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Ploile vin după
viitura pe Dunăre

Ploile însemnate cantitativ
revin de săptămâna viitoare,
după viitura pe Dunăre, a
anunţat şeful ANM.
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METEO

Doi pui de porc mistreţ au
alertat duminică seara lumea
din zona Aleea După Ziduri
– Livada Poştei, făcând nece-
sară intervenţia Regiei Publice
Locale a Pădurilor Kronstadt
pentru a-i captura şi a-i duce
din nou în pădure. Porcii mis-
treţi au fost observaţi de tre-

cători la Turnul Alb şi în par-
cul de lângă Livada Poştei, iar
oamenii solicitat intervenţia
autorităţilor. Potrivit purtăto-
rului de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea, incidentul este
unul izolat şi nu poate fi com-
parat cu situaţia urşilor guno-
ieri.

Deşi a fost lovit de o locomo-
tivă, trăieşte, dar nu va mai
putea merge normal nicioda-
tă. Este vorba despre un tânăr
de 17 ani, care a rămas fără
piciorul drept de la genunchi
în jos. Totul s-a întâmplat ieri
dimineaţă, din cauza unei cli-
pe de neatenţie când băiatul,

însoţit de fratele său, a încer-
cat să traverseze calea ferată.
Ambii au ajuns la spital. Cei
doi nu s-au asigurat la trece-
rea peste calea ferată şi au fost
loviţi de o locomotivă. Acci-
dentul s-a produs în Bartolo-
meu, în zona stadionului
Tineretului.

Loviţi de o locomotivă Mistreţi, la plimbare prin oraş

Parţial noros
8°C /20°C

„La pas, prin Braşovul
vechi”, de la 1 iunie
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Final de aventură
în prima ligă

Corona Braşov va încheia
astăzi socotelile cu primul
eşalon fotbalistic, jucând
 ultimul meci cu Petrolul. 

Campionat 
de Bowling 

Peste 60 de hipoacuzici din
opt judeţe s-au întrecut într-
o competiţie devenită deja
tradiţie.
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Traseul este unul uşor, cu un timp de
parcurgere de aproximativ 90 de mi-
nute, iar biletul va costa 45 de lei.
Contra sumei, turistul va primi un
pliant de prezentare cu o hartă a tra-

seului şi o sticlă de apă minerală care
poate fi servită la Bistro 2003 sau la
Agrement, localuri unde turiştii vor
putea utiliza gratuit reţeaua de inter-
net wifi. „Vrem să viabilizăm această

zonă. Am cheltuit foarte mulţi bani
pentru a renova zona istorică a Bra-
şovului şi pentru a achiziţiona auto-
carul descoperit şi ne-am pus
problema să tratăm unitar toată aceas-

tă zonă. Dorim să scoatem bani din
acest proiect”, a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov.
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Consiliul Judeţean, în parteneriat cu Biserica Neagră, propune un
circuit destinat turiştilor care vor descoperi, rând pe rând, 17 obiective

istorice pe baza unui tichet şi cu ajutorul unei hărţi a oraşului
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A fost de ajuns o clipă de
neatenţie pentru ca doi bra-
şoveni să ajungă la spital.  Ti-
nerii de 17 şi 18 ani mergeau
spre şcoală şi vorbeau la te-
lefoanele mobile. Cei doi nu
s-au asigurat la trecerea peste
calea ferată şi au fost loviţi
de o locomotivă. Accidentul
s-a produs ieri diminea�ă,  în
cartierul Bartolomeu, în zona
stadionului Tineretului.

„Un băiat de 17 ani a fost
lovit de locomotivă şi i-a fost
amputat piciorul drept. El era
împreună cu fratele lui, în
vârstă de 18 ani. Acesta a în-

cercat să-l prindă şi să-l tra-
gă, dar a fost şi el rănit uşor
la picioare, suferind nişte es-
coriaţii”, a spus  lt. Ciprian
Sfreja, reprezentantul ISU
Braşov.

Ambii fraţi au fost trans-

portaţi la Spitalul Judeţean
Braşov cu două ambulanţe
SMURD, iar poliţiştii
T.F.Braşov au deschis o an-
chetă pentru stabilirea îm-
prejurărilor exacte în care
s-a produs evenimentul.

18 tone de alcool, confiscate de polițiștii 
Poli�iștii de la Serviciul de

Investigare a Fraudelor, sub
coordonarea unui procuror de
la Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul Brașov, au depistat și
confiscat 18 tone de alcool.

Oamenii legii spun că, în
data de 16.05.2014, pe
DN13, pe raza localită�ii Fel-
dioara, au oprit în trafic un
autovehicul în care se aflau
trei bărba�i de 33, 42 și 53
ani, din jude�ul Satu Mare.
Poli�iștii au găsit în mașină
cantitatea de o tonă de alcool,
fără documente legale de
provenien�ă, care era trans-
portată în jude�ul Brașov pen-

tru a fi comercializată.
De asemenea, în aceeași zi,

în baza autoriza�iilor emise
de magistra�i, poli�iștii au
efectuat două perchezi�ii în
jude�ul Satu Mare, unde au
fost identificate 15 tone alcool
și  3 instala�ii ilegale de  pro-
ducere a alcoolului. Alte patru
perchezi�ii au fost făcute în
jude�ul Brașov, unde au  fost
identificate alte 2 tone alcool,
fără documente legale de
provenien�ă.

„Cantitatea totală de 18
tone alcool a fost ridicată de
polițiști în vederea indisponi-
bilizării și calculării prejudi-

ciului total cauzat  bugetului
consolidat al statului. De ase-
menea, au fost sigilate și con-
fiscate cele trei instalații de
producere a alcoolului. Cei trei
sătmăreni, precum și un
brașovean de 45 ani, au fost
reținuți de polițiști, pentru
săvârșirea infracțiunilor de
evaziune fiscală și deținerea
alcoolului în vederea comer-
cializării în afara antrepozi-
telor fiscale, și  au fost
prezentați magistraților cu
propunere de arestare preven-
tivă”,  a precizat cms. șef Liviu
Naghi, purtătorul de cuvânt
al IPJ Brașov.

Doi pui de porc mistreţ au aler-
tat  duminică seara lumea din
zona Aleea După Ziduri – Li-
vada Poştei, făcând necesară
intervenţia Regiei Publice Lo-
cale a Pădurilor Kronstadt
pentru a-i captura şi a-i duce
din nou în pădure. 

Porcii mistreţi au fost observaţi de
trecători la Turnul Alb şi în parcul
Ina Schaeffler de lângă Livada Poştei,
iar oamenii solicitat intervenţia au-
torităţilor. Potrivit purtătorului de cu-
vânt al Primăriei, Sorin Toarcea,
incidentul este unul izolat şi nu poate
fi comparat cu situaţia urşilor guno-
ieri. „A fost o situaţie întâmplătoare,
care nu reprezentă un fenomen. Cei
doi pui s-au rătăcit, dar intervenţia
colegilor de la Regia Pădurilor a fost
promptă şi ei au fost duşi din nou în
pădure”, a declarat purtătorul de cu-
vânt al Primăriei. 

Andrei Paul

După urşi, a venit rândul
porcilor mistreţi să „viziteze”
centrul istoric al Brașovului

140 de șoferi au ajuns pietoni. Săptămâna trecută, polițiștii
rutieri din I.P.J.Brașov au organizat și desfășurat acțiuni
pe linie de circulație rutieră, constatând 17 infracțiuni și
aplicând  1513 sancțiuni contravenționale, în valoare to-
tală de 170.448 lei. Au fost ridicate, în vederea suspendării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile
publice,140 permise de conducere, dintre care 7  pentru
alcool, 3 pentru viteză, 24 pentru  depășire, 67 pentru
neacordare prioritate, 39 alte abateri și s-au reținut 50
certificate de înmatriculare.
Aura Ion va fi deshumată. După trei luni și jumătate de la
accidentul aviatic din Apuseni, procurorii de la Parchetul
instanţei supreme au dispus o nouă expertiză medico-
legală în cazul Aurei Ion. Anchetatorii vor să afle cauza
exactă a morții studentei, în condiţiile în care inițial s-a
stabilit că Aura Ion a murit din cauza frigului, însă şeful
IML a anulat prima expertiză. În cazul în care se va stabili
că rănile suferite în accident i-au cauzat moartea, cei
care au întâziat operaţiunea de salvare ar urma astfel
să nu mai fie traşi la răspundere. În urma declinării com-
petenţei de către Parchetul Curţii de Apel Alba Iulia, do-
sarul privind ancheta în cazul accidentului aviatic din
Apuseni este instrumentat de Parchetul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
Joe Biden, în vizită la București. Vicepreședintele Statelor
Unite ale Americii, Joe Biden, va sosi astăzi la București.
Acesta va sta în România pentru două zile și se va întâlni
cu președintele Traian Băsescu. Surse ale SPP-ului au
anunțat că circulația nu va fi afectată, circulându-se în
condiții normale. Discuțiile vor viza, potrivit Casei Albe,
reacția comunității internaționale la acțiunile Rusiei în
Ucraina. De asemenea, Joe Biden va discuta cu oficialii
de la București despre necesitatea consolidării relațiilor
economice cu România, în special prin intermediul Acor-
dului de liber-schimb UE-SUA, în curs de negociere. Cu
prilejul vizitei oficialului american, autoritățile române vor
lua o serie de măsuri de securitate.

A rămas fără un picior după ce a fost lovit de
o locomotivă

Doi porci mistreți au coborât până în apropiere de Liceul Aprily Lajos



Începând cu anul 2011, în
oraş se circulă cu 60 de km pe
oră, iar pe unele artere de la ie-
şirea din municipiu cu 70
km/oră. Măsura a dus însă la
mai multe accidente în care au
fost implicaţi pietoni şi la mai
multă poluare fonică. Autorită-
ţile iau acum în discuţie redu-
cerea vitezei. Viteza a dus la
producerea mai multor acciden-
te în 2014. „În primele patru
luni, comparativ cu perioada si-
milară a anului 2013, numărul
de accidente a crescut simţitor.
Am solicitat ca pe străzile din

oraş să fie mon-
tate limitatoarele
de viteză înain-
tea trecerilor de
pietoni şi să fie
redusă viteza
maximă, de la
60 de km pe oră,
la 50 km pe
oră”, a declarat comisarul şef
Szanto Florian, şeful Biroului
Rutier Braşov, care este şi mem-
bru al Comisiei de Circulaţie
din cadrul Primăriei Braşov.
Există discuţii ca viteza maximă
să fie limitată chiar la 45 km/oră

şi chiar 30 de kim/oră în centru
pentru a mai elimina din polua-
rea fonică. În ceea ce priveşte
pietonii Primăria vrea să con-
struiască refugii de aşteptare pe
toate bulevardele care au mai
mult de două benzi. 

Revin ploile însemnate cantitativ din data
de 27 mai, după viitura pe Dunăre

Directorul ANM, Ion San-
du, a declarat, ieri  că preci-
pitaţiile vor fi săptămâna
aceasta reduse şi punctuale şi
nu vor contribui semnificativ
la debitul râurilor. Pe data de
27 mai vor reveni însă ploile
mai însemnate, inclusiv în ba-
zinul Dunării, unde debitul
maxim la intrarea în ţară este
aşteptat pe 25 mai.

"Până marţea viitoare, 27
(mai n.r.), cantităţile de pre-
cipitaţii în România pot fi
punctual 15-20 milimetri, ceea
ce înseamnă că nu pot să con-
tribuie la creşterea suplimen-

tară a nivelurilor râurilor din
interiorul ţării. A doua veste
bună este că nici în bazinul
Dunării - Croaţia, Serbia, Un-
garia - nu sunt ploi până lu-
nea viitoare. Pe 27, însă, în
bazinul Dunării începe să plo-
uă. Nu putem estima de acum
cantităţile, dar vom ţine la cu-
rent şi autorităţile şi populaţia,
pentru că va ploua din 27 şi
în bazin, şi în România. Par-
tea bună este că nu se supra-
pune viitura de acum din
Ungaria cu cantităţile de pre-
cipitaţii din 27-30", a spus Ion
Sandu, la comandamentul

pentru inundaţii de la Guvern.
Fiind întrebat de premierul

Victor Ponta dacă viitura de
pe Dunăre va trece până la
data precipitaţiilor, Ion Sandu
a confirmat. El a precizat to-
todată că din datele hidrolo-
gilor, maximul viiturii va fi în
jurul datei de 25 mai, la in-
trarea în ţară.

Debitul Dunării va atinge
un nivel maxim de 13.500
metri cubi pe secundă până
pe 22 mai, iar viitura va sta-
ţiona 4-5 săptămâni în Româ-
nia, existând un risc de
rezistenţă a acestora. 

17 muzee pot fi vizitate
într-o singură zi! Este pro-
vocarea Braşovului pen-
tru turiştii care vor să
vadă ce înseamnă oraşul
medieval şi comorile ar-
hitecturale pe care le ofe-
ră una dintre cele mai
interesante metropole
româneşti. 

„La pas prin Braşovul vechi”
este propunerea pe care o face
Consiliul Judeţean în parteneriat
cu Biserica Neagră – un circuit
destinat turiştilor care vor des-
coperi, rând pe rând, obiective
istorice pe baza unui tichet şi
cu ajutorul unei hărţi a oraşu-
lui.

Traseul este unul ușor, cu un
timp de parcurgere de aproxi-
mativ 90 de minute, iar biletul
va costa 45 de lei. Contra sumei,
turistul va primi un pliant de
prezentare cu o hartă a traseului

și o sticlă de apă minerală care
poate fi servită la Bistro 2003
sau la Agrement, localuri unde
turiștii vor putea utiliza gratuit
re�eaua de internet wifi. El va
intra în vigoare de la 1 iunie și
va putea fi achizi�ionat de la
Centrele de informare turistică.
„Vrem să viabilizăm această
zonă. Am cheltuit foarte mulți
bani pentru a renova zona isto-
rică a Brașovului și pentru a
achiziționa autocarul descoperit
și ne-am pus problema să tra-
tăm unitar toată această zonă.
Dorim să scoatem bani din
acest proiect și pentru aceasta
ne bazăm pe directorul Muzeului
de Istorie, care privește foarte
pragmatic această activitate. A
dovedit că poate să facă acest
lucru la Cetatea Râșnov și la
Bran. Datele arată că, la bugetul
local, aproximativ 40% din ba-
nii care intră direct sau indirect
sunt datorați turismului, iar prin

ceea ce am făcut noi și Primăria
am reușit să scoatem în evidență
istoria Brașovului, frumusețile
lui, și am făcut acest lucru foarte
bine”, a declarat Aristotel Căn-
cescu, președintele Consiliului
Jude�ean Brașov.

Traseul proiectului include
Bastionul Postăvarilor, Turnul
Lemnarului, Turnul Vânătorilor,
Bastionul Funarilor, Turnul Ar-
telor, Bastionul �esătorilor,
Poarta Șchei, Poarta Ecaterinei,
Turnul Negru, Turnul Alb, Ba-
stionul Graft, Casa Mureșenilor,
Muzeul de Istorie, Biserica Ne-
agră, Muzeul Civiliza�iei Urba-
ne, Muzeul de Artă și Muzeul
de Etnografie.

„Am arătat că la Brașov se
poate face un parteneriat public-
privat. Biserica Neagră este prin-
cipalul centru de atracție din
Brașov și faptul că noi, împreună
cu Biserica Neagră, lansăm acest
program va avea ca efect

creșterea numărului de turiști și
în celelalte așezăminte culturale
care țin de Consiliul Județean”
a declarat Claudiu Coman,
președintele comisiei de cultură
a Consiliului Jude�ean. 

De asemenea, proiectul cir-
cuitului turistic se va extinde.
Astfel, va fi reînviat mitul lui
Dracula cu ajutorul unei trupe
de teatru din Viena, care va evo-

lua în Bastionul Ţesătorilor, care
va suferi câteva lucrări de întă-
rire a structurii arhitecturale –
cu lemn şi metal. În aceeaşi idee
va fi aplicată o tehnologie mo-
dernă cu ajutorul căreia turiştii
vor putea accesa cu ajutorul te-
lefoanelor lor informaţii su -
 plimentare legate de obiectivele
istorice pe care le vizitează. Cei
din administraţia locală vor să

includă pe viitor în circuit Prima
Școală Românească şi Cetăţuia,
pentru a putea crea tururi alter-
native pentru turişti. 

Parteneri ai proiectului sunt
Consiliul Jude�ean, muzeele din
subordinea acestuia, SC Con-
silprest SRL, Asocia�ia pentru
Promovarea și Dezvoltarea Tu-
rismului Brașov și Biserica
Evanghelică.

Turiștii vor descoperi  o cetate medievală păstrată în condiții excepționale, grație  investițiilor Consiliului Județean

„La pas, prin Brașovul vechi”,
de la 1 iunie

Viteza maximă ar putea fi redusă
în municipiul Braşov
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Casa de Cultură a Studenţilor
Braşov organizează în perioada
28 – 31 mai 2014, între orele
10:00 – 17:00, Curs Formator
(cod COR 242401), fiind au-
torizat de Autoritatea Na�ională
pentru Calificari  (fost
CNFPA). Cursul este gratuit şi
se adresează tinerilor cu vârsta
de maxim 35 ani, absolvenţi de
studii superioare. 

Înscrierile se vor face la
adresa de e-mail:
ccsbrasov@yahoo.com până la
data de 23 mai 2014. În subiec-
tul e-mailului se va specifica
pentru curs formator luna mai
şi va conţine în mod obligatoriu
următoarele:

- Numele şi prenumele so-
licitantului

- CV-ul aplicantului
- Scrisoarea de intenţie a

aplicantului
Comisia de selecţie a candi-

daţilor se va întruni în data de
23 mai 2014, dată la care se
vor publica rezultatele şi vor fi
anunţaţi telefonic candidaţii se-
lectaţi.

Tematica:
• Determinarea nevoilor de

instruire şi formare;
• Lucrul cu flip chartul şi vi-

deo proiectorul;
• Stabilirea obiectivelor de

învă�are;
• Tehnici de prezentare (ele-

mente verbale şi nonverbale);
• Controlul emoţiilor;
• Livrarea unei prezentări;
• Situaţii practice în training;
• Gestionarea dinamicii gru-

pului;
• Oferirea feedbackului;
• Evaluarea sesiunii de in-

struire.
La finalul acestui training parti-

cipanţii:
• Vor şti să identifice nece-

sităţile de instruire;
• Vor şti să folosească lim-

bajul verbal, limbajul nonverbal
şi paraverbal în favoarea lor;

• Vor şti să administreze si-
tuaţii dificile de livrare (ex. gru-
pe de cursanţi neintersaţi de
învăţare);

• Vor şti să aleagă informaţiar
elevantă pentru obiectivele de
instruire;

• Vor şti să construiască ac-
tivităţi care să ducă la îndepli-
nirea obiectivelor de instruire;

• Vor ști să faciliteze învăţa-
rea pe parcursul şi după finalul
programului

• Vor şti să evalueze progra-
mul de prezentare/instruire pe
baza unor criterii relevante;

• Vor şti să facă rapoarte de
instruire relevante pentru o
companie;

• Vor şti să organizeze pro-
gramele de prezentare. 

Directorii companiei Poşta Română au
renunţat la salariile compensatorii

Directorii companiei Poşta
Română au renunţat la sala-
riile compensatorii, dar vor
primi bonusuri în funcţie de
performanţă, de vechimea în
muncă şi de finalizarea cu
succes a privatizării institu-
ţiei. Această decizie a fost
luată după ce au fost soma�i
de ministrul pentru Societate

Informaţională.  Ministerul
pentru Societate Informaţio-
nală a cerut Corpului de Con-
trol al premierului „să
verifice baza legală prin care
sunt acordate la Compania
Națională Poșta Română
compensările salariale, în ca-
zul părăsirii companiei de că-
tre reprezentanți ai echipei

de management (director ge-
neral, directori executivi, di-
rectori)”, potrivit unui
comunicat de presă. Solici-
tarea a venit după ce fosta
șefă a direc�iei juridice din
Poşta Română a părăsit com-
pania, iar acum trebuie să pri-
mească plă�i compensatorii
de 60.000 de euro.

Un sondaj a arătat
că doi din trei ro-
mâni au o datorie,
iar în jumătate
dintre cazuri a -
ceas ta depășește
5.000 de lei, arată
concluziile unui
studiu de specia-
litate prezentat
de Kruk România.

Concret, doi din trei
români au o datorie,
iar în jumătate din ca-
zuri aceasta depășește
5.000 de lei. De ase-
menea, două treimi
dintre cei care au cre-
dite au contractat datoria de
la bănci, iar 20% de la rude.

Tot la situa�ia datoriilor,
20,19% dintre români au de-
clarat că au avut o datorie mai
mare de 1.000 de lei în ultimii
zece ani, iar 31,74% că au
contractat un împrumut mai
mare de 1.000 de lei, în ulti-
mul deceniu.

Cercetarea relevă faptul că

mai mult de jumătate dintre
români s-au declarat pesimiști
în privin�a situa�iei materiale,
indiferent de genera�ia din
care fac parte, iar două treimi
dintre datornici au contractat
credite din bănci.

Potrivit studiului, când vine
vorba despre atitudinea fa�ă
de bani, 41% dintre români
declară că aceștia contează,

dar numai cât să aibă un trai
decent, iar 21% spun că e
bine să ai cât mai mul�i bani
cu putin�ă și cine nu
recunoaște acest fapt minte
sau este ipocrit. Mai mult,
peste o treime dintre
responden�i au men�ionat că
își doresc să aibă mai mul�i
bani decât în prezent.

Pe segmente de vârstă, per-

soanele de peste 55 de
ani resimt cele mai
multe emo�ii negative.
Astfel, în fa�a unei da-
torii, aproape jumătate
dintre aceștia s-ar
sim�i frustra�i, rușina�i
și ar avea o stare de
neajutorare și de an-
xietate. În schimb,
doar un sfert dintre ro-
mânii sub 55 de ani ar
trece prin stările enu-
merate mai sus dacă s-
ar vedea în fa�a unei
datorii.

Studiul citat arată că
emo�iile trăite mai in-
tens de către persoa-

nele de sub 55 de ani în fa�a
unei datorii comparativ cu
cele de peste 55 de ani sunt
furie (12% versus 8%) și
calm/indiferen�ă (18% versus
3%).

În schimb, ieșirea din da-
torii i-ar determina pe români
să se simtă elibera�i de pre-
siune (75% — sub 55 de ani;
80% — peste 55 de ani). 

Doi din trei români au datorii, în jumătate din cazuri  sumele datorate depăşind 5.000 de lei

Doi din trei români sunt datori
la bancă sau la persoane fizice 

Flash economic
Ce se întâmplă cu banii din bănci, după ce clienții mor
Deponenții trebuie să comunice din timpul vieții rudelor
sumele pe care le țin în bănci, ca banii să nu rămână
nerevendicați de urmași, scrie EVZ. Din păcate, acest
lucru nu prea se întâmplă, iar băncile rămân cu banii
clienților, procedura de „restituire” fiind extrem de grea
și de complicată. Teoria bancară spune că sumele nu
pot rămâne nerevendicate, chiar dacă moștenitorii nu
știu exact unde se află depozitul. În mod normal, odată
ce se deschide procedura de succesiune, notarul public
poate face o solicitare către fiecare bancă în parte, pentru
a îl identifica. Situația din practică este însă cu totul alta,
notează sursa citată. Până acum, notarii nu au identificat
niciun astfel de caz în practică prin care toate băncile să
fie interogate. Oricum, ar fi o muncă titanică și care ar
lua foarte mult timp. Dacă se știe de existența depozitului,
aceste sume vor fi eliberate celor desemnați prin certificat
de moștenitor, în urma succesiunii.
Datoria externă a României a scăzut
Datoria externă a României a scăzut, în primul trimestru
al acestui an, cu 2,8 miliarde de euro (2,94%), de la
96,06 miliarde de euro la finalul anului trecut, la 93,238
miliarde de euro la 31 martie 2014, potrivit datelor pu-
blicate vineri de Banca Naţională a României. Faţă de
finalul primului trimestru al anului trecut, datoria externă
a României a scăzut cu peste şapte miliarde de euro
(7,2%), de la 100,476 miliarde de euro, la 31 martie
2013. Datoria externă guvernamentală a scăzut, de ase-
menea, cu 243 de milioane de euro (0,83%), în primele
trei luni din acest an, de la 29,337 miliarde de euro la fi-
nalul anului trecut la 29,094 după primele trei luni din
acest an, dar faţă de anul trecut, datoria externă a statului
a crescut cu 141 de milioane de euro (0,48%), de la
28,953 miliarde de euro în martie 2013 la 29,094 miliarde
de euro la finalul primului trimestru din acest an.

Cursuri gratuite pentru formatori 



Aproape 200 de tineri
au luat startul ieri la ”Cro-
sul colorat”. Este vorba
despre studenţi ai Univer-
sităţii Transilvania, care s-
au înscris la evenimentul
sportiv inedit. Competiţia,
ajunsă deja la cea de-a cin-
cea ediţie, a promovat miş-
carea în rândul tinerilor,  s-
a desfăşurat pe un traseu
de aproximativ doi kilometri.
Evenimentul face parte din
seria de acţiuni programate
să marcheze ”Săptămâna Stu-
denţilor Braşoveni”. 

Crosul s-a numit „colorat“
deoarece imediat după start

concurenţii şi concurentele au
primit în faţă o „porţie“ con-
sistentă de pudră colorată în
verde, albastru şi roz, aşa cum
s-a mai întîmplat recent la
alte competiţii organizate ptin
ţară. Câştigătorii au fost  răs-

plătiţi  cu medalii şi cupe,
dar şi cu bilete VIP la Holi
Festival Brașov, festivalul
culorilor programat pe 5
iulie la stadionul Liceului
Sportiv.

Laurenţiu Lukacs, pre-
şedintele Asociaţiei Stu-
denţilor din Universitatea
„Transilvania“, a declarat
că în cadrul acestei săptă-

mâni vor mai fi organizate şi
un turneu de fotbal la care
participă 16 echipe, dar şi un
concert, care se va desfăşura
mâine seară în Campusul Me-
morandului, concert unde va
cânta forma�ia  „Direcţia 5“.

Parcările de bloc pot fi
amenajate la o distanţă de cel
puţin cinci metri de ferestrele
imobilului, iar în parcare sunt
interzise activităţi de reparaţii
şi întreţinere auto. Aşa pre-
vede un ordin emis de Minis-
terul Sănătăţii în mandatul lui
Eugen Nicolăescu. Prevede-
rile sunt menţionate în anexa
Ordinului pentru aprobarea
Normelor de igienă şi sănă-
tate publică privind mediul
de viaţă al populaţiei.

Actul normativ mai preve-

de că la stabilirea amplasa-
mentelor clădirilor de locuit
vor fi precizate şi amplasa-
mentele unor dotări tehnico-
edilitare între care „platforme
destinate pentru depozitarea
recipientelor de colectare se-
lectivă a deşeurilor menajere”.

Aceste platforme vor fi
amenajate la distanţă de mi-
nimum 10 metri de ferestrele
locuinţelor, vor fi împrejmui-
te, impermeabilizate, cu asi-
gurarea unei pante de scurge-
re, vor fi prevăzute cu sistem

de spălare şi sifon de scurgere
racordat la canalizare şi vor
fi întreţinute în permanentă
stare de curăţenie.

Acelaşi act normativ mai
prevede ca „unităţile cu ca-
pacitate mică de producţie,
comerciale şi de prestări ser-
vicii, precum spălătorii auto,
ateliere mecanice, tinichi -
gerii, ateliere de tâmplărie
etc. se amplasează în clădiri
separate, la distanţă de mi-
nimum 15 m de ferestrele lo-
cuinţelor!”. 

Federaţia Solidaritatea
Sanitară din România
atrage atenţia că, potrivit
unui studiu recent, între
1990 şi 2012 numărul
asistentelor medicale a
scăzut cu 30.000.

Cea mai drastică reducere a
numărului de asistente medicale
s-a înregistrat însă între 2007
şi 2012, când statul a pierdut
peste 20.000 de angajate. După
asistente, categoria care ocupă
locul al doilea în acest
clasament o constituie persona-
lul sanitar auxiliar, adică infir-
mierii şi brancadierii. 

În aceeaşi perioadă, numărul
acestora a scăzut simţitor cu
aproximativ 10.000 de persoa-
ne.

Sindicaliştii din sănătate aver-
tizează că într-un sfert de secol
sectorul public de sănătate a
pierdut, cumulând cele două ca-

tegorii de personal, peste
40.000 de oameni, în timp ce
numărul pacienţilor a crescut.

Viorel Rotilă, preşedintele
Federaţiei Solidaritatea Sanitară
susţine că problema creată de
modificarea vârstei de pensio-
nare este doar parţial rezolvată,
deoarece unităţile sanitare au
pensionat deja asistentele me-
dicale care îndeplineau condi-
ţiile legale.

În plus, mai atrage atenţia
Rotilă, un număr semnificativ
de asistentele medicale doresc
să se pensioneze. „Decizia in-
dividuală de pensionare este jus-
tificată, fiind un drept al sala-
riatelor. La luarea acestei decizii
contribuie în mod decisiv obo-
seala adunată de salariate în ul-
timii ani, perioadă în care au
fost nevoite să lucreze suplimen-
tar pentru a acoperi efectele de-
ficitului de personal, respectiv
pentru a efectua sarcinile de lu-

cru ale colegelor plecate”, a ex-
plicat şeful sindicatului.

Ministrul Sănătăţii a anunţat
că asistenţii medicali şi moaşele
se vor putea pensiona la vârsta
de 65 de ani, nu 60 cum preve-
de legea.

Sindicaliştii cred că situaţia
poate fi de fapt rezolvată prin
deblocarea posturilor de
asistenţi medicali în sistemul
public de sănătate la un nivel
comparativ cu cel din 1990 şi
prin asigurarea unei finanţări
adecvate pentru salarii. 

În plus,  asistentele medicale
ar trebui plătite în funcţie de
performanţă, pentru a opri mi-
graţia angajatelor cu experienţă
din sectorul public de sănătate,
atrag aten�ia reprezentan�ii Fe-
deraţiei Solidaritatea Sanitară.

Iar o nouă lege a salarizării
în sistemul sanitar ar trebui să
aibă în vedere şi această cate-
gorie.

Sistemul de sănătate se îndreaptă spre o "criză a asistentelor"

Numărul asistentelor
medicale a scăzut dramatic

„Săptămâna studenţilor braşoveni“
a debutat cu „Crosul colorat”

SOCIAL 520 mai 2014

Ministerul Sănătăţii interzice 
repararea maşinii în parcare
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Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu

Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (VIII)
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Peste 60 de persoane din
opt judeţe au participat
la Campionatul Naţional
de Bowling devenit deja
tradiţie. 

Concursul a fost unul inedit
şi-a desfăşurat într-o linişte
deplină, cu seriozitate maxi-
mă, organizat cu multă stric-
teţe, specifică persoanelor
hipoacuzice. Este pentru al
doilea an când Braşovul găz-

duieşte această competiţie.
Competiţia a fost una strânsă.

„Surzii iubesc aproape toate
tipurile de sport. Mai mult le
plac să organizeze concursuri
de fotbal, popice, darts, şah,
table şi pescuit sportiv”, a de-

clarat Adrian Coajă –
preşedinte Clubul Spor-
tiv al Surzilor Tăcerea
Braşov. 

„Această competiţie a
hipoacuzicilor datează
de prin anii ’80. Eu am
fost extrem de uimit când
au început să marcheze
primele scoruri, pentru
că am văzut ce înseamnă
o bucurie în tăcere. Sunt
lucruri greu de înţeles. Ei
trăiesc printre noi şi ca-
tegoric trebuie ajutaţi”,
a declarat Sebastian Gra-
pă – senator PNL. 

Campionat Naţional de
Bowling pentru hipoacuzici

„Noaptea Muzeelor” a
stabilit la Braşov un record
de vizitatori. Mii de braşo-
veni şi de turişti au făcut cozi
sâmbătă seara la uşile fiecă-
ruia dintre cele cinci muzee
din oraş ce au rămas deschi-
se până la miezul nopţii. Cel
mai vizitat muzeu braşovean
a fost Muzeul Judeţean de
Istorie. 3.711 vizitatori, prin-
tre care foarte mulţi copii şi

tineri, i-au trecut pragul. Un
adevărat record de vizitatori
a fost înregistrat şi la Muzeul
„Primei Şcoli Româneşti”
din Şchei, directorul muzeu-
lui, profesorul Vasile Oltean,
fiind im pre sionat de afluenţa
vizitatorilor, în jur de 800
de persoane. Şi la „Casa
Mureşenilor” a fost record
de vizitatori. S-au vândut
peste 1.500 de bilete de in-

trare, numărul vizitatorilor
depăşind, însă, cu mult
2.000 de persoane, dacă se
pun la socoteală şi copiii
care au avut intrare gratuită.
Şi la Castelul Bran au fost
organizate diverse eveni-
mente în cadrul „Nopţii Mu-
zeelor”, programul de
vizitare întinzându-se de la
ora 20.00 şi până la miezul
nopţii.

Primarul George Scrip-
caru a primit ieri, în sala de
şedinţe a Consiliului Local,
vizita unor elevi din clasa a
zecea de la Edith Stein
Gymnasium (Bretten, Ger-
mania) şi Liceul Johannes
Honterus (Braşov), partici-
panţi la un proiect comun
de schimb de experienţă, al
cărui scop principal este de
a cunoaşte realităţile din
cele două ţări. 

Potrivit liderului delegaţiei
germane, profesorul de ori-
gine română Alexandru Lu-
caschi, proiectul a ajutat
foate mult imaginii români-
lor în Germania. „Foarte
multe familii din oraşul nos-
tru au fost la început reti-
cente în a-şi trimite copiii în
România. În rândul elevilor,
solicitările sunt foarte multe
însă, pentru că experienţa
celor care au fost deja a fost

împărtăşită şi altora, iar cei
care au vizitat deja Braşovul
sunt foarte încântaţi de ceea
ce au văzut aici. Aceşti elevi
sunt cei mai buni ambasa-
dori ai României în Germa-
nia, pentru că transmit
informaţii reale şi într-un
mod sincer, dezinteresat”, a
declarat Alexandru Lu-
caschi.

Colaborarea dintre cele
două instituţii de învăţământ
a început acum zece ani, în
urma unei întâlniri întâm-
plătoare, în tren, între pro-
fesori români şi germani.
De atunci, elevii români pe-
trec o săptămână în familii
germane în fiecare lună
martie, iar în mai, elevii ger-
mani vin la Braşov. 

Andrei Paul

Competiţia desfăşurată în weekend a fost organizată
cu sprijinul Consiliului Judeţean Braşov

Elevi germani, în vizită la Primăria Braşov

LOCAL 720 mai 2014

Program special pentru
preschimbarea buletinului
Direcţia Judeţeană Comu-
nitară de Evidenţă a Per-
soanelor Braşov (DJCEP)
va avea un program spe-
cial până la 25 mai pentru
a da posibilitatea cât mai
multor braşoveni să îşi
preschimbe actele de iden-
titate în timp util până la
alegerile europarlamenta-
re. Directorul Executiv al
DJCEP Braşov, Ioan Cure-

cheriu, anunţă că progra-
mul cu publicul pentru pri-
mirea/depunerea actelor şi
pentru eliberarea docu-
mentelor solicitate va fi
prelungit, în perioada 19 –
23 mai. Astfel, în zilele de
luni, marţi şi joi, programul
cu publicul este între orele
8.30 -15.00, miercuri este
între 8.30 – 17.00, iar vi-
neri, între 8.30 – 14.00. 

La mai bine de un an de
când a desemnat o condu-
cere interimară la Casa Ju-
deţeană de Pensii (CJP)
Braşov, Casa Naţională de
Pensii Publice (CNPP), prin
Agenţia Naţională a Func-

ţionarilor Publici, a or-
ganizat concurs pentru
funcţia de director exe-
cutiv al CJP Braşov.
Concursul a avut loc
luna trecută, iar Mady
Brescan (foto), director
interimar din martie
2013, a obţinut definiti-
varea pe post în urma
probei scrise şi a inter-

viului. Brescan a avut şi
contra candidaţi: pe fosta di-
rectoare Camelia Bugnar,
care renunţase la post, pe
Gheorghe Savu, alt fost di-
rector executiv, şi pe Aurelia
Dumitrescu, şef serviciu.

Muzeul Judeţean de Istorie, 
cel mai vizitat în „Noaptea Muzeelor”

Casa de Pensii are 
director definitiv
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Câinii pot detecta cancerul de prostată 
Câinii special antrenaţi pot

detecta cu o precizie de 90%
cancerul de prostată, altfel
spus, cu o acurateţe de patru
ori mai mare decât testele tra-
diţionale, informează daily-
mail.co.uk.

În schimb, testarea tradiţio-
nală a mostrelor de urină fur-
nizează adesea rezultate
pozitive false - trei din patru
rezultate pozitive dovedindu-
se a fi false şi având un impact
negativ asupra pacienţilor, care
sunt supuşi ulterior unor teste
inutile şi invazive.

În Marea Britanie a fost în-
fiinţată organizaţia caritabilă
Medical Detection Dogs, cu
sediul în Buckinghamshire,

care utilizează câini special
antrenaţi pentru mirosirea
mostrelor de urină, de-
tectând astfel ce-
lulele canceroase
cu o precizie de
90%.

„Rezultatele oferite
de câinii utilizaţi
pentru detectarea
celulelor canceroa-
se sunt remarca-
bile. Mai mult,
aceşti câini re-
prezintă o
soluţie al-
terna-

tivă ce asigură rezultate de o
mare precizie. (...) Simţul ol-

factiv superior al câinilor este
celebru. Prin urmare, de

ce ezităm să adoptăm
această «tehnologie»
străveche şi testa-

tă?”, a spus Claire
Guest, director execu-
tiv al fundaţiei Medi-
cal De  tec tion Dogs.

Până în prezent,
s-a demonstrat că
aceşti câini special
antrenaţi pot de-
tecta şi alte tipuri
de cancer, inclu-
siv cancerul de
vezică, ovarian şi
mamar.

Premieră: un virus a vindecat un cancer
O femeie în vârstă de 49

de ani a fost vindecată pentru
prima dată în istorie de un
cancer al măduvei osoase prin
injectarea în doze mari a unei
tulpini modificate a virusului
rujeolei, au anunţat în această
săptămână oamenii de ştiinţă
americani, citaţi de AFP.

Acest tratament nu a avut
însă acelaşi succes pe o a
doua pacientă, al cărei cancer
a fost totuşi diminuat prin
această terapie virală, au pre-
cizat cercetătorii.

„Este vorba despre primul
studiu clinic care arată feza-

bilitatea unei terapii virale
contra cancerelor care au fă-
cut deja metastaze”, a subli-
niat Stephen Russell, medic
hematolog la Mayo Clinic
din statul american Minne-
sota, principalul creator al
acestei terapii anticancer ba-
zate pe virusuri.

Studiul său a fost publicat
în revista Mayo Clinic Pro-
ceedings. "Aceste paciente nu
mai răspundeau la celelalte
terapii şi trecuseră prin mai
multe recidive ale cancerelor
lor", a adăugat coordonatorul
studiului. Cele două paciente

au primit fiecare o singură
doză din acest vaccin ce con-
ţinea tulpini modificate ge-
netic ale virusului rujeolei,
capabile să ţintească celulele
canceroase.

Cele două paciente au
reacţionat pozitiv la acest tra-
tament, prezentând o redu-
cere a celulelor canceroase.
Una dintre ele a intrat în re-
misie completă şi nu mai pre-
zintă nicio urmă de cancer
de peste şase luni. Pacientele
sufereau de mielom multiplu,
un cancer al celulelor plas-
matice din măduva osoasă. 

Arheologii cred că au
descoperit  cel mai mare
dinozaur care a trăit
vreodată pe Pământ.
Oasele fosilizate desco-
perite de antropologi în
Argentina arată că avea
aproximativ 20 de metri
înălţime şi 40 de metri
lungime.

Când stătea cu gâtul ridicat,
dinozaurul, care încă nu are

un nume, era la fel de
înalt ca un bloc de 7 etaje.

Experţii cred că acest
„monstru” care cântărea apro-
ximativ 77 de tone făcea parte
din specia titanosaur, repre-
zentată de ierbivore uriaşe,
care au trăit la sfărşitul pe-
rioadei Cretacic.

Rămăşiţele au fost obser-
vate de un fermier, în deşertul
de lângă La Flencha, în Pata-
gonia.

Fosi-
lele au
fost apoi
analizate
şi exca-
vate de o
echipă de paleon-
tologi condusă de Jose Luis
Carballido şi Diego Pol. În
total, sunt 150 de oase, repre-
zentând scheletele parţiale ale
7 dinozauri.

Experţii au calculat greuta-

t e a
animalu-

lui în funcţie
de dimensiunea

celui mai mare femur
găsit. Astfel, ei şi-au dat

seama că tocmai au descope-
rit cel mai mare dinozaur care
a trăit vreodată pe planetă.

Această specie gigantcă
trăia în pădurile din Patagonia
acum 100 de milioane de ani.

Creatură cât un
bloc de șapte etaje

A  descoperit resturile corabiei  lui Cristofor Columb
Un istoric american pasionat de explorări marine
susține că a găsit în Caraibe rămășițele corabiei cu
pânze Santa María a lui Cristofor Columb, una dintre
cele trei ambarcațiuni folosite de acesta în 1492 în
periplul care l-a dus către descoperirea Americii. Ex-
ploratorul american Barry Clifford susține că a găsit
resturile navei eșuate la 25 decembrie 1492 la șapte
kilometri de insula denumită de explorator Hispaniola
și că acestea ar putea fi scoase la suprafață în mai
puțin de un an. Santa María a eșuat pe nisip în apro-
pierea insulei Hispaniola, însă locul exact al naufra-
giului a rămas o enigmă pentru istorici. Navigatorul
Columb arată în jurnalul său că a folosit o parte din
lemnul ambarcațiunii pentru a construi prima colonie
spaniolă, denumită Fuerte de Navidad, însă indică de
asemenea faptul că resturile corabiei rămăseseră în
golful din apropiere la câteva zile după naufragiu
"Toate informațiile geografice și legate de topografia
și arheologia submarină sugerează faptul că este vor-
ba de cunoscuta corabie a lui Columb", susține el.

Cel mai rapid SMS scris vreodată: 18,19 secunde! 
Un tânăr de 16 ani, din Brazilia, este oficial persoana
care scrie cel mai repede mesaje pe telefonul mobil.
Marcel Fernandes Filho a intrat în Cartea Recordurilor
după ce a reuşit să scrie corect un paragraf predefinit
de 25 de cuvinte, în doar 18,19 secunde, cu aproape
o jumătate de secundă mai rapid decât recordul stabilit
anterior. Tânărul a povestit că abilitatea sa ieşită din
comun s-a dezvoltat după 2009, atunci când şi-a dis-
trus calculatorul, ajungând să depindă exclusiv de
smartphone. „Nu am avut bani de un calculator nou
şi am ajuns să fac tot ce aveam nevoie cu telefonul”
a explicat el.
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Cel mai mare dinozaur care a trăit vreodată pe pământ



Corona Brașov va încheia as-
tăzi socotelile cu primul eșalon
fotbalistic al �ării. După un se-
zon nereușit, Corona se va în-
toarce în liga secundă. La
reprezenta�ia de final a Coronei
vor fi prezen�i și cei de la Pe-
trolul Ploiești. Partida va fi găz-
duită de stadionul Tineretului,
începând cu ora 19.45 și va fi
preluată în direct de canalul Dol-
ce Sport. 

„Să terminăm cu capul sus!” Lip-
sită de orice miză, partida de pe
Tineretului va conta doar pentru
statistică. Petrolul nu mai poate
prinde locul 2, iar brașovenii au
de mult soarta pecetluită. Totuși,
cei de la Corona spun că vor să
lase o impresie bună la final.
„Este ultimul nostru meci în liga
1, contra unei echipe foarte bune
a campionatului nostru. Impor-
tant este să facem un meci bun,
să avem o evoluție bună și dacă
se poate să batem echipa lui Adi
Mutu” a declarat mijlocașul Co-
ronei, Alexandru Neacșa. „Vrem
să facem un meci bun și să mai
spălăm din rușinea din ultima
perioadă. Încercăm să ne bucu-
răm de acest ultim joc în prima
ligă și să lăsăm o impresie cât
mai bună” ne-a declarat și
fundașul Rareș Forika. „Vom
aborda jocul cu Petrolul cu gân-
dul de a ieși onorabil de pe pri-
ma scenă, pentru a uita anul de
coșmar pe care l-am avut. Acest
grup l-am construit de la liga a
3-a, poate altele erau rezultatele
dacă majoritatea jucătorilor erau
păstrați. În ultima perioadă am
fost dați peste cap și de pro-
gram, am jucat 4 partide în 10
zile. Am avut probleme cu aci-
dentările, cu suspendările, unii
și-au reziliat contractele, la unele

jocuri am avut pe bancă jucători
de 16-17 ani! Să sperăm că pen-
tru jocul cu Petrolul vom găsi
un unsprezece cu care să ieșim
onorabil din competiție!” a spus
și principalul Coronei, Daniel
Bona. 

Probleme mari de lot. Staff-ul
tehnic al Coronei, are mari pro-
bleme în alcătuirea echipei, pen-
tru jocul cu Petrolul. Damian,
Vlad Munteanu, Florin Manea
și Brata sunt accidenta�i, iar Co-
man și Neacșa sunt incer�i din
cauza unor probleme medicale.
Marc, Poverlovic și Pârvu și-au
reziliat de ceva vreme
în�elegerile avute cu Corona și
nu mai fac parte din lot. Ultimul

pe lista cu rezilieri este Valentin
Balint, care s-a întors la echipa
de la care venise sub Tâmpa sub
formă de împrumut, Dinamo
București.  

Se desființează sau nu echipa?
Viitorul celor de la Corona este
la această oră unul incert. Pri-
marul Brașovului, George
Scripcaru,  a anun�at public că
doar sec�iile de handbal și ho-
chei vor mai fi sus�inute finan-
ciar în sezonul viitor. În aceste
condi�ii, este foarte posibil ca
sec�ia de fobal să fie chiar
desfiin�ată! „Eu sper ca echipa
să continue și în liga secundă,
să nu se desființeze. Pe lângă
Tărlungeni, Brașovul trebuie să

aibă echipă și în liga a doua”,
este de părere fundașul Rareș
Forika. „Îmi doresc ca cei care
conduc această echipă să nu ia
decizia desființării, așa cum se
zvonește în oraș. Să rămânem
în liga a doua, chiar dacă echipa
va fi recontruită cu mulți jucători
tineri. În Brașov, în afară de FC,
nu mai există echipă de fotbal
la niciun nivel! Îmi pare rău că
FC Brașov nu a câștigat jocul
cu Universitatea Cluj, acum va
fi o adevărată finală pentru ei
la Mediaș. Este o luptă acerbă
pentru supraviețuire și îmi do-
resc foarte mult ca stegarii să
se salveze!” a concluzionat prin-
cipalul Coronei, Daniel Bona.

Daniel Bona își dorește ca echipa Corona să nu se desființeze 

Final de aventură
în prima ligă

SPORT 920 mai 2014

A început reprezentația de final! 
Ultima etapă a stagiunii 2013-2014 a fost deschisă aseară
cu partida dintre FC Vaslui și Astra Giurgiu, care s-a terminat
după închiderea ediției. Etapa  cu numărul 34 va continua
astăzi cu alte trei partide: Universitatea Cluj – Pandurii Târgu
Jiu(18.15, Digi Sport), Corona Brașov – Petrolul Ploiești
(19.45, Dolce Sport) și Steaua –Oțelul Galați (20.00, Digi
Sport). Miercuri, 21 mai, sunt programate ultimele cinci
jocuri, în patru dintre acestea fiind implicate formații aflate
în lupta pentru evitarea retrogradării! 

Simona a urcat pe 4!
Simona Halep ocupă locul 4 în ierahia jucătoarelor profe-
sioniste de tenis, dat publicităţii ieri, doar americanca Serena
Williams, chinezoaica Na Li şi poloneza Agnieszka Rad-
wanska fiind mai bine clasate ca sportiva româncă. Cu 5.140
de puncte, Halep, care s-a retras săptămâna trecută în optimi
la Roma, a depăşit-o pe Victoria Azarenka din Belarus, care
a coborât pe 5, cu 4.741. Locul 4 pe care îl ocupă Halep
de astăzi reprezintă cea mai bună poziţie pentru o jucătoare
din România. În clasamentul WTA, Sorana Cîrstea se men-
ţine pe locul 27, cu 1.710 de puncte, iar Monica Niculescu
a urcat de pe 78 pe 75, cu 785 puncte.

Prea scumpi pentru Primera Division? 
Cosmin Contra a salvat-o pe Getafe de la retrogradare, dar
a mărturisit că încă nu cunoaşte de ce resurse va dispune
din partea conducerii şi că va avea o discuţie în cel mai
scurt timp pentru a pune la punct planul pentru anul com-
petiţional următor. „Eu voi vorbi cu Ciprian Marica şi voi
vedea ce se va întâmpla. Până la urmă intervine şi bugetul
clubului. Dacă se va înţelege cu şefii la bani, m-aş bucura
să rămână. Ajutat de mine, împins de la spate, în sezonul
următor va fi un atacant care va marca de la 10 goluri în
sus. Nu am avut timp să îmi fac programul de pregătire
pentru vară, nu ştiu cine rămâne în sezonul următor, nu ştiu
bugetul, nu ştiu nimic. Voi avea o întâlnire cu şefii şi vom
pune totul la punct. Nu ştiu dacă voi avea buget pentru a
aduce jucători din România. La sumele care se vehiculează
pentru fotbaliştii din Liga I, cred că va fi destul de greu. Dacă
voi avea bani, mă voi gândi şi la varianta asta”, a spus Contra. 

Rezultate remarcabile la ju jitsu! 
Sportivii de la CS Kokoro Brașov, s-au comportat excelent
la Campionatul Național de ju jitsu, competiție care a fost
găzduită de sala sporturilor Dumitru Popescu Colibași și
care a fost rezervată copiilor și cadeților. În total, sportivii
antrenași de Lucian Bogluț și Ciprian Bucur au “adunat” 16
medalii, petru dintre acestea fiind de aur. Alina Lighici a
obținut două titluri de campioană, iar Andreea Ciornei și
Adrian Bogluț au urcat și ei pe cea mai înaltă treaptă a po-
diumului! Antonia Bălăşcău, David Gordan, Bogdan Hrişcă
și Kiralyhalmi Gusztav, au intrat în posesia medaliilor de ar-
gint, iar Alexandra Panciuc, Anisia Butnariu, Oana Pascu,
Adrian Bogluţ, Andrei Cărăuş, Denis Vieru, Csutak Zsolt și
Alin Ştefănoaia au pus la gât medaliile de bronz. CS Kokoro
Braşov a devenit vicecampioană naţională, după ce a încheiat
pe locul secund la proba de fighting. 

United are manager nou!  
Manchester United a anunțat pe site-ul oficial că l-a numit
pe olandezul Luis Van Gaal în funcția de manager. Van Gaal
(62 de ani) a semnat un contract valabil pe 3 ani și va prelua
clubul de pe Old Trafford după Campionatul Mondial din
Brazilia, unde va conduce echipa națională a Olandei. „Am
reușit să ne asigurăm serviciile unui manager de top, unul
dintre cei mai buni din lume la momentul actual. Van Gaal
a avut realizări deosebite în timpul carierei sale și climatul
de pe Old Trafford îi va permite să scrie istorie pe banca lui
United” au declarat oficialii „diavolilor”. „Mi-am dorit întot-
deauna să antrenez în Premier League. Sunt foarte mândru
că am ajuns la cel mai mare club din lume. Acest club are
ambiții mari și la fel și eu. Împreună sunt convins că vom
realiza lucruri mărețe” a declarat Louis van Gaal. Olandezul
care a mai pregătit în cursul carierei sale echipeleAjax Am-
sterdam, FC Barcelona şi Bayern Munchen, devine astfel
primul antrenor străin din istoria lui Manchester United, for-
maţie care a avut până în prezent doar tehnicieni din Marea
Britanie. Stafful lui Van Gaal va fi completat de Ryan Giggs,
Marcel Bout și Frans Hoek.

Corona Brașov joacă astăzi ultimul meci în primul eșalon

Care pe care, la Mediaș!  
FC Brașov va juca mier-

curi, la Mediaș, o partidă
decisivă pentru men�inerea
în prima ligă. Stegarii nu au
voie să piardă jocul cu cei
de la Gaz Metan ca să con-
tinue și în sezonul viitor în
primul eșalon. Aflat în re-
facere după opera�ia de rup-
tură de ligamente, portarul
galben-negrilor, Andrei Ma-

rinescu, este convins că FC
Brașov nu va pierde la
Mediaș. „Presiune va fi și
pe noi, dar și pe gazde. Cred
că nu va fi un meci specta-
culos, fiecare echipă își va
urmări interesul. Mai am un
an de contract cu FC Brașov
și sper să-l duc până la ca-
păt, în prima ligă!”, a spus
Marinescu în cadrul emisiu-

nii 100% Sport, difuzată
asaeră pe canalul Mix 2 Tv.
„Mergem la Mediaș să
obținem un rezultat favora-
bil. Băieții sunt montați, re-
buie să trecem acest ultim
hop și apoi să ne bucurăm
de rezultatul muncii noastre.
Cred că orice rezultat în afa-
ră de o înfrângere este unul
care ne salvează. Teoretic,

și cu un insucces putem scă-
pa, dar mergem la Mediaș
să nu pierdem. Până acum
nu ne-a mers prea bine în
deplasări, dar poate va veni
descătușarea în acest ultim
joc. Îmi doresc ca meciurile
din această etapă să fie ju-
cate doar pe teren!” a de-
clarat principalul galben-
negrilor, Cornel �ălnar.

Pagină realizată de Marian Botezatu
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În această săptămână,
la Teatrul „Sică Alexan-
drescu” Braşov sunt
programate următoare-
le spectacole.

Mâine, 21 mai
OLENKA de Vasili Sigarev

la sala Studio, de la ora 19.00
Regia: Sânziana Stoican.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Joi, 22 mai 
OLENKA de Vasili Sigarev

la sala Studio, de la ora 19.00
Regia: Sânziana Stoican.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Vineri, 23 mai
POVESTIRI ALESE de Do-

nald Margulies la sala Studio,
de la ora 19.00.

Regia: Vlad Zamfirescu.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Sâmbătă, 24 mai
CEL DE LÂNGĂ TINE de

David Lindsay Abaire la sala
Studio, de la ora 19.00. 

Regia: Vlad Zamfirescu.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Duminică, 25 mai 
FAZANUL de Georges Fey-

deau la sala Operei Braşov,
de la ora 19.00. 

Regia: Cristian Hadji-Culea
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi te bucuri de ceea ce vezi şi de ceea ce te în-
conjoară. Nu ţine doar pentru tine frumuseţile vieţii, ci îm-
părtăşeşte-le prietenilor şi familiei. 
Taur. Astăzi iese la iveală faptul că eşti cu mult diferită faţă
de cei din jurul tău, dar asta nu înseamnă că e ceva în ne-
regulă. Încearcă să îi faci şi pe ceilalţi să vadă lumea altfel.
Gemeni. Trebuie să înveţi să îi asculţi şi pe cei din jurul tău,
nu întotdeauna doar tu ai cele mai bune idei. E posibil ca
cineva să fie o sursă reală de inspiraţie.
Rac. Astăzi totul se învârte în jurul banilor, cum să îi înmul-
ţeşti, dar şi cum să îi cheltui. Cu multă muncă o să ai parte
de tot confortul la care ai visat. Urmează-ţi visul! 
Leu. Ai nevoie de adrenalină astăzi, aşa că ia măsuri şi în-
cearcă ceva îndrăzneţ. Sună-ţi prietenii şi fă-le o astfel de
propunere, a venit momentul să te distrezi cu adevărat! 
Fecioară. Eşti tentat/ă să faci o tranzacţie astăzi, dar ai grijă
să nu fie o decizie impulsivă. Gândeşte-te bine dacă ai nevoie
să îţi cumperi acel obiect, iar apoi treci la acţiune. 
Balanţă. Trebuie să te ocupi mai mult de iubita ta/ iubitul
tău, şi dacă nu ai unul, e timpul să îţi faci. Iar dacă nu îţi
merge bine în relaţia existentă, trebuie să iei măsuri.
Scorpion. Trebuie să înveţi să mai laşi de la tine dacă vrei să
ai parte de linişte, dar şi de o evoluţie. Poate fi vorba de
viaţa ta privată, dar se poate aplica şi în cea profesională. 
Săgetător. E foarte important ca astăzi să încerci să îţi faci
o imagine bună, mai ales în faţa superiorilor. Nu va fi deloc
greu, energia şi astrele sunt de partea ta. 
Capricorn. Simţi că trebuie să iei o decizie majoră cu privire
la viaţa ta de acum înainte? E vorba de cumpărarea unei
locuinţe sau a unei maşini? Analizează bine situaţia.
Vărsător. Nu începi săptămâna în forţă, dar încerci să îţi intri
în ritm cât poţi de repede. Fii deschis/ă şi primeşte ajutorul
celor care ţi-l oferă, este binevenit în acest moment. 
Peşti. Pentru a putea avea şanse reale, trebuie să crezi în
ceea ce alegi să faci. Altfel nu vei reuşi să convingi pe nimeni,
iar astăzi nu este o zi bună pentru a trece la acţiune.

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

BORGMAN
-PREMIERĂ-
tarif unic: 10
lei/bilet
(N-15) 113
minute, Thriller
ora: 14:00

VECINI DE
COŞMAR -
PREMIERĂ-
(N-15) 96
minute,
Comedie
orele: 15:00,
19:00, 21:00

GODZILLA -
3D-
-PREMIERĂ-
(AP-12) 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:30, 20:45

VIOLETTA ÎN CONCERT 
(AG) 100 minute, Muzical
ora: 13:15

SELFIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
ora: 17:00

CEALALTĂ FEMEIE 
(AP-12) 123 minute,
Comedie
orele: 19:15, 21:30
GIGOLO DE OCAZIE 
(AP-12) 98 minute,
Comedie
ora: 16:45

UIMITORUL OM-
PĂIANJEN 2 -3D-
(AP-12) 142 minute,
Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 18:00

RIO 2 -3D-
(AG) 101 minute, Animaţie,
Aventuri, Comedie, Familie,
dublat
ora: 13:00

Anunţ important!
„Ne cerem scuze, din motive care nu ţin de noi, filmul
românesc Senatorul melcilor programat pentru
astăzi, la ora 17.00, la Mansarda Casa Baiulescu, s-a
anulat”, au transmis reprezentanţii Bibliotecii
Judeţene Braşov. 

Expoziţii 

◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muscha lek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15. 
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov, din
B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). 
◾Expoziţia temporară Tradiţii şcolare bra şo -
vene în Liceele Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până în luna
iunie 2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei
Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15. 
Program de vizitare: 
Marţi-Dumincă, orele 9.00-17.00. 
◾ Epoziţia De la căruţă la zborul cu motor la
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia este
găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa 
Sfatului nr. 30. 
◾ 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 cu valoare docu -
mentară.

Astăzi în Braşov

Spectacole la
Teatrul Dramatic
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Sudoku

3 9 5 6 1
4 7

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

3 4
1 8 2 3 6

Rezolvare sudoku din numărul trecut

„Visul meu” – „cel mai
mare spectacol de iluzionism
ţinut vreodată în România”
vine la Braşov luni, 26 mai,
la Reduta, la ora 19.30. Show-
ul este, totodată, şi o poveste
de viaţă în care iluzionistul
român Lorenzo-Cristian do-

vedeşte că visele pot deveni
realitate. Pentru acest show,
Lorenzo a lucrat doi ani şi
pune în scenă un spectacol
unic, atât prin decor, efecte
speciale, cât şi prin personaje.
Biletele costă 85 lei şi se gă-
sesc online pe Bilete.ro.

Spectacol de iluzionism la
Centrul Cultural Reduta ◾ Soacra: – Ieri am trecut pe

lângă casa voastră.
Ginerele : – Iţi mulţumesc.

◾ – Dragă bărbate, medicul mi-
a recomandat să călătoresc mult.
Unde ai vrea să mergem?
– La alt medic.

◾ O femeie nervoasă îşi sună

bărbatul:
– Pe unde naiba eşti?
– Draga mea, ştii magazinul ăla
de bijuterii unde ai văzut inelul
ăla imens cu diamant? Mi-ai spus
că te-ai îndrăgostit de el iar eu
ţi-am zis că într-o zi o să ţi-l cum-
păr...
Femeia, cu un glas moale:
–  O f ,  . . .  i u b i t u l  m e u ,  d a  î m i
amintesc.
– Ei, eu sunt la barul de lângă.

Bancuri

2 6 1 4 9 3 5 8 7
9 8 3 6 7 5 1 4 2
4 5 7 8 2 1 3 9 6
1 9 6 2 5 4 7 3 8
8 7 4 3 1 6 9 2 5
5 3 2 9 8 7 6 1 4
6 1 9 7 4 8 2 5 3
3 4 5 1 6 2 8 7 9
7 2 8 5 3 9 4 6 1
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Din presa maghiară
Aniversarea zilei de 10 Mai la Braşov

Ziua de 10 Mai a fost sărbătorită cu mare fast şi la Braşov. La pri-
mele ore ale dimineţii s-au tras mai multe salve de tun. La ora 10
la fiecare biserică din oraş s-au ţinut slujbe unde au participat şi
autorităţile locale. După slujbă, generalul de divizie Ilie Partenie a
salutat Garda de Onoare, şi la 11.30 a început defilarea trupelor
armate în faţa tribunei de pe bulevardul Regele Ferdinand. Defilarea
a fost condusă de generalul Carlaont.
Parada militară a fost urmată de o recepţie la Prefectură, unde au
rostit discursuri festive primarul Braşovului, comandantul Garni-
zoanei, delegaţii Justiţiei şi reprezentanţii bisericilor. În numele cre-
dincioşilor minoritari a vorbit preotul catolic Péter Antal. 
Partenie Ilie a subliniat rolul important al armatei, ea fiind scutul de
apărare al ţării. Colonelul Tocineanu a mulţumit în numele Guvernului
pentru discursurile înălţătoare, a evocat semnificaţia zilei de 10
Mai, ca Ziua Independenţei României, apoi a salutat Casa Regală
şi pe Înălţimea Sa.
După-amiază, la ora 16.30 în sala Astra, elevii de gimnaziu au sus-
ţinut un spectacol omagial. Spectacolul a fost deschis de discursul
profesorului Octav Suluţiu. Această zi de sărbătoare a fost închisă
de defilarea cu făclii a grupurilor de elevi.

Május Tizedike az országban: Brassó ünnepe. 
În: Brassói Lapok, nr.107, 13 mai 1938

Ieri după-amiază, întuneci-
mea de soare s-a putut observa
bine şi în părţile noastre. Un
nor ce stătea înaintea soarelui
făcea posibil, ca omul, chiar şi
cu ochii liberi, să poată obser-
va fenomenul. Întunecimea a
durat cam două ore, ajungând

culmea la orele 17.00, când
trei din patru părţi ale soa-
relui erau acoperite de umbra
lunii. În piaţa oraşului nostru
şi pe culmile din apropiere,
cetăţenii priveau fenomenul,
unii cu ochii liberi, alţii cu
sticlă afumată sau colorată.

S-a deschis frumoasa grădi-
nă a Hotelului „Pomul Verde”
(azi clădirea din strada Lungă
nr. 14) şi stă deschisă la dis-
poziţia publicului împreună cu
spaţiosul pavilion de sticlă. Vor
urma în curând în acest loc
concerte, primul va fi lunea
viitoare, din partea muzicii mi-
litare sub conducerea dirigen-
tului său. În privinţa mâncării
şi a băuturilor, publicul e bine
şi promt servit la acest hotel,
atât de potrivit, întocmit mai
ales pentru sezonul de vară.

Gazeta de Transilvania,
nr.110, 17 mai 1900
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Tinerii plasticieni braşoveni,
constituiţi în formaţia „Ate-
lier T”, găzduiţi în mai 1980
la Galeriile „Victoria”, şi-au
focusat activitatea expoziţio-
nală pe o temă bine stabilită:
Studiul ca modalitate investi-
gare în real”, nota în „DN”
criticul de artă Anca Pop. 

Expoziţia de la „Victoria”
era, desigur, un început, o
„primă încercare de concre-
tizare a obiectivelor propuse”.
Constituit pe afinităţi de vârs -
tă, de procupări, în cadrul că-
rora existau diversificările
legate de genul abordat, „Ate-
lier T” promitea manifestări
expoziţionale lunare, „axate
pe o problematică precisă, în

care accentul să cadă şi pe
specificul oraşului nostru”. 

Din păcate, raportată la pro-
gramul propus, expoziţia din
mai 1980 era „cel puţin deru-
tantă”. În primul rând, prin
participare. Deşi Filiala Braşov
a U.A.P. număra circa 40 de
tineri absolvenţi sau membri
stagiari, la expoziţia de la Ga-
leriile „Victoria” nu erau pre-
zenţi decât 9 tineri: Anca
Crăciun, Veronica Bodea-Ta-
tulea, Georgeta Nistor, Corne-
liu Mihai, Olimpiu Bandalac,
Waldemar Mattis-Teutsch, Oc-
tavian Sassu-Ducşoara, Nico-
lae Daicu, Tudor Şerban. 

Să fi fost vorba de o „auto -
exigenţă exagerată”, sau tema

în sine i-a luat pe nepregătite,
se întreba Anca Pop. Mergând
pe o ierarhie valorică şi nu
cantitativă, Anca Pop îşi pu-
nea întrebarea: „ce se întâm-
plă cu restul de tineri?” 

Un al doilea aspect: plasticie-
nii care au expus erau în bună
măsură deja cunoscuţi publicu-
lui prin creaţia lor anterioară,
prin „probitatea profesională”.
Iată însă că dacă unii propuneau
„lucrări noi, cu frământări de
moment, cu caracter de atelier”,
alţii au prezentat lucrări „care
au populat deja expoziţii perso-
nale sau colective precedente”.
 Totodată, o parte din lucrări „se
aliniau temei, pe când  altele...
Or, să nu uităm, că unul din

scopurile Atelierului T este toc-
mai dezbaterea, analiza”, su-
blinia Anca Pop. Dacă este aşa,
atunci, cinstit vorbind, o lucrare
care a trecut prin „focul” pu-
blicului, al criticii, „ce proble-
me noi mai poate pune?”
Ceea ce prezintă „Atelierul T”
la această expoziţie se înscria
pe linia unei „creaţii lente şi
cursive”. Căci, „aflându-ne
într-o expoziţie de tineret, nu
putem să nu ne întrebăm unde
este îndrăzneala, spiritul no-
vator, stimulat de prefacerile
în mijlocul cărora trăim?” se
întreba în final Anca Pop. 

„Drum Nou” – mai 1980

Cunoscutul artist braşo-
vean, al cărui nume evocă
o perioadă de intense cău-
tări şi de succese remarca-
bile, consemnate în ţară şi
în străinătate este totuşi,
încă prea puţin cunoscut de
noile generaţii de iubitori
de artă. Bogata sa operă se
cuvine valorificată din plin.
În acest sens, de pildă, pe
cînd o cuprinzătoare retros-
pectivă Mattis Teutsch, la
Braşov?

Revista Astra
august 1966

Mihaela Lupu

Iulian Cătălui Bianca Osnaga

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Invitaţie la Hotelul
„Pomul Verde”

„Atelier T” la începutul existenţei sale

20 mai 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii 
2. Consiliul Judeţean Braşov 
3. AJOFM Braşov 
4. Spitalul Judeţean Braşov 
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
6. Casa de Asigurări de Sănătate 
7. Maternitatea Braşov 
8. Spitalul CFR 
9. Magazinele

◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp

10. Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Întunecime de soare,
văzută de la Braşov

NUD – sculptură
de Mattis Teutsch
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Dacă în cazul unui
om obişnuit ale-
gerea maşinii se
face „după bu-
get”, la cei mai bo-
gaţi oameni din
lume acest impe-
diment dispare.
Cu toate acestea,
o  b u n ă  p a r t e
 dintre ei nu ies în
evidenţă prin au-
tomobilul pe care
îl conduc, ba chiar
dimpotrivă. 

M a r k  Z u c k e r b e r g ,
 fondatorul Facebook,
conduce în prezent un Volks -
wagen GTI al cărui preţ nu
depăşeşte 30.000 de dolari,
după ce o bună perioadă a cir-
culat cu o Acura TSX.

Larry Ellison – Nu la fel de
modest este fondatorul Ora-
cle, locul şase în topul miliar-

darilor lumii, care are în ga-
rajul său, printre altele, un
McLaren F1 care l-a costat
3,6 milioane de dolari.

Bill Gates – Fondatorul
Micro soft şi, în acelaşi timp,
cel mai bogat om de pe pla-
netă, pare să fi făcut o pasiune

pentru maşinile produse de
Porsche. Printre modelele de-
ţinute de el se numără 911
Carrera, 959 Coupe şi 930
Turbo.

Warren Buffet – Şeful Berk -
shire Hathaway este al treilea
în topul celor mai bogaţi oa-

meni ai lumii,
însă maşina pe
care o conduce
nu este deloc
una extravagan-
tă. El deţine un
Cadillac DTS a
cărui valoare
este de aproxi-
mativ 45.000
de dolari. 

Eric Schimdt –
Directorul exe-
cutiv de la
Google este un
ecologist con-
vins şi conduce
o Toyota Prius.

Ingvar Kamprad – Fondatorul
IKEA este recunoscut pentru
promovarea constantă a unui
mod de viaţă chibzuit. Deşi
are o avere de 4,2 miliarde de
dolari, conduce... un Volvo
240 din 1993, estimat la
1.500 de dolari.

Oamenii de succes
şi maşinile lor 

Mai puţine maşini second hand înmatriculate 
Numărul autoturismelor se-

cond-hand înmatriculate în
primele patru luni ale anului,
în România, a scăzut cu
aproape 10%, până la 64.286
de unităţi, mărcile preferate
ale românilor fiind Volkswa-
gen, Opel şi Ford, arată sta-
tistica Direcţiei Regim
Permise de Conducere şi În-
matriculare a Vehiculelor.
Anul trecut în primele patru
luni au fost înmatriculate
71.324 de autoturisme se-
cond-hand. 

Potrivit DRPCIV, în pri-
mele patru luni ale acestui an,

marca Volkswagen a rămas
în preferinţele românilor, cu
18.045 exemplare (+3,51%
comparativ cu perioada simi-
lară din 2013), urmată de
Opel (11.424 unităţi, -5,28%)
şi Ford (7.578 unităţi, -
11,62%). Pe locurile urmă-
toare s-au poziţionat: Audi –
cu 4.351 de unităţi second-
hand înmatriculate (-13,62%
faţă de primele patru luni din
2013), urmat de BMW – cu
4.050 unităţi (-11,26%), Sko-
da – cu 2.813 (-6,85%), Re-
nault (2.577 unităţi, -19,11%)
şi Mercedes Benz – cu 2.521

unităţi (-16,44%).
La capitolul mărcilor ex-

clusiviste, românii au conti-
nuat să fie, în general,
constanţi în alegere. Astfel,
în primele trei luni ale anului,
au fost înregistrate următoa-
rele modele rulate: MINI
(223 unităţi), Volvo (87), Ja-
guar (36), Maserati (5) şi Fer-
rari (3).

În ceea ce priveşte înma-
triculările noi de autovehicule,
acestea au crescut, în aprilie,
cu 0,43%, în timp ce la au-
toturisme s-a consemnat o
scădere de aproape 6%.

Noul Hyundai Elantra şi în România 
Hyundai Elantra facelift

este disponibil în reţeaua de
distribuţie autorizată Hyundai
Auto România, preţurile de
vânzare pornind de la 14.016
euro, inclusiv TVA.

Modelul este disponibil în
România cu motorizare pe
b e n z i n ă ,
clienţii

putând opta între transmisia
automată şi cea manuală, am-
bele dotate cu şase trepte de
viteză, precum şi între două
variante de echipare.

„Elantra facelift se diferen-
ţiază de generaţia anterioară
în materie de design, printr-o

grilă recon-
struită,

proiectoare de ceaţă, bară de
protecţie faţă, dar şi prin re-
modelarea părţii din spate.
Deşi ampatamentul modelului
Elantra a rămas neschimbat,
măsurând 2.700 mm, dimen-
siunile noii versiuni au fost
adaptate pentru a genera mai
mult spaţiu, atât pentru pasa-
geri, cât şi pentru bagaje (mai
lung cu 20 mm)”, potrivit unui

comunicat al Hyundai Auto
România.

Pentru achiziţia
prin programul de
stimulare a înnoirii
parcului auto na-
ţional, preţurile de

vânzare pornesc de
la 12.516 euro.

Ford va lansa 25 de modele noi în Europa
Al doilea mare producător auto din SUA vrea să introducă
25 de modele noi în Europa în următorii cinci ani. Pro-
ducătorul auto american Ford se bazează pe noile
 modele şi pe stabilizarea pieţelor pentru a-şi majora anul
acesta vânzările în Europa, după ce livrările în regiune
au urcat în aprilie cu 6,6%, datorită majorării cererii în
Marea Britanie, Franţa şi Spania, transmite Reuters.
Luna trecută, Ford a livrat pe cele 20 de pieţe auto euro -
pene un număr de 99.700 unităţi, faţă de 93.500 vehicule
în aprilie 2013. Modelul sub-compact Fiesta a înregistrat
în aprilie o creştere a vânzărilor de 14%, dar a crescut
cererea şi pentru SUV-ul compact Kuga şi minivanul
Tourneo Connect. În România, Ford Motor a început
anul trecut producţia de serie a noului model de auto-
mobile Ford B-Max la fabrica din Craiova. Noua fabrică
de producţie a vehiculelor de la Craiova este rezultatul
unei investiţii de peste 500 de milioane de euro (aproape
650 milioane de dolari) efectuate de Ford.

Producţie în scădere la Dacia Mioveni
Compania Dacia estimează o scădere a producţiei cu
20.000 – 30.000 de maşini în 2014, comparativ cu anul
anterior, din cauza mutării la uzina Renault din Tanger
(Maroc) a unei părţi a producţiei modelului Sandero.
După recordul de aproape 343.000 de automobile pro-
duse în 2013, Dacia estimează o producţie de 310.000 –
320.000 de unităţi în 2014, a declarat preşedintele
 director general al Dacia, Nicolas Maure. El a explicat
aceasta posibilă scădere prin transferul de activitate în
ceea ce priveşte producţia Sandero de la Mioveni la
uzina din Tanger, care a demarat în toamna anului trecut
o a doua linie de producţie. Uzina Dacia de la Mioveni
produce modelele Logan, Logan MCV, Sandero, San-
dero Stepway, Duster şi Renault Symbol, iar uzina
 Renault din Maroc produce modelele Sandero, Dokker,
Dokker Van şi Lodgy.

Patriotism şi modestie: patronul suedez al IKEA, Ingvar Kamprad, conduce un Volvo din 1993


