Ziar Gratuit
Atenţie unde
parcaţi maşina!
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Ridicările auto au crescut
cu 50% în 2014 la Braşov.
160 de maşini au fost ridicate în primele trei luni.
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Valul scumpirilor
De astăzi, cresc preţurile la carburant,
ţigări, energie electrică şi gaze

Elevi premiaţi
de NASA
pag. 5

O echipă de opt elevi de la
Colegiul „Andrei Şaguna”
a câştigat locul I la un concurs organizat de NASA.

10 călătorii
gratuite pe RAT
pag. 7

RAT Braşov începe distribuţia biletelor gratuite pentru cei care îndeplinesc
condiţiile.

VALUTĂ

Euro
4,4553
USD
3,2304
Gram Aur 134,6268

METEO

Parţial noros,
posibil ploaie
14°C /26°C

Românii vor plăti de astăzi, 1 aprilie,
cu 0,41 lei mai mult pentru litrul de
carburant de la pompă, vor cumpăra
un pachet de ţigări mai scump cu 0,30,5 lei, iar preţul gazelor naturale va

fi mai mare cu 2% pentru consumatorii casnici. Scumpirea carburanţilor
va aduce cu sine şi o majorare a preţurilor la alimente. De asemenea facturile la curent se vor majora şi ele

cu 1% ca urmare a măsurilor menite
să sprijine producţia de energie regenerabilă. Singura veste bună vine
din partea operatorilor telecom. Aceştia vor practiva tarife de interconec-

tare mai mici, respectiv de 3,07 eurocenţi/minut la 0,96 eurocenţi/minut
în cazul telefoniei mobile şi de la 0,67
la 0,14 eurocenţi/minut pentru telefonia fixă.
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Ultima oră: Corona a câştigat!

Se fac angajări la Poliţia Locală

Corona Braşov a învins pe
HSC Miercurea Ciuc cu scorul de 3-1 (1-1, 0-0, 2-0),
ieri seară, pe Patinoarul
Olimpic din Braşov, în primul meci al finalei Campionatului Naţional de hochei
pe gheaţă. Finala se joacă
după sistemul „cel mai bun

Primăria a scos la concurs
zece posturi de poliţişti locali,
din care şi consilier juridic şi
şef birou monitorizare dispecerat. Este a doua etapă de
angajare, după ce, în martie
mai fusese organizată o sesiune de examene pentru
şapte locuri. Aceste posturi

din şapte meciuri”, următoarea întâlnire fiind programată tot sub Tâmpa, astăzi, de
la ora 19,30. În finala mică,
Steaua Bucureşti a dispus de
Progym Gheorgheni, cu scorul de 6-3 (1-0, 5-1, 0-2),
luni, pe Patinoarul din Cârţa,
în primul meci.

sunt foarte căutate, ţinând
cont de faptul că pentru şapte
locuri s-au înscris 29 de candidaţi. Conform organi gramei, Poliţia locală a
municipiului are 226 de posturi, din care doar 183 sunt
ocupate. Dosarele se depun
până la 18 aprilie.
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Șef nou la DNA Brașov. Șeful DNA Braşov, Marius Sulu, va
fi eliberat din funcţie, la cerere, pe 14 aprilie. El îşi va
continua activitatea la Parchetul de pe lângă Tribunal,
unitate unde a activat până să fie numit şef la DNA Braşov. Potrivit procedurilor în vigoare, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Koveşi, va
propune procurorului general al României, Tiberiu Niţu,
persoana care îl va înlocui în funcţie pe Marius Sulu. Niţu
va lua decizia finală.
Bugetarii ar putea avea liber pe 2 mai. Premierul Victor Ponta
a anunţat că cel mai probabil Guvernul va declara ziua
de 2 mai 2014 drept zi nelucrătoare, care va fi recuperată
într-o altă dată. Decizia prim-ministrului vine după ce
Asociaţia de Promovare Litoral-Delta Dunării şi Federaţia
Asociaţiilor de Promovare Turistice din România au transmis Executivului o solicitare în acest sens, care are ca
scop sprijinirea turismului, astfel încât să fie asigurate
mai multe zile libere cu ocazia sărbătorii de 1 Mai, pentru
sprijinirea turismului. În acest an, 1 mai este într-o zi de
joi.
Statistică sumbră. România ocupă primul loc într-un clasament al ţărilor cu cel mai mare număr de decese rutiere
(92) raportate la un milion de locuitori din Uniunea Europeană, în scădere faţă de anul precedent când erau
raportate 101 decese la milionul de locuitori, potrivit unui
raport al CE. Comisia Europeană informează că 2013
este al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat "o scădere impresionantă" a numărului de persoane ucise pe
şoselele Europei. Astfel, conform cifrelor preliminare, numărul deceselor rutiere a scăzut cu 8% în comparaţie
cu 2012, după o scădere de 9% între 2011 şi 2012.
Modele de teste pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Ministerul
Educaţiei Naţionale a postat pe site-ul www. subiecte2014.edu.ro, modele de teste pentru Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar
2013-2014. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor
desfăşura în două sesiuni, în luna mai. Fiecare test este
elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la
clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a.
Codruț Şereș, fostul ministru al Economiei, a fost condamnat luni, de instanţa supremă, la patru ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu,
în dosarul „Hidroelectrica”.
Codruț Șereș, condamnat în dosarul „Hidroelectrica”. Curtea
Supremă a pronunțat, ieri, sentința în dosarul Hidroelctrica
în care a fost inculpat Codruț Șereș. În acest dosar, Șereș
și alți șase directori ai Hidroelectrica au fost acuzați de
prejudicierea bugetului statului cu 165 milioane dolari.
Mai exact, procurorii DIICOT i-au acuzat pe cei șapte că
au vândut ilegal energie electrică la prețuri mai mici. Decizia Curţii Supreme nu este una definitivă, ea putând fi
atacată cu recurs.
Salvarea TVR. Singura soluție fezabilă pentru Televiziunea
Română nu este însă cea propusă, de majorare a taxelor,
ci o alta: INSOLVENȚA. Varianta creşterii taxei radio-tv,
prezentată de Stelian Tănase, este o falsă soluţie pentru
televiziunea publică care nu e luată în calcul, au declarat
surse guvernamentale, scrie Mediafax. Această majorare
doar ar amâna insolvența, au adăugat. Mai mult, Stelian
Tănase nu poate da asigurări că TVR nu va face noi datorii. Constatarea că TVR este în incapacitate de plată
va fi făcută de Stelian Tănase, după ce va fi reales preşedinte-director general al TVR de către noul Consiliu
de Administraţie care va fi votat de Parlament. Apoi va
fi declanşată procedura judiciară de intrare în insolvenţă
pe baza constatării intrării în incapacitate de plată. TVR
are datorii de 800 de milioane de lei.
Anchetă la Cantacuzino. Procurorii au început urmărirea penală în legătură cu vaccinul antigripal toxic de la Institutul
Cantacuzino. La dosar a fost trimis și raportul discutat
la ultima ședință a CSAT. Ancheta vine după ce Ministerul
Sănătății a sesizat cu privire la fapte penale. Neglijență
în serviciu, susține Ministerul Sănătății că s-a întâmplat
la Institutul Cantacuzino. Ministerul a depus în urmă cu
două săptămâni plângere penală la Parchetul ÎCCJ. Directorul aflat atunci în funcţie, Graţiela Drăghici, a acuzat
presiuni asupra conducerii institutului pentru a produce
cât mai repede posibil vaccinul, ceea ce ar fi dus la acest
eşec. 400 de mii de doze de vaccin au avut în compoziție
endotoxină într-o cantitate mult mai mare decât este permis. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății
susțin că eroarea a apărut din cauza presiunilor puse.
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1 aprilie, un nou
val de scumpiri
De astăzi, românii vor
plăti mai mult pe
carburanți, țigări, dar și
pe facturile la curent și
gaz.
Toate aceste scumpiri apar
pe fondul mai multor măsuri
luate de Guvern, fie pentru a
respecta acordul cu Fondul
Monetar Internaţional (FMI),
fie pentru a se alinia la o serie
de directive europene sau doar
pentru a aduce mai mulţi bani
în vistieria statului.
Astăzi a intrat în vigoare acciza de şapte eurocenţi pe litru
de carburant, ceea ce va face
ca preţul benzinei şi motorinei
să se majoreze.
Oamenii vor plăti cu 41 de
bani mai mult pentru fiecare
litru de carburant pe care îl vor
cumpăra. Practic, preţurile la
pompă vor depăşi nivelul de 6
lei pe litru după această dată.
Scumpirea carburanţilor va
aduce preţuri mai mari şi în
magazine, din cauza cheltuielilor cu transportul.

Cheltuielile lunare ale fiecărei familii din România vor creşte, după 1 aprilie
Odată cu 1 aprilie, preţul gazelor se majoreză cu 2% pentru
populaţie. Urmează apoi încă
o majorare de 3% de la 1 iulie
a preţului gazelor şi încă una
de la 1 octombrie.
Tot de astăzi se scumpește
şi pachetul de ţigări cu până la
50 de bani, odată cu majorarea
accizei totale încasate de stat.

Facturile la curent se vor majora şi ele cu 1% ca urmare a
măsurilor menite să sprijine
producţia de energie regenerabilă. Furnizării de energie electrică vor fi nevoiţi să
achiziţioneze o cantitate aproape dublă de certificate verzi
aferente curentului livrat n
2013.

Singura veste bună a lunii
vine din partea operatorilor telecom. Aceştia vor practiva tarife de interconectare mai mici
începând cu 1 aprilie, respectiv
de 3,07 eurocenţi/minut la 0,96
eurocenţi/minut în cazul telefoniei mobile şi de la 0,67 la
0,14 eurocenţi/minut pentru
telefonia fixă.

Curtea de Apel a anulat raportul ANI prin care
primarul Făgărașului e incompatibil
Conform raportului de evaluar nr.
29420/G/II/03.07.2013, întocmit de
Agenţia Naţională de Integritate (ANI),
primarul municipiului Făgăraș, Sorin
Constantin Mănduc, se află în stare de
incompatibilitate începând cu 23 martie
2009.
Mănduc a fost declarat incompatibil
pentru că făcea parte din Consiliul de
Administratʼiei al regiei de apă-canal din
Sibiu, care deservește o bună parte din
localitătʼile judetʼului Brașov, printre care
și municipiul Făgăraș.
Curtea de Apel Brașov a admis, prin
hotărâre a 47/2014 28.03.2014, contestaţia formulată de primarul Sorin Constantin Mănduc fatʼă de decizia Agenţiei
Naţionale de Integritate și a anulat ra-

portul de evaluare.
Reamintim că în urmă cu două săptămâni magistratʼii de la Curtea de Apel
Brașov au admis și contestatʼia
președintelui Consiliului Judetʼean
Brașov, Aristotel Căncescu, împotriva
Agentʼiei Natʼionale de Integritate (ANI),

care l-a declarat incompatibil pentru că
făcea parte din Consiliul de
Administratʼiei a regiei de apă-canal din
Sibiu, care deservește o bună parte din
localitătʼile judetʼului Brașov, printre care
și municipiul Făgăraș.
„Admite contestaţia formulată de reclamantul Căncescu Aristotel Adrian, în
contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională pentru Integritate şi, în consecinţă:
Anulează raportul de evaluare nr.
18329/G/II/24.04.2013 întocmit de pârâta Agenţia Naţională pentru Integritate.
Ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în
termen de 15 zile de la comunicare, prin
cerere depusă la Curtea de Apel Braşov”,
este solutʼia pe scurt a instantʼei.

Centru de informare turistică pe bani europeni, în Poiană
Primăria Braşov vrea să ducă
la bun sfârşit un proiect mai
vechi, vehiculat încă de acum doi
ani, respectiv de amenajare a
unui Centru de Informare Turistică în Poiana Braşov, ţinând cont
că, în prezent, nu mai există un
astfel de centru în staţiune.
Acum, edilii au o oportunitate
de a obţine banii necesari investiţiei prin accesarea unei finanţări
ne rambursabile prin Programul

Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului.
Reprezentanţii Primăriei vor
să pună pe picioare noul birou
de informare turistică cât mai repede, astfel încât turiştii care vor
veni la iarnă la schi în Poiana
Braşov să poată beneficia de toate serviciile oferite de un astfel
de centru.
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Ridicările auto au crescut
cu 50% în 2014, la Brașov
Activitatea de ridicare
a mașinilor parcate neregulamentar în municipiul Brașov a crescut
cu 50% în 2014, comparativ cu nivelul mediu
de anul trecut.
Această activitate a fost
susţinută în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, care a şi emis
amenzi în valoare de 12.600
de lei pentru cei ce au parcat
neregulamentar sau pe locurile altora.
În tot anul 2013 au fost
380 de ridicări de către RAT,
dintre care 107 au fost din
parcările de reședintʼă, la sesizarea cetătʼenilor. Au fost
întocmite 143 de proceseverbale, cu o amendă cu o
valoare de 11.200 de lei.
În primele trei luni ale anului în curs, au fost efectuate

Serviciul de ridicări de la RAT lucrează de zor, împreună cu polițiștii de la IPJ
160 de ridicări ale mașinilor
parcate, dintre care 33 din

parcările de reședintʼă, cu un
total de 69 de procese-ver-

Plutonierul ucis în Afganistan a mai
văzut moartea cu ochii la Braşov!
Rudele lui Claudiu
Constantin Vulpoiu spun
că acesta a mai fost întro situaţie extremă fiind rănit grav, în 2010, în
timpul unui exerciţiu la
poligonul Cincu din Braşov. Atunci, trei militari
din Craiova au murit. „A
mai fost rănit şi la Braşov,
dar nu s-a gândit să renunţe. Eu l-am văzut la
Spitalul Militar din Bucureşti. Atunci a avut noroc,

o schijă a ricoşat din telefon spre exterior, că
dacă ricoşa în interior îi
atingea un organ vital şi
a scăpat. Atunci a avut
noroc, a scăpat el, au murit alţi trei, acum a murit
el şi alţi cinci au scăpat”,
a declarat unul dintre
apropiaţii săi.
Claudiu Vulpoiu făcea
parte de la Batalionul 26
Infanterie „Neagoe Basarab”, din Craiova. L.A.

Accident pe DN1. O persoană a decedat!
Circulatʼia autovehiculelor
a fost întreruptă mai multe
zeci de minute, pe ambele
sensuri de deplasare ale DN
1, în localitatea Sâmbăta de

Jos, din cauza unui accident
rutier.În accident au fost implicate o mașină Dacia și un
TIR. În urma impactului
dintre cele două autovehi-

cule, șoferitʼa Daciei și-a
pierdut viatʼa. Este vorba
despre o femeie din orașul
Victoria, în vârstă de 55 de
ani. Din primele cercetări,
se pare că de vină pentru accidentul produs a fost chiar
șoferitʼa decedată, care se
pare că a adormit și a intrat
pe contrasens. Șoferul TIRului nu a putut să evite impactul.
Din cauza accidentului,
traficul a fost deviat de pe
DN 1 pe DJ 105B către
Sâmbăta de Sus, apoi pe DJ
104A spre Victoria și în continuare, pe DJ 105C până în
localitatea Ucea de Jos, la
intersectʼia cu DN 1 (traseu
valabil și pe retur).
L.A.

bale pentru parcarea neregulamentară, valoarea amenzi-

lor fiind de 12.600 de lei.
Multʼi dintre contravenientʼi

au fost pârâtʼi chiar de proprietarii locurilor de parcare.
În unele zone, serviciul de
circulatʼie a hotărât să ridice
indicatoarele de parcare interzisă, mai ales pe străzile
unde spatʼiul permite oprirea
mașinilor. Un exemplu este
strada Toamnei, unde sunt
șase benzi.
Taxa de ridicare este de
380 de lei – sau 20% din
aceasta sumă (76 lei) la plata
pe loc, atunci când proprietarul maşinii revine în momentul începerii operaţiunii
de ridicare – la care se adaugă amenda de 200 până la
300 de lei, dată de Poliţia Rutieră şi, eventual, 10 lei/zi de
depozitare, începând din a
patra zi de la momentul depozitării la sediul RAT şi
până la recuperarea ei de către proprietar.
Sebastian Dan
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Se fac angajări la Poliția Locală din Brașov
În prezent sunt disponibile zece locuri de muncă la Poliţia Locală
Braşov, iar persoanele
interesate îşi pot depune dosarele până la data
de 18 aprilie.
Puteţi să faceţi 45 de flotări? Alergaţi în 6,8 secunde
pe o distanţă de 50 de metri
şi rezistaţi să fugiţi un kilometru în 3,4 minute? Atunci, sunteţi candidatul ideal pentru un
post de poliţist local.
Proba sportivă va avea loc
pe data de 28 aprilie, la Liceul
Sportiv (doar candidaţii la un
post de poliţist local), proba
scrisă – 30 aprilie, iar ulterior
se stabileşte data şi ora interviului.
La această oră sunt 140 de

România

angajaţi pe partea operativă la Poliţia Locală Braşov, organigrama fiind de
226 de persoane, din care
212 de execuţie.
Posturile vacante sunt
la Biroul de Ordine Publică, Poliţia Turistică şi
Biroul de Intervenţie, iar
un post de consilier juridic la Biroul de comunicare publică şi un post de
şef biroul monitorizare
dispecerat.
Luna trecută s-au prezentat în martie 29 de
concurenţi pentru cele 7
posturile libere de la Poliţia Locală, Dintre aceştia, cinci au fost respinşi
pentru că nu corespundeau cerinţelor de participare. După proba Poliția Locală a municipiului are 226 de posturi, din care doar 183 sunt ocupate

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov
Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576
E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro

Flash economic

Consiliul Judeţean Braşov
Cod: F-05
CABINET PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR.105
din data de 28.03.2014

privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de
1 aprilie 2014, ora 10.00, sala 120
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
DISPUNE:
Art.unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de 1aprilie 2014, ora 10.00, sala 120 cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 6.03.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa a III-a a obiectivului de investiţii „Aeroportul Internaţional
Braşov-Ghimbav”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 103B, Părău – Grid
– Perşani, km 2+687 – 4+290”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 730, lim Judeţului
Argeş – Şirnea DN 73, km 9+550 – 14+270”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru SC CONSILPREST SRL Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a SC CARFIL INDUSTRIAL Parc SA Braşov.
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a SC METROM INDUSTRIAL Parc SA Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei poziţii din lista de investiţii pe anul 2014 cuprinsă în bugetul judeţului Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind propunerea domnului Ticuşan Adrian Radu pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC
CONSILPREST SRL Braşov.
12. Proiect de hotărâre privind propunerea domnilor Galborcea Constantin şi Bărbulescu Bogan-Andrei pentru funcţiile de membri în Consiliul
de Administraţie al SC METROM Industrial Parc SA Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management al domnului Radu Ştefănescu, manager/director al Muzeului Judeţean
de Istorie Braşov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
16. Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al Judeţului Braşov a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri).
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul
Braşov şi finanţarea cu suma de 800.000 lei pentru implementarea proiectului „Braşov, Gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă pentru Tineret
– 2020”.
18. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în consiliile de administraţie ale spitalelor din subordine.
19. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale privind achiziţionarea serviciului de eficienţă energetică în vederea realizării
lucrărilor pentru reabilitarea centralei termice a Spitalului Clinic de Copii Braşov.
20. Diverse.

PREŞEDINTE

Aristotel Căncescu

sportivă şi proba scrisă şi
interviu, doar cinci locuri
au fost ocupate.
În 2013, poliţiştii locali
au dat 7.830 de sancţiuni
contravenţionale, în cuantum de 1,59 milioane de
lei, dintre care 5.269 au
fost amenzi, iar restul avertismente (146 fiind anulate
din diverse motive).
Printre documentele
necesare pentru participarea la concursul de angajare se numără două
tipuri de adeverintʼe medicale, testul psihologic
pentru port-armă, diplomele de Bacalaureat sau
licentʼă după caz, un CV
în format european, dar
și un cazier.
Sebastian Dan

Vizat pentru legalitate,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

Expoziție gastronomică. Peste 20.000 de specialiști din
23 de țări participă, în perioada 4 - 6 aprilie, la cea dea șasea expoziție gastronomică GastroPan, găzduită
de Brașov Business Park, evenimentul fiind specializat
pe industria de panificație, cofetărie, gelaterie, ciocolaterie, cafea și alimentație publică.120 de expozanți
prezintă produse finite, ingrediente, ustensile, echipamente, dotări pentru brutării, patiserii, cofetării și bucătării
profesionale. De asemenea, vor fi organizate sesiuni
de degustări, demonstrații și concursuri.
Fruntași la plata taxelor. În Braşov, 70% din locuitori şiau plătit deja taxele şi impozitele, pentru a beneficia
de reducerea de 10 procente aplicată de primărie. Ieri
a fost ultima zi în care s-a aplicat reducerea.
Funcționarii au constatat că față de anul trecut s-a dublat numărul persoanelor fizice care au plătit taxele și
impozitele online.
Beneficiarii de venituri din chirii, buni de plată. Persoanele
care obţin venituri din chirii trebuie să plătească din
acest an contribuţii de sănătate de 5,5%, calculate fie
la nivelul chiriei, dacă persoana mai are şi alte venituri,
fie la nivelul salariului minim pe economie, dacă acesta
este singurul venit. Cu alte cuvinte, baza de calcul
pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu
poate fi mai mică de 800 de lei (salariul minim brut în
2013) şi nici mai mare de cinci salarii medii brute, adică
11.115 lei (n.r. - salariul mediu brut în 2013 - 2.223 lei).
Reglementările fiscale în vigoare prevăd că, în decizia
de impunere prin care se stabilesc plăţile anticipate,
baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se va evidenţia lunar, iar plata contribuţiei se va
efectua trimestrial, în patru rate egale, până la data de
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au declarat că sancţiunea pentru contribuabilii care întârzie cu plăţile a scăzut
la jumătate comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
2013. De la 1 iulie 2013, penalităţile de întârziere au
fost reduse de la 15% pe an, pentru întârzierile la plată
mai mari de 90 de zile, la 0,02% pe zi (7,5% pe an).
Număr dublu de cereri. Numărul românilor care aplică
pentru slujbe în Marea Britanie s-a dublat după ridicarea
restricţiilor de pe piaţă de muncă, potrivit cotidianului
britanic The Times. Jurnaliştii britanici scriu că un site
de internet românesc, care găzduieşte peste 200 de
agenţii de recrutare, a primit în primele trei luni ale acestui an 42.562 de cereri de slujbe. Aceste solicitări au
sosit din partea a aproximativ 23.000 de candidaţi din
România. Potrivit sursei citate, în anul 2013, în aceeaşi
perioadă au fost circa 18.369 de aplicaţii de la 11.708
de persoane.
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Elevi de la „Andrei Șaguna”,
premiați de NASA
Nouă elevi de la Colegiul
Naţional Andrei Şaguna
au participat la un concurs international organizat de NASA, unde au
fost provocaţi să proiecteze o staţie spaţială
pentru o colonie de 300
de mii de oameni şi să
detalieze modul de funcţionare al acesteia.
Participarea la concursul
NASA este o premieră pentru
Braşov. Opt elevi din clasa a
XI-a de la Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna” Braşov au
câştigat premiul I la competiţia
NASA, cu proiectul „Renaşterea II”. Un alt şagunist, elev în
clasa a VI-a, s-a clasat pe locul
al II-lea cu „Zmeul lui Dumnezeu”. Printre profesorii coordonatori se numără şi Carmen Tănăsescu.
„Este un proiect care

propune lumii realizarea unei
comunități interstelare de așa
natură ca pământenii să se regăsească acolo dacă vor avea
nevoie în viitor. Este un proiect
de cercetare pe care acești elevi
l-au realizat în decursul a trei
luni. Ne pregătim și pentru anul
viitor” a precizat Carmen Tănăsescu, profesor fizică Colegiul Naţional Andrei Şaguna.
Echipa din clasa a XI-a a
proiectat o staţie spaţială pentru
o colonie de 300 de mii de oameni.
„Lucrarea conține detalii din
foarte domenii științifice, de la
matematică, inginerie, economie, sănătate, organizare socială. Este un proiect care se
întinde pe 142 de pagini” a
spus Codrin Pop, elev clasa a
XI-a B de la Colegiul Naţional
Andrei Şaguna.
Elevul din clasa a VI-a
Răzvan Boie a realizat o comu-

Răzvan Boie a construit un oraș în spațiu numit "The God’s Kite” ("Zmeul lui Dumnezeu")

nitate unde
trăieşte populaţia salvată de pe pâmânt după
Apocalipsă.
„Am realizat o comunitate umană care
să colonizeze o altă planetă
după un dezastru de pe Terra”
a explicat Răzvan Boie.
Cei nouă elevi sunt invitaţi
să participe la Conferinţa Internaţională pentru Dezvoltare
Aerospaţială, care va avea loc
între 14 şi 18 mai, în Los Angeles. Aici le vor fi înmânate
premiile şi diplomele şi vor participa la o dezbatere de
susţinere a proiectul, care poată
să aducă o premiere suplimentară. Echipa câştigătoare are nevoie de fonduri pentru
achitarea taxelor de transport
şi cazare şi face un apel către
comunitate.

APM Brașov este partener local
al ediției a IX-a Guerilla Verde
Agentʼia pentru Protectʼia Mediului Braşov este partenerul local
al celei de-a IX-a editʼii a
caravanei educatʼionale Guerilla
Verde.
Guerilla Verde este prima caravană educatʼională prin film cu
mesaj ecologic din România. Proiectul se derulează sub egida Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerului
Educatʼiei, cu sprijinul primăriilor
orașelor gazdă.
Caravana filmelor cu caracter
ecologic poposește în municipiul
Brașov astăzi, 1 aprilie și va avea
ca locatʼii: Colegiul „Grigore Moisil”, între orele 10.00-11.30, Colegiul Tehnic de Transporturi
Brașov, între orele 12.00-13.30

și Școala Profesională Germană
Kronstadt Brașov, între orele
13.00-15.00. Elevii vor vedea
proiectʼia filmului documentar
„Chasing Ice”- Goana după
gheatʼă.
Câștigător a peste 30 de premii
la festivalurile internatʼionale de
film din întreaga lume, cum ar fi
Sundance Film Festival, „Chasing
Ice” este un experiment al unuia
dintre cei mai apreciatʼi fotografi
de mediu, James Balog, care surprinde, pe o perioadă de mai
mulţi ani, topirea gheţarilor. Imaginile sunt bântuitor de frumoase, înregistrările video comprimă
ani în secunde şi arată milenarii
munţi de gheaţă dispărând întrun ritm îngrijorător.

Obiectivul campaniei îl reprezintă determinarea tinerilor să
aibă initʼiative concrete în domeniul protectʼiei mediului. Invitatʼia
de participare la proiectʼiile de filme cu mesaj ecologic oferite de
Media Image Factory SRL reprezintă punctul de pornire în acest
sens.
Fiecare proiectʼie este însotʼită
de dialogul dintre autoritătʼile locale, ONG-urile de mediu și
tineri. Scopul acestor filme este
de îndrumare a tinerilor către un
comportament ecologic corect și
către actʼiuni de voluntariat. Formarea conștiintʼei și conduitei
ecologice este necesară și poate
fi realizată prin orice demers educativ, școlar sau extrașcolar.

Șahul devine disciplină opțională la școală
Elevii din ciclul primar
vor avea din anul școlar
2014-2015 o nouă disciplină opţională.
Jocul de şah va putea fi
învăţat în cadrul şcolii, în
cadrul disciplinei „Educaţie
prin şah”, de către elevii de
la clasa întâi şi clasa a
doua. Programele pentru
„Educaţie prin şah” au fost
realizate în urma consultărilor din cadrul Federaţiei
Române de Şah.
Ministrul Educaţiei, Remus Pri-

copie, a aprobat prin ordin de ministru ca disciplina să intre în curriculum, la decizia şcolii,

începând din anul şcolar
2014/2015.
Potrivit ordinului de ministru, elevii vor avea ocazia să se familiarizeze cu
tabla de şah, cu regulile de
joc şi să decodifice semnificaţia semnelor convenţionale utilizate în partida de
şah. De asemenea, în cei
doi ani de şah, elevii vor
face exerciţii de interpretare, vor exersa observaţia, simularea unor situaţii de joc, calculul
unor variante de joc.
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Globul misterios de pe
Biserica Sfântul Nicolae
În turla cea mai înaltă a bisericii Sfântul
Nicolae, la baza crucii mari, se află un
glob poleit cu aur care ascunde un document misterios. Nici un om de rând nu a
citit scrisoarea către „iubiţii noştri nepoţi
şi strănepoţi”, dar istoricii ne spun că acolo se află un hrisov de mare importanţă
pentru braşovenii din Schei, dar şi pentru
neamul nostru.

Vechi de 268 de ani

Directorul Muzeului Primei Şcoli româneşti,
preotul profesor Vasile Oltean, confirmă că documentul a fost redactat, în 1742, de către Radu
Tempea, cronicarul care a scris istoria Bisericii
Sfântul Nicolae din Şchei. El a aşezat în glob hrisovul împreună cu Dumitru Duma, de la care
ne-au rămas multe scrieri valoroase, după cum
spune Vasile Oltean. S-ar putea spune că acest
glob cu documente străvechi este un fel de capsulă
a Timpului, pus pentru ştiinţa generaţiilor
viitoare. Este un fel de legământ ca nici un om
de rând să nu pună mâna pe el şi nici măcar
orice faţă bisericească. Oamenii bisericii îl pot
atinge doar cu aprobarea ierarhului, iar cel care
descoperă conţinutul documentului trebuie să
anunţe imediat superiorul bisericesc.

Conţinut secret

Nu a ştiut nimeni, în afară de autori, ce conţin
exact acele hrisoave, în trei secole, doar de două
ori fiind scoase la lumină. În 1887, când biserica
a fost reparată, muncitorii au ajuns în turn, iar
preotul le-a cerut să deschidă globul. Misteriosul
zapis a fost citit şi copiat.
Când a avut loc o nouă renovare, în 1946, preotul
Candid Muşlea a deschis din nou documentul şi
s-a redactat un proces-verbal despre conţinut.
„Copiile” au fost ascunse, de frică să nu le ardă
comuniştii, după o uşă zidită, care duce către
turnul bisericii.
Potrivit profesorului Olteanu, care a găsit şi a
citit copiile documentelor din glob, acestea sunt
o mărturie a culturii româneşti din Schei. Acestea
vorbesc despre oaza de spiritualitate românească
de lângă cetatea braşoveană şi despre oamenii
care şi-au păstrat etnogeneza, cu mari eforturi
şi în ciuda presiunilor autorităţilor vremii.

Ascunse de frica puterii

De ce se ascundeau aceste documente? Pentru
că, spune Oltean, dacă preoţii români ar fi făcut
public acest document, ar fi fost omorâţi. Sunt
scrise în acele documente acuzaţii la adresa
ocupaţiei: „Politiceşte, avem drepturi naţionale
pe hârtie, dară în faptă, stăpânitorii, adecă maghiarii, nu ne lasă să le folosim, fiindcă tendinţa

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
lor este de a maghiariza toate popoarele din ţară”.
Saşii erau consideraţi de către autorii hrisovului cu „mai multă inteligenţă şi popor mai disciplinat decât noi”. Asupriţi de maghiari erau
şi saşii şi românii, ceea ce a apropiat cele două
etnii, dar „fără să se fi putut deştepta între noi

şi saşi frăţia adevărată”, mai spun autorii materialului.
O sinteză a documentelor valoroase pe care
le-a descoperit Vasile Oltean a fost publicată
în revista Mitropoliei Ardealului.
Elena Cristian
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Spectacol de
Ziua Jandarmeriei
Jandarmii au oferit un
spectacol de zile mari
braşovenilor. Fanfară,
defilări, exerciţii demonstrative, toate cu
prilejul zilei Jandarmeriei, instituţie care sărbătoreşte pe 3 aprilie
164 de ani de existenţă.
Mesajul acestor acţiuni a
fost acela că Jandarmeria este

o instituţie puternică şi capabilă, care poate face faţă restabilirii ordinii publice, în
cazul unor incidente.
Prin faţa braşovenilor aflaţi
în Piaţa Sfatului au defilat
structurile Jandarmeriei, printre care detaşamentele cu atribuţii în asigurarea ordinii
publice, în domeniul montan,
precum şi o subunitate care a
desfăşurat misiuni în teatrele

de operaţiuni Kosovo şi Afganistan. ”Din punctul de vedere al cetățeanului, prezența
jandarmilor pe stradă înseamnă siguranță, încredere și ordine publică” a declarat
prefectul Romer Ambrus Sandor.
Echipaje al Jandarmeriei au
simulat aplanarea unor scandaluri publice.
Scurt istoric. Momentul care
marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost
3 aprilie 1850 când, printr-un
ofis domnesc, domnitorul
Grigore Alexandru
Ghica a aprobat hotărârea Divanului
obştesc, semnând
„Legiuirea pentru
reformarea Corpului
slujitorilor în jandarmi”. Prin această
lege, s-a dat statut
juridic armei Jandarmeriei şi i s-au sta-

RAT Braşov: începe distribuţia biletelor
gratuite pentru transportul în comun
RAT Braşov va începe de
astăzi, 1 aprilie 2014, distribuţia trimestrială a biletelor
gratuite pentru transportul în
comun pe raza municipiului
Braşov beneficiarilor de drept.
Potrivit HCL nr. 261/2012
beneficiază, lunar, de 10 călătorii gratuite
pe toate liniile
RAT Braşov, cu
excepţia liniei
20 (Livada Poştei – Poiana
Braşov), următoarele categorii
de persoane ce
au domiciliul
stabil în municipiul Braşov:
a) persoanele
vârstnice, definite astfel de
L egea n r.
17/ 2000, cu
completările ulterioare, respectiv femeile peste 63 de ani
şi bărbaţii peste 65 de ani,
persoane asistate social;
b) pensionarii, indiferent de
vârstă şi de categoria pensiei:
invaliditate, de urmaş (numai
în caz soţ/soţie), anticipată,
anticipată parţială, limită de
vârstă şi cu venituri sub 800
de lei. Nu vor primi asemenea
bilete categoriile de pensionari
care beneficiază de gratuitate
totală în baza unor legi spe-

ciale: deportaţi, foşti deţinuţi
politic, veterani de război şi
IOVR, revoluţionari 1989 şi
1987. De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma de 800 de lei
lunar nu vor primi bilete gratuite. Acordarea călătoriilor

gratuite pe bază de bilet se va
face după prezentarea următoarelor documente: original
şi copie după buletin/carte de
identitate; original şi copie
după cuponul privind pensia
pentru luna martie 2013; declaraţie; alte acte doveditoare
a sursei de venit.
„Înainte de primirea biletelor gratuite, beneficiarii
HCL 261/2012 vor completa
o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că

solicitanţii nu au alte venituri
decât cele din pensie. Formularul pentru aceste declaraţii
va fi pus la dispoziţie de către
RAT Braşov. La ridicarea biletelor, beneficiarul trebuie să
aibă asupra sa şi cuponul de
pensie în original, pentru a i
se a plica
pe acest document o
şta mp i l ă
d e control,
care atestă
primirea tichetelor. Cuponul de
pensie în
original trebuie să fie
din luna anterioară momentului
acordării biletelor, respectiv luna martie a acestui
an” a precizat directorul general al RAT Braşov, ing.
Cristian Radu.
Deţinătorii de drept ai biletelor gratuite vor putea circula pe mijloacele de
transport în comun ale RAT
Braşov având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi
cuponul de pensie, în original
sau copie. RAT Braşov va
distribui biletele gratuite prin
toate casieriile proprii.

bilit principiile de organizare
şi funcţionare.
În perioada domniei lui
Alexandru Ioan Cuza, Jandarmeria a fost supusă unui amplu proces de modernizare, ca
de altfel toate instituţiile statului naţional modern român.
Regimul comunist desfiinţează
structurile Jandarmeriei în
anul 1949, înfiinţând în locul
acestora Trupele de securitate.
La 5 iulie 1990 este reînfiinţat
Comandamentul Trupelor de
Jandarmi.
Elena Cristian
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Dezbatere pe marginea
legii privind regimul
armelor şi muniţiilor
Reprezentanţii mai multor
firme care se ocupă de diverse activităţi pe domeniul armelor şi muniţiilor s-au
întâlnit în oraşul nostru cu
specialişti din conducerea Inspectoratului General de Poliţie pentru a clarifica diverse
aspecte care ţin de legislaţie.
La întâlnirea de la Braşov
au participat reprezentanţii a
două asociaţii de colecţionari
de arme din ţară precum şi
reprezentanţii a 12 firme care
se ocupă cu diverse activităţi
pe domeniul armelor şi muniţiiilor, plecând de la cei care
comercializează până la cei
care deţin poligoane de tir sau
care se ocupă de transport de
arme şi muniţie.
„Sunt convins că la această
întâlnire vom aborda probleme
foarte diverse. Reprezentanţii
acestor firme vor să clarificăm
diverse aspecte care ţin de legislaţie sau de instituţia pe care
noi o reprezentăm aici, de asemenea şi poliţia vrea să transmită anumite semnale în ceea
ce priveşte scopul ei principal
de asigurare şi prezervare a
ordinii publice”, a declarat

chestor Nicolae Marinescu director Direcţia de Arme
IGPR. În România sunt câteva
mii de persoane care colecţionează arme, mare parte dintre acestea fiind deţinute de
vânători.
O altă categorie importantă
deţinătoare de arme sunt cei
care le folosesc pentru apărare şi pază. În total, 140 de
mii de români deţin aproape
200 de mii de arme.
„În opinia noastră, întâlnirea este foarte importantă
mai ales că există în momentul de faţă intenţia de amendare a legislaţiei, a legii 295,
cu o parte din reprezentanţii
acestor firme ne-am mai întâlnit”, a declarat chestor Nicolae Marinescu, director
Direcţia de Arme IGPR.
În România există aproape
2 arme la suta de locuitori,
cifră care ne plasează printre
ultimele locuri din UE la deţinerea de arme, dar care face
ca ţara nostră să aibă printre
cele mai puţine incidente armate. Media europeană este
situată între 35 şi 40 de arme
la suta de locuitori.
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Colecționarul brașovean
de canari de cântec Roller
Trăim într-un deşert de
betoane şi numai o astfel de pasiune ne poate
întoarce la natură! Asta
spune cu zâmbetul pe
buze un pasionat de canari de cântec Roller, aşa
cum este denumită specia de păsări.
Braşoveanul împătimit, premiat la concursuri naţionale,
creşte în apartamentul său nu
mai puţin de 30 de canari. Medic veterinar de mai bine de
40 de ani, Dan Răuţă se mândreşte cu colecţiile de masculi,
căci numai ei cântă, cu care
participă an de an la competiţiile renumite, ce au loc la final
de noiembrie la Sibiu.
Totul a început de la un canar primit cadou. După ce şia dat seama cât de gingaşă,
suavă şi prietenoasă este
această pasăre, medicul veterinar Dan Răuţă a decis să

aducă în casa lui… mai
multe melodii. De 12
ani are astfel de prieteni
în casa lui, căci aşa le
spune înaripatelor de
care are grijă, ca de
proprii copii.
„Nu sunt păsări dificile, greu nu este, că
dacă o faci cu pasiune
nu e nimic greu, faci
din plăcere şi toate lucrurile pe care le faci
din plăcere sunt lucruri
uşoare. Trebuie să întreţii o curăţenie deosebită, să le dai o
mâncare adecvată, să
nu fie alterată să fie curate, să le schimbi apa
zilnic, să speli păhăru- Medicul veterinar Dan Răuţă are o colecție impresionantă de canari
ţele, să el faci curat în
colivie, să le pui nisip, pentru rilor de Canari de cântec Roller. dium, clasându-se pe locul 3.
Pentru a ajunge la maturică le trebuie pentru guşă” spu- De atunci participă la concursuri naţionale, de unde a adus tate, un canar are nevoie de 6,
ne dr. Dan Răuţă.
În 2002, medicul Răuţă s-a la Braşov nenumărate premii. 7 luni, ne spune specialistul,
înscris în Asociaţia Crescăto- El a fost acum doi ani pe po- şi abia atunci începe să cânte.

Melodiile le compun
doar masculii, căci femelele se ocupă de pui.
La concursuri participă doar crescătorii cu
colecţii, iar o colecţie
are 4 canari masculi.
Aceştia se aşează pe
voci şi tot aşa se şi aleg
pentru competiţii.
„În primul rând trebuie să alegi, după cunoştinţele tale, canarii
cei mai buni şi masculii
care cântă cel mai frumos, armonios, profund
şi se bagă în cuştile de
concurs, care sunt mici
şi cu care te prezinţi la
concurs şi se bagă întrun dulap la întuneric.
Dulapul este închis cu
obloane şi are două găurele:
pentru lumină, ca să cadă lumina pe apă şi pe mâncare.
Se scot zilnic de 2, de trei ori,
de câte ori ai timp, se aşează

în poziţia de concurs, cuştile
una peste alta şi îi asculţi.
Dacă nu-ţi convine colecţia şi
unul nu ţi se pare destul de
bun, atunci schimbi şi bagi altul şi ajungi la 4 canari care
ți se par ţie că sunt foarte
buni” spune medicul.
Înainte de concurs se fac
antrenamente zilnic şi cei
mai buni trec la şcoala de
cântec.
Există trei feluri de canari:
cei de culoare, de poziţie şi
de cântec Roller. Este important de ştiut că la concursuri crescătorii merg doar cu
puii născuţi în anul respectiv.
Medicul Dan Răuţă se pregăteşte acum pentru următoarea competiţie, ce va avea
loc, ca în fiecare an, la Cisnădioara Sibiu, la finalul lui
noiembrie. Speră ca noua colecţie de canari să mai aducă
un premiu în oraşul de la
poalele Tâmpei.

Înconjurul lumii cu trenul în 53 de zile
O companie britanică le
oferă persoanelor cu dare de
mână şi cu suficient timp liber
la dispoziţie posibilitatea de
a face înconjurul lumii cu trenul. Călătoria durează 53 de
zile, timp în care pasagerii vor
trece peste trei continente.
Preţul biletului este de 36.500
dolari, iar compania care oferă
itinerarul este Great Rail Journeys, informează CNN. Călătoria începe în data de 18
mai 2015 din Londra. „Avem
câteva călătorii lungi în portofoliu, dar niciodată nu am
mai organizat înconjurul lumii”, a declarat Julian Appleyard de la Great Rail
Journeys pentru CNN. După

ce pleacă din Londra, pasagerii vor zbura către New
York şi de acolo vor petrece
20 de zile în tren în America
de Nord. După ce trec prin
Washington D.C., Chicago,
Denver, Colorado şi Los Angeles, vor ajunge cu vaporul
în San Francisco, iar de acolo
vor zbura către Shanghai. Din
Shanghai, călătoria către casă
se va face numai cu trenul,
pasagerii urmând să ajungă la
Beijing şi de acolo în Rusia,
trecând prin Mongolia. Călătorii vor ajunge la Moscova
trecând calea ferată transsiberiană, iar apoi vor avea ocazia să vadă oraşe ca Varşovia,
Vienna, Innsbruck sau Vene-

ţia, înainte de a se întoarce în
Londra. Compania susţine că
numeroase persoane s-au arătat interesate de călătorie, dar
că vor fi numai 25 de pasageri, pentru „a se menţine exclusivitatea”. „Este în mod
evident cea mai lungă şi mai
scumpă călătorie organizată
de noi, aşa că li se adresează
persoanelor bogate şi care au
53 de zile la dispoziţie”, a precizat Julian Appleyard. O altă
companie, din Ţara Galilor,
Ffestiniog Travel, organizează
o călătorie asemănătoare, prin
Canada, care va dura 40 de
zile. Ea va începe în acest an,
pe 3 mai. Biletul acesteia este
de 32.765 dolari.

Tradiţii şi obiceiuri de 1 Aprilie, Ziua Păcălelilor
Originea zilei de 1 aprilie
are strânsă legătură cu schimbarea calendarului iulian cu
cel gregorian în Franţa, anul
1582. În vechiul calendar,
ziua Anului Nou era sărbătorită pe data de 1 aprilie, în loc
de 1 ianuarie. După schimbarea calendarului gregorian, în
1582, în timpul lui Carol al
IX-lea, oamenii au avut iniţial
probleme de a se obişnui cu
sărbătorirea noului an la 1 ianuarie. Cei care sărbătoreau
Anul Nou la 1 aprilie au fost
numiţi „nebuni de aprilie”. Pe
măsura trecerii timpului, fe-

licitările trimise pentru Anul
Nou la 1 aprilie au început să
fie considerate farse, fiind însoţite adeseori de cadouri hazlii. Înainte de apariţia Zilei
Păcălelilor a existat festivalul
roman Hilaria, care se ţinea
pe 25 martie, sau, în perioada
medievală, Festinul Proştilor,
marcat pe 28 decembrie.
1 Aprilie este marcată în
întreaga lume prin farse făcute
de oameni celor apropiaţi.
Însă nu doar oamenii păcălesc
cu această ocazie, ci şi companiile şi alte organizaţii. Una
dintre farsele de pomină a fost

în 1957, când BBC a difuzat
un documentar despre o fermă din Elveţia specializată în
cultivarea de spaghete. Imaginile prezentau fermierii care
culegeau spaghetele din arborii... de spaghete. Fiind vorba
de o publicaţie renumită pentru seriozitate, ştirea a prins,
fiinde preluată de presă. În
România, păcălelile de 1 aprilie au început să fie practicate
în secolul al XIX-lea. Tot la
noi, se spune că este bine să
faci farsele înainte de ora
prânzului, pentru că altminteri
vei avea ghinion tot anul.
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Respect Chivu!
Cristi Chivu și-a reziliat
contractul cu Inter și s-a retras
din activitatea de fotbalist
Fundaşul Cristian Chivu şi
Internazionale Milano au anunţat rezilierea pe cale amiabilă a
contractului jucătorului care
evolua de şapte sezoane la gruparea milaneză. Cristian Chivu
s-a accidentat la un deget de la
piciorul drept în august 2012,
fiind operat de atunci de patru
ori, ultima dată în Statele Unite
ale Americii, în februarie. Chivu nu a mai jucat niciun meci
din mai 2013. La 31 ianuarie,
fostul impresar Victor Becali
anunţa că fostul căpitan al echipei naţionale Cristian Chivu îşi
va rezilia contractul cu Internazionale Milano şi se va retrage din activitatea de fotbalist
profesionist.
A câștigat Champions
League. Chivu, în vârstă
de 33 de ani, se afla sub
contract cu Inter Milano din iulie 2007. Cu
Internazionale Milano
a câştigat campionatul
Italiei (2007/2008,
2008/200, 2009/2010),
Cupa
Italiei
(2009/2010,
2010/2011), dar şi Liga
Campionilor (în sezonul 2009/2010), când
„nerrazzuri” erau antrenaţi de portughezul
Jose Mourinho. În cariera sa a mai evoluat
la CSM Reşiţa, Universitatea
Craiova, Ajax Amsterdam şi
AS Roma. Pentru naţionala României el a evoluat de 75 de ori,
retrăgându-se din prima reprezentativă la 21 octombrie 2011.
Mesaj emoționant al lui Chivu.
Fundaşul Cristian Chivu şi-a
anunţat retragerea din activitate,
într-un mesaj pe Facebook, în
care spune că a intrat în lumea
fotbalului ca un visător cu multe
ambiţii şi o părăseşte cu câteva
fire albe, jucătorul aducându-i
totodată un omagiu tatălui său,
care ar trebui să fie mândru de
el. „Sunt trist şi fericit, râd şi
plâng totodată şi mă încearcă
un sentiment de satisfacţie pe
care nu-l pot descrie în cuvinte.
Fotbalul mi-a oferit ceva ce îmi
va servi toată viaţa. M-a învăţat
ce înseamnă pasiunea, ce reprezintă curajul, sacrificiul. Toate
astea sunt o punte între visuri

şi realitate. Ştiu cine sunt, ce
sunt, ce am făcut, cum am făcut
şi vă pot spune... că a fost o călătorie plină de provocări. O călătorie în care nu am renunţat
la visuri, nu am abandonat lupta
cu provocările pe care destinul
mi le-a aşternut în cale. Le-am
înfruntat plin de convingere că
voi reuşi, că voi trece mai departe, că într-o zi îmi voi privi
copiii şi cu o îmbrăţisare îmi
vor mulţumi. Atât şi nimic mai
mult. Acum 24 de ani am început o călătorie motivat de o persoană care mi-a fost model şi
sursă de inspiraţie. Ne-a părăsit
opt ani mai târziu şi am crezut
că pentru mine totul s-a terminat. Aveam 17 ani. A fost tatăl,

antrenorul, prietenul şi cel mai
mare critic al meu. Este prima
persoană căreia vreau să-i
mulţumesc pentru că
în toţi aceşti ani lam simţit lângă
mine mereu. Am
încercat să fiu ca
el, să fiu demn,
curajos, ambiţios,
corect, aşa cum ma învăţat. Înainte de
a fi ceva, am încercat să
fiu OM. Aş fi avut nevoie de
tată mai mult decât cineva
şi-ar putea imagina,
decât, probabil, s-a
gândit el în scurta
noastră călătorie
prin această
lume. Tată,
sper ca eşti
mâ n-

dru de omul care am devenit. Este sfârşitul unei călătorii… şi începutul, pentru restul
vieţii mele!!!”, a scris Chivu pe
Facebook.
„Vestiarul îmi va lipsi cel mai
mult”. În mesajul pe care l-a
transmis pe retʼeaua de
socializare, Chivu spune
că vestiarul îi va lipsi cel
mai mult. „Am cunoscut
mulţi fotbalişti în toţi
aceşti ani, le mulţumesc
tuturor pentru respectul
pe care mi l-au oferit şi
vreau să îi asigur că a
fost o onoare pentru
mine să le fiu coleg, partener de luptă şi să împărţim înfrângerile şi
victoriile. Veţi rămâne
în inima mea pentru totdeauna. Vestiarul îmi va
lipsi cel mai mult. Am
intrat în această lume
tânăr, în linişte, visător şi plin
de ambiţie şi ies cu ceva fire albe,

multe cicatrici şi cu
convingerea că inima mea e la
locul ei, chiar dacă am pus-o de
fiecare dată la dispoziţia echipelor la care am jucat”, a mai
scris Chivu pe Facebook.
Șapte sezoane de neuitat. Cei
de la Inter i-au multʼumit lui
Chivu printr-un comunicat
postat pe site-ul oficial al clubului. „Şapte sezoane de neuitat, încununate de succese,
de victorii, dar şi zile dramatice, însă, care au fost depăşite.
Inter şi Cristian Chivu au avut
o relaţie care a mers dincolo
de teren şi aspectul profesional. Clubul îi mulţumeşte din
suflet lui Cristian pentru că a
fost protagonistul, cu mare putere şi loialitate, unor ani care
mereu vor fi amintiți ca fiind
printre cei mai glorioşi în istoria nerazzurra. Internazionale Milano îi transmite
mulţumiri lui şi minunatei
sale familii”, a
scris Inter Milano pe site-ul
oficial.
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Se păstrează licențierea. Președintele Federației Române
de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că sistemul de
licențiere pentru cluburile de Liga I nu va fi modificat.
„Am fost foarte ferm, nu schimbăm nimic în ceea ce
privește licențierea. Altfel, înseamnă că mulți jucători nu
își mai primesc banii. Este suficient că grupările nu mai
au condiția datoriilor față de bugetul de stat. Chiar am
discutat cu domnul Duru, responsabil pe acest sector și
m-a asigurat că lucrurile stăteau total diferit față de ce
era acum două săptămâni”, a spus Răzvan Burleanu.
Întrebat dacă licențierea va fi obligatorie doar pentru
echipele ce vor juca în cupele europene, Burleanu a
menționat: „Este imposibil să schimbăm procedura de
licențiere. Mai mult, avem deja o practică a UEFA care
nu agreează deloc schimbarea procedurii de licențiere,
să spunem eliberarea de această licențiere a cluburilor
care nu participă în cupele europene. Numai astfel se
poate asigura sustenabilitatea financiară și instituțională
a cluburilor”, a spus Burleanu.
S-a schimbat data finalei. Steaua, Dinamo, Astra şi Petrolul
luptă să ajungă în finala Cupei României care se va disputa pe Arena Naţională la sfîrşitul lunii mai. Astăzi a
fost stabilită data oficială pentru marea finală! Ultimul act
se va disputa pe 23 mai, cu o săptămînă mai devreme
decît era programat iniţial. Returul semifinalelor Cupei
României e programat pentru 16 şi 17 aprilie. Astra - Petrolul porneşte de la 0-0, în timp ce Steaua este ca şi calificată după ce a învins-o pe Dinamo cu 5-2.
Halep rămâne pe cinci. Jucătoarea Simona Halep se menţine
pe locul 5 WTA, cu 4.695 de puncte, în timp ce Sorana
Cîrstea a căzut o poziţie, de pe 26 pe 27, cu 1780 puncte,
în ierarhia WTA. Potrivit clasamentului oficial, celelalte
jucătoare române ocupă următoarele locuri în Top 200:
Alexandra Cadanţu - locul 63 cu 942 de puncte, Monica
Niculescu - locul 69 cu 885 de puncte, Alexandra Dulgheru - locul 127 cu 491 de puncte şi Irina-Camelia Begu
- locul 129 cu 490 de puncte. La dublu, Monica Niculescu
a urcat de pe locul 40 pe 38 cu 2.120 puncte, Raluca
Olaru a coborât de pe locul 61 pe 64, cu 1.356 de puncte,
iar Irina-Camelia Begu a urcat de pe locul 73 pe 70 cu
1.184 de puncte. Pe prima poziție a clasamentului de
simplu este Serena Williams din SUA, urmată de chinezoaica Na Li și de poloneza Agnieszka Radwanska.
Prima victorie a lui Contra. Getafe a produs surpriza rundei
în La Liga și a învins în deplasare Valencia cu scorul de
3-1. Gazdele au deschis repede scorul pe Mestalla prin
Vargas în minutul șase și se părea că Getafe se afunda
și mai tare în zona retrogradării. Lafita a egalat pentru
madrileni în minutul 25 și după alte două minute, Ciprian
Marica a reluat cu capul din plonjon o minge venită din
banda stângă și a dus trupa lui Contra în avantaj. Getafe
a făcut un joc tactic perfect în repriza a doua, iar Valencia
nu a găsit golul egalizator. Mai mult, în minutul 87, Pedro
Leon a dat lovitura de grație și a stabilit scorul final al
partidei, 3-1. Faza golului marcat de Leon a produs și
cel mai tensionat moment al jocului. Leon a celebrat golul
în fața galeriei adverse, fiind apoi lovit în figură de Mathieu,
jucător de la Valencia! Contra a sărit să-și apere jucătorul
și a fost trimis în tribună. Astfel, tehnicianul român va fi
suspendat etapa viitoare la meciul cu Elche.
Sare la gâtul arbitrilor. Preşedintele
Ligii Profesioniste de Fotbal,
Gino Iorgulescu (foto), solicită
de urgenţă Comsiei Centrale
a Arbitrilor să îi sancţioneze
„exemplar” pe arbitrii care au
influenţat prin greşelile lor rezultatele unor partide din Liga I.
„În condiţiile în care au fost introduşi
începând cu etapa a XX-a arbitri suplimentari, greşelile
brigăzilor delegate la unele jocuri din Liga I pot fi considerate ca influenţând unele rezultate din teren. Efortul
financiar făcut de cluburi pentru plata acestora nu se justifică din moment ce nu a dus la îmbunătăţirea calităţii
arbitrajelor. Liga Profesionistă de Fotbal nu poate sta pasivă în faţa unui fenomen care poate periclita ierarhia
sportivă şi buna desfăşurare a competiţiei pe care o organizează. Drept urmare, solicită de urgenţă Comisiei
Centrale a Arbitrilor o analiză eficientă, ale cărei consecinţe să fie aduse la cunoştinţa tuturor oamenilor din fotbal. Ar fi de dorit ca arbitrii care au greşit grav în acest
retur să fie sancţionaţi exemplar”, a afirmat Iorgulescu.

DIVERTISMENT
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Spectacole de teatru
la Dramatic
◾ Mâine, 2 aprilie, de la ora 19.00,
la sala Studio se joacă Sex,
Drogs, Rock & Roll de Eric
Bogossian. Regia: Emanuel Pârvu. Preţul biletelor: 10 lei. Preţ
redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
◾ Joi, 3 aprilie, de la ora 19.00, la
sala Studio este programat spectacolul Autostrada de Neil LaBute. Spectacol de Adrian
Iclenzan. Preţul biletelor: 10 lei.
Preţ redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei.

◾ Vineri, 4 aprilie, de la ora 19.00
se joacă la sala Studio Cel de
lângă tine de David Lindsay
Abaire. Regia: Vlad Zamfirescu.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus
pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
◾ Sâmbătă, 5 aprilie, de la ora
19.00, la sala Studio este programat spectacolul American
Buffalo de David Mamet. Regia:Vlad Massaci. Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
◾ Duminică, 6 aprilie, de la ora
19.00, la sala Studio se joacă
Sectorul S de Emanuel Pârvu.
Regia: Emanuel Pârvu. Preţul
biletelor: 10 lei. Preţ redus: 5 lei.

Taur. Eşti în urmă cu anumite proiecte pe care le-ai tot amânat. Nu se mai poate să le treci cu vederea şi nici nu reuşeşti
să le faci atât de repede precum ţi-ai propus.
Gemeni. Persoanele din anturajul tău se bazează pe iniţiativa
ta. Te-ai trezit plin/ă de energie şi trebuie să te apuci de
treabă, deoarece lumea se bazează pe tine.

Leu. Astăzi eşti ca un burete care absoarbe toate informaţiile
pe care le consideri utile pentru dezvoltarea ta personală.
Ai multă energie şi trebuie să profiţi la maximum de ea.
Fecioară. Astăzi mai mult decât oricând eşti dispus/ă să lupţi
cu toate forţele pentru ceea ce este al tău. Chiar şi împotriva
unor inamici de temut, deoarece ai o mare forţă interioară.

„Autostrada”, de de Neil LaBute, la Teatrul Dramatic

Consiliul Judeţean Braşov şi Casa „Ştefan Baciu”
vă invită astăzi, 1 aprilie
2014, la ora 13.00, la deschiderea expoziţiei „Marile
cărţi mici”, curator Bianca
Micu.
Vizitatorii sunt invitaţi
să descopere o colecţie de
38 de cărţi în miniatură,
din patrimoniul Muzeului
„Casa Mureşenilor” Braşov.
Create iniţial pentru a
putea să ne însoţească în
toate călătoriile noastre fără
a ne îngreuna valizele, căr-

ţile în miniatură au devenit
mai populare către sfârşitul
secolului al XIX-lea, luând
forma dicţionarelor, povestirilor religioase, dar mai
ales a ghidurilor turistice.
Realizarea lor a reprezentat
o adevărată dovadă de măiestrie, atât din partea tipografilor, cât şi din partea
gravorilor.
Expoziţia va fi deschisă
în perioada aprilie – septembrie 2014. Muzeul
Casa „Ştefan Baciu” este
situat pe str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9.

HOTEL GRAND BUDAPEST
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:45, 20:00
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D–
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:30, 22:30
Expoziţii
Expoziţie de pictură, desen şi
modelaj la Sala „Siemens” a
Centrului Cultural German
Braşov (str. Lungă nr. 31,
etajul 1). Program de vizitare:
de luni până vineri, între orele
9:30 – 17:00.
Expoziţia Urmele mocanilor săceleni în Dobrogea la
Muzeul de Etnografie (Bulevardul Eroilor, nr. 21 A.) Preţ:
adulţi: 5 lei; pensionari: 3 lei;
elevi/studenţi: 1,5 lei.
Expoziţie itinerantă de foto grafie religioasă
Canonicon de Dan Mihalcea la Librăria Okian.
Expoziţia cuprinde 20 de lucrări, 84/60 cm. Maniera
de lucru este clarobscur şi detaliu. Fotografiile au fost

Balanţă. Eşti pus/ă în faţa unei situaţii pentru care trebuie
să faci un compromis. Asigură-te că acest lucru merită şi
vei culege roadele mai târziu când lucrurile se limpezesc.
Scorpion. Este momentul să te reculegi şi să te apuci de ceva
nou. Fie că este un proiect, o idee, un sport sau o relaţie...
Trebuie să profiţi de energia debordantă pe care o ai.
Săgetător. Profită de faptul că toate îţi merg aşa cum ai plănuit. Eşti foarte activ/ă şi productiv/ă, aşa că acum este momentul să urneşti toate proiectele pe care le ţii ascunse.
Capricorn. Toate lucrurile bune au un final şi tu o ştii bine.
Ai simţit pe propria piele, dar reţine că şi lucrurile rele se
termină la un moment dat.
Vărsător. Încrederea în propriile forţe este de nezdruncinat,
de aceea este momentul să te bucuri de faptul că toate planurile tale se realizează. Fii liber/ă şi simte-te bine.
Peşti. Un vis nu-ţi dă pace şi începi să conştientizezi că ţiar putea fi de folos ideea cu care te-ai trezit din somn. Gândeşte-te bine, întoarce-o pe toate părţile şi apoi acţionează.

„Ei, a fost mai greu la început, până
i-am convins pe eschimoşi că în fri◾ Bulă este trimis de firmă să vândă gider e mai cald decât afară”.
frigidere în Alaska. Peste o săptămână,
mai cere Bulă 200 de frigidere. După ◾ Cum te jefuiesc cele două tipuri
încă o lună, mai cere 2.000 de frigi- distinctive de hoţi: – Începătorul:
dere. Atunci este sunat şi întrebat „Banii, că de nu îţi iau gâtul!” – Excum reuşeşte să vândă atâtea frigidere pertul: „Aşa, acum semnaţi acest conîn Alaska. Răspunsul a venit prompt: tract în dublu exemplar, vă rog!”

Bancuri

Astăzi în Braşov
MAREA FRUMUSEŢE –PREMIERĂ–
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 13:45
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE! -PREMIERĂ100 minute, Comedie, Romantic
ora: 18:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA
PIRAT –3D–
-PREMIERĂ– dublat
78 minute, Animaţie,
Fantastic
ora: 18:15
NOE –3D–
–PREMIERĂ–
140 minute, Aventuri,
Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15
TARZAN –3D–
–PREMIERĂ94 minute, Acţiune,
Animaţie, Aventuri
orele: 13:15 (dublat), 18:00 (subtitrat)
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:00

Berbec. Astăzi eşti plin/ă de energie şi trebuie să o foloseşti
la maximum. Uită de planurile făcute din timp şi încearcă
să te bazezi pe spontaneitate şi să te bucuri de moment.

Rac. Puterea ta de concentrare este la capacitate maximă,
acesta fiind momentul oportun pentru a duce la bun final
planurile pe care le-ai conceput la începutul zilei.

Vernisaj la Muzeul Casa „Ştefan Baciu”

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

Horoscopul zilei

realizate în decursul a 4-5 ani în pelerinajele pe care
autorul le-a făcut la mânăstirile din ţară.
Muzeul de Artă Braşov găzduieşte expoziţia
Maeştri ai picturii româneşti. Colecţia Lucian
Pop. Expoziţia reuneşte capodopere semnate de
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti din
secolele XIX-XX (Ion Andreescu, Ştefan Luchian,
Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Nicolae
Tonitza, Iosif Iser, Corneliu Baba, Ştefan Câlţia,
Sorin Ilfoveanu etc.). Cele 51 de lucrări expuse fac
parte din colecţia Lucian Pop, multe dintre ele fiind
tranzacţionate în ultimii ani la preţuri record pe
piaţa de artă (Ion Andreescu, Ulcică cu flori de
câmp; Ştefan Luchian, Pierrot; Nicolae Tonitza, Pe
verandă).
Program de vizitare: În perioada 1 aprilie –
1 octombrie în intervalul orar 10 – 18.
Atelier de creativitate pentru seniori
Marţi, 1 aprilie, la Mansarda Casei Baiulescu, între
orele 10,00 -12,00 are loc un Atelier de creativitate
pentru seniori, organizat şi susţinut de Asociaţia Colors
Braşov
Asociaţia Colors Braşov desfăşoară activităţi incluzive
de divertisment pentru seniori, oferind alternative
acestei categorii de a-şi petrece frumos vârsta, de a
se simţi utilă şi preţuită, de a valorifica energia,
cunoştinţele şi experienţa acumulate, potenţialul
creativ, de a se exprima prin artă.

Sudoku
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe
verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

În această săptămână, la
Teatrul Sică Alexandrescu
sunt programate următoareşe spectacole:

Marţi
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Prezenţe braşovene în
„Enciclopedia istoriografiei româneşti”
O lucrare de mare importanţă pentru istoriografia
românească a văzut lumina tiparului atunci
în 1979, sub egida Editurii ştiinţifice şi enciclopedice, preciza criticul literar Anatol
Ghermanschi. Era vorba de „Enciclopedia istoriografiei româneşti”, o „operă
de pionierat” în această privinţă, care
înfăţişa într-o „largă cuprindere
gândirea istorică românească de la
primele ei manifestări până la contemporaneitate”.
Cartea era structurată în
mai multe capitole şi însuma
în paginile sale „o suită de micromonografii” în legătură cu
operele şi instituţiile cu profil
istoriografic şi cu autorii români, germani ori maghiari
care prin scrierile şi operele
lor istorice au ilustrat ştiinţa
istorică românească.
O constatare care reţinea
atenţia chiar de la prima lectură a volumului pomenit era
aceea că Braşovul, „această
străveche vatră de cultură”, a
jucat şi joacă în continuare un

rol de primă
importanţă şi
„mărime” în
istoriografia
românească.
Braşovul şi localităţile din jur, Săcele,
Zărneşti, Bran, Moeciu,
Şercaia, Lisa, Făgăraş, Tărlungeni şi altele, au dat acestei
ştiinţe o „pleiadă strălucită de
reprezentatnţi români, maghiari ori germani”, începând
cu primul cronicar Vasilie
Protopopul (1590-1659) şi
până la istoricii contemporani.

În paginile volumului menţionat puteau fi întâlnite numele
unor oameni
de ştiinţă
precum:
Bartolom e u
Baiu lescu,
Mirc e a
Băltesc u ,
I o a n
Bogdan,
Gh. Bogdan-Duică,
Valeriu Bologa, Ion Colan,
Dimitrie Eustatievici,
Johann Filstich, Julius Gross,
Alex. I. Lapedatu, dr. Ioan
Meşotă (foto), Candid Muşlea, familia Puşcariu, Adolf
Schullerus, Szalardi János,
Tèglàs Gàbor, Radu Tempea
şi mulţi alţii.

Sponsorizări pentru învăţământ
„Transilvania. Săcele (în
districtul Braşovului), 2 februarie. O sută de ani de puţin
de nu se împlineşte de când
clerul românesc de credinţă
răsăriteană neunită (ortodoxă)
din Transilvania, împreună cu
partea naţiei de dânsul păscută, pre lângă alte prea grele
dosădiri ale veacurilor, simţea
cu jale multă lipsa unui institut
sau seminariu hotărât pentru
procopsirea preoţimei în cele
care sunt ale legii.
În vremile mai vârtos când
episcopii din Sibiu erau unul
după altul de naţie sârbi, bărbaţii doritori de a intra în cinul
preoţiei osteneau şi prin Bucureşti pentru puţinică învăţătura a slujbei bisericeşti.
Providenţa lumină cugetul
fericitului Francisc I spre a da
românilor neuniţi un arhipăs-

tor din mijlocul lor, al cărui
glas oile să-l înţeleagă şi să îl
asculte totdeauna. Acesta fu
preaosfinţitul episcop de acuma, Vasilie Moga, carele după
cum urmările dovediră, simţind toate lipsurile clerului
şi ale credincioşilor săi, nu
încetă de la
început şi
până acuma a
cere şi a se
ruga atât pentru neapărat
trebuincioasele scutinţe
cât şi pentru îmbunătăţirea
sorţii preoţilor săi, măcar prin
mijloacele date de a se putea
procopsi câtvaşi.
Împărătescul convict din
Viena se deschise pentru câte

doi teologi neuniţi din Transilvania. O şcoală de preparanzi (învăţători) pe vreme de
câte şase luni se organiză acasă la Sibiu, care pe lângă
necontenitele osteneli a dom-

nului director naţional şi protopop Moise Fulea şi a
domnului teolog şi protopop
Ioan Moga de un mai lung
răstimp, aduse folosurile aşteptate (întru adevăr pentru

Remarcabil era însă un alt
fapt, anume acela că „istoriografia braşoveană atât de
bogat reprezentată în trecut”
continua să existe – la „un
nivel superior de înţelegere
a fenomenelor sociale” – şi
în zilele noastre.
Era demnă de atenţie opera unor cercetători contemporani care prin truda lor
evidenţiau „tradiţia neîntreruptă a istoriografiei braşovene”: Aron Petric, Titus
Haşdeu, Emil Micu, Gernot
Nussbächer, Nicolae Gologan, Ion Clopoţel, Maja Philippi-Depner, Pavel Binder,
Nicolae Lupu.
Volumul era un „generos
act de restituire a valorilor
istoriografiei româneşti şi un
instrument util de lucru pentru cercetători”.
„Drum Nou”
1 aprilie 1979
Iulian Cătălui

doi bărbaţi greutate mare):
câţiva tineri se ajută cu stipendiul de la episcopie primit
spre a putea săvârşi ştiinţele
filosofice în Cluj. Sporiu destul pentru aceste vremi! Însă
câte mai trebuiesc încă! Un
seminariu bine organizat în
care tinerii doritori a păşi la
treapta preoţiei să se
poată procopsi fără
multă greutate de cheltuieli în toate ştiinţele
teologice este fără îndoială cel mai de lipsă (necesar) din toate.
Episcopia are venitul hotărât de către preaînaltele
locuri, singur pentru persoana episcopului, alt nimic. Rămăşiţa din taxa
sidoxială nu putea fi aşa mare
ca din aceea în câţiva ani să
se poată întreprinde zidirea
şi aşezarea unui astfel de institut, la care se cer zeci şi sute
de mii de bani. Ce avea dar a
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Din presa maghiară
Uniunea proprietarilor de restaurante şi-a ales noua conducere

Sub conducerea lui Bugl Viktor, reprezentanţii Uniunii
proprietarilor de restaurante din Braşov s-au întrunit la
Camera de Industrie pentru a prezenta activitatea anului
precedent, cuprins într-un raport de secretarul Domaretzky
József. După prezentarea bilanţului de anul trecut, s-a
dezbătut bugetul pe anul 1934 şi s-a trecut la alegerea
noii conduceri.
Au fost aleşi: preşedinte – Bugl Viktor, vicepreşedinţi –
Gross János şi Jian Constantin, casier – Reimesch János,
inspectori – Gross Samuel şi Bartesch Tamás, secretar
– Brendörfer Mihály.
Preşedintele reales a mulţumit participanţilor pentru încrederea acordată şi a subliniat importanţa colaborării
între membri.

Brassói Lapok, nr. 73, 30 martie 1934

Concert la Biserica Neagră

Corul Bach al Bisericii Negre va
susţine un concert
în 30 martie, începând cu ora 20.30,
prezentând Patimile după Matei de
Johann Sebastian
Bach. Pregătirea şi
conducerea concertului îi revin profesorului Bickerich
Viktor. Solişti: Aenne Bickerich – soprană, Fabritius
Médl (alto), Borger
G. (tenor), dr. Witting
A.(bas),
Schmidt A. (bas).
Intrarea la concert
este gratuită, dar organizatorii apelează la bunăvoinţa
auditoriului de a face donaţii bisericii. Având în vedere
aglomeraţia, se face apel pentru ocuparea locurilor înaintea începerii concertului.

Brassói Lapok, nr. 73, 30 martie 1934
Dinu Eva

face episcopul şi clerul neunit? După pilda vechilor
creştini, a primi spre acest
sfânt scop ajutoriu de bani de
la acei credincioşi ai săi, pe
care Dumnezeu i-a binecuvântat cu mai mult. Căldura
cu care s-au arătat şi până
acum mai mulţi pentru punerea în lucrare a planului arhieresc este îmbucurătoare
destul.
Pildă mai proaspătă avem
în trei economi de oi din Satulung: Niculae Pană, Radu
Manole şi Zaharia Pârvu, care

insuflaţi de a vedea seminariul
din Sibiu cât mai curând deschis tinerimii de credinţă răsăriteană, spre acel sfârşit,
dădură în mâna preaosfinţitului părinte episcop două sute
de galbeni împărăteşti. Frumos dar şi frumoasă râvnă
aceasta! Ceriul să binecuvinte
ostenelile acestor oameni, precum a binecuvântat odinioară
făina şi untdelemnul văduvei!
Gazeta de Transilvania,
nr. 6, 4 februarie 1840
Ruxandra Nazare

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

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Ce maşini preferă
femeile să conducă
Femeile conduc în medie 13.000 km pe an, cu
2.300 km mai puţin decât bărbaţii, au maşini
mai noi decât aceştia,
preferă culoarea roşie şi
motoarele pe benzină,
arată un studiu Daedalus Millward Brown.
Potrivit studiului, femeile
nu fac compromisuri când e
vorba de revizia sau reparaţia
maşinii. „Deşi venitul şoferiţelor este cu circa 300 de
lei mai mic decât al bărbaţilor şoferi, atunci când se
ocupă de întreţinerea maşinii
acestea nu fac compromisuri:
aleg în majoritatea cazurilor
să lucreze cu service-urile autorizate. Acest lucru este valabil atât în cazul reviziilor
(79% femei vs. 67% bărbaţi), cât şi al reparaţiilor
(62% femei vs. 51% băr-

baţi)”, se arată în studiul firmei de cercetare.
Autoturismele conduse de
femei au o vechime medie de
10 ani, cu 6 luni mai puţin decât cele ale bărbaţilor (10 ani
și 6 luni), vechimea relativ
mare a maşinilor deţinute
fiind explicată şi de preferinţa
românilor pentru maşinile se-

cond hand (60% – atât pentru
bărbaţi, cât şi pentru femei).
Anual, femeile conduc în
medie 13.000 kilometri, cu
2.300 de kilometri mai puţin
decât bărbaţii.
„Din punctul de vedere al
raportului urban/extraurban,
femeile conduc mai mult în
oraş decât bărbaţii: acest ra-

Noul Ford Fiesta nu va fi produs în România
Următoarea generaţie Fiesta, cea mai bine vândută maşină din gama
Ford, va fi produsă la Köln, şi nu
la Craiova, aşa
cum se aşteptau
mulţi.
Speculaţiile pe
acest subiect au
apărut luna trecută, după ce publicaţia germană
Bild a dezvăluit
că, în 2017, Ford se pregăteşte
să mute producţia autoturis-

melor Fiesta de la Köln la
Craiova.

Jurnaliştii germani au scris
că, prin mutarea producţiei în

România, Ford ar fi economisit bani importanţi în ceea
ce priveşte forţa de
muncă.
Foarte probabil,
Ford a luat în considerare o astfel de
mutare, dar că
această decizie ar fi
presupus disponibilizări masive într-o
ţară în care sindicatul auto este unul
dintre cele mai puternice din lume, prin urmare
ar fi fost greu de realizat.

Primul SUV românesc revine la viaţă
Aro, primul SUV românesc, ar urma să revină la
viaţă, într-o variantă mult îmbunătăţită, scrie sport.ro.
Un tânăr de 21 de ani, student la Facultatea de Mecanică din Iaşi, a câştigat un
concurs de design pentru
noul Aro, iar maşina ar urma
să fie construită în capitala
Moldovei.
Silviu Ceauşu a propus şapte variante de Aro nou, iar
unul dintre acestea ar urma
să fie construit de studenţii de
la Iaşi. Aceştia speră să obţină
banii necesari, aproximativ
50.000 de euro, din sponsorizări, scrie sport.ro.
„Ne-a plăcut originalitatea
şi faptul că Silviu a ţinut cont

de absolut toate detaliile pe
care noi le-am cerut. Este
frumos faptul că, practic, sa reînviat un autoturism
foarte frumos”, a declarat
Gabriel Calancea, membru
al juriului care a analizat

designurile propuse de participanţi.
Aro a fost construit între
1957 şi 2000 la CâmpulungMuscel, maşinile de teren
fiind exportate în 110 ţări. În
2003, fabrica Aro s-a închis.

port este 65%/35% în cazul
femeilor faţă de 56%/44% în
cazul bărbaţilor”, mai arată
Daedalus.
În ceea ce priveşte preferinţele, femeile aleg într-o măsură mai mare decât bărbaţii
motoarele pe benzină (73%
femeile vs. 62% bărbaţii), iar
culoarea preferată este roşu,
urmată de bleumarin/albastru
şi argintiu.
„Preferinţa femeilor pentru
maşinile cu motoare pe benzină este justificată şi prin obiceiurile de condus ale
acestora. Femeile conduc în
medie mai puţin decât bărbaţii, iar majoritatea kilometrilor
sunt parcurşi în oraş”, potrivit
studiului.
Studiul a fost realizat prin
interviuri online pe un eşantion reprezentativ de 7.004 şoferi din mediul urban cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 65 ani.

BMW investeşte masiv în SUA
BMW, cel mai mare producător mondial de automobile de lux,
va investi un miliard de dolari pentru a-şi extinde capacitatea
de producţie în SUA cu 50% şi pentru lansarea unui nou SUV,
transmite Reuters. Anul trecut, compania germană a produs
300.000 de vehicule la fabrica sa din Spartanburg, Carolina
de Sud, iar anul acesta ar urma să fie fabricate aici 350.000
de SUV-uri X3, X4, X5 şi X6.
Producţia unităţii din Spartanburg va ajunge la 450.000 de maşini până în 2016 şi va fi cea mai mare fabrică a companiei
germane BMW. Aproximativ 70% din vehiculele produse în
această fabrică sunt destinate exportului. Numărul angajaţilor
de la Spartanburg va fi majorat la aproximativ 8.800.
Lansarea modelului X7 face parte din strategia BMW de a-şi
reduce dependenţa de piaţa auto europeană, care a reprezentat
anul trecut 44% din vânzările grupului. Prin majorarea producţiei
în SUA şi introducerea de noi modele, BMW pariază pe piaţa
americană, care se redresează rapid după criza globală din
2008, pe fondul creşterii popularităţii SUV-urilor.

Opel a anunţat că se retrage din China
Vineri, Opel, divizie a General Motors, a anunţat că livrările în
China vor înceta în ianuarie 2015. Anul trecut, cei 22 de dealeri
Opel au vândut pe piaţa chineză 4.365 de vehicule, un număr
extrem de scăzut faţă de cele 810.000 de modele Buick vândute
de grupul american General Motors, din care face parte Opel.
Directorul general al Opel, Karl-Thomas Neumann, a afirmat
că „ar fi costat sute de milioane de euro îmbunătăţirea imaginii
brandului Opel şi extinderea reţelei de distribuţie”.
De asemenea, Opel intenţionează să investească 245 de milioane de euro (337 de milioane de dolari) în principala sa
fabrică din Germania, Ruesselsheim. Aici vor fi produse încă
două modele, inclusiv un Buick pentru piaţa din SUA. Decizia
face parte din strategia de reducere a costurilor, anunţată de
General Motors.
Recent, grupul american a anunţat că va retrage marca Chevrolet de pe pieţele din Europa de Vest şi de Est, începând din
2016, pentru a face loc altor două mărci — Opel şi Vauxhall.

