C

Ziar Gratuit
Bilete gratuite
pentru pensionari
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De la 1 octombrie, RAT
Braşov va începe distribuţia
biletelor gratuite pentru
pensionari.

Naţionala merge
pe mâna lui Piţi
pag. 9
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Bani pentru
căldură

Persoanele cu venituri reduse vor beneficia şi în acest an
de ajutoare la încălzire, acordate în funcţie de veniturile realizate

Victor Piţurcă va rămâne la
Naţională şi după partidele
cu Ungaria şi Finlanda din
preliminariile CE 2016.

Spectacol pentru
copii la Reduta
pag. 10

Copiii sunt aşteptaţi azi de la
ora 18.00 la Reduta, la spectacolul „Am o căsuţă mică”
prezentat de Gaşca Zurli.

VALUTĂ

Euro
4,4152
USD
3,4827
Gram Aur 136,3695

METEO

Soare
8°C /17°C

Baremul de venit până la care pot fi
încasate ajutoarele nu s-a modificat
faţă de cel de anul trecut, respectiv
până la 786 lei în cazul familiilor şi

până la 1082 lei în cazul persoanelor
singure care se încălzesc în sistem
centralizat, şi până la 615 lei pentru
persoanele care utilizează pentru în-

călzirea locuinţei gaze naturale, electricitate sau combustibili solizi sau
petrolieri. Formularele tipizate se pot
ridica începând de săptămâna viitoa-

re, iar dosarul cu toate actele poate
fi depus începând cu data de
20.10.2014 la sediul Direcţiei de Servicii Sociale.
pag. 5

Film despre Ţepeş, la Râşnov

Explozie la un bloc de garsoniere

Primarul Râşnovului, Adrian
Veştea, a declarat, că Cetatea
va fi închisă pentru public în
data de 28 octombrie, pentru
că vor avea loc filmări ale
Companiei Castel Film Studios la filmul artistic de lung
metraj „Vlad The Impaler”,
în regia lui Keoni Waxman

Explozia a avut loc ieri dimineaţă într-un bloc de garsoniere de pe strada Lămâiţei!
O femeie de 54 de ani s-a
ales cu arsuri grave pe mai
bine de 25 la sută din suprafaţa corpului, iar uşile mai
multor apartamente au fost
distruse de suflul exploziei.

(A Good Man, Force of Execution). În rolurile principale
sunt actorii Scott Adkins ca
„Regele Ţigan” (The Bourne
Ultimatum, Hero Dark Thirty) şi Dominic Purcell ca
„Hamza Paşa” (Prison Break,
Echilibru, Blade: Trinity).
pag. 7

Din primele cercetări, se pare
că deflagraţia s-a produs din
cauza unei acumulări de gaze
de la o butelie. Locatarii de
pe palierul unde s-a produs
explozia au fost evacuaţi din
clădire de către pompieri, iar
zona a fost aerisită.
pag. 2
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Bărbat muşcat de urs în propria curte

Un argeşean a cerut disperat ajutorul medicilor, după ce
un urs a dat buzna peste el în curte şi, până să apuce
să fugă din calea lui, l-a atacat, rănindu-l grav. Bărbatul
în vârstă de 70 de ani se află în gospodăria sa din localitatea argeşeană Nucşoară, în momentul în care animalul
s-a năpustit asupra sa şi l-a muşcat de faţă. Din păcate
nimeni nu a putut interveni pentru a-l salva din colţii animalului. În cele din urmă, bărbatul a reuşit să scape şi
să ceară ajutor. Victima a fost preluată de o ambulanţă
şi dusă de urgenţă la spital.

La un pas să îngheţe în Masivul Bucegi

Doi tineri care s-au rătăcit în Masivul Bucegi au fost la
un pas de îngheţ, duminică noapte. Cei doi turişti din
Bucureşti – o fată de 24 de ani şi un băiat de 26 de ani
– au urcat pe munte fără să fie echipaţi pentru o asemenea aventură şi s-au rătăcit, în condiţiile în care, peste
noapte, temperatura coboară la sub zero grade în zona
montană. Salvamontiştii au reuşit să-i salveze după o
operaţiune de peste 12 ore. Intervenţia a fost îngreunată
de întuneric şi de traseul dificil, îngreunat de zăpadă şi
de gheaţă. Potrivit salvamontiştilor, tinerii au pierdut drumul marcat, încercând să coboare din Masivul Bucegi,
şi au ajuns într-o zonă cu zăpadă îngheţată.

Şi-a abandonat copilul nou născut

O tânără şi-a părăsit copilul nou născut la Maternitatea
din Făgăraş, săptămâna trecută, scrie bzf.ro. Femeia în
vârstă de 20 de ani a adus pe lume un băieţel perfect
sănătos, însă din motive necunoscute a ales să-şi lase
copilul în maternitate şi să fugă. Medicii au apelat la ajutorul Poliţiei care a adus mama înapoi la spital. „Acum
urmăm paşii legali pentru a rezolva problema. Probabil
copilul va fi încredinţat unui asistent maternal, sau depinde
de ce o să vrea mama să facă mai departe în situaţia
respectivă.”, a declarat dr. Constantin Grigoriţă.
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Explozie într-o garsonieră
de pe strada Lămâiţei
O persoană a fost rănită, iar 12 locuinţe afectate
O femeie de 54 de ani sa ales cu arsuri grave pe
un sfert din suprafaţa
corpului, iar uşile mai
multor apartamente au
fost distruse de suflul
deflagraţiei.
Potrivit primele cercetări,
explozia s-a produs din cauza
unei acumulări de gaze de la
o butelie defectă.
Un echipaj
al Inspectoratului pentru
Situaţii de
Urgenţă şi
u n u l
SMURD au
intervenit la
primele ore
ale dimineţii
la locul accidentului. Explozia, care s-a produs la o
garsonieră aflată la etajul 4,
nu a fost urmată de incendiu.

„Din primele
cercetări am stabilit că explozia a
avut loc în urma
acumulării de
gaze de la o butelie legată de un
aragaz pe o instalaţie improvizată.
Au fost afectate
12 locuinţe”, a de-

clarat col. Măzărel Viorel, comandant detaşamentul 2
Pompieri Braşov.

Locatarii de pe palierul unde s-a produs
explozia au fost evacuaţi din clădire de către pompieri, iar zona
a fost aerisită. Din fericire, nu a existat pericolul producerii unei
alte explozii, deoarece
blocul nu era racordat
la reţeaua de gaze.
„Victima exploziei avea arsuri pe 25% din suprafaţa

corpului. Era în stare conştientă, şi în prezent se află
internată pe secţia de terapie
intensivă pentru îngrijiri”, a
precizat dr. Suciu, Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă.
Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial în Construcţii urmează să efectueze
cercetări pentru a stabili
dacă, în urma exploziei, a
fost afectată structura întregii clădiri.

Claudiu Tămârjan rămâne în arest

După ce magistraţii Tribunalului Braşov au decis că Tămârjan poate fi cercetat sub control
judiciar, judecătorii de la Curtea
de Apel au admis recursul procurorilor şi au decis menţinerea
stării de arest preventiv.

Claudiu Tămârjan (foto)
este în arest de la sfârşitul lunii iunie. Săptămâna trecută
a avut speranţe de libertate,
după ce judecătorii de la Tribunal i-au admis cererea de
eliberare sub control judiciar.
Decizia a fost contestată însă
de procurori la Curtea de
Apel, iar magistraţii au decis
ca Tămârjan să rămână în
arest. Pe tot parcursul cercetărilor Tămârjan a susţinut că
este nevinovat. Din ordonanţa
de reţinere întocmită de procurori a reieşit că în cauză
există date şi probe că în pe-

rioada octombrie-decembrie
2013, suspectul Tămîrjan
Claudiu a creat un sistem infracţional foarte bine pus la
punct, oferind protecţie mai
multor persoane din mediile
oamenilor de afaceri şi funcţionarilor publici.
Potrivit procurorilor Claudiu Tămârjan a pretins şi a
primit în schimbul protecţiei
oferite un card pentru combustibil; -material lemnos
pentru imobilul în care locuieşte; produse din carne; băuturi carbogazoase; whisky
pentru o petrecere şi păstrăvi.

Accidentul de pe DN1 va fi încadrat
la „omor calificat”
Procurorii de la Parchetul
Tribunalului Prahova au preluat, ieri, de la Inspectoratul
de Poliţie Judeţean dosarul în
cazul accidentului produs
sâmbătă seară pe DN 1 şi în
urma căruia şase persoane şiau pierdut viaţa.
Anchetatorii urmează să
schimbe încadrarea juridică
din „ucidere din culpă” în
„omor calificat”, în urma datelor care arată că tânărul care
a provocat accidentul a făcut
acest gest cu premeditare, relatează Mediafax.
Accidentul în urma căruia
au murit şase persoane a avut

loc sâmbătă
seară, pe Drumul Naţional 1,
între Ploieşti şi
Câmpina, unde
George Dumitru, în vârstă de
28 de ani, a intrat cu maşina
pe contrasens, unde a lovit un
autoturism BMW X3 în care
se aflau cinci persoane.
Femeia pentru care bucureşteanul George Dumitru ar
fi decis să-şi ia propria viaţă,
dar şi a altor cinci persoane,
a scris pe contul de Facebook
că se simte vinovată pentru
ce s-a întâmplat.

„Durere, durere, imensă durere pentru că nu am putut să
fac mai mult să ajut un om
care m-a iubit enorm... până
la moarte. Mă rog la Dumnezeu să îl ierte şi să aibă grijă
de sufletul lui... iar eu rămân
cu o durere veşnică în inimă
că 6 suflete nevinovate au murit din vina mea”, a scris Ela
pe contul de Facebook.
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Săptămâna prevenirii
criminalităţii la Braşov
niza concursul „Copilărie în
siguranţă”, la care vor participa elevi ai claselor a IV-a din
16 şcoli gimnaziale de pe raza
municipiului Braşov. De asemenea, poliţiştii vor povesti
elevilor din clasele I–IV cum
să evite să se implice în acte
de violenţă, a dispariţiilor sau
despre siguranţa pe internet.
Mâine, zi dedicată „Prevenirii furturilor din locuinţe”, va
fi organizată, de la ora 10.00,
la sediul IPJ Braşov, o întâlnire
cu reprezentanţii asociaţiilor
de proprietari din municipiul
Braşov şi cei ai unor societăţi
de comercializare a sistemelor
de securitate în scopul prezentării de soluţii eficiente de alarmare sau supraveghere video
a locuinţelor.
Joi se vor organiza acţiuni
despre prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă. La
Braşov, de la ora 10:30 va fi

Poliţiştii braşoveni desfăşoară în această săptămâni o serie de acţiuni,
pentru a-i învăţa pe elevi
şi pe cetăţeni cum să se
comporte pentru a nu
cădea în capcana infracţionalităţii.
Acţiunea, care se va desfăşura până vineri, va fi la nivel
natʼional, în cadrul celei de-a
noua ediţii a campaniei „Săptămâna prevenirii criminalităţii”. Prima zi, ieri, a fost
dedicată „Prevenirii delincvenţei juvenile”, fiind organizat concursul „Spune nu
delincvenţei”, la care au participat elevi ai claselor a VIIa din 10 şcoli gimnaziale din
judeţ.
Astăzi, elevii de la Şcoala
nr. 8 vor participa la campania
de „Prevenire a victimizării
minorilor”, unde se va orga-

Panourile electorale, în curs de montare
Municipalitatea va monta
panourile electorale de afişaj
în cartiere până pe 3 octombrie, când începe campania
electorală pentru
scrutinul pentru
alegerea Preşedintelui României.
„Cel mai târziu
până în 2 octombrie vom monta
cele 216 panouri de
afişaj în cele 27 de
locaţii obişnuite din
municipiul Braşov.
Acestea vor fi amplasate în toate cartierele, în
zonele foarte circulate, astfel
încât toţi competitorii să îşi
poată publica programele elec-

torale. Având în vedere că vor
fi amplasate câte opt panouri
de câte un metru pătrat în fiecare locaţie, facem apel la re-

prezentaţii partidelor politice
să încerce să utilizeze spaţiile
libere de pe aceste panouri şi
să încerce să nu îşi lipească

afişele peste cele ale altor candidaţi”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al
Primăriei Braşov.
Alegerile pentru preşedinţia
României au fost
programate pentru 2 şi 16 noiembrie 2014 şi se
vor desfăşura în
două tururi de
scrutin, dacă în
primul tur niciun
candidat nu va
obţine 50%+1 din
numărul voturilor exprimate.
Au intrat în cursa pentru
Cotroceni 14 candidaţi, dintre
care două femei.
A.P.

Klaus Iohannis: Indiferent ce decide ICCJ
eu candidez la alegerile prezidenţiale
Candidatul la Preşedinţie
din partea Alianţei Creştin Liberale, Klaus Iohannis, declară că va candida „indiferent
de ce se va întâmpla” astăzi
la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
„Pot să vă spun că voi candida indiferent ce o să se întâmple. Candidatura mea este
depusă, este definitivă şi voi
fi pe buletinul de vot. Nu pornesc de la premisa că mâine
(n.r. azi) se va întâmpla ceva
deosebit la ICCJ”, a declarat

Iohannis. „Lumea porneşte de
la premisa că voi pierde procesul. Eu pornesc de la premisa că voi câştiga procesul.
În prima instanţă am câştigat
şi încă foarte bine. Nu există
nicio chestiune suplimentară
faţă de ce s-a judecat pe fond.
Nu există niciun motiv să mă
tem că aş putea pierde acest
proces. Dacă ar fi un termen
relativ rapid, aş câştiga procesul şi va fi scoasă chestiunea
din discuţia publică”, a mai
spus Iohannis. Candidatul

ACL a mai adăugat că a constatat o îngrijorare la „ceilalţi”.
„Am constatat că mai degrabă
ceilalţi sunt îngrijoraţi şi eu
mai puţin. Nu-mi fac niciun
fel de probleme”, a mai declarat Klaus Iohannis.
Instanţa supremă a amânat
joi, pentru 30 septembrie, decizia privind admisibilitatea
în principiu a judecării recursului formulat în dosarul în
care Agenţia Naţională de Integritate îl acuză pe Klaus Iohannis de incompatibilitate.

organizată o acţiune pentru
distribuirea de materiale cu
recomandări preventive şi
consiliere a cetăţenilor pentru
prevenirea tâlhăriilor în zona
pieţei Astra, iar de la ora
12:00, cetăţenii din Sânpetru
vor primi pliante informative
pe linia infracţiunilor de loviri
sau alte violenţe.
Ultima zi din campanie este
dedicată siguranţei rutiere. De
la ora 11:00, va avea loc o întâlnire cu elevii claselor a XIa şi a XII-a de la Colegiul
Naţional „Dr. I. Meşotă” Braşov pe tema prevenirii implicării tinerilor în evenimente
rutiere, în calitate de conducători auto, mopedişti, motociclişti sau pasageri.
De asemenea, în judeţ se
vor organiza întâlniri cu preşcolarii şi elevii din şcoli pe
tema prevenirii implicării copiilor în accidente rutiere.
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Flash economic
Hidroelectrica ar putea plăti daune de 80 milioane de euro

Firma elveţiană EFT a chemat Hidroelectrica în instanţă, la Curtea de Arbitraj din Berna, pentru a recupera daune de 80 milioane euro cauzate de
denunţarea, de către producătorul de electricitate controlat de stat, a contractelor bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei. „Conform prevederilor contractuale,
atât contractele, cât şi arbitrajul, sunt guvernate de legea elveţiană”, potrivit unui comunicat al EFT. Contractele dintre EFT şi Hidroelectrica au fost încheiate
în 2003 şi 2004. Firma elveţiană face trading cu energie
în România din 2001. Anul trecut, grupul EFT a derulat
afaceri de 800 milioane de euro la nivel internaţional.
EFT este una dintre firmele care aveau contracte mari
cu Hidroelectrica, cumpărând energie de 136,68 milioane lei (32,3 milioane euro) în 2011. Euro Insol, administratorul judiciar al Hidroelectrica, a denunţat
contractul cu EFT în 2012, anul când producătorul de
stat a intrat pentru prima oară în insolvenţă.

30 milioane de euro pentru modernizarea unei staţii electrice

Compania de transport a energiei electrice Transelectrica (TEL) a semnat cu Romelectro un contract în valoare de 29,38 milioane euro, fără TVA, pentru
retehnologizarea staţiei electrice Bradu, un important
nod de conexiune a reţelelor din Muntenia şi Oltenia
cu cea din Transilvania. Transelectrica estimează că
retehnologizarea staţiei electrice se va încheia în cursul anului 2018. Staţia Bradu are patru niveluri de tensiuni, respectiv 400/220/110/20 kV şi a fost pusă în
funcţiune eşalonat în perioada 1974– 1980, respectiv
staţia 220/110 kV în anul 1974, iar staţia 400/220 kV
în anul 1976, fiind extinsă în anul 1980. Proiectul constă în retehnologizarea completă a staţiei, incluzând
echipamente primare şi secundare.

ECONOMIC
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România ar putea avea
propriul satelit de comunicaţii
România poate avea propriul satelit de comunicaţii, iar lansarea acestuia ar
putea avea loc în cel mult
3-4 ani, a declarat ministrul pentru Societatea
Informaţională, Răzvan
Cotovelea, într-o conferinţă de specialitate.
„În premieră, vreau să vă
anunţ că ne gândim foarte serios ca, în anul 2015, să elaborăm un plan foarte clar prin
care România să aibă la finalul unei perioade de 3-4 ani
pentru prima oară un satelit
şi va utiliza comunicaţiile în
acest context. Deci, vorbim de
propriul satelit, în care Radiocomul va avea un rol important”, a spus Cotovelea.
Ulterior, ministrul a precizat că satelitul va ajuta România să renunţe la facturile
mari pe care companiile din
mediul privat le plătesc la ora
actuală pentru închirierea de
linii de comunicaţii de la alţi
întreprinzători.

„Este vorba de un satelit care
poate să aibă toate tipurile de
comunicaţii, de la comunicaţiile
speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, comunicaţii specifice Ministerului de Externe şi,
de asemenea, posibilitatea de a
închiria spaţiu, linii de comunicaţii către orice întreprinzător
privat. În acest moment, atât mediul privat, cât şi instituţiile statului, utilizează servicii de

comunicaţii de la diverşi furnizori. La nivel naţional am observat că aceste facturi sunt
foarte mari în comparaţie cu ce
am putea avea. Important este
că putem să reducem aceste costuri de până la două ori şi jumătate. Prin urmare, un business
plan foarte, foarte simplu demonstrează faptul că statul român va avea de câştigat pe un
interval de timp de 4-5-6 ani

dacă va avea propriul satelit şi
dacă va putea comercializa propriile linii de comunicaţie”, a explicat oficialul.
Acesta a menţionat, totodată, că dispozitivul ar putea
fi construit de companii din
Franţa, SUA sau Rusia, iar
costurile ar putea pleca de la
70-80 de milioane de euro, în
funcţie de numărul liniilor de
comunicaţii.

Fermierii care iau subvenţii de peste 5.000 euro
pe an trebuie să se înregistreze ca PFA
Fermierii care primesc subvenţii mai mari de 5.000 de
euro pe an şi intră în verificarea
de fermieri activi vor trebui să
se înregistreze cel puţin ca PFA
(persoană fizică autorizată –
n.r.), începând din anul 2015,
a declarat secretarul de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), George Turtoi.
„În fişa măsurilor pe Pilonul
II nu mai există persoană fizică
beneficiar eligibil, iar pe pilonul
I apare definiţia de fermier activ.
Acesta are nişte interdicţii prevăzute prin regulament pentru
anumite tipuri de activităţi care
sunt considerate că nu reprezintă
fermierul activ, iar la nivel naţional noi am mai adăugat câ-

teva. Ca să faci această verificare, dacă solicitantul are sau
nu acel domeniu de activitate,
este obligatoriu ca în sistem să
introduci domeniul lui de activitate, iar ca să aibă domeniu
de activitate trebuie să fie minimum PFA pentru că trebuie
să aibă cod CAEN. Altfel, nu ai
cum să îl verifici dacă este sau
nu fermier activ”, a spus Turtoi.
Secretarul de stat a precizat
că această condiţionalitate din
Pilonul II va fi aplicată şi pe Pilonul I pentru toţi fermierii care
primesc mai mult de 5.000 de
euro pe an.
„Condiţionalitatea accesată va
fi aplicată şi pe pilonul I pentru
toţi cei care primesc mai mult de
5.000 de euro pe an şi intră în

verificarea de fermier activ. Dacă
nu are cod CAEN nu va lua subvenţie, iar ca să aibă cod CAEN
trebuie înregistrat la ONRC, cel
puţin ca PFA, ca sa îi vezi codul
CAEN. Vom începe odată cu
campania din 2015”, a menţionat oficialul MADR. Potrivit sursei citate, un efect al acestei
măsuri se va vedea şi în fiscalizarea producţiei agricole comercializate. „Încercăm să fiscalizăm
tot ceea ce înseamnă producţie
agricolă comercializată. Nu am
vrut să facem rău nimănui sau
să constrângem pe nimeni, dar
este obligaţie prin regulament să
verifici activitatea deponentului.
Nu o poţi face decât dacă ştii care
este domeniul lui de activitate înregistrat”, a mai arătat Turtoi.

BCR mizează în continuare pe „Prima Casă”
Banca Comercială Română
(BCR) va putea acorda credite prin Programul „Prima
Casă” în valoare de circa 136
milioane lei, după ce a obţinut un plafon suplimentar în
urma realocării de către Guvern a sumelor neutilizate
pentru achiziţiile de locuinţe
construite de ANL, a anunţat
instituţia de credit.
Banca estimează că va
acorda aproximativ 1.000 de
împrumuturi pentru achiziţia

de locuinţe de orice tip în cadrul programului guvernamental, până la mijlocul lunii
octombrie. BCR a acordat
deja circa 3.700 de credite
prin „Prima Casă 6”, etapă
derulată exclusiv în lei, iar de
la începutul programului a
dat aproximativ 35.000 de
împrumuturi, în valoare de
1,9 miliarde euro.
Persoanele care doresc să
cumpere locuinţe prin Programul „Prima Casă” au la

dispoziţie un buget total de
710 milioane lei, în urma realocării banilor neutilizaţi la
achiziţia locuinţelor ANL către toate tipurile de case, fondurile fiind suficiente până la
sfârşitul anului pentru toate
solicitările, potrivit Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).
FNGCIMM a acordat în acest
an circa 17.400 de garanţii în
cadrul programului.
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Pregătiţi cererile pentru
ajutoarele la căldură!
lizate de către membrii acesteia se vor depune începând
cu data de 20.10.2014 la sediul Direcţiei de Servicii Sociale din Str. Panselelor nr. 23.
Foarte important de reţinut
este că titularii sau unul dintre
membrii majori ai familiei
care solicită ajutorul trebuie

Persoanele cu venituri reduse vor beneficia şi în
acest an de ajutoare la încălzire, acordate în funcţie de veniturile realizate.
Baremul de venit până la
care pot fi încasate ajutoarele
nu s-a modificat faţă de cel de
anul trecut, respectiv până la
786 lei în cazul familiilor şi
până la 1082 lei în cazul persoanelor singure care se încălzesc în sistem centralizat, şi
până la 615 lei pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, electricitate sau combustibili solizi sau petrolieri.
Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Servicii Sociale a
Primăriei Braşov, formularele
reprezentând cererea şi declaraţia pe proprie răspundere
pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei

sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către furnizorul de
energie termică în sistem centralizat (prin intermediul asociaţiilor de proprietari) pentru
beneficiarii care utilizează
energie termică în sistem centralizat.
Pentru cei care utilizează
gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi ori
petrolieri, formularele se pot

ridica de la
sediul Direcţiei de Servicii Sociale,
Str. Panselelor nr. 23, începând cu data de 7 octombrie 2010, sau se pot descărca
de pe www.brasovcity.ro.
Cererile însoţite de actele
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile rea-

să depună personal cererea,
fie la sediul DSS, fie la asociaţia de proprietari de care
aparţin.
Ajutoarele se acordă începând din 1 noiembrie şi până

pe 31 martie 2015 şi, indiferent de situaţie, nu poate depăşi suma efectivă de pe factura din luna respectivă. Cuantumul ajutorului este cuprins între 262 lei şi 20 lei în
cazul celor care utilizează gazele naturale, între 240 lei şi
48 lei pentru persoanele care
utilizează energia electrică
pentru încălzire, şi o compensare procentuală cuprinsă între 90% şi 5%, a valorii efective a facturii la energie termică în raport cu venitul net
mediu lunar pe membru de
familie, respectiv al persoanei
singure, dar nu mai mult
decât valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului, în cazul celor care au apartamentele racordate la sistemul centralizat.
Pentru persoanele singure
ale căror venituri se situează
între 786,10 lei şi 1.082 de

lei, compensarea procentuală
este de 10%. Pentru persoanele singure ale căror venituri
se situează între 155 lei -786
lei, compensarea procentuală
este mai mare cu 10% faţă
de proporţiile stabilite pentru
familie.
Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale
ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/
2001compensarea procentuală se acordă în proporţie de
100%.
Pentru persoanele care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutoprul
se acordă în în sumă fixă şi
reprezintă sume lunare cuprinse între 54 lei şi 16 lei, în
funcţie de veniturile pe membru de familie. Pentru informaţii suplimentare la telefon
0368.469.995.
A.P.

Cu această ocazie, peste o
sută cincizeci de elevi ai unei
şcoli particulare de limbi
străine au primit diplomele
eliberate de către Colegiul
Trinity din Londra.
Cu aceste certificate, copiii
îşi vor putea asigura un loc
într-o clasă de liceu cu predare bilingvă, începând cu
următorul an şcolar.
Accesul de la o vârstă cât
mai fragedă la învăţarea unei
limbi străine reprezintă o
oportunitate foarte mare
pentru un copil. De aceea,
mulţi dintre elevii care frec-

ventează cursurile de limba
engleză ai şcolii private braşovene nu ştiau foarte bine
să vorbească română, atunci
când au început să desluşească primele taine ale limbii lui
Shakespeare.
Micuţii cursanţi sunt conştienţi că acestă diplomă le va
asigura nu doar echivalarea
examenului de limbă străină
pentru a intra la liceu, dar reprezintă o oportunitate şi pentru viitorul lor profesional.
La ceremonia de oferire a
diplomelor a fost prezentă şi
o fostă elevă a şcolii, o tânără

care le-a vorbit mai micilor
săi colegi despre importanţa
învăţării într-un cadru profesionst a unei limbi străine.
Ziua Europeană a Limbilor
este celebrată în fiecare an
în data de 26 septembrie, începând cu anul 2001, la iniţiativa Consiliului Europei.
Rolul acestei este zile este să
sensibilizeze publicul cu privire la importanţa învăţării
limbilor străine, să promoveze înţelegerea interculturală
şi să încurajeze învăţarea pe
tot parcursul vieţii.
Diana Bjoza

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV Ziua Europeană a limbilor străine
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII a fost sărbătorită şi la Braşov

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII

Prevenirea victimizării minorilor
Este de datoria noatră, a celor „mari” să-i
învăţăm pe copiii noştri să înţeleagă faptul
că trebuie să adopte permanent un comportament preventiv pentru a evita orice
situaţie nedorită. Pentru aceasta este
necesar să le stimulăm copiilor interesul
pentru cunoaşterea, la nivelul lor de înţelegere, a unor drepturi şi îndatoriri pe care
le au dar şi a unor reguli pe care trebuie să
le respecte astfel încât să se poată feri de
pericole.
Discuţiile despre modul în care îşi petrec
timpul liber, despre prietenii pe care îi au
sau despre unele situaţii în care au simţit
teamă sau frică de ceva, vă pot ajuta să interveniţi la timp în sprijinul copiilor dumneavoastră.
Iată câteva recomandări destinate copiilor pentru
prevenirea unor evenimente neplăcute:
1. Nu furnizaţi informaţii despre
adresa, programul părinţilor şi
al vostru nici unui necunoscut.
Evitaţi în general să discutaţi
cu astfel de persoane.
2. La plecarea către şcoală (şi
de la şcoală) respectaţi traseul pe care l-aţi stabilit
împreună cu părinţii.
3. Încuiaţi uşa după ce
aţi intrat în casă
şi nu o deschideţi

niciodată persoanelor pe care nu le
cunoaşteţi.
4. Încercaţi pe cât posibil să nu folosiţi
telefonul pe stradă, poţi fi urmărit şi
deposedat de el.
5. Nu urcaţi în lift cu persoane necunoscute
şi nu plecaţi cu acestea indiferent de pretextul pe care îl folosesc ca să vă cheme
cu ele.
6. Nu daţi nici unei persoane întâlnite pe
internet informaţii personale despre voi
sau familia voastră.
7. Manifestaţi întotdeauna o atitudine pozitivă şi adoptaţi un limbaj adecvat fără
injurii faţă de colegi, pentru a preveni
eventualele conflicte.
8. Nu vă abateţi de la regulile unei conduite
corecte şi spuneţi NU violenţei, agresiunii, presiunii grupului.
9. Respectaţi cu stricteţe regulile
de circulaţie şi
semnificaţia indicatoarelor
rutiere.

Programul de fertilizare in vitro, reluat
Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu a anunţat că
de la anul ar putea fi reluat
programul de fertilizare in
vitro.
„În bugetul pentru anul
2015 vom prevedea bani şi
pentru programul de fertilizare in vitro. Acesta putând
fi reluat de la anul. Spre deosebire de programul pilot,
care a fost întrerupt în anul
2013 şi în urma căruia s-au
născut 197 de copii, de data
aceasta vor fi introduse în
programul de fertilizare in
vitro doar clinicile cu cea
mai mare rată de succes. Am

vorbit deja cu comisia de
specialitate de la minister şi
se ocupă deja de acest lucru.
Programul este foarte bun
şi de aceea am decis reluarea lui”, a menţionat Bănicioiu.
Primul program de fertilizare in vitro în România a
fost demarat pe o perioadă
de 15 luni, acesta începând
în iulie 2011 şi sistat la începutul anului 2013. Datele
Ministerului Sănătăţii arată
că în primul program de
fertilizare in vitro s-au înscris 1129 de persoane şi sau născut peste 300 de co-

pii, iar contribuţia statului
a fost de 5,6 milioane de lei
(1,3 milioane de euro). Ministerul Sănătăţii susţinut financiar o singură procedură
de FIV, în două etape:
◾ 4.920 lei după realizarea
procedurii de fertilizare
(prelevarea ovocitelor
prin puncţie foliculară;
recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar)
◾ 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii
FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Marţi

Gările Braşovului

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Prima gară a Braşovului a fost construită paralel cu drumul Hărmanului
vis-a-vis de fosta Rafinărie. Acolo a primit trenurile marfare şi de călători
până în 1962, când a fost mutată pe
actualul amplasament. A fost construită între anii 1871 – 1873 de către Societatea Căilor Ferate Ungare de Est,
fiind o clădire austeră, cu parter pentru birouri şi etaj pentru locuinţele de
serviciu ale personalului. Gara s-a dat
în folosinţă pe 1 iunie 1873, odată cu
sosirea unui tren de la Sighişoara. A
doua gară a Braşovului a fost construită de Căile Ferate Ungare de Stat –
MAV, între anii 1902 – 1906, prin extinderea vechii gări cu două aripi simetrice care aveau la capete grupurile
sanitare ale staţiei. Şi faţada a suferit
modificări prin adăugirea unor anca-

dramente decorative. Noua gară a fost
inaugurată în anul
1906, când Braşovul avea 41 de mii
de locuitori, iar judeţul ajunsese la un
număr de 137 de
mii de locuitori. În
timpul Primului
Război Mondial
(1916 – 1918), gara a suferit numeroase
stricăciuni. Au fost afectate liniile gării
şi ale depoului de locomotive, dar şi
clădirea de călători. Gara a fost refăcută, dar în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial a fost din nou afectată
serios. Cea de-a treia gară a oraşului
Braşov a fost o construcţie provizorie
executată de Regională CFR Braşov

între anii 1945 – 1947. Era o clădire
tip baracă, ridicată pe amplasamentul
gării distruse în 1944, din care s-a mai
păstrat, totuşi, o parte din etaj. La
1 august 1959, în gara Braşov au circulat primele locomotive Diesel – electrice. Această gară a funcţionat până
în august 1962, când a fost inaugurată
actuala gară mare a Braşovului.
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Film despre Vlad Ţepeş,
la Râşnov
Primarul Râşnovului,
Adrian Veştea, a declarat, ieri, că Cetatea va fi
închisă pentru public în
data de 28 octombrie,
pentru că vor avea loc
filmări ale Companiei
Castel Film Studios la filmul artistic de lung metraj „Vlad The Impaler”,
în regia lui Keoni Waxman (A Good Man, Force of Execution).
Filmările la peliculă sunt
programate pentru perioada
27 octombrie – 20 decembrie,
iar la Râşnov se va turna în
exteriorul Cetăţii, de la intrarea în curte până la intrarea
în Cetate, interiorul cetăţii (între cele două arcade), precum
şi aleea care duce spre cetate.
Realizatorii peliculei vor masca elementele de modernism
(bănci, panouri etc.).
În rolurile principale: Scott
Adkins ca „Regele Ţigan”
(The Bourne Ultimatum,

Hero Dark Thirty) şi
Dominic Purcell ca
„Hamza Paşa” (Prison Break, Echilibru,
Blade: Trinity).

Lungmetrajul va fi alcătuit
din patru miniserii. Potrivit
prezentării pe site-ul oficial
al companiei, „Vlad III Dracula, cunoscut sub numele de

Ţepeş, a fost un
erou pentru poporul său, şi un
monstru pentru
restul lumii, dorindu-se prezentarea
poveştii celui
care a inspirat
mitul lui Dracula, vampir legendar.
„Vlad The
Impaler: Blood Empire” urmăreşte ridicarea şi decăderea
principelui român, care se luptă pentru a uni poporul său,
dar este trădat.

De la 1 octombrie se distribuie
biletele gratuite pe RAT pentru pensionari
Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov va începe de mâine, 1 octombrie
2014, distribuţia trimestrială
a biletelor gratuite pentru
transportul în comun pe raza
municipiului Braşov beneficiarilor actului normativ menţionat.
Potrivit HCL nr. 261/2012,
modificată, beneficiază, lunar,
de 15 călătorii gratuite pe toate liniile R.A.T. Braşov, cu excepţia liniei 20 (Livada Poştei
– Poiana Braşov), următoarele categorii de persoane ce au domiciliul
stabil în municipiul
Braşov:
a) persoanele vârstnice,
definite astfel de Legea nr. 17/ 2000, cu
completările ulterioare, respectiv femeile
peste 63 de ani şi bărbaţii
peste 65 de ani, persoane
asistate social;
b) pensionarii, indiferent de
vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş
(numai în caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială,
limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.000 de lei.
Nu vor primi asemenea bilete categoriile de pensionari
care beneficiază de gratuitate
totală în baza unor legi spe-

ciale: deportaţi, foşti deţinuţi
politic, veterani de război şi
IOVR, revoluţionari 1989 şi
1987. De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma netă de 1.000 de
lei lunar nu vor primi bilete
gratuite.
Acordarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet se va face
după prezentarea următoarelor
documente: original şi copie
după buletin/carte de identitate; original şi copie după cuponul privind pensia pentru

luna septembrie 2014; declaraţie; alte acte doveditoare a
sursei de venit. Deţinătorii de
drept ai biletelor gratuite vor
putea circula pe mijloacele de
transport în comun ale R.A.T.
Braşov având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi
cuponul de pensie, în original
sau copie. Regia va distribui
biletele gratuite prin toate casieriile proprii.
„Înainte de primirea biletelor gratuite, beneficiarii HCL
261/2012 vor completa o declaraţie pe proprie răspundere

din care să rezulte că nu au
alte venituri decât cele din
pensie. Formularul pentru
aceste declaraţii va fi pus la
dispoziţie de către R.A.T. Braşov la toate punctele de distribuţie. Documentul poate fi
şi descărcat accesând portalul
www.ratbv.ro, iar apoi, succesiv, secţiunile „Tarife”, respectiv „Reduceri şi gratuităţi”
de pe portal. La ridicarea biletelor, beneficiarul trebuie să
aibă asupra sa şi cuponul de
pensie în original, pentru a i
se aplica pe acest document o ştampilă de
control, care atestă primirea tichetelor. Cuponul de pensie în
original trebuie să fie
din luna anterioară
momentului acordării
biletelor, respectiv luna septembrie a acestui an” a declarat directorul general al
R.A.T. Braşov, ing. Cristian
Radu.
Persoanele vârstnice, respectiv femei, cu vârsta peste
63 de ani şi bărbaţi, cu vârsta
peste 65 de ani, care nu au
nicio sursă de venit, îşi vor
putea ridica biletele gratuite
doar de la casieria situată la
sediul R.A.T., situată pe strada Hărmanului, nr. 49, de luni
până vineri, între orele 08.00
– 16.00.

Minte militară strălucită şi
un om nemilos, Vlad este creditat ca fiind unul dintre primii generali care au utilizat
războiul de gherilă pentru a
învinge armatele invadatoare
masive ale Imperiului Otoman, devenind un salvator
pentru poporul său.
„Dar puterea absolută corupe, iar Vlad Dracula se
transforma încet în Vlad Ţepeş, devenind sursa de inspiraţie pentru unul dintre cele
mai crude personaje din istorie”, se arată în descrierea
proiectului acestei pelicule.
Sebastian Dan
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Braşovenii vor fi întrebaţi
cu ce se deplasează
În următoarele două luni, un
eşantion de 5.000 de persoane din Braşov şi Zona
Metropolitană vor fi ţinta
unui chestionar aplicat de
Universitatea Transilvania,
în cadrul proiectului de elaborare a Planului de mobilitate urbană durabilă pentru
Polul de Creştere Braşov.
Potrivit executivului Primăriei
Braşov, chestionarul va cuprinde trei categorii de date,
respectiv date personale,
date statistice referitoare la
aspectele sociale şi date referitoare la mobilitatea familiei, respectiv la modul în
care se deplasează zilnic
membrii familiei intervievate.
Aplicarea chestionarului va
începe peste aproximativ
două săptămâni şi reprezentă a doua fază a elaborării
Planului de mobilitate, după
ce ieri, la Primăria Braşov,
a avut loc prima întâlnire de
lucru în formulă completă –
inclusiv cu participarea experţilor internaţionali – în cadrul căreia au fost predate
experţilor internaţionali şi
echipei de lucru datele primare, pe care Primăria Braşov le are la dispoziţie.

Planul de mobilitate urbană
durabilă pentru Polul de
Creştere Braşov este documentul care va sta la baza
obţinerii fondurilor nerambursabile pentru proiecte
ce se vor finanţa din componenta de dezvoltare urbană, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014
– 2020. Planul beneficiază
de consultanţă BERD,
stabilită de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi trebuie
finalizat până la sfârşitul lunii iulie 2015. Din echipă
fac parte fac parte reprezentanţi ai Direcţiei Tehnice
din cadrul Primăriei Braşov,
ai Serviciului Informatic al
Primăriei, ai Asociaţiei Metropolitane Braşov şi ai Polului de Creştere Braşov, ai
ABMEE, precum şi ai primăriilor din zona metropolitană. Braşov face parte
din cele opt oraşe din România care beneficiază de
această consultanţă specializată, alături de Constanţa, Craiova, Iaşi,
Ploieşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Bucureşti – Ilfov.

A.P.
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Peisaj ca pe Marte
descoperit în SUA
Drumeţii care trec prin
Navajo Sandstone din
Utah întâlnesc un peisaj
ciudat. Pietre rotunde,
ca nişte sfere, se întind
pe hectare întregi.
Aceste sfere de culoarea
ciocolatei sunt bucăţi de gresie, acoperite la suprafaţă de
un strat dur de oxid de fier.
Mult timp, aceste roci au
fost un mister. Geologii au început să le analizeze mai
atent după ce au descoperit
formaţiuni similare pe Marte,
care sugerau că în această
zonă a existat cândva apă.
Cercetări recente au arătat
că pietrele au o vechime de
doar 25 de milioane de ani,
în timp ce Navajo Sandstone
datează de acum 190 de milioane de ani. Cele mai recente roci sunt cele de pe Platoul
Paria din Arizona, care au
doar 300.000 de ani, precizează cercetătorii, care au pu-

Marţi

Pe scurt
ZTE promite o tabletă cu autonomie ridicată

Telefoanele-tabletă au revenit în atenţia pasionaţilor de
gadgeturi odată cu lansarea modelelor Samsung Galaxy
Note 4 şi iPhone 6 Plus. ZTE vrea să ţină pasul cu tendinţele şi scoate pe piaţă un model cu o baterie impresionantă. Modelul ZTE Max are un ecran de 5,7 inchi,
însă bateria de 3,400mAh este adevărata lui armă secretă, pentru că rezistă o zi întreagă, scrie Digital Trends.
În plus, prezintă şi avantajul de a avea un preţ situat la
o treime din cel al modelului lansat de curând de Apple.
Rezoluţia afișajului este de 720p, mai mică decât a gadgeturilor rivale din aceeaşi categorie. Procesorul ce echipează acest model e reprezentat de modelul
Snapdragon, fiind completat de o cameră foto de 8 megapixeli în spate şi una frontală de 1,6 megapixeli.

Cosmos Browser – navighezi pe internet doar prin SMS

blicat un studiu în Geological
Society of America Bulletin.
Aceste pietre au fost mutate de apă, de curenţi, iar
acest fenomen poate fi întâlnit şi pe alte planete, crede
Marjorie Chan, geolog la
Universitatea Utah din Salt

Lake City. Modul în care sau format aceste sfere poate
fi aflat prin analizarea învelişului de oxid de fier, care
conţine urme de uraniu şi
toriu radioactiv. Reacţiile
chimice au dus la fuzionarea
fierului şi gresiei, dar unii

cercetători cred că anumiţi
microbi ar fi stimulat acest
proces. Dacă este adevărat
şi un fenomen similar a avut
loc pe Marte, atunci poate
fi dovada că în trecut pe
această planetă au existat
forme de viaţă.

Un browser care-ţi permite să navighezi doar cu ajutorul
SMS-ului începe să-şi facă loc pe o piaţă invadată de
smartphone-uri şi internet la viteze ameţitoare. Cosmos
Browser e soluţia pentru momentele când nu ai internet.
O echipă de programatori a creat un browser inedit pentru Android, iar proiectul a fost pus public pe site-ul Github, acolo unde comunitatea se adună pentru a discuta
despre proiectele tehnice. Cosmos Browser a fost creat
de Stefan Aleksic de la ColdSauce şi transformă navigarea pe internet într-o experienţă bazată doar pe text.
După instalarea aplicaţiei, disponibilă pe Github, introducem un URL în Cosmos. Acel link este trimis ca mesaj-text către ColdSauce. Aplicaţia elimină orice script
Java, orice imagine şi compresează toate datele pentru
a putea fi encodată în Base64, trimiţând datele prin
SMS. Mesajele sunt trimise într-un ritm destul de alert
– trei pe secundă, iar apoi telefonul primeşte datele şi
le afişează.

CERN a împlinit 60 de ani
Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară
(CERN) a sărbătorit ieri împlinirea a 60 de ani.
Înfiinţat în 1954, CERN sa impus până în prezent drept
cel mai mare laborator de experimente în domeniul fizicii
particulelor din lume şi constituie un excelent exemplu
de colaborare internaţională,
aducând laolaltă oameni de
ştiinţă de aproape 100 de naţionalităţi.
Încă de la început misiunea
ştiinţifică asumată de CERN
este de a descoperi din ce este
format Universul şi care sunt
cele mai intime mecanisme
ale sale.

Printre cele mai importante descoperiri realizate de colectivul de la
CERN se numără evidenţierea forţei nucleare slabe a particulelor, recompensată cu
premiul Nobel pentru Fizică
decernat în 1984 lui Carlo
Rubbia şi Simon van der
Meer, inventarea World Wide
Web (www) de către Tim
Berners-Lee în 1989, dezvoltarea unui detector revoluţionar de particule de către
Georges Charpak, laureat al
premiului Nobel în 1992, precum şi descoperirea experimentală a bosonului lui Higgs
(aşa-numita particulă a lui
Dumnezeu) în 2012 – fapt

care demonstrează
existenţa mecanismului Brout-Englert-Higgs, care a
fost recompensat cu un premiu Nobel pentru Peter Higgs
şi François Englert în 2013.
În prezent CERN operează
cel mai mare accelerator de
particule din lume, Large Hadron Collider (LHC). Odată
cu repornirea acestui accelerator de particule anul viitor,
la un nivel de energie superior, CERN va continua să
caute răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări cu privire la originea şi
cele mai ascunse proprietăţi
ale Universului.

Marea Aral aproape că a dispărut
„Pentru prima oară în istoria modernă, bazinul estic al
Mării Aral a secat complet”,
a anunţat NASA. Formată
acum 5,5 milioane de ani în
Asia Centrală, marea a trecut
prin cicluri de extindere şi restrângere spectaculoase, însă
nu a mai întregistrat o asemenea secetă de multă vreme,
relatează luni 7sur7.be.
La începutul secolului trecut,
Marea Aral avea 66.458 km2,
fiind al patrulea lac (mare
închisă) ca mărime din
lume. Însă, începând din anii
1960, suprafaţa ei scade cu

o viteză uimitoare din cauza
devierii fluviilor Amudaria
şi Sârdaria pentru producerea bumbacului.
În 2005, pentru a evita secarea Micului Aral, s-a construit un dig în Kazahstan, cu
ajutorul Băncii Mondiale, însă
partea de sud - numită iniţial
Marele Aral - este în prezent
doar o imensă întindere uscată. Experţii nu se aşteaptă
ca lucrurile să se îmbunătăţească, marea urmând să dispară total până în 2020,
potrivit opiniei lor. Conform
NASA, nivelul extrem de scă-

zut al apei s-ar datora în parte
schimbărilor climatice. Cum
căderile de zăpadă din munţii
din apropiere s-au redus, lacul
aproape că nu mai este alimentat cu apă. Însă principala
cauză a acestei drame de mediu este fără îndoială agricultura masivă practicată de
decenii întregi.
Secarea mării are consecinţe directe asupra vieţii din
zonă, lacul având influenţă
asupra condiţiilor meteorologice: iernile sunt acum mult
mai reci, iar verile au devenit
caniculare.
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Piţurcă continuă la
naţionala României
Preşedintele FRF a primit asigurări de la selecţioner
Selecţionerul primei reprezentative de fotbal
a României, Victor Piţurcă, i-a transmis şefului de la FRF, Răzvan
Burleanu, că va rămîne
la cârma naţionalei şi
după partidele cu Ungaria şi Finlanda din
preliminariile CE 2016.
Meciurile cu Ungaria şi
Finlanda, sunt programate
pentru 11, respectiv 14 octombrie. În ultima perioadă,
s-a vorbit intens despre faptul
că aceste două partide vor fi
ultimele pe care Victor Piţurcă le va conduce în calitate
de tehnician al naţionalei României. Selecţionerul ar putea pleca după aceste meciuri,
pentru a prelua formaţia
Al Ittihad (Arabia Saudită).
„Mi-a spus că nu pleacă!” „Cunoaşteţi care este poziţia mea,
care este poziţia domnului
Victor Piţurcă. Am avut o discuţie cu el, mi-a transmis şi
v-a transmis în toată această
perioadă că nu pleacă, astfel
încât toate aceste informaţii
le-aş cataloga drept zvonuri
ce nu se vor concretiza. Vorbim de perioada aceasta.
Mi-a spus că nu pleacă, dar
nu a precizat până când. În
momentul de faţă nu ar trebui
să cădem pradă acestor zvonuri. De ce? Fiindcă în momentul de faţă trebuie să
păstrăm cu toţii această unitate şi această atmosferă în
jurul echipei naţionale, atmosferă pentru care ne-am
bătut să fie astfel înaintea
meciului cu Grecia şi aţi văzut
cât de bine ne-a fost, o victorie foarte importantă, care
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La judo stăm bine!

România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii
la Cupa Europeană de judo de la Belgrad, desfăşurată
în weekend, cu patru de aur, una de argint şi trei de
bronz. Monica Ungureanu a ieşit învingătoare la categoria
48 kg, după ce a învins-o în finală pe altă româncă, Violeta Dumitru, în timp ce Ioana Matei a ocupat locul al
treilea. Loredana Ohâi a ieşit învingătoare la categoria
57 kg, în timp ce în concursul masculin Gheorghe Cristian
Bodîrlău s-a impus la categoria 81 kg, unde Marian Halas
s-a clasat pe locul al treilea. Vlăduţ Simionescu a câştigat
categoria +100 kg, iar Lorand Samel a terminat al treilea
la categoria 100 kg.

Cârstea în cădere liberă, Halep pe 2!

Simona Halep se menţine pe locul secund în clasamentul
celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume
(WTA), la mare distanţă de liderul Serena Williams şi cu

Selecţionerul Victor Piţurcă l-a asigurat pe preşedintele FRF că va rămâne pe banca naţionalei
ne deschide în momentul de
faţă, o fereastră imensă în
ceea ce priveşte această campanie de calificare pentru
Euro-2016. Ne dorim să păstrăm unitatea în jurul echipei
naţionale, o atmosferă foarte
liniştită pentru a putea pregăti meciul la cel mai înalt
nivel”, a spus ieri preşedintele
FRF, Răzvan Burleau.
Interes pentru jocul cu Ungaria.
Preşedintele FRF, Răzvan
Burleanu, a precizat ieri că sau vândut peste 30.000 de bilete pentru partida România–
Ungaria, din cadrul preliminariilor CE 2016. „Biletele se
vând foarte bine, nu sunt sur-

prins, e foarte bine că vom
avea un stadion plin. Cred că
în jur de 30.000 s-au vândut.”
a declarat Burleanu.
Potrivit Federaţiei Române
de Fotbal, suporterii oaspeţi
vor primi pentru această partidă 2.852 de bilete.
A fost lansat imnul naţionalei.
Imnul echipei naţionale a României şi al suporterilor, compus şi interpretat de trupa Iris,
a fost lansat oficial ieri, de Federaţia Română de Fotbal.
„Astăzi vrem să găsim mândria de a fi români şi de a fi
uniţi pentru realizarea performanţelor. Cred că a venit vremea să fim din nou suporteri

ai echipei naţionale. E o mare
bucurie pentru FRF să înceapă
acest proiect alături de formaţia Iris. Această trupă a produs
imnul din pasiune, fără nici un
cost din partea Federaţiei de
Fotbal”, a declarat şeful de la
FRF, Răzvan Burleanu.
„Este o mare onoare pentru
formaţia IRIS să susţină echipa naţională şi să participe la
această campanie de calificare
şi de schimbare totală a fotbalului românesc”, a spus şi
Rafael, solistul trupei Iris.
Primul meci la care noul
imn va fi difuzat pe stadion
este România – Ungaria, programat la 11 octombrie.

Seară plină de
Champions League

Arbitrii pentru Steaua
şi Astra

Fotbalul spectacol din grupele Ligii Campionilor, continuă în această seară cu
jocurile ce contează pentru
etapa a 2-a. PSG – FC Bar-

Arbitrul austriac Robert
Schorgenhofer
(foto) va conduce la centru
meciul Dinamo
Kiev – Steaua,
programat, joi, de
la ora 20.00, în etapa
a doua a Grupei J a Ligii
Europa. Robert Schorgenhofer, în vârstă de 41 de ani, va
fi ajutat la cele două linii de
conaţionalii Matthias Winsauer şi Roland Brandner.

celona şi Manchester City-AS
Roma, sunt capetele de afiş
ale zilei. Programul complet
al jocurilor din această seară,
este următorul:

Grupa E: CSKA Moscova-Bayern Munchen
Manchester City – AS Roma
Grupa F: PSG – FC Barcelona
Apoel Nicosia – Ajax Amsterdam
Grupa G: Sporting Lisabona – Chelsea
Schalke 04-Maribor
Grupa H: Şahtior Donetsk– FC Porto
BATE Borisov– Athletic Bilbao

Meciul Astra –
FC Salzburg,
care se va disputa, joi, de la
ora 22.05, în
etapa a doua a
grupei D a Ligii
Europa, va fi arbitrat de o brigadă
din Cehia, avându-l la
centru pe Libor Kovarik. Libor Kovarik va fi ajutat la
cele două linii de asistenţii
Krystof Mencl şi Antonin
Kordula.

un avans de doar 90 de puncte faţă de a treia clasată,
Petra Kvitova (Cehia). Sorana Cîrstea, care are anul
acesta un bilanţ de 11 victorii şi 22 de înfrângeri, a ieşit
din prima sută a ierarhiei, coborând 18 poziţii, până pe
102. Monica Niculescu se menţine pe locul 41, Irina
Begu a coborât trei locuri şi se află pe 62. Lider se menţine americanca Serena Williams - 9430p. Victor Hănescu
rămâne cel mai bine clasat tenisman român în clasamentul jucătorilor profesionişti (ATP), pe locul 136, o poziţie mai jos faţă de săptămâna trecută. Adrian Ungur a
coborât opt locuri şi se află acum pe 150, în timp ce Marius Copil a coborât două trepte, fiind pe 179. Victor
Crivoi, sfertfinalist la Sibiu, a reuşit un salt de 17 locuri
şi se află pe 266. Pe primul loc în clasamentul ATP dat
pulicităţii astăzi, se află sârbul Novak Djokovic - 8150 p,
urmat de elveţianul Roger Federer - 7020 p şi spaniolul
Rafael Nadal - 6645 p.

Adversari pentru Ploieşti în Eurocup

Campioana României la baschet masculin, CSU Asesoft
Ploieşti, şi-a aflat ieri adversarele din faza grupelor Eurocup. CSU Asesoft Ploieşti va evolua în grupa E din
Conferinţa 2, cu echipele Lietuvos Rytas Vilnius (Lituania),
Banvit (Turcia), Krasny Volgograd (Rusia), Partizan Belgrad (Serbia) şi Hapoel Ierusalim (Israel). Conform regulamentului, cele 36 de echipe participante au fost împărţite
în două conferinţe, fiecare cu câte trei grupe a câte şase
echipe. Sezonul regulat se va desfăşura între 14 octombrie
şi 17 decembrie. Primele patru clasate din fiecare grupă
se vor califica în faza următoare, Last 32, care programează meciuri între 6 ianuarie şi 11 februarie 2015. Primele două clasate din această fază se vor califica în
optimile de finală, care programează meciuri eliminatorii,
în 3 şi 11 martie 2015, sferturile urmând a se desfăşura
în 17 şi 25 martie, semifinalele în 31 martie şi 8 aprilie
2015, iar finala pentru trofeu în 24 şi 29 aprilie.

Steaua, doar remiză cu Astra

În cel mai aşteptat joc al etapei a 8-a din prima ligă de
fotbal, Steaua şi Astra Giurgiu au remizat alb în Ghencea:
0-0. Astra a fost mai periculoasă în prima repriză, când
şi-a creat mai multe ocazii la poarta lui Arlauskis, prin Budescu (1, 12, 29), Seto (10), Pliatsikas (32) sau De Amorim
(43). Campioana şi-a creat situaţii mari de gol după pauză,
având bare prin Chipciu (48) şi Breeveld (65). Keşeru (59)
a irosit şi el o oportunitate, dar şi Gabriel Enache (75) a
trecut pe lângă gol. Tot duminică seara, Viitorul Constanţa
a pierdut pe teren propriu, 1-3 cu Petrolul Ploieşti, după
ce a condus la pauză! Viitorul a condus mult timp prin
golul lui Daminuţă din minutul 37, dar Petrolul a revenit.
Toto Tamuz a transformat un penalty în minutul 74, după
care Astafei a reuşit dubla (84, 90+3). Astafei a fost la primele goluri pentru Petrolul, care a obţinut primul succes
în Liga I, după revenirea antrenorului Gigi Mulţescu.

DIVERTISMENT

Cursuri de
muzică bizantină
Centrul de Copii şi Tineret „Sfântul Sebastian”Braşov împreună cu
Centrul Cultural Lumină
Lină – Studii de Muzică
Bizantină – Alba Iulia organizează începând cu
3 octombrie 2014 cursuri de muzică bizantină
în municipiul Braşov.
Cursul se adresează atât celor începători cât şi intermediari, și va cuprinde o
introducere în notaţia neumatică (semiografia muzicii bizantine), studiul ehurilor
(glasurilor) bizantine şi interpretarea semnelor hironomice.
Cursul este conceput şi coordonat de prof. Laurenţiu Truţă,
protopsalt al grupului de muzică bizantină „Lumină Lină”.
Muzica bizantină este o muzică atât religioasă cât şi laică,
de o considerabilă importanţă

care necesită să fie redescoperită şi în comunitatea ortodoxă
din Transilvania, acolo unde
prezenţa ei a fost stagnată, datorită puternicelor influenţe şi
presiuni apusene. Această
muzică prezintă o mare profunzime melodică, literatura
monodică psaltică punându-ne
în faţă nenumărate colecţii de

Teatrul Zurli pentru copii
vine astăzi la Braşov
Teatrul pentru copii Zurli
prezintă astăzi, de la ora
18.00, la Centrul Cultural Reduta, spectacolul „Am o căsuţă mică”. Spectacolul este
parte dintr-un turneu naţional
care se desfăşoară între 29
septembrie şi 30 noiembrie,
în beneficiul copiilor de la Valea Plopului. Spectacolul este

o producţie originală plină de
energie şi culoare, cântece şi
veselie, interactivitate şi superdistracţie. Timp de o oră,
copiii şi părinţii cântă şi dansează împreună cu Fetiţa
Zurli, Clopoţel, Zdrăngănel şi
Truli. Biletele se pot achiziţiona de la Centrul Cultural
„Reduta”. Preţ bilet: 25 lei.

cântări ale autorilor muzicieni
de peste 1.000 de ani din perimetrul bizantin. Monodia
bizantină reprezintă o valoare
de necontestat, ea însumând
căutările unor generaţii întregi
de oameni în direcţia frumosului, esteticului şi echilibrului
muzical. Aceasta se prezintă cu
caracteristici şi trăsături pro-

Bancuri
◾ Domnişoarele se împart în două
categorii: „bine îmbrăcate” şi „bine
că sunt îmbrăcate”!
◾ Bulă a aflat că este înşelat de
soţie şi se sfătuieşte cu un prieten:
– Bine, mă Bulă, acum că ai aflat
cine este ăla cu care se vede nevastă-ta, de ce nu îl nenoroceşti, cum
ziceai?
– Eh, eu sunt un om răbdător,
calm... Aştept, răspunde Bulă.

prii, izvorând ca structură modală din vechile moduri greceşti
antice şi poartă un veşmânt caracteristic acestei perioade de
dezvoltare a culturii la toate
nivelele în spaţiul cultural.
Detalii se pot obţine la
telefon: 0741.679.566 sau
0748.301.474 – prof. protopsalt Laurenţiu Truţă.

– Aştepţi? Ce aştepţi!?
– Aştept să iasă cu unul mai
mărunţel …
◾ La un an după ce s-a căsătorit,
soţul intră în dormitor ţinând în
mână două pastile de nurofen şi un
pahar de apă.
– Ce faci cu pastilele alea? îl întreabă soţia.
– Sunt pentru durerea ta de cap.
– Dar nu mă doare capul!
– Aha, te-am prins ... !

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

EQUALIZER -PREMIERĂ(THE EQUALIZER)
(N-15), 131 minute, Acţiune,
Crimă, Thriller
orele: 16:00, 21:15
AMERICA, VENIM!
(AP-12), 90 minute, Comedie
14:00, 18:00, 20:00, 22:00
SCHIMB DE DAME
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie,
Crimă
orele: 19:30, 21:30
PLANŞA -PREMIERĂ(N-15), 80 minute, Dramă,
Romantic
orele: 16:15
LABIRINTUL: EVADAREA
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 13:30, 19:00
ÎN MIJLOCUL FURTUNII

(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:15
GARDIENII GALAXIEI -3D(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 15:00
CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
orele: 17:15
Expoziţie
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – Expoziţie permanentă. Cărţi,
documente, imagini din arhiva istorică a Muzeului
Primei Şcoli Româneşti. Deschisă zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică şi
sculptură. O expoziţie a Institutului pentru
relaţii externe, Stuttgart. Deschisă până în 30
noiembrie 2014 la Muzeul de Artă Braşov (Bd.
Eroilor nr. 21)
◾ Albumul de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele – Expoziţie de fotografie veche la
Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A)
◾ 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.

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi poate să apară o oportunitate care, dacă este
folosită aşa cum trebuie, îţi va oferi acea siguranţă financiară
de care ai nevoie. Ascultă sfaturile rudelor tale!
Taur. Totul în jur de schimbă, aşa că nu ar trebui să te ataşezi
prea mult de lucruri sau de persoane. Astăzi există posibilitate
că o schimbare să îţi dea peste cap întreaga existenţă.
Gemeni. Astăzi a venit momentul să ceri o pauză de reevaluare, pentru că ai nevoie urgentă să îţi pui ordine în gânduri.
Viaţa ta sentimentală a luat o altă dimensiune.
Rac. Astăzi poţi să ai şansa ca o persoană pe care de abia
ai cunoscut-o să îţi schimbe viaţa în mai bine. Cu siguranţă
totul se va petrece în cadrul profesional.
Leu. Astăzi ai numai de câştigat dacă te vei mişca din loc şi
vei face exact ceea ce îţi dictează inima. Încearcă să rezolvi
problemele financiare înainte de oricare altele.
Fecioară. Astăzi ai grijă să nu exagerezi cu gelozia, altfel e
posibil să o iei pe căi greşite. Vei avea mult mai multe de
câştigat dacă îţi vei arată dragostea faţă de partenerul tău.
Balanţă. Astăzi nu alerga după doi iepuri deodată, altfel rişti
să nu te alegi cu niciunul. Acest sfat se aplică în viaţa ta
sentimentală, însă nu este exclus nici la serviciu.
Scorpion. Nu îi oferi prea multe responsabilităţi persoanei
iubite astăzi, cu siguranţă nu va ieşi nimic bun din asta. Acţionează în echipă la locul de muncă şi vei reuşi mai bine.
Săgetător. Poţi astăzi să optezi pentru activităţi noi, menite
să te inspire şi să te scoată din monotonie. Evită pe cât
posibil schimbările foarte bruşte în viaţa ta privată.
Capricorn. Astăzi, o oportunitate profesională te poate determina să te gândeşti intens la o schimbare a locului de
muncă. Nu trebuie însă să iei o decizie din grabă.
Vărsător. Dacă vei avea mai mult curaj astăzi, cu siguranţă
vei reuşi să înfrunţi pe oricine. Ai grijă să nu te laşi influenţat/ă de o rudă, e posibil să nu îţi vrea binele.
Peşti. Eşti foarte sensibil/ă astăzi şi rişti să izbucneşti la un
moment dat. Toţi din jur te enervează şi le găseşti nod în
papură din orice, aşa că încearcă să te izolezi.
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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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Noi membri ai
„clubului scârţarilor”
Mai vechile cunoştinţe
ale lui Romulus Pleşa,
membre ale „clubului
scârţarilor”, erau din
nou pe rol, în septembrie 1978, alăturânduse şi alţi candidaţi. Nu în
filme sau în piese de
teatru, ci pe rolul datornicilor la Circumscripţia
financiară a municipiului Braşov.
Şi Pleşa a început, aşadar,
cu croitorul Ştefan Preda, de
pe str. Poarta Şchei nr. 1 şi cu
modista Irina Stănescu din Piaţa 23 August (actualmente Piaţa Sfatului), care de abia au
catadicsit să-şi achite o pătrime
din impozitul pe anul 1978. În
schimb, dacă vrei să-ţi lucrezi
ceva la ei, cei doi membri ai
„clubului scârţarilor” îţi vor
pretinde 1.200 de lei pentru
furnituri şi manoperă la o haină „dă pele” şi 1.600 de lei
pentru o rochie de mireasă,
mai spunea R. Pleşa.
La fel procedau la capitolul
artă & atelier foto, fotografii
Nicolae Radu de pe str. 7 noiembrie nr. 22 şi Mihai Căpăţână de pe str. Ecaterina
Teodoroiu nr. 1, care treceau
din an în an cu restanţe, iar
din impozitul pe anul 1978
„n-au achitat aproape nimic”.

În „clubul scârţarilor” s-au
înscris şi o serie de „negustoraşi ambulanţi”, ca de par
egzamplu, Gheorghiţa Jianu,
care avea o tarabă în Piaţa
Steagul roşu şi Florian Curteanu, cu aceeaşi tarabă în
Piaţa Kogălniceanu, unde îţi
ofereau tot felul de „podoabe
din tinichea şi mase plastice”,
aşa de „amintiri de suveniruri”, am adăuga cu un omor
pleonastic (de ce dracu’ nu
erau oprite din faşă asemenea
„producte” de gust îndoielnic?!).
Şi lista continua cu unii proprietari de imobile, mai zicea

Pleşa, şi nu Pleşu, care pe lângă faptul că nu-şi achitau la
timp impozitul pe venituri din
chirii, practicau şi evaziunea
fiscală (care, iată, exista şi pe
vremea comunismului vremelnic biruitor! N.n.). Astfel,
Bakk Andrei de pe B-dul Griviţei nr. 16 încasa de la cei 5
(cinci) chiriaşi o chirie de trei
ori mai mare decât cea declarată iniţial! Depistat fiind, a
fost impus, bineînţeles, cum
se cuvenea, dar Bakk bacsi
refuza să-şi achite diferenţa
de impozit. Nicolae Munteanu, str. Cetinii nr. 45, Nicolae
Neagoe, str. Cetăţii nr. 32, şi
Gheorghe Stinghe, str. Comuna din Paris nr.
93, nu înţelegeau să-şi achite
impozitul pe
clădiri, ultimii
doi având restanţe şi din anul
trecut, 1977,
mai preciza
R. Pleşa. Din
aceeaşi „tagmă
a scârţarilor” făcea parte şi
crescătorul de

oi Ioan Băncilă din str. Bârsei
nr. 33, care şi-a cumpărat, fără
forme legale, o casă, având de
achitat amenzi şi despăgubiri
în valoare de 6.113 lei.
Unii dintre membrii „clubului scârţarilor” căutau astuţioşi să-şi piardă urma, prin
schimbarea „domiţiliului”, ca
de exemplu Ilie Moldovan,
care avea de plătit 11.623 lei
(o sumă mare, pe atunci), imputaţi din pagube aduse avutului obştesc, sau aşteptau să
li se facă poprire pe retribuţie
ori salariu pentru impozitele
şi taxele neachitate, cum erau
Pavel Moldovan, str. Costiţei
nr. 1, şi Maria Doina Bodeanu, str. Podul Creţului nr. 88,
care nu şi-au achitat taxele pe
autoturisme.
Firesc ar fi, concluziona
Romulus Pleşa, ca paralel cu
aplicarea fermă a prevederilor
legii, în seama tuturor acestor
evazionişti fiscali să se pună
şi cheltuielile care se făceau
pentru urmărirea lor prin deplasări, somaţii de plată, acte
de poprire etc.
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Din presa maghiară
Cinematograf modern la Braşov

Joi după-masă, la ora 17.00 va avea loc deschiderea cinematografului Corso din str. Vămii. Înainte de festivitatea
de deschidere dorim să atragem atenţia publicului asupra
a două aspecte importante. Se poate spune cu sufletul
împăcat că scaunele au fost aşezate după o idee genială,
pe linii curbate, astfel încât în faţa niciunui spectator nu
va sta alt spectator şi vizionarea nu va crea dureri de
gât. Confortul este îmbunătăţit şi prin mărirea distanţei
dintre rânduri. A doua noutate constă în montarea ecranului de proiecţie, fascicului proiectat căzând sub un
unghi de 90 de grade pe ecran, oferind o imagine protectoare pentru ochi.

Proprietarul cinematografului, Aug. Conti Gusti, a fost
coproprietarul cinematografului Capitol din capitală şi
are o experienţă vastă în cinematografie. A dotat cinematograful Corso cu un aparat nou de proiecţie, de tip
„Western Electric”, şi cu trei difuzoare dinamice, astfel
ca şi imaginea şi sunetul să fie fără cusur. Zugrăvirea,
aşezarea parchetului, concepţia casieriei şi intrarea în
cinematograf au fost executate după modele existente
în marile capitale, având în vedere în primul rând confortul
pentru public. Iar filmele difuzate sunt alese din cele mai
reuşite şi apreciate producţii.

Filmul proiectat la deschiderea oficială este „ Valsul
nemuritor”, în regia lui Julien Duvivier, scenariul fiind
semnat de Walter Reisch, iar în rolurile principale joacă
actorii Luise Rainer, Ferdinand Gravey şi Miliza Reisch.
(Nagyvárosi mozi Brassóban.
n: Brassói Lapok, nr. 205, 7 septembrie 1939, p.6)

(„Drum Nou” – 30 sept. 1978)

Dinu Eva
Iulian Cătălui
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Espace, maşina
de legendă
Producătorul francez Renault va prezenta, la Salonul Auto de la Paris 2014,
care va avea loc în perioada 4-19 octombrie, cea
de-a cincea generaţie a
modelului Espace, primul
monovolum din lume,
maşina care a a creat apoi
o întreagă piaţă.
Noul Espace se depărtează
uşor de clasa monovolumelor,

pe care a creat-o, şi se
apropie de cea a SUV,
dat fiind că segmentul
cunoaşte o scădere a
vânzărilor. Totuşi, chiar
şi cu o gardă la sol ceva
mai mare, cu o capotă
mai proeminentă decât
înainte, sau cu geamurile alungite care se îngustează spre spate,
profilul rămâne de monovolum. Cu o lungime

de 4,85 metri, noul Espace se
apropie de vechiul Grand Espace.
Maşina poate primi până la
şapte pasageri. Renault nu a
prezentat încă imagini cu interiorul, aşa că doritorii trebuie să aştepte salonul ca să
vadă enormul ecran tactil sau
instrumentele de bord digitale,
plasate acum în faţa şoferului.
În ceea ce priveşte motorizările, noul Espace nu va bene-

Noua versiune Duster pentru piaţa
din Marea Britanie
Dacia a prezentat versiunea
pentru 2015 a modelului
Duster destinat pieţei britanice, cu volan pe dreapta, un
design al grilei radiatorului
schimbat, bare pentru amararea portbagajului inscripţionate şi jante de 16 inci din
aliaj, fără ca noile echipări să
afecteze preţul modelului.
Versiunea entry-level a noului Duster, echipată cu un motor de 1,6 litri şi 105 cai
putere, are un preţ de pornire

de 9. 495 de lire
sterline (12. 068
euro), în timp ce
versiunea de top,
disponibilă cu
motoare turbodiesel de 107 şi 109 cai putere, are un preţ de plecare de
sub 11. 500 de lire sterline
(14. 617 euro), se arată întrun comunicat al reprezentanţei Dacia din Marea Britanie.
Producţia modelului Duster
dedicat clienţilor din Marea

Britanie a fost mutată în
această vară din India la uzina
din Mioveni.
Lansat în 2010, Dacia Duster este vândut în Marea Britanie din a doua jumătate a
anului 2012, fiind cel mai ieftin SUV de pe piaţă.

Outlander PHEV Concept-S, în premieră
mondială la Salonul Auto de la Paris
Mitsubishi Motors Corporation va prezenta în premieră
mondială la Salonul Auto de
la Paris 2014, noul său concept Outlander PHEV Concept-S
Outlander PHEV ConceptS este un model concept, dezvoltat pe baza modelului
Outlander PHEV. În cadrul
salonului, Mitsubishi Motors
Corporation va prezenta, de
asemenea, 11 modele (5 modele în ziua dedicată presei)
inclusiv modelul Outlander
PHEV versiunea de raliu, ce
a participat la competiţia FIA
Asia Cross Country Rally
2014, modele cu specificaţii

de producţie europene, modelul i-MiEV precum şi alte
modele electrice (EV) şi hibride (PHEV).
Outlander PHEV Concept-S este un model concept,
reprezentând versiunea cu
design special a modelului de
serie Outlander PHEV.
Designul său
este spectaculos atât la
interior cât şi
la exterior,
acesta având
la bază trăsături sportive
şi sofisticate.

Motorizarea este asigurată
de un sistem Plug-in Hibrid
Electric (două motoare de tip
sincron cu magneţi permanenţi, o baterie litiu-ion
(12kWh) şi un motor pe benzină de 2 litri, în 4 cilindri
DOHC MIVEC.

ficia de vreun V6, diesel sau
benzină, aşa cum se zvonea.
În schimb, va primi propulsorul 1. 6 dCi, dar în două variante: prima, de 130 de cai
putere, deja prezentă pe Megane sau Scenic, şi a doua, un
inedit biturbo, care va dezvolta 160 de cai putere, ale cărui
detalii, la fel, vor fi cunoscute
la Salon. Noul Espace va fi
disponibil cel mai probabil în
primăvara anului 2015.

Rechemare în service pentru Opel Adam şi Opel Corsa

Producătorul german Opel recheamă în service 8.000
de exemplare Corsa şi Adam fabricate în acest an şi livrate începând cu luna mai 2014. Aceste 8.000 de unităţi
au fost asamblate folosindu-se o componentă pentru sistemul de direcţie care nu respectă specificaţiile. Pentru
evitarea oricărui risc, Opel recomandă ca automobilul
să nu fie condus înainte de a fi inspectat. Compania spune că a identificat problema în timpul controalelor de calitate efectuate în fabrică şi că nu are la cunoştinţă niciun
accident cauzat de această situaţie.
Clienţii Opel vor fi notificaţi în cel mai scurt timp. Proprietarii pot afla dacă automobilul lor este afectat accesând siteul www.opel.com. De asemenea, clienţii care
au întrebări suplimentare pot obţine asistenţă imediată
prin intermediul unei linii de asistenţă telefonică al cărei
număr va fi publicat pe siteul www.opel.ro în cel mai
scurt timp.

Nissan nu va produce o nouă generaţie a modelului Primera

Nissan nu are planuri să revină în segmentul automobilelor de clasă medie. În locul unui urmaş pentru modelul
Primera, Nissan se va concentra pe producţia de SUV-uri
şi modele de clasă mică şi compactă. Noul şef Nissan
Europe, Paul Willcox a spus că Nissan nu va produce
un nou model de clasă medie. Declaraţia a fost făcută
pentru jurnaliştii britanici de la Autocar. „Am luat decizia
corectă în ceea ce priveşte segmentul D. Nu vom produce
un înlocuitor pentru modelul Primera, dar ne vom concentra pe modele crossover şi SUV”, a spus Willcox.
Nissan a revenit de curând în segmentul C al pieţei auto
cu noul model Pulsar şi era de aşteptat şi un înlocuitor
al modelului Primera. Willcox spune că segmentul de
piaţă pentru modelele compacte este mult mai mare şi
mai disputat faţă de cel al automobilelor de clasă medie.
Cinci milioane de exemplare se vând anual în Europa în
segmentul C.

