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Prima partidă din campania
de calificare la EURO 2016,
Grecia – România, se va disputa pe 7 septembrie la Atena.

Apel către
investitori
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Şansa finalizării Lacului de la
Veneţia: fonduri europene
Mihai Pascu, vicepreşedintele CJ Braşov: „Mai sunt necesare
încă 160 de milioane de euro pentru finalizarea acestei investiţii”
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Chinezii ar putea investi în Hidrocentrala Turnu MăgureleNicopole sau în salba de
microhidrocentrale de pe Prut.

Se deschide
stagiunea la Operă
pag. 10

„Traviata”de G. Verdi va
deschide sâmbătă, 13 septembrie stagiunea 2014 –
2015 la Opera Braşov.

VALUTĂ

Euro
4,3989
USD
3,3485
Gram Aur 138,5065

METEO

Parţial noros
11°C /23°C

Vicepreşedintele Consilului Judeţean
(CJ) Braşov, Mihai Pascu, a prezentat
vineri necesitatea asocierii CJ cu
Hidroelectrica SA, în vederea fina-

lizării investiţiei barajului de la Mândra. Consilierii judeţeni au aprobat
proiectul de hotărâre rezultat în urmă
discuţiilor cu administratorul judiciar

de la Hidroelectrica, avantajele finalizării acestei investiţii fiind mai mult
decât evidente: realizarea unei capacităţi de producere a energiei verzi

Tarife noi de vizitare la Zoo

Amnistie pentru pensionari

Primăria pregăteşte redeschiderea Grădinii Zoologice,
aprobând noile taxe de intrare
pentru vizitarea acesteia. Potrivit hotărârii Consiliului Local, accesul copiilor, elevilor
şi studenţilor în grădină costă
5 lei, iar pentru grupuri organizate, taxa este de 4 lei pentru

Plenul Senatului a adoptat,
ieri, amnistierea fiscală a pensionarilor şi mamelor, care au
primit sume mai mari din cauza unor greşeli ale funcţionarilor şi s-au văzut în situaţia
de a le restitui. Potrivit proiectului, doar mamele care au
primit indemnizaţii pentru

fiecare copil. Adulţii vor scoate din buzunar fie 10 lei, fie
8 lei, dacă vizita este efectuată
cu un grup organizat. Vechile
tarife erau 3 lei pentru copii,
elevi, militari în termen şi studenţi, 5 lei pentru adulţi şi 2
lei de persoană în cazul grupurilor organizate.
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cu o putere instalată de 27 MW, realizarea uneia dintre cele mai mari
acumulări de apă dulce din România
şi din Europa.
pag. 3

creşterea copilului calculate
greşit vor fi amnistiate, nu şi
cele care au folosit documente
eliberate cu nerespectarea legii
sau care au declarat lucruri
neconforme realităţii. Plenul
Senatului a adoptat si amnistia
pensionarilor aflaţi în aceeaşi
situaţie.
pag. 2
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O nouă lovitură pentru Dan Voiculescu
O comisie din cadrul Penitenciarului Rahova a decis că
Dan Voiculescu își va executa pedeapsa de 10 ani cu
executare în regim închis, urmând să fie stabilit şi în ce
penitenciar va executa pedeapsa patronul Antenelor. În
prezent, Dan Voiculescu se află încarcerat la Penitenciarul
Rahova. După condamnare, Voiculescu și ceilalți
condamnați din dosarul ICA s-au aflat în carantină, perioadă care s-a încheiat pe 28 august. Potrivit legii, persoanele condamnate la mai mult de trei ani de închisoare
execută pedeapsa în regim închis. Regimul de detenţie
se stabileşte şi în funcţie de vârsta deţinutului, starea de
sănătate şi antecedentele penale ale acestuia. Dan Voiculescu a fost condamnat luna trecută la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări
Alimentare (ICA). Voiculescu are 67 de ani și, potrivit
prevederilor legale, ar putea fi eliberat după ce execută
o treime din pedeapsă, întrucât a împlinit 60 de ani.

Mircea Băsescu rămâne în arest şi de data aceasta
Tribunalul Constanţa a respins, ieri, ca nefondată, o nouă
cerere depusă de Mircea Băsescu pentru înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, decizia nefiind definitivă şi putând fi contestată în termen de 48 de ore la
Curtea de Apel Constanţa. A fost cea de-a patra solicitare
depusă de Mircea Băsescu la Tribunalul Constanţa pentru
înlocuirea măsurii arestului preventiv. Până acum, toate
solicitările şi contestaţiile au fost respinse. În acelaşi timp,
Nelu Taşcă, avocatul lui Mircea Băsescu, a declarat că
„soluţia corectă” ar fi ca dosarul în care este judecat Mircea
Băsescu să se întoarcă la procurori, deoarece înregistrările
în care apare clientul său nu sunt autentice. „Am invocat
excepţii cu privire la mijloacele probatorii. Nu pot fi primite
acele înregistrări întrucât nu sunt autentice şi nu pot fi verificate. Pe cale de consecinţă, neavând aceste argumente
dosarul trebuie restituit la parchet în vederea continuării
cercetărilor”, a afirmat Nelu Taşcă.
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Proiect: Băncile, obligate
să afişeze comisioanele
pe ecranele bancomatelor
Băncile vor fi obligate să afişeze pe ecranele bancomatelor
comisioanele pentru fiecare operaţiune, potrivit unui
proiect al Autorităţii
Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor (ANPC).
Costurile tranzacţiei ar
urma să fie afişate în cifre, nu în procente. Proiectul a intrat în dezbatere
publică de la 1 septembrie. Băncile nu sunt,
însă, de acord cu propunerea ANPC.
Bancomatele vor trebui să
afişeze pe ecrane toate informaţiile legate de costurile tranzacţiei, în ordinea operaţiunilor
efectuate de către client. Informaţiile privind costurile trebuie să fie vizibile şi uşor de

citit. Totodată, cel care utilizează ATM-ul va avea posibilitatea de a renunţa la
operaţiunea respectivă, în cazul
în care comisioanele sunt prea
mari.
În acelaşi ordin, Protecţia
Consumatorilor mai obligă

băncile să afişeze pe ecranul
bancomatelor, în cazul reţinerii
cardului, despre termenul maxim de recuperare a cardului
şi numărul de telefon la care
clientul poate apela în această
situaţie. Pentru a aplica noile
reglementări, băncile vor tebui

să modifice soft-ul bancomatelor, lucru care va
costa.
„O dorinţă de a perfecţiona, de a transparentiza şi mai mult, un lucru
foarte important cu care
băncile nu pot fi decât de
acord, duce la nişte costuri potenţiale, trebuie să
le evaluăm cu adevărat,
trebuie să vedem în ce
măsură costurile băncilor
cresc, să vedem în ce măsură pot fi ele transferabile clienţilor, ducând,
poate, la un efect nedorit”
a declarat Florin Dănescu, preşedinte executiv Asociaţia Română a Băncilor.
Ordinul ANPC va fi afişat
pe site-ul instituţiei timp de
30 de zile. În această perioadă
se aşteaptă propuneri din partea operatorilor bancari, şi nu
numai.

ACL depune o moţiune de cenzură
Liderii ACL, Klaus Iohannis
şi Vasile Blaga au declarat ieri,
în cadrul unei conferinţe de presă, că Aliantʼa Creștin-Liberală
va depune o motʼiune de cenzură pe tema încercărilor Guvernului de a frauda alegerile
prezidenţiale, care vor avea loc
în toamna acestui an.
„Am lămurit foarte clar pe
ce temă se va axa moțiunea de
cenzură. Noi am considerat că
cel mai îngrijorător complex de
teme din această perioadă se
constituie din încercările Gu-

vernului Ponta de a pregăti o
posibilă fraudare a alegerilor
- OUG 45 de pregătire a alegerilor, OUG de legalizare a
traseismului politic în administrația publică locală. Toate
aceste demersuri trebuie
sancționate și moțiunea de cenzură care va fi pregătită de
specialiștii noștri în perioada
imediat următoare se va axa
pe acest domeniu”, a afirmat
Klaus Iohannis.
Liderul PDL, Vasile Blaga,
a afirmat, la rândul său, că de-

ocamdată nu s-a stabilit data la
care va fi depusă moţiunea de
cenzură. „Să vedem prima dată
în Monitorul Oficial forma finală, că nici nu mai știm cum
să-i mai spunem, înțeleg că au
rediscutat-o OUG și o să stabilim foarte clar calendarul”, a
explicat preşedintele PDL, Vasile Blaga.
Klaus Iohannis și Vasile Blaga au mai cerut punerea pe ordinea de zi a legii gratʼierii
„pentru că Victor Ponta ar putea suspenda codul penal”.

Amnistia pentru mame și pensionari, adoptată
Senatul a adoptat, ieri, proiectul de lege iniţiat de Guvern
care prevede amnistierea fiscală
a mamelor care au primit indemnizaţii pentru creşterea copilului calculate greşit. Senatul
a votat un amendament prin
care Guvernul va da înapoi banii deja restituiţi de părinţi, în
5 ani, începând cu 1 ianuarie.
Conform proiectului, doar
mamele care au primit indemnizaţii pentru creşterea copilului calculate greşit vor fi
amnistiate, nu şi cele care au
folosit documente eliberate cu
nerespectarea legii sau care au
declarat lucruri neconforme
realităţii.
În urma unei decizii a Curţii
de Conturi de verificare a dosarelor pentru acordarea in-

demnizaţiei de creştere a copilului, s-a stabilit că 12.460 de
mame, în perioada 1 ianuarie
- 30 iunie 2014, au încasat venituri suplimentare, pe lângă
indemnizaţia de creştere a copilului. Astfel, Curtea de Conturi a stabilit că mamele
respective trebuie să returneze
indemnizaţiile încasate, respectiv 15 milioane de lei pentru
care s-a constituit debit.
De asemenea, senatorii au
decis, ieri, prin vot, ca peste
21.000 de pensionari care au
primit sume necuvenite din
vina funcţionarilor şi figurează
cu debite să fie scutiţi de plata
acestora, parlamentarii adoptând în acest sens proiectul de
lege iniţiat de Guvern. Proiect
de lege privind scutirea de la

plată a unor debite provenite
din pensii a fost adoptat de
Guvern în data de 19 august
şi a fost dezbătut de Senat în
calitate de primă Cameră sesizată. Potrivit unui amendament formulat în plen de
preşedintele Comisiei pentru
muncă, Liviu Marian Pop
(PSD), sumele dobândite din
debitele recuperate de la pensionari începând cu data de 1
ianuarie 2011 şi până la data
intrării în vigoare a acestei legi
se vor restitui eşalonat pe o
perioadă de cinci ani, începând de la 1 ianuarie 2015,
prin plăţi anuale egale. Restituirea acestor sume se va face
pe baza cererilor făcute de
pensionari la casele judeţene
de pensii.
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Șansa finalizării Lacului de la
Veneția: fonduri europene
Vicepreședintele Consilului Județean (CJ)
Brașov, Mihai Pascu, a
prezentat în ultima
ședință a
forului
județean necesitatea asocierii CJ cu Hidroelectrica
SA, în vederea finalizării
investiției barajului de la
Mândra.
Consilierii judetʼeni au aprobat proiectul de hotărâre rezultat
în urma discutʼiilor cu administratorul judiciar de la Hidroelectrica, avantajele finalizării
acestei investitʼii fiind mai mult
decât evidente: realizarea unei
capacitătʼi de producere a energiei verzi cu o putere instalată
de 27 MW, realizarea uneia dintre cele mai mari acumulări de
apă dulce din România și din
Europa, asigurarea apei necesare pentru irigatʼii în zona
Făgăraș și în Sudul Carpatʼilor,

În perioada 1988-2012, statul a investit la Mândra aprox. 110 mil. de euro, însă acum, şantierul este în conservare
atenuarea efectelor inundatʼiilor
în aval de barajul de la Mândra,
dezvoltarea infrastructurii unei
baze de agrement și pentru
sporturile nautice, asigurarea
protejării biodiversitătʼii, ca ur-

mare a suplimentării zonelor de
rezervatʼie de la Dumbrăvitʼa.
„Mai sunt necesare încă 160
de milioane de euro pentru finalizarea acestei investiții. Cei
de la Guvern ne-au spus foarte

Crețu, în cărți pentru postul de comisar UE
Europarlamentarul
PSD Corina Creţu
a fost confirmată
de preşedintele
desemnat al Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, drept propunerea României
pentru funcţia de comisar
european, în defavoarea actualului comisar pentru Agricultură, Dacian Cioloş, au declarat
pentru Gândul surse de la Bruxelles. Conform acestora, Creţu
ar urma să primească Politica
Regională, un portofoliu foarte
important, pentru care nu are
însă experienţă. Europarlamen-

tara PSD ar urma să gestioneze politica de
coeziune şi fondurile europene.
Dacian Cioloş
şi Corina Creţu
sunt cele două
propuneri ale Guvernului pentru postul
de comisar european din
partea României.
Premierul Victor Ponta i-a
trimis spre informare în data
de 30 iulie lui Valeriu Zgonea
scrisoarea pe care i-a adresato noului preşedinte al Comisiei
Europene, Jean-Claude Junker,
referitoare la propunerile Guvernului privind viitorul comi-

sar european din partea României.
În scrisoarea trimisă lui Juncker, Ponta a transmis că Dacian Cioloş este prima
propunere pentru un portofoliu
care ar acoperi dezvoltarea regională şi agricultura.
„Dacă prima noastră propunere nu corespunde arhitecturii pe care o aveţi în vedere
pentru viitoarea Comisie, am
dori să luaţi în considerare candidatura doamnei vicepreşedinte al PE, Corina Creţu, pentru
un portofoliu care va fi discutat
cu dumneavoastră ulterior”, se
arată în scrisoarea lui Ponta către Juncker.

Programul „Prima casă” ar putea fi
suplimentat cu aproape 500 milioane lei
Ministerul Finantʼelor propune suplimentarea bugetului destinat
garantʼiilor

pentru Programul „Prima
Casă” prin directʼionarea
unor sume de circa 486
de milioane de lei, neutilizate în cadrul programului de achizitʼie
a locuintʼelor ANL,
potrivit unui proiect de HG publicat pe site-ul
institutʼiei.
Guvernul a alocat
pentru garantʼiile din programul de achizitʼie a
locuintʼelor construite de
Agentʼia Natʼională pentru

Locuintʼe (ANL) un plafon
maxim de 500 de milioane de
lei, din care 314,5 milioane
de lei în favoarea unui număr
de 15 bănci, rămânând o
diferentʼă de 185 milioane de
lei, care ar fi urmat să fie alocată băncilor care nu au solicitat plafon de acest tip sau
celor care solicită majorarea
plafonului. Până la sfârșitul
anului, din cele 500 de milioane de lei destinate garantării
achizitʼiei de locuintʼe construite prin ANL, se vor utiliza circa 14 milioane de lei.

clar că nu au bani pentru această investiție. Singura soluție este
să accesăm bani direct de la
Bruxelles. Pentru aceasta trebuie
să ne asociem cu cei de la Hidroelectrica, de aceea vă rog să

aprobăm o comisie care să negocieze termenii și clauzele acestei asocieri“, a precizat Mihai
Pascu.
Cei care se vor ocupa de realizarea acestei asocieri sunt
vicepreședintʼii CJ Mihai Pascu
și Mihai Popa, și consilierii
judetʼeni Claudiu Coman, Constantin Zavarache, Kovacs Attila
și Mihail Veștea. De asemenea,
vor exista și trei expertʼi în domeniu, stabilitʼi de către Agentʼia
de Dezvoltare Durabilă a
Judetʼului Brașov.
Investiție în conservare. Barajul
de la Mândra, de pe Râul Olt,
ar aduce României cea mai
mare rezervă de apă dulce din
Europa. În prezent, pentru că
nu mai există bani pentru continuarea investitʼiei, lucrările au
intrat în conservare. Până la
această oră vorbim de milioane
de tone de beton și fier care au
fost folosite pentru realizarea

peretelui barajului și a zonei
unde vor fi montate utilajele
pentru producerea energiei electrice. Conform proiectului
initʼial, coada lacului pleca de la
Hoghiz – Homorod – Ungra –
Cuciulata – Comăna – Crihalma
– Venetʼia de Jos – Ticușu Nou
– Părău – Șercaia – Hălmeag –
Mândra. Capacitatea maximă
de înmagazinare a lacului era
de 338 de milioane de metri
cubi.
„Odată realizată această
investiție, vom putea vorbi și de
dezvoltarea turismului într-o
zonă care este aproape moartă
din punct de vedere economic,
se poate dezvolta o baza sportivă
pentru sporturi nautice și chiar
organizarea unor competiții de
profil aici, nu trebuie omisă nici
partea de piscicultură și protejarea biodiversității“, a mai
punctat Mihai Pascu.
Sebastian Dan

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII
PREVENIREA FURTURILOR DIN AUTOTURISME
Compartimentul de analiză
şi prevenire a criminalităţii
din cadrul Inspectoratului
de Poliţie al Judeţului Braşov atrage atenţia proprietarilor de autoturisme că
din totalul furturilor din
autoturisme constatate în
primele şapte luni ale anului 2014, în peste 70% din
cazuri bunurile vizate de
către infractori au fost
obiectele lăsate în interiorul
autoturismului (telefoane
mobile, genţi, laptop-uri,
sisteme GPS, etc)!

ATENŢIE! Hoţii profită de
neglijenţadumneavoastră!
Vă reamintim principalele
modalităţi de prevenire a
acestui gen de infracţiuni:
• Nu lăsaţi în interiorul autoturismului obiecte tentante
(GPS-uri, sisteme de detec-

tare a radarelor, genţi, borsete, obiecte de îmbrăcăminte, casetofoane auto).
• La părăsirea autoturismului chiar şi pentru scurt timp,
asiguraţi închiderea şi blo-

carea uşilor.
• Parcaţi autoturismul în locuri iluminate.
• Montaţi sisteme de alarmă şi antifurt la portiere,
roţi, portbagaj şi rezervor.

Campania ,,Infractorii te pot cunoaşte mai bine
decât crezi!”
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Anunț public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu

Primăria comunei Șercaia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Platformă de depozitare și gospodărire
a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere din comuna
Șercaia”.
Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru Protecția Mediului Brașov,
str. Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 816.30, și vineri între orele 8-14.00. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru
Protecția Mediului Brașov.

Flash economic
Mai mulți turiști în România
Peste 4,5 milioane de turişti români şi străini au înnoptat
în primele şapte luni ale acestui an în structurile de cazare
din întreaga ţară, în creştere cu 4,8%, iar numărul de
nopţi de cazare s-a majorat cu 5,8%, la peste 10,5 milioane, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).
Din numărul total de turişti, românii au reprezentat 76,9%,
restul de 23,1% fiind străini, ponderi apropiate de cele
din perioada similară a anului trecut.
Cea mai mare pondere din numărul turiştilor străini au
deţinut-o cei din Europa (77,7% din total), iar dintre aceştia, 85,4% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.
Sosirile în hoteluri deţin în întervalul ianuarie-iulie o pondere de 75,2% din totalul sosirilor în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de perioada similară
a anului trecut, sosirile în hoteluri sunt în creştere cu
5,2%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în aceeaşi perioadă, au însumat 10,56 milioane
de nopţi, în creştere cu 5,8%. Din numărul total de înnoptări, 80,3% reprezintă înnoptările turiştilor români.

ECONOMIC
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Accizele ar trebui
să scadă în 2015
Cursul de schimb folosit pentru accize în
2014, de 4,7380 lei/
euro, nu va mai fi
aplicat anul viitor.
Specialiştii în taxe
arată că există două
scenarii de calcul
pentru 2015. În ambele, accizele ar trebui să scadă, potrivit
capital.ro.
În primul scenariu: cursul de schimb care va fi
publicat la 1 octombrie
2014 va fi mai mare decât
cel publicat la 1 octombrie
2013 (care a fost de 4,4485
lei/euro).
„Acest scenariu va însemna
că pentru anul 2015, valoarea
în lei a accizelor se va calcula
folosind un curs mai mare de
4,4485 lei/euro, dar cu siguranţă mai mic de 4,7380
lei/euro, ceea ce va însemna

o reducere a accizei pentru
anul 2015 la toate produsele”,
arată Izabela Bădărău, tax senior consultant,Ţuca, Zbârcea
şi Asociaţii, citată de
capital.ro.
În aceste condiţii, acciza
actuală de 1,89 lei pentru un
litru de motorină va coborî

sub 1,8 lei.
În al doilea scenariu, cursul
de schimb care va fi publicat
la 1 octombrie 2014 va fi mai
mic decât cel publicat la 1 octombrie 2013 (care a fost de
4,4485 lei/euro).
„Va însemna că pentru
2015, valoarea în lei a acci-

zelor se va calcula folosind
cursul de 4,4485 lei/euro,
care se va indexa cu media
anuală a indicelui preţurilor de consum calculat în
septembrie 2014 pe care îl
va anunţa Institutul Naţional de Statistică în octombrie 2014”, precizează
sursa citată.
Şi în acest caz, accizele
pentru un litru de motorină
vor fi mai mici decât în
2014, respectiv 1,86 lei
faţă de 1,89 lei.
„În orice caz, cert e că
vom experimenta o scădere
a cursului de schimb care
va fi folosit în scop de accize
anul următor, amploarea scăderii fiind determinată atât
de cursul de schimb care va
fi anunţat de BCE la 1 octombrie 2014, cât şi de indicele
preţurilor de consum care va
fi calculat în septembrie”, afirmă Izabela Bădărău.

Niță: Apel către investitorii chinezi
Ministrul Economiei, Constantin Nitʼă, a afirmat ieri că
investitorii chinezi sunt
așteptatʼi să participe la realizarea unor proiecte importante
în domeniul energetic precum
Hidrocentrala Turnu Măgurele-Nicopole sau salba de microhidrocentrale de pe râul
Prut.
„Mă bucur să revăd în sală
pe mulți dintre reprezentanții
companiilor cu care am discutat în ultimul an și jumătate.
(...) În domeniul Energiei, așa
cum s-a mai spus, avem un început de colaborare foarte bun.
Avem colaborare în domeniul
nuclear, în domeniul producției
de energie pe cărbune, pe apă.
Și aș aminti câteva proiecte pe
care încă nu le-am antamat în

discuțiile cu dumneavoastră și care cred
că ar prezenta interes. Este vorba
de Hidrocentrala
Turnu MăgureleNicopole, pe care
am dori să o facem
împreună cu partenerii
din Bulgaria.
Vă mai provoc la o salbă de
microhidrocentrale pe râul Prut
la granița dintre România și
Moldova, la cablul submarin
care leagă România de Turcia
privind transportul de energie
electrică. Sunt convins că aceste
proiecte alături de celelalte vor
fi finalizate într-o perioadă medie de timp”, a declarat ministrul Economiei.
El a adăugat că România este

interesată de investitʼii
în industria extractivă
minieră.
„Mai ales în domeniul modernizării minelor. Suntem
interesați în modernizarea și crearea
unor structuri de
producție moderne în prelucrarea cuprului, precum și în modernizarea structurilor de
producție privind metalele neferoase. În domeniul industriilor ne interesează privatizarea
Oltchim”, a spus Nitʼă. Ministrul Constantin Nitʼă face parte
din delegatʼia premierului Victor Ponta care efectuează în
perioada 30 august - 3 septembrie, o vizită oficială în
R.P. Chineză.

O firmă româno-chineză din Brașov va
exporta primele 5.000 de vaci în China
Societatea mixtă românochineză Cattle Ferma de Bovine SRL vrea să înceapă în
această toamnă exportul de
bovine vii în China cu un prim
lot de 5.000 de vaci, obiectivul
companiei fiind de a exporta
din România către China cel
puţin 20.000 de capete anual.
Liu Dong, preşedinte al societăţii româno-chineze, a
anunţat, ieri, cu prilejul întânirii premierului Victor Ponta

cu oamenii de afaceri din China, că firma cu sediul în Braşov va începe în perioada
septembrie-octombrie primul
export de vaci, cu un lot de
5.000 de capete.
„Obiectivul companiei noastre este de a exporta cel puţin
20.000 de capete anual, din
rasele Holstein şi Bălţata”, a
spus Liu Dong.
Guvernele român şi chinez
au semnat în noiembrie anul

trecut un acord pentru exportul de bovine vii şi carne de
porc, dar până în prezent aceste exporturi nu s-au materializat.
Cattle Ferma de Bovine
SRL, înfiinţată în urmă cu doi,
cu scopul de a creşte şi exporta
bovine, deţine 400 de hectare
de pământ în zona Braşovului
şi 1.000 de bovine, dar în vederea exportului va cumpăra
animale de la alte ferme.
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Noi programe şcolare opţionale
în învăţământul primar şi liceal
Decizia Ministerului Educaţiei de a introduce noţiuni de arhitectură în
programa elevilor din
clasele a III-a şi IV-a a stârnit reacţia părinţilor, aşa
cum era de aşteptat
atunci când vine vorba
de orice modificare în învăţământ.
Majoritatea adulţilor sunt de
acord cu această nouă disciplină
opţională, considerând că le
dezvoltă copiilor simţul artistic.
Evident, există şi voci care
susţin că noţiunile de arhitectură
nu îi vor ajuta cu nimic pe cei
mici.
Din anul şcolar 2014-2015,
elevii din clasele a III-a şi a IVa vor putea învăţa mai multe
despre arhitectură şi mediul
construit, iar elevii din liceele
de muzică vor putea studia istoria jazzului.

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat
prin ordin de ministru, programa şcolară pentru disciplina
opţională „De-a arhitectura.

Educaţie pentru arhitectură şi
mediu construit” pentru clasele
a III-a şi a IV-a. Timp de o oră
pe săptămână, elevii acestor
clase pot afla informaţii despre

modul în care se construieşte
mediul, dar şi elemente minimale de arhitectură.
Programa propune şi activităţi în aer liber, centrate pe

identificarea în realitate a conceptelor învăţate în clasă. Anterior adoptării, a existat un
proiect de programă şcolară,
pilotat în cinci şcoli din Bucureşti, pe parcursul anului şcolar
2012-2013.
Proiectul a fost elaborat în
colaborare cu specialiştii din
Ordinul Arhitecţilor din România, Asociaţia Arhitectura şi
specialiştii Departamentului de
Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii
Bucureşti.
Schimbări şi la liceu. Au fost
aprobate, de asemenea, şi programele şcolare pentru învăţământul liceal, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea Muzică, destinate disciplinelor opţionale „Muzică vocală de jazz
- muzică uşoară” şi „Istoria Jazzului”. Prima disciplină vizează

elevii din ciclul liceal, clasele
IX-XII, iar cea de-a doua, elevii
din clasele a XI-a şi a XII-a. În
cadrul disciplinei „Muzică vocală de jazz - muzică uşoară”,
elevii vor aprofunda genurile şi
formele muzicale specifice:
Ragtime, Blues, Boogie - Woogie, Bebop, jazz afro-brazilian
etc. În plus, elevii îşi pot dezvolta competenţe specifice precum interpretarea vocală creativ-expresivă şi vor realiza
acompaniamente vocal-instrumentale solo sau în grup. Disciplina „Istoria Jazzului” este
axată pe prezentarea originilor
şi contextului istoric al apariţiei
jazzului, iar liceenii cărora li se
adresează vor învăţa să opereze
cu concepte şi termeni specifici,
dar şi să identifice forme de expresie artistică în muzică, literatură şi dans. Programele se
aplică începând cu anul şcolar
2014- 2015.

Tinerii politicieni au donat sânge!
La primele ore ale dimineţii, aproape 40 de liberali
şi democrat liberali au luat
cu asalt Centrul de Transfuzii Sanguine din Braşov pentru a răspunde solicitării venite din partea Ministerului
Sănătăţii.
La început au avut un uşor
disconfort, pentru că era
pentru prima dată în viaţă
când donau sânge, însă co-

legii lor care au experienţă
în domeniu, au reuşit să îi liniştească. La fel şi cadrele
medicale de la Centrul de
Transfuzii Sanguine, care leau explicat procedura şi
importantʼa donării.
România este una dintre
ţările europene cu cei mai
puţini donatori voluntari,
aproximativ 1%. În schimb,
în Danemarca procentul este

de 10%, în Germania 6, iar
în Anglia 9. Aceste statistici,
spun site-urile de profil, arată că populaţia din ţară noastră nu este informată suficient asupra necesităţii de a
dona. La Braşov, situaţia, cel
puţin pentru moment este
bună, mai ales că în
permanentʼă se derulează, pe
plan local, campanii de informare.

Procent mai bun la bacalaureat în Brașov
1272 de elevi din judetʼul
Brașov s-au înscris la examenul
de bacalaureat, sesiunea de
toamnă. La examenul maturităţii au fost prezenţi însă 1052
de elevi, conform datelor oferite
de Inspectoratul Școlar Judeţean. Dintre aceştia doar 268 au
promovat examenul, deci practic un procent de 25,48%.
Rezultatele din acest an sunt

mai bune decât cele din 2013,
atunci când la Braşov la sesiunea din toamnă s-a obţinut un
procent de promovabilitate de
23,85%.
Pe 1 septembrie s-au depus
şi contestaţiile, care vor fi rezolvate în perioada 2-3 septembrie. Rezultatele finale se vor
afla în 4 septembrie.
La nivel natʼional înainte de

rezolvaea contestatʼiilor procentul este de 22,27%, cu aproximativ 1 la sută mai mare decât
cel înregistrat în aceeaşi sesiune
a anului 2013. Judeţele cu cea
mai mare probavilitate sunt Suceava - 39,6%, Botoşani 33,2% și Călăraşi - 33,0%. La
polul opus sunt judeţele Giurgiu
- 6,5%, Mehedinţi - 12,9%,
Gorj - 14,3% şi Ilfov - 15,4%.

Trenul Orient Express a ajuns la Braşov
Celebrul tren a intrat la ora 11:30 în
gara din oraşul nostru.
Orient Expres a
ajuns duminică seară
în România şi va traversa în următoarele
două zile teritoriul ţării noastre în cursa
anuală, care reface
traseul iniţial dintre Paris şi
Istanbul. Toate vagoanele

noului Orient Express au fost
construite în anii 20 şi 30 şi

fiecare dintre ele are
o istorie a sa. De
exemplu, vagonul cu
numărul 4141 este un
vagon restaurant construit în Franţa în
1929. O excursie de
şase zile pe ruta Paris
- Istanbul costă 7 000
de euro. Anul acesta,
90 de persoane au plătit pentru o călătorie cu luxosul tren.
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Monument dispărut:
Poarta Străzii Negre
O cale de acces mai puţin
cunoscută şi utilizată în
Cetatea Braşov a fost
Poarta Străzii Negre, actuala stradă Nicolae Bălcescu. Pe această stradă
se aflau atelierele a
aproape 40 de tabăcari
(pielari).
Numele străzii – Strada
Neagră – este legat de culoarea închisă a apelor
reziduale rezultate din
prelucrarea pieilor.
Strada este pomenită
încă de la 1464, sub denumirea de „Swarczgas”.

dinspre

Imagini din colecţia
personală a lui
Aristotel Căncescu
La capătul străzii se afla bastionul încredințat spre apărare
breslei pielarilor. Din acest bastion, ducea în afara zidurilor
orașului o poartă. În 1873, atât
turnul cât şi bastionul exterior
al porţii au fost demolate pentru
a permite un acces mai facil în
cazarma „Neagră”, (azi cazarma găzduiește corpul K al
Universității Transilvania).
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Taxe noi la
Grădina Zoologică
Primăria pregăteşte
redeschiderea Grădinii
Zoologice, aprobând
noile taxe de intrare pentru vizitarea acesteia.
Potrivit hotărârii Consiliului
Local, accesul copiilor, elevilor
şi studenţilor în grădină costă
5 lei, iar pentru grupuri organizate, taxa este de 4 lei pentru
fiecare copil. Adulţii vor scoate din buzunar fie 10 lei, fie
8 lei, dacă vizita este efectuată
cu un grup organizat.
Vechile tarife erau 3 lei
pentru copii, elevi, militari în
termen şi studenţi, 5 lei pentru
adulţi şi 2 lei de persoană în
cazul grupurilor organizate.
Cât priveşte redeschiderea
grădinii zoologice, proiectul
este din nou întârziat faţă de
estimarea de la începutul verii.
„Noi încercăm să deschidem
grădina cât mai curând, dar
numai mutarea animalelor

ne-a luat mult mai mult timp
decât am crezut, pentru că nu
deschizi poarta şi inviţi tigrul
să plece la noua cuşcă. În cazul urşilor de exemplu, ne-a
luat o săptămână să-i mutăm,
pentru că unul nu voia să plece şi bloca intrarea. Până la
urmă am fost nevoiţi să-l tranchilizăm. Eu sunt convins că
vom reuşi să o deschidem în
această lună, deşi vor mai rămâne unele lucruri de făcut la

interior”, a declarat primarul
George Scripcaru.
Grădina Zoologică de la
Noua se extinde de la 4 hectare la 10 hectare, printr-o investiţie de 31,124 de milioane
de lei. 75% din această sumă
este alocată de Ministerul Mediului, în baza unui contract
de finanţare semnat încă din
2009, iar 25% este cofinanţarea de la bugetul local. Lucrările au fost însă întârziate

Punct şi de la capăt la
„Transilvania Motorland”
Centrul de Dezvoltare şi
Cercetare Aplicată „Transilvania Motorland” de
la Tărlungeni – un
proiect de
aproape 89
m ili o a n e
lei inclusiv
TVA, din
care aproape 35 milioane lei
reprezintă
contribuţia
Municipiului Braşov (50%
din cheltuielile eligibile), restul
fiind fonduri europene nerambursabile – va fi realizat în
perioada de finanţare 2014 –
2020.
Consiliul Local Braşov a
aprobat revocarea donaţiei
efectuate de Comuna Tărlungeni privind jumătate din terenul de 50 de hectare pe care
urma să fie construit proiectul. Primarul George Scripcaru a explicat însă că nu este
o renunţare la construcţia centrului, ci doar o revenire la
starea iniţială, urmând ca în
lista de proiecte finanţate din
fondurile alocate Polului de
Creştere Braşov în perioada
de finanţare 2014 – 2020 propunerea să fie reluată, după
acelaşi proiect tehnic şi cu

aceleaşi proceduri îndeplinite
şi până acum.

„Centrul de cercetare nu a
murit, ci doar vom reveni la
stadiul iniţial, petnru a-l introduce pe lista de proiecte finanţate în perioada 2014–
2020. Unele date nu vor mai
fi actuale şi vor trebui refăcute,
însă proiectul va fi de fapt
identic. Noi am şi lansat în
primăvară licitaţia pentru
Transilvania Motorland, numai că în urma evaluărilor făcute cu proiectantul şi ca
urmare a clarificărilor solicitate de firmele interesate de
realizarea investiţiei, ar fi urmat să facem o nouă etapă
procedurală, astfel că am fi
ieşit din perioada de implementare”, a declarat primarul
George Scripcaru.
Potrivit documentaţiei tehnice la proiectul de hotărâre,

prin adresa nr. 70971/
25.08.2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
a comunicat municipalităţii braşovene
Decizia nr. 15/
06.08.2014 prin care
încetează Contractul
de finanţare nr. 3555/
31.10.2012 pentru
proiectul cu codul
SMIS 39429, cu titlul:
„Centru de Dezvoltare
şi Cercetare Aplicată
«Transilvania Motorland»”, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 20072013 (AM POR) şi Par teneriatul dintre Unitatea
Administrativ Teritorială Municipiul Braşov şi Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Tărlungeni, condus şi
reprezentat de UAT Municipiul Braşov, în calitate de Beneficiar, în cadrul Axei
prioritare 1, Domeniul major
de intervenţie. Donaţia terenului din partea primăriei Tărlungeni era condiţionată de
finalizarea proiectului, ori
cum contractul de finanţare a
încetat, terenul trebuie să îi
revină din nou Tărlungeniului.

din cauza lipsei fondurilor, întrucât ministerul a rămas dator
aproximativ 11 milioane de lei, iar constructorul a fost la un
pas de a intra în blocaj
financiar. Abia în
această vară, ministerul a alocat şase milioane de lei, sumă
care a permis reluarea
lucrărilor, iar restul vor
fi viraţi, probabil,
după redeschiderea grădinii.
La finalul proiectului, pe
lângă ţarcurile clasice cu animale, modernizate şi aduse la
standarde europene, grădina
va avea şi o „casă cu ocol”,
construită în specificul arhitecturii rurale din zona Rucăr
– Bran, şi asemănătoare cu o
gospodărie ţărănească, unde
copiii vor putea să vadă cum
se cresc animalele domestice.
A.P.
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Siamezele din Braşov
au fost externate
Siamezele Maria şi Elena,
care au fost despărţite de medicii de la Spitalul „Marie Curie” din Bucureşti, au fost
externate şi sunt acasă, în Braşov, alături de familia lor. Fetiţele au avut o evoluţie foarte
bună, iar medicii se aşteaptă
ca recuperarea să fie una rapidă şi în parametri normali.
Prognosticul medicilor este
unul foarte bun, vor putea
duce o viaţă normală de acum
înainte. „Au plecat în stare

bună din spital din Capitală
şi urmează să fie supravegheate de medicii din Braşov”, a
declarat doctorul Radu Spătaru, chirurgul care a coordonat intervenţia prin care cele
două micuţe au fost separate.
Siamezele au fost născute
prin cezariană, la Maternitatea
Braşov, în urmă cu mai bine
de două săptămâni. La naşterea cântăreau 4.820 de grame şi erau unite în zona
abdomenului.

Inocenţii au făcut istorie
în Piaţa Sfatului
Acţiunea Hospice organizată săptămâna trecută în centrul Braşovului a fost vizibilă
pentru peste 10.000 de turişti
şi localnici, de toate vârstele.
55 de voluntari ai Fundaţiei
Hospice Casa Speranţei au
dedicat peste 1.300 de ore
acestui eveniment şi au spus
trecătorilor povestea celor
4.000 de pitici, creaţi de Andrei Pandea Antonescu.
În cadrul evenimentului, a
fost organizată o tombolă zilnică, la care au fost vândute
peste 3000 de bilete şi în

urma căreia au fost desemnaţi
70 de câştigători. Aceştia au
primit câteo figurină-unicat.
Manifestarea a adus fonduri
de aproape 7000 de euro pentru copiii şi adulţii diagnosticaţi cu boli incurabile, îngrijiţi
de Hospice.
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Cercetătorii au găsit metoda
care şterge amintirile negative
Specialiştii în neuroştiinţe de la Institutul
de
Tehnologie din
Massachusetts au
folosit o tehnică
prin care lumina
este folosită pentru a şterge sau
activa neuronii,
tehnică prin care
se relevă cum creierul ataşează
anumite emoţii
amintirilor şi cum
aceste emoţii pot
fi şterse, scrie
New York Times.
Această tehnică ar putea fi folosită pentru probleme medicale
precum depresie, anxietate sau
stres post traumatic.
„Imaginaţi-vă că aveţi nişte
amintiri traumatice şi că le puteţi
schimba cumva”, a spus David
Moorman, profesor specialist în
ştiinţele psihologice şi neuroştiinţe de la Universitatea Massachusetts. „Această tehnică este
încă science-fiction, dar ne apro-

piem cu paşi repezi de ea”, a mai
spus profesorul.
Pentru a şterge amintirile şoarecilor, cercetătorii au recurs la
optogenetică, tehnică pusă la
punct în urmă cu mai mult de
zece ani şi care a revoluţionat
lumea neuroştiinţelor. Ea permite activarea anumitor neuroni
prin expunerea lor la o sursă luminoasă. Pentru a fi receptive
la lumină, celulele nervoase trebuie să fie în prealabil modificate genetic ca să poată exprima

o proteină, channelrodopsina.
Apoi au identificat modele de
neuroni care se activează atunci
când şoarecii au o amintire negativă sau pozitivă.
Oamenii de ştiinţă de la MIT
au observat că amintirea negativă se forma în timp ce şoarecii
primeau un şoc electric, iar
amintirea pozitivă se forma
atunci când șoarecii, toţi de genul masculin, aveau voie să petreacă timpul cu femelele.
Când cercetătorii au folosit

lumina pentru a le dezactiva amintirile neplăcute, şoarecii au
devenit mai puţin temători în locul unde
ei au fost condiţionaţi
să-şi amintească şocul.
Oamenii de ştiinţă
au descoperit diferenţe importante în modul în care neuronii
lucrează în două zone
importante ale creierului, în hipocampus
şi amigdală. Hipocampusul este implicat în formarea şi codarea
detaliilor factuale precum unde,
ce si de ce. Amigdala ajută la legătura emoţiilor cu amintirea.
Experimentele au arătat că neuronii din hipocampus pot
schimba o amintire negativă întruna mai puţin negativă şi invers.
Dar neuronii din amigdală nu sau schimbat, ceea ce i-a făcut pe
cercetători să concluzioneze că
acei neuroni nu sunt în stare să
reflecte emoţiile negative sau
pozitive.
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Transfăgărăşanul
a împlinit 40 de ani

Veteranii constructori genişti din garnizoanele Râmnicu Vâlcea şi Alba Iulia, care
au participat la construirea
şoselei montane Transfăgărăşan, au organizat în weekendul trecut la Bâlea Lac o
ceremonie menită să marcheze împlinirea a 40 de ani de
la inaugurarea drumului considerat de mulţi cel mai spectaculos din lume, potrivit
agerpres.ro.
Şoseaua de mare altitudine,
care a contribuit enorm la
dezvoltarea turistică a Munţilor Făgăraş, are o lungime
de aproape 92 de kilometri
şi a fost construită în 4 ani şi
jumătate.
Ea conţine un tunel, aflat
la 2.042 de metri altitudine,
ce străbate muntele Paltinul
de la sud la nord, pe o dis-

tanţă de 887 de metri, potrivit
agerpres.ro.
Pentru construirea Transfăgărăşanului au fost utilizate
4 milioane de metri cubi de
terasamente, 290 de mii de
metri cubi de fundaţii, 600
de mii de metri cubi de suprastructură de macadam,
290 de mii de metri cubi de
zidărie, 830 de lucrări transversale, 27 viaducte şi poduri
şi s-au folosit peste 6 milioane
de kilograme de explozibil.
La ceremonia de aniversare a 40 de la inaugurare
au participat şi autorităţile
sibiene, iar preşedintele CJ,
Ioan Cindrea, a anunţat că
instituţia pe care o conduce
va finanţa ridicarea unui
obelisc dedicat celor care au
participat la construirea drumului.

Sistemul Solar este înconjurat de o bulă de
gaz fierbinte
Sistemul nostru solar este înconjurat de o bulă de gaz foarte
fierbinte, de forma unei alune,
cu o lungime de circa 300 de
ani lumină, rezultatul unor supernove care au avut loc acum
circa zece milioane de ani, spun
cercetătorii americani, potrivit
cnn.com.
Gazul are o temperatură de
circa un milion de grade Celsius, iar oamenii de ştiinţă numesc acest fenomen "bula
locală" sau "bula locală fierbinte", după ce mai multe studii
şi cercetări coroborate au confirmat o teorie veche din anii
1980.
Astronomii spun că bula este
rezultatul celor mai puternice
explozii care pot avea loc în

Univers - supernovele - care
apar atunci când o stea gigant
moare, aruncând în spaţiu materie foarte fierbinte. O astfel
de explozie eliberează într-o
secundă mai multă energie decât emite Soarele într-un milion
de ani, potrivit NASA. O singură supernovă poate străluci
mai intens decât o întreagă galaxie.
Astfel de explozii apar, de

obicei, de două ori într-o sută
de ani, în Calea Lactee. Dar în
urmă cu 10 milioane de ani,
mai multe astfel de evenimente
au avut loc în vecinătatea sistemului nostru solar. Vârsta
Universului este de circa 13,8
miliarde de ani, astfel încât că
zece milioane de ani înseamnă
o perioadă relativ recentă.
Cumva, exploziile nu au dus la
anihilarea vieţii pe Pământ.

Google va folosi dronele pentru livrări
Google intenţionează să introducă pe piaţă drone pentru
livrarea echipamentelor, testarea acestor vehicule zburătoare fără pilot fiind în
desfăşurare de mai bine de
doi ani, informează Financial
Times.
După doi ani de experimente în Australia, Google a
anunţat că au fost realizate cu
succes peste 30 de livrări,
dronele transportând o trusă
de prim ajutor, o sticlă de apă

şi mâncare pentru câini.
Prima dronă a transportat
batoane de ciocolată pe o distanţă de un kilometru.
„Vehiculele zburătoare autonome ar putea deschide o
cu totul nouă perspectivă asupra modului de a muta lucrurile - incluzând aici alternative
mai rapide, mai ieftine şi care
consumă mai puţine resurse
în comparaţie cu mijloacele
pe care le avem la dispoziţie
astăzi”, a explicat Google

într-un comunicat. Primele
prototipuri de drone create
în cadrul proiectului au 1,5
metri lăţime şi 0,8 metri înălţime şi zboară la o altitudine de 40 până la 60 de
metri. Google continuă, astfel, competiţia cu Amazon,
care, în decembrie anul trecut
a anunţat că speră să construiască în cinci ani o tehnologie
care să permită livrarea produselor către clienţii săi cu
ajutorul dronelor.
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Începem campania
de calificare la EURO
România începe campania de calificare
la EURO 2016 în deplasare, împotriva Greciei

Prima partidă din campania de calificare la EURO
2016, Grecia – România, se
va disputa la data de 7 septembrie
la
Atena.
Selectʼionerul Victor Pitʼurcă
speră să înceapă acest nou
drum cu un rezultat pozitiv.
„Începe o nouă campanie
de calificare a echipei României. Întâlnim Grecia, echipa
considerată cea mai valoroasă din grupă. Cred că şansele
echipei noastre de calificare
sunt foarte, foarte mari. Eu
sper că vom pleca neînvinşi
din Grecia. Sigur, avem experienţa celor două meciuri
de baraj, însă fiecare joc are
istoricul lui. Altfel ar fi stat
lucrurile dacă nu i s-ar fi
acordat Greciei acel gol din
off-side. Lotul de jucători îl
ştiţi. Sigur, ca de obicei, sunt
câteva probleme şi lipsesc
mai mulţi jucători importanţi
din echipa României. Cred
că lotul pe care îl am la dispoziţie e format din cei mai
valoroşi şi mai în formă jucători din acest moment. Sper
că vom obţine un rezultat
mare. Suntem cu toţii în faţa
unui meci extrem de important", a spus selecţionerul.
Piți rămâne la națională. Victor Piţurcă a demontat zvonurile apărute în ultimele zile
în legătură cu o posibilă plecare a sa în Arabia Saudită,
la Al Ittihad. Selecţionerul
României a precizat într-o
conferintă de presă că şansele
ca el să părăsească echipa naţională sunt de „sub 1%” şi
că nu a fost în contact cu
vreun oficial al formaţiei respective.
Pe ei ne bazăm la meciul cu Grecia. Victor Piţurcă a anunţat
lotul complet pentru prima
partidă a României din cadrul preliminariilor Euro
2016. Selecţionerul a convocat o serie de nume surpriză,
avînd mai mulţi jucători in-

Trei transferuri pentru Steaua
Eliminarea din Liga Campionilor i-a determinat pe stelişti să îşi întărească serios echipa înaintea startului
grupelor Europa League, unde vor evolua împotriva
celor de la Aalborg, Dinamo Kiev şi Rio Ave. „Roş-albaştrii" digeră cu greu ratarea grupelor Champions
League. Gigi Becali a dat liber la transferuri, iar Steaua
s-a mişcat repede. A perfectat deja trei mutări. Paul
Papp şi Alexandru Bourceanu vor betona defensiva
campioanei pentru următorul sezon, fiind împrumutaţi
de la Chievo şi Trabzonspor. Raul Rusescu a semnat
și el și revine în Ghencea, urmând să fie împrumutat
pentru un sezon de cei de la Sevilla.

Astra mută pe piața transferurilor
Şi Astra mută pe piaţa transferurilor, după ce una
dintre principalele rivale la titlu, Steaua, a făcut câteva
mutări de ultimă oră. George Florescu, 30 de ani, sa despărţit de Dinamo Moscova şi a semnat pe un
an, cu opţiune de prelungire pe încă un sezon, din
postura de jucător liber de contract cu Astra. Mijlocaşul
a mai evoluat la giurgiuveni în sezonul 2012-2013,
cînd, după un sezon, s-a transferat la formaţia rusă.
Atunci a prins 8 meciuri în tricoul Astrei. La Dinamo
Moscova nu a jucat decât în trei partide.

Ioniță a plecat în Cipru

disponibili din cauza accidentărilor. Fără Cristi Tănase,
Alex Bourceanu, Lucian Sînmărtean sau Florin Gardoş,
Piţi a fost nevoit să apeleze
la soluţii inedite din campionatul intern. Astfel, printre
cei 23 de jucători se regăsesc
nume ca Gabriel Enache,
Vlad Achim sau Constantin
Grecu. Iată lotul convocat:
portari - Costel Pantilimon
(Sunderland), Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina) și Silviu
Lung Jr. (Astra); fundaşi Srgian Luchin (Steaua), Gabriel Tamaş (Watford), Vlad
Chiricheş (Tottenham), Dorin Goian (Asteras), Cosmin
Moţi (Ludogoretʼ), Dragoş
Grigore (Toulouse), Răzvan
Raţ (PAOK) și Constantin
Grecu (Dinamo); mijlocaşi Mihai Pintilii (Al Hilal), Gabriel Torje (Konyaspor), Alexandru Maxim (VfB
Stuttgart), Andrei Prepeliţă
(Steaua), Ovidiu Hoban (Petrolul), Gabriel Enache (Astra), Constantin Budescu
(Astra), Vlad Achim (Ceah-

lăul); atacanţi - Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Ciprian
Marica (Konyaspor), Alexandru Chipciu (Steaua), Claudiu Keşeru (Steaua).
Cu gândul la revanșă. Tricolorii sunt optimiști înaintea
primului meci din preliminariile Campionatului European. Grecii ne-au oprit din
drumul spre turneul final din
Brazilia, dar nu sunt de speriat. Jucătorii naţionalei sunt
încrezători ca îi pot strica debutul lui Claudio Ranieri pe
banca elenilor. „E tardiv să
ne gândim la revanșă, important e să ne gândim la viitor și la Campionatul
European din 2016. Dacă nu
mergem cu încredere și nu ne
dorim cu adevărat să
câștigăm, nu are rost să mai
mergem. Sperăm din tot sufletul să ne facem fericiți și
să câștigăm acest meci din
preliminarii”, a declarat jucătorul lui Toulouse, Dragoş
Grigore. Aceeași încredere
o arată și noul transfer al Stelei, Paul Papp. „Cred că se

poate, avem o națională destul de valoroasă și nu cred că
suntem cu nimic mai prejos
decât Grecia", este de părere
fundașul venit de la Chievo.
După o vară foarte bună la
VfB Stuttgart, Alexandru
Maxim își dorește să facă lucruri măretʼe și la natʼională.
„Consider că am ajuns la maturitatea necesară pentru a
ne califica la un turneu final
european”, a declarat
mijlocașul celor de la Stuttgart.
Dilema lui Piți. Selectʼionerul
Victor Pitʼurcă s-a referit şi la
dilema pe care o are în privinţa
portarului pe care îl va titulariza în Grecia. „Sistemul de joc
va fi același și se va schimba
în funcție de momentele partidei. Este o problemă că din trei
portari doar unul apără constant. Nu pot să mă plâng de
Tătărușanu, n-a apărat decât
o singură etapă. În rest a apărat ca celălalt portar, în meciurile amicale. Pantilimon are o
problemă, n-a apărat decât
sporadic”, a mai spus Piţurcă.

Rossi, de partea lui Pițurcă
Golgheterul Cupei Mondiale din 1982, italianul Paolo Rossi, a declarat că nu
crede că selecţionerul Victor
Piţurcă ar trebui condamnat
pentru că nu-l cheamă la naţională pe atacantul echipei
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Petrolul Ploieşti, Adrian
Mutu. „Îl ştiu pe Mutu încă
din perioada când juca în
campionatul italian. Fără îndoială, Mutu este un jucător
extraordinar, în ciuda vârstei. Dar, nu poate fi con-

damnat Piţurcă pentru că nul cheamă pe Mutu la naţională. Fiecare antrenor are
ideile lui tactice. Nu este prima situaţie când un jucător
valoros nu ajunge la echipa
naţională. Fiecare selecţio-

ner are filosofia sa şi îşi asumă deciziile", a spus Rossi.
Paolo Rossi a fost prezent,
duminică, la Iaşi cu ocazia
celei de-a treia ediţii a Cupei
Magic - Trofeul Maestrelli,
la minifotbal.

Alexandru Ioniță e jucătorul formației AEL Limassol,
semnând cu gruparea cipriotă un contract valabil două
sezoane. Atacantul în vârstă de 25 de ani va fi coechipier cu fostul căpitan al lui CFR, portughezul Cadu.
Venit liber de contract de la formația turcă Orduspor,
fostul rapidist e la a treia experiență în străinătate,
după ce în 2012 a plecat din Giulești la FC Koln. Fotbalistul așteaptă cartea verde din Turcia și cel mai
probabil va debuta pentru noua sa formație peste
două săptămâni, când se reiau întrecerile interne după
pauza prilejuită de meciurile din preliminariile Euro
2016.

Performanță pentru Edi Grosu
Rutierul zărneștean Eduard Grosu, component al echipei Vini Fantini Nippo de Rosa, s-a clasat pe locul 2,
în cursa din orașul olandez Utrecht. După 198 de kilometri parcurși, Grosu a fost învins doar de reprezentantul gazdelor Wim Stroetinga. „Suntem mai mult
decât fericiți cu acest loc obținut de Eduard Grosu,
care și-a demonstrat încă odată valoarea. Urmează
o serie de curse atât în Italia cât și în Japonia, rezultatul este unul de moral pentru Edy, iar pe mine mă
face să privesc cu încredere spre cursele următoare",
a declarat team manager-ul celor de la Vini Fantini
Nippo de Rosa, Stefano Giuliani.

Samara a câștigat Czech Open
Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara a câştigat Czech Open 2014, după ce a învins-o în finală,
cu scorul de 4-3, pe japoneza Ai Fukuhara. Samara
a trecut, în primul tur, cu scorul de 4-2, de japoneza
Megumi Abe, în turul doi a învins-o, cu scorul de 42, pe cehoaica Renata Strbikova, iar în optimi de finală
a trecut, cu scorul de 4-3, de nemţoaica Petrissa Solja.
În sferturile de finală, Elizabeta Samara a învins-o,
cu scorul de 4-0, pe austriaca Jia Liu, iar în semifinale
a trecut, cu scorul de 4-1, de japoneza Kasumi Ishikawa, principala favorită a competiţiei.

Sharapova a ieșit din cursă
În optimile de finală ale probei feminine din cadrul ultimului turneu de tenis de Mare Șlem al anului, US
Open, daneza Caroline Wozniacki (nr. 10) a eliminato pe favorita numărul 5, Maria Șarapova (Rusia), calificându-se în sferturi. Câștigătoare anul acesta la
Roland Garros, unde a învins-o în finală pe românca
Simona Halep, Maria Șarapova are în palmares o victorie finală la New York în 2006, în timp ce Wozniacki,
care nu a cucerit niciodată un asemenea turneu, nu
a mai ajuns în această fază a unui turneu de Mare
Șlem de la Open Australia, din 2012. În sferturi, Wozniacki o va întâlni pe italianca Sarra Errani (nr. 13),
care a dispus de croata Mirjana Lucic-Baroni cu 6-3,
2-6, 6-0.

DIVERTISMENT
Horoscopul zilei

Spectacole la
Opera Braşov
Deschiderea stagiunii
2014 – 2015 la Opera Braşov va avea loc sâmbătă,
13 septembrie 2014, însă
biletele pentru spectacole se pun începând de
astăzi în vânzare.
„Traviata” de G. Verdi
deschide ca de obicei stagiunea Operei din Braşov. Spectacolul este programat
sâmbătă, 13 septembrie, de la
ora 18.30, la sala Operei.
Dirijor: Traian Ichim
Regia: Dumitru Tăbăcaru.
Cu: Valentina Mărgăraş,
Mihai Irimia, Adrian Mărcan,
Gabriela Hazarian, Sonia Hazarian, Claudiu Bugnar, Nicolae Zaharia, Paul Tomescu,
Marian Reşte, Dan Ionescu,
Irinel Felea.
Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.

rele, Cristina Radu, Marian
Reşte, Paul Tomescu, Corina
Klein, Cristina Roşu, Cristian
Fieraru, Claudiu Bugnar.
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.

Vineri, 19 septembrie 2014,
ora 18.30, sala Operei – Carmen – Operă de G. Bizet.
Dirijor: Cristian Oroşanu
Regia: Cristian Mihăilescu.
Cu: Carmen Topciu, Cosmin Marcovici, Valentin Ma-

Vineri, 26 septembrie 2014,
ora 18.30, sala Operei – My
Fair Lady – Musical de Fr.
Loewe.
Dirijor: Dorel Munteanu
Regia: Anda Tabacaru-Hogea, Cristian Mihăilescu.

www.opera-brasov.ro

Bancuri

Cu: Simona Mărcan, Nicolae Zaharia, Dan Popescu, Cristian Fieraru, Mugurel Oancea,
Nora Vlad, Ioana Mărgărit,
Andromeda Nemeş, Ibolya
Kosa, Florin Grama, Cristian
Dicu, Marcel Zănescu.
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Duminică, 28 septembrie
2014, ora 17.00, sala Operei – Degeţica – Balet pe muzică de W.A. Mozart, după H.

− Eu!
Căpitanul:
− Bine Bulă! Tu o să extragi rădăcinile!

Ch. Andersen.
Coregrafia: Nermina Damian.
Preţ bilete: 10 lei.
Biletele se pun în vânzare
de astăzi, 2 septembrie 2014,
la sediul Operei Braşov din
str. Bisericii Române nr. 51,
tel. 0268/419.380.
Program: Luni – Vineri
10 – 17 şi cu o oră înainte de
începerea spectacolelor.

– Întreabă unde-i tatăl lor?
– Nu! Întreabă unde ai ascuns banii pe care i-ai
furat…

◾ Bulă în armată. Căpitanul:
− Toată lumea la săpat! Cine e mai bun la
matematică dintre voi?
◾ La vorbitorul închisorii, soţia îi spune soţului: ◾ – Ce este maturitatea?
Bulă:
– Copiii au crescut şi pun întrebări…
– Partea de viaţă dintre şcoală şi pensie.

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

CAMERA GROAZEI -PREMIERĂ(KVINDEN I BURET)
(N-15), 97 minute, Crimă, Mister, Thriller
ora: 20:00
VÂNĂTOAREA DE SPIONI -PREMIERĂ(A MOST WANTED MAN)
(N-15), 122 minute, Thriller
ora: 22:00
EROI DE SACRIFICIU 3 -PREMIERĂ(THE EXPENDABLES 3)
(N-15), 126 minute, Acţiune, Aventuri, Thriller
ora: 17:45, 22:30
NUNTĂ ÎN OFSAID
(LA GRAN FAMILIA ESPANOLA)
(AP-12), 101 minute, Comedie
ora: 13:45, 18:00
DANSUL DRAGOSTEI: BĂTĂLIA
STARURILOR -3D(STEP UP : ALL IN)

(AG), 112 minute, Dramă, Muzical, Romantic,
Dragoste
ora: 13:00, 20:15
ŢESTOASELE
NINJA -3D(TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES)
(AP-12), 103
minute, Acţiune,
Aventuri, Comedie,
Fantastic, SF
ora: 17:30, 19:15
SIN CITY: AM UCIS
PENTRU EA 3D(SIN CITY: A DAME
TO KILL FOR)
(N-15), 103 minute, Acţiune, Crimă, Thriller
ora: 21:15
CASA MAGICIANULUI -3D(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie,
Aventuri (dublat)
ora: 13:30

Marţi

HAI SĂ FIM POLIŢIŞTI
(LET’S BE COPS)
(AP-12), 104 minute, Acţiune,
Comedie
ora: 15:30
GARDIENII GALAXIEI -3D(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
ora: 15:15
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
ora: 15:45
Expoziţii
◾ 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.
◾ Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov
(Bd. Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul Schei
prin fotografii inedite.

Berbec. Încetineşte ritmul astăzi, ar trebui să îţi păstrezi
resurse şi pentru zilele următoare. Lasă lucrurile să se
întâmple fără să faci prea mari eforturi.
Taur. Astăzi eşti plin de pasiune, chiar dacă eşti singur. Asta
nu înseamnă că trebuie să te concentrezi pe viaţa ta sentimentală, la fel de bine o poţi face la serviciu.
Gemeni. Un fost iubit / o fostă iubită apare în peisaj astăzi
şi e posibil să te tragă înapoi. O problemă mai veche a rămas
nerezolvată.
Rac. Trebuie să te asiguri întotdeauna înainte de a lua o decizie, mai ales dacă e vorba de una bazată pe intuiţie. Scepticismul nu este greşit în astfel de cazuri.
Leu. Cineva îţi ascunde ceva astăzi, iar tu nu eşti capabil/ă
să îl obţii chiar dacă încerci din răsputeri. Încearcă să fii
deschis/ă şi fii pregătit/ă pentru orice.
Fecioară. Latura ta sceptică este dominantă astăzi, ceea ce
poate însemna că vei avea o problemă dacă tocmai ai început
un proiect nou. Fă tot ce poţi pentru a avea rezultate bune.
Balanţă. O schimbare este pe cale să se producă, aşa că fii
pregătit să o accepţi cu braţele deschise. Vestea bună este
că te vei bucura de aceste noutăţi în curând.
Scorpion. Eşti în centrul atenţiei astăzi, iar acest lucru te
poate face să te simţi inconfortabil. Trebuie să profiţi de o
oportunitate care ţi se oferă spre seară.
Săgetător. Este o zi tocmai bună pentru introspecţie, aşa că
pune-ţi acele mari întrebări care te macină. Ai toate şansele
să îţi vină unele idei care îţi vor schimba viaţa radical.
Capricorn. Punctul tău de vedere este foarte important astăzi,
aşa că aşteaptă-te să primeşti un telefon de la o persoană
influentă. Ai şansa să îţi faci numele cunoscut!
Vărsător. Încetineşte ritmul şi lasă lucrurile să se întâmple
astăzi, nu trebuie să forţezi nimic. Consecinţele nu vor fi
dure, aşa că este mai bine să scapi de acest stres.
Peşti. Eşti foarte în formă astăzi şi nu vei permite nimănui
să te enerveze. Chiar dacă unii colegi vor să te scoată din
minţi, tu nu vei ceda şi nu vei pica în capcana lor.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Concert de succes
al Lulei Mysz Gmeiner
Cei care au vizitat aseară concertul distinsei cântăreţe Lula Mysz Gmeiner, au
trebuit să rămână nu numai pe deplin
satisfăcuţi, dar totodată şi foarte încântaţi de vocea şi de gentila apariţie a artistei. Oricine a putut înţelege acum de
ce artista braşoveană a secerat succese
atât de frumoase în străinătate, văzând
farmecul ce-l exercită ea asupra publicului ascultător.
A avut dreptate acel specialist muzical
din Berlin, care a scris despre doamna Lula
Mysz Gmeiner că: „în arta dânsei totul are
timbrul unui spirit distins, unei simţiri frumoase, unui temperament plin de foc”. Întradevăr, această impresie ne-a lăsat-o şi nouă,
făcându-ne să admirăm perfecta nuanţare a
sentimentului în predarea ei vie, naturală şi
plină de efect. Alesul şi bogatul ei program,
compus mai cu seamă din cântece renumite
ale lui Schubert, ne-a mai dat ocazia să admirăm şi tehnica şi pronunţarea perfectă a
cântăreţei.
Deja când a intrat în sală artista, a fost primită cu o ploaie de flori şi cu vii şi nesfârşite
aplauze. După terminarea concertului, însufleţirea îşi ajunse culmea, când tinerimea
academică şi gimnasială săsească a acompaniat în nesfârşite ovaţiuni pe cântăreaţă,
până în stradă, a desprins caii de la trăsura
artistei şi au dus-o în triumf până la locuinţa
ei. Conaţionalii acestei rare cântăreţe pot să
fie cu drept cuvânt mândri de ea.
(Gazeta Transilvaniei, nr. 193,
1/14 septemvrie 1901)
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Din presa maghiară
Aviaţia va fi predată în învăţământul gimnazial

Duminică la Liceul Radu Negru din Făgăraş a avut loc
inaugurarea cursului de pregătire pentru predarea aviaţiei
în învăţământul gimnazial, în prezenţa a 319 profesori
de fizică-chimie. Prin introducerea acestei materii noi,
se are în vedere pregătirea din timp a tineretului pentru
a avea cât mai mulţi aviatori buni în viitorul apropiat. La
festivitatea de deschidere a cursului au fost prezenţi inginerul Cezar Mereuţă, membru al Consiliului Federaţiei
Aeronautice Regale a României; profesorul Bratu, director
de colegiu; prefectul colonel Papadopol; Egon Nasta,
secretarul general al Federaţiei Aeronautice Regale a
României; Hulea şi Nes, inspectori şcolari; comandorul
Budac, inspector şcolar de aviaţie; profesorul universitar
Pavel Dorin din Bucureşti, profesorul Hangea, responsabilul cursului de formare; comandorul Sturza, maiorul
Modora şi alţii.

Reprezentând Ministerul Educaţiei Poporului, profesorul
Bratu a prezentat importanţa naţională a predării aviaţiei
începând din gimnaziu. Inginerul Mereuţă a afirmat că
Federaţia Aeronautică Regală a României va face totul
pentru buna promovare a aviaţiei în rândul tinerilor.
Prin cursurile de formare se doreşte pregătirea a 600 de
profesori de fizică-chimie, iar prima seria a cursului va
debuta luni cu o prezentare despre rolul aviaţiei de către
secretarul general al Federaţiei Aeronautice Regale
Române, Egon Nasta

(Középiskolai tantárgy lesz a repülésügy.
În: Brassói Lapok, nr. 190, 20 august 1939)

Mihaela Lupu

Se face lumină!
La întrunirea pe care partidul naţional-liberal a ţinut’o
Duminecă în Braşov, s’a produs un fenomen sufletesc,
care trebue reţinut şi care depăşeşte în importanţă cadrul
luptelor politice locale.
Venise acolo unii cetăţeni
ostili, nu atât partidului liberal
cât tuturor oamenilor din vechiul regat, întregului vechiu
regat.

Nu vorbim de avinaţii, derbedeii şi haimanalele plătite
de d-l Mihai Popovici şi expediate acolo în massă pentru
a provoca scandal – declasaţi
vrednici de patronul care îi
salariza.
Nenorociţii aceştia, cari tulbură ordinea publică sunt de
competinţa poliţiei şi parchetului, nevrednici de a atrage
asupra lor atenţia ziaristului.

Dinu Eva

Erau acolo însă şi oameni
duşmani vechiului regat – oameni de bună credinţă.
Victime ale campaniei antinaţionale dusă de inconştienţi
de teapa lui Mihai Popovici
care luptă cu atâta eroism pentru învrăjbirea dintre fraţi şi
zădărnicirea unităţei României Mari.
Oamenii aceştia, dezorientaţi de criminala campanie
dusă de regionalişti, veniseră
acolo rău dispuşi în potriva

d-lor Ion Grădişteanu, Em.
Antonescu şi Al. Algiu pentru
simplu motiv că sunt din vechiul regat – ca şi când nu ar
fi de acelaşi sânge, acelaşi graiu şi suflet cu românii din
Ardeal, ca şi când nu ar fi fraţi
din aceiaşi rassă. A fost de
ajuns să vorbească d-l Em.
Antonescu, profesor universitar, această podoabă a elocinţei şi politicei româneşti –
şi cuvântul lui clar a făcut lumină.

Încetul cu încetul cei cari
veniseră duşmani ai vechiului
regat – ca şi când vechiul regat
ar fi o ţară inamică – au simţit
cum se rectifică eroarea în
care îi indusese dl Mihai Popovici şi tovarăşii lui din partidul aşa zis naţional. Au
început să fie atenţi. De la
atenţie au trecut la aplauze –
şi oamenii cari veniseră rătăciţi, au plecat luminaţi.
Care e morala acestui fenomen sufletesc? Să vină din

vechiul regat cât mai mulţi oameni de talent, de inimă şi
curte – şi lumina desăvârşită
se va face, şi palavra anti-naţională a desmetecilor de talia
lui Mihai Popovici va fi redusă la neputinţă.
Să vină, căci vor face o
mare operă patriotică!
(Carpaţii, Anul II, Nr. 9,
Vineri 24 Februarie 1922)
Cristina Baciu
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Ferrari F80,
o maşină din viitor

Audi recheamă la service 70.000 de automobile

Constructorul de automobile de lux Audi, divizie a grupului german Volkswagen, a anunţat vineri că va rechema la service aproximativ 70.000 de automobile
vândute la nivel mondial pentru o problemă legată de
sistemul de asistenţă la frânare, transmite AFP.
Modelele vizate de această acţiune sunt A4, A5, A6,
A7, Q5 şi Q7 construite în perioada martie-decembrie
2012 şi dotate cu motoare diesel de trei litri TDI. Un
purtător de cuvânt de la Audi a precizat că există riscul
ca o cantitate mică de ulei de motor să ajungă în sistemul de asistenţă la frânare via conducta de depresiune. „Vehiculele pot frâna în continuare, însă este
nevoie de o presiune mult mai mare pe pedala de frână”, a informat Audi într-un comunicat de presă. Constructorul auto a precizat că este nevoie de schimbarea
conductei de depresiune, o operaţiune gratuită şi care
durează o jumătate de oră.

Românii au scos la vânzare 600 de decapotabile

Există designeri a căror
imaginaţie depăşeşte
cele mai radicale modele
lansate vreodată de constructorii auto. Ferrari
F80 este unul dintre ideile cu potenţial care ar revoluţiona designul auto
odată ajunse pe şosea.
Adriano Raeli este numele
designerului independent care

şi-a imaginat un supercar fantastic pe care l-a numit Ferrari
F80.
F80 îşi propune să fie „un
monopost de F1 care poate
circula legal pe drumurile publice” şi se inspiră din proiectul din aviaţie NGAD (Next
Generation Air Dominance).
Totul este dus la extrem,
regula de bază fiind însă proiectarea unei maşini care să

poată să circule pe şosea în
lumea reală. Avem, astfel, patru roţi, oglinzi retrovizoare,
parbriz, stopuri şi toate elementele funcţionale ale unei
maşini. Modul în care au fost
însă acestea proiectate, forma
şi poziţionarea sunt însă complet inedite.
F80 ar trebui să fie propulsat de un motor V8 biturbo
de 900 CP asistat de un sistem

Volkswagen a anunţat când lansează Golf 8

Volkswagen plănuieşte să
lanseze în 2017 a opta generaţie a celui mai bine vândut
model al său în Europa, Golf,
la doar cinci ani după intrarea
pe piaţă a modelului actual,

relatează Automotive
News.
Noul model al maşinii
din segmentul compact
va arăta diferit faţă de cel
lansat
în
2012, automobilul fiind mai
lat şi mai jos. De asemenea,
Volkswagen va introduce noi
opţiuni de siguranţă pentru
Golf 8, incluzând sistemele
de parcare şi frânare automa-

te. Pe de altă parte, Golf 8 va
păstra echipamentele existente
pe modelul actual, printre
acestea numărându-se ecranul
transparent „head up”, care
permite şoferului să vadă datele afişate fără să îşi întoarcă
privirea de la parbriz, precum
şi Mirror-Link, care face posibilă utilizarea de către şofer
a aplicaţiilor de pe smartphone prin atingerea ecranului
tactil al maşinii.
Volkswagen Golf este cea
mai bine vândută maşină din
Europa.

Renault pregăteşte o versiune sportivă
a modelului Dacia Sandero
Directorul Renaultsport, Patrice Ratti, a declarat pentru revista britanică Autocar că
grupul Renault lucrează la o
versiune sportivă a modelului Dacia Sandero,
care va fi lansată pe
piaţă anul viitor, dar
nu va fi vândută pe
piaţa din Europa.
Potrivit lui Patrice
Ratti, noul model
este destinat să stimuleze creşterea Renaultsport pe
pieţele emergente de genul Rusia şi Brazilia. În ambele ţări
atât modelul Sandero cât şi
Sandero Stepway sunt comercializate sub marca Renault.

Patrice Ratti a mai spus că
noul Sandero RS nu va fi echipat cu un motor
din

oferta
actuală, precizând însă că nu este nevoie de
un motor cu o putere mare.
„Un Sandero este mai uşor ca
un Clio, aşa că nu ai nevoie de

atât de multă putere”, a precizat
Patrice Ratti. În prezent, cea
mai puternică versiune de Sandero este oferită în Rusia şi are
101 CP graţie motorului de 1,6
litri pe benzină.
Pe termen
lung, Patrice
Ratti susţine că Sandero RS va
fi situat la
baza diviziei
Renaultsport,
posibil alături de o
versiune mai puternică a noului
Twingo, urmând ca deasupra
să se situeze modelele Clio RS
şi Megane RS.

KERS (similar cu cel utilizat
de Ferrari LaFerrari) care mai
contribuie cu 300 CP.
Din ecuaţia de mai sus rezultă că Ferrari F80 ar putea
accelera de la 0 la 100 km/h
în sub două secunde şi ar fi
capabil de atingerea unei viteze maxime de 500 km/h, în
condiţiile în care masa totală
ar fi cotată undeva la doar
800 kg.

Peste 600 de automobile decapotabile, de la 20 de
mărci, au fost puse la vânzare în lunile iulie şi august
pe Autovit.ro. Pe categorii de preţ, cele mai multe modele de tip cabrio de pe Autovit.ro – 28% din total –
sunt vândute cu preţuri între 3.000 şi 6.000 euro. În
topul celor mai scumpe cabriolete de pe Autovit.ro se
află un Ferrari California (din anul 2013) cotat la
143.000 euro, urmat de Mercedes-Benz ŞL 63 AMG
(din anul 2010) la 81.000 euro şi de un BMW 640 (din
anul 2011) la 60.000 euro. „Cabrioletele sunt maşini
deosebite, pentru cei care au o pasiune aparte pentru
autoturisme şi care sunt dispuşi să aloce un buget separat satisfacerii acestui moft”. După o cădere abruptă
a cererii pentru această piaţă în ultimii 10 ani, constatăm
anul acesta o creştere uşoară pe fondul revigorării pieţei
auto la nivel mondial” a afirmat Mihai Cune, business
manager Autovit.ro.

