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Ameninţat 
cu moartea

Un adolescent a primit ame-
ninţări pe net după ce a pos-
tat o fotografie în care
apărea cu steagul României.
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METEO

Cei doi sportivi din lotul na-
ţional de lupte greco-romane,
Alin Alexuc şi Tomi Hîno-
veanu, care au bătut un poli-
ţist la Braşov, vor fi cercetaţi
în libertate. Judecătoria Bra-
şov a respins propunerea de
arestare preventivă pe nu me -
le celor doi. Decizia a fost

contestată de pro cu rori care
va fi judecată zilele următoa-
re la Curtea de Apel Braşov.
Cei doi sportivi au fost reţi-
nuţi după ce au bătut un po-
liţist în civil în noaptea de
sâmbătă spre duminică, pe
strada Republicii din Braşov.

Conducerea Regiei Autono-
me de Transport (RAT) Bra-
şov a anunţat că, în zilele de
20, 21 şi 22 martie, vor fi
operate schimbări temporare
în traseele şi orarele de cir-
culaţie ale mai multor linii de
autobuz, modificări determi-
nate de desfăşurarea în aceste

zile a cursei automobilistice
naţionale „Raliul Braşovu-
lui”, manifestare sportivă
ajunsă la ediţia 43. De ase-
menea, mai multe segmente
din drumurile naţionale
DN1A, DN73 A şi DN1E,
pe care se desfăşoară Raliul
vor fi închise.

Raliul Braşovului închide traficulBătăuşii poliţistului, liberi 

Ploaie
3°C /14°C
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„Lupii” nu 
se dau bătuţi!

Corona Wolves Braşov a
învins pe HC Nove Zamky
cu scorul de 3-2 (1-2, 1-0,
1-0), aseară, în Slovacia.

Târgul de Carte şi
Muzică la Braşov 

Evenimentul cultural se va
desfăşura în perioada 20 –
23 martie la Braşov Busi-
ness Park.
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Agenţia Naţională de Integritate
(ANI) l-a declarat incompatibil pe
preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Aristotel Căncescu, pentru
că făcea parte din Consiliul de Ad-

ministraţie a regiei de apă-canal din
Sibiu, care deserveşte o bună parte
din localităţile judeţului Braşov. În
replică, la aflarea comunicatului ANI,
în 25 aprilie 2013, Aristotel Căncescu

declara, într-o conferinţă de presă că,
potrivit Legii 215 – a administraţiei
publice locale, preşedintele consiliului
judeţean este reprezentantul comu-
nităţii: „Era firesc să fiu cooptat în

Adunarea Generală a Acţionarilor în
cadrul SC Apă-Canal SA Sibiu, o
structură care stabileşte politica de
dezvoltare şi de modernizare a re ţe -
le lor de apă”. pag. 3

A câştigat
procesul cu ANI
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Cinci persoane, printre care
şi un minor, au prins 296 de
broaşte într-o zonă care face
parte din Parcul Naţional
„Piatra Craiului” din judeţul
Argeş.

Poliţiştii Secţiei Rucăr i-au
prins în satul Sătic, la Drago-
sloveni. Braconierii, care au
vârste cuprinse între 16 şi 46
de ani, sunt toţi din oraşul
Zărneşti şi obişnuiau să mear-
gă pe lacuri şi bălţi pentru a
prinde broaşte. Amfibienii,
care fac parte din specia
„Rana temporaria” şi sunt co-
mestibili, ar fi trebuit să ajungă în Bra-
şov, la câteva restaurante cu specific

italienesc. Asta nu s-a mai întâmplat
pentru că poliţiştii au confiscat sacii,

iar apoi le-au dat drumul
broaş telor înapoi în lac.

Potrivit legii care vizează re-
gimul ariilor naturale pro te ja -
te, dacă vor fi găsiţi vinovaţi,
cei cinci riscă să stea după gra-
tii între 3 luni şi un an sau să
se aleagă cu amendă penală de
la 30.000 la 60.000 de lei. Cât
priveşte afacerea cu amfibieni,
prea puţini români se gândesc
la ea. Un kilogram de broaște
costă cam trei euro. 

Puii de baltă sunt o delica-
tesă foarte apreciată. În unele
restaurante din Braşov preţul

minim pentru o specialitate de pui de
baltă cu creveţi porneşte de la 25 de lei.

Poliţiştii braşoveni au descins,
ieri  dimineaţă, la sediile a 16
spălătorii auto din Braşov.
Ac>iunea a vizat verificarea res-
pectării prevederilor legale în ca-
zul activită>ilor de profil. În urma
controalelor, poli>iștii au aplicat
trei sanc>iuni contraven>ionale în
valoare totală de 60.000 de lei.
Totodată, oamenii legii au con-
fiscat sumele de bani care nu
erau eviden>iate prin intermediul
aparatelor de marcat fiscale. La una
dintre spălătoriile auto din municipiul

Brașov, controlată de anchetatori, s-au
constatat nereguli cu privire la

eviden>ierea corectă a veniturilor
realizate și ascunderea sursei im-
pozabile. Ca urmare, au fost ri-
dicate documente ce pot
constitui mijloace de probă și s-
a întocmit un proces verbal de
constatare, cercetările urmând a
fi continuate sub aspectul
săvârșirii infrac>iunii de evaziune
fiscală. Prezumţia de nevinovăţie
în cazul suspecţilor fiinţează
până când instanţa de judecată

va pronunţa, dacă se va impune, o sen-
tinţă definitivă. 

Cei doi sportivi din lotul
naţional de lupte greco-
romane, Alin Alexuc şi
Tomi Hînoveanu, care au
bătut un poliţist la
Braşov, vor fi cercetaţi în
libertate.

Judecătoria Braşov a respins
propunerea de arestare preven-
tivă pe numele celor doi. Decizia
a fost contestată de procurori
care va fi judecată  zilele urmă-
toare la Curtea de Apel Braşov.

Doi sportivi din lotul naţional
de lupte greco-romane, Alin
Alexuc şi Tomi Hînoveanu, au
fost reţinuţi pentru 24 de ore,
după ce au bătut un poliţist în
civil în noaptea de sâmbătă spre
duminică, pe strada Republicii
din Braşov.

Cei doi sportivi legitimaţi la
clubul Dinamo, împreună cu
alţi doi colegi de lot naţional,
arădeanul Dorin Pârvan şi At-
tila Tamaş (Steaua), s-au luat
de o fată la ieşirea dintr-un club,
iar iubitul acesteia i-a sărit în
ajutor.

De asemenea, în conflict s-a
implicat şi un poliţist în civil,
care i-ar fi dat cu spray parali-
zant în faţă lui Dorin Pârvan.
Ceilalţi trei sportivi au sărit şi l-

au batut pe poliţist, care a ajuns
la spital. ,,Am fost lovit cu pum-
nul în faţă, am leşinat şi n-am
mai ştiut, pentru scurt timp, ni-
mic.” a declarat  în mare, an-
chetatorilor, poliţistul local agre-
sat. Procurorul de caz confirmă
şi spune că victima are nevoie
de 12 - 14 zile de îngrijiri me-
dicale. Are buza spartă, se simte
rău şi stă mai mult în pat. Şi asta
pentru că a încercat să-i
despartă pe suspecţi, care se

luaseră la bătaie în plină stradă.
Poliţistul bătut este agent prin-
cipal la Poliţia Locală din Bra-
şov

După acest incident, sportivii
au fost conduşi la secţie, iar doi
dintre ei – cei de la Dinamo –
au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
„Nu e normal ca sportivii să nu
se afle în cantonament, mai ales
că peste trei săptămâni vor con-
cura la Europeanul de la Hel-
sinki. De ce au plecat şi dacă

au plecat cu acordul antrenoru-
lui? Pe mine mă interesează la-
tura sportivă, nu sunt de acord
cu plecările din cantonament.
Referitor la cealaltă latură, vor
răspunde în faţa legii. Eu nu to-
lerez aşa ceva la clubul Dina-
mo”, a declarat Elisabeta Lipă,
comandantul CS Dinamo, pen-
tru www.prosport.ro.

Cei patru sportivi se aflau în
cantonament centralizat la Po-
iana Braşov.

Judecătorii nu au fost de acord ca sportivii bătăuși să fie cercetați în arest

Sportivii care au bătut un
polițist, cercetați în libertate

Blestem? Le-a luat foc casa a patra oară! Incendiu la Cristian,
pe strada Lungă. Pompierii au reușit să localizeze rapid
focul și acum lucrează la stingerea lui. A fost afectat
acoperișul imobilului. În casa respectivă locuiește o
familie săracă, care parcă este lovită de blestem. „Este
a patra oară când le-a luat foc casa. Au băgat prea multe
lemne pe foc, s-a încins coșul și s-a aprins acoperișul.
Acum doi ani le-a mai luat foc de două ori, iar acum doi
ani o dată. O să-i ajutăm din nou de la Primărie, le-am
mai dat țigle. Ce să facem? Sunt niște oameni necăjiți“,
a declarat primarul comunei Cristian, Dragoș Serafim.
Cadavrul unei femei a fost găsit într-o locuinţă din cartierul Trac-
torul. Concubinul era şi el în casă, dar nu a putut fi audiat
de poliţişti, fiind în stare de ebrietate. Vecinii spun că fe-
meia ar fi băut spirt sanitar, dar anchetatorii nu exclud
nicio altă ipoteză de lucru. Cadavrul femeii a fost
trasportat la Serviciul de Medicină Legală, iar concubinul
este păzit de poliţişti. Când bărbatul îşi va reveni, va fi
audiat.   Vecinii declară faptul că femeia era foarte slabă
și nu cântărea mai mult de 40 de kilograme.
Prima zi de școală ar putea fi liberă pentru părinți. Comisia
pentru Muncă a Senatului a acordat ieri, în unanimitate,
raport favorabil propunerii legislative privind declararea
zilei de început de an școlar ca zi liberă pentru părinți.
Inițiat de senatorul UNPR Constantin Popa, fost PP-DD,
actul normativ prevede că ziua de începere a fiecărui an
școlar poate fi acordată ca zi liberă părinților ai căror
copii sunt elevi în învățământul preuniversitar. Această
zi va fi recuperată în următoarele 30 de zile calendaris-
tice.
Băsescu și Timofti, întâlnire de urgență la Iași. Pe fondul agra-
vării situației din Crimeea, dar și a intenției liderilor trans-
nistreni de a cere alipirea la Rusia, președintele Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, se va întâlni, astăzi, la Iași, cu
Traian Băsescu. "Domnul premier a avut o întâlnire cu
premierul Ucrainei şi au discutat mai multe subiecte. Eu
voi pleca mâine (azi n.r.) în România, la Iaşi, pentru a
discuta cu Traian Băsescu. Cu vecinii trebuie să trăieşti
bine. Leancă la Kiev, eu la Bucureşti", a declarat preşe-
dintele moldovean.  Întâlnirea are loc în condițiile în care
șeful parlamentului din Transnistria a cerut Dumei de la
Moscova iniţierea unui document care să permită repu-
blicii separatiste alipirea la Rusia.
Crimeea a fost alipită Rusiei. Preşedintele rus, Vladimir Putin,
a semnat un acord privind alipirea Crimeei la Rusia.
După un discurs susţinut în faţa celor două Camere ale
Parlamentului, a guvernatorilor şi membrilor Guvernului
rus, Putin a semnat, ieri, cu noii lideri proruşi ai Crimeei,
acest acord la Kremlin. ''Crimeea este considerată
atașată la Federația Rusă începând din data semnării
acordului'', precizează textul semnat. În urma unui refe-
rendum organizat duminică, privind alipirea Crimeei la
Rusia, Comisia Electorală din Crimeea a arătat că 97%
dintre cei care au votat s-au pronunțat pentru unirea cu
Rusia. Referendumul a fost însă declarat ilegitim de gu-
vernele occidentale, de OSCE și de UE.
Tarifele de roaming vor fi eliminate din decembrie 2015. Co-
mitetul pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE) al
Parlamentului European (PE) a aprobat, marţi, reforma
din telecomunicaţii, care prevede, printre altele,
eliminarea tarifelor de roaming în UE, de la 15 decembrie
2015. Potrivit unui comunicat al PE, propunerea Comisiei
Europene de eliminare a tarifelor de roaming în UE a
fost votată cu o largă majoritate. Tarifele de roaming nu
vor fi eliminate însă de la 1 iulie 2014, aşa cum
propusese Comisia Europeană, ci de la 15 decembrie
2015. Pentru a proteja companiile telecom faţă de „folo-
sirea abuzivă“ a serviciilor de roaming, membrii ITRE au
solicitat CE să propună o serie de măsuri care să permită
firmelor să aplice tarife în situaţii excepţionale. Aceste
tarife vor fi însă sub nivelul celor aplicate în prezent.
Hackerul Guccifer a fost trimis în judecată pentru piraterie in-
formatică. Marcel Lazăr Lehel a ajuns celebru prin spar-
gerea conturilor mai multor personalităţi, dar mai ales
pe cel al SRI-ului. Cea mai savuroasă indiscreţie a lui
Gucccifer a fost publicarea „bileţelelor” erotice dintre
Collin Powell, fostul secretar de stat al SUA, şi europar-
lamentarul PSD Corina Creţu. Printre victimele sale pot
fi enumeraţi actorul Steve Martin, John Dean, fostul con-
silier al preşedintelui Richard Nixon etc. Procurorii DIICOT
au dispus arestarea preventivă a lui Guccifer şi i-au tăiat
accesul la computer. 

Riscă să ajungă la puşcărie pentru 300 de broaşte! 

Poliţiştii brașoveni - descinderi la spălătoriile auto



Fostul profesor uni-
versitar de la Faculta-
tea de Medicină din
Braşov, Lazăr Onisâi,
află peste o săptămâ-
nă, mai exact pe 24
martie,  sentinţa în do-
sarul în care este jude-
cat pentru luare de
mită. Prima instanţă l-
a condamnat pe incul-
pat la doi ani şi jumă-
tate de detenţie.  El va
fi, de asemenea, obli-
gat să returneze tutu -
ror studenţilor care l-
au denunţat sumele
pretinse ca să-i treacă la exa-
men.  Atât Onisâi cât şi pro-
curorii s-au declarat  nemul-

ţumiţi şi au atacat hotărârea
la Curtea de Apel Brașov. In-
stanţa a rămas în pronunţare.

Inculpatul a fost
prins în flagrant, în fe-
bruarie 2013, în timp
ce primea 700 de lei
mită de la un investi-
gator sub acoperire
care s-a dat drept stu-
dent. Profesorul şi-a
recunoscut fapta. A -
poi, zeci de tineri, cu
adevărat studenţi, au
scris denunţuri în care
au precizat sumele pe
care le-au plătit pentru
a promova examenul
la anatomie. Între 200
şi 500 de euro. Există

şi denunţuri, în cazul Onisâi,
cu tentă sexuală. Inculpatul
neagă însă.

Patru extremişti maghiari 
nu au voie pe teritoriul României

Patru cetăţeni maghiari,
printre care doi membri ai
formaţiunii extremiste Job-
bik, au primit interdicţie de
a intra în România vreme de
un an. Anunţul a fost făcut
de purtătorul de cuvânt al
Ministerului de Interne, care
a precizat că între cele patru
persoane care au primit in-
terdicţie pe teritoriul ţării
noastre se numără şi un de-
putat al partidului Jobbik. 

În urma acestei evaluări, a
fost instituită măsura neper-
miterii intrării pe teritoriul

României, pentru o perioadă
de un an, pentru patru cetă-
ţeni maghiari:

- TYIRITYAN ZSOLT –
membru al organizaEiei
„Oastea Haiducilor”;

- ZAGYVA GYORGY
GYULA – membru Jobbik,
membru al Mişcării de Tine-
ret din cele 64 de Comitate
HVIM;

- SZAVAY ISTVAN –
membru Jobbik;

- MIKOLA BELA – mem-
bru al organizaEiei „Noua
Gardă Ungară”.

Există indicii temeinice că
toţi cei 4 fac parte din struc-
turi implicate în activităţi de
natură naţionalist-extremistă,
ce constituie riscuri la adresa
ordinii publice şi a securităţii
naţionale a României, se ara-
tă într-o declaraţie de presă
a MAI.  InstituEiile abilitate
au în atenEie și alte persoane
care desfășoară în mod sis-
tematic, pe teritoriul Româ-
niei, astfel de acEiuni care
contravin normelor comuni-
tare și legislaEiei naEionale în
materie.

Curtea de Apel Brașov
s-a pronunțat ieri în
procesul intentat de
președintele Consiliului
Județean Brașov, Aris-
totel Căncescu, împotri-
va Agenției Naționale
de Integritate (ANI),
care l-a declarat incom-
patibil.

„Admite contestaţia formu-
lată de reclamantul Căncescu
Aristotel Adrian, în contradic-
toriu cu pârâta Agenţia Na-
ţională pentru Integritate şi,
în consecinţă: Anulează ra-
portul de evaluare nr.
18329/G/II/24.04.2013 în-
tocmit de pârâta Agenţia Na-
ţională pentru Integritate. Ia
act de faptul că nu s-au soli-
citat cheltuieli de judecată. Cu
drept de recurs în termen de
15 zile de la comunicare, prin
cerere depusă la Curtea de
Apel Braşov”, este soluEia pe
scurt a instanEei.

În comunicatul privind
constatarea stării de incom-
patibilitate în cazul lui Căn-
cescu, ANI precizează că, în
urma evaluărilor, s-a constatat

că acesta se află în stare de
incompatibilitate începând cu
data de 29 mai 2009, întrucât
deţine, simultan, atât funcţia
de preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov cât şi calita-
tea de reprezentant al Judeţu-
lui Braşov în Adunarea Ge-
nerală a Acţionarilor în cadrul

S.C. APĂ CANAL S.A. Si-
biu, „încălcând astfel, dispo-
ziţiile art. 87 alin. (1) lit. f)
din Legea nr. 161/2003 pri-
vind unele măsuri pentru asi-
gurarea transparenţei în exer-
citarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sanc-

ţionarea corupţiei, cu modifi-
cările şi completările ulterioa-
re”.

În replică, la aflarea comu-
nicatului ANI, în 25 aprilie
2013 Aristotel Căncescu de-
clara, într-o conferinEă de pre-
să că, potrivit Legii 215 - a
administraEiei publice locale,
președintele consiliului
judeEean este reprezentantul
comunităEii: „Era firesc să fiu
cooptat în Adunarea Generală
a Acționarilor în cadrul SC
Apă-Canal SA Sibiu, o struc-
tură care stabilește politica de
dezvoltare și de modernizare
a rețelelor de apă, având în
vedere că nimeni nu cunoaște
mai bine aceste probleme de-
cât reprezentantul comunității.
Nu cred că ar fi fost normal
ca administrația județeană să
aibă în AGA un instalator din
cadrul Consiliului Județean
Brașov”.

Preşedintele CJ Braşov a
mai precizat că a devenit
membru al AGA în urma
unei hotărâri a Consiliului
JudeEean Brașov emisă cu
unanimitate de voturi, iar Le-
gea 215 îl obligă să pună în

aplicare hotărârile plenului.
Dacă ar fi existat elemente de
ilegalitate în respectiva hotă-
râre, prefectul ar fi trebuit să
le sesizeze și aceasta să fi fost
atacată în contencios, lucru
care nu s-a întâmplat.

„Reaua intenție a celor de
la ANI este cu atât mai
vizibilă cu cât, într-un răspuns
la o adresă primită de la
această instituție, pe lângă ar-
gumentele menționate, deja
am precizat că din lipsă de
timp nu am participat la nicio
ședință a AGA, deci nu pu-
team să devin incompatibil
decât dacă aș fi comis o faptă.

Or, eu nu am participat la
ședințele AGA, lucru ușor de
verificat din procesele-verbale,
dar pe care cei de la ANI nu
l-au făcut. Funcționarii ANI
nu au întreprins absolut nicio
verificare. Mai mult decât
atât, participarea mea în AGA
nu a fost niciodată remunera-
tă, deci nu se pune problema
unor avantaje materiale care
să fi decurs din calitatea de
membru al AGA. De aseme-
nea, nu am niciun interes per-
sonal în domeniul respectiv
(rețele de apă și canalizare)”,
a mai precizat Căncescu.

Sebastian Dan 

Judecătorii i-au dat dreptate lui Aristotel Căncescu, președintele CJ Brașov

Căncescu nu este incompatibil

Lazăr Onisâi își așteaptă sentința

Primarul Sibiului, Klaus Io-
hannis, a câştigat anul trecut
procesul intentat ANI, după
ce Curtea de Apel Alba-Iulia
a admis contestaţia acestuia
la raportul de evaluare prin
care ANI constata că se află
în incompatibilitate şi a
dispus anularea raportului de
evaluare. Agenţia Naţională
de Integritate (ANI) anunţa

că a constatat că primarul Si-
biului, Klaus Iohannis, se află
în stare de incompatibilitate
întrucât are şi calitatea de re-
prezentant al municipiului în
Adunarea Generală a Acţio-
narilor S.C. Apă Canal SA Si-
biu, din 5 august 2010 şi SC
Pieţe SA, din 30 aprilie 2009,
ceea ce contravine prevede-
rilor legale.

Și Klaus Iohannis a câștigat procesul
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

În scopul evitării unor si-
tuaţii nedorite, pe lângă mă-
surile fireşti de asigurare a
protecţiei bunurilor şi locuin-
ţei de către proprietarul aces-
tora, este foarte important ca
toţi membrii familiei, inclusiv
copiii, să cunoască şi să res-
pecte câteva reguli simple de
comportament preventiv. 

Este recomandabil ca adul-
ţii să-i înveţe pe cei mici cum
să se ferească de infractori,

mai ales
dacă exis-
tă situaţii
în care
copiii vin
singuri de
la şcoală
sau stau
s i n g u r i
a c a s ă
p e n t r u
anumite
perioade
de timp. 

Astfel:
➭ Sfătuiţi-i pe copii ca atunci

când vin singuri de la şcoa-
lă să fie foarte atenţi la lo-
cul unde păstrează cheia
pentru ca aceasta să
nu le fie sustrasă în
mijloacele de trans-
port în comun.

➭ Cheia legată la gâtul
copiilor este cel mai
evident indiciu că
aceştia sunt singuri
acasă, lucru care

atrage indivizii răuvoitori.
➭ Învăţaţi copiii să reziste

tentaţiilor şi rugăminţilor
venite din partea persoane-
lor necunoscute, care sub
diverse motivaţii doresc să
pătrundă în locuinţă; uşa
nu trebuie deschisă străini-
lor sub nici un motiv.

➭ Evitaţi să lăsaţi cheia sub
ştergătorul de la uşă,
într-un ghiveci din apro-
piere sau în orice astfel de
locuri. În cazul în care do-
riţi să transmiteţi cheia de
la un membru al familiei
la  altul, atunci când nu
aveţi posibilitatea multi-
plicării ei, lăsaţi-o unui
vecin de încredere.

Prevenirea furturilor din locuinţe

ATENŢIE!
Dacă sesizaţi un furt din locuinţă, anunţaţi imediat Poliţia la 112 – Apel unic de urgenţă.

Şi copiii trebuie instruiţi...
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EURES România dispune
de  noi locuri de muncă va-
cante pentru persoanele care
doresc să lucreze în Uniunea
European, astfel:

Pentru administrator de sis-
tem IT/inginer de reBea sunt
disponibile 12 posturi. Anga-
jatorii solicită minimum 4 –
5 ani de experienBă în reBea
IT și operaBii. Ideal este să fi
lucrat anterior cu clienBii, pe
probleme de inginerie tehnică
și să deBină CCNA sau alt
certificat.

Alte 12 posturi sunt pentru
personal de suport tehnic IT

pentru clienBi. CerinBe obliga-
torii: minimum 2-3 ani de
experienBă în administrarea
retelei și operaBiilor aferente,
experienBă ca tehnician de
hardware, cu studii de specia-
litate, experienBă mare în des-
ignul, configurarea și rezol-
varea cerinBelor clienBilor și
în rezolvarea problemelor ge-
nerate de schimbarea serve-
rului, aplicaBiei și reBelei,
experienBă în designul Active
Directory, instalarea și rezol-
varea de probleme, cunoaș -
terea deplină a aplicaBiilor de
software folosite pentru ma-

nagementul sistemelor, echi-
pamentelor și serviciilor; Ex-
celente abilităBi de comu -
nicare cu clienBii, motivaBie
pentru susBinerea echipei pen-
tru atingerea obiectivelor.

Salariile se stabilesc cu an-
gajatorul, conform expe -
rienBei candidaBilor. Infor ma -
Bii suplimentare despre aceste
oferte se pot obBine de la
Consi lierului EURES din ca-
drul AgenBiei JudeBene pentru
Ocuparea ForBei de Muncă
Brașov, cu sediul în strada
Lungă nr. 1A, telefon 0268/
416.879, int.102. S.D.

Immochan face apartamente la Braşov
Immochan, divizia de i-

mobiliare a retailerului Au -
chan, este aproape de finali-
zarea unui acord cu un dez-
voltator local din Braşov
pentru începerea lucrărilor
de construcţie la aparta men -
te pe terenul fostei fabrici
Tractorul. Immochan a cum-
părat în 2012 de la Flavius
Investiţii 100 de ha din fosta
platformă Tractorul din Bra-
şov, acolo unde anul viitor
va deschide cel mai nou mall
din oraş: Coresi. Immochan
va dezvolta pe acest teren
proiecte în mai multe etape.
În curând, compania va de-
finitiva un parteneriat un

dezvoltatorul local Avantgar-
den Kasper Immo Invest, de-
ţinut de Daniela Kasper, scri e
economica.net. „Sunt lucrări
ce vor fi făcute pe partea de
infrastructură, iar dezvolta-
torul va începe construcţia
atunci când noi vom finaliza
aceste lucrări. Aceste lucrări
vor dura un an, iar construc-
ţia blocurilor ar putea începe
anul viitor în luna aprilie”, a
declarat Tatian Diaconu, di-
rector general al Immochan
România, în cadrul unei con-
ferinţe de presă. Suprafaţa
terenului alocat pentru con-
strucţia de blocuri de
locuinţe pe platforma Trac-

torul este de 36.000 mp. La
preluarea terenului în urmă
cu doi ani, planurile preve-
deau construcţia a 3.000 de
locuinţe.

Immochan a reanalizat
aceste planuri şi estimează că
pot fi construite 2.000 de lo-
cuinţe cu un regim de înălţi-
me de cel mult cinci etaje.
„Ca să poţi vinde aparta-
mente în Braşov trebuie să
mergi pe apartamente care
se vând prin Prima Casă sau
sub acest nivel”, a mai adău-
gat Diaconu. Dezvoltatorul
local construieşte peste drum
un nou proiect rezidenţial
Avantgarden Tractorul.

Măsurile de relaxare fis-
cală, cum ar fi redu ce -
rea CAS sau neimpozi-
tarea profitului reinves-
tit, nu pot fi adoptate
fără îmbunătățirea co-
lectării impozitelor și
taxelor la buget, a de-
clarat ministrul Finanțe -
lor Publice, Ioana Pe-
trescu.

„Aceste măsuri nu pot fi
luate dacă nu eficientizăm co-
lectarea veniturilor în Româ-
nia, iar această eficientizare
devine o prioritate care se va
realiza, printre altele, prin re-
ducerea evaziunii fiscale”, a
precizat Ioana Petrescu.

Ea a amintit, în acest con-
text, planul cu Banca Mon-
dială, demarat la sfârșitul anu-
lui trecut, de modernizare a
ANAF și intenBia de plafona-
re a plăBilor în numerar. „În
plus, avem nevoie de o direcție
de analiză de Risc în cadrul
ANAF care să fie performan-
tă, obiectivă, computerizată,
pentru a eficientiza modul de
colectare și de control în ca-
drul ANAF”, a mai spus mi-

nistrul FinanBelor.
O altă prioritate a noului

ministru este modernizarea
direcBiei de „Transfer Pricing”
din ANAF. „Nu vreau să
spun că aceste operațiuni sunt
ilegale, dar trebuie să avem
grijă ca profiturile multina -
țio nalelor să fie distribuite în
așa fel încât să fie echitabil și
pentru statul român”, a adău-
gat Ioana Petrescu. În plus, ea
susBine că nu se poate ajunge

la nivelul de colectare al
Bărilor dezvoltate fără să fie
atacată și problema confor-
mării voluntare. „Este un pro-
ces lung și am un plan: o mai
mare transparență a institu -
țiilor publice, a modului în
care este cheltuit banul public,
o mai bună comunicare a mă-
surilor pe care le luăm. Aceste
măsuri sunt esențiale pentru
a da încredere cetățea nului că
trebuie să își plătească taxele

și că asta este datoria lui pa-
triotică”, susBine ministrul
FinanBelor.

În plus, ea a mai spus că
este foarte important pentru
contribuabil ca modalităBile
de plată a impozitelor să fie
simplificate, mai prietenoase.
„Este greu să ceri conformare
voluntară atunci când trimiți
contribuabilul să stea la coa -
dă trei ore la ghișeu”, a sus -
Binut Ioana Petrescu.

Contribuabilii nu ar mai trebui să piardă timpul  la coadă pentru plata taxelor

Cum își propune guvernul 
să  eficientizeze colectarea

Flash economic
Domo şi Flanco, posibilă tranzacţie. Retailerii electro IT Domo
şi Flanco, numărul doi şi trei din piaţa de profil, se află
în negocieri pentru crearea unui jucător cu afaceri de
peste 250 milioane euro, aproape cât liderul pieţei, Altex,
scrie Ziarul Financiar. „O tranzacţie ar fi normală, având
în vedere numărul mare de jucători şi numărul prea mare
de magazine. Eu sunt deschis către o tranzacţie", a de-
clarat pentru Ziarul Financiar Iulian Stanciu, proprietarul
magazinelor Flanco.  Miliardarul bulgar Tzvetan Vassilev,
care controlează indirect Domo, dar şi un lanţ de maga-
zine de electro IT în Bulgaria, ar fi interesat de preluarea
unui competitor din piaţa din România şi de crearea unui
jucător suficient de mare cât să reziste şi să se bată de
la egal la egal cu liderul Altex, potrivit unor surse din
piaţă. 
Cele mai sigure companii aeriene din lume. Airline Ratings a
realizat un clasament al celor mai sigure 10 companii
aeriene din lume în 2013. În realizarea clasamentului au
fost luaţi în calcul 448 operatori de zbor. Sursa citată
arată că primul loc în acest top este ocupat de compania
Qantas. Qantas deţine recordul de zero decese încă din
1951, scrie Incont.ro. O urmează firme de renume, care
nu doar că oferă un grad crescut de siguranţă, dar şi pro-
duse foarte bune la bordul aeronavelor.
Cei nouă operatori care se regăsesc în top 10 al celor
mai sigure companii aeriene sunt Air New Zeeland, All
Nipon Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad
Airways, Eva Air, Royal Jordanian, Singapore Airlines si
Virgin Atlantic. Printre factorii care au fost luaţi în calcul
la realizarea clasamentului se numără auditurile guver-
namentale şi ale celor mai importante asociaţii din in-
dustrie, şi numărul de victime din timpul zborurilor.
Dintre cele 448 de companii analizate, 137 au primit
şapte stele (maximul ce poate fi acordat) în ceea ce pri-
veşte siguranţa la bord, dar aproape 50 nu au reuşit să
obţină mai mult de trei stele, sau chiar mai puţin. Niciuna
dintre companiile cu un număr mic de stele nu operează
însă în spaţiul aerian românesc.

Danezii caută specialiști IT în România



Campania de identificare și
înregistrare a câinilor cu stăpân
a început, proprietarii anima-
lelor având posibilitatea iden-
tificării și înregistrării lor în
Registrul de Eviden:ă a Câini-
lor cu Stăpân până la data de
1 ianuarie 2015, a declarat
președintele Autorită:ii Na:io -
nale Sanitare Veterinare și
pentru Siguran:a Alimentelor,
Vladimir Mănăstireanu. Câinii
cu stăpân vor putea circula pe
teritoriul României doar
înso:i:i de proprietari, care vor
trebui să aibă carnetul de să-
nătate al animalului. Docu-
mentul atestă identificarea și
înregistrarea animalului în Re-

gistru, precum și ac:iunile sa-
nitare veterinare efectuate. În-
registrarea în Registrul de
Eviden:ă a Câinilor cu Stăpân
a câinilor iden ti fica:i se reali-
zează odată cu microciparea și
eliberarea carnetului de sănă-
tate, în cazul prezentării pro -
prie ta rilor la sediul operatorilor
Registrului de Eviden:ă a Câi-
nilor cu Stăpân, respectiv în
maximum cinci zile de la im-
plantarea microcipului.

Câinii identifica:i înainte de
data intrării în vigoare a
acestui act normativ cu un mi-
crocip care nu corespunde
standardelor ISO vor fi
identifica:i, înregistra:i și se

vor emite noi carnete de sănă-
tate, conform prezentelor nor-
me. Vladimir Mănăstireanu a
explicat că există sanc:iuni în
legisla:ie cu amenzi între
2.000 și 10.000 de lei pentru
cei care nu își înregistrează
câinii. Acesta a spus că există
obligativitatea ca to:i cei care
au câine de rasă comună să îl
sterilizeze și să îl identifice.
Sterilizarea nu poate să coste
mai pu:in de 100 de lei pentru
un câine mascul și 150 de lei
pentru o femelă, iar înregistra-
rea, care include microciparea,
va costa cel pu:in 50 de lei. Un
microcip costă în medie 2 -2,5
euro. D.Z.

La începutul
lunii, o delega:ie
din Trondheim –
Norvegia a venit
într-o vizită de do-
cumentare la Râș -
nov pentru rea -
 lizarea unui par -
 teneriat cultural
îm preună cu Pri-
măria Râșnov și
A so cia:ia Mioritics. Trondheim
Vikinglag este o organiza:ie re-
gională de reconstituire istorică
care se concentrează în princi-
pal pe istoria locală și regională,
cultura și meșteșugurile vikin-
gilor care au locuit în regiunea

Trondelag, Tron-
dheim și La de. În
fiecare vară, acest
grup organizeaza Festivalul Vi-
king unde sunt invitate valo-
roase trupe de reconstituire is-
torică din întreaga lume. Deși

la Râșnov nu exis-
tă o or ga niza:ie de
reconstituire isto-
rică, în Cetatea
Râșnov este orga-
nizat în fiecare an,
la sfâr șitul lunii

august, cel
mai impor-
tant eveni-
ment de re-
constituire
istorică din
România:

festivalul de reconstituire isto-
rică și istorie militară Râșnov,
”În Numele Trandafirului”. 

S.D.

Un băiat care s-a foto-
grafiat cu Tricolorul ro-
mânesc la manifestările
organizate în munici-
piul Sfântu Gheorghe
cu prilejul Zilei maghia-
rilor de pretutindeni și
a postat poza pe un site
de socializare a fost
amenințat de mai multe
persoane.

Fotografia a fost făcută pe
15 martie, în apropierea sta-
tuii lui Mihai Viteazul din
centrul municipiului Sfântu
Gheorghe, la câteva zeci de
metri de locul festivită:ilor. În
fundal se văd Prefectura,
Consiliul Jude:ean Covasna,
scena și zeci de participan:i
fluturând steaguri secuiești și
steaguri roșu, alb și verde. 

Printre cei peste 900 de uti-
lizatori ai re:elei care au co-
mentat pro și contra fotogra-
fia se numără câ:iva de etnie

maghiară care îl amenin:ă cu
bătaia. „Cred că va trebui să
mergi să te distrezi de-acum
în Braşov şi în Voineşti”, a
comentat un etnic maghiar.

„Nu-l omorâţi, vin acasă şi
vreau şi eu să-i dau”, a scris
un alt etnic.

Tânărul este sus:inut pe
re:eaua de socializare de Sa-

bina, o elevă din orașul Co-
vasna care anul trecut, de
Ziua maghiarilor, a fost
amenin:ată cu moartea pentru
că a venit la școală cu o

benti:ă tricolor pe cap. „Sunt
alături de tine Cosmin și te
susțin pentru că am trecut și
eu prin asta... să nu-ți fie tea-
mă. Gestul tău este unul de

normalitate totală și nu are
nevoie de vreo justificare!
Bravo!”, a postat Sabina.

Adolescentul explică ulte-
rior, în comentarii, gestul său.
„Pot să îşi arate iubirea faţă
de ţară, dar ei vor autonomie,
ne vor pământul, acolo e li-
nişte, aici e un punct fierbine
(aşa îl simt eu), ne vor pă-
mântul, atât timp cât eu de 1
Decembrie am fost înjurat şi
huiduit... no offense, dacă ei
nu oferă respect... nici eu nu
le ofer, m-am săturat de situa-
ţia asta, mă simt străin” a
spus băiatul. 

Ieri, adolescentul, însoţit de
un adult din familia sa, a de-
pus o plângere penală împo-
triva unor autori necunoscuţi,
sub aspectul săvârşirii infrac-
ţiunii de ameninţar.  Potrivit
unor surse din cadrul poliţiei,
adolescentul ar fi cerut şi pro-
tecţia poliţiei, scrie
gandul.info. Liana Adam

Gestul tânărului a fost considerat provocator de către unii etnici maghiari

Amenințat pentru că s-a
fotografiat cu Drapelul României

Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân
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Vikingii au venit în recunoaștere la Râșnov



Pe la jumătatea lunii martie 1986, în
secţia de utilaje şi piese de schimb a În-
treprinderii pentru Materiale de Construcţii
Braşov era pe cale de a fi finalizată „o
serie de tipare de o complexitate deosebită
– proiectate tot în cadrul unităţii”, scria
Şt. Banaru. Era vorba despre tiparele în
care se vor fi realizat, în curând, „prefa-
bricate dintr-un beton armat special, des-
tinate unor lucrări deosebite ce trebuie să
reziste la presiuni şi alte solicitări neobiş-
nuite – respectiv pentru porţiunile curbe
ale tunelurilor rutiere sau de cale ferată”.
Asimilarea acestor prefabricate va fi con-
stituit, desigur, „un succes al lucrătorilor
şi specialiştilor braşoveni, o dovadă a înaltei

lor profesionalităţi” – după cum declara
şi aprecia tov. subing. Ioan Ciocoiu, se-
cretarul comitetului de partid – şi, în acelaşi
timp un „ajutor preţios dat constructorilor
de tunele, ce lucrează în condiţii deosebit
de dificile”. Adăugând că alături de aceste
produse, vor fi fost fa-
bricate, în 1986, în
premieră, şi „unele
elemente prefabricate
pentru alte lucrări de
artă pretenţioase” –
de pildă, pentru via-
ductele de cale ferată
– aveam în faţă câteva
exemple ale „preocu-

părilor colectivului braşovean ce acţionează
cu fermitate pentru traducerea în viaţă a
prevederilor programului privind îmbu-
nătăţirea nivelului tehnic şi calitativ al pro-
duselor, reducerea consumurilor de materii
prime, de combustibili şi energie şi valo-

rificarea superioară a
materiilor prime şi
materialelor până în
anul 1990 (n-a mai
fost să fie! n.n.),
adoptat de Plenara
CC al PCR din no-
iembrie 1983”. Ingi-
nerul-şef al IMCB,
C-tin Rener, spunea

că în 1985 a fost realizat „un grad de în-
noire şi modernizare a produselor de circa
40%, nivel pe care în 1986 putem să-l de-
păşim. Dar ceea ce aş vrea să subliniez
este faptul că odată cu asimilarea noilor
produse, urmărim încă din faza de pro-
iectare ca ele să se situeze la un nivel cât
mai înalt”. La rândul său, şeful biroului
tehnic-producţie, ing. George Petri, ilustra
modul cum se încerca, atunci, în 1986,
rezolvarea problemelor de calitate la un
produs de serie mare pentru hale indus-
triale: „fâşiile cu goluri”. 

„DRUM  NOU” – 19 martie 1986

Lângă poarta de ieşire din Cetatea Braşovului, cea
din capătul Străzii Porţii (azi Republicii, lângă Mo-
darom) se afla un lac în care legenda spune că vră-
jitoarele din Evul Mediu sau femeile bănuite a fi
vrăjitoare erau supuse ordaliilor (apelului la judecata
divină). Femeile erau aruncate în apă cu greutăţi le-
gate de picioare şi mulţimea aştepta să vadă dacă se
înecau sau nu. Exista mentalitatea că vrăjitoarele,

fiind servitoarele Satanei, nu se pot îneca. Prin ur-
mare, femeile care erau vrăjitoare ar fi supravieţuit
acestui supliciu. Cu toate acestea, nu există nici o ates-
tare a vreunei femei care să fi supravieţuit. Vrăjitoa-
rele care s-ar fi menţinut deasupra apei ar fi fost arse
pe rug. Se mai spune că dacă tinerele nemăritate ve-
deau atunci vreo vrăjitoare pe apa lacului, aveau ghi-
nion tot anul. De aceea, locul era ocolit, în special

noaptea, după oră douăsprezece, când nu aveai voie
să înnoptezi sau să fii în preajma Lacului Vrăjitoa-
relor. Legenda arată că în cazul în care tinerele nu
ţineau cont de aceste reguli, ele înnebuneau sau ajun-
geau uşuratice. Lacul a fost asanat la începutul seco-
lului al XIX-lea , iar astăzi pe locul unde se afla trece
bulevardul Eroilor. 

Elena Cristian

Prefabricate din beton cu caracteristici superioare, la Braşov
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Lacul vrăjitoarelor

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Iulian Cătălui



Conducerea Regiei Au-
tonome de Transport
(RAT) Braşov a anunţat
că, în zilele de 20, 21 şi
22 martie, vor fi operate
schimbări temporare în
traseele şi orarele de
 circulaţie ale mai multor
linii de autobuz de ter -
minate de competiţia
„Raliul Braşovului”. 

Astfel, joi, 20 martie 2014,
între orele 16.45 şi 22.30, va
fi blocat primul peron din ca-
pătul de linie Livada Poştei,
respectiv cel aflat lângă Casa
„Baiulescu”. În aceste condi-
ţii, autobuzele de pe liniile 50
şi 50 barat vor opri pe urmă-
torul peron.

Vineri, 21 martie, între ore-
le 18.45 şi 23.00, va fi între-
ruptă circulaţia autobuzelor
de pe liniile 1, 2, 4, 5, 6, 12,
16, 17, 31, 34, 34 barat, 36
şi 37 pe Bulevardul Eroilor,
pe tronsonul cuprins între ca-

pătul de linie „Livada Poştei”
şi staţia „Teatrul Dramatic”. 

În aceste condiţii, autobu-
zele de pe liniile menţionate,
cu excepţia liniei 5, vor urma
un traseu deviat pe sensul spre
centrul oraşului: după staţia
„Sanitas”, de pe Bulevardul
Iuliu Maniu, autovehiculele
vor circula pe strada Vlad Ţe-
peş şi apoi pe Bulevardul
15 Noiembrie. RAT Braşov
va înfiinţa o staţie provizorie,
pe durata desfăşurării raliului,

în capătul străzii Vlad Ţepeş,
care să înlocuiască staţia „Tea-
trul Dramatic”. 

Autobuzele de pe linia 5
vor circula, pe sensul de de-
plasare dinspre Bartolomeu
spre capătul de linie Roman,
după următorul traseu: Sta-
dionul Municipal – Calea Fă-
găraşului – Strada Stadionului
– Bulevardul Griviţei – Bule-
vardul 13 Decembrie – Strada
Castanilor – Bulevardul 15
Noiembrie 1987 – Calea Bu-

cureşti – Strada Berzei – Stra-
da Carpaţilor. Pe sensul de
deplasare spre Bartolomeu, li-
nia 5 îşi păstrează traseul obiş-
nuit. Traseele şi orarele de
circulaţie ale autobuzelor de
pe liniile 50, 50B, 51 şi 52 nu
vor fi afectate.

Sâmbătă, 22 martie 2014,
între orele 7.30 şi 11.00, res-
pectiv 14.30 şi 18.30, circu-
laţia autobuzelor de pe linia
20, între capetele de linie „Li-
vada Poştei” şi „Poiana Bra-
şov”, va fi întreruptă. 

Ultimele curse dinaintea
competiţiei automobilistice
vor pleca la orele 7.30, res-
pectiv 14.30. 

De asemenea, sâmbătă, în-
tre orele 15.45 şi 22.30, va fi
blocat primul peron din capă-
tul de linie Livada Poştei, res-
pectiv cel aflat lângă Casa
„Baiulescu”. În aceste condi-
ţii, autobuzele de pe liniile 50
şi 50 barat vor opri pe urmă-
torul peron.

Direcţia de Servicii Sociale a
municipiului Braşov mai are de
distribuit încă 1.200 de litri de
ulei şi 600 de kilograme de zahăr
din stocurile de intervenţie ale
Uniunii Europene, destinate per-

soanelor cu venituri modeste.
Dacă anul trecut braşovenii s-au
înghesuit să îşi ia produsele, anul
acesta alimentele au rămas în de-
pozite, fiindcă nici până în ziua
de astăzi câteva mii de beneficiari

nu au mai venit să şi le ridice.
Până în prezent, doar 9.200 de
persoane şi-au luat alimentele,
dintr-un total de 13.500. Produ-
sele neridicate au intrat la redis-
tribuire, iar în cazul în care nu vor
fi revendicate până la sfârşitul
acestei săptămâni vor fi returnate.
Distribuirea ajutoarelor alimentare
se face la depozitul amenajat la
fostul Grup Şcolar de Alimentaţie
Publică şi Turism, de pe strada
Zizinului nr.144.

Distribuirea suplimentelor se
face de luni până vineri, între ore-
le 9.00 şi 15.00. De ajutoarele ali-
mentare din stocurile comunitare
beneficiază pensionarii cu venituri
cumulate până la 400 lei pe lună,
şomerii înregistraţi, indemnizaţi
şi neindemnizaţi, cei care primesc
venitul minim garantat 342 şi be-
neficiarii unor legi speciale.

A.L.

Au rămas cu alimentele pe stoc! 
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Organizatorii Raliului
Braşovului, care des-
chide ediţia 2014 a
Campionatului Naţio-
nal de raliuri, în pe-
rioada 20-22 martie,
la Braşov, anunţă în-
chiderea mai multor seg-
mente din drumurile
naţionale DN1A, DN73 A şi
DN1E, pe care se desfăşoa-
ră probele speciale ale com-
petiţiei, în zilele de vineri şi
sâmbătă.

Astfel, vineri vor fi următoa-
rele restricţii: 
◾ Pe DN73 A tronsonul Pre-

deal – Râşnov, între orele
14,00-17,03, DN1E dintre
Râşnov şi Poiana Braşov
va fi închis între orele
15,00-17,48, iar DN73A,
tronsonul Şinca – Noua –
Poiana Mărului între orele
17,45-20,41.

◾ DN73A, tronsonul dintre
Poiana Mărului – Zărneşti
va fi închis circulaţiei între
orele 18,00-20,59, iar pe
Bulevardul Eroilor şi stra-
da Piaţa Teatrului din Bra-
şov, circulaţia va fi
restricţionată între orele
19,00-21,44.

Sâmbătă, 22 martie, vor fi
închise circulaţiei următoa-
rele tronsoane: 
◾ DN1E dintre Braşov şi Po-

iana Braşov între orele
08,15-10,46 şi 15,00-
18,00.

◾ DN73A, tronsonul dintre
Râşnov şi Pârâul Rece va
fi închis între orele 08,30-
11,19 şi între orele 15,30-
18,30. DN1A tronsonul
dintre Săcele şi Cheia în-
tre orele 10,30-16,00.

În cadrul Tess Rally Romte-
lecom, numele oficial al Ra-
liului Braşovului, ajuns la
ediţia a 43-a, se desfăşoară
11 probe speciale cu o lun-
gime de 137,22 km, lungimea
totală a probelor din cadrul
competiţiei fiind de 479 km.
Deschiderea oficială are loc
joi, la ora 19,30, în Piaţa Sfa-
tului, unde va avea loc pre-
zentarea concurenţilor şi
startul festiv.

Tinerii sunt aşteptaţi în acest
sfârşit de săptămână, mai exact
vineri şi sâmbătă (21-22 martie)
cu zeci de oferte de angajare în
domenii precum IT, producţie şi
tehnică, vânzări, servicii, financiar,
marketing. Evenimentul va avea
loc la Casa Armatei, între orele
10.00 – 17.00.

Companii importante de pe
piaţa braşoveană dar şi din regiu-
ne şi-au anunţat prezenţa la eve-
niment, printre acestea Arvato şi

Schaeffler. Lista completă a com-
paniilor participante şi a oportu-
nităţilor de carieră propuse de
acestea poate fi consultată pe site-
ul www.targuldecariere.ro. La
eveniment sunt aşteptaţi 3.000
de tineri, cărora organizatorii le
propun o ofertă variată de opor-
tunităţi de carieră. Tinerii cu stu-
dii superioare, absolvite sau în
curs, cu sau fără experienţă de
muncă, sunt candidaţii vizaţi de
companiile angajatoare. Cei în

căutarea unui loc de muncă se
pot bucura de implementarea sis-
temului Smart CV, datorită căruia
candidaţii nu mai au nevoie de a-
şi aduce CV-ul în mai multe
exemplare, iar angajatorii scapă
de problema tradiţională „a tean-
cului de CV-uri”. Practic, sistemul
Smart CV permite scanarea CV-
ului descărcat de candidat din
contul său eJobs.ro, care se sto-
chează automat în baza de date
a angajatorului.                   L.A.

Târgul de Cariere revine la Braşov

Raliul Braşovului
modifică traseele RAT 

Restricţii de circulaţie 
şi în judeţ
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Cel mai complicat nod de autostrăzi din lume
Nodul rutier Jud-

ge Harry Pregerson
din Los Angeles,
California, care asi-
gură intrarea şi ie-
şirea în toate direc-
ţiile între două au-
tostrăzi inter-statale
din SUA, este u nul
dintre cele mai
complicate noduri
rutiere din lume,
scrie The World
Geography.

Sistemul de au-
tostrăzi, construit
în 1993, funcţio-
nează pe patru niveluri şi asi-
gură descongestionarea trafi-
cului şi uneşte cele două dru-

muri inter-statale, I-105 şi I-110
Construcţia a fost botezată

după judecătorul Harry Pre-

gerson, care a prezidat proce-
sul legat de construcţia autos-
trăzii I-105.

Au revenit la viață după 1.500 de ani
Mușchi din zona antarctică

au revenit la viaEă după 1.530
de ani de hibernare sub
gheaEă, un record în lumea
vegetală,  transmit cerce tă to -
rii. „Mușchii se aflau de
multă vreme în stare de con-
gelare”, iar „timpul lor de
supra vie țuire este mult mai
lung decât tot ce am văzut
până acum”, a declarat Peter
Convey, de la Institutul an-
tarctic britanic, autorul prin-
cipal al lucrării.

Descoperirea are o im por -
tanEă deosebită pentru eco-
sistemele antarctice și pentru

climă, subliniază omul de
știinEă, dat fiind că mușchii
sunt principalii producători
tereștri de biomasă în regiu-
nile polare din nord și sud.
Îndeosebi mușchii din Arcti-
ca stochează carbonul.

Oamenii de știinEă au pus
plantele aparent lipsite de
viaEă într-un mediu cu
condiEii de temperatură și lu-
mină propice unei dezvoltări
normale, iar mușchii au în-
ceput să crească. Descoperi-
rea cercetătorilor lasă să se
înEeleagă că mușchii pot
supravieEui încă și mai mult

timp în stare de hibernare.
„Există în mod clar un

potențial de supraviețuire
mult mai lung pentru acești
mușchi. Acest lucru dezvăluie
un nou mecanism de su pra -
vie țuire și un refugiu pentru
aceste plante, elemente ma jo -
re ale biodiversității polare”,
precizează cercetătorii, con-
form Agerpres.

Se poate presupune astfel
că „forme de viață mai com-
plexe ar putea supraviețui pe-
rioade chiar mai lungi în per-
mafrost sau gheață”, declară
profesorul Convey. 

Iubitorii de munte sunt
invitaEi, în perioada 1-3 august
2014,  să cutreiere Einutul Re-
tezatul Mic-Oslea, în cadrul
Festivalului „DrumeEii Monta-
ne”, organizat de AsociaEiei
„DrumeEii Montane” & Jnepe-
nii, ca etapă în cadrul Com -
petiEiei NaEionale de Turism
Sportiv  „Ștafeta MunEilor”.

Tabăra de corturi va fi am-
plasată la Complexul Turistic
Cheile BuEii, așezat la poarta
sudică de intrare în Parcul
NaEional Retezat.

„Ne adresăm sportivilor de
elită, pentru care am pregătit un
traseu ce pornește de la apro-
ximativ 900 m altitudine, urcă
până la 2014 m și coboară la
1180 m, fetelor ambițioase și
competitive, juniorilor plini de
entuziasm, veteranilor ce aduc

amintiri din munții vremii, celor
care vor să se bucure de fru mu -
sețea munților și bucuria com -
petiției în timpi turistici – pentru
care am pregătit categoria
OPEN, copiilor pe care dorim

să-i educăm într-un spirit verde”,
au precizat organizatorii.

Noutatea o reprezintă cate-
goria FAMILY, unde membrii
aceleiași familii (obligatoriu un
copil cu vârsta de maxim 13 ani

împliniEi), au de înfruntat îm-
preună probe precum: cu noș -
tin Ee turistice, parcurgerea unui
traseu tematic și orientare spor-
tivă.

Pentru că vara se apropie, nu-
Ei face alte planuri pentru înce-
putul lunii august, accesează
www.festival.drumetiimonta-
ne.ro, înregistrează-Ei echipa și
vino să pășești în Einutul poveş-
tilor fascinante  despre flăcăi vi-
teji, domniţe suave, haiduci,
zmei înaripaţi, dinozauri pi-
tici… savurează tot ce te încon-
joară și vei fi un câștigător!

Orice persoană, indiferent că
dorește să participe în cadrul
activităEilor sau pur și simplu să
facă o plimbare de weekend,
este așteptată de către organi-
zatorii festivalului.

Liana Adam

O nouă provocare
pentru munțomani

„Ziua păcii interioare”
Pentru prima oară în 2014,
ziua de 21 martie - ziua de
naștere a lui Shri Mataji Nir-
mala Devi, fondatoarea Sa-
haja Yoga - este celebrată în
mai multe țări de pe patru
continente prin evenimente
și manifestări reunite sub
emblema Zilei Internaționale
a Păcii Interioare. Evenimen-
tele sunt menite să aducă în
atenția colectivă importanța
echilibrului interior al fiecărui
individ și a coexistenței

pașnice în construirea unei
Păci durabile la nivel global.
Ele se adresează în special
noii generații și formării ei în
spiritul adevăratelor valori
umane și morale. În Braşov,
programul public de prezen-
tare a evenimentului „Ziua
Păcii Interioare” va avea loc
sâmbătă, 22 martie, de la ora
14.30, la  Casa de Cultură a
Studenţilor. Mai multe detalii
pe www.ziuapaciiinterioare.
ro . L.A.

Copiii cu vârste între 5 şi 14
ani pot fi înscrişi în campa-
nia naţională pentru selec-
ţia supradotaţilor, aceştia
urmând să fie selectaţi
printr-o testare gratuită,
după care vor fi susţinuţi
printr-o pregătire diferenţia-
tă pentru dezvoltarea lor la
întregul potenţial. Asociaţia
Centrul Gifted Education
pentru copii supradotaţi a
lansat, testarea naţională
screening preliminară pen-
tru identificarea copiilor cu
abilităţi înalte. „Testarea

Naţională Screening se va
realiza online accesând
www.mintistralucite.ro.  Prin
simpla accesare a site-ului,
copiii pot alege testul în
funcţie de grupa de vârstă
din care fac parte. Candi-
daţii care trec cu bine testul
pot alege să participe la se-
lecţia naţională din 2014,
urmând să participe la noi
teste de inteligenţă la nivel
internaţional, următoarea
etapă având loc în
perioada 26 aprilie - 18
mai. D.Z.

Campanie naţională pentru
selecţia supradotaţilor
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Ajuns la cea de-a treia ediție, Festivalul „Drumeții
Montane” cuprinde șapte categorii de concurs



FC Vaslui, Pan-
durii şi Oţelul erau
favorite certe în
jocurile de pe te-
ren propriu, ulti-
mele ale etapei cu
numărul 23. Cal-
culele hârtiei au
fost însă date peste
cap de outsidere,
care s-au impus la
„indigo”: 1-0 !
După această eta-
pă, Steaua s-a des-
prins în fruntea
clasamentului. Roş
albaştrii au 55 de
puncte, Astra
Giurgiu, totalizea-
ză 49, iar ocu -
panta locului 3,
Pe trolul Ploieşti, are 46 de
puncte. FC Braşov ocupă locul
17, cu un total de 20 de puncte,
dar speranţele stegarilor la sal-
vare au renăscut după victoria
cu 1-0 de la Timişoara. Chiar
şi cu egalul de pe teren propriu,
2-2 cu CFR Cluj, Corona Bra-
şov este în continuare lanterna
roşie şi cel mai probabill va evo-
lua din sezonul viitor în eşalonul
secund. 

Scopul scuză mijloacele… Con-
cordia Chiajna a oferit luni
seara o mostră de cum nu se
joacă fotbal, dar antijocul echi-
pei din vecinătatea capitalei a
dat roade. Chiajna a dat lovitura
la Tg. Jiu şi s-a impus cu scorul
de 1-0. Brazilianul Welington
Carlos da Silva a marcat singu-

rul gol al meciului, după o eroa-
re a fundașului Doru Bratu. Ni-
ciuna dintre formaKii nu avea o
victorie în 2014 înaintea acestei
partide. Totodată, a fost primul
succes al ilfovenilor la Tg. Jiu
și un debut cu dreptul pentru
antrenorul oaspeKilor, Marius
Șumudică. Pandurii nu are
nicio victorie în ultimele cinci
partide, din care a pierdut patru.
Concordia a câștigat după o se-
rie de șase partide. 

Unii ratează, alţii…marchează!
La Galaţi, Oţelul a avut jocul
cu Ceahlăul Piatra Neamţ în
mână, dar Ceahlăul a plecat de
la malul Dunării cu toate punc-
tele. Oţelul putea deschide sco-
rul încă din minutul 16, dar As-
tafei şi-a bătut joc de o lovitură

de la 11 metri. Ceahlăul a pro-
fitat apoi de căderea gazdelor
şi în ultimul minut de joc al pri-
mei reprize a marcat golul de 3
puncte, prin Gabi Cânu. Ceah-
lăul a obKinut prima sa victorie
în ultimele opt partide (4
egaluri, 3 eșecuri), fiind
totodată primul succes al lui
Costel Ilie ca antrenor principal. 

Surpriza de la Vaslui. Derby-ul
Moldovei, dintre Vaslui şi Bo-
toşani, a fost tranşat surpri n ză -
tor de botoşăneni. FC Botoșani
a învins în deplasare pe FC Va-
slui, cu scorul de 1-0 (0-0),
graKie golului marcat de Cristian
Danci (80), din lovitură liberă
de la 25 de metri. În acel mo-
ment, oaspeţii evoluau în zece
oameni, după eliminarea lui

Marius Croitoru
(71), pentru intra-
re dură la Nuno
Viveiros. Pentru
Danci, acesta a
fost primul gol
marcat în Liga I.

Superlativele eta-
pei. Robert Vâl-
ceanu a devenit al
doilea cel mai tâ-
năr marcator din
istoria primului
eşalon fotbalistic
românesc, la 16
ani, 11 luni şi 17
zile, sâmbătă sea-
ra, când a înscris
pentru Steaua, în
meciul cu Gaz
Me tan Mediaş. 

Cel mai precoce marcator
e fostul dinamovist Iosif Var-
ga, care, la data de
24.08.1958, cu prilejul me-
ciului Dinamo - Steagul Roşu
Braşov 6-0, a debutat cu gol
la vârsta de 16 ani, 8 luni şi
20 de zile, potrivit Comisiei
de Istorie şi Statistică a FRF.
În runda cu numărul 23, Pe-
trolul Ploieşti a înregistrat ega-
lul său cu numărul 300 în pri-
ma ligă, Janos Székely (FC
Braşov) şi Mircea Axente (FC
Viitorul Constanţa), au jucat
meciul 100 în prima ligă, iar
Aurel Oniţă (Constanţa) a de-
venit al treilea arbitru asistent
care atinge numărul de 300
de „tuşe” în Liga I, după
Adrian Vidan şi Cristian Nica.

Seara de luni a aparţinut oaspeţilor, în prima ligă de fotbal! 

Seara lui 0-1
în prima ligă
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Final de sezon regulat 
pe semicercul fetelor
Sezonul regulat al Ligii Na-
ţionale de handbal feminin
s-a încheiat luni seară,
când a fost lămurită şi ulti-
ma dilemă: ocupanta locu-
lui 3. Dunărea Brăila avea
înaintea acestei runde un
punct avans în faţa echipei
HCM Roman, dar şi un
meci de disputat cu liderul
incontestabil, HCM Baia
Mare. Cu 20 de meciuri
câştigate din 21 posibile,
trupa lui Costică Buceschi
şi-a respectat blazonul şi la
Brăila şi s-a impus cu 22-

20. HCM Roman a profitat
din plin de acest pas greşit
al Dunării şi a urcat pe locul
3 în urma victoriei cu 22-21
pe terenul echipei SCM
Craiova. Astfel, în play-off-
ul de calificare pentru finala
de „trei”, HCM Roman ar
urma să joace două
meciuri acasă cu Brăila în
cazul în care se va ajunge
la un „decisiv”. Celelalte
două perechi din play-off
sunt HCM Baia Mare - HC
Zalău şi Corona Braşov -
„U” Jolidon Cluj. 

Se întoarce Ștefan 
Radu la naţională?
Preşedintele FRF, Răzvan
Burleanu, a revenit în ţară
după deplasarea la Roma,
unde a avut ca obiectiv prin-
cipal să-l convingă pe funda-
şul lui Lazio, Ştefan Radu, 27
de ani, să reintre în circuitul
echipei naţionale. În capitala
Italiei, Burleanu a trecut şi pe
la baza de antrenament a lui
AS Roma, Trigoria, unde s-a
văzut cu Lobonţ şi cu puştii

români de la Academie. „Am
rămas uimit de cît de apreciat
e Ştefan Radu la Lazio. Cred
că o să se întoarcă la echipa
naţională pentru campania
lui Euro 2016. Mi-a spus că
s-a înţeles greşit gestul lui şi
că nu a existat nici un conflict
cu selecţionerul, cu care a
mai ţinut legătura în ultimele
luni", a declarat Răzvan Bur-
leanu.

Naţionala de fot-
bala României va
susţine în ultima zi
a lunii mai un test
cu Albania. „În cur-
sul zilei de astăzi,
Federația Română
de Fotbal și forul
omolog din Albania au ajuns
la o înțelegere privind pro-
gramarea meciului amical
România – Albania, la nivelul
echipelor naționale de se-
niori. Partida se va desfășura
sâmbătă, 31 mai a.c, de la
ora 21:00 (20:00 ora locală),
la Sion” se arată într-un co-
municat remis de către FRF.
Jocul de verificare cu Albania
este al doilea amical pe care
Federația îl confirmă pentru
naționala lui Pițurcă la

turneul din Elveția. Pe 4 iunie,
tricolorii vor întâlni Algeria la
Geneva. Naționala va pleca
în cantonamentul din "Țara
Cantoanelor" pe 29 mai și va
reveni în țară pe 5 iunie. Ur-
mătorul meci oficial al
echipei naționale a României
este programat duminică, 7
septembrie 2014, în depla-
sare, împotriva selecționatei
Greciei, în preliminariile
Campionatul European
2016.

Amical cu Albania pentru
tricolori

La numai două zile
după ce Thuringer
a fost eliminată din
Liga Campionilor,
Alexandrina Bar-
bosa, vedeta echi-
pei, dar şi a Bunde-
sligii, a anunţat că va
pleca în vară, după numai un
an de contract. Din vară, Ale-
xandrina Barbosa (27 ani) va
pleca în Franţa, unde va
semna un contract cu Fleury
Loiret, echipă la care activea-
ză în acest moment alte

patru jucătoare din
Spania, în frunte cu
Marta Mangue. La
aceeaşi echipă
evoluează, de ase-
menea, şi Ionela

Stanca. De remarcat
faptul că pivotul român

şi Barbosa au mai fost în tre-
cut coechipiere la Rulmentul
Braşov şi Oltchim. Fosta ju-
cătoare a Oltchimului a fost
principala marcatoare a for-
maţiei germane în Liga Cam-
pionilor, cu 63 de goluri.

Ultimele jocuri ale etapei 23 s-au încheiat cu acelaşi scor

„Lupii” nu se dau bătuţi!
Corona Wolves Braşov a

învins pe HC Nove Zamky cu
scorul de 3-2 (1-2, 1-0, 1-0),
aseară, în Slovacia, şi a redus di-
ferenţa în finala Ligii MOL în
care este condusă cu 3-2. Într-un
meci jucat de gazde cu trofeul pe
masă, „lupii” de sub Tâmpa au
reuşit o victorie remarcabilă, în
ciuda presiunii. Corona a deschis
scorul după doar 54 de secunde
de la primul fluier prin Zsombor
Antal, dar până la finalul primei
reprize gazdele au reuşit să în-
toarcă scorul după golurile mar-
cate de Albin Podstavek (06:26)
şi Marek Uram (19:59). Braşo-
venii conduşi de Rauhanen şi
Lindqvist şi-au adjudecat urmă-

toarele două reprize, prin golurile
marcate de Zsolt Molnar (28:57)
şi Levente Zsok (46:43) şi se
menţin în lupta pentru trofeu.
„Când joci cu medaliile pe masă,
în faţa propriilor fani, normal că
este greu. Probabil, cei de la Nove
Zamky au fost intimidaţi de pro-
priul public, care a venit în număr
mare la patinoar. Sper că vom
reveni în Slovacia pentru meciul
7” a declarat principalul Coronei,
Kari Rauhanen.  Meciul al şaselea
se va disputa la Braşov, joi, 20
martie, iar un eventual meci de-
cisiv va avea loc în Slovacia, pe
23 martie. Finala se desfăşoară
după sistemul „cel mai bun din
şapte partide”.

Chiar dacă a schim-
bat antrenorul, CFR
nu se regăseşte. În
acest retur a
obţinut doar trei
puncte în patru
etape, iar scaunul
lui Vasile Miriuţă în-
cepe să se clatine.
Echipa este ieşită din cal-
culele pentru titlu, este elimi-
nată din Cupa României, iar
şansele de a mai prinde un
loc de Europa League sunt
utopice. În aceste condiţii, şe-
fii din Gruia creionează deja
strategia  pentru sezonul vii-
tor, când se doreşte atacarea
titlului. Se va miza pe jucători

tineri, iar doi dintre cei
care ar putea veni la

CFR din vară sunt
mijlocaşul Neluţ
Roşu (20 de ani,
Concordia Chiaj-
na) şi atacantul

Sergiu Buş (21 de
ani, Corona Braşov).

Cei doi au fost formaţi la
Centrul de Copii şi Juniori
din Gruia, iar Iuliu Mureşan
a confirmat că va încerca să-
i readucă la CFR: „Sunt ju-
cători care au avut evoluţii
bune în Liga 1. Nu vă ascund
faptul că îi dorim înapoi la
CFR. Vom discuta la vară”, a
spus preşedintele clubului.

CFR-ul îl vrea pe Buş! 
Barbosa, spre Franţa! 

Foto: www.gsp.ro
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Târgul Internaţional de
Carte şi Muzică de la
Braşov, a XI-a ediţie, se
va desfăşura în perioa-
da 20 – 23 martie la Bra-
şov Business Park.

În cele patru zile ale ma-
nifestării, participanţii vor
avea parte de un adevărat
„regal” de carte şi muzică.
De asemenea, vor fi organi-
zate evenimente culturale
unde vor fi invitate persona-
lităţi ale culturii româneşti şi
internaţionale. 

La târgul de carte şi de mu-
zică aveţi întâlnire cu perso-
nalităţi culturale precum:
Lucian Boia, Larry Watts,
Adelin Petrişor, Daniela Zeca
Buzura, Augustin Ioan, Teofil
Mihăilescu, Stela Popescu,
Ioan Gyuri Pascu, Magda
Puskas, Silvan Stancel, Ale-
xandra Fits, Dumitru Dobri-
can, Cvintetul Anatoly şi
mulţi alţii. Târgul e organizat
de Asociaţia „Libris Cultural”
Braşov. Târgul e deschis de
joi până sâmbătă, între orele
10-19 şi duminică, între orele
10-17. 

Programul primei zile:
◾ Joi, 20 martie, la ora 12.00,

ară loc deschiderea oficială
a celei de-a XI-a ediţii a

Târgului In-
ternaţional de
Carte şi Mu-
zică; amfi-
t r i o n
s c r i i t o r u l
Doru Mun-
teanu. 

◾ Ora  12 .30
Lansare al-
b u m  f o t o
„Muntele At-
hos. Arhitec-
tură şi spaţiu
sacru” –
conf. dr. arh.
Teofil Mihăi-
lescu, Editor
Libris Bra-
şov. Participa prof. dr. Arh.
Augustin Ioan, pr. Cristian
Munteanu 

◾ Orele 13.00 – 15.00 Lan-
sări de carte, publicaţii şi
website susţinute de Filiala
Braşov a Uniunii Scriitori-
lor din România, preşedinte
Adrian Lesenciuc, cu pri-
lejul împlinirii a 65 de ac-
tivitate a Filialei.

◾ Ora 16:00 – Sesiune de au-
tografe pentru cartea „Gă-
teşte moldoveneşte” cu
Stela Popescu, Editura Li-
tera 

◾ Ora 16.30 Lansări de carte
prof. dr. arh.Augustin Ioan 

◾ Ora 17:30 Lansare de carte

„Jurnalismul tradiţional şi
New Media” – Ilie Rad,
Editura Tritonic. Prezintă:
Iulia Badea-Guériteé, jur-
nalist la Courrier Interna-
ţional, Paris; Bogdan Hrib,
Director Editura Tritonic 

◾ Ora 18.00 Dezbatere cu
tema „Jurnalismul, între
obiectivitate şi partizanat
politic”. Moderator: Onelia
Pescaru, Director Mix Tv 

◾ Ora 18.45 Lansare carte
„Amanta secretă a lui Dra-
cula, Katharina din Coro -
na” – Ileana Gafton Dra goş,
Editura Miranda şi lansarea
portalului www.dracula.ro 

◾ Ora 19.00 program artistic

(intrarea se face pe baza de
invitaţie). Prezintă: Silvana
Enache,  realizator emi siuni
cultural-artistice 

◾ Vernisaj expoziţie  „Sculp -
tura, pasiunea mea” – Pe-
trică Buhnici, director Casa
de Cultură Codlea 

◾ „Seara domnitorilor.  Cons -
tantin Brâncoveanu, dom-
nitorul Ţării Româneşti –
Mihai Eminescu, Domni-
torul limbii române” – Re-
cital de poezie susţinut de
actorul George Custura. 

◾ Recital „Le passage secret”.
Alexandra Fits  & Guido
Van de Meent  (Olanda) şi
invitaţii. 

Horoscopul zilei

Abilitatea ta de a-i face pe ceilalţi să zâm-
bească iese la iveală astăzi, aşa că ţine
un discurs şi fă câteva glume caracteristice

ţie. Ai idei bune, şi vei fi apreciat.

Este o zi perfectă pentru a începe un
proiect nou, mai ales dacă e vorba de
sănătatea ta. Propune-ţi să mănânci mai
sănătos şi să faci mai multă mişcare.

Eşti foarte concentrată pe o anumită
persoană astăzi, poate fi vorba de iu-
bitul tău, dar şi de un prieten aflat în

impas. Este bine dacă intervii să-l ajuţi. 

Nu este o zi bună pentru negocieri, ne-
cazurile se pot ţine lanţ dacă greşeşti.
Mai aşteaptă câteva zile şi apoi treci
la acţiune, toate vor reveni la normal.

Deciziile tale te fac mai puternic astăzi,
mai ales în relaţiile sociale pe care le ai.
Este un bun moment să plănuieşti o pe-

trecere sau orice activitate distractivă. 

Un prieten sau un coleg va încerca astăzi
să te convingă să cumpăraţi ceva îm-
preună, dar ar trebui să analizezi bine
situaţia. Trebuie să te faci respectat!

Echilibrul vieţii tale nu este tocmai ca
la carte, dar ai găsit acel stil de viaţă
în care te simţi bine. Găseşte-ţi timp

pentru relaxare şi uită de  probleme. 

Este o zi bună pentru gândit, decât
pentru acţiune. Ar trebui să fii capabil
să îţi aduni oamenii la un loc din când
în când, dar dacă nu e posibil, să speri. 

Astăzi poţi ţine sub control orice dis-
cuţie dificilă, aşa că fii deschis şi vor-
beşte fără grijă. Aproape orice are şi

o latură pozitivă, aşa că îmbrăţişeaz-o!

Energia ta este conectată cu cei cu care
lucrezi astăzi, aşa că nu este un moment
nepotrivit pentru colaborări. Întotdeauna
poţi obţine mai multe într-o echipă.

Este timpul să îţi iei un angajament, şi
cel mai probabil are legătură cu viaţa
ta amoroasă. Ar trebui să pui întrebări

importante şi să aştepţi răspunsuri bune.

Nu ai timp pentru nimicuri, aşa că în-
cearcă să nu îţi baţi capul cu ele. Pentru
moment, axează-te pe sarcinile cele
mai dificile şi rezolvă-le pe rând.

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, Acţiune, 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

Prima zi la Târgul
de Carte şi Muzică
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S-a întâmplat pe 19 martie
1279: Victoria mongolilor în
bătălia de la Yamen sfârşeş-
te dinastia Song în China.
1807: Războiul celei de-a
Patra Coaliţii: A început
Asediul Danzigului.
1808: Ferdinand al VII-lea
devine rege al Spaniei.
1823: Augustin I al Mexi-
cului, primul împărat al Me-
xicului, abdică în urma pro-
testelor conduse de gene-
ralul Santa Anna.
1859: A avut loc, la Paris,
premiera operei „Faust” de
Charles Gounod.
1888: A demisionat Guver-
nul condus de Ion C. Bră-
tianu. S-a format un nou
Guvern, condus de junimis-
tul Theodor Rosetti.
1889: Ferdinand de Ho-
henzollern a fost proclamat
principe al României cu tit-
lul de Alteţă Regală.
1915: Planeta Pluto este
fotografiată pentru prima
dată, dar nu este recunos-
cută ca planetă.
1919: La Universitatea din
Bucureşti, în cadrul măsu-
rilor de pedepsire a celor
care au pactizat cu germa-
nii, se instituie o „comisie
de cercetare” a profesorilor

universitari. Sunt incriminaţi
mai mulţi universitari care
s-au comportat servil în tim-
pul ocupaţiei germane (Pri-
mul Război Mondial), unii
au fost îndepărtaţi din învă-
ţământ, altora li se interzice
temporar să ţină cursuri.
1931: City Bank din New
York este prima bancă din
istoria SUA ce cade victimă
unui jaf armat.
1944: Al doilea război mon-
dial: în cadrul Operaţiunii
Margareta I, trupele naziste
ocupă Ungaria.
1945: Hitler semnează De-
cretul Nero privind distru-
gerea infrastructurii econo-
miei germane pentru a nu
mai putea fi utilizată de tru-
pele aliate.
1946: Guyana Franceză,
Guadalupe, Martinica şi
Réunion devin "Provinciile
Franţei de peste mări".
1949: A avut loc congresul
de constituire a Uniunii Ti-
neretului Comunist – UTC.
1958: A fost creat Parlamen-
tul European, ca for consul-
tativ al Uniunii Europene.
1990: Izbucnesc vio len -
ţele interetnice de la Târgu
Mureş.
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Sudoku

O blondă își sună prietena:
– M-am  săturat. De la patru îmi aștept prietenul..., și acum
e deja cinci fără un sfert.
– Dar la ce oră trebuia să vă întâlniți?
– La trei.

Discutau doi taţi:
– Fiica mea, în fiecare seară la ora 22 trebuie să fie în pat.

– Şi? Se conformează?
– Cu ora, da, adresa însă 

nu corespunde întotdeauna

– De câţi bărbaţi este nevoie pentru a scoate o bere din
frigider?
– De niciunul. E treaba femeii!

– Chelner, zice Bulă, în supa mea e o lentilă!
– Mă miram eu de ce e aşa ceaţă în restaurant.

Bancuri

9 2 8 7 5

3 7

8 9

4 3 9 6

5 6 7 4

1 6

7 2

6 2 1 8 3

Filarmonica Brasov susţine joi,
20 martie 2014, la ora 19.00, la sala Pa-
tria un concert simfonic. 

Dirijor: KOICHIRO KANNO
Solist: ALEXANDRU ANASTASIU

– vibrafon
În program:
Nathan Daughtrey – Concertul pentru

vibrafon şi orchestră 
S. Rachmaninov – Simfonia a II – a
Koichiro Kanno s-a născut în Tokio,

Japonia, şi a început să studieze pianul
de la vârsta de cinci ani; la Academia
de Muzică Toho-gakuen din Tokio, a stu-
diat la clasele de dirijat, trombon, pian,
clavecin şi bas continuu. S-a perfecţionat
la cursuri de măiestrie din Austria, Ro-
mânia, Ungaria, etc. A fost distins cu
Premii la Concursurile internaţionale de

dirijat. A efectuat turnee în Germania,
Austria, Elveţia, Japonia, dirijând şi alte
orchestre simfonice sau de operă din Ro-
mânia, Austria, Germania, Franţa, Italia,
Japonia, Ucraina, Bulgaria şi Brazilia.
Din anul 2009 este numit dirijor perma-
nent la Orchestra de Cameră din Tokio.

Cariera profesională a muzicianului
Alexandru Anastasiu este întemeiată prin
talent, tehnică instrumentală şi disciplina
studiului. Percuţionistul Alexandru Anas-
tasiu a activat în orchestre simfonice, gru-
puri de muzică de cameră, iar ca solist a
susţinut concerte ce s-au bucurat de apre-
cierea publicului şi a criticii. Alexandru
a dobândit o pasiune specială pentru vi-
brafon, dedicându-se studiului aprofundat
al acestui instrument de percuţie.

Preţul biletelor este de 20 lei, redus
50% pentru elevi, studenţi şi pensionari,
respectiv 10 lei.

Programul agenţiei de bilete de la sala
„Patria”:

– luni, miercuri 12-15;
– marţi, joi 16-18;
– cu o oră înainte de concert.

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

Filarmonica Braşov susţine un concert simfonic la Sala Patria 
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O fotografie realizată de
Jacqueline Kennedy în
oglindă, în urmă cu 60 de
ani, în care fosta primă
doamnă a Statelor Unite
apare alături de soţul ei,
John F. Kennedy, şi de cum-
nata ei Ethel, a fost publi-
cată săptămâna trecută pe
platforma online Twitter.

În acest „selfie”, cei trei poartă
ţinute lejere de plajă, albe, iar Jac-
queline Kennedy, care ţine în
mâini un aparat de fotografiat,
poartă şi o pălărie de soare.

Jacqueline Kennedy, soţia celui
de-al 35-lea preşedinte american,
era renumită pentru eleganţa ţi-
nutelor sale, mai ales pentru ce-
lebrele taioare roz pe care le
purta.

John Fitzgerald Kennedy a fost
asasinat în oraşul Dallas, din statul
Texas, în 1963. Jacqueline Ken-
nedy, considerată una dintre cele

mai elegante femei din lume, s-a
căsătorit ulterior cu armatorul
grec Aristotel Onassis şi a murit
de cancer, în 1994.

Cuvântul anului 2013. „Selfie” –
autoportret fotografic realizat cu
un telefon mobil şi publicat apoi
online pe reţelele de socializare
– a fost ales cuvântul anului tre-
cut, de editorii Dicţionarelor Ox-
ford. Prima apariţie cunoscută a
acestui cuvânt datează din 2002,
pe un forum online australian.

„Reţelele de socializare au con-
tribuit la popularizarea termenu-
lui, iar hashtagul «#selfie» a
apărut pe site-ul specializat în
partajarea de fotografii Flickr încă
din 2004”, a declarat Judy Pear-
sall, director editorial al Oxford
Dictionaries.

„Însă utilizarea sa s-a răspândit
foarte mult abia începând din
2012, atunci când «selfie» a fost
folosit în mod curent în mass-me-
dia”, a adăugat ea.

„Selfie” realizat de
Jacqueline Kennedy 

Prinţul William al Marii
Britanii a declarat că a decis
împreună cu soţia sa, ducesa
de Cambridge, că „un copil
este suficient pentru moment”
şi că fiul lor, prinţul George,
nu va primi în dar în acest an
un frăţior sau o surioară, in-
formează femalefirst.co.uk.
Mărturisirea ar fi fost făcută

de prinţul Wil-
liam unui fost
coleg de armată. 

Prezent la pa-
rada de Saint
Patrick’s Day
din Aldershot,
luni, prinţul i-a
mărturisit ser-
gentului-major
Ray Collister:

„Poate într-o zi. Unul este su-
ficient pentru moment”.

„Mi-a spus că poate vor mai
face un copil atunci când vor
avea mai mult timp liber”, a
adăugat acelaşi militar britanic.

Un alt militar care i-a pus
întrebări prinţului William
despre bebeluşul regal este
Glenn Tierney.

„L-am rugat să-mi spună
totul despre prinţul George,
eu sunt mai curios din fire.
Mi-a spus că (prinţul Geor-
ge) se simte foarte bine şi că
este foarte ocupat cu mersul
de-a buşilea şi cu mâncatul”,
a spus militarul britanic.

Ducele şi ducesa de Cam-
bridge au avut astfel prima
lor apariţie publică împreună
din acest an luni, unde au
asistat la parada Primului ba-
talion din Garda Irlandeză –
un eveniment la care au fost
prezenţi în ultimii trei ani.

Prinţul britanic – care a
fost numit colonel al acestui
regiment în 2011 – a purtat
haina de paradă a Gărzii ir-
landeze.

Horia Brenciu a schimbat barca
Horia Brenciu a părăsit

echipa de juraţi de la „Vocea
României” şi se va muta la
Antena 1, la emisiunea „Te
cunosc de undeva”. Brenciu

a mai lucrat
în trecut
la Ante-

ne.

„Mă bucur foarte mult că
am revenit în această familie.
Decizia mea s-a bazat pe foar-
te multe detalii. Iată, am re-
venit astăzi la Antena 1. Mă
bucur foarte mult să vă spun
că prima mea colaborare deja
este în pregătire, spectacolele
pe care le voi avea la sfârşitul
lunii deja se bucură de atenţia
unei echipe de televiziune,
chiar de aici de la Antena 1.
V”, a mărturisit Brenciu.

Brenciu a transmis un me-
saj şi prietenilor săi de pe Fa-
cebook. El le-a mulţumit

pentru că sunt alături de el şi
i-a asigurat că decizia a fost
cea potrivită.

„Dragii mei, am făcut un
pas important şi mare, cât o
audienţă de top. M-am gândit
mult. M-am gândit şi la voi,
normal. Mă simt bine acum
cu decizia mea. Sunt plin de
speranţă şi energie. Ştiu că
aveţi încredere în mine. Altfel
nu eraţi pe pagina asta. Nu
eraţi prietenii mei. Împreună
vom merge mai departe!”, a
scris cântăreţul pe pagina per-
sonală.

Iubita cântăreţului Mick Jagger
găsită spânzurată
Iubita solistului trupei Rol-
ling Stones, Mick Jagger, a
fost găsită decedată, în
apartamentul ei din New
York. L’Wren Scott a fost
descoperită spânzurată.
Trupul neînsufleţit al femeii
a fost găsit de asistenta sa,
la 10:05 dimineaţa, scrie ra-
dor.ro. Asistenta a apelat
imediat serviciul de urgen-
ţă, iar potrivit autorităţilor,
femeia în vârstă de 49 de
ani a fost găsită în stare de

inconştienţă. Medicul exa-
minator încă investighează
cauza decesului, dar potri-
vit poliţiştilor, ar fi vorba
despre o sinucidere. Un
purtător de cuvânt al cân-
tăreţului Mick Jagger a de-
clarat că acesta este şocat
şi devastat.
Partenera de viaţă a rocke-
rului Mick Jagger se pare
că acumulase datorii foarte
mari în ultrimii ani cu casa
ei de modă. 

Mihaela Rădulescu i-a în-
demnat pe domni să le
cumpere flori femeilor iu-
bite, pentru a le face să
zâmbească. Vedeta tv a
lansat îndemnul pe pagina
sa de Facebook.
„Cele mai multe femei pe
care le cunosc sunt topite
de drag şi plăcere când pri-
mesc flori. Cei mai mulţi
bărbaţi pe care-i cunosc
uită cât de simplu e să faci
o femeie să zâmbească şi

să se simtă iubită... Dom-
nilor, recuperaţi, căci a ve-
nit primăvara, cu atâtea
minunăţii de miresme şi cu-
lori!...”, a scris Mihaela pe
Facebook. De curând, diva
de la Monaco a fost pre-
zentă la o conferinţă, unde
le-a sugerat doamnelor
prezente să fie cât mai
atrăgătoare pentru bărba-
tul de lângă ele. Să poarte
lenjerie fină şi să zâmbeas-
că mult.

Mihaela Rădulescu le dă
sfaturi preţioase bărbaţilor

Prinţul William: Un copil este suficient 


