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Municipalitatea şi Premium
Aerotec au semnat vineri
contractul pentru construcţia
locului de joacă tematic pe
care firma germană doreşte
să îl construiască pentru co-
piii braşovenilor. Locul de
joacă va fi amenajat până la
urmă în parcul din Centrul

Civic, soluţia cea mai bună
găsită de municipalitate şi fir-
ma de avioane pentru a pune
capăt reacţiilor negative re-
feritoare la intenţia iniţială
de amplasare a locului de joa-
că în Parcul Central. Lucră-
rile vor fi gata până la
sfârşitul lui august. 

De la 1 iulie românii vor câş-
tiga bani pe de-o parte şi vor
pierde pe alta. Odată cu ma-
jorarea salariului minim brut
pe economie de la 850 la 900
de lei. Vor plăti însă şi amenzi
de circulaţie mai mari, în care
vor încălca regulile de circu-
laţie, un punct de amendă

 reprezentând 10% din valoa-
rea salariului minim brut pe
economie. Tot de la 1 iulie va
creşte cu 2,5% preţul gazelor
naturale, în timp ce factura
pentru energie electrică va
scădea cu 2,6%. De aseme-
nea, serviciile de roaming
scad.

Loc de joacă „aerospaţial” Efectele creşterii salariului minim

Fonduri europene pentru
dezvoltarea judeţului 

Ultima oră:
Incendiu în Stupini

Un incendiu de proporţii a
izbucnit aseară în piaţa
agroalimentară din Stupini.
Pompierii au intervenit.

Şofer oprit cu
focuri de armă

Poliţiştii rutieri au tras
 focuri de armă după ce un
şofer prins în neregulă a
 încercat să scape de agenţi. 
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Peste 1,6 milioane de euro este suma pe
care acordat-o Grupul de Acţiune Locală
– Asociaţia Transilvană Braşov Nord

 pentru dezvoltarea regiunii de Nord a
 judeţului. Banii provin din fonduri euro-
pene nerambursabile, de care au beneficiat

13 localităţi. „Prin programul LEADER,
atât firmele private, cât şi reprezentanţii
societăţilor civile şi administrativ teritoriale

pot accesa fonduri pentru proiecte de
 dezvoltare rurală” a declarat Mihai Pascu,
vicepreşedintele CJ Braşov. pag. 3

Parţial noros,
posibil ploaie
14°C /18°C
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Procurori ai Parchetului
Tribunalului Arad au descins,
în noaptea de duminică spre
luni, la locuinţele inspectori-
lor şcolari Mihai Spânu şi Si-
mona Crîsnic din Arad şi la
domiciliul profesoarei Lavi-
nia Biţ, ridicând mai multe
probe într-un dosar de trafic
de influenţă la Bacalaureat
2014. Cei trei sunt suspectaţi
că ar fi primit bani în schim-
bul promisiunii că vor ajuta
mai mulţi candidaţi să pro-
moveze examenul de Baca-
laureat 2014.

„Din informaţiile existente
rezultă că cei trei au promis
că vor facilita obţinerea no-
telor de trecere la bacalau-

reat”, a spus procurorul de
caz Codrin Gavra.

Inspectorii şcolari Mihai
Spânu şi Simona Crîsnic şi
profesoara Lavinia Biţ au fost
audiaţi de procurori, pe par-
cursul nopţii de duminică
spre luni. În urma audierilor
Mihai Spânu, adjunctul şefu-
lui Inspectoratului Şcolar Ju-
deţean Arad, a fost reţinut
pentru 24 de ore, iar ceilalţi
doi suspecţi au fost eliberaţi
şi vor fi cercetaţi în stare de
libertate.

Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, a declarat,  ieri dimi-
neaţa, că inspectorul şcolar ge-
neral adjunct din Arad Mihai
Spânu, reţinut după ce ar fi luat

mită la Bacalaureat, a fost eli-
berat din funcţie.

„Inspectorul şcolar general
adjunct din Arad, Mihai Spânu,
a fost eliberat din funcţie, o de-
cizie în acest sens fiind în com-
petenţa Ministerului Educaţiei”,
a spus Remus Pricopie, pentru
Mediafax.

Ministrul Educaţiei a afir-
mat, că în cazul celuilalt inspec-
torul şcolar şi a profesoarei
suspectaţi că ar fi primit mită
de la elevi pentru a-i ajuta să
promoveze examenul de Ba-
calaureat 2014, o eventuală de-
cizie administrativă poate fi
luată de Consiliul de Adminis-
traţie al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Arad.

Fumatul ar putea fi interzis  în instituții
Mai mulţi senatori PSD au

depus o propunere legislativă
care se află în consultare pu-
blică și care prevede ca fuma-
tul să fie interzis complet în
spaţiile autorităţilor şi institu-
ţiilor centrale şi locale.

Legea 349/2002 pentru pre-
venirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tu-
tun, aflată în vigoare, prevede
ca în spaţiile publice închise
fumatul să fie permis numai
în camere special amenajate
pentru fumat, cu respectarea

unor condiţii obligatorii.
Astfel, camerele special

amenajate pentru fumat tre-
buie să servească exclusiv fu-
matului, să nu fie spaţiu de
tranzit sau de acces în spaţiul
public închis, să fie dotate cu
sisteme de ventilaţie care să
asigure eliminarea fumului de
tutun şi să fie dotate cu scru-
miere şi extinctoare. Iniţiatorii
arată, în expunerea de motive
a proiectului, că din ce în ce
mai multe ţări europene adop-
tă legi tot mai stricte referi-

toare la interzicerea fumatu-
lui.

Ei dau ca exemplu faptul că
în mai multe ţări membre UE,
printre care Marea Britanie,
Bulgaria, Irlanda, Letonia,
Grecia, Spania şi Ungaria, fu-
matul este interzis în toate spa-
ţiile publice închise, inclusiv
în baruri, restaurante şi disco-
teci.

Iniţiativa legislativă urmează
să fie dezbătută de Senat, în
calitate de primă Cameră se-
sizată, scrie Mediafax.

Urmărire ca în filme în
Brașov după ce un şofer
prins în neregulă pe Ca-
lea Feldioarei  a încercat
să scape de agenţii ru-
tieri. 

Ulterior, s-au tras patru fo-
curi în plan vertical, iar în cele
din urmă fugarul, care şi-a
abandonat maşina, a fost în-
cătuşat.

Poliţiştii au stabilit că şofe-
rul implicat are 26 de ani, nu
are permis de conducere, iar
valabilitatea numerele auto-
turismului cu care circula ex-
pirase.

„Polițiștii au efectuat sem-
nalul regulamentar de oprire,

dar conducătorul autoturis-
mului nu s-a conformat,con-

tinuându-și  deplasarea.
Polițiștii au urmărit autotu-

rismului până pe strada Ioan
Huniade din municipiul
Brașov, unde conducătorul
auto l-a abandonat și a fugit.
Polițiștii au continuat urmă-
rirea lui pe jos, au fost efec-
tuate somațiile legale și s-au
executat patru focuri cu pis-
tolul din dotare în plan verti-
cal, după care acesta a fost
prins, pe strada Matei Cor-
vin” potrivit unui comunixcat
de presă transmis de IPJ
Brașov. 

Suspectul, care nu posedă
permis de conducere, a fost
re�inut de poli�iști pentru
infrac�iuni la Legea Circula�iei,
iar magistra�ii au dispus cerce-
tarea lui în stare de libertate.

Polițiștii au tras focuri de armă pentru a prinde un șofer fugar

Șofer oprit cu focuri de armă
de polițiștii brașoveni 

Șoferi amendați. Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din
I.P.J.Brașov au organizat și desfășurat acțiuni pe linie
de circulație rutieră, constatând 26 infracțiuni și au dat
1382 de amenzi, în valoare totală de 168.122 lei. De
asemenea au fost ridicate, în vederea suspendării  drep-
tului de a conduce autovehicule pe drumurile publice,
67 permise de conducere, dintre care 12  pentru alcool,11
pentru viteză,14 pentru  depășire,13 pentru neacordare
prioritate, 17 alte abateri. Au fost reținute 44 certificate
de înmatriculare.
Ai fost concediat abuziv? Iată ce poţi face! Situaţiile în care
firmele se folosesc de contextul economic nefavorabil
pentru a-şi concedia în mod abuziv salariaţii sunt nume-
roase, susţin avocaţii. Zeci de mii de români îşi caută
dreptatea în justiţie. Cei care se consideră nedreptăţiţi
prin concedierea dispusă de firma la care lucrează se
pot adresa Tribunalului din rază căruia îşi are domiciliul,
reşedinţa sau locul de muncă, a explicat avocatul Ma-
rius-Cătălin Predut, pentru Ziare.com. Termenul pentru
depunerea contestaţiei împotriva deciziei de concediere
este de 45 de zile calendaristice de la data la care aceasta
fost adusă la cunoştinţă salariatului. Astfel de cereri sunt
scutite de la plata taxei judiciare de timbru. Cu toate că
dispoziţiile Codului muncii stabilesc faptul că aceste
cauze se judecă în regim de urgenţă, termenele de ju-
decată neputând fi mai mari de 15 zile, durata de solu-
ţionare depinde de numărul de dosare care se află pe
rolul instanţei investite cu soluţionarea unor astfel de do-
sare. 
Facturi mai mici la curent. Consumatorii casnici vor plăti de
la 1 iulie facturi la energie mai mici cu 2,6%, în medie,
unul dintre factorii care vor determina ieftinirea curentului
fiind diminuarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă
eficienţă, a anunţat vineri ANRE. Însă impactul ieftinirii
curentului electric nu este foarte mare. O reducere cu
2,6% înseamnă mai puţin de doi lei într-o factură medie
de 80 de lei.

Mită la BACALAUREAT. Doi inspectori și o
profesoară, ridicați în toiul nopții

ANM a mai emis o avertizare
Cod galben de ploi torenţiale şi
vijelii, valabilă pentru 17 judeţe,
în intervalul 1 iulie, ora 9.00 –
1 iulie, ora 21.00. Astfel,  pe
parcursul zilei de 1 iulie, vor fi

intervale cu instabilitate atmos-
ferică accentuată în nordul, nord-
estul şi local în centrul ţării, unde
vor fi averse ce vor avea caracter
torenţial, se vor semnala des-
cărcări electrice, intensificări de

scurtă durată ale vântului şi izolat
căderi de grindină. Cantităţile
de apă vor depăşi local 15...20
l/mp şi izolat 40 l/mp.

Judeţele vizate de avertizarea
ANM sunt: Argeș, Bacău,

Bistri�a-Năsăud, Botoșani,
Brașov, Buzău, Covasna,
Dâmbovi�a, Harghita, Iași,
Maramureș, Mureș, Neam�,
Prahova, Suceava, Vrancea și
Vaslui. 

Cod  galben de ploi torenţiale şi vijelii în 17 judeţe



Ministerul Educa�iei
Na�ionale reac�ionează după ce
părin�ii, elevii și unii profesori
s-au declarat nemul�umi�i atât
de subiectele de la examenul
de Limba română din cadrul
Evaluarii Na�ionale  2014, cât
și de barem. Ministerul
Educa�iei Na�ionale anun�ă că
„subiectele la proba de Limba
și literatura română din cadrul
Evaluării Na�ionale, sesiunea
iunie 2014, au fost realizate în
concordan�ă cu programa
școlară parcursă de elevi și cu
prevederile metodologiei de
examen”. „De asemenea, su-
biectele au avut un nivel de
abordare mediu, așa cum a de-
monstrat-o procentul ridicat de

elevi care au obținut medii peste
5 (73,1%)”, se mai precizează
în documentul citat.

„Ca o mențiune specială, su-
blinem că în barem (...) este
precizat încă de la început: Se
punctează oricare alte formu-
lări/modalități de rezolvare co-
rectă a cerințelor. Cu alte
cuvinte, baremul a permis co-
rectorilor să puncteze elevii pen-

tru orice descriere corectă, în
temă, a subiectelor tratate”, pre-
cizează MEN.

Reac�ia Ministerului
Educa�iei Na�ionale survine
după ce Federa�ia Na�ionala a
Asocia�iilor de Părin�i a trans-
mis o scrisoare deschisă adre-
sată ministrului Educa�iei,
Remus Pricopie, în care sus�ine
că subiectele de examen au fost
în afara programei, iar baremul
a fost unul prost gândit, demers
sprijinit și de Consiliul Naţional
al Elevilor (CNE). Rezultatele
finale la evaluarea na�ională
după rezolvarea contesta�iilor
vor fi afișate mar�i, potrivit ca-
lendarului aprobat de Ministe-
rul Educa�iei Na�ionale. 

Liste de aşteptare la transplant: Peste
2.500 de persoane au nevoie de un rinichi

Peste 2.500 de persoane se
află pe listele de aşteptare
pentru un rinichi, 400 aşteaptă
un ficat, 30 - inimă şi 40 -
pancreas, potrivit lui Victor
Zota, coordonatorul naţional
al Agenţiei Naţionale de
Transplant (ANT). „La trans-
plantul renal este o foarte
mare problemă. Sunt foarte
multe persoane pe lista de
așteptare. Din nefericire, o
foarte mare parte dintre ele
nu mai sunt în situația biolo-
gică de a putea rezista unei

proceduri de transplant”, a
spus Zota citat de Agerpres.
Potrivit acestuia, au fost
înregistra�i în acest an 72 de
donatori cadavru, cu 10 mai
mul�i decât anul trecut în
aceeași perioadă. „Avem anul
acesta 72 de donatori cadavru
înregistrați, cam cu 10 mai
mulți decât erau anul trecut
pe vremea asta. Anul trecut a
fost un an foarte bun. Avem,
cu sprijinul Ministerului
Sănătății, promovată o nouă
lege a transplantului care a

trecut săptămâna trecută prin
Camera Deputaților și care
reașează activitatea de trans-
plant din România pe niște
baze foarte solide. Vrem să re-
marcăm faptul că mai mult de
jumătate dintre colegii noștri
din țară au început să fie
plătiți pentru munca de coor-
donare și pentru munca de de-
clarare a morții cerebrale. Mai
sunt câteva disfun cțio nalități,
dar eu zic că în scurt timp le
vor rezolva”, a mai arătat me-
dicul.  

Peste 1,6 milioane de
euro este suma pe care
acordat-o Grupul de Ac-
ţiune Locală (GAL) -Aso-
ciaţia Transilvană
Braşov Nord pentru dez-
voltarea regiunii de
Nord a judeţului. 

Banii provin din fonduri eu-
ropene nerambursabile, de
care au beneficiat 13 localităţi
din nordul judeţului Braşov.
Printre comunele care au be-
neficiat de aceste granturi se
numără Apa�a, Buneşti, Ca�a
şi Homorod, adică localităţi
din zona Rupea. 

Au fost semnate până acum
22 de contracte de finanţare,
cu o valoare nerambursabilă
de peste 1,6 milioane de euro.
De aceşti bani beneficiază atât
autorităţile publice locale, cât
şi societăţi private din teritoriul

de nord al judeţului. Astfel,
opt din cele 13 administraţii
publice au obţinut, cumulat,
peste 670 000 de euro, sume
nerambursabile. 

Localităţile respective fac
parte din Grupul de Acţiune
Locală, împreună cu alte en-
tităţi economice private, dar
şi cu Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului, încă din
2011. 

„Este vorba de acea zonă
în care am creat în 2011 o
structură asociativă numită
Grupul de Acţiune Locală, așa
cum prevede Ghidul progra-
mului LEADER. Este un pro-
gram de dezvoltare rurală prin
care atât firmele private, cât
și reprezentanții societăților
civile și administrativ terito-
riale, pot accesa fonduri pen-
tru proiecte de dezvoltare
rurală” a declarat Mihai Pas-

cu, vicepreședintele Consiliu-
lui Jude�ean Brașov. 

Comunele care au primit fi-
nanţare nerambursabilă au
gândit dotări pentru transpor-
tul în comun, înfiinţarea unor
servicii de deszăpezire, ame-
najări de parcuri sau proiecte
pentru conservarea şi promo-
varea tradiţiei. 

Alte 11 contracte de finan-
ţare de puţin peste un milion
de euro au vizat investiţii pri-
vate ce constau în achiziţii de
utilaje agricole, construire de
pensiuni agroturistice, echipa-
mente topo sau servicii de
amenajare peisagistică. 

În structura GAL-ului pen-
tru zona de nord a judeţului
sunt localităţile Apaţa, Augus-
tin, Buneşti, Caţa, Hoghiz, Ho-
morod, Jibert, Măieruş,
Ormeniş, Racoş, Rupea, Ticuş
şi Ungra.

Banii europeni accesați vor fi folosiți și  pe proiecte privind  conservarea și promovarea tradiției în zona Rupea

Fonduri europene pentru
dezvoltarea județului 

Ministerul Educaţiei răspunde acuzaţiilor
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Zilele trecute, la
Cugir a avut loc o
reuniune a Cole-
giului Director al
Asocia�iei Parcu-
rilor Industriale,
Tehn ologice,
Știin�ifice și Incu-
batoarelor de Afa-
ceri din România (APITSIAR).
Du pă cum ne-a declarat unul
dintre vice pre șe din�ii a so cia �iei,
Silviu Hâr șovescu, care este și
directorul general al Parcului
Industrial Metrom, la Cugir a
fost invitat și președintele Casei
de Comer� Balcanice (CCB),
dr. Liviu Pandele. „Întâlnirea
aceasta consider că a fost bene-
fică pentru APITSIAR și vine în
sprijinul membrilor noștri, res-
pectiv parcurile industriale care
fac parte din asociație. Aceasta
deoarece discuțiile cu reprezen-
tantul  Casei de Comerț Balca-
nice s-au finalizat prin semnarea
unui protocol de colaborare între
cele două entități. APITSIAR
consideră ca deosebit de opor-
tună această inițiativă, pentru
că am identificat  la CCB o des-
chidere foarte mare pentru aju-
torarea tuturor parcurilor
industriale din România. Vor-
bim aici, printre altele, despre
solicitarea de modificări privind
legislația în domeniu - care ne
dezavantajează în acest moment,
prin interzicerea accesării fon-

durilor europene de către ad-
ministratorii parcurilor, acest
drept avându-l doar chiriașii”,
a men�ionat Hârșovescu. 

Exemplul concret al faptului
că lucrurile se pot mișca repede
este răspunsul primit  în doar
câteva zile de președintele CCB
de la Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, la solicitarea privind
propunerea de lege cu privire
la completarea legisla�iei privind
parcurile industriale și clusterele
din România. Astfel, repre -
zentan�ii ministerului subliniază
că „autoritățile române au trans-
mis Comisiei Europene versiu-
nea oficială a Acordului de
Parteneriat 2014 – 2020. În pre-
zent se desfășoară procesul de
elaborare a Programelor
Operaționale subsecvente aces-
tuia, în care vor fi detaliate cri-
teriile de eligibilitate privind
beneficiarii, tipurile de proiecte,
precum și procesul de elaborare
a ghidului solicitantului (...).
Prin urmare, propunerile for-
mulate de dumneavoastră, cât
și expertiza spe cia liștilor din ca-

drul Casei de
Comerț Balcanice,
pot fi utile în pro-
cesul de elaborare
a Programului
Ope ra țional Re-
gional 2014 –
2020 (...)”.

La rândul său,
președintele CCB, dr. Liviu
Pandele, consideră că parcurile
industriale românești au nevoie
de recunoaștere și pe plan in -
ter na �ional, ceea ce le-ar aduce
automat o altă dimensiune și
noi oportunită�i. Acesta a mai
precizat că „parteneriatul stra-
tegic cu APITSIAR se referă la
campania de lobby și imagine
în mediile de afaceri. În plus,
noi îi putem ajuta și în privința
promovării în rândul comu -
nităților de afaceri din țară, din
Balcani și nu numai. În plus,
ne gândim și la atragerea
potențialilor investitori în par-
curile industriale membre ale
APITSIAR, dar și la o promo-
vare mai puternică, prin par-
ticiparea în comun la expoziții
și târguri interne și interna -
ționale. Consider că este extrem
de important să demarăm și
acțiuni comune ale CCB și
APITSIAR cu mediul academic,
pentru promovarea progresului
tehnic și inovativ în rândul
rezidenților din parcurile in-
dustriale”.

Salariul minim pe econo-
mie va fi majorat de la 1
iulie cu 50 de lei, de la
850 la 900 de lei. Aceasta
reprezintă a patra majo-
rare din ultimii doi ani.
Cu toate acestea, Româ-
nia se află la coada cla-
samentului european în
ceea ce priveşte valoa-
rea salariului minim.

Datele Ministerului Muncii
arată că aproximativ un milion
de români câştigă mai puţin de
900 de lei pe lună. Astfel, ace-
ştia vor fi plătiţi începând cu 1
iulie cu 5,35 lei pe oră, cu 30
de bani mai mult decât în pre-
zent. Venitul este mult prea mic
şi plasează România pe penul-
timul loc în Europa, potrivit
Digi 24.

În ceea ce priveşte Bulgaria,
angajaţii de aici primesc un sa-
lariu minim de 174 de euro pe
lună, cu 30 de euro mai puţin
decât românii. Spre exemplu,
în Lituania, Cehia sau Letonia
salariul minim este cu cel puţin

50 la sută mai mare decât în
România.

Sursa citată mai precizează
că cel mai ridicat salariu minim
îl primesc angajaţii din Luxem-
burg, în valoare de peste 1.900
de euro, de aproape zece ori
mai mult decât românii. Cla-
samentul fruntaşilor este între-
git de Belgia şi de Olanda, cu

salarii lunare de aproximativ
1.500 de euro.

Creșterea salariului minim
pe economie de la 1 iulie pre-
supune însă cheltuieli supli-
mentare pentru angajatori. Ei
trebuie să îi plătească 50 de lei
în plus fiecărui angajat și al�i
14 lei pentru contribu�iile la
stat.

De asemenea, odată cu ma-
jorarea salariului minim vor
crește și amenzile pentru şoferi.
Asta deoarece un punct de
amendă reprezintă 10% din sa-
lariul minim brut pe economie.

Angajatorii care stabilesc sa-
larii mai mici decât cel minim
riscă amenzi cuprinse între
1.000 și 2.000 lei.

România se află la coada clasamentului european în ceea ce priveşte valoarea salariului minim

Salariul minim pe economie
creşte de la 1 iulie cu 50 lei

Flash economic
Vânzările de poliţe obligatorii, în creștere. 42.278 de braşoveni
aveau asigurate locuinţele la finele lunii mai, potrivit sta-
tisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor
(PAID), cu aproape 3.000 mai mult decât la finele lunii
aprilie, când 39.564 de braşoveni aveau încheiate astfel
de poliţe. Din aceste poliţe, 7.407 erau încheiate la nivelul
localităţilor rurale. Numărul de poliţe este aproape dublu
decât cel de la finele anului trecut, până în decembrie
2013 23.229 de braşoveni asigurându-şi locuinţele prin
PAID. 
Cora renunță la construcția mall-ului din Brașov. Retailerul
franco-belgian Cora, prezent pe piaţa locală cu o reţea
de 12 hipermarketuri, şi-a sistat expansiunea în România,
blocând şi proiectele în dezvoltare deoarece acţionarii
sunt nemulţumiţi de rezultate, potrivit unor surse din piaţă.
În acest context, s-a renunţat atât la dezvoltarea de hi-
permarketuri pe terenuri proprii, cum era avut în vedere
la Brăila şi Braşov, cât şi în centre comerciale. Lucrările
la proiectul companiei „Cora România” din Centrul Civic
au fost sistate în luna martie, compania aflându-se în ne-
gocieri cu o firmă pentru vânzarea terenului, de la fosta
Hidromecanica. 
Tarife reduse la roaming. De la 1 iulie, tarifele pentru serviciile
de roaming din Uniunea Europeană vor scădea cu 20-
55%, utilizatorii urmând să plătească 0,19 euro/minut
(fără TVA) pentru un apel efectuat, 0,05 euro/minut (fără
TVA) pentru primirea unui apel şi 0,06 euro (fără TVA)
pentru trimiterea unui SMS. Aplicarea noilor tarife se face
automat. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii atrage atenţia utilizatorilor
care au serviciul de roaming activat şi se află în ţară, dar
în apropiere de graniţă, că este posibil ca telefonul să
se conecteze automat la reţeaua ţării vecine (roaming
involuntar) şi să vorbească la tarife de roaming, plătind
şi pentru apelurile pe care le primesc.

Parteneriat între APITSIAR și CCB, pentru
dezvoltarea parcurilor industriale



Transfăgărăşanul se deschi-
de oficial,  astăzi, 1 iulie, cir-
culaţia urmând a fi permisă
pe acest drum timp de patru
luni.  CNADNR anunţă par-
ticipanţii la trafic că în perioa-
da 1 iulie - 31 octombrie este
deschisă circulaţia pe drumul
naţional DN 7C - Transfăgă-
răşan, între km 0+000 loca-
litatea Başcov, judeţul Argeş
şi km 151+955 intersecţie cu
drumul naţional DN1 Braşov
- Sibiu, judeţul Sibiu. 

Şoferii sunt avertizaţi însă
să respecte semnalizarea ru-
tieră existenţa, pe acest traseu
fiind restricţii şi zone pericu-
loase, respectiv sectoare cu
pericol de căderi de pietre, pe

care nu se recomandă staţio-
narea. 

De asemenea, pe sectorul
de drum cuprins între km

104+000 şi km 130+000
(Bâlea Cascadă) se interzice
circulaţia pe timpul nopţii, în-
tre orele 21:00 - 07:00.

Preţurile pentru va-
canţe nu se schimbă în-
cepând cu 1 iulie, la
agenţiile de turism
membre ANAT,
întrucât aceste tarife au
fost negociate încă de la
„Bursa Litoral” şi lansa-
te în noiembrie 2013 în
cadrul programului „În-
scrieri Timpurii”, rămânând
astfel neschimbate pe toată
durata sezonului estival 2014.
Precizarea vine de la
reprezentan�ii Asociaţiei Li-

toral – Delta Dunării. 
„Continuăm să atragem tu-

rişti prin tarife atractive, pro-
grame şi oferte speciale, con-
diţii de cazare pentru toate

bugetele şi o serie
bogată şi atractivă de
evenimente în toate sta-
ţiunile de pe Litoral.
Astfel, recomandăm în
continuare turiştilor ro-
mâni să achiziţioneze
vacanţele pe litoral şi în
România prin agenţiile
de turism membre

ANAT, pentru a beneficia de
cele mai bune tarife” a decla-
rat Corina Martin, Preşedinte
Asociaţia Litoral – Delta Du-
nării. 

Municipalitatea şi Pre-
mium Aerotec au sem-
nat vinerea trecută con-
tractul pentru construc-
ţia locului de joacă  te-
matic pe care firma ger-
mană doreşte să îl con-
struiască pentru copiii
braşovenilor. 

Locul de joacă va fi amena-
jat până la urmă în parcul din
Centrul Civic, soluţia cea mai
bună găsită de municipalitate
şi firma de avioane pentru a
pune capăt reacţiilor negative
referitoare la intenţia iniţială
de amplasare a locului de joacă
în Parcul Central. În rest, pro-
iectul iniţial nu a fost
modificat, iar elementele vor
fi construite şi omologate po-
trivit normelor europene. Lu-
crările vor începe în aproxi-
mativ două săptămâni și vor fi
gata până la sfârșitul lui august.

Elementul cel mai atractiv
al noului loc de joacă va ră-
mâne avionul de 20 de metri
lungime şi 15 metri lăţime la
nivelul aripilor, prevăzut cu
leagăne şi tobogane. În partea
din spate a navei, copiii se vor
putea căţăra pe un perete spe-
cial, care reprezintă şi una
dintre căile de acces în aero-
navă, alături de scări şi de un
tobogan închis de 15 metri.
Alţi doi pereţi de căţărare vor
fi amenajaţi la nivelul aripilor.
Podelele din interiorul avio-
nului vor avea forma unor po-
deţe din lemn, care trebuie să
dea senzaţia de mişcare. De
aripi vor fi agăţate leagăne
pentru copiii cu vârsta de pes-
te cinci ani. În jurul avionului
va exista şi o „pistă” din ma-
terial cauciucat.

Un alt element de referinţă
din locul de joacă va fi un
„turn de control” cu tobogan,

care le va fi accesibil copiilor
fie cu ajutorul unei scări, fie
pe un panou pe care se vor
putea căţăra cu ajutorul unei
frânghii. Alte două tobogane
– unul descoperit şi unul aco-
perit – vor porni din corpul
unei rachete, care va fi un alt
element din componenţa lo-
cului de joacă .  Pe două
laturi ale parcului vor fi am-
plasate leagăne cu bară de
protecţie, pentru cei mai mici
dintre copii, iar de jur-împre-
jur vor fi bănci, astfel ca pă-
rinţii şi bunicii să-i poată su-
praveghea îndeaproape pe cei
mici.   „Este primul loc de
joacă având acest specific,
într-un oraş care are o lungă
tradiţie aeronautică. Va fi un
parc inedit, în Centrul Civic,
care avea nevoie de un loc
mai special.”, a declarat pri-
marul George Scripcaru. 

A.P.
Aerotec va amenaja un loc de vis pentru copii în Parcul din Centrul Civic

Locul de joacă „aerospaţial”,
construit până în toamnă

Se deschide Transfăgărăşanul
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Prin intermediul agenţiilor de turism, 
tarifele pentru Litoral rămân neschimbate
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Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Baza „Olimpia” aparţinea de Clubul Sportiv „Societatea
de Patinaj” și a fost fondată în 14 martie 1880, de saşii
braşoveni. Primul patinoar amenajat a fost inaugurat pe
22 ianuarie 1895. 

În acei ani, saşii erau mari amatori ai acestui sport şi cei
care veneau să se delecteze pe gheaţă aveau parte de o
atmosfera deosebită, întreţinută de o orchestră care cânta
de la balconul clădirii „Olimpia”. 

Baza „Olimpia” deţine şi o clădire cu totul deosebită prin
arhitectura ei, emblematică pentru Braşov, care a fost
declarată monument istoric. Clădirea datează de la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea și a fost reabilitată în 2008. În
prezent, Baza Sportivă „Olimpia” dispune de un patinoar
modern, 5 terenuri de tenis şi un complex complet renovat. 

Clădirea de la Olimpia,
monument istoric

C



Campania care se va des-
făşura în perioada 1 iulie –
31 august este o activitate co-
mună a Instituţiei Prefectului
 Judeţul Braşov, Primăriei Mu-
nicipiului, Sistemului de Gos-
podărire a Apelor Braşov,
Comisariatului Judeţean al
Gărzii Naţionale de Mediu,
Poliţiei Locale şi al Compa-
niei Apa Braşov.

Campania vizează în prima
etapă identificarea problelor
şi a surselor de poluare şi ul-
terior, dacă acestea nu vor fi
soluţionate, se va trece la
sancţionarea celor care nu res-
pectă legea.

„În primul rând, vom iden-
tica factorii poluatori de pe
cursul acestor trei pâraie din

oraş. În al doilea rând, vom
căuta soluţiile peentru reder-
sarea situaţiei. Vom prezenta
rezultatele acţiunii în luna au-
gust”, a declarat prefectul Ro-
mer Ambrus Sandor Mihaly.

Acest gen de activităţi sunt
curente la nivelul judeţului
Braşov. Prin această campanie
sunt însă vizate sursele necu-
noscute care poluează apele
din municipiu. 

„O să vedem cine poluează,
cine aruncă gunoaie pe cursul
acestor pâraie. După care vom
aplica sancţiuni potrivit legii
pentru ca zona să devină igie-
nizată şi să corespundă nor-
melor europene ale Mediului”,
a spus Claudia David, director
Garda de Mediu Braşov. 

În prezent, doar din zona
Canalului Timiş, lunar, sunt
ridicate aproximativ trei tone
de peturi şi gunoaie care po-
luează apa. Pentru derularea
în condiţii optime a acestui
proces de inventariere cu rol
de prevenţie, autorităţile im-

plicate fac un apel către po-
pulaţie şi agenţii economici
care deţin proprietăţi de-a lun-
gul celor trei cursuri de apă
menţionate pentru a facilita
accesul membrilor comisiei
în zonele respective. 

Diana Bjoza

Ion Caramitru, Horaţiu Mă-
lăele şi violoncelistul Adrian
Naidin au fost primii artişti
care au urcat pe scena Sălii
Mari a Teatrului „Sică Ale-
xandrescu”, recent reabilitată
de municipalitate.

„Este o seară specială, care
va rămâne în istoria Teatrului
Dramatic. Ultima lucrare de
mare amploare la această in-
stituţie s-a făcut în 1986. Sper
ca din punct de vedere estetic
să vă placă, însă important
este că au fost rezolvate mai
multe probleme. Cea mai im-
portantă este cea a acusticii,
teatrul fiind renumit pentru
acustica slabă. Acum nu mai
este cazul, lucrarea de acustică
este remarcabilă şi sunt sigur
că spectatorii vor descoperi
acest lucru. De asemenea, prin
montarea noilor fotolii, bra-

şovenii care vor urmări repre-
zentaţiile, vor avea mai mult
loc. Suntem fericiţi că teatrul
a fost înnoit.” a spus directorul
teatrului, Claudiu Goga.

„Mă bucur foarte mult că ne
putem întâlni, cu această oca-
zie, în această incintă, după
ce am parcurs ultima etapă a
acestui proiect, respectiv reno-
varea sălii mari. Am încercat
să implementăm un proiect co-
erent, iar spectatorii să vină
cu mare plăcere la un act ar-
tistic. Lucrările au fost mult
mai ample decât reabilitarea
sălii mari, fiind efectuate re-
paraţii începând de la subsol
şi până la acoperiş sau spaţiile
anexe”, a spus la rândul său
primarul George Scripcaru,
înainte de a da ocazia publi-
cului să urmărească un scurt
film al lucrărilor de restaurare. 

Reamintim că săptămâna
trecută municipalitatea a în-
cheiat lucrările de reabilitare
a Teatrului Sică Alexandrescu,
lucrări care au început în
2008 şi care au costat, în total,
peste 8 milioane de lei, sumă
plătită din bugetul local. 

Faţada principală şi balconul,
iluminate arhitectural. Specta-
colul în sine, sau şampania şi
aperitivele care îi aşteptau pe
spectatori la intrarea în teatru
nu au fost singura surpriză
pregătită publicului braşovean
de primărie. Pe lângă aspectul
interior al teatrului, care a fost
renovat în cel mai mic detaliu,
municipalitatea a finalizat şi
iluminatul arhitectural al clă-
dirii, şi amenajările din zona
adicentă. 

Coloanele sunt iluminate cu
baghete cu led, şase proiec-
toare au fost montate pe ta-
vanul balconului, iar felinarele
de pe faţadă au fost şi ele re-
puse în funcţiune. 

Municipalitatea a reabilitat
şi zona adiacentă a teatrului
(parcul teatrului, spaţiul verde
dintre teatru şi strada Vlad
Ţepeş, şi zona din spatele tea-
trului, cu acces dinspre Iuliu
Maniu), atât la nivelul ilumi-
natului public, cât şi al ame-
najării spaţiilor verzi şi
montării mobilierului urban.

A.P.

Caramitru, Mălăele şi Naidin au inaugurat
sala Teatrului Sică Alexandrescu
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Doliu la 
Judecătoria Făgăraş
Judecătoria Făgăraş este în
doliu după ce judecătorul
Horia Peptea (44 de ani) a
pierit într-un tragic accident
rutier, sâmbătă, în timp ce se
afla în vacanţă cu familia, în
Grecia. Instanţa a publicat un
necrolog pe portalul instituţiei
prin care îşi exprimă profun-
dul regret faţă de pierderea
maginstratului. „Colegii din
cadrul Judecătoriei Făgăraş

sunt alături de familia îndu-
rerată şi transmit sincere con-
doleanţe în greaua pierdere
suferită, prin moartea prema-
tură şi neaşteptată, a celui
care a fost domnul judecător
Peptea Horia Adrian, un
om de o deosebită valoare
 profesională şi morală. Dum-
nezeu să-l odihnească în
pace!”, se arată într-un co-
municat de presă.

Probele de foc ale exame-
nului maturităţii au început
cu cea scrisă la la limba şi
literatura română. „Un elev
de la centrul de examinare
de la Rupea a fost prins în
timp ce încerca să copieze
şi, prin urmare, a fost elimi-
nat de la examen. Alte inci-
dente nu s-au înregistrat la
Braşov”, a spus inspectorul
şcolar general adjunct al ISJ

Brasşov, Szabo
Maria. De la pri-
ma probă au lipsit
105 elevi. Baca-
laureatul continuă
astăzi, 1 iulie, cu
proba scrisă la
Limba şi literatura

maternă, iar mâine, 2 iulie,
cu proba scrisă obligatorie
a profilului. Vineri, 4 iulie, se
va desfăşura proba scrisă la
alegere a profilului şi spe-
cializării. În 7 iulie, până în
ora 12, vor fi afişate primele
rezultate şi tot în aceeaşi zi
vor putea fi depuse contes-
taţiile, între orele 12 – 16.
Rezultatele finale vor fi
anunţate în 11 iulie.

Prins copiind la bac

Campanie de prevenţie a poluării a celor mai impor-
tante cursuri de ape din municipiul Braşov. Este vorba
despre o acţiune care vizează inventarierea modului
de întreţinere în zonele pârâurilor Graft, Timiş şi Ca-
nalului Timiş, dar şi de identificare a surselor de po-
luare şi a oamenilor care aruncă deşeuri în ape.

Inspecţie pe
pârâurile din Braşov
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Motor românesc, desemnat 
„Motorul Internaţional al Anului”

Pentru prima dată în istorie,
un motor este desemnat de
trei ori consecutiv drept mo-
torul anului în industria auto.
Este vorba de propulsorul de
un litru fabricat la uzina Ford
din Craiova, scrie antena3.ro.
Premiul confirmă calitatea
produselor realizate pe plan

local, la doi ani după ce con-
structorul american a început
producţia în România. Un ju-
riu compus din 82 de jurna-
lişti din 35 de ţări a ales
"Motorul Internaţional al
Anului 2014" din cele mai
bune motorizări disponibile.
Criteriile principale au fost

analiza specificaţiilor tehnice
şi testarea propulsoarelor.  În
premieră în istoria competi-
ţiei, un motor a reuşit să câş-
tige premiul cel mare al treilea
an consecutiv. Este vorba de
motorul produs în două fa-
brici în Europa: la Koln, în
Germania şi la Craiova.

Moto X, primul telefon care poate fi
deblocat cu ajutorul unui tatuaj digital

Telefonul Moto X, produs
de Motorola, este primul dis-
pozitiv ce poate fi deblocat
atunci când intră în contact
cu un tatuaj digital. Tatuajul
costă 1 dolar.

Dacă până acum tatuajele
digitale nu erau decât proiecte
îndrăzneţe, recent ideea a fost
pusă în aplicare. Telefonul
Moto X, produs de Motorola,
este primul dispozitiv ce poate
fi deblocat atunci când intră
în contact cu un tatuaj digital,
scrie playtech.ro.

Potrivit sursei citate, partea
grafică imprimată pe mână
este monocromă şi se reali-
zează dintr-un fir subţire de
cupru. De asemenea, tatuajul,
a cărui dimensiune nu depă-
şeşte o monedă de 50 de bani,
integrează şi un senzor NFC.

Tatuajul este temporar şi,

chiar dacă rezistă la apă, dis-
pare de la suprafaţa pielii după
cinci zile.

Un pachet cu 10 astfel de
tatuaje digitale costă 10 dolari.

Specialiştii de la VivaInk
intenţionează să dezvolte mo-
dele care vor fi compatibile
cu mult mai multe telefoane,
nu doar cu Moto X.

În localitatea Praid, (din
județul Harghita), s-a
deschis la sfârșitul săp-
tămânii trecute cel mai
mare ștrand cu apă să-
rată din România, indi-
cată pentru tratarea
afecțiunilor reumatice.

Reprezentan�ii Societă�ii
Na�ionale a Sării au inaugurat
ștrandul care se întinde pe o

suprafa�ă de 5.200 de metri
pătra�i, dintre care  luciu de
apă este de 1.942 de metri
pătra�i. 

În cadrul ștrandului există
două bazine pentru copii, cu
adâncime  între 60 cm și 1,20
m, și unul pentru adul�i, care
are o adâncime a apei cuprin-
să între 1,20 - 1,60 m, acestea
fiind interconectate. 

„Avem 300 de locuri pe

șezlonguri care sunt deja am-
plasate pe zonele de plajă, res-
taurant cu autoservire, două
baruri exterioare, unul la par-
ter, unul la primul nivel, și un
bar în piscină. Zonă de plajă
amplasată pe parter și pe etaj.
Capacitatea totală este de 520
de locuri.”, a afirmat Ilie Co-
lorian, șeful Serviciului de Tu-
rism al Salinei Praid, citat de
agerpres.ro. Costul unui bilet

este de 25 de lei pe zi pentru
adulţi şi de 15 lei pentru copii,
ştrandul funcţionând zilnic,
între orele 10.00 şi 20.00. Joia
şi sâmbăta există şi program
de seară, între orele 21.00 şi
23.00. Investi�ia alocată pro-
iectului, demarat în aprilie
2013,  a fost de 1,5 milioane
de euro, banii provenind de
la Societatea Na�ională a Să-
rii.

Cel mai mare ștrand
cu apă sărată 

Șoarece înrudit cu elefanţii
O nouă specie de mamifere
a fost descoperită într-o
zonă de deşert izolată din
Africa. Este vorba despre
un animal care arată ca un
şoarece, dar este mai apro-
piat din punct de vedere ge-
netic de elefanţi, scrie upstartmagazine.com.
„Se pare că acest animal, care arată şi se comportă ca
o rozătoare ce a evoluat în Africa, este mai înrudit cu
elefanţii”, a declarat John Dumbacher un specialist în
mamifere şi păsăr. Rozătoarea are blana de culoare ro-
şiatică, un bot lung aemenea unei trompe şi trăieşte în
Namibia. 

De ce dau câinii din coadă? Explicația nu e simplă
Căţeii au un limbaj foarte complex bazat de poziţia şi
mişcarea cozii, aceasta fiind un indiciu al stării sale emo-
ţionale. Când un câine este relaxat, el îşi ţine coada în
poziţie naturală, neutră, iar aceasta diferă în funcţie de
rasă, spun experţii de la American Society for the Pre-
vention of Cruelty to Animals. Când este nervos sau su-
pus, un căţel îşi ţine coada mai jos decât în mod normal,
iar dacă este speriat îşi va băga coada între picioare,
sub corp. O coadă ţinută mai sus decât de obicei indică
interes, bucurie, iar o coadă ţinută vertical este un semn
clar de agresiune. Când dau din coadă, căţeii sunt emo-
ţionaţi dintr-un motiv anume, dar şi aici există diferenţe.
O coadă care se înclină spre dreapta indică o emoţie
pozitivă, iar spre stânga o emoţie negativă. Asta deoarece
zona stângă a creierului controlează partea dreaptă şi
invers. Emisfera cerebrală dreaptă este asociată cu pro-
cesarea sentimentelor negative, iar cea stângă cu sen-
timentele pozitive.
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Pe scurt

Apa din bazine este una dintre cele mai bogate în sare din ţară,  având o concentraţie de 220 de miligrame de clorură de sodiu pe litru.



Reprezentativa Olandei,
vicecampioană mondial en-
titre, s-a calificat în sfertu-
rile de finală ale Cupei
Mondiale, după ce a învins,
cu scorul de 2-1 (0-0), se-
lecţionata Mexicului, într-
un meci disputat la
Fortaleza în optimile com-
petiţiei. Costa Rica a obţinut
şi ea biletele pentru sfertu-
rile de finală, după ce a în-
vins Grecia la penalty-uri,
scor 5-3. Scorul după 120
de minute a fost egal, 1-1.

Olanda a revenit spectaculos!
La Fortaleza, Mexicul a des-
chis scorul în minutul 48
prin Giovani Dos Santos
care a prins un trasor ce s-
a oprit în poarta olandeză.
Imediat după gol, mexicanii
s-au retras și i-au lăsat pe
Robben și compania să do-
mine și să-și creeze
oportunită�i de a puncta. Go-
lul egalizator a venit în mi-

nutul 88, autor Sneijder. În
al patrulea minut de prelun-
giri, Robben a căzut în careu
și Proenca a dictat lovitură
de la 11 metri. Huntelaar a
transformat de la punctul cu
var și Olanda s-a calificat în
sferturile de finală ale Cam-
pionatului Mondial. 

Pe cine mai surprinde Costa
Rica? Costa Rica a impresio-
nat în grupa de la Mondial
după ce le-a învins pe Italia
şi pe Uruguay şi a remizat
cu Anglia, iar acum a fost
foarte aproape de o califi-
care după 90 de minute gra-
ţie golului marcat de Bryan
Ruiz în minutul 51. Sokratis
Papastathopoulos a egalat
însă în ultimul minut de joc
şi a dus meciul în prelungiri.
Cum în timpul suplimentar
nu s-a întâmplat nimic, s-a
ajuns la lovituri de departa-
jare. Borges, Bryan Ruiz,
Gonzalez, Campbell şi

Umana au marcat pentru
Costa Rica, iar Mitroglou,
Lazaros şi Holebas au punc-
tat pentru Grecia. Singura
ratare a fost a lui Gekas. În
sferturi, Costa Rica va în-
tâlni Olanda!

Mexicanii acuză arbitrajul!
Selecţionerul mexican Mi-
guel Herrera a răbufnit la fi-
nalul partidei dramatice cu
Olanda, când naţionala lui
Louis van Gaal a întors re-
zultatul pe final. „Din patru
meciuri aici, am avut trei cu
un arbitraj dezastruos. Azi
a fost un arbitru din aceeaşi
confederaţie cu una dintre
echipe. Cînd sunt decizii li-
tigioase, mereu sunt contra
Mexicului. A fost un penalty
inventat. Sper că membrii
Comisiei de Arbitri vor ve-
dea faza şi-l vor trimite pe
Proenca acasă, aşa cum
vom merge şi noi. A fost un
Mondial în care Mexicul a

fost singură împotriva tutu-
ror de la început! Robben a
simulat în trei rânduri şi ar-
bitrul nu l-a sancţionat. Tre-
buie să recunosc că după ce
am marcat golul de 1-0 ne-
am retras şi asta ne-a costat.
Le mulţumim fanilor pentru
susţinere, dar nu ne-am în-
deplinit obiectivul”, a spus
Herrera.

Ultimele calificate se decid
astăzi! Astăzi vom afla şi ul-
timele două formaţii care se
vor califica în sferturile de
finală ale Campionatului
Mondial. La Sao Paulo, se
vor afla faţă în faţă Argen-
tina şi Elveţia, partidă care
va începe la orav 19.00. De
la ora 23.00, la Bahia, se
vor duela pentru un loc în
sferturi Belgia şi SUA. Par-
tidele Franţa-Nigeria şi Ger-
mania- Algeria sau disputat
aseară şi s-au terminat după
închiderea ediţiei.

Costa Rica a mai făcut o victimă la Mondiale: 
Grecia pleacă acasă!

Crivoi câștigă la Sibiu 
Turneul masculin de 10.000 dolari din calendarul
Federației internaționale de tenis de la Sibiu, Pamira
Open, cu o finală în întregime românească, a fost
câștigat duminică de Victor Crivoi, care a dispus cu 6-
4, 1-6, 6-4 de Vasile Antonescu. Victor Crivoi,
deținătorul titlului, era favorit numărul 1 al acestei
competiții, în timp ce Antonescu, un jucător de 24 de
ani, fusese desemnat favoritul nr.7.

Tricolorii, tari în bazin!
Competiția internațională de polo pe apă "Cupa Ro-
mâniei" s-a încheiat duminică, în Bazinul Dinamo din
București, cu victoria clară a echipei României, care a
obținut 3 victorii în cele 3 zile ale turneului, ultima du-
minică dimineața, în fața SUA, cu 10-7 (3-2, 2-1, 3-2,
3-1). Cupa pentru golgheterul competiției a fost
câștigată de românul Tiberiu Negrean, care numai în
ultimul meci, de duminică, a înscris de 7 ori. Aceasta
a fost ultima verificare oficială a poloiștilor români î-
naintea Campionatelor europene, care sunt programate
între 14 și 27 iulie, la Budapesta. La Europene, România
va evolua în grupa A, alături de reprezentativele Mun-
tenegrului, Italiei, Greciei, Rusiei și Georgiei, una dintre
mizele competiției fiind și obținerea calificării la viitoarea
ediție a Campionatelor mondiale.

Tineretul, în grafic pe semicerc!
Naționala U20 de handbal feminin a României a învins,
duminică, la Cakovec (Croația), reprezentativa Braziliei,
cu scorul de 26-21 (14-11), în al doilea meci din grupa
D a Campionatului Mondial rezervat junioarelor. Sâm-
bătă, în primul meci disputat în grupa D, România a
învins Tunisia de o manieră impresionantă, cu scorul
de 35-22 (20-8). În continuare, echipa României va în-
tâlni Slovenia (astăzi), după care va juca împotriva Chi-
nei (3 iulie) și Rusiei (5 iulie). Optimile de finală ale
Campionatului Mondial sunt programate pe 7 iulie, ur-
mate de sferturile de finală (9 iulie), semifinale (11
iulie) și finalele pentru medalii (13 iulie). Din naționala
României fac parte și două jucătoare de la Corona
Brașov: goalkeeperul Denisa Dedu și centrul Andreea
Pricopi. 

Hochei de calitate sub Tâmpa
Brașovul a primit organizarea unei grupe din turul al
doilea al Cupei Continentale la hochei pe gheață. Sub
Tâmpa, în perioada 17-19 octombrie, Patinoarul „Olim-
pic” va găzdui partidele din grupa C. Alături de Corona
Wolves Brașov, din grupa C mai fac parte KH Sanok
(Polonia), Dunaujvaros Acelbikak (Ungaria) și Prizma
Riga (Letonia), câștigătoarea urmând să avanseze în
turul al treilea. Cupa Continentală va debuta în perioada
26-28 septembrie cu grupa A din primul tur. La Sofia
vor fi angrenate în competiție, ȚSKA, CG Puigcerda
(Spania), Beostar Belgrade (Serbia) și Izmir (Turcia).
Câștigătoarea va merge în grupa B a turului secund,
unde se va bate cu Fischtown Pinguins Bremerhaven
(Germania), Belfast Giants (Marea Britanie) și Tilburg
Trappers (Olanda).

Rapidul va juca în prima ligă!
Rapid București a
câștigat apelul fă-
cut la Tribunalul de
Arbitraj Sportiv
(TAS) de la Lausan-
ne și va juca în Liga I
de fotbal în sezonul
2014-2015, a anunțat
Liga Profesionistă de Fot-
bal pe pagina sa de Facebook.
„Rapid a câștigat la TAS licența pentru Liga 1 și va face
parte dintre cele 18 competitoare ale Campionatului
Național Liga 1 - sezonul 2014/2015. Liga Profesionistă
de Fotbal este bucuroasă de acest fapt, fiind convinsă
ca valoarea campionatului va crește odată cu această
revenire a unui club de tradiție pe prima scenă a fotba-
lului românesc”, se arată în comunicatul LPF.   Rapid,
club aflat în insolvență, a ocupat locul doi în Seria I a
Ligii a II-a de fotbal, dar nu a primit licența pentru Liga
I, astfel că giuleștenii au făcut apel la TAS, ultima instanță.

Gardoș, aproape de Dinamo!
Steaua e pe cale să mai rea-

lizeze un transfer, care ar ro-
tunji serios conturile clubului.
Dinamo Kiev a făcut o ofertă
de 5 milioane de euro pentrtu
fundașul Stelei, dar Gigi Be-

cali nu a fost mul�umit cu
suma propusă. Din închisoare,
finan�atorul Stelei a transmis
oficialilor de la Kiev că
tranzac�ia s-ar putea face pen-
tru o sumă minimă de 6 mi-

lioane de euro. Dinamo Kiev,
club care se va bate în această
vară pentru calificarea în gru-
pele Ligii Campionilor, este
dispusă să plătească suma ce-
rută de steliști, iar transferul

s-ar putea face în următoarea
perioadă. Dinamo Kiev a ter-
minat sezonul pe locul 2 în
Ucraina și va juca tururi pre-
liminare pentru accederea în
grupele Champions League.
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Olanda şi Costa Rica, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial!
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În această săptămâ-
nă, la Teatrul Sică
Alexandrescu sunt
programate urmă-
toarele spectacole:

Miercuri, 2 iulie
„Autostrada” de Neil

LaBute, la sala Studio, de
la ora 19.00. Spectacol
de: Adrian Iclenzan

Preţul biletelor: 10 lei
Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Joi, 3 iulie 2014
„Auto” de Ernesto Ca-

ballero, la sala Studio, de
la ora 19.00.

Regia: Sorin Militaru.
Preţul biletelor: 10 lei.

Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Vineri, 4 iulie 2014
„American Buffalo” de

David Mamet, la sala Stu-
dio, de la ora 19.00.

Regia: Vlad Massaci.
Preţul biletelor: 10 lei.

Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Sâmbătă, 5 iulie 2014
„Povestiri alese” de Do-

nald Margulies la sala Stu-
dio, de la ora 19.00.

Regia: Vlad Zamfires-
cu.

Preţul biletelor: 10 lei.
Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Duminică, 6 iulie 2014
„Fazanul” de Georges

Feydeau, la sala mare, de
la ora 19.00. 

Regia: Cristian Hadji-
Culea.

Preţul biletelor: 11 lei;
Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă nu încerci să laşi de la tine şi să renunţi la
orgoliu pe plan sentimental, partenera/partenerul ta/tău va
vrea să se îndepărteze de tine. 
Taur. Astăzi, trebuie să fii receptiv/ă la schimbare şi să nu
regreţi trecutul. A venit timpul să laşi totul în urmă şi să iei
viaţa de la capăt. Adaptează-te oricărei situaţii noi. 
Gemeni. Astăzi, ai grijă cu banii şi nu te lasa manipulat/ă de
cei din jurul tău. Chiar dacă îţi e greu să refuzi, conştienti-
zează că asta este calea cea mai sigură pentru bugetul tău. 
Rac. Astăzi, trebuie să te înarmezi cu răbdare şi să nu renunţi
dacă vezi că rezultatele întârzie să apară. Încearcă să nu ce-
dezi şi fii mai hotărât/ă decât de obicei.
Leu. Senzualitatea ta îi va da gata astăzi pe toate femeile/toţi
bărbaţii din jurul tău. Dacă eşti angajat/ă într-o relaţie, ai
face bine să fii discret/ă în societate. 
Fecioară. Astăzi, ideile tale sunt apreciate de superiori şi ai
şansa de a avansa brusc. Nu lua decizii pripite în legătură
cu banii şi ai grijă să nu îţi îndepărtezi partenera/partenerul. 
Balanţă. Chiar dacă refuzi să accepţi realitatea, este posibil
că el/ea să fie mult mai dur/ă atunci când te vei trezi din
visare. Fii pregătit/ă pentru orice şi nu te lasa doborât/ă.
Scorpion. Profită de această etapă a vieţii tale pentru a demara
proiecte de viitor, dar lasă loc şi eşecurilor. Mai târziu,
această atitudine se va dovedi de foarte mare ajutor.
Săgetător. Astăzi nu te lasă atras/ă de nimeni în activităţi
periculoase care te pot lasă fără niciun leu în buzunar. Este
posibil să apară şi unele divergente între tine şi iubit/ă.
Capricorn. Astăzi ţi se pregăteşte o surpriză plăcută din partea
unei persoane dragi, şi ai face bine să îi arăţi că te bucuri
de ea. Nu este cazul să te gândeşti dacă meriţi sau nu. 
Vărsător. Astăzi ai grijă la ce se întâmplă în jurul tău, pentru
că un prieten sau un membru al familiei are nevoie de
ajutorul tău. Şi nu are curaj să ţi-l ceară. 
Peşti. Astăzi încearcă să-ţi controlezi ieşirile, altfel relaţia
ta va fi în pericol. Chiar dacă îţi doreşti să îţi îndeplineşti
anumite dorinţe, nu e cazul să faci orice pentru acest lucru.

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

LEGATURI DE SÂNGE -
digital– -PREMIERĂ-
(BLOOD TIES)
(N-15), 127 minute,
Crimă, Dramă, Thriller
ora: 19:15

TRANSFORMERS:
EXTERMINAREA 
-3D– -PREMIERĂ-
(TRANSFORMERS: AGE OF
EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute,
Acţiune, Aventuri, SF
orele: 18:15, 21:15

LINDENFELD, O POVESTE
DE DRAGOSTE -digital-
(AP-12), 95 minute,
Dramă
ora: 17:15

DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNA -digital-
(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 22:00

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D-
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri, (dublat)
ora: 13:30

BUCUREŞTI, UNDE
EŞTI? -digital-
(AP-12), 80 minute,
Documentar
ora: 13:45

GRACE DE MONACO -
digital-
(GRACE OF MONACO)
(AG), 103 minute,
Biografic, Dramă
ora: 15:15

SUB ACEEAŞI STEA -
digital-
(THE FAULT IN OUR
STARS)
(AP-12), 125 minute,
Romantic, Dramă
ora: 21:45

O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -digital-
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:45

EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
ora: 13:15

MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 15:30

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D-
(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 15:45

E
xpoziţii 

◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). 
Vizitatorii sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38
de cărţi în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.

◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov 
(B-dul Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul Schei
prin fotografii inedite. 

Astăzi în Braşov

Spectacole 
la Dramatic 
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Sudoku

2 9 6 8 7 4 3 1 5
4 3 1 5 2 9 8 7 6
7 5 8 6 3 1 9 4 2
9 2 5 1 8 7 4 6 3
1 6 4 3 9 5 7 2 8
3 8 7 4 6 2 1 5 9
8 1 2 7 5 3 6 9 4
6 7 9 2 4 8 5 3 1
5 4 3 9 1 6 2 8 7

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi de la ora 19.00, la
Sala Patria, în cadrul Festi-
valului Muzicii de Cameră
are loc recitalul cameral
„Maeştri ai jazzului simfonic”,
susţinut de „Trio Contraste”
şi recitalul cameral „Jazz şi
sonorităţi balcanice” susţinut
de „Academic Clarinet Quar-
tet”. Biletele se pot procura

de la Sala Patria din Bulevar-
dul 15 Noiembrie, nr. 50.A,
tel. 0268.473.058. 

Program agenţia de bilete:
Luni şi miercuri între orele
12 – 15; Marţi şi joi între ore-
le 16 – 18; în ziua evenimen-
tului începând cu ora 18.00.

Preţul unui bilet: 20 lei,
preţ unic.

Concert de jazz la Sala Patria 
◾ – De ce bărbaţii sunt ca şi beţele
de chibrit?
– Dacă îi aprinzi îşi pierd capul.

◾ Un avocat era bucuros că fiul său
terminase avocatura şi astfel putea
să-i calce pe urme. Trece ceva timp
şi avocatul cel tânăr preia clienţii şi
cazurile tatălui său, acesta ieşind la
pensie. Într-o zi vine bucuros acasă

şi îi zice tatălui: 
– Tată,  ştii cazul ăla pe care n-ai putut
tu să-l rezolvi în peste douăzeci de
ani!?
– Da, fiule!
– Păi eu l-am rezolvat într-o săp-
tămână!
– Foarte bine fiule, dar să nu uiţi că
acel caz te-a ţinut pe tine la şcoală,
la liceu, la facultate şi mai rămânea
şi de-o vacanţă!

Bancuri

4 2 3 6 9 5 7 1 8
9 1 7 4 2 8 6 5 3
5 8 6 7 1 3 4 9 2
6 7 1 2 3 4 9 8 5
2 5 9 8 6 7 1 3 4
8 3 4 1 5 9 2 7 6
1 9 5 3 4 6 8 2 7
7 4 2 5 8 1 3 6 9
3 6 8 9 7 2 5 4 1
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„INFORMAŢIUNI”
Astă-zi Marţi, 21 August, se împlinesc 322 ani de când
marele nostru Domn şi Erou Mihaiu Viteazul a fost ucis
mişeleşte de către Unguri pe câmpia Turdei. Un parastas
se va oficia în biserica Mihai-Vodă
din Capitală.

D. Octavian Goga, fost
 ministru, a fost distins de
M. S. Regele cu medalia
„Răsplata muncii pentru
biserică” cl. I.

Pe drumul care duce spre
„Hoche Warte” unde un sas
are un rentabil restaurant, un biet
român, Căpăţână,  socotind că şi el are
dreptul să-şi câştige prin muncă o pâine în ţara româ-
nească, a ridicat un modest local.
Lucrul acesta a supărat grozav pe Saşi; un român ori cât
ar fi de modest şi inofensiv, să stea în faţa unui Sas!
In consecinţă „Kronstadter Zeitung” se năpusteşte cu
 vitejie împotriva bietului român care are obrăsnicia să

mănânce şi el o firimătură de pâine în ţara românească,
unde Saşii stau încă la îmbelşugate banchete. Vrea să
ştie „Kronstadter Zeitung”, ecoul care îl are în populaţia
românească îndrăzneala de a isbi atât de puţin cavale-
reşte un biet negustor român?
La redacţie am primit numărul din „Kronstadter Zeitung”
cu filipica împotriva d-lui Căpăţână, subliniată cu creion
roşu, şi adnotată ast-fel: „Obrăznicie Săsească”.

D-l Mircea Suciu-Sibianu medic al Spitalului de ochi din
Braşov, s’a reîntors din Germania – unde lucrând cu
 deosebit succes a obţinut titlul de asistent la renumitele
clinice universitare de ochi şi de nas, gât şi urechi din
Halle a S. D-sa şi-a reluat consultaţiunile numai în boli
de ochi, nas, gât şi urechi, str. Ecaterinei nr. 4 dela
3-5 p.m.

Carpaţii, Anul III, No. 193, Joi 23 August 1923

Colonelul Tocineanu, prefectul Bra-
şovului, a dat o declaraţie despre activi-
tatea desfăşurată. Ofiţer de excepţie, el
este adeptul ordinii şi a muncii şi pe plan
administrativ, şi încă din primele zile de
la inaugurarea în funcţie, a pus accent
pe cunoaşterea şi colaborarea cu repre-
zentanţii comunelor din judeţ. A vizitat
fiecare localitate din judeţ şi a constatat
că populaţia înţelege şi apreciază demer-
surile făcute de autorităţi pentru obţine-
rea şi menţinerea ordinii publice. În
fruntea comunelor au fost numiţi con-
ducători de o moralitate exemplară, care
se bucură şi de încrederea populaţiei.
Primarii au aplicat cu interes hotărârile
primite. Judeţul Braşov are un rol im-
portant pe plan economic, astfel era ne-
cesar ca drumurile judeţene să fie
reparate, refăcute. S-au făcut multe lu-
crări, dar mai e de lucru pe acest plan.
Prefectul Tocineanu este convins că în
scurt timp judeţul Braşov se poate lăuda
cu drumurile sale. El a evidenţiat suportul
primit de la primari şi i-a asigurat că lu-
crările ce vor urma vor fi finanţate de la
judeţ.

S-a acordat o mare importanţă pentru
îmbunătăţirea aspectului comunelor. Ca-
sele, curţile, gospodăriile au fost renovate,
aranjate. Preoţii, învăţătorii, funcţionarii
publici au fost primii care şi-au pus la
punct gospodăriile, fiind un exemplu
pentru ceilalţi. Prin hotărâre, oficialităţile
erau prezente la slujbele de duminică şi
de sărbători, şi verificau dacă se respectă
ziua de duminică. Primarii şi funcţionarii
locali erau înştiinţaţi de noile hotărâri şi
de treburile publice, pentru a putea in-
forma la rândul lor populaţia.

Necesităţile comunelor sunt multe şi
sunt rezolvate în funcţie de priorităţi. Pe
primul loc stă îmbunătăţirea nivelului

economic. Cu
ajutorul Came-
rei de Agri -
cultură s-au
cumpărat pen-
tru mai multe
comune vite
de rasă elve -
ţiană.

Î n v ă ţ ă  -
mântul trebuie
 ajutat în mai
multe locali-
tăţi, unele şcoli

sunt într-o stare de degradare mare, astfel
că în aceste locuri se vor construi şcoli
noi. La Zărneşti, pentru construcţia noii
şcoli, primarul Braşovului, colonelul
Nanu a aprobat cedarea a două terenuri
din proprietatea oraşului Braşov.

Conducerea judeţului recunoaşte me-
ritele activităţilor desfăşurate de Asociaţia
Culturală Astra, astfel clădirea în care
activează asociaţia va fi trecută din pro-
prietatea judeţului în proprietatea ei. Do-
naţia a fost aprobată şi de Ministerul de
Interne, şi a fost consemnată şi în cartea
funciară.

Condiţiile sanitare sunt mulţumitoare
în judeţ, medicii de circă se implică mult
pentru sănătatea locuitorilor. Unde este
necesar se înfiinţează noi cabinete me-
dicale. Este prevăzută deschiderea mai
multor băi publice, amenajarea parcurilor
şi terenurilor de sport. În mai multe co-
mune terenurile de sport sunt deja fina-
lizate.

De-a lun-
gul drumu-
r i l o r
judeţene s-
au plantat în
ultimele pa-
tru luni pes-
te 30.000
de puieţi.

Prefectul
a intervenit
cu succes la
Ministerul
de Interne

pentru dezvoltarea reţelei telefonice şi a
serviciului poştal la Braşov. Încep în cu-
rând şi lucrările de electrificare a comu-
nelor din judeţ.

În finalul declaraţiei, colonelul Toci-
neanu a atras atenţia asupra monografiei
Bra şovului, scrisă de secretarul prefec-
turii judeţului (Ion  Podea), din care reiese
rolul important al Braşovului în viaţa
economică a ţării.

Nyilatkozott Tocineanu ezredes,
Brassómegye prefektusa. Milyen

eredményeket hozott a megyebeli
közigazgatás új munkaüteme? 
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Declaraţia prefectului Braşovului, colonelul
Tocineanu. Ce rezultate a adus noul ritm de
muncă în administrarea judeţului?”

1 iulie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Din presa maghiară

Colonelul Petrescu D. Tocineanu, 
prefectul judeţului Braşov (1938)
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Mercedes-Benz va lansa
anul viitor modelul Pul-
lman clasa S, care, la un
preţ de circa 1 milion de
dolari, va deveni cel mai
scump sedan din lume,
devansând Rolls-Royce,
relatează Bloomberg.

Automobilul, cu caroserie
blindată, va fi urmaşul unor
modele Mercedes deţinute de
celebrităţi precum Coco Cha-
nel şi fostul lider din Filipine
Ferdinand Marcos.

Cele patru scaune din spa-
te, poziţionate câte două faţă
în faţă, vor fi separate de şo-
fer printr-un geam care să
asigure discreţia, potrivit

unei per-
s o a n e
apropiate
situaţiei.

Pullman
va fi ulti-
mul dintr-o
gamă de
lux extinsă
la şase mo-
dele, nu-
măr dublu faţă de variantele
predecente.

Prin dezvoltarea pe seg-
mentul de lux, grupul Daim-

ler, care include divizia
Mercedez-Benz, concurează
cu BMW şi Audi, divizie a
Volkswagen, pentru poziţia
de lider mondial.

„Cu noul model clasa S, în-
cearcă să evoce faimosul 600
Pullman, care a fost folosit de
la dictatori şi până la John Len-
non. Vor să arate că Mercedes
încă se pretează pentru elita
absolută, lux şi opulenţă. O
 astfel de maşină are o valoare
simbolică”, a declarat Tim Ur-
quhart, analist la compania de
consultanţă IHS în Londra.

Directorul general al Mer-
cedes, Dieter Zetsche, mizea-
ză pe automobilele clasa S
pentru îndeplinirea obiectivu-
lui de a depăşi BMW şi Audi,
în funcţie de profit şi livrări,
până la sfârşitul deceniului.

„Avem ambiţia să con-
struim cea mai bună maşină
din lume. Este extraordinar
când îţi dai seama că atingi
un nivel la care concurenţa nu
poate ajunge”, a declarat Zets-
che în Toscana, unde Merce-
des prezintă presei modelul
coupe clasa S.

Automobilul coupe clasa S,
de 126.000 de euro, care va
concura cu modele precum
Bentley Continental GT, va fi
lansat pe piaţa americană în
luna octombrie. Modelul va
fi prevăzut, opţional, cu spo-
turi interioare cu cristale Swa-
rovski.

Mercedes face o maşină
de un milion de dolari

Bentley va lansa primul său
SUV în anul 2016. Modelul
îşi propune să devină cel mai
rapid SUV de serie din lume
şi să scoată din conturile
 clienţilor peste 160.000 de
euro.

Aflat în curs de dezvoltare
şi surprins de mai multe ori în
timpul testelor, SUV-ul Ben-
tley va fi construit pe noua
platformă MLB Evo şi va be-
neficia de serviciile unui motor
V8 twin-turbo de 4.0 litri şi de

un W12 de 6.0 litri. Acesta din
urmă îi va permite SUV-ului
să atingă o viteză maximă de
320 de km/h, transformându-
l astfel în cel mai rapid model
de teren din lume.

Designul va păstra liniile
circulare masive şi se va in-
spira din ceea ce am văzut pe
conceptul EXP 9F şi din ceea
ce vedem pe actualele Conti-
nental GT şi Flying Spur. In-
teriorul va combina aspectele
clasice cu modernismul digital
al noului Audi TT, de la care
va împrumuta ecranul de 12
inch, montat în locul instru-
mentelor de bord.

Ediţie aniversară. Logan pentru români
Dacia va oferi românilor o

ediţie aniversară a Loganului
care va fi vândută doar pe pia-
ţa din România. Loganul ani-
versar este construit pe o
platformă de Clio Symbol
care dispune de navigaţie,
cruise control, semnalizare în
oglinzile laterale, jante de 16
inch şi climă. Preţul de plecare
a Loganului 10 Ani este de
9.400 de euro cu TVA pentru
motorizare 1,2 litri şi
ajunge la 11.300 de
euro cu TVA pentru
propulsia de 1,5 dCi.

Logan s-a impus,
încă din primul său
an complet de co-

mercializare (2005), drept cel
mai bine vândut model de pe
piaţa auto din România. Din-
colo de hotare, berlina pro-
dusă la Mioveni a devenit un
adevărat simbol de reuşită in-
dustrială şi comercială, subiec-
tul a numeroase studii despre
evoluţia tiparelor de
c o n s u m

pe piaţa auto occidentală şi,
în egală măsură, un punct de
referinţă pentru ambiţiile altor
constructori auto de a produce
un vehicul comparabil.

În cei zece ani de carieră
de până acum, Logan a cuce-
rit peste 1,4 milioane de
clienţi din 42 de ţări ale lumii,

din nordul Europei,
până în Orientul

Mijlociu şi
Africa de
Nord, fără a
uita Oceania
şi America
Centrală şi

de Sud.

Daimler şi Nissan vor dezvolta modele mini în Mexic
Daimler AG şi alianţa Renault-Nissan vor investi un
miliard de euro (1,36 miliarde de dolari) pentru a dez-
volta modele mini şi pentru a construi o fabrică în Me-
xic, o decizie care va extinde colaborarea între
brandurile de lux Mercedes-Benz şi Infiniti, transmite
Reuters. Companiile, care vor împărţi costurile societăţii
mixte, au anunţat că vor construi o fabrică cu o capa-
citate de producţie de 300.000 de vehicule în Aguas-
calientes, Mexic, unde Nissan are deja o uzină. În
2021, când fabrica din Aguascalientes va ajunge la
deplina capacitate de producţie, vor lucra aici 5.700
de angajaţi. Producerea maşinilor în Mexic va permite
Mercedes şi Infiniti (divizia de lux a Nissan) să vândă
maşini în SUA evitând anumite costuri legate de valută
şi taxe vamale. De asemenea, costurile cu forţa de
muncă în Mexic sunt mai scăzute decât în Germania,
Japonia şi SUA.

Peugeot vrea să-şi reducă costurile cu forţa de muncă
PSA Peugeot Citroen, care are aproximativ 70.000 de
angajaţi în Franţa, s-a angajat să-şi reducă până în
2016 costurile cu forţa de muncă la 12,5% din veniturile
grupului, de la 15,5% în 2013, conform planului de re-
dresare prezentat în februarie. Numărul celor care vor
pensiona anticipat, mai ridicat decât cel estimat anterior
de sindicate, de 2.000, reflectă o înţelegere mai bună
a schemei de plecări voluntare, a afirmat şeful depar-
tamentului de resurse umane, Philippe Dorge. „Pro-
gramul va reconcilia cu succes problemele economice
cu redresarea PSA şi interesele angajaţilor”, a apreciat
Dorge. Atât actualul director general de la PSA, Carlos
Tavares, cât şi predecesorul său, Philippe Varin, au
declarat în repetate rânduri că nu mai este viabil să
produci în Franţa maşini din clasa mică din cauza con-
curenţei dure. De exemplu, rivalul Renault a mutat o
mare parte din producţia modelului Clio în Turcia.

Parada Skirt Bike se adresează femeilor de toate vârs tele, dedicate unui stil de viaţă sănătos şi
modern. Acestea sunt invitate să participe îmbrăcate în ţinute cât mai chic, pentru a demonstra că
bicicleta reprezintă un accesoriu al feminităţii, al frumuseţii şi al libertăţii de mişcare. Băieţii sunt
şi ei aşteptaţi la eveniment, având oportunitatea de a pedala într-o ţinută elegantă alături de fete.

SUV-ul Bentley va costa peste 160.000 de euro


