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Ionu\ Budi]teanu,
spaima infractorilor
cu cagul`

Infractorii care-]i ascund
chipurile dup` o cagul`, ca ni]te
eroi anonimi ce sunt, risc` s`
r`mân` lesne f`r` acoperirea
salvatoare gra\ie n`stru]niciilor deloc copil`roase ale
genialului nostru concitadin,
Ionu\ Alexandru Budi]teanu.
B`iatul nostru de aur ]i
platin` tocmai a expus la Salonul Interna\ional de Inven\ii
de la Geneva un dispozitiv de
detec\ie automat` a sp`rg`torilor cu cagul`. Pentru proiectul prezentat, el a primit din
partea organizatorilor o medalie de argint. Institutul Francez al Inventatorilor i-a acordat lui Ionut Budi]teanu ]i
medalia de aur, la al 43- lea

Salon Interna\ional de Inven\ii de la Geneva, Elve\ia.
Ionu\ i-a l`sat din nou pe to\i
masc` cu software-ul s`u.
"Deja am primit o medalie
de aur din partea Institutului
Francez de Inventatori. Este
un dispozitiv electronic ce proceseaz` în timp real imaginile pentru a detecta comportamentele anormale, momentele
cand sp`rg`torii care poart`
cagul` intr` într-o cl`dire, si
pe cei care taie cu un polidisc
unghiular bancomatul sau
seiful", scrie acesta pe contul
s`u de Facebook. Dispozitivul
de detec\ie automat` a sp`rg`torilor poate procesa imaginile de la camerele de supraveghere din zeci de unit`\i
bancare. Cum detecteaz` prezen\a cagula\ilor cu mi]c`ri
dubioase lâng` un bancomat,
dispozitivul alerteaz` paznicii sau Poli\ia.
{n prezent, Ionu\ Alexandru
lucreaz` la VisionBot - un robot industrial ce asambleaz`
pl`cile electronice cu cipuri.
K. R.

Pre\ul gazelor se va majora
cu 5 - 8 % de la 1 iulie
Pre\ul final al gazelor naturale se va majora de la 1 iulie
cu un procent cuprins între 5
]i 8%, a declarat joi pre]edintele Autorit`\ii Na\ionale de
Reglementare în domeniul
Energiei, Niculae Havrile\.
"Pre\ul final va cre]te cu
circa 5 - 8% în medie de la 1
iulie, calculat pentru anul gazier 2015-2016. Este vorba de
o medie pentru c` pre\ul pe
regiuni va depinde de fiecare
operator în parte. Aceast`
majorare se va sim\i practic
mai mult de la 1 decembrie
deoarece pân` atunci consumul este mic ]i nu se mai consum` gaze pentru înc`lzire",
a explicat Havrile\.
Începând cu data de 1 aprilie 2015, pre\urile gazelor naturale furnizate consumatori-

lor casnici au sc`zut, în medie, cu 3,9% potrivit ANRE.
"Comitetul de reglementare al Autorit`\ii Na\ionale
de Reglementare în domeniul
Energiei a aprobat, în ]edin\a
de vineri, 27 martie 2015, pre\urile pentru furnizarea reglementat` a gazelor naturale la clien\ii casnici. În conformitate cu metodologiile de
tarifare, începând cu data de
1 aprilie 2015, pre\urile pentru
furnizarea reglementat` a gazelor naturale la clien\ii casnici vor sc`dea în medie cu
3,9% (medie calculat` în func\ie de ponderea fiec`rui furnizor din cei 39 care livreaz`
gaze naturale clien\ilor casnici din pia\a reglementat`)",
a anun\at ANRE într-un comunicat postat pe site-ul propriu.
Agerpres

Chinezii sunt interesa\i
s` investeasc` în ferme
de pui

Vineri, 24 aprilie, la ora
11.00, o delega\ie de investitori din Republica Popular`
China, recomanda\i de ambasada acestui stat, a poposit pre\
de aproape dou` ore la Consiliul Jude\ean Vâlcea.
"Scopul acestei întrevederi este prezentarea oportunit`\ilor de investi\ii ale jude\ului Vâlcea în vederea determin`rii unui parteneriat pe
plan local. Conform scrisorii
de inten\ie înaintat` c`tre Consiliul Jude\ean Vâlcea, societ`\ile de\inute de Republica
Popular` Chinez` doresc s`
investeasc` 100 de milioane
Euro pentru construc\ia a
patru ferme de reproduc\ie a
puilor, 20 de ferme de cre]tere
a puilor pentru carne, un abator ]i o sta\ie de incuba\ie,
toate necesitând generarea a
2000 de locuri de munc` în
faza de construc\ie ]i 2500 de
locuri de munc` pentru activitatea ulterioar`", ne-a pus în
tem` ini\ial pre]edintele CJ
Gheorghe P`sat.
Delega\ia a fost alc`tuit`

din cinci reprezentan\i ai Provinciei Hebei (ai statului) ]i
al\i cinci ai companiilor de
stat.
Partea român` a fost asigurat` de reprezentan\i ai Consiliului Jude\ean, numero]i
primari ]i nu în ultimul rând,
de cei de la Carmistin Groupe.
Compania de\ine mai multe
centre logistice întinse pe întreg teritoriul României, din
care, o important` parte o reprezint` firme din Vâlcea ]i
vorbim aici despre Avicarvil,
fermele de pui "La Provincia",
care au preluat cea mai mare
platform` de cre]tere de pui
din România ]i experimenteaz` acum prima ferm` de cre]tere a puilor cu energie verde.
De la "La Provincia" a
participat managerul general
Gabriel Cr`ciun ]i mai amintim numele celor doi reprezentan\i Carnistim, Mihai Popa ]i
Marius Popa, care au f`cut o
descriere destul de consistent`
asupra a ceea ce de\ine brandul, subliniind c` Vâlcea prezint` cele mai multe facilit`\i,
motiv pentru care chinezii s-au

]i orientat pentru noi. Practic,
dac` ace]tia ar decide s` investeasc` aici, poten\ialul s-ar
dubla, prin cre]terea produc\iei ]i a num`rului de angaja\i.
Carmistin Grup este pe locul 5
din România, cu o capacitate
de produc\ie foarte mare ]i un
poten\ial mai mult decât priomi\`tor, iar prin investi\ia
chinezilor, ar putea ocupa un
loc frunta].
S-a f`cut ]i prezentarea
SC Parc Ind Vâlcea SA, alc`tuit din parcul de la Dr`g`]ani
- 16 hectare ]i B`lce]ti, 10
hectare, unde investitorilor ar
putea s` le fie oferit teren, ace]tia au nevoie de suprafe\e
foarte mari, alternative ar putea fi oferite ]i de câteva prim`rii vâlcene, care ]i-au ar`tat
disponibilitatea de a bate palma cu oaspe\ii, din p`cate, nu
toate de\in suprafe\ele necesare. Chinezii au fost du]i vineri ]i sâmb`t` s` viziteze cele
dou` parcuri industrial.
Despre toate acestea vom
oferi detalii în viitoarea edi\ie
a ziarului.
K.R.

