie adoptate de
către actualul Birou Interimar care nu mai are legiti-

baza unui contract de procesare
încheiat cu grupul InterAgro,
materia primă pentru producerea îngrăşământului fiind
adusă de la alte companii din
cadrul grupului chimic. Compania a pierdut contractual cu
InterAgro şi nu mai poate
funcţiona.
„Instituţiile statului au folosit
toate mijloacele pentru blocarea
funcţionării combinatului şi, în
consecinţă, contractul de procesare a fost suspendat. Combinatul nu a dispus şi nu
dispune de mijloace financiare
fără ajutorul societăţii Interagro.
Din aceste motive, independente
de voinţa noastră, suntem nevoiţi să închidem combinatul
şi să disponibilizăm personalul”, se arată într-un comunicat
de presă semnat de directorul
societăţii, Liviu Bărcuţean.
Sebastian Dan

Consiliul Judeţean Braşov
Marţi, 3 iunie 2014, ora 10:00, la Sala 120 va avea loc şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Braşov
Ordinea de zi este următoarea:

da seama că acestă lege,
această ordonanţă, este
fundamentală pentru buna
funcţionare a serviciului poliţienesc”, a declarat Claudiu
Coman, preşedintele ATOP.

Liberalii brașoveni susțin candidatura
lui Klaus Iohannis la președinție
Delegatʼia Permanentă a
PNL Brașov a hotărât cu
unanimitate de voturi
sustʼinerea lui Klaus Iohannis
pentru functʼia de președinte
al PNL și candidat la alegerile prezidentʼiale din partea
Partidului Natʼional Liberal.
De asemenea Delegatʼia
Permanentă a PNL Brașov

Social, Aurelia Cristea. La în-

tâlnire au mai participat liderii
de sindicat de la Nitroporos,
preşedinte Lucian Cupu, Constantin Usturoi, Constantin
Cristin, însoţiţi de Fănică Gabor, preşedinte al CNS Cartel
Alfa, filiala Braşov, prefectul
şi subprefectul judeţului. În
urma medierii, ministrul a
anunţat că vor fi acordate salariile aferente lunilor ianuarie-martie, urmând ca situaţia
în sine, să fie pusă în discuţie
în cadrul unei comisii interminsteriale. Astfel, sâmbătă dimineaţa, protestatarii baricadaţi
în turnul Nitroporos au renunţat, deocamdată, la forma de
protest extrem, după ce au primit deja jumătate din suma restantă.
Închiderea combinatului în
15 mai a fost picătura care a
umplut paharul. Compania Nitroporos Făgăraş funcţiona în

mitate pentru astfel de decizii.
Liberalul Klaus Iohannis
a declarat ieri că a preluat
interimar functʼia de
președinte al PNL. El a arătat că liberalii au luat act de
decizia lui Crin Antonescu
de a se retrage din toate
functʼiile detʼinute în partid.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din
data de 09.05.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul
2014.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Fundaţia Sera România şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Braşov având ca obiectiv construirea şi dotarea unui Centru de recuperare în
incinta Centrului de Reabilitare Şcolară Brădet Săcele.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării de către domnul Durnă Gheorghe a funcţiei publice de director
general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Durnă Gheorghe în funcţia publică de director general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Cisar Marius Cristian în funcţia de manager / director al Centrului
Cultural „Reduta” Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov a
procedurilor de licitaţie publică în vederea închirierii unui spaţiu de 176 mp, situat în incinta spitalului, în
care se vor desfăşura activităţi medicale de tipul: Medicină Nucleară, Scintigrafie şi examinări Angio CT.
9. Proiect de hotărâre privind avizarea Protocolului de Colaborare între Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă
„Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov şi ACS Transsylvania Offroad Club având ca obiect prevenirea şi gestionarea
unor situaţii de urgenţă.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea
tarifelor pentru serviciile publice de canalizare în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii prioritare inclus în Master Planul de alimentare
cu apă şi evacuarea apelor uzate (faza de investiţi 2014 – 2020 ) propuse pentru finanţare din Fondul de
Coeziune prin programul Operaţional Sectorial - Mediu, propus de SC APĂ – CANAL SA Sibiu.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă administratorului public al
judeţului Braşov, domnul Ispas Radu - Petru, în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A.Sibiu,
în vederea exercitării drepturilor de acţionar.
13. Diverse
Materiale suplimentare legate de aceste proiecte puteti găsi pe site-ul www.judbrasov.ro apăsând butonul
acces plen şi urmând instrucţiunile de acolo.
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Flash economic
România are potențial energetic
România ar putea ca în a doua jumătate a anului 2019
să producă mai multă energie şi gaze decât consumă,
intrând astfel în rândul primelor trei ţări europene din
acest punct de vedere, a declarat ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicolescu. „Avem potenţial real ca în a
doua jumătate a lui 2019 România să producă mai multă
energie şi gaze decât consumă, presupunând că nivelul
consumului de gaz va rămâne la fel. Avem şansa să intrăm, probabil alături de Danemarca, în rândul ţărilor europene care produc mai multă energie decât consumă”,
a spus Nicolescu. În opinia sa, o direcţie strategică a României trebuie să fie un mix energetic cât mai echilibrat.
Ministrul a afirmat că speră ca în octombrie, chiar dacă
este un termen ambiţios, Departamentul pentru Energie
să prezinte public un prim draft al noii strategii energetice,
la care lucrează 25 de specialişti din sectorul energetic.

Proiect. Armata, obligată să ia armament
doar de la firmele româneşti de stat
Armata română ar putea fi obligată să cumpere armament
şi alte echipamente militare doar de la companiile româneşti de stat. Prevederea apare într-un proiect de lege
lansat în dezbatere de Ministerul Economiei. În plus, fabricile din industria naţională de apărare ar urma să fie
scutite de la plata unor taxe şi impozite, inclusiv de la
aşa-numita taxă pe stâlp sau TVA la importuri, notează
Digi24. Numai în cazul în care fabricile de stat nu au capacitatea de producţie sau refuză, din motive obiective,
să livreze armament, armata se poate orienta spre alţi
furnizori, se mai arată în document. Iniţiativa legislativă
urmăreşte „protejarea operatorilor economici din industria
naţională de apărare şi securitate”. Proiectul de lege urmează să fie aprobat de Executiv şi transmis Parlamentului.

ECONOMIC

Marţi

Din 2016 am putea circula pe
autostradă doar contracost
Deşi lucrările la reţeaua
de autostrăzi se derulează în ritm de melc - pentru acest an fiind
prevăzuţi a fi finalizaţi
maximum 100 de kilometri -, autorităţile intenţionează să introducă o
taxă pe autostrăzile
vechi, cel mai probabil
din 2016.
Informaţia privind introducerea taxării a fost furnizată
chiar de şeful Companiei de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR), Narcis Neaga, care a afirmat că după
reabilitarea autostrăzilor A1 şi
A2, concesionarul sau statul
român pot opta pentru introducerea sistemului de taxare,
în funcţie de preluarea riscului
de trafic.
Începând de anul viitor, circulaţia pe autostrăzile A1 şi
A2 va fi taxată după ce vor
avea loc reabilitări şi implementarea unui sistem de taxare
cu ajutorul unui partener pri-

Un nou bir pentru șoferii care vor folosi autostrăzile
vat, a declarat directorul general al Companiei Naţionale
de Autostrăzi, Narcis Neaga,
la o conferinţă economică.
„Din toamnă, putem vorbi de
un parteneriat privat la sistemul de taxare, şi pe A1 şi pe
A2. Timpul de reabilitare a autostrăzilor este estimat la un
an. Deci, de la anul va fi taxă
şi pe A1, şi pe A2”, a spus şeful

CNADNR, citat de Mediafax.
La scurt timp, CNADNR a
venit cu niște lămuriri. „Precizăm că directorul general al
CNADNR SA, Narcis Ştefan
Neaga, nu a făcut o astfel de
afirmaţie, ba din contră, domnia sa a precizat extrem de clar
faptul că după reabilitarea autostrăzilor A1 şi A2, proces
care va dura 12 luni, conce-

sionarul sau statul român pot
opta sau nu pentru introducerea sistemului de taxare, în
funcţie de preluarea riscului
de trafic”, a informat
CNADNR.
Doar 100 km de autostradă în
2014. Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNANDR)
estimează că, în acest an, vor
fi finalizaţi până la 100 de kilometri de noi autostrăzi, a declarat Horia Nicolae, director
Pregătiri Proiecte din cadrul
CNADNR. „Vom finaliza în
acest an autostrada Nădlac Arad (lotul 1), Orăştie - Sibiu
(lotul 3) şi se încearcă finalizarea tronsonului Timişoara Lugoj (lotul 2) şi a lotului 2
din tronsonul Nădlac - Arad.
Pentru acest ultim lot, care înseamnă 16 kilometri, licitaţia
va fi publicată vineri (n.r. 31
mai), pe SEAP”, a spus Nicolae. Potrivit acestuia, tronsoanele care vor fi gata în acest
an totalizează până la 100 de
kilometri.

Ce măsuri şi taxe se vor discuta cu FMI
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Andrea Schaechter, se
află de luni la Bucureşti pentru
a treia revizuire a acordului cu
ţara noastră. Vizita FMI va
dura două săptămâni, iar la discuţii vor participa şi echipe din
partea Comisiei Europene şi ai
Băncii Mondiale.
Actualul acord cu FMI va
expira la jumătatea anului viitor, iar autorităţile române intenţionează să nu mai încheie
altul, potrivit realitatea.net.

În ceea ce priveşte partea de
măsuri fiscale, Guvernul trebuie să prezinte FMI o analiză
privind eficienţa măsurii de reducere temporară a TVA la
anumite produse de panificaţie.
Astfel, se va discuta dacă pe
viitor se va menţine cota de 9
la sută şi, eventual, posibilitatea
extinderii acesteia şi la alte produse alimentare.
De asemenea, Guvernul va
informa misiunea FMI în legătură cu stadiul noilor proiecte
menite să aducă venituri supli-

mentare la buget. Va fi analizată şi execuţia bugetară pe primele patru luni, din perspectiva
încasărilor.
Guvernul va mai prezenta
FMI perspectiva îmbunătăţirii
colectării veniturilor bugetare,
în baza încasărilor suplimentare din acciza de şapte eurocenţi pe litru de carburant şi
din aplicarea taxei pe construcţii speciale.
Reducerea CAS cu 5 puncte
procentuale nu va lipsi de pe
masa discuţiilor cu FMI.

Rezervele valutare la Banca Națională
au scăzut în ultimii patru ani
Rezervele valutare la BNR
au atins minimul ultimilor patru ani, ajungând în luna mai
la 30,60 miliarde de euro, fatʼă
de 32,44 miliarde de euro în
30 aprilie, înregistrând o scădere de 1,759 miliarde de euro,
potrivit datelor anuntʼate luni
de Banca Natʼională a României (BNR).
Luna trecută, la rezerva
BNR s-au înregistrat intrări de
1,248 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor
minime în valută constituite
de institutʼiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului
Finantʼelor Publice și altele.
În aceeași perioadă, din rezerva băncii centrale au avut

loc ieșiri de 3,007 miliarde de
euro, reprezentând modificarea
rezervelor minime în valută
constituite de institutʼiile de credit, plătʼi de rate și dobânzi în
contul datoriei publice denominate în valută, plătʼi din contul Comisiei Europene și altele.
”La capitolul plăți de rate și
dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută se
regăsesc rambursări de capital
și dobândă din împrumutul de
la Fondul Monetar Internațional (pentru care Banca
Națională a României a rambursat circa 784 milioane echivalent euro, iar Ministerul
Finanțelor Publice a rambursat circa 157 milioane echiva-

lent euro) precum și rambursarea emisiunii de obligațiuni
denominată în euro a Ministerului Finanțelor Publice scadentă pe data de 6 mai 2014,
în suma de 1,339 miliarde de
euro, capital și dobândă”, se
precizează în comunicatul
BNR.
Rezerva de aur s-a mentʼinut
la 103,7 tone, în mai, și, în
conditʼiile evolutʼiilor pretʼurilor
internatʼionale, valoarea acesteia
s-a situat la 3,071 miliarde de
euro. Rezervele internatʼionale
ale României (valute plus aur)
la 31 mai 2014 au fost de
33,752 miliarde de euro, fatʼă
de 35,557 miliarde de euro la
30 aprilie 2014.
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Toți românii trebuie să
aibă un dosar electronic
Medicii de familie, în
principal, sunt obligaţi
de la 1 iunie să alcătuiască un dosar electronic pentru fiecare pacient, în care să fie trecut istoricul medical al
respectivului.

Din 1 iunie, fiecare român,
indiferent dacă este asigurat
sau nu, va avea un astfel de
dosar electronic.
Iniţializarea dosarului se
face cu ocazia unui prim consult. Dosarul electronic de sănătate va conţine absolut toate
informaţiile medicale care
sunt în fişele de observaţie,
foile de observaţie şi registrele
de consultaţii ale pacienţilor.
Dosarul electronic al pacientului este vital în situaţii de
urgenţă extremă: alergii, grupa de sânge, accidente,
operatʼii, boli cronice, proteze,

Din 1 iunie, fiecare român, indiferent dacă este asigurat sau nu, va avea un astfel de dosar electronic
dispozitive, internări, etc.
La dosarul electronic au acces proprietarii datelor (pa-

cienţii, medici curanţi). Accesul la dosarul electronic de
sănătate se poate face fără ac-

ceptul pacientului doar într-o
singură zonă, cea de urgenţă,
iar restul, numai cu acordul

acestuia.
Debutul acestui dosar electronic se face printr-o consultaţie, indiferent dacă
aceasta se face la medicul de
familie, în ambulator sau la
spital. Din acel moment,
toate datele existente în sistemul Sistemul Informatic
Unic Integrat (SIUI), respectiv internările, reţetele şi analizele, sunt adunate în dosarul
pacientului.
Accesul se poate face pe
baza a două chei: cardul de
asigurări de sănătate, introdus
în cititor sau matricea de securitate, şi semnătura electronică. Matricea de securitate
este elementul alternativ la
card, care reprezintă combinaţii de cifre de pe orizontală
şi diagonală. Matricea de securitate este proprietatea pacientului. Aceasta va fi dată
pacientului de către orice me-

dic, inclusiv de spital, ambulator sau de familie, informează Mediafax.
Pacientul poate să vadă cine
i-a accesat dosarul, ora, ziua
şi IP-ul calculatorului de pe
care s-a făcut acest lucru.
În ceea ce privește Cardul
Natʼional de Sănătate, ministrul
Sănătătʼii, Nicolae Bănicioiu,
a spus că acesta va fi tipărit și
distribuit în acest an.
„(...) Cardul național de sănătate anul acesta reușim să
îl tipărim și să îl distribuim.
Dosarul electronic este
funcțional. Când toate aceste
lucruri vor fi puse la punct, va
fi mult mai greu să se producă
fraude în sistem. Sper ca de la
1 ianuarie 2015 toate sistemele
să devină funcționale”, a spus
ministrul.
Reamintim că de la 1 iunie
a intrat în vigoare noul pachet
de servicii medicale de bază.

Peste 3.400 de copii adoptabili în România
Un număr de 3.416 copii,
inclusiv cei aflatʼi în etapa de
potrivire și încredintʼatʼi în vederea adoptʼiei, erau adoptabili
în România la jumătatea lunii
mai 2014, anul trecut fiind
adoptatʼi 738 de copii, potrivit
unui comunicat remis, de Autoritatea Natʼională pentru
Protectʼia Drepturilor Copilului și Adoptʼie (ANPDCA).
„Avem în îngrijirea statului
aproximativ 60.000 de copii.
Chiar dacă nu toți vor putea
fi adoptați, trebuie să ne asigurăm că această șansă le
este oferită tuturor celor care
sunt adoptabili. Intenționez să
scurtăm termenele relativ
mari și să ușurăm procedura

uneori greoaie de adopție a
unui copil. Prin aceasta, sper
ca numărul copiilor adoptați
să devină cât mai mare. Orice
copil, indiferent de vârstă, etnie, stare de sănătate, are
dreptul la o familie”, a
declarat președintele ANPDCA, Gabriela Coman.
Copiii cu vârsta până la trei
ani nu vor mai putea fi
institutʼionalizatʼi, iar până în
2020 România nu va mai
avea copii în centrele de plasament, potrivit obiectivelor
cuprinse în strategia privind
drepturile copiilor 2014 2020. „Copiii ajung în
instituții din cauze care țin de
familiile lor. Soluția este a se

lucra cu sursa, cu familia, adică. Familia trebuie susținută,
îndrumată, ajutată cu servicii
la nivel local, astfel încât
părinții să poată fi capabili
să își țină copiii în familia naturală, unde lor le este cel mai
bine. Deci, până în 2020, neam dori ca toți copiii care
sunt acum în instituții să trăiască într-o familie de
permanență - fie a lor, cea naturală, fie într-o familie de
adopții, iar cei pentru care nu
se poate ajunge la această
soluție să rămână în căsuțe
mici, de tip familial, care să
le asigure un mediu cât mai
apropiat de cel familial”, a
spus Gabriela Coman.

Una din cinci căsătorii s-a destrămat anul
trecut. Infidelitatea, principalul motiv
Datele Institutului Naţional de Statistică arată
că una din cinci căsătorii
s-au destrămat anul trecut.
Aproape 60 de mii de români au divorţat în 2013
în faţa judecătorului sau a
notarului. Infidelitatea,
băutura şi scandalurile
sunt principalele motive pentru care românii ajung să divorţeze.
Potrivit sursei citate, cele
mai multe perechi care anul
trecut au decis să divorţeze au

făcut acest lucru după mai
bine de 20 de ani de locuit
împreuna. De asemenea,
4.600 de cupluri au divorţat
după mai bine de 10 ani de
mariaj, iar peste 600 de pe-

rechi au divorţat la mai
puţin de un an de la nuntă.
Cele mai multe divorţuri au avut loc anul trecut
în Bucureşti, Constanţa,
Iaşi şi Prahova.
Infidelitatea este principalul motiv pentru care
românii aleg să divorţeze, fie
că o fac după cinci ani de locuit împreună sau după mai
bine de 20. Topul este completat de violenţa fizică dar şi
de alcoolism.
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Gara Braşov

Fotografii din colecţia
personală a lui
Aristotel Căncescu
Poarta feroviară a oraşului, Gara
Braşov. Construită între 1960 şi
1961, a fost inaugurată în 1962.
Aceasta a înlocuit de altfel prima
gară din Braşov care a fost construită în 1873. Acum mai bine de 50 de
ani a fost inaugurată festiv circulaţia
primei locomotive electrice, pe
transonul Braşov – Predeal, prima
cale ferată electrificată cu ecartament normal din România. Acest
lucru se întâmpla la 1 august 1963.
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3A – Ateliere de Artă Alternativă
Muzeul „Casa Mureşenilor” va realiza un proiect cultural inedit, finanţat de
Consiliul Judeţean Braşov, Primăria Braşov şi Centrul Cultural Reduta
Amatorii de artă vor avea posibilitatea ca începând
de luna viitoare să vadă artişti contemporani în plin
proces de craţie, în cinci locuri publice din Braşov,
în cadrul unui proiect de artă contemporană iniţiat
şi derulat de Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov în
colaborare cu Depoul de Artă Urbană şi finanţat de
Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean
Braşov şi Centrul Cultural Reduta.
În prima jumătate a lunii
iulie, trei artişti străini şi doi
braşoveni vor realiza cinci
instalaţii artistice în sălile de
expoziţii temporare ale Muzeului Casa Mureşenilor
Braşov, sala de muzică a Centrului Cultural Reduta, Turnul
Artelor, foaierul sălii Patria
şi piaţeta din faţa acestei săli,
iar lucrările vor fi expuse
apoi, timp de alte două săptămâni, în locurile în care au
fost realizate.
„Proiectul îşi propune diversificarea ofertei culturalturistice la Braşov, într-o
perioadă în care majoritatea
instituţiilor de cultură din subordinea Primăriei sunt în

afara stagiunii. Scopul acestui
demers este de a familiariza
braşovenii şi turiştii cu procesul de creaţie în domeniul
artei contemporane şi cu noile
tendinţe şi mijloace existente
în acest domeniu cultural. Vor
fi creaţii din toate domeniile
artei contemporane, vor fi lucrări ale artiştilor contemporani şi va fi interesant să dăm
posibilitatea tuturor să-i vadă
lucrând efectiv timp de două
săptămâni, iar apoi să poată
viziona alte două săptămâni
aceste lucrări”, a declarat Valer Rus, directorul Muzeului
„Casa Mureşenilor” şi iniţiatorul proiectului, în cadrul
unei conferinţe de presă.

Artiştii invitaţi în cadrul
acestui proiect sunt: Magali
Marc (Franţa) care va realiza
lucrarea de la Muzeul Casa
Mureşenilor, Elsa Martini
Hafner (Austria), care va realiza lucrarea de la Centrul
Cultural Reduta, Emanuela
Ascari (Italia) care va realiza
lucrarea din foaierul Sălii Patria, Daniel Roşca va realiza
lucrarea de la Turnul Artelor,
şi Silvestru Munteanu, care
va realiza lucrarea din piaţeta
din faţa Sălii Patria.

Miss Germania 2009 va realiza
un reportaj despre saşi
Doris Schmidts, Miss Germania 2009 şi în prezent prezentatoare de emisiuni şi
reporter în cadrul Televiziunii
Germane, a venit la Braşov
pentru a documenta un reportaj documentar despre saşi.
Tânăra va realiza un reportaj
modul de viaţă a germanilor
din oraşul şi regiunea noastră,
reportaj ce urmează a fi difuzat de televiziunea germană
de stat.
„Voi face un reportaj despre
germanii de aici, despre cum
au plect unii dintre ei, dar şi
despre Braşovul de astăzi. Voi
promova Braşovul. Ultima
dată am fost aici în 2008, iar

acum nu mi-a venit
să cred cât de mult
s-a dezvoltat şi cât
de frumos este oraşul!”, a spus Doris.
Doris Schmidts
are dublă cetăţenie,
germană şi română, şi este de origine română, născută
la Braşov. Ea a plecat acum 24 de ani,
la vârsta de un an
şi jumătate, împreună cu familia
şi s-a stabilit în
Germania, însă înţelege şi vorbeşte
destul de bine româneşte. Bunicul ei locuieşte încă în
Braşov, iar ea nu a pierdut
legătura cu rudele sau prietenii din România. „Am
fost şi la bunicul, şi la naşi,
am mâncat sarmale şi cred
că voi avea cu trei kilograme în plus când voi pleca
de aici. Eu mă consider jumătate româncă jumătate
germană şi sunt mândră de
faptul că sunt româncă”, a
mai spus ea.
84-62-91 sunt măsurile
lui Doris Schmidts, cifre
apropiate de perfecţiune,
aşa cum scrie în cărţile de

modă. Are 1,78, păr castaniu
şi ochi căprui, sunt doar câteva
dintre calităţile sale fizice pentru care a fost aleasă Miss Germania 2009 din peste 7500 de
candidate. Deşi a plecat din
Braşov din 1990, aici se simte
ca acasă, pentru că ştie o parte
din istoria oraşului, pentru că
are prieteni şi pentru că se
mândreşte că este şi româncă.
Doris a făcut studii economice la Universitatea din
Karlsruhe, iar acum este realizator de emisiuni la o televiziune de stat din Germania.
A.P.

Potrivit preşedintelui Depoului de Artă Urbană, Dan
Oprea, proiectul „3A – Atelierele de Artă Alternativă”
este prima încercare de acest
gen, iar cei cinci artişti care
au fost invitaţi să facă parte
din proiect sunt reprezentativi
pentru ţările din care provin
– iar în cazul românilor, pentru Braşov în mod special.
„Relaţia dintre artiştii locali
şi cei din străinătate este foarte importantă, şi ne-am dorit
un eveniment interesant, cu

participare internaţională”,
a spus Dan Oprea.
Fonduri de la ambele administraţii locale. Valoarea proiectului este de 67.621 de lei,
din care 23.759 lei au fost
acordaţi prin finanţare nerambursabilă de către Primăria Municipiului Braşov,
23.862 de lei reprezintă finanţarea din partea Consiliului Judeţean Braşov, şi 20.000
de lei reprezintă finanţarea
din partea Centrului Cultural
Reduta.

Potrivit Ceciliei Doiciu, directorul Direcţiei de Relaţii
Externe, Cultură şi Evenimente din cadrul Primăriei,
municipalitatea a alocat anul
acesta 385.000 de lei pentru
a sprijini proiecte culturale
din Braşov, între care se numără Festivalul de Carte şi
Muzică „Libris”, Săptămâna
Comediei, proiectul „Excelenţă academică braşoveană”,
iniţiat de regretatul Andrei
Bodiu, „Cetatea Muzicală a
Braşovului” sau „Musica Coronensis”, care anul acesta a
ajuns şi pe scena Ateneului
Român. Apelul pentru depunerea proiectelor se lansează
la sfârşitul anului anterior celui al desfăşurării proiectului,
iar o comisie face selecţia
proiectelor şi decide sumele
ce vor fi alocate, din bugetul
stabilit. Anul acesta, Primăria
Braşov a decis să finanţeze
14 proiecte culturale, din
aproximativ 20 care au fost
depuse.
A.P.
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NASA va trimite din 2035
oameni pe Marte
Agenţia spaţială americană (NASA) a confirmat
că
intenţionează să trimită oameni pe Marte în
2035, dar a precizat că
are nevoie de ajutor
internaţional pentru
ca acest lucru să fie posibil, informează dailymail. co.uk.
Omul de ştiinţă Ellen
Stofan a prezentat, în cadrul unui eveniment din
Marea Britanie, planurile
agenţiei spaţiale americane de a efectua o astfel de
misiune

în următoarele două decenii.
În acest sens a fost
creat lansatorul SLS (Space Launch System), care
va fi capabil să transporte
pe orbită încărcături de
până la 130 de tone. Noua
rachetă va fi folosită pentru a transporta astronauţi la bordul Staţiei
Spaţiale Internaţionale şi
pentru a-i ajuta pe oameni să exploreze limitele îndepărtate ale
Sistemului Solar. De
asemenea, a fost
creată capsula
Orion,

care va putea să
transporte în spaţiu
până la şase astronauţi.
Cele două "invenţii" îi vor
ajuta pe oameni să
aterizeze în viitor pe suprafaţa
planetei Marte,
înainte de a se
întoarce pe Pământ.
„Pentru a răspunde la o serie
de întrebări
dacă a fost viaţă pe Marte,
este nevoie de
oameni de ştiinţă care să

ajungă
pe acea suprafaţă”, a declarat Ellen Stofan, la
Muzeul de Istorie Naturală din Londra.
Înainte de a trimite oameni pe Marte va fi desfăşurată, însă, o altă
misiune prin care se doreşte mutarea unui asteroid între Lună şi
Pământ, care, ulterior, va
fi vizitat de astronauţi.
Acesta este un pas important în testarea tehnologiilor care, în cele din
urmă, vor face misiunea
pe Marte posibilă.

Marţi

Pe scurt
Topirea gheţarilor: Apar fosile de reptile preistorice! Zeci de
fosile aproape complete, aparţinând unor reptile marine
preistorice, au fost descoperite în apropierea unui gheţar
în curs de topire din sudul statului Chile. Paleontologii
au descoperit 46 de specimene de reptile din 4 specii
diferite de ihtiozauri. Aceste creaturi marine, al căror
nume înseamnă în limba greacă „şopârlă-pește” reprezentau un grup de animale marine care au trăit în Mezozoic, în urmă cu aproximativ 245 de milioane până la
90 de milioane de ani. Fosilele nou descoperite provin
atât de la animale adulte, cât şi de la pui şi embrioni.
Aceste reptile marine au murit, probabil, în urma unei
serii de alunecări de teren catastrofale şi au fost conservate în straturile de sedimente din adâncurile marine.
Măsuri drastice luate de ruși împotriva fumatului . O lege extinsă ce restricționează consumul de țigări a intrat în vigoare duminică în Rusia, cu mai multe locuri publice
incluse pe lista FUMATUL INTERZIS. Conform legii,
adoptată prima dată la 1 iunie 2013, fumatul va fi interzis
în cafenele, restaurante și în gări, unde înainte se putea
fuma în camere speciale. Vânzarea de țigări la chioșcuri
va fi de asemenea interzisă. În plus, fumătorii riscă să
fie pedepsiți dacă fumează în trenuri pe distanță lungă,
în hoteluri și pe platformele de tren pentru navetiști.
Lanțurile de servicii de alimentație publică au fost de
asemenea obligate să elimine scrumierele de pe mese
și de la baruri. Legea antifumat a redus consumul de
tutun cu 16-17% și o scădere accentuată a fost observată
în sectorul producției de tutun, potrivit Ministerului rus al
Sănătății. „Numărul de spitalizați de atac de cord, accident
vascular cerebral și de pacienți cu astm bronșic este de
natură să scadă în următorii trei ani”, o citează agenția
de presă Interfax pe Marina Shevîriova, director al Departamentului sanitar-epidemiologic din minister.

Teleportarea a reușit. Einstein, contrazis
de experiment
Cercetătorii de la Institutul
de Nanoştiinţă Kavli din cadrul Universităţii de Tehnologie din Delft, Olanda,
anunţă reuşita unui experiment care părea imposibil. Ei
au teleportat atomi pe o distanţă de 3 metri, scrie descoperă.ro. Această performanţă
incredibilă sugerează că pe
viitor chiar şi obiectele mari
ar putea fi fi teleportate, inclusiv oamenii. Aşa cum precizează profesorul Ronald
Hanson, coordonatorul experimentului, oamenii sunt doar
„o colecţie de atomi dispuşi
într-un anumit mod”. Savan-

tul precizează
că deşi acum
telep or ta rea
umană este improbabilă, nu
este ceva imposibil, pentru că
nu contrazice
nicio lege a fizicii. Teleportarea cuantică, diferită de
scenele prezentate în filmele
science-fiction, se bazează pe
principiul entanglării particulelor (cuplare cuantică, n.r.),
fenomen care fusese respins
de Albert Einstein, care îl considera imposibil. Cu toate

acestea, entanglarea a fost demonstrată ulterior ca fiind un
fenomen real. Acest tip de teleportare poate fi utilă şi pentru securizarea informaţiei.
Datele pot fi teleportate între
două puncte şi astfel vor fi
imposibil de interceptat.

Metoda incredibilă prin care
poți încetini îmbătrânirea creierului
Învătʼarea unei a doua limbi
poate avea un efect pozitiv
asupra creierului, chiar dacă
aceasta are loc la maturitate,
sustʼine un studiu realizat de
Universitatea din Edinburgh.
În cadrul unui studiu care
a inclus 262 de persoane din
Edinburgh, cercetătorii au
descoperit că inteligentʼa, cititul și fluentʼa verbală s-au
îmbunătătʼit ca urmare a
învătʼării unei a doua limbi,
scrie Agerpres. Rezultatele
studiului, publicat în Analele

de Neurologie, survin în contextul în care o cercetare anterioară
sugerase
că
bilingvismul ar putea întârzia
debutul dementʼei cu mai
multʼi ani.
Folosind datele de la testele
de inteligentʼă efectuate de 262
de persoane din Edinburgh la
vârsta de 11 ani, studiul a analizat modul în care abilitătʼile
lor cognitive s-au schimbat
atunci când au fost testate din
nou la peste 70 de ani.
Studiul a fost realizat între

anii 2008 și 2010. Totʼi
participantʼii au declarat că pot
comunica în cel putʼin o altă
limbă decât limba engleză.
Din acest grup, 195 de persoane au învătʼat a doua limbă
înainte de vârsta de 18 ani,
iar 65 după acest moment.
Rezultatele au indicat că
aceia care vorbesc două sau
mai multe limbi au abilitătʼi
cognitive semnificativ mai
bune prin comparatʼie cu ce sar fi așteptat în urma primului
test.
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Halep merge
mai departe!

Sunt desfiinţaţi, dar au campioni!

Românca a trecut de Stephens şi joacă astăzi în sferturi!

„Lupii”, din nou la treabă!
Foto: www.rolandgarros.com

Simona Halep s-a calificat
ieri în sferturile de finală de la
Roland Garros, după ce a trecut
de Sloane Stephens (SUA), scor
6-3, 6-4. Jucătoarea din Constanţa a făcut legea pe zgura pariziană, a controlat partida şi a
obţinut biletul pentru sferturile
de finală. În această fază a competiţiei, Halep o va întâlni astăzi
pe rusoaica Svetlana Kuzneţova
sau pe Lucie Safarova din Cehia. Meciul dintre cele două sa disputat aseară şi s-a terminat
după închiderea ediţiei.
„Am mai multă încredere!” Primul set a fost ca un roller coaster, cele două jucătoare reuşind
break după break. Până la urmă,
Halep a reuşit să îşi domine adversara şi a "închis" setul cu un
punct câştigat pe serviciul adversarei. Actul secund al partidei
a fost unul mai lejer, Simona
reuşind să se distanţeze după
primele game-uri. Apoi n-a mai
fost decât o formalitate. ”Miam luat revanşa şi mă bucur
foarte mult că am reuşit să mă
calific în sferturile de finală! Mă
aşteptam să fie un meci dur şi
echilibrat. Am avut emoţii, mă
bucur că am câştigat în faţa unei
jucătoare de top! Am mai multă
încredere în mine acum!” a spus
Halep la puţine moment după
finalul partidei.
Egal la 2. Dar victorie Simona!
Halep s-a impus pe arena „Philippe Chatrier”, după un meci
ce a durat o oră şi 19 minute.
Cele două jucătoare s-au întâlnit
pentru a patra oară, iar Simona
a egalat situaţia la… general.
Sloane Stephens (21 de ani, lo-

Campioana României la hochei pe gheaţă, Corona Wolves
Braşov, a sunat ieri adunarea! La prima reunire de după
vacanţă, au fost prezenţi toţi hocheiştii autohtoni. Excepţie
a făcut Roberto Gliga,care s-a transferat în prima ligă din
Franţa. Stranierii Braşovului au lipsit de la reunire. Polc,
Klouda, Hietamaki, Saluga şi Filip vor reveni sub Tâmpa
în luna iulie sau chiar august, în funcţie de datele la care
le vor începe noile înţelegeri. Oficialii Coronei sunt în discuţii
avansate şi cu americanul Kevin Wehrs, care ar putea fi al
şaselea stranier al “lupilor”. Pregătirea de vară va fi efectuată
sub comanda antrenorului Laszlo Kovacs (care a mai fost
principalul Coronei !) şi a lui Evgheni Pisarenko. Anunţată
în urmă cu ceva timp, Cupa Braşov se pare că nu va mai
avea loc. Cel mai probabil “lupii” vor juca în luna iulie câteva
partide de verificare pe patinoarul Olimpic, pentru ca în luna
august să participle la un turneu în Slovacia. În perioada
14-16 august, la Zvolen, pe lângă echipa gazdă vor mai fi
prezente Sapa Fehervar (care activează în liga austriacomaghiaro-croată, EBEL) dar şi formaţii din primele ligi ale
Slovaciei şi Cehiei.

Fetele dau bine cu pumnul!

Halep nu a avut emoţii în optimi, la Roland Garros !
cul 19 WTA), câştigase ultimele
două dueluri, fără să piardă
vreun set, ambele pe hard! S-a
întâmplat la Australian Open
(2013), scor 6-1, 6-1, dar şi la
Hobart (2013), scor 6-4, 6-0.
Singurul duel pe zgură a fost
adjudecat de Halep, la Barcelona, în 2012, în turul 1 al turneului, 6-4, 6-4. Victoria de ieri
i-a adus sportivei noastre 430
de puncte în clasamentul WTA,
dar şi un cec în valoare de
220.000 de euro! Simona Halep

și-a egalat cea mai bună
performantʼă la un turneu de
Grand Slam, după ce a ajuns în
aceeași fază și la Australian
Open.
Şi Mergea merge „ceas”! Perechea formată din tenismanul român Florin Mergea și croatul
Marin Draganja s-a calificat în
semifinalele probei masculine
de dublu din cadrul turneului de
la Roland Garros, al doilea de
Mare Șlem al anului, după victoria obtʼinută luni, la mare luptă,

în trei seturi, 6-7 (2), 6-3, 7-6
(5), în 2 ore și 16 minute, în
fatʼa favoritʼilor nr. 3, canadianul
Daniel Nestor și sârbul Nenad
Zimonjic. Mergea și Draganja
și-au asigurat astfel 100.000 de
euro și 720 de puncte ATP, urmând să joace în semifinale cu
perechea câștigătoare din meciul care îi opune pe principalii
favoritʼi, fratʼii americani Bob și
Mike Bryan, și spaniolii Marcel
Granollers și Marc Lopez
(N.12).

Discuţii, discuţii...
Imediat după partida cu HC
Dunărea Brăila, joc la finalul
căruia handbalistele de la Corona Braşov şi-au pus medaliile
de argint la gât, oficialii clubului
au anunţat că până duminică
seara se va face cât de cât lumină şi în ceea ce priveşte primele transferuri. Suspanul
însă... persistă! „La această oră
încă suntem în discuţii, în negocieri, nu ştim nimic clar! Sa vorbit de Băbeanu de la
Roman, jucătoare de echipă
naţională, dar ea a semnat pre-

Contraperformanţele fotbaliştilor de la Corona Brașov în
prima ligă au dus la desfiinţarea secţiei din cadrul clubului!
Grupa de copii născuți în anul 2003 demonstrează însă că
există viaţă şi după dezastru! Ieri, la Buftea, micii fotbaliști
antrenați de Nicu Văduva au dispus în finală de Steaua,
după executarea loviturilor de la 11 metri şi au devenit campioni naţionali! La finalul timpului regulamentar, scorul a
fost egal, 0-0. Denis Baraguană, de la echipa campioană,
a fost declarat cel mai bun portar al turneului. În finala contra
Stelei, portarul Coronei a reușit să pareze numai puțin de
trei lovituri de la 11 metri. Tinerii fotbaliști de la Corona au
primit medaliile de campioni chiar de la președintele
Federației Române de Fobal, Răzvan Burleanu. La partidă
a asistat și președintele de onoare al FRF, Mircea Sandu.

lungirea contractului pentru
încă un an! S-a vorbit de Luciana Marin de la Baia Mare,
dar situaţia ei nu este clară deloc! Aşteaptă să vadă dacă cei
de acolo vor transfera o jucătoare pe postul ei, şi după putem
discuta! Nu neg faptul că ne interesează un portar! O altă problemă este cu Aurelia Brădeanu.
Mai are contract un an cu noi,
dar se insistă puternic pentru
ea. Oricum, dacă va pleca, va
pleca în condiţiile impuse de
noi! Este o jucătoare de mare

valoare şi trebuie să aducem la
echipă tot un om foarte bun!
Sper ca marţi seara (n.r. în seara aceasta) să avem şi certitudini!” ne-a declarat aseară,
preşedintele secţiei de handbal
de la Corona Braşov, Vasile
Kraila. În altă ordine de idei,
tehnicianul vicecampioanei naţionale, Bogdan Burcea, a ratat
întâlnirea cu lotul României (în
calitate de secund), de la Cheile
Grădiştei. Tricolorele pregătesc
dubla cu Belarusul, pentru calificarea la CE 2014, dar Burcea

nu a putut ajunge duminică seara în cantonamentul naţionalei.
Bogdan Burcea fost internat de
urgenţă la Craiova, iar astăzi va
fi supus unei intervenţii chirurgicale, la vezica urinară! „Am
tot neglijat problema, am zis să
terminăm campionatul, acum
era şi acţiunea cu lotul naţional… Din păcate, lucrurile sau agravat, m-am simţit rău şi
am fost obligat să mă internez.”
ne-a declarat, ieri, Bogdan Burcea. Însănătoşire grabnică şi…
înapoi la treabă, profesore!

Pugilistele române Cristiana Stancu (cat. 69 kg) și Luminița
Turcin (+81 kg) s-au calificat ieri în semifinale și și-au asigurat
medalii la Campionatele Europene de box feminin de la
București. Cristiana Stancu (69 kg) a învins-o în sferturi pe
franțuzoaica Erika Guerrier, în timp ce Luminița Turcin (+81
kg), campioană europeană în 2009, a trecut în sferturi de
Anastasia Cernokolenko (Ucraina). Ambele au astfel asigurate medaliile de bronz. Steluța Duță (cat. 48 kg), dublă
campioană europeană, în 2006 și 2007, și vicecampioană
mondială, a dispus în optimile de finală de belarusa Volga
Lușcik și s-a calificat în sferturi. Simona Sitar (64 kg) s-a
calificat și ea în sferturile de finală, după ce a învins-o în
optimi pe daneza Camilla Jensen Skov. La categoria 75
kg, Ana Pătrașcu a fost învinsă în sferturi de azera Leila Javadova. Obiectivul declarat al sportivelor antrenate de Adrian
Lăcătuș, Constantin Gălbenușe, Dumitru Feraru și Mihaela
Lăcătuș este cucerirea a trei medalii, câte una din fiecare
culoare.

Gâlcă, urmaşul lui Reghe!
Tehnicianul Constantin Gâlcă a fost numit, luni, în funcţia
de antrenor principal al echipei Steaua Bucureşti, după plecarea lui Laurenţiu Reghecampf la formaţia saudită Al Hilal.
Campioana României, Steaua Bucureşti, a anunţat că fostul
mijlocaş va prelua conducerea tehnică, el urmând să semneze contractual astăzi. „FC Steaua Bucureşti anunţă că
antrenorul Constantin Gâlcă va fi noul tehnician al echipei
noastre, acesta urmând să semneze, în cursul zilei de mâine,
contractul care-l va lega de clubul nostru pentru perioada
următoare. FC Steaua Bucureşti îl felicită pentru revenirea
în curtea clubului pentru care a făcut performanţe extraordinare ca jucător şi îi doreşte să aibă parte de cât mai multe
succese în calitatea de antrenor al campioanei României”,
se arată pe site-ul steauafc.com. În vârstă de 42 de ani,
Gâlcă a debutat în Liga 1 pe 6 decembrie 1989, în meciul
FC Argeş - Flacăra Moreni, scor 2-0. A evoluat în România
la FC Argeş (1989-1991) şi Steaua (1991-1996). A câştigat
patru titluri de campion al României, două Cupe ale României şi o Supercupă a României, toate în tricoul Stelei.
În străinătate, Gâlcă a jucat pentru Mallorca (1996-1997),
Espanyol (1997-2001) şi Villarreal (2001-2002). Constantin
Gâlcă s-a ocupat ultima oară de pregătirea echipei „Under
17” a României.

DIVERTISMENT

Expoziţii la
Biserica Neagră
urmă cu doi ani, însă trecerea
timpului şi-a spus cuvântul şi
astfel s-a decis retragerea
acestora. Expoziţiile au fost
adaptate cerinţelor vizitatorului de astăzi şi sunt deschise publicului începând de
săptămâna aceasta.
„Expoziţia prezintă istoria
Bisericii Negre, o cronologie
a evenimentelor din istoria
ei, dar şi o explicaţie a backgroundului istoric, istoric al
religiei, al confesiunii. Este
în trei limbi, română, germană şi engleză şi se adresează
vizitatorilor Bisercii Negre”,
a declarat dr. Agnes Ziegler,
curatorul expoziţiei.
Expoziţiile vor fi accesibile
publicului în interiorul intervalelor orare în care este deschisă Biserica Neagră şi vor
putea fi vizitate în preţul de
intrare în edificiu.

De azi înainte, turiştii şi
braşovenii care vor trece pragul impozantei
Biserici Negre vor avea
noi lucruri de văzut, dar
şi de aflat.
Pentru a veni în întâmpinarea celor peste 200.000 de
vizitatori, pe care emblematicul edificiu îi primeşte în
fiecare an, s-a decis instalarea
a două expoziţii de documentare, permanente. Una dintre
acestea este dedicată istoriei
Bisericii Negre, iar cea de a
doua personalităţii Johannes
Honterus.
În anii 1973 şi 1984 au
fost instalate, în cele două
pronaosuri de pe latura vestică a Bisericii, două expoziţii
de documetare. Acestea au
devenit adevărate repere, accesibile publicului până în

Concerte estivale de orgă
A 62-a stagiune a concertelor estivale de orgă de la Biserica Neagră va fi deschisă
astăzi, 3 iunie 2014. Stagiunea
aniversară din acest an va cuprinde un număr de 36 de
concerte, ce se vor desfăşura
în perioada 3 iunie – 30 septembrie. Concertele vor avea
loc în fiecare marţi, de la ora

18:00 – pentru lunile iunie şi
septembrie, şi în fiecare marţi,
joi şi sâmbătă, de la aceeaşi
oră – pentru lunile iulie şi august. Concertele durează,
30 de minute, iar biletul de
intrare este de 10 lei; copiii
cu vârsta mai mică de 7 ani
şi elevii (în baza carnetului de
elev) au gratuitate.

Bancuri
◾ M-am plimbat prin tot cimitirul,
citind inscripţiile de pe panglicile
coroanelor de flori: de la soacră, de
la soţie, de la vecini, de la prieteni…
De la bere n-a murit nimeni!

◾ Nevasta este prietena aceea pe
◾ Ce ar spune prima soacră ajunsă care o avem mereu lîngă noi, să ne
pe Lună?
ajute să rezolvăm marile probleme...
– Exact cum mă aşteptam, praful pe care nu le-am fi avut dacă nu
de două degete!
ne-am fi căsătorit.

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

TRIUNGHIUL DRAGOSTEI ŞI AL MORŢII
-PREMIERĂ(N-15), 96 minute, Thriller
orele: 16:30, 21:15

GODZILLA -3D(AP-12), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:45, 22:20
SELFIE
(AP-12), 123 minute, Comedie
ora: 18:45

Atelier de creativitate pentru seniori
Marţi, 3 iunie, Mansarda Casei Baiulescu, orele
10,00 -12,00 – Atelier de creativitate pentru
seniori organizat şi susţinut de Asociaţia Colors
Braşov
Asociaţia Colors Braşov desfăşoară activităţi
LEGENDELE DIN OZ:
incluzive de divertisment pentru seniori, oferind
ÎNTOARCEREA LUI DOROTHY
-3Dalternative acestei categorii de a-şi petrece frumos
(AG), 88 minute, Animaţie, Aventuri
vârsta, de a se simţi utilă şi preţuită, de a valorifica
ora 13:45
energia, cunoştinţele şi experienţa acumulate,
potenţialul creativ, de a se exprima prin artă.
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT
-3D(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Vernisaj expoziţie de artă plastică
orele: 13:30, 18:00, 22:30
Biblioteca Judeţeana „George Bariţiu” si Asociaţia
culturală Apáczai Csere János Braşov vă invită la
WALESA: OMUL SPERANŢEI
vernisajul expoziţiei de pictură, intitulată „És
-PREMIERĂ- tarif unic: 10 lei/bilet
akkor mondá/Şi atunci el grăi”, a artistei
(N-15), 127 minute, Dramă
plastice” Nógrádi Kiss Magdolna.
ora: 14:00
Vor prezenta graficienii Vetró Sebestyén B. András
si Gabriel Stan.
VECINI DE COŞMAR
Evenimentul va avea loc marti, 3 iunie 2014, la ora
(N-15), 96 minute, Comedie
17,00, la Sediul Central al bibliotecii, etaj I, Sala
orele: 16:00, 20:30
MALEFICENT -3D- -PREMIERĂ(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
orele: 18:15, 20:15

Horoscopul zilei
Berbec. Eşti plin/ă de viaţă şi îţi vei găsi tot felul de activităţi
care să te menţină ocupat/ă. Dacă continui în acest ritm nu
există niciun risc ca lucrurile să meargă prost.
Taur. Dragostea pe care i-o porţi unei persoane te va face
să suferi astăzi. Poate fi vorba de plecarea ei departe de tine
sau poate este un moment de cumpănă al relaţiei voastre.
Gemeni. Dacă zilele trecute ţi-ai făcut un plan pentru a pune
în aplicare un nou proiect, astăzi este cazul să treci la treabă.
Ocupă-te cu atenţie de afaceri şi ai grijă de bani.
Rac. Eşti lipsit/ă de energie şi cu greu vei reuşi să îţi reintri
în ritm. Fă tot ce ţi se cere cât poţi tu de bine şi arată că îţi
dai interesul. Ai grijă la alimentaţie!
Leu. Astăzi te hotărăşti să renunţi la un viciu, poate fi vorba
cel mai probabil de fumat. Cei dragi ţie vor fi fericiţi pentru
decizia luată şi chiar îţi vor face mici cadouri.
Fecioară. Nu încerca să te afirmi, nu este o zi bună pentru
a te crede un bun exemplu pentru ceilalţi. Învaţă de la cei
din jurul tău, dar ai grijă să urmăreşti persoanele competente.
Balanţă. Nu îţi pierde astăzi timpul cu lucruri mărunte, este
mult mai important să priveşti în ansamblu. Încearcă să fii
obiectiv/ă şi să nu iei decizii bazate pe sentimente.
Scorpion. Descoperă astăzi problema care îţi pune piedici în
realizarea proiectului de care te ocupi. Odată ce afli, e mult
mai uşor să rezolvi. Fii vigilent/tă!
Săgetător. Vei primi astăzi o veste bună, însă se va lasă aşteptată. E posibil ca munca ta să fie în sfârşit apreciată, şi
chiar răsplătită în bani. E tot ce aveai nevoie!
Capricorn. Nu îţi merge aşa cum ţi-ai dori pe plan profesional,
dar cu puţină răbdare această etapă va trece de la sine. În
câteva zile vei uita de aceste momente de cumpănă.
Vărsător. Ceva va interveni între tine şi munca ta astăzi, şi
poate fi ceva care nu te lasă să pleci. Dacă intenţionai să îţi
dai demisia, renunţă la idee.
Peşti. Realitatea este dură şi astăzi vei cunoaşte altă faţă a
persoanelor din jurul tău. Cel mai probabil vei fi dezamăgit/ă
de descoperirile pe care le vei face, dar fii pregătit/ă.

◾ – De ce îşi iau oltenii două pietre
când merg la culcare?
– Cu una sting becul, iar cu cealaltă
verifică dacă au închis fereastra.

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Marţi

mare de lectură. Expoziţia va fi deschisă publicului
între 4–22 iunie 2014.
Răzvan Suma susţine astăzi un recital
muzical la Sala muzicii de cameră de la
Patria
Marţi, 3 iunie 2014, de la ora 19.00, recital
cameral la Sala Patria.
Cvartetul „Gaudeamus”
Invitat: RĂZVAN SUMA – violoncel
Program:
J. Haydn – Cvartetul op.20 nr.5
Fr. Schubert – Cvintetul cu două violoncele
Răzvan Suma este unul dintre cei mai activi tineri
muzicieni români, cu un repertoriu cuprinzător,
realizat în cele peste cinci sute de recitaluri şi concerte
susţinute în întreaga lume.
În 2009, Răzvan Suma a devenit solist al Orchestrelor
şi Corurilor Radio, iar în calitate de profesor asociat
la Universitatea de Muzică Bucureşti dezvoltă o
intensă activitate pedagogică. Este invitat să predea
la cursuri de măiestrie organizate în ţări ca Spania,
Argentina, Coreea şi în România, în cadrul atelierelor
organizate de Asociaţia SONORO.
Preţul biletelor este de 20 lei, redus 50% pentru
elevi, studenţi şi pensionari, respectiv 10 lei.
Programul agenţiei de bilete de la sala „Patria”:
– luni, miercuri 12-15;
– marţi, joi 16-18;
– cu o oră înainte de concert.

Sudoku
6
7
6

4 5
8
7 6
5 6
9
1
9

1 2
8
1
5
2
4 7
4 5 2
5 7
3
8 6
1

4

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

3 iunie 2014

„Braşovul de ieri şi de astăzi”
Pornind de la pasiunea
pentru colecţionarea cărţilor poştale ilustrate, la
Casa de Ştiinţă şi Tehnică
pentru Tineret din Braşov
s-a organizat o „inedită şi
instructivă” expoziţie de
cartofilie: „Braşovul de
ieri şi de astăzi”, informa
Al. Handrea.
Multe ilustrate înfăţişau locuri, străzi, instituţii etc. de la
sfârşitul secolului al XIX-lea,
începutul şi
mijlocul veacului al XXlea – cu acea
culoare locală
a anilor de
atunci care
impr esiona
plăcut vizitatorul. Într-una
din ilustrate,
de pildă, se
putea observa
linia de tramvai din Piaţa
Sfatului.
Aceeaşi linie de tramvai se
putea reîntâlni într-o altă ilustrată şi pe Uliţa Lungă, fapt
mai puţin cunoscut în 1983.
Într-o altă imagine, de la
sfârşitul secolului al XIX-lea,
se observa, vedea în primplan clădirea staţiei de tramvai (văd că Al. Handrea era
obsedat de tramvaie, linii şi
staţii de tramvai! n.n.), ridicată în partea de est a Parcului Central.
Tot o valoare de document
avea şi imaginea primei clădiri construite pe strada Nicolae Iorga, de la nr. 16, în
jurul căreia nu era în acea
vreme nici un imobil.
Şi vestitele romuri – cum
erau numite terasele pentru
uscatul pânzei, pe Warthe –,
amintite şi de celebrul Sextil
Puşcariu în Braşovul de altădată, erau „elocvent reprezentate în câteva din aceste
ilustrate, fiecare dintre ele reprezentând un alt unchi de
privire”.

Alte ilustrate înfăţişau pitoresc-baroc
aspecte mai puţin cunoscute ale Gim naziului român de
băieţi, ale Liceului
„Honterus” şi Şcolii
comerciale, ale obişnuitelor locuri de promenadă de odinioară:
aleea de sub Tâmpa,
cunoscutul Corso, câteva parcuri.
Interesante erau şi
vechile imagini ale
Pieţei Sfatului, cu Târgul florilor, Târgul botinelor,
Târgul inului şi Târgul grâului.
În ceea ce priveşte ilustratele din zille lui Al. Handrea,
ele îi apărea „fascinat de frumoase şi interesante”, impunând în fiecare dintre ele
„dantelăria din beton şi sticlă
a noilor edificii şi blocuri de
locuinţe, distinsa arhitectură”
(nu pot să cred că Handrea
putea să admire „cutiile de
chibrituri” din vremea comunismului, este incredibil! n.n.),
„admirabilele spaţii verzi”.
Mai reţineau, în ilustratele de
prin 1983, culoarea adecvată,
faţă de alb-negrul imaginilor
de odinioară, „coordonată definitorie e evoluţiei tehnicii
foto”. Al. Handrea a exemplificat, în acest sens, cu două
imagini, din care una avea valoare de document: construcţia modestă a restaurantului
de sub cuşma din piatră a
Tâmpei şi „impunătorul” restaurant „Panoramic” (sau
„Panaramic”, cum îi ziceam
noi, n.n.), construit nu cu mult
timp în urmă.
Expoziţia de cartofilie „Braşovul de ieri şi de astăzi” era
interesantă atât pentru tineri,
cât şi pentru vârstnici, „îndemnându-i pe toţi să preţuiască mai mult oraşul în care
trăiesc, să-şi dea seama de
eforturile care s-au făcut ca
municipiul să ni se înfăţişeze
la această oră pitoresc şi
maiestuos”.
„Drum Nou” – 3 iunie 1983
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Din presa maghiară
Fabrica de mobilier şcolar Czell şi Frank

Turiştii care ajung în Braşov se conving de frumuseţea
oraşului, dar şi de faptul că este un oraş dezvoltat şi din
punct de vedere industrial.
Firma Czell & Frank are sediul în str. Învăţătorilor nr. 13
– 15 (azi str.Vlad Ţepeş) şi produce în special mobilier
şcolar şi paturi metalice. Are ateliere de tâmplărie şi lăcătuşerie, fierărie şi atelier de sudură autogenă. Într-un
spaţiu separat este vopsitoria şi camera de uscare.

Firma produce bănci şcolare brevetate de tip Bernhardt,
recomandate atât din punct de vedere pedagogic, cât şi
igienic. Acest produs braşovean are atâtea avantaje,
încât este cel mai căutat din ţară. În afară de bănci, se
mai fabrică mobilier metalic şi echipamente de grădinărit.
Produsele realizate în cadrul firmei Czell & Frank sunt
expuse permanent într-o sală special amenajată. Operaţiunile sunt efectuate sub supravegherea inginerilor,
aici lucrând în jur de 70 – 80 de angajaţi.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Fabrica de mezeluri Fleischer & Co.

Industria de prelucrare a cărnii s-a dezvoltat încet, dar
sigur în Braşov. Cea mai de succes a fost producţia de
salamuri, Braşovul ajungând renumit pentru ele, foarte
apreciată fiind şi slănina făcută aici.
Una din primele fabrici de mezeluri a avut ca proprietari
pe Mihály Fleischer şi Henrik Hiemesch şi a fost înfiinţat
în anul 1878. Produsele lor erau atât de căutate pe piaţă,
încât au mai deschis o fabrică şi la Mediaş. Preparatele
de bază erau untura şi salamul. Fabrica avea în jur de
100 – 120 de angajaţi, iar o cantitate însemnată de produse
erau exportate în Ungaria, Austria şi ţările balcanice.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Dinu Eva

Iulian Cătălui
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Cele mai fiabile
maşini second-hand
În ansamblu, cele 10 mărci
de maşini cele mai durabile
sunt în această ordine: Mercedes-Benz Clasa E (5,65%),
Peugeot 406 (5,22%), Citroën
Xantia (4,80%), Toyota Land
Cruiser (4,64%), MercedesBenz Clasa S (4,46%), Skoda
Octavia (3,48%), Seat Toledo
(2,50%), BMW Seria 5
(2,46%), Audi A6 (2,02%)
şi Mercedes-Benz Clasa C
(1,93%)

Potrivit studiului realizat
de AutoUncle.es pe baza
unei liste de maşini fabricate în anul 1994, Mercedes-Benz Clasa E este
maşina cea mai fiabilă.
Cele zece modele clasate în
frunte acumulează peste
300.000 de kilometri, obligatorii pentru a face parte din
acest clasament.
Pe poziţiile fruntaşe s-au situat berlinele medii-mari sau
mari şi modelele germane (7
dintre cele 10 cele mai longevive şi mai fiabile maşini).
Mercedes-Benz Clasa E
este maşina care, potrivit acestui studiu, rezistă cel mai bine
la trecerea anilor, cu 5,65%
de unităţi care depăşesc acest
kilometraj prevăzut pentru a
intra în clasament. Maşina se
vinde la mâna a doua cu un
preţ mediu de 32.650 euro,
în versiunea E 200.
Dintre celelalte mărci vân-

dute la mâna a doua se evidenţiază Peugeot 406 şi Citroën Xantia, care ocupă
locurile doi şi trei. Acestea nu
depăşesc preţul de 2.000 euro
ca maşini de ocazie.
Singurul model care rămâne în afara segmentului predominant este Toyota Land
Cruiser, cu 4,6% de maşini
ofertate şi care costă în medie
35.000 de euro pe piaţa maşinilor semi-noi. Marca japoneză ocupă locul patru.

Maşina electrică Renault Twizy,
disponibilă în România

Constructorul auto francez
Renault a lansat în România
modelul electric Twizy, la preţul de 7.000 euro inclusiv
TVA, la care se adaugă chiria
lunară a bateriei.
„Sperăm ca Twizy să îşi
creeze repede adepţi în rândul
celor cu o mentalitate deschisă
spre noi soluţii de transport
care să facă faţă aglomerărilor

urbane, dar şi celor interesaţi de
aspectele ecologice şi de economie”, a declarat,
într-un comunicat, Thomas Dubruel, director
general Renault
Commercial Roumanie.
Twizy dispune în partea
frontală de o trapă care acoperă cablul de încărcare, iar
maşina se poate branşa la orice priză de 220 V. Bateria se
încarcă complet în 3 ore şi 30
de minute.
Dotările standard de confort
şi siguranţă includ airbag frontal, frâne cu disc pe toate roţile

sau imobilizator electronic codat, centuri de siguranţă, sistem
de dezaburire şi pre-echipare
audio, tapiţerie rezistentă la
apă, 2 torpedouri şi 2 spaţii de
depozitare în spate.
Printre dotările opţionale
se regăsesc sistemul de uşi cu
deschidere verticală, jante de
aliaj, acoperiş panoramic sau
senzori de parcare.
Twizy este disponibil în
două variante: Twizy Urban
45, de la 7000 euro, şi Twizy
Urban 80, de la 7.700 euro,
sumele incluzând TVA.
La aceste preţuri se adaugă
chiria bateriei, de la 30 euro
TVA inclus/lună, pentru un
rulaj de 2.500 km/an.

Ford recheamă 1,1 milioane de maşini
Ford Motor va rechema
circa 1,1 milioane de SUVuri de pe piaţa nord-americană, inclusiv modelele
Escape şi Explorer, pentru
remedierea unor deficienţe
electronice care ar putea
afecta funcţionarea servodirecţiei, relatează Bloomberg.
Al doilea mare producător
auto american a anunţat că
trebuie să actualizeze software-ul sau să înlocuiască
senzori de la modelele
Escape şi Mercury Mariner

fabricate în perioada 2008 –
2011.
De asemenea, trebuie remediată o conexiune electrică la vehiculele Ford
Explorer din 2011-2013.
Separat, alte aproape
280.000 de automobile sunt
rechemate pentru reparaţii
la lămpile de la numărul de
înmatriculare şi covoraşele
din interiorul maşinii.
În acest an, în SUA au fost
rechemate în service pentru
reparaţii aproape 23 de mi-

lioane de vehicule, număr
care depăşeşte deja nivelul
înregistrat pe ansamblul anului trecut. Nivelul record al
rechemărilor care au avut
loc în SUA a fost atins în
2004, de 31 de milioane de
vehicule.
Peste jumătate din rechemările din acest an au fost
anunţate de General Motors,
din cauza unui defect la un
comutator anti-incendiu care
a provocat decesul în accidente a 13 persoane.

Succes pentru Dacia în Franţa

Vânzările de autoturisme Dacia în Franţa au înregistrat
o creştere anuală de 27% în perioada ianuarie – mai
2014, acesta fiind cel mai mare avans procentual înregistrat de o marcă auto pe piaţa franceză, arată datele
publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA). Un număr de 47.199 autoturisme
marca Dacia au fost vândute în primele cinci luni din
acest an, acestea reprezentând aproximativ un sfert
din cele 193.846 autoturisme vândute în total de grupul
Renault pe piaţa franceză. Piaţa auto franceză a înregistrat în perioada ianuarie-mai 2014 o creştere de 3%,
un număr de 762.141 de autoturisme fiind înmatriculate
în Franţa. În luna mai a anului în curs, 7.564 de autoturisme noi marca Dacia au fost înmatriculate în Franţa,
în creştere cu 10,8% faţă de perioada similară din 2013.

Hyundai vrea să concureze cu BMW şi Audi
pe segmentul de lux

Hyundai Motor Co. a prezentat două noi sedanuri de
lux concepute pentru piaţa din Coreea de Sud, în ideea
de a opri importurile de automobile produse de rivalii
BMW şi Audi. În primele patru luni ale acestui an, un
număr record de 61.146 de vehicule importate au fost
vândute în Coreea de Sud, în creştere cu 27% în ritm
anual. În total, automobilele importate au controlat 14%
din piaţa sud-coreeană, în condiţiile în care cota de
piaţă a Hyundai şi compania afiliată Kia Motors Corp,
care împreună formează al cincilea constructor auto
mondial, a scăzut la 75% de la 81,5% în 2012. Noul
sedan de lux denumit AG precum şi o versiune disesel
a sedanului Grandeur (Azera) au fost prezentate la Salonul auto de la Busan. Hyundai a precizat că modelul
AG, poziţionat între sedanurile Grandeur şi Genesis,
va avea un preţ de aproximativ 45 milioane woni
(26.370 lire sterline) şi va începe să fie comercializat
la finele acestui an.

