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VALUTĂ

Nu va fi război
la Marea Neagră

În urma referendumului de
duminică, nu există riscul
unui război în Crimeea, asi-
gură preşedintele României. 
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METEO

După o noapte cu vânt extrem de puternic braşovenii s-au confruntat
cu maşini avariate, geamuri distruse, copaci şi acoperişuri smulse

Un preot din Braşov este cer-
cetat pentru abuz în serviciu
de către poliţişti. Este vorba
de preotul Andrei Sicoe, de
63 ani, din municipiul Bra-
şov, care percepe tarife şi
taxe pentru locuri de veci în
condiţii ilegale. Şi asta nu e
tot! Terenul pe care popa a

amenajat cimitirul este al Re-
gionalei CFR din Braşov, iar
legea interzice orice acţiune
cu locuri de veci dacă Paro-
hia nu are pământul în pro-
prietate. Avocatul părintelui
Andrei Sicoe, Ioan Terţa, ne-
agă toate acuzaţiile aduse
clientului său. 

Doi sportivi din lotul naţional
de lupte greco-romane, Alin
Alexuc şi Tomi Hînoveanu, au
fost reţinuţi, după ce au bătut
un poliţist în civil în noaptea
de sâmbătă spre duminică, pe
strada Republicii din Braşov.
Împreună cu alţi doi colegi de
lot, Dorin Pârvan şi Attila Ta-

maş (Steaua), s-au luat de o
fată la ieşirea dintr-un club, iar
iubitul acesteia i-a sărit în aju-
tor. În conflict s-a implicat şi
un poliţist în civil, care i-ar fi
dat cu spray paralizant în faţă
lui Pârvan. Ceilalţi trei sportivi
au sărit şi l-au batut pe poliţist,
care a ajuns la spital.

Ultima oră: luptători reţinuţiUnii fac din moarte „afacere”

Parţial noros
3°C /11°C

Furtuna 
a făcut prăpăd
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Premieră în
tenisul feminin 

Simona Halep ocupă locul 5
în clasamentul WTA, cea
mai bună clasare a unei ro-
mânce în ierarhia mondială.

Documentar foto
la Reduta 

În această seară la Reduta
va putea fi urmărit docu-
mentarul „Muntele care l-a
vrăjit”, de Ver Nastasi. 
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Autorităţile au făcut ieri un bilanţ
al pagubelor provocate de vântul
puternic din noaptea de duminică
spre luni. Pompierii au intervenit
în mai multe zone din oraş. Din

fericire, nimeni nu a fost rănit.
Cel mai grav incident provocat de
furtună a fost în cartierul Răcă-
dău, pe strada Vasile Alecsandri,
unde un acoperiş al unei hale a

fost smuls de vânt şi a ajuns în
stradă, unde a avariat două auto-
turisme, printre care şi o maşină
de poliţie care intervenise în
zonă, dar şi geamurile bal coa ne -

lor a două apartamente din blocul
învecinat. Aproape toată ţara a
fost duminică sub cod galben de
vânt. La Braşov, codul s-a prelun-
git până luni ora 18. pag. 3
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Măsurile adoptate recent de Guvernul
României pentru combaterea fenomenului
extremist vin chiar la împlinirea a 70 de
ani de la declanșarea Holocaustului în Un-
garia și în alte @ări din regiune.

„O reacție a Guvernului legată de eve-
nimentele recente, petrecute la Târgu Mureș,
este pe deplin justificată. Nu trebuie să fie
tolerată nicio acțiune care poate periclita
statul român și ordinea de drept, mai ales
că prin aceste acțiuni nu s-a adus atingere
doar ordinii publice, ci și unor valori
constituționale fundamentale“, precizează
într-un comunicat de presă senatorul PNL
Sebastian Grapă.

El a precizat că există în „Constitu@ia Ro-
mâniei prevederi clare în această direc@ie,
iar aici amintesc prevederile articolului 1:
România este stat naţional, suveran şi in-
dependent, unitar şi indivizibil. De aseme-
nea, avem un act normativ care are menirea
de a combate orice manifestare cu caracter

fascist, OUG 31/2002 privind interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, iar
prevederile acesteia trebuie să producă efec-
te juridice. Apreciez ca fiind salutară decizia
Ministerului Afacerilor Interne, ca o serie
de cetă@eni maghiari, membri ai unor

forma@iuni extremiste, sau chiar neo-naziste,
să fie declara@i persoane indezirabile pe te-
ritoriul României“.

În opinia parlamentarului brașovean, Ro-
mânia trebuie să ac@ioneze în continuare
cu fermitate în direc@ia impunerii unor de-
cizii clare în direc@ia combaterii oricărei
forme de manifestare a curentelor neo-fas-
ciste, pentru apărarea drepturilor omului și
a siguran@ei na@ionale. „De asemenea, amin-
tesc prevederile OUG 194/2002, conform
cărora orice cetățean străin care prezintă
un pericol pentru ordinea publică din Ro-
mânia poate fi oprit de autoritățile de fron-
tieră să intre pe teritoriul țării. Nu pot intra
nici străinii care au fost declaraţi indezirabili
și pe numele cărora s-a instituit măsura in-
terzicerii intrării în România, ori alte per-
soane care  prezintă un pericol pentru apă-
rarea și siguranța națională, ordinea, să-
nătatea ori morala publică.“, a declarat Gra-
pă. S.D.

Sfârșit de martie ploios
Prognoza Administraţiei Naţionale de

Meteorologie /ANM/, valabilă pentru in-
tervalul 17-30 martie, prevede un regim
termic, în medie, cu 5 grade Celsius peste
normalul perioadei, însă, de la începutul
săptămânii viitoare, timp de patru zile, va
ploua în majoritatea regiunilor, iar cantităţile
de apă vor fi, în general, moderate.

În Transilvania, în prima săptămână de
prognoză, valorile termice diurne vor fi cu
aproximativ 5 grade mai ridicate decât cele
normale pentru a doua jumătate a lunii

martie, cu medii ale maximelor
între 13 şi 15 grade, până pe 21
martie, şi între 16 şi 18 grade în
intervalul 22-24 martie. În a doua
săptămână, o uşoară răcire aduce
regimul termic la normal, cu ma-
xime de 12-13 grade până la sfâr-
şitul lunii. Pe tot parcursul intervalului de
prognoză, minimele nocturne vor avea doar
variaţii nesemnificative, situându-se, în me-
die, între 0 şi 3 grade Celsius, cu cele mai
scăzute valori pe 19 şi 21 martie, dar şi

între 28 şi 30 martie. Vor cădea ploi slabe,
izolat, pe 17 şi 19 martie. Ulterior, proba-
bilitatea pentru precipitaţii va creşte abia
după data de 24 martie, iar pe 24 şi 25 mar-
tie ploile pot fi moderate cantitativ. L.A.

Președintele Tra-
ian Băsescu a de-
clarat,  ieri, că, în
urma referendu-
mului de dumi-
nică, nu există
riscul unui
război în Cri-
meea şi că ţara
noastră nu este
în pericolul unei
gresiuni din par-
tea Rusiei sau
Ucrainei.

Nu va fi război în
zona Mării Negre şi
nici nu există riscuri
de securitate directe, a dat asi-
gurări preşedintele.

„Categoric nu, nu ne temem
de război. Nici în regiunea Mă-
rii Negre, nici în Ucraina, cu
atât mai puțin în Crimeea. În
Crimeea nu se schimbă nimic
din punct de vedere militar. În
niciun caz românii nu trebuie
să se teamă de o agresiune din
partea Rusiei sau Ucrainei.

Dacă am fi fost în pericol direct
aș fi spus-o. Dar nu avem ris-
curi directe de securitate, în
ceea ce privește riscurile regio-
nale, acestea sunt în creștere.
Pentru mine, ce s-a întâmplat
în Crimeea este o proiecție
pentru un scenariu posibil în
Republica Moldova. În niciun
caz România nu va interveni
militar, să tăiem din capul lo-

cului că România
va interveni de capul ei în Re-
publica Moldova”, a spus Tra-
ian Băsescu.

"Deocamdată, Moldova și-
a asumat un statut de neutra-

litate. Adesea am de-
pistat aproape o plă-
cere a politicienilor
moldoveni la vârf să
bârfească mai degra-
bă România decât
Federația Rusă.
Abordarea politică la
Chișinău e una ris-
cantă, de a nu spune
direct în față la Mos-
cova cum vor să re-
zolve problema trans-
nistreană, cum vor să

evolueze spre
Vest. În Re-
publica Mol-
dova avem o
major i ta te
proeuropeană
la guvernare
care nu
îndrăz nește să-
i spună Rusiei

ce e de spus, și avem o poziție
anti-europeană puternică. Nu
e un parcurs garantat al Repu-
blicii Moldova spre UE”, a
adăugat Băsescu.

Nu există pericol de război  la granițele României

Nu va fi război în
zona Mării Negre 

Ponta a scăpat de dosarul de plagiat. Premierul Victor Ponta
nu va fi cercetat pentru plagiat. Contestaţia formulată în
instanţă prin care s-a cerut infirmarea soluţiei de
neîncepere a urmăririi penale date de procurori şi redes-
chiderea dosarului a fost respinsă, ieri, de instanţa supre-
mă. Decizia Înaltei Curţi este definitivă. Procurorii de la
Parchetul General au dat NUP în dosarul de plagiat al lui
Ponta anul trecut imediat ce la cârma instituţiei a fost in-
stalat Tiberiu Niţu. 
Medic: Creşterea şomajului a dublat numărul depresiilor.
Creşterea numărului persoanelor care se află în pragul
şomajului sau care şi-au pierdut locul de muncă după 20
de ani, în medie, de activitate a dus la dublarea numărului
depresiilor, a declarat, ieri, dr. Simona Trifu, medic psihiatru
şi cadru didactic la UMF "Carol Davila" din Capitală, citat
de Mediafax. Potrivit medicului, criza economică a generat,
în România, tot mai multe situaţii în care unele persoane
ajung la psihiatru cu stări depresive de diferite intensităţi.
"Statisticile oficiale arată că rata şomajului a fost în ianuarie
de 7,3 la sută, în creştere aproape continuă de la declan-
şarea crizei. În astfel de situaţii, importantă este vârsta
(persoanei vulnerabile - n.r.). Pot să confirm că există un
sector populaţional major afectat, cuprins între 40 şi 50
de ani - cu un procent estimat de peste 39 la sută din
totalul şomerilor -, cu vechime în muncă în medie în jurul
a 20 de ani şi un nivel mediu de calificare. Numărul estimat
al persoanelor în această situaţie care manifestă tulburări
psihice s-a dublat în ultimul an. Primul episod depresiv
apare, de cele mai multe ori, în intervalul a şase luni după
pierderea locului de muncă şi poate reprezenta poarta de
intrare în circuitul psihiatric", a precizat dr. Simona Trifu.
Medicul este de părere că depresia ar putea deveni, în
viitorul apropiat, cea mai răspândită afecţiune. 
Veste tristă despre victima medicului Ciomu. În 2004, viața lui
Ion Jiga nu avea să mai fie la fel după ce medicul Naum
Ciomu l-a mutilat în timpul unei intervenții chirurgicale. În
urmă cu câteva zile, victima a primit o veste îngrozitoare.
Doctorii i-au spus că va trebui să stea prin spitale pentru
tot restul vieții, scrie Cancan. Ion Jiga a trecut de nenu-
mărate ori prin sălile de operație pentru reconstrucția or-
ganului, iar când credea că lucrurile merg spre bine, pro-
blemele de sănătate s-au înmulțit. Către sfârșitul anului
trecut, bărbatul a suferit o nouă intervenție chirurgicală,
pentru a i se curăța uretra, notează sursa citată. Operația
s-a desfășurat cu succes, dar se va lovi de această pro-
blemă tot restul vieții. Va trebui să vină în fiecare an la
spital pentru a se opera.
Veneţia vrea separarea de Italia. În perioada 16-21 martie, lo-
cuitorii Veneției  sunt chemați la referendum  pentru a de-
cide  dacă doresc separarea de Italia, potrivit BBC.
Referendumul a fost organizat de activişti şi partide locale
care îşi doresc înfiinţarea unui stat independent numit "Re-
publica Veneţia". Veneţia şi-a pierdut independenţa în
1797 când a fost cucerită de Napoleon. În jur de două
treimi din cele patru milioane de alegători ai regiunii ar fi
în favoarea separării de Italia, potrivit unor sondaje recente.
Votul nu a atras prea mult atenţia presei naţionale din
Italia, însă organizatorii sunt optimişti şi se aşteaptă ca
cel puţin două milioane de persoane să-şi exprime părerea.
Potrivit organizatorilor, întrucât provincia a intrat cândva
în componenţa Italiei în urma unui referendum, tot aşa
poate şi să se separa de Italia.
Referendumul din Crimeea: 95% pentru alipirea la Rusia! Repu-
blica autonomă Crimeea va face parte din Rusia. E rezul-
tatul preliminar al referendumului din peninsulă, unde
95,5% din alegători s-au pronunţat în favoarea ieşirii din
Ucraina. Anunţul a fost făcut de şeful Comisiei care a or-
ganizat referendumul. Mihail Malişev a precizat că
jumătate din voturi au fost numărate. Uniunea Europeană,
însă, consideră "ilegal" referendumul din Crimeea şi ame-
ninţă cu sancţiuni.
Schumacher nu s-a trezit niciun moment din comă. Sabine Kehm,
managerul lui Michael Schumacher,  a recunoscut că si-
tuaţia fostului pilot de Formula 1 nu s-a schimbat foarte
mult de când se află în comă indusă după accidentul de
schi. ''Familia este foarte puternică, eu nu pot fi atât de
curajoasă. Michael se află în faza de recuperare, nu s-a
trezit încă. Nu s-a trezit în niciun moment din comă. Aş-
teptăm, dar trebuie să acceptăm că această fază va dura
mult. Nu voi da alte detalii, pentru că acestea afectează
intimitatea familiei'', a declarat Sabine Kehm în Der Spie-
gel.

Grapă salută combaterea extremismului din România



Mai multe echipaje de
SMURD și AmbulanAă au
fost trimise pe strada Lungă,
unde în jurul orei 10.15 a
avut loc un accident între un
autobuz și un autoturism. Din

primele informaAii, nu sunt
victime, fiind vorba doar de
o tamponare.

Cu toate acestea, pasagerii
au avut parte de o mare spe-
rietură. „Soția a fost în au-

tobuz și este și însărcinată
în 6 luni. A trăit câteva clipe
de groază. Șoferul s-a speriat
si nu a mai putut opri
mașina, care a luat-o pe
contrasens. S-a dus un pasa-
ger și a oprit autobuzul”, ne-
a declarat Marian Sită. Po-
trivit purtătorului de cuvânt
al Regiei Autonome de
Transport Brașov, Silviu
Ștefan, nici un călător aflat
în autobuz nu a fost rănit.
Mai multe decât atât, RAT
Brașov va face o anchetă ad-
ministrativă în paralel cu cea
pe care deja o desfășoară
PoliAia Brașov.

Traficul rutier a fost în-
greunat în zonă. S.D.

Nouă bucureșteni recuperați de pe munte

S-au aventurat şi au rămas blo-
caţi pe un traseu din masivul Bu-
cegi! Este vorba de nouă bucu-
reşteni, care au plecat în plimbare
pe munte, fără să fie echipaţi co-

respunzător! A fost nevoie de in-
tervenţia jandarmilor montani şi
a salvamontiştilor pentru recupe-
rarea turiştilor. Ei au fost aduşi de
echipele salvatoare până în Buş-

teni.
Cei nouă tineri au încercat să

urce pe Jepii mici pentru a ajun-
ge la cabana Caraiman. Echipaţi
necorespunzător, bucureştenii
au realizat la un moment dat că
nu mai pot parcurge traseul şi
au chemat echipele salvatoare,
formate din jandarmi montani
şi salvamontişti.

Tinerii au fost recuperaţi în
urma unei acţiuni, care a durat
trei ore. Salvamontiştii le reco-
mandă din nou turiştilor să nu
plece pe munte fără echipamen-
te corespunzătoare şi să nu se
abată de la traseele marcate.

Maşini avariate, geamuri
distruse, copaci şi acope-
rişuri smulse. Acesta este
bilanţul din Braşov, după
o noapte cu vânt extrem
de puternic. Pompierii au
intervenit în mai multe
zone din oraş. Din fericire
nimeni nu a fost rănit. 

Cel mai grav incident pro-
vocat de furtună a fost în car-
tierul Răcădău, pe strada Vasile
Alecsandri, unde un acoperiş
al unei hale a fost smuls de vânt
şi a ajuns în stradă unde a ava-
riat două autoturisme, printre
care şi o maşină de poliţie care
intervenise în zonă, dar şi gea-
murile balcoanelor a două
apartamente din blocul înveci-
nat.

Şi bucăţi din tabla de pe mar-
ginea terasei a două blocuri de
pe strada Sitarului s-au deprins,
numai că reprezentanţii Servi-
ciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă din cadrul Primăriei
Braşov au intervenit prompt şi
le-au demontat înainte de a se

desprinde de tot şi a provoca
alte pagube.

O antenă parabolică era „să
zboare” în zona Dârste. Pe strada
Lacurilor a fost smulsă însă o
antenă a unui operator de tele-

fonie, care a fost demontată de
voluntarii SVSU înainte să
ajungă pe maşinile din parca-
re.

Cele mai multe probleme au
fost cauzate însă de arborii care

au fost smulşi din rădăcină de
vântul puternic. Cel mai grave
incident au fost pe strada Mun-
citorilor la nr. 10, unde un mo-
lid rupt de vânt a căzut peste
un autoturism, dar şi pe strada

Ştefan cel Mare unde un nuc a
avariat un autoturism. Şi pe
strada Neptun 10 s-au mai rupt
doi pomi însă aceştia s-au lovit
doar de zidul blocului şi nu au
provocat nici un fel de pagubă.
Şi la Spitalul de la Stejeriş s-au
rupt câţiva pomi, dar fără a pro-
voca pagube.

Vântul a smuls izolaţia termică
a unui bloc. Pomi rupţi au mai
fost şi pe străzile 13
Decembrie, la Pasajul Fartec şi
la Sala Sporturilor. Pe B-dul
Gării şi pe Calea Bucureşti, în
zona Carrefour, vântul a dărâ-
mat însă două panouri publici-
tare. Pe strada Lânii, însă, fur-
tuna a reuşit să desprindă izo-
laţia termică a unui bloc. An-
gajaţii Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă au intervenit
prompt pentru a degaja bucăţile
desprinse de pe faţada blocu-
lui.

Mașină de poliție avariată. Pe
strada Vasile Alcesandri,  Vân-
tul foarte puternic a smuls și
acoperișul de la blocul 2 și l-a
aruncat peste mașina de poliAie

și de pompieri care veniseră în
zonă să dea primul ajutor și să
elibereze mașinile avariate.

Și în Gemenii furtuna a creat
probleme. Inspectoratul pentru
SituaAii de UrgenAă Brașov a
fost alertat aseară, în jurul orei
20,30, să intervină pentru a
acorda ajutorul în urma pagu-
belor create de vântul puternic.

Astfel, pe strada Vasile Alec-
sandri nr. 10, un acoperiș a fost
luat pe sus de rafale (vizavi de
benzinăria Petrom) și a fost
aruncat peste patru
autoturisme, care au fost ava-
riate. Mai mult, balcoanele de
la etajele 1 și 3, de la blocul de
peste drum de imobilul rămas
fără acoperiș a fost făcut „praf“
de acoperișul smuls de furtună.
Nu este prima dată când sunt
probleme în zonă din cauza
acoperișului acestei clădiri, ne-
au spus vecinii din zonă.

Și pe strada Muncitorilor, la
nr. 17,  un copac a fost rupt de
furtună și a căzut peste un au-
toturism.

Sebastian Dan

Mașina de poliție, printre „victimele” furtunei

Furtuna a făcut prăpăd

Accident cu un autobuz pe strada Lungă
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Delicvenţa juvenilă repre-
zintă un fenomen ce include
totalitatea încălcărilor de nor-
me sociale săvârşite de către
tineri sub 18 ani, încălcări
sancţionate penal.

Din perspectiva psihofizio-
logiei vârstelor se consideră că
perioada minoratului coincide
cu copilăria şi adolescenţa.

Adolescenţa cuprinde două
etape, preadolescenţa, de la 11
la 14-15 ani şi adolescenţa
propriu-zisă, de la 14-15 ani
până la 18 ani, când de regulă,
s-au produs toate modificările
psihofiziologice şi biologice
care marchează trecerea la
maturitatea normală.

Acest proces de transfor-
mare şi evoluţie a copilului în-
soţit adesea de momente de
criză, de îndoieli, de nelinişti,
se desfăşoară în medii şi con-
texte sociale diferite, cu pro-
priile lor particularităţi, influ-
enţând dezvoltarea şi for ma -
rea personalităţii minorului.
Odată cu vârsta adolescenţei
încep să apară conflicte de au-
toritate, conflicte de idei, con-
flicte afective etc.

Adolescenţa este consi -
derată „vârsta contestaţiei”.
Adolescenţul se revoltă împo-
triva atitudinii „protecţioniste”
şi „paternaliste”. Preocuparea
lui majoră în relaţia cu adultul
este să stabilească raporturi de
egalitate şi nu raporturi de ti-
pul celor dintre educat şi edu-
cator. Contestarea reprezintă,
de fapt, o etapă de maturizare
psihologică. Nevoia de a con-
testa aproape totul nu este al-
tceva decât reflectarea unui
efort intelectual, absolut nor-
mal, de a regândi totul inde-
pendent şi de a nu accepta nici
o idee „de-a gata”, fără ca mai
întâi să o fi trecut printr-un
raţionament personal.

Dacă părinţii şi alte persoa-
ne care se ocupă de educarea
adolescenţilor sunt atenţi la
schimbările comportamentale
ale acestora precum şi la an-

turajul în care îşi petrec tim -
pul liber, mulţi tineri pot fi ţi-
nuţi departe de riscul de a de-
veni infractori.
În acest sens vă recomandăm câ-
teva sfaturi utile, care vă vor ajuta
să vă feriţi copiii de criminalita-
te:
➭ Vorbiţi cu copilul dumnea-

voastră depre prietenii pe
care îi are. Încurajaţi-l să îi
invite acasă să-i cunoaşteţi.

➭ Asiguraţi-vă că ştiţi unde
este copilul dumnea voas tră.
Verificaţi dacă merge acolo
unde spune şi că se poate
întoarce acasă în siguranţă.

➭ Explicaţi-le despre ce ur-
mări pot avea faptele anti-
sociale. Care este riscul să
primească o pedeapsă dar
şi riscul să devină victimă.

➭ Urmăriţi comportamentul
copilului dumneavoastră,
observând dacă posedă lu-
cruri care nu-i aparţin.

➭ Luaţi seama de câţi bani
dispune şi testaţi felul cum
cheltuie banii de buzunar
sau economiile, iar în caz
că aveţi îndoieli staţi de vor-
bă cu el.

Prevenirea delicvenţei juvenile

---Acordând mai multă atenţie copiilor dumneavoastră îi puteţi feri de necazuri și vă
puteţi bucura în continuare de farmecul zâmbetului lor, de liniștea familiei

dumneavoastră
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Numărul total al persoanelor înregis-
trate în evidenţă Agenţiei Judeţene de
Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM)
Braşov, la dată de 28.02.2014, a fost de
12.818 persoane în căutarea unui loc de
muncă, dintre care 5.294 sunt femei. 

„În perioada 01.02.2014 - 28.02.2014
au intrat în evidenţă Agenţiei Braşov un
număr de 3.349 persoane (609 femei) şi
au ieşit din evidenţă AJOFM Braşov 909
persoane (410 femei). În luna februarie
2014 şi-au găsit un loc muncă 421 per-
soane, dintre care 162 femei”, a precizat
directorul executiv al AJOFM Braşov,
Liliana Dragomir. 

Valoarea ratei şomajului înregistrată

la nivelul judeţului Braşov, la finele lunii
februarie, de 5,13%, este în uşoară creş-
tere faţă de cea înregistrată la finele lunii
ianuarie 2014 şi anume 4.95%. Din to-
talul persoanelor aflate în evidenţă agen-
ţiei şi anume 12.818, 5.421 persoane
provin mediul urban (2.497 femei), iar

7.397 persoane (2.797 femei) din
mediul rural. 

Grupa de vârstă din rândul căreia se
înregistrează cei mai mulţi şomeri este
cea cu vârstă de până la 29 de ani care
este reprezentată de un procent de 25%,
urmată de categoria de vârstă de 40 - 49
ani, cu un procent de 23% din numărul
persoanelor aflate în evidenţă Agenţiei,
la egalitate cu grupa de vârstă 30-39 de
ani reprezintă 23% din totalul şomerilor
înregistraţi. Şomerii cu vârstă peste 55
de ani se regăsesc în procent de 16%.
Persoanele din grupa de vârstă 50 - 55
ani se regăsesc în procent de 13 % din
numărul total de persoane înregistrate.

Misiune economică austriacă la Braşov
Luni, 24 martie, de la ora 14.30 se va

organiza la Hotel Kronwell din Braşov, o
conferinţă la care va participa o impor-
tantă misiune economică austriacă.
Aceasta va fi formată din 16 firme spe-
cializate în servicii de gospodărie comu-
nală. Conferinţa se va numi, nu întâm-
plător, “Ingeniozitate surprinzătoare, ser-
vicii de gopodărie comunală în Transil-
vania: Braşov, Sibiu, Cluj Napoca”. Or-

ganizatorii sunt: Ambasada Austriei la
București - SecGia Comercială  și  Camera
de Comerţ din Austria care au fost
susGinute la Brașov de  Clubul Economic
German Braşov și Forumul German
Brașov. Toate cele 16 firme austriece au
un renume deosebit în domeniul servicii-
lor publice comunale. Au fost invitate şi
firme braşovene de profil şi reprezentanţi
ai autorităţilor locale,  pentru a se stabili

parteneriate.  Firmele din Austria sunt
foarte interesate de stabilirea de partene-
riate publice private asa numitelor PPP!
Firmele care doresc să se înscrie la acest
eveniment o pot face, până miercuri  19
martie, direct la Ambasada Austriei, secţia
comercială, persoană de contact:  Arnulf
Gressel. Înscrierile se pot face la adresele
de mail: bucharest@advantageaustria.org
sau contact@cristianmacedonschi.ro.

Toți furnizorii publici și
privați de servicii sociale
urmează să fie acreditați
în conformitate cu preve-
derile Normelor metodo-
logice de aplicare a pre-
vederilor Legii
nr.197/2012, aprobate
prin Hotărârea Guvernu-
lui nr.118/2014.

„Au obligația de a depune ce-
rerile de acreditare în vederea
eliberării certificatului de acre-
ditare ca furnizor de servicii so-
ciale şi a licenței de funcţionare
a serviciilor acordate, până la
data de 1 ianuarie 2015 furni-
zorii acreditați în baza legislației
anterioare. Până la data elibe-
rării certificatului de acreditare
şi a licenței de funcţionare, pe-
rioada de valabilitate a certifi-
catului de acreditare eliberat
conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.1.024/2004, cu
modificările ulterioare, se
prelungește de drept”, a declarat
directorul executiv al Agenţiei
Judeţene pentru Plăţi şi Inspec-
ţie Socială (AJPIS) Braşov,
Diana Borș.

În scopul evitării blocajelor
în desfășurarea procesului de
acreditare, furnizorii de servicii
sociale care au sediul in judeGul
Brașov și care deţin Certificate
de acreditare/Decizii acreditare
eliberate conform prevederilor
Hotărârii Guvernului

nr.1.024/2004, cu modificările
ulterioare, a căror valabilitate
expiră după data de 1 ianuarie
2014, transmit cererile de acre-
ditare în perioada 17 martie-14
aprilie 2014.

Diana Borș a mai precizat că
furnizorii de servicii sociale
care nu sunt acreditaGi pot de-
pune cererile pentru obGinerea
certificatului de acreditare fără
respectarea calendarului men -
Gio nat.

Cererea de acreditare a fur-
nizorului, însoţită de documen-
tele justificative, se depune di-
rect la registratura MMFPSPV

sau pot fi trimise prin poștă,
cu confirmare de primire, în
plic închis, format A4, pe care
sunt înscrise numele şi adresa
destinatarului şi ale expedito-
rului, cu menGiunea „Solicitare
de acreditare furnizor”. Cere-
rea de acreditare a furnizorului
şi documentele justificative
consti tuie dosarul de acreditare
al furnizorului. La data depu-
nerii sau transmiterii dosarului
de acreditare al furnizorului,
un formular al cererii de acre-
ditare (fără documentele justi-
ficative) se transmite pe adresa
de e-mail a compartimentului

de acreditare acreditare@
mmuncii.ro.

Solicitarea acreditării servi-
ciilor sociale în vederea
obGinerii licenGei de funcţionare,
se realizează numai după elibe-
rarea certificatului de acreditare
ca furnizor de servicii sociale.

Formularele pot fi descărcate
de pe site-ul MMFPSPV:
http://www.mmuncii.ro

Cei interesaGi pot solicita
informaGii suplimentare puteGi
solicita la tel. 0268476972, fax:
0268475182 sau pe Mail:
ajps.brasov@prestatiisociale.ro.

Sebastian Dan

Diana Borș, directoarea de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, oferă detalii despre noile norme

Furnizorii publici și privați de
servicii sociale trebuie acreditați

Flash economic
Premieră după 20 de ani. România a exportat, în 2013, pro-
duse agroalimentare în valoare totală de peste 5,098 mi-
liarde de euro, cu 1,183 miliarde de euro mai mult faţă
de anul precedent (plus 30,2%), şi a încheiat anul cu un
plus de aproape 325 milioane de euro la balanţa comer-
cială pe acest segment, primul excedent din ultimii 20
de ani, potrivit datelor remise, de Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale (MADR). Importurile de produse
agroalimentare au depăşit uşor valoarea de 4,773 mi-
liarde de euro, consemnând o creştere de 2,4% compa-
rativ cu valoarea înregistrată în anul 2012. Raportat la
anul anterior, livrările intracomunitare s-au majorat cu
10,9%, iar exporturile în ţări terţe au crescut cu 72,4%.
În acest context, excedentul comercial al schimburilor
României de produse agroalimentare în anul 2013 a fost
de 324,9 milioane de euro, în creştere faţă de nivelul de
301,1 milioane euro la finele lunii noiembrie 2013 şi com-
parativ cu un deficit de 745,5 milioane euro în anul 2012,
precizează MADR. 
Bilka a cumpărat fabrica Romlag Braşov. Producătorul braşo-
vean de ţiglă metalică Bilka Steel, controlat de antrepre-
norul Horaţiu Ţepeş, a demarat un plan investiţional în
valoare de 5 mil. euro care se va încheia în 2016. Prima
etapă a acestui program a vizat achiziţia activelor imobi-
liare ale fabricii de piese auto Romlag Braşov, intrată în
faliment în octombrie 2011. Luna trecută, producătorul
a semnat documentele pentru achiziţionarea halelor de
producţie ale Romlag, care ocupă aproximativ 27.000
mp din platforma industrială Rulmentul Braşov, unde îşi
desfăşoară activitatea şi Bilka Steel. În urma acestei ex-
tinderi, producătorul a ajuns să deţină o suprafaţă de
circa 45.000 mp în care sunt organizate depozite, linii
de producţie şi spaţii de birouri, scrie capital.ro.
Amnistie fiscală. Guvernul pregătește un act normativ în
baza căruia proprietarii terenurilor afectate de calamitățile
din 2013 vor fi scutiți de la plata impozitului pe venitul
agricol, a declarat,  secretarul de stat în Ministerul Agri-
culturii, Daniel Botănoiu. Potrivit acestuia, de amnistia
fiscală vor beneficia proprietarii a 75.000 de hectare de
teren agricol care au fost calamitate. "Este vorba de am-
nistie fiscală în cazul impozitului pe norma de venit. Oa-
menii aceia nu au mai putut obține niciun venit. Pentru
că termenele de plată erau 25 octombrie și 15 decembrie
2013, nu se mai poate reveni, să-i scutești de la plată,
și atunci trebuie introdus acest act normativ cu privire la
amnistia fiscală", a afirmat Botănoiu.
Airbus 318 pentru transportul demnitarilor. Guvernul român
a sistat negocierile cu Executivul italian pentru achiziţio-
narea unei aeronave destinate demnitarilor şi vrea să
cumpere pentru astfel de zboruri speciale un avion tip
Airbus 318 de la compania naţională TAROM, au
declarat surse oficiale, citate de Mediafax. Acestea susţin
că reprezentanţii Executivului au început deja discuţiile
în acest sens cu TAROM. 
Carnea de miel va fi mai
scumpă decât anul tre-
cut. Preşedintele Fe-
deraţiei Sindicatelor
din Industria Alimen-
tară, Dragoş Frumo-
su, estimează o creş-
tere de aproximativ
10-20% a preţului la
carnea de miel. Fer-
mierii anunţă că pre-
ţul unui kilogram de
carne va creşte cu aproximativ doi lei.
„Se discută de o creştere de preţ 10-15 până la maxim
20 la sută”, a precizat Dragoş Frumosu, transmite Digi
24. Fermierii susţin că principalele motive pentru
creşterea preţului la carnea de miel sunt reducerea sub-
venţiilor şi creşterea impozitelor. 30% din miei vor rămâne
în fermă, restul vor fi sacrificaţi pentru sărbătorile de
Paşte sau pentru export. „Datorită impozitului impus de
către guvernul României şi Ministerul Agriculturii la oaie,
subvenţii scăzute şi forţa de muncă care necesită mai
mulţi bani”, enumeră Silviu Câţean, crescător animale,
problemele cu care se confruntă. Cererea tot mai ridicată
pentru export reprezintă un alt motiv pentru creşterea
preţului la carnea de miel.

Șomajul, în creștere la Brașov, a ajuns la 5,13% în februarie



Universitatea ”Transilva-
nia” organizează sesiuni de
medita8ii gratuite pentru li-
ceenii braşoveni care vor să
studieze intensiv pentru ba-
calaureat. Cursurile de pre-
gătire au început deja, iar ele-
vii sunt aşteptaţi de profesorii
universitari la prelegerile care
diferă mult de cele cu care li-
ceenii sunt învăţaţi. Orele
sunt bazate pe dialog şi cen-
trate pe necesităţile viitorilor
absolvenţi de bacalaureat. 

Programul de meditaţii a
fost intensificat, spun profe-
sorii universitari, după fina-
lizarea examenelor de simu-
lare a bacalaureatului. Orele
de română şi matematică, lo-

cul de desfăşurare a cursu -
rilor de pregătire pentru
BAC, dar şi tematica acestora

este publicată pe site-ul uni-
versităţii Transilvania: www.
unitbv.ro. A.L. 

Începând de ieri, 17 martie,
braşovenii care vor să fie pre-
şedinţi ai secţiilor de votare la
Alegerile Europarla-
mentare din data de
25 mai, se pot înscrie
începând de astăzi la
Centrul de Informare
pentru Cetăţeni din
cadrul Primăriei Bra-
şov. Programul este
de luni până joi între
8.00 şi 12.30 şi
13.30-16.00, iar vi-
neri între 8.00 -
13.00. Vor avea prio-
ritate cei care au mai

fost preşedinţi şi cei care au stu-
dii juridice, iar principala con-
diţie de înscriere este ca per-

soana să aibă peste 18 ani şi să
nu fie membră în vreun partid.
Printre condiţii pentru

înscrierea la funcţia de
preşedinte al unei secţii
de votare se numără şi
faptul ca respectiva
persoană să fie cetăţean
român, să fie cunoscă-
toare a limbii române,
să fie aptă din punct de
vedere fizic şi psihic şi
să nu fie urmărită penal
sau condamnată. La în-
scriere, solicitanţii tre-
buie să prezinte şi o co-
pie după buletin. L.A.

Universitatea „Tran-
silvania” a lansat trei
programe care-i vizea-
ză pe tinerii ce vor să
îşi continue studiile li-
ceale şi care nu sunt
hotărâţi ce drum să ur-
meze. 

În atenţia reprezentan8ilor
acadamiei brașovene sunt
elevii care au rezultate de-
osebite la şcoală, dar n-au
suport financiar pentru con-
tinuarea studiilor, prietenii
actualilor studenţi de la
Transilvania şi, nu în
ultimul rând, copiii care vor
să vadă cum se desfăşoară
cursurile în amfiteatru. 

Rectoratul Universităţii
Transilvania şi Senatul au
hotărât să lanseze, din acest
an, o campanile de recrutare
a elevilor braşoveni şi nu nu-
mai. Primul program se

adresează elevilor buni la în-
văţătură, dar aflaţi în difi-
cultate financiară.  „Oferim
trei burse pentru fiecare fa-
cultate în parte, pe care pot
să aplice elevii foarte buni
care au medii de-a lungul
anilor peste 8. Mai mult de-
cât atât, care au și o situație
dificilă din punct de vedere
socio-economic” a declarat
Liliana Rogozea, vicerector
PR Universitatea Transilva-
nia Brașov. 

Un alt program destinat li-
ceenilor care sunt interesaţi
de şcoală academică se re-
feră la desfăşurarea unor
cursuri publice, la care elevii
pot participa fără restricţii.
„Este vorba de susținerea
unor cursuri publice în fie-
care facultate. Cursuri cu te-
matică ce reflectă specificul
acelei fa cul tăți susținute de
către colegii noștri   într-un

lim baj accesibil liceenilor.
Scopul cursurilor este de a
le stârni interesul copiilor
pentru acel domeniu. Even-
tual să-i ajutăm în orien -
tarea lor școlară pentru vii-
tor” a declarat  prof. univ.
dr. ing. Ioan Abrudan, rector
Universitatea  Transilvania
Brașov.

De asemenea, mai există
un program destinat ele -
vilor, în care sunt cooptaţi
studenţii Universităţii Tran-
silvania. Aceştia pot reco-
manda un prieten licean,
care să primească din partea
şcolii corespondenţa privind
statutul universităţii şi
oferta de învăţământ, pen -
tru a putea să decidă în cu-
noştinţă de cauză care este
drumul pe care îl vor urma
după ce vor finaliza colegiul
şi vor şi lua BAC-ul.

Anca Lăutaru 
Rectorul Universității Transilvania anunță trei programe de atragere a elevilor spre instituția brașoveană

Universitatea „Transilvania”,
mai aproape de comunitate 
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Încălzirea tot mai accentuată a vremii din
prima jumătate a lunii martie 1983, a deter-
minat ineluctabil „intensificarea lucrărilor
în grădinile de legume”. Ca urmare, cei de
la „DN” au putut consemna faptul că până
pe data de 17 martie 1983 varza timpurie a
fost însămânţată în răsadniţe pe toată supra-
faţa de 1.180 mp planificată, iar ţelina pe
mai bine de 1.300 mp din cei aproape 2.400
mp prevăzuţi. S-a continuat, de asemenea,
„amenajarea răsadniţelor pentru repicat”. La
C.A.P. din Ghimbav, de exemplu, unde erau
asigurate răsaduri de roşii pe o suprafaţă de
2.500 mp, echipa condusă de Gerda Schmidt
a şi pregătit răsadniţele necesare repicatului.

Tot aici s-au însămânţat în câmp şi primele
5 hectare cu morcov. În alte ferme, cum erau
cele din Hălchiu, Stupini, Vulcan şi I.A.S.
Codlea, s-a trecut la „semănatul şi plantatul
cepei”, fruntaşă în această acţiune-întrecere
fiind ferma C.A.P.
Hălchiu. Pe alocuri
însă existau şi unele
„rămâneri în urmă”,
mai ales la lucrările
de pregătire a tere -
nului. La Stupini,
Să cele, Făgăraş, de
exemplu, „suprafeţe-
le fertilizate cu îngră-

şăminte chimice” erau încă sub cele prevă-
zute şi posibil de realizat, totuşi, iar la Codlea,
Hălchiu şi Vulcan erau necesare „eforturi
mai mari pentru urgentarea fertilizărilor cu
îngrăşăminte organice”. Pe de altă parte, în

aceste acţiuni „nici un gram de motorină nu
trebuia risipit”. Aceasta va fi fost, atunci în
martie 1983, şi deviza lucrătorilor din zona
Jibert ai Direcţiei Judeţene de Drumuri, care,
în loc să folosească alte mijloace la degajarea
crengilor şi lăstărişului tăiat de pe marginea
drumului ce lega Dacia de Jibert, utilizau
tractoarele 41-BV-5491 şi 41-BV-5492.
„Oare pentru asemenea lucrări nu s-au găsit
câteva atelaje, iar mijloacele mecanice să fie
folosite la acţiuni mai importante?” Cum
erau, de pildă, transportul legumelor din gră-
dinile respective către centrele de vânzare,
pieţe etc. 

„DRUM NOU” – 18 martie 1983

„De la Redacţie”
„După ce din porunca înaltului tribunal cezaro-

crăiesc de cenzură (hohe k. k. Censurs– Hofstelle),
Gazeta de Transilvania încă o vedem trecută la ca-
talogul pentru 1840 şi următorii ani, a gazetelor şi a
jurnalelor slobode a se ceti în toate provinţiile împă-
răţiei austriace, facem prin aceasta cunoscut cum că
la foile noastre se poate prenumera (adică abona) de
aci nainte şi în Bucovina, precum şi în toate provinţiile

de moştenire, la toate chesaro-crăieştile dregătorii de
poştă, fără nici o împiedicare din partea unora făcută. 

Cu acest prilej, poftim pe Domniile Domnii Prenu-
meranţi (abonaţi) din afară, ca dacă se întâmplă vreo-
dată din greşeala sau a expediţiei noastre, sau a
poştelor, să rămâie vreun număr netrimis, dumnealor
binevoiască îndată în următoarea zi de poştă a înşti-
inţa. Nici să ne mirăm de asemenea greşeli, care se
întâmplă şi în alte părţi. Nouă, precum şi altora (ca

să tăcem de mai multe),
din Gazeta universală de la Aug-
sburg, ce ne costiseşte pe an aproape
40 florini argint, ne rămân câteo-
dată trei sau patru numere întregi,
iar altădată din douăzeci jurnale ne
lipsesc patru sau cinci la o poştă.
Noi din parte-ne vom îngriji fără
nici un preget a mulţumi în tot chi-
pul pe domnii cetitorii noştri”.

„Gazeta de Transilvania”, 
nr. 1, 1 ianuarie 1840

„Înştiinţare”
„La pofta mai multora facem cunoscut cum că

pentru Gazeta de Transilvania şi alăturata ei foaie
(Foaie pentru minte, inimă şi literatură), prenume-
raţia (abonarea) în Bucureşti se face la dumnealui
Iosif Romanov librarul”. 
„Gazeta de Transilvania”, nr. 3, 14 ianuarie 1840

„Legumicultorii în plină activitate”
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Cenzura şi distribuţia presei –
Catalogul ziarelor pe anul 1840

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu



Un preot braşovean
este cercetat pentru
abuz în serviciu de către
poliţiştii braşoveni.

În data de 24.11.2011, po-
liţiştii Secţiei Regionale
Transporturi Braşov s-au se-
sizat din oficiu cu privire la
faptul că preotul Andrei Si-
coe, de 63 ani, din municipiul
Braşov, conducător al admi-
nistraţiei parohiale (preşedinte
al Consiliului Parohial şi al
Comitetului Parohial), perce-
pe tarife şi taxe pentru locuri
de veci în condiţii ilegale.

În urma verificărilor şi in-
vestigaţiilor efectuate de po-

liţişti s-a stabilit că parohia
preotului a închiriat în anul
2005 un teren de 114.621
m.p. de la Compania Naţio-
nală de Căi Ferate, cu clauză
de interzicere a vânzării lo-
curilor de veci. De asemenea,
conform Regulamentul pentru
organizarea şi funcţionarea ci-
mitirelor parohiale, cimitirele
pot fi înfiinţate pe terenuri
care sunt în proprietatea pa-
rohiei şi nu pe terenuri închi-
riate, iar tarifele şi taxele de
înhumare nu pot depăşi su-
mele percepute la cimitirele
locale de stat.

Cu toate acestea, preotul a
vândut 18.756 locuri de veci,

pe terenul în-
chiriat menţio-
nat, cu sume
cuprinse între
1.000 şi 4.000
lei, deşi preţul
s t a b i l i t  d e
Consiliul Lo-
cal  Braşov
pentru locurile
concesionate
în Cimitirul
M u n i c i p a l
Braşov era de
400 lei. Conform raportului
de expertiză contabilă întoc-
mit în acest caz valoarea totală
a prejudiciului cauzat este de
585.422 lei.

Cercetările sunt continuate
sub coordonarea unui procu-
ror de la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Braşov, sub as-
pectul comiterii infracţiunilor
de evaziune fiscală, abuz în
serviciu şi înşelăciune.

Purtătorul de cuvânt de la
Căile Ferate spune că, în pre-
zent, este un proces pe rol
pentru lămurirea situaţiei te-
renului CFR-ului pe care

preotul Andrei Sicoe a făcut
cimitir. Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie va da sentinţa defi-
nitivă. Avocatul părintelui An-
drei Sicoe, Ioan Terţa, spune
că preotul a câştigat procesul
cu CFR în privinţa terenului
şi respinge orice acuzaţie adu-
să de poliţişti şi procurori
clientului său. 

„Parohia deţine legal tere-
nul, l-a administrat legal. Iar
instanţele braşovene au con-
firmat prin hotărâre definitivă.
Recursul la Înalta Curte se
face în anumite condiţiuni”, a
declarat avocatul Ioan Terţa.

Moartea – o afacere

Turiştii care vor dori să vi-
ziteze Parcul Naţional Piatra
Craiului şi să meargă pe trasee
nemarcate, vor trebui să anun-
ţa administraţia Parcului cu
trei zile înainte, prin interme-
diul unui e-mail unde să pre-
cizeze pe ce trasee vor să se
aventureze,

„Există 200 de km de trasee
marcate pe unde pot ajunge
în zonele de căţărare, dar exis-
tă şi trasee nemarcate care, în
ultimii ani, sunt tot mai des
folosite de turişti, pentru a
ajunge în zonele de căţărare.
De când a apărut internetul
şi reţelele de socializare, tot
mai multe grupuri de turişti
ajung pe traseele nemarcate
faţă de acum opt ani de exem-
plu, când aceste trasee erau

frecventate de
câţiva turişti.
Două refugii
aflate pe aceste
trasee nemarca-
te au fost distru-
se, credem că de
către turişti, iar
Salvamont Zăr-
neşti şi-a expri-
mat dorinţa de
a le repara şi

apoi să intre în administrarea
lor. Toată lumea vrea să mear-
gă pe trasee nemarcate pentru
peisajele deosebite, dar flora
şi fauna trebuie protejate.
Vrem să existe un control pen-
tru grupurile mai mari de
cinci persoane având în vede-
re şi faptul că 90% dintre ac-
cidentele înregistrate în
Masivul Piatra Craiului s-au
întâmplat pe traseele nemar-
cate” a declarat directorul ad-
ministraţiei Parcului Naţional
Piatra Craiului, Mircea Ver-
gheleţ, citat de agerpres.ro

De asemenea, turiştii care
doresc să viziteze Parcul Na-
ţional Piatra Craiului în pe-
rioada 1 mai – 31 octombrie,
vor trebui să cumpere un bilet
la preţul de cinci lei, valabil

pentru o săptămână, iar un
abonament pentru tot sezonul
de vizitare va costa 20 de lei.
Turiştii vor fi însoţiţi pe tra-
seu de ghid specializat, vor
putea să-şi achiziţioneze o
hartă tipărită, iar până la sfâr-
şitul anului vor avea la dispo-
ziţie şi un ghid al traseelor
turistice din Piatra Craiului,
cu habitatul şi speciile fiecărui
traseu.

Biletele de vizitare pot fi
achiziţionate de la automatele
care se găsesc la Poşta din
oraşul Zărneşti, la sediul ad-
ministraţiei Parcului Naţional
Piatra Craiului din Zărneşti şi
la Cabana Plaiul Foii, dar şi
prin SMS, pe toate reţelele de
telefonie mobilă.

Cu fondurile din vânzarea
biletelor vor fi refăcute tra-
seele şi indicatoarele turistice
şi vor fi tipărite materiale in-
formative pentru turişti.

Anul trecut, Parcul Naţio-
nal Piatra Craiului a fost vi-
zitat de 100.000 de turişti, din
care 60% s-au aflat pe trasee-
le din Masivul Piatra Craiului,
iar 20% au ajuns şi pe creasta
masivului. 

L.A.

Preotul Sicoe a vândut ilegal, spun poliţiştii, 18.756 locuri de veci
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Teatrul Dramatic 
va fi iluminat inteligent
Teatrul Dramatic „Sică Ale-
xandrescu” va avea şi un
sistem special de iluminat
arhitectural, după ce întrea-
ga lucrarea de reabilitare a
clădirii va fi definitivată. „Se
studiază varianta ilumina-
tului arhitectural pe modelul
de la Rectorat, cu baghete
LED, astfel încât să fie lu-
minate coloanele de pe fa-
ţadă, şi montarea unor
proiec toare care să scoată
în evidenţă întreaga clădire

a teatrului, dar fără ca să-i
agreseze vizual pe trecă-
tori”, a explicat Sorin Toar-
cea, purtătorul de cuvânt al
Pri măriei Braşov. Avanta-
jele sistemului de iluminat
cu LED sunt în primul rând
consumul mic de energie,
de 10 ori mai mic decât alte
elemente de tip „reflector”.
În plus, durata de funcţio-
nare este de 100.000 de
ore, de 10 ori mai mare de-
cât a altor sisteme.

C e l e  1 1
fântâni ar-
teziene din
Braşov vor
fi puse în
funcţ iune
după data
de 1 aprilie,
în prezent
acestea fi-
ind în curs
de revizie.
Odată cu punerea în func-
ţiune a artezienelor, vor de-
veni funcţionale şi cele 14
cişmele stradale din oraş.

Pentru întreţinerea fântânilor
arteziene şi cişmelelor din
Braşov, Primăria a alocat
350.000 de lei în acest an.

Vizitarea traseelor nemarcate
din Piatra Craiului se va face
doar cu bilet de voie

Fântânile arteziene 
vor funcţiona din 1 aprilie
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Gestul incredibil al unei mame îndoliate
O mamă și-a pierdut

bebelușul de numai cinci
zile din cauza unei boli gra-
ve.

După dispari=ia copilului,
femeia a făcut un gest im-
presionant. Pentru ca
celalălt băie=el al ei, în vârsta
de trei ani, să își amintească
de fratele său, Ashlee a făcut
un gest pu=in spus inedit: a
construit un loc de joacă cu
nisip chiar lângă mormântul
micu=ului.

Fiul ei se poate juca de
fiecare dată când familia
merge la mormântul lui
Ryan. Imaginile arată o le-
gătură specială, dincolo de
cuvinte, dintre cei doi fra=i.

Nimic nu se pierde. Reciclează
implanturile și protezele morților

În zilele noastre, foarte
multe persoane au apelat la
interven=ii chirurgicale
pentru diverse probleme –
cum ar fi implantarea silicoa-
nelor și a altor tipuri de pro-
teze, inclusiv stimulatoare
cardiace. Dar ce se întâmplă
cu toate acestea după ce „po-
sesorii” lor mor?

Jurnaliștii de la BBC Mun-
do scriu că produsele sunt re-
ciclate. O organiza=ie de ca-
ritate din Nashville, Tennes-
see, se ocupă cu reciclarea

implanturilor pentru =ările în
curs de actualizare.

Protezele vor fi re con stru -
ite de medici recunoscu=i la
nivel mondial și după aceea
vor fi folosite pentru noi
pacien=i. În categoria produ-
selor reciclate mai pute=i găsi
– stimulatoare cardiace, im-
planturi mamare, implanturi
dentare, implanturi de șold și
lista poate continua. Trebuie
spus că unele metale ajung să
fie folosite chiar și pentru
avioane sau automobile.

Această tehnică nu este ac-
ceptată nici în Europa, nici
în Statele Unite ale Americii.
Cu toate acestea, există o
tendin=ă în creștere de a re-
cicla protezele după moartea
pacien=ilor în =ările în curs de
dezvoltare. 

Specialiștii spun că până
acum nu s-au identificat ris-
curi de infec=ie sau alte pro-
bleme de sănătate după im-
plantarea dispozitivelor.

Un proiect imobiliar
extravagant, inspirat
din tradiţia vieţii în
aer liber și numit
"L'Arbre Blanc/Copa-
cul Alb", urmează a fi
construit în Franța
până la sfârșitul anu-
lui 2017.

În decembrie 2017, pei-
sajul orașului francez
Montpellier va fi îmbogă=it
cu un nou edificiu imobi-
liar spectaculos, potrivit
descopera.ro.

Numit L'Arbre Blanc –
„Copacul Alb", clădirea în-
altă de 56 de metri
înălţime va avea 17 etaje și
va cuprinde 120 de unităţi
rezidenţiale şi de birouri,
un restaurant, un bar cu ve-
dere panoramică, precum şi
o galerie de artă. 

Încă din faza de concept a
proiectului, arhitec=ii s-au in-

spirat din tradi=ia orașului de
a oferi aten=ie vie=ii în aer li-
ber. Proiectat de o echipă
franceză şi urmând a fi con-
struit de arhitecţi japonezi,

edificiul va fi amplasată stra-
tegic între centrul vechi al
orașului și cartierele nou dez-
voltate Port Marianne și
Odysseum.

Designul turnului imită
perfect forma naturală a
unui arbore, iar balcoanele
sunt amplasate astfel încât
dau impresia că gravitează
în aer liber, ele fiind dispu-
se ca ramurile și frunzele
unui copac, capabile să ab-
soarbă lumina soarelui.  

În plus, viitorii locatari
vor găsi un spa=iu versatil,
fiecare rezident având po-
sibilitatea de a-și alege
dintr-un catalog de carac-
teristici op=iunile dorite
pentru locuin=a achizi=io -
nată.

În plus, turnul imobiliar
va avea capacitatea de a se
"hrăni" cu energie într-un
mod cât mai economic, fo-
losindu-se la maximum re-

sursele naturale, scriearchdai-
ly.com.

Construcţia va începe în iu-
lie 2015 şi urmează să se în-
cheie în decembrie 2017.

Turnul imobiliar spectaculos va fi construit în Montpellier

Ai locui într-un
copac extravagant?

În centrul pământului 
se află un ocean imens!
Până acum se credea că
mantaua Pământului este
un strat situat între nu-
cleul și scoarța terestră,
ce se întinde până la
adîncimea de 2.890 km.
Este alcătuită predomi-
nant din roci pe bază de
silicați, avînd un conținut
de fier și magneziu mai ri-
dicat decât al scoarței.
Datorită temperaturilor
mari din acest strat al Pă-
mântului, rocile formează
o „topitură” foarte vâscoa-
să, dar gradul de viscozi-
tate diferă: stratul supe -
rior al mantalei este mai

rigid și, împreună cu crus-
ta de deasupra, formează
litosfera, împărțită în 7
sau 8 plăci tectonice ma-
jore, care plutesc pe stra-
tul inferior al mantalei,
mai puțin vâscos, în care
există o mișcare de cur-
gere plastică.  Însă, cel
mai recent studiu făcut de
oamenii de ştiinţă şi pu-
blicat în revista Nature
arată că „Un diamant
care a supraviețuit unei
călătorii în «iad»” con fir -
mă o teorie mai veche:
mantaua Pământului de -
ți ne un ocean de apă.

Poluarea care afectează
de mai multe zile Parisul a
determinat Guvernul să
pună în aplicare, de luni,
circulaţia alternativă în ca-
pitala franceză şi la perife-
ria acesteia. Numai maşi-
nile şi motocicletele care
au plăcuţe de înmatriculare
cu numere impare pot cir-

cula începând cu ora
locală 05.30 (06.30 ora Ro-
mâniei). Şoferii ale căror
maşini au numere pare vor
trebui să găsească o alter-
nativă: să meargă în maşi-
nă împreună cu alte per-
soane, să lucreze de acasă
sau să folosească trans-
portul în comun.

La Paris, se va circula ca 
în România comunistă!

8 Marţi



Simona Halep ocupă de ieri
locul 5 în clasamentul WTA,
cea mai bună clasare a unei
românce în ierarhia feminină
a tenisului mondial. Halep,
care a urcat două poziHii după
semifinala jucată săptămâna
trecută la Indian Wells, ega-
lase performanHa reușită de
Irina Spîrlea pe 13 octombrie
1997 (locul 7) în data de 24
februarie. Simona Halep de-
venise pe 27 ianuarie a treia
româncă din istorie care intra
în ''top ten'' mondial, după
Spîrlea și actualul său mana-
ger, Virginia Ruzici (locul 8).

Mai tare ca Williams, în ultimul
an! Ascensiunea tinerei jucă-
toare române a început după
eliminarea sa din primul tur
al competiHiei Mutua Madrid
Open, în mai anul trecut,
când Halep ocupa doar locul
64 în lume și nu câștigase ni-
ciun titlu WTA, deşi jucase
trei finale. Între timp, Simona
Halep și-a trecut în cont șapte
titluri WTA din tot atâtea fi-
nale jucate (Nurnberg, 's-Her-
togenbosch, Budapesta, New
Haven, Moscova, Sofia —
2013, Doha — 2014) și are
cele mai multe victorii, 57, în
circuitul profesionist feminin
(WTA), într-un clasament pe
ultimele zece luni, devansân-
du-le în această inedită ierar-
hie pe Serena Williams, lide-
rul mondial, 51 victorii, și pe
poloneza Agnieszka Radwan-
ska, 49 victorii. 

Foarte aproape de Azarenka.
Halep se află la mai puHin de
700 de puncte de fostul lider
mondial Victoria Azarenka,
care ocupă locul 4 și care nu
va participa la turneul de la
Miami, care începe săptămâ-
na aceasta. În ''top 100'' mai

figurează alte trei românce,
Sorana Cîrstea pe 26, după
ce a urcat o poziHie faHă de
acum două săptămâni, Ale-
xandra CadanHu, care a cobo-
rât trei locuri și se găsește pe
62, și Monica Niculescu, afla-
tă pe 70, după ce a coborât 7
trepte.

Tablou greu la Miami! Con-
stănţeanca a fost desemnată a
șasea favorită a turneului
WTA de la Miami, dotat cu
premii totale de 5.427.105 do-
lari, al doilea turneu al anului
din categoria Premier Manda-
tory. Halep nu va evolua în
manșa inaugurală, urmând să
joace în turul secund cu

câștigătoarea dintre Casey
Dellacqua (Australia) și Ste-
fanie Voegele (ElveHia). Simo-
na a învins-o pe Dellacqua
săptămâna trecută, la Indian
Wells, în sferturi, cu 6-2, 6-2.
Dacă va trece de acest hop, Si-
mona va da numai peste nume
foarte puternice. Cel mai pro-
babil va da peste Venus Wil-
liams în turul 3, iar în optimi
va juca împotriva lui Alize
Cornet sau Dominika Cibul-
kova, jucătoare care au învins-
o pe Simona în acest an!

Cetăţean de onoare în oraşul
natal! Simona Halep,
ocupanta locului 5 în clasa-
mentul jucătoarelor profesio-

niste de tenis (WTA), a fost
desemnată ieri cetăHean de
onoare al judeHului, diploma
și placheta ce se acordă odată
cu titlul fiind ridicate de tatăl
sportivei, în cadrul unei
ședinHe a Consiliului Jude -
Hean. Președintele CJ Con -
stan Ha, Nicușor Constantines-
cu, a menHionat că, prin acest
titlu, Simonei Halep i se acor-
dă „onoare, demnitate și cin-
ste”. „Indiferent că suntem de
stânga sau de dreapta, trebuie
să susținem sportul care este
cel mai bun ambasador al Ro-
mâniei, mai bun decât
diplomații”, a afirmat Con-
stantinescu.

Simona Halep se apropie de podiumul WTA!

Premieră în tenisul
feminin românesc
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„Marinarii” au 
pierdut onorabil
HCM Constanța a pierdut
duelul de la Berlin, cu Fu-
chse, scor 26-28, într-un joc
ce a contat pentru grupa D
a Cupei EHF. Spre
deosebire de precedentele
partide din Germania, fie cu
Kiel, fie cu Hamburg, Con-
stanţa și-a jucat şansa pînă
la final.  HCM –ul nu a con-
dus niciodată pe terenul gaz-
dei Final Four-ului și a egalat
o singură dată, la 14, imediat
după startul părții secunde.
Fuchse a avut însă forța ne-
cesară să treacă peste acel

moment și s-a desprins la pa-
tru goluri imediat, 18-14, și a
reușit să își mențină
avantajul obținut până la
final. În ciuda acestei înfrân-
geri, HCM Constanța păs-
trează șanse mari de califi-
care, dar trebuie să învingă
atât pe Hlohovec, cât și pe
Chambery, în ultimele două
etape. Toma şi Stavrositu au
fost principalii marcatori ai
Constanţei, cu 7 respectiv 6
goluri înscrise. De la Fuchse
s-a remarcat Jaszka, marca-
tor a 8 goluri. 

„Nole”,cel mai bun 
la Indian Wells!
Tenismanul sârb Novak Djo-
kovic, numărul doi mondial,
a câștigat turneul ATP de la
Indian Wells, primul al anului
de categoria Mas ters 1.000,
dotat cu premii totale de
5.240.015 dolari, duminică,
după ce l-a învins în finală pe
elvețianul Roger Federer, cu
3-6, 6-3, 7-6 (7/3). Djokovic
(26 ani), aflat la primul titlu din
acest an, s-a impus pentru a

treia oară la Indian Wells, la
capătul unei finale de calitate
care a durat 2 ore și 12 mi-
nute. Acesta a fost al 33-lea
duel dintre cei doi jucători,
care s-au întâlnit și recent, la
Dubai (victorie Federer), în
semifinale. Djokovic, care a
primit pentru performanța sa
un cec de un milion de dolari
și 1.000 puncte ATP, condu-
ce acum cu 17-16. 

Petrolul Ploiești și Astra Giur-
giu au terminat la egalitate,
1-1 (0-0), duminică seara, pe
stadionul ''Ilie Oană'', într-o
partidă din etapa a 23-a a Li-
gii I de fotbal. La meciul de
debut al antrenorului Răzvan
Lucescu pe banca Petrolului,
Astra a deschis scorul în fi-
nalul primei reprize, când La-
ban a centrat în careu, iar
haitianul Alcenat a trimis
mingea în propria poartă
(42). Ploieștenii au dominat
repriza secundă, mai ales
după ce Astra a rămas în
zece oameni, Laban primind
al doilea cartonaș galben
(73). Camerunezul Njongo
Priso a ratat egalarea din
poziție ideală, după o pasă
foarte bună a lui Mutu (85),

după care petroliștii au cerut
penalty, după ce mingea a
lovit mâna lui Paul Papp în
propriul careu (89). Petrolul
a evitat eșecul in extremis,
grație golului marcat de Ho-
ban, care a reluat din apro-
piere mingea scăpată de
portarul Dani Coman, în
urma unei lovituri libere. Re-
miza de duminică seara fa-
vorizează Steaua, care se
află acum la 6 puncte de As-
tra și la 9 de Petrolul. Aseară
s-au disputat ultimele trei jo-
curi ale etapei cu numărul
23: FC Vaslui – FC Botoşani,
Oţelul Galaţi – Ceahlăul Pia-
tra Neamţ şi Pandurii Târgu
Jiu – Concordia Chiajna, me-
ciuri care s-au terminat după
închiderea ediţiei. 

Petrolul şi Astra au jucat
pentru… Steaua! 

Naționala de rugby a Româ-
niei a fost învinsă de Georgia
cu scorul de 22-9 (16-9),
sâmbătă, la Tbilisi, astfel că
echipa gazdă a câștigat
Cupa Europeană a
Națiunilor, ediția 2013-2014.
Georgienii au fost mai buni
și s-au impus meritat, adju-
decându-și și trofeul ''Antim
Ivireanul'', care răsplătește
învingătoarea dintre ''Stejari''
și ''Lelos'', sub privirile a
25.000 de spectatori prezenți
pe stadionul ''Mikheil

Meskhi'', printre care s-au
aflat și premierul României,
Victor Ponta, și ministrul Ti-
neretului și Sportului, Gabrie-
la Szabo. Georgia, grație
acestei victorii, va evolua în
grupa C a Cupei Mondiale
de anul viitor, alături de cam-
pioana mondială, Noua Zee-
landă, Argentina, Tonga și o
echipă din Africa, cel mai
probabil Namibia. ''Stejarii''
vor face parte din grupa D,
alături de Franța, Irlanda, Ita-
lia și Canada.

Au cedat în Georgia 

Pentru prima dată, România are o jucătoare în top 5! 

A răzbunat-o pe Halep ! 
Jucătoarea italiană de tenis

Flavia Pennetta a câștigat tur-
neul WTA de la Indian Wells
(California), dotat cu premii
totale de 5.946.740 dolari,
cel mai important titlu din ca-
riera sa, duminică, după ce a
învins-o în finală pe poloneza
Agnieszka Radwanska (N.
2), cu 6-2, 6-1. Pennetta (32
ani), cap de serie nr. 20, a tre-
cut după doar o oră și 13 mi-
nute de a doua favorită a tur-
neului de categoria Premier
Mandatory, primind un cec

de un milion de dolari și
1.000 de puncte WTA, graHie
cărora a reușit un salt de 9
locuri în ierarhia feminină,
până la 12. În finala de du-
minică, Pennetta a profitat și
de problemele medicale cu
care s-a confruntat poloneza,
nu mărul trei mondial, cea
care o eliminase în semi -
finale pe românca Simona
Halep. Radwanska a avut ne-
voie de intervenHia medicului
în trei rânduri la finala cu
Pennetta.

Fundaşul stânga al echipei
Lazio Roma, Ştefan Radu, se
află pe lista jucătorilor pe
care Manchester United do-
reşte să-i transfere pentru în-
locuirea francezului Patrice
Evra, informează footballdi-
rectnews.com. Evra ar urma
să nu mai facă parte din lotul
„diavolilor” începând din
vară. După ce managerul ce-
lor de la Manchester United,
David Moyes, nu a reuşit să-
l transfere pe fostul său jucă-
tor de la Everton, Leighton

Baines, care şi-a prelungit
contractul cu gruparea din Li-
verpool, Ştefan Radu a deve-
nit una dintre principalele ţin-
te ale tehnicianului. În trecut,
Ştefan Radu ar mai fi fost do-
rit de Roberto Mancini la
Manchester City. 

Se face Radu „diavol roşu”?
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Povestea Făgăraşului
de-a lungul anilor, în
imagini  document.
Este numele expo zi ţiei
organizate la Centrul
Cultural Reduta  în me-
moriam Virgil Nastasi,
unul dintre cei mai
buni fotografi români. 

Imaginile lui Ver Nastasi
(foto) au făcut înconjurul
lumii şi acum le pot vedea şi
braşovenii care nu-i ştiu încă
activitatea. În această seară de
la ora 18.00 sunt aşteptaţi la
Centrul Cultural Reduta  copii,
părinţi şi bunici, pentru  o  oră
de geografie ca un basm. 
Intrarea este liberă. 

Virgil Nastasi dispărea de-
acasă când era copil, iar tatăl
lui îl căuta prin munţi. Fugea
de la birou, ca să se îmbete de
libertatea pe care crestele
Fãgãraşului i-au dat-o. A fãcut
prima  fotografie în 1955, cu
un aparat vechi, cu burduf. De

atunci  şi  până la sfârşitul vie-
ţii, a surprins  natura în cele
mai frumoase şi misterioase
ipostaze.

Era inginer mecanic, mese-
rie pe care a  îmbinat-o în
mod fericit  cu dragostea pen-
tru alpinism şi fotografie.  

Virgil Nastasi a  fondat  în
1972  fotoclubul EXDECO,
pe unde au trecut tineri ce
acum sunt nume  importante
în arta fotografică.

Imaginile sale au fãcut în-
conjurul lumii, fiind recom-
pensat cu numeroase premii
la saloane consacrate

Elena Cristian 

Povestea Făgăraşului,
în imagini  document

Horoscopul zilei

Defectul tău de a te băga în treburile altora
este mai vizibil ca oricând. Dacă te pui
în situa9ii riscante, folosește informa9iile

pe care le afli in favoarea  ta.

Starea ta de sănătate te îngrijorează
astazi, dar din fericire ești mult mai
bine ca alte dă9i. Nu este atât de grav
precum pare sau precum gândești tu.

Oferă-le din energia ta și celor din jur,
nimic nu te poate face să te sim9i mai
bine! I9i va veni și 9ie rândul și vei as-

tepta ca cineva să te binedispună.

Vei avea parte de un conflict exact
acolo unde nu te așteptai, așa că fii
atent. Nu încerca să pari prea deștept
și ai grijă să ară9i modestie.

In aceasta dimineata 9i se va întâmpla
ceva cu adevărat important. Ceva
inedit și interesant apare în via9a ta,

poate fi vorba de un nou prieten.

Ziua de astăzi e concepută special pen-
tru victorii mărunte, ceea ce înseamnă
ăa trebuie să socializezi mai mult ca
de obicei. 

Fii foarte atent astăzi, pentru că al9ii
î9i iau noti9e din ceea ce aud de la tine.
Nu o să dureze o veșnicie, așa că

merită să faci acest efort. 

Astăzi încearcă să evi9i orice interac9iune
cu persoane importante. Incearcă să
mergi după cum te poartă vântul. Vei
descoperi un secret al unei rude.

Râsul î9i face via9a mai frumoasă, așa
că de ce să nu pui în aplicare această
tehnică? Fii deschis și gândește pozitiv,

indiferent de grijile pe care le ai.

Trebuie să î9i pui corpul la treabă as-
tăzi, ceea ce poate însemna un abona-
ment la sală sau doar un plan de
exerci9ii acasă. Tine-te de treabă!

Esti plin de energie astăzi, dar o vei
direc9iona prost. Nu î9i po9i da seama
ce e productiv și ce nu, de aceea vei

face o alegere greșită.

Ai făcut multe pentru o mul9ime de
oameni, dar astăzi ai un regret. Sim9i
că aceștia nu te apreciază așa cum ar
trebui, dar va veni și vremea ta.

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Balanţă

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Peşti

DRAGOSTEA E CHIMIE, NU MAGIE 
(BETTER LIVING THROUGH CHEMISTRY)
(N-15) digital premieră
Regie: Geoff Moore, David Posamentier
91 minute, Comedie, Dramă
ora: 15:30, 19:45

NEBRASKA
(AP-12) digital
premieră
Regie: Alexander Payne
115 minute, Aventuri, Dramă
ora: 21:30

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI
(NEED FOR SPEED)
(AG) 3D premieră
Regie: Scott Waugh
131 minute, Actiune, Thriller
ora: 15:45, 22:15

DL. PEABODY ŞI SHERMAN
(MR. PEABODY & SHERMAN)
(AG) 3D premieră
Regie: Rob Minkoff

92 minute, Animaţie, SF
ora: 13:30 (dublat), 18:15 (subtitrat)

300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU 
(300: RISE OF AN EMPIRE) 
(N-15) 3D
Regie: Noam Murro
102 minute, Acţiune, Război
ora: 13:15, 20:15

DALLAS BUYERS CLUB 
(N-15) digital
Regie: Jean-Marc Vallée
117 minute, Dramă, Biografic
ora: 21:45

CLOSER TO THE MOON 
(AP-12) digital
Regie: Nae Caranfil
117 minute, Comedie, Dramă
ora: 17:30

PARADISUL SPULBERAT 
(BROKEN CIRCLE BREAKDOWN)
(N-15) digital
Regie: Felix Van Groeningen
111 minute, Dramă, Muzical, Romantic
ora: 16:45

NON-STOP
(AP-12) digital
Regie: Jaume Collet-Serra
106 minute, Acţiune, Thriller
ora: 14:00, 19:00

Filmele zilei la Cityplex Braşov

Cityplex Braşov se află pe Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall
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S-a întâmplat pe 18 martie
37: Senatul roman îl pro-
clamă pe Caligula împărat.
1314: Jacques de Molay,
al 23-lea şi ultimul Mare
Maestru al Cavalerilor
Templieri, este ars pe rug.
1833: S-a constituit la Iaşi,
din iniţiativa medicilor Iacob
Stanislau Cihac şi Mihai
Zotta, Societatea de Medici
şi Naturalişti, prima socie-
tate ştiinţifică din România.
1856: S-a semnat Tratatul
de la Paris, care a încheiat
Războiul Crimeii.
1861: Se proclamă Re ga -
tul Italiei.
1866: Este adoptată Legea
învoielilor agricole (legea
pentru tocmeli de lucrări agri-
cole şi pentru executarea
lor). Legea a fost înăsprită în
vremea guvernării conserva-
toare a lui Lascăr Catargiu,
când s-a instituit execuţia si-
lită a tocmelilor agricole.
1871: Insurecţia populaţiei
pariziene; instaurarea „Co-
munei din Paris”.
1887: Principele Ferdinand
a fost declarat în mod
oficial moştenitor al Tronu-
lui, conferindu-i-se şi titlul
de Alteţă Regală Principe
de România.

1900: Înfiinţarea clubului
de fotbal Ajax Amsterdam.
1906: Traian Vuia realizea-
ză, la Paris, primul zbor din
Europa cu un aparat mai
greu decât aerul, condus
exclusiv prin mijloace pro-
prii de bord.
1922: În India, Mahatma
Gandhi este condamnat la
şase ani de închisoare pen-
tru revoltă; va face numai
doi ani.
1954: A apărut, la Bucu-
reşti, săptămânalul „Gazeta
literară”, organ al Uniunii
Scriitorilor din România.
1965: Un cosmonaut sovie-
tic – lt. Alexei Leonov – pă-
şeşte pentru prima dată în
afara unei nave spaţiale
(pentru 12 minute). La 3 iu-
nie, va fi imitat de astronau-
tul american Edward White.
1965: Marea Adunare Na-
ţională a ales ca preşedinte
al Consiliului de Stat pe
Gheorghe Gheorghiu-Dej,
iar ca preşedinte al consi-
liului de Miniştri pe Ion
Gheorghe Maurer.
1999: S-a înfiinţat Fundaţia
pentru Ştiinţă şi Artă.
2002: România: A început
recensământul populației.

Co
m

pl
et

aţ
i c

u 
ci

fre
 d

e 
la

 1
 la

 9
. C

ifr
el

e 
să

 n
u 

se
  re

pe
te

 n
ic

i p
e

ve
rt

ic
al

ă,
 n

ic
i p

e 
or

iz
on

ta
lă

 ş
i n

ic
i î

n 
ca

re
ur

ile
 m

ic
i d

e 
3x

3

Sudoku

Badea Gheorghe este oprit pe autostradă de un poliţist:
Poliţistul: Felicitări, desfăşurăm o campanie în cadrul
căreia fiecare şofer care conduce prudent pe autostradă
va primi 1000 RON! 
Ion: Aualeu... Ce bine... În sfârşit pot şi eu să-mi iau car-
netul! 
Maria: Nu îl băgaţi în seamă! Aşa vorbeşte el când e
beat... 

Din spate se aude o voce : Băi Gheo`! Mai e mă mult
până trecem graniţa ?

Asistenta: 
– Numele, vă rog
Pacientul: 
– Opopopa Mamamarian.
– Sunteţi bâlbâit?....
– Nu, tata a fost, iar omul care scria certificatul de naştere
era un cretin!

Bancuri

2 3 7 5

9 8 1 6 4

6 9

5 2 8

9 1

9 6 4

5 4

8 1 3 6 5

8 2 3 1

Joi, 20 martie, în Subsol
Club Brașov, sunteţi invitaţi
la un concert live susţinut de
clujenii de la „Baba Dochia”,
care vor combina sound-ul
rock cu cel electronic şi vi-
suale într-un mod cât mai
original. Costul unui bilet
este 10 lei, iar intrarea se
face de la ora 21.00.

Baba Dochia este un pro-
iect de muzică electronică fuzionată cu
muzică rock. A luat naştere în Sighișoara
în anul 2006, lansarea primului album
Team Sleep determinându-i pe membrii
fondatori – Leon Lototchi şi Marius
Pop – să urmeze calea producţiei muzi-
cale. Prieteni din copilărie, experienţele
trăite împreună i-a dus către crearea unei

direcţii muzicale comune.
Bazele setlist-ului actual au fost puse

în urma numeroaselor sesiuni de schim-
buri de idei pe internet, care într-un final
au fost înlocuite cu repetiţii directe, în
urma relocării lui Marius la Cluj. Dacă
iniţial compoziţiile erau pur post-rock,
stilul actual tinde către o fuziune din ce

în ce mai organică între elec-
tronica şi rock, având ele-
mente melancolice dar şi psi-
hedelice sau glitch.

Combina4ia dintre sinteti-
zatoare, drum machine (asor-
tat cu tobe reci) şi chitara dis-
torsionată fac ca Baba
Dochia să fie o apariţie ori-
ginală ce dorește să împros-
păteze muzica din România. 

Componenţa Baba Dochia este:
◾ Marius Pop – programming, syn-

thesizers, guitars
◾ Leon Lototchi – programming, syn-

thesizers
◾ Andrei Voicu – live drums
◾ Cristian Cânpean – live visuals.

S.D.

1. Casa Judeţeană de Pensii 
2. Consiliul Judeţean Braşov 
3. AJOFM Braşov 
4. Spitalul Judeţean Braşov 
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
6. Casa de Asigurari de Sănătate 
7. Spitalul Judeţean Braşov 
8. Maternitatea Braşov 
9. Spitalul CFR 

10. Magazinele
– Elit – Rost Com
– Rapid
– Prodlacta
– Vel Pitar
– Carmolimp

11. Chioşcurile
– Rodipet
– Z-KIOSK

Unde găsiţi ziarul nostru

Concert live susţinut de clujenii de la „Baba Dochia”
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Audi AG a livrat mai mul-
te maşini decât Baye -
rische Motoren
Werke AG (BMW)
în primele două
luni din 2014, de-
venind cel mai
bine vândut pro-
ducător de auto-
mobile de lux din
lume, transmite
Bloomberg.

În perioada ianuarie
– februarie 2014, Audi
a vândut 242.400 de
vehicule, cu 383 mai
multe decât brandul
BMW.

Audi, divizie a Volkswagen
(VW), va introduce anul aces-
ta 17 noi modele sau va res-
tiliza altele, inclusiv modelul
sport TT, pentru a-şi menţine
poziţia de lider pe segmentul
automobilelor de lux. Lansă-

rile fac parte din planul de in-
vestiţii pe următorii cinci ani,

în valoare de 22 miliarde de
euro, prin care Audi vrea să
devină producătorul de auto-
mobile de lux cu cele mai
mari vânzări anuale din lume.

„Vom majora livrările în
toate regiunile lumii, inclusiv

în Europa”, a declarat preşe-
dintele Audi, Rupert Stadler.

„Noile modele inovatoare
ce vor fi lansate în acest an,
cum ar fi Seria 2 Active Tourer
şi Seria 4 Gran Coupe, ne vor
ajuta să menţinem ritmul de
creştere a vânzărilor în 2014”,
a replicat directorul de vânzări

al BMW, Ian Robertson.
BMW este lider pe seg-

mentul automobilelor
de lux de zece ani.

Anul trecut, BMW,
care comercializează
brandurile BMW,
Mini şi Rolls-Royce,
a înregistrat o creştere
a vânzărilor de 6,4%,
la 1,96 milioane de
vehicule.

Audi a raportat
creşterea cu 8,3% a
vânzărilor globale în
2013, la nivelul re-
cord de 1,58 milioane
de vehicule, în timp
ce Mercedes, care în

2005 a pierdut titlul de cel
mai mare producător mondial
de automobile de lux în fa-
voarea BMW, a livrat 1,46
milioane de vehicule anul tre-
cut, în creştere cu 11% faţă
de 2012.

Audi a detronat BMW
la vânzări în 2014

Ce maşini noi îşi cumpără românii
Numărul maşinilor noi în-

matriculate în România a
crescut, în luna februarie
2014, cu 2,4%, comparativ
cu luna corespunzătoare din
2013, până la aproape 5.200
de unităţi, potrivit statisticilor
publicate, de Direcţia Regim
Permise de Conducere şi În-
matriculare a Vehiculelor.

În februarie 2014, Dacia
a rămas lider la înmatriculări
noi, cu 952 de unităţi, în
creştere cu 24,28% faţă de
februarie 2013, urmată de
Ford, cu 458 de unităţi (+
186,25%), Skoda, cu 410
unităţi (-17,17%) şi Vol-

kswagen, cu 312 unităţi (-
3,70%). Potrivit DRPCIV,
în cea de-a doua lună a anu-
lui, din totalul de 5.198 de
autovehicule noi înmatricu-
late, autoturismele au fost în
număr de 3.650, în creştere
cu 5,10%, comparativ cu pe-
rioada similară din 2013.

De asemenea, creşteri s-
au înregistrat la semiremorci
şi la remorci, cu 291,49%
(184 de unităţi) şi, respectiv,
2,02% (454 de unităţi).

La finalul clasamentului
se poziţionează înmatriculă-
rile noi de autovehicule cu
destinaţie specială (31 de

unităţi, în scădere cu
77,54%), mopede/motoci-
clete (62, mai puţine cu
34,74%), autobuze şi micro-
buze (40, minus 27,27%) şi
tractoare (17 unităţi, minus
10,52%). În ceea ce priveşte
categoria celor mai rare
mărci auto înmatriculate, sta-
tistica DRPCIV arată că Le-
xus deţine supremaţia în
februarie, cu 6 unităţi noi în-
matriculate, urmată de Alfa
Romeo (5 unităţi), Ferrari şi
Infiniti (câte două unităţi),
respectiv Bentley, Shuang -
huan, SsangYong şi Subaru
(câte o unitate).

EY: Industria auto din România 
se va stabiliza în acest an

Industria auto din România
îşi va reveni şi se va stabiliza
în acest an, după o perioadă
de declin masiv, potrivit EY
Global Automotive Center.

„Previziunile legate de in-
dustria auto din România in-
dică o stabilizare per total a
pieţei auto în 2014, în contex-
tul în care se aşteaptă o re-
dresare a economiei globale
din care să aibă de câştigat
şi piaţa auto locală. Piaţa din
România a fost una dintre pie-
ţele cele mai afectate de criză,
dar, după o perioadă de declin
masiv, se aşteaptă ca vânzările
de autovehicule să revină pe

o traiectorie normală în acest
an. Aceste aşteptări de creştere
pleacă de la baza scăzută a
vânzărilor slabe din 2013 şi
a revenirii cererii după mai
mulţi ani de declin susţinut pe
piaţă şi întârziere a deciziilor
de cumpărare”, spune Ariadna
Oşlobeanu, Senior Manager,
Assurance, EY România.

În plus, este probabil că
2014 să fie ultimul an în care
funcţionează programul „Ra-
bla” şi este de aşteptat ca oa-
menii să încerce să profite de
facilităţile programului, con-
ducând la vânzări adiţionale
în 2014, adaugă ea.

„Conform datelor statistice
publicate, se vede deja o creş-
tere a vânzărilor totale de au-
tovehicule faţă de perioada
comparabilă din 2013, susţi-
nute de achiziţiile realizate de
persoanele juridice. Totuşi, e
greu de spus cât de solidă va
fi revenirea, în condiţiile în
care relansarea economiei eu-
ropene este inegală”, conclu-
zionează Ariadna Oşlobeanu.

Studiul EY are la bază un
sondaj realizat în rândul a 100
de directori executivi din in-
dustria auto de la nivel global
şi analize în profunzime ale
industriei.

Un nou director de
marketing la Dacia
Ionuţ Gheorghe, fost direc-
tor de marketing pentru In-
finiti, va ocupa din aprilie
aceeaşi poziţie pentru măr-
cile Dacia şi Renault în Ro-
mânia, în locul lui Mihai
Bordeanu, care la 1 martie
a preluat marketingul celor
două branduri pe pieţele din
Marea Britanie, Irlanda, Ci-
pru şi Malta. Gheorghe s-a
alăturat echipei Renault
România în anul 2006 şi
are o experienţă de 19 ani
în marketing şi comunicare.

El a revenit în România
după ce a condus, din El-
veţia, operaţiunile de mar-
keting ale mărcii Infiniti în
segmentul crossover pentru
perimetrul geografic care
cuprinde Europa, Africa şi
Orientul Mijlociu. În vârstă
de 38 de ani, noul director
de marketing al celor două
mărci în România a absolvit
Academia de Studii Econo-
mice Bucureşti şi are un
master în Comunicare şi
Relaţii Publice.

Din 1 aprilie, programul Ra-
bla ar putea fi reluat, a anun-
ţat, vineri, ministrul Mediului,
Korodi Attila. „După dezba-
terea care a avut loc săptă-
mâna trecută, programului
Rabla ar putea să i se dea
drumul la 1 aprilie. Văd că
există o cooperare cu patro-
natele din zona industriei
auto, din zona REMAT-urilor,
ca să fie mecanismul bine
închegat. Ceea ce pot să vă

spun este că va fi un sistem
diferit, care va exclude cer-
tificatele în forma de hârtie,
de acum încolo totul se va
lucra în baze de date elec-
tronice”, a spus ministrul Me-
diului. Programul Rabla pe
2014 ar putea aduce unele
noutăţi, printre care înscrie-
rea cetăţenilor direct la de-
aler şi eliminarea colectorilor,
precum şi acceptarea maşi-
nilor mai vechi de 8 ani.

Programul Rabla ar putea
fi reluat din 1 aprilie


