Ziar Gratuit
Monument
vandalizat
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Unul dintre cei cinci cerbi
montaţi la intrările în oraş
a fost vandalizat, cel mai
probabil de hoţii de fier.

Mitică de la Ligă
a fost reţinut
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Puşcărie pentru
ridicările auto
Procurorii au făcut apel în dosarul în care mai mulţi dintre cei care
au fost în fruntea RAT au fost condamnaţi la închisoare

Dumitru Dragomir a fost
reţinut în dosarul vânzarii
drepturilor de televizare a
meciurilor din Liga I.

Filme proiectate
la Cinematecă
pag. 10

Începând de miercuri, în
fiecare săptămână, cinefilii
pot vedea pelicule de artă
celebre la sala Patria.

VALUTĂ

Euro
4,4630
USD
3,2534
Gram Aur 135,8739

METEO

Soare
5°C /16°C

Florea Cristinel, Spinean Nicolae, Voicu Liviu şi Comănescu Corina Simona
au fost condamnaţi la cinci ani de închisoare cu executare. Procurorii spun
că au făcut apel deoarece pedepsele

sunt prea mici, având în vedere gravitatea faptei şi prejudiciul adus bugetului RAT Braşov. „Relevant în
cauză este şi aspectul că niciunul dintre
inculpaţii condamnaţi nu a recunoscut

comiterea infracţiunii, neasumânduşi responsabilitatea pentru faptele săvârşite, iar lipsa antecedentelor penale
nu este suficientă, prin ea însăşi, să
conducă la o diminuare a pedepsei

aplicate pentru o faptă atât de gravă
până la minimul special al pedepsei
prevăzute de lege”, se arată într-un
comunicat al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Braşov.
pag. 2

Bani pentru lucrări în judeţ

Patroni de bordeluri, arestaţi

Ministrul Economiei, Constantin Niţă (foto), a precizat
că una dintre veştile bune
pentru primarii din Braşov
este că în perioada următoare
vor veni fondurile necesare
pentru definitivarea lucrărilor
la diferite şantiere, abandonate în ultimii ani, din cauza

Cei doi administratori ai unor
saloane de masaj erotic din
Braşov, acuzaţi de trafic de
minore, au fost arestaţi. Contestaţia depusă de acuzare, la
Curtea de Apel, împotriva
deciziei de cercetare a suspecţilor sub control judiciar,
a fost admisă ieri de magis-

faptului că nu au fost bani
alocaţi. „Anul acesta vrem să
închidem toate şantierele
unde lucrările au fost definitivate în proporţie de 60%.
De şantiere noi o să vorbim
abia după aceea”, a precizat
Constantin Niţă.
pag. 3

traţi. Astfel, pe numele inculpaţilor s-au emis mandate de
arestare pentru 29 de zile.
Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au descins, săptămâna
trecută, în trei saloane de masaj erotic din Braşov.
pag. 2
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Din saloanele de masaj erotic în arest. Cei doi administratori

ai unor saloane de masaj erotic din Braşov, acuzaţi de
trafic de minore, au fost arestaţi. Contestaţia depusă de
acuzare, la Curtea de Apel, împotriva deciziei de cercetare
a suspecţilor sub control judiciar, a fost admisă. Astfel,
pe numele inculpaţilor s-au emis mandate de arestare
pentru 29 de zile. Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au descins săptămâna trecută în
trei saloane de masaj erotic din Braşov. Cei doi suspecţi,
administratori în firmele care gestionează saloanele de
masaj erotic, sunt cercetaţi pentru trafic de minore, dar
se are în vedere şi infracţiunea de spălare de bani, declară
comisarul şef Gabriel Florescu, şeful BCCO Braşov. În
saloanele de masaj erotic în care au descins oamenii
legii s-a identificat aparatură de înregistrare video, s-au
ridicat computere, dar şi alte mijloace de stocare a datelor
care vor fi supuse unor percheziţii informatice. Mai multe
angajate din saloanele de masaj au fost audiate de anchetatori care continuă cercetările demarate în acest caz.
Fără păcănele în baruri. O sută de parlamentari nu mai vor
păcănele în baruri. Demnitarii vor să lanseze o iniţiativă
legislativă prin care jocurile de tip slot-machine să fie
prezente doar în cazinouri şi în agenţiile Loteriei Române.
Legea îi va obliga pe administratorii autorizați să instaleze
în total 50 de aparate în fiecare locație. Parlamentarii vor
să ferească minorii de jocurile de noroc. Ei susțin că
tinerii pur şi simplu „sunt invitaţi în sălile de jocuri de reclamele prezente la fiecare colţ de stradă, în apropierea
şcolilor”. Economiştii avertizează că scoaterea păcănelelor din baruri ar duce la o pierdere de 0,6 la sută din
Produsul Intern Brut.
Gruia Stoica cere eliberarea pentru că este postul Paştelui. Omul
de afaceri Gruia Stoica, acuzat de fapte de corupţie, a
cerut ieri, la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), să fie judecat în libertate, invocând faptul că este postul Paştelui.
„Sunt un om de familie, (..) tot ceea ce am construit a
fost pentru ceilalţi oameni. Tot efortul pe care l-am făcut
în viaţă s-a redus la 10 minute de înregistrate ambientală.
(...) Este ireal ce se întâmplă”, a spus Stoica, în faţa judecătorilor CAB.
Omul de afaceri care controlează Grup Feroviar Român
(GFR) a precizat că discuţia pe care a purtat-o cu avocatul Doru Boştină a fost una "ipotetică" şi a catalogat
drept "utopie" faptul că i-ar fi dat acestuia trei milioane
de euro pentru a afla preţul pe care îl va cere CFR Marfă
la o licitaţie organizată de Complexul Energetic Oltenia.
Tot la procesul în care s-a discutat prelungirea perioadei
de arestare a lui Stoica, avocatul acestuia, Viorel Roş,
a ţinut să sublinieze că „un inginer nu poate să fie închis,
iar un avocat să fie liber”. Apărătorul lui Gruia Stoica a
adăugat că Stoica şi-a dat demisia din toate funcţiile de
conducere pe care le deţinea, motiv pentru care nu mai
este un pericol public.
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Procurorii cer pedepse
mai mari în dosarul RAT
Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Brașov au
făcut apel în dosarul în
care mai mulți dintre
cei care au fost în fruntea RAT au fost
condamnați la închisoare.

Potrivit procurorilor anticorupţie, în cursul anului
2010, fostul director general
al RAT Brașov (care a decedat) și Florea Cristinel (director economic la RAT
Brasov), Spinean Nicolae (director exploatare la RAT Brasov), Voicu Liviu (șef
Compartiment Achizitʼii din
cadrul RAT Brașov) și Comănescu Corina Simona (șef
Oficiu Juridic din cadrul
RAT Brașov), în cadrul procedurii de atribuire a activitătii de ridicare, transport si
depozitare a vehiculelor
statʼionate neregulamentar, au
eludat dispozitʼiile OUG
nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune
de servicii și au încheiat un
protocol și două „contracte
de asociere” cu doi operatori
economici la un pretʼ mai
mare fatʼă de oferta făcută de
aceștia, creându-se o pagubă
în patrimoniul RAT Brașov
în valoare de 279.441 lei.
Florea Cristinel, Spinean
Nicolae, Voicu Liviu și Co-

Directorii RAT împlicaţi în dosarul ridicărilor ilegale de maşini din Braşov au primit cinci ani de închisoare, fiecare
mănescu Corina Simona au
fost condamnatʼi la cinci ani
de închisoare cu executare.
Procurorii spun că au făcut
apel deoarece pedepsele sunt
prea mici, având în vedere
gravitatea faptei și prejudiciul
adus bugetului RAT Brașov.
„Relevant în cauză este și
aspectul că niciunul dintre
inculpații condmnați nu a recunoscut comiterea infracțiunii,
neasumându-și
responsabilitatea pentru faptele săvârșite, iar lipsa ante-

cedentelor penale nu este suficientă, prin ea însăși, să
conducă la o diminuare a pedepsei aplicate pentru o faptă
atât de gravă până la minimul special al pedepsei prevăzute de lege, având în
vedere calitatea specială a
inculpaților, aceea de funcționari publici, persoane pentru
care este o stare de normalitate să nu aibă antecedente
penale. În aceeași ordine de
idei, este de notorietate faptul
că lipsa antecedentelor penale

este inclusiv o condiție prevăzută delege în mod imperativ pentru dobândirea și
păstrarea calității de
fucnționar public, astfel încât
această împrejurare nu poate
fi interpretată ca o
circumstanță atenuantă judiciară”, se arată într-un comunicat de presă al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, semnat de
prim-procurorul adjunct Marian Chiriac.
Sebastian Dan

Campania „10 de nota 10”,
premiată la nivel național
Succesul campaniei caritabile „10 de nota 10” realizată
de Organizaţia Femeilor Liberale (OFL) Braşov a fost
recunoscut şi la nivel naţional.
A treia a ediţie a Galei Femeilor Liberale, care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului
din Bucureşti, a adus organizaţiei braşovene trofeul pentru
susţinerea performanţei.
Campania „10 de nota 10”
desfăşurată anul trecut a culminat cu un bal organizat de
femeile liberale. Evenimentul
a promovat mai multe poveşti
de succes din elita şcolară braşoveană, pentru care conştiinciozitatea, rigurozitatea,
perseverenţa şi talentul se îmbină armonios cu munca. A
fost seara olimpicilor braşoveni. Seară în care performanţele, munca lor de ani de zile,

dăruirea şi perseverenţa le-au
fost răsplătite. „Anul acesta
am avut o surpriză deosebită,
la premiile speciale am primit
trofeul OFL-Susţine Performanţa, este o onoare şi ne
obligă. Aş vrea pe această cale
să le mulţumesc colegelor
mele, doamnele liberale care
m-au sprijinit şi au fost alături
de mine de-a lungul desfăşurării evenimentului” a declarat
preşedinta doamnelor liberale
brașovene, Laura Bratosin.
La a treia a ediţie a Galei
au participat peste 600 de
doamne liberale din toată ţara.
Evenimentul a adus ocazia de
a face bilantʼul activitătʼii de
peste an, și în cadrul ei s-au
premiat cele mai importante
acţiuni ale organizaţiilor locale ale OFL.
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Vin banii pentru şantierele
abandonate din Brașov
Ministrul Economiei,
Constantin Niţă, a declarat că în perioada următoare vor veni fondurile
necesare pentru definitivarea lucrărilor la diferite
şantiere abandonate în
ultimii ani în județ, din
cauza faptului că nu au
fost bani alocaţi.
„Anul acesta vrem să închidem toate şantierele, unde
lucrările au fost definitivate
în proporţie de 60%. De şantiere noi o să vorbim abia
după aceea”, a precizat Constantin Niţă.
Pentru început, Braşovul
a avut promise 22 de milioane de lei pentru a finaliza în
principal lucrări de introducere a apei şi canalizării, dar
şi unele proiecte de infrastructură.

Ministrul Economiei promite sprijin pentru proiectele aflate în derulare în județ

Record de amenzi rutiere date de polițiști

Valoarea amenzilor date de
Poliţiştii Serviciului Rutier din

Braşov depăşeşte 200 de mii
de lei. Agenţii şi ofiţerii au or-

ganizat săptămâna trecută mai
multe actʼiuni de control pe linie de circulatʼie rutieră în întreg judeţul. Au fost constatate
20 de infractʼiuni și s-au aplicat
aproape 1900 de sanctʼiuni
contraventʼionale. 110 dintre
şoferii controlaţi au rămas,
pentru următoarele câteva luni,
pietoni. Permisele lor au fost
ridicate, în vederea suspendării
dreptului de a conduce, pentru
încălcarea legislaţiei rutiere.
Totodată, 18 dintre şoferii verificaţi au fost depistaţi în trafic
sub influenţa băuturilor alcoolice şi vor suporta rigorile legii.
Poliţiştii spun că vor organiza
acţiuni de control şi în perioada următoare, în încercarea de
a se evita producerea unor evenimente nedorite.

Exerciții aeriene cu avioane americane F-16
Ministrul Apărării, Mircea
Duşa, a declarat, că mai multe avioane americane F-16
vor veni săptămâna aceasta
în România pentru a participa la exerciţii în spaţiul aerian românesc şi vor rămâne
o perioadă destul de lungă.
Ministrul a precizat că exerciţiile la care participă avioane americane F-16 nu au
legătură cu situaţia din Ucraina.
Totodată, acesta a precizat
că, pe lângă aceste acţiuni

"imediate şi pe termen
scurt", Bucureştiul are şi "alte
solicitări şi vizavi de partenerul american şi vizavi de
NATO" privind "dislocarea
unor escadrile în România
până când, în 2017, va deveni operaţională escadrila
noastră de F-16".
Anunţul ministrului Apărării vine după ce Statele
Unite ale Americii au solicitat României extinderea operaţiunilor de la baza
Kogălniceanu, respectiv di-

slocarea unor elemente ale
unei unităţi de infanterie marină şi a unui număr de aeronave militare, astfel încât
numărul militarilor americani
dislocaţi va fi de maximum
1.600.
Întrebat dacă au existat
zboruri ale unor avioane
rusești în apropierea spatʼiului
aerian al României, acesta a
spus că "24 de ore din 24,
aviația militară a forțelor aeriene supraveghează spațiul
aerian al țării".

De asemenea, ministrul Economiei a precizat că în şedinţa
de Guvern de săptămâna viitoare va fi supusă aprobării şi
hotărârea privind transformarea „drumului ruşinii” Şercaia
– Hoghiz din drum judeţean în
drum naţional, astfel ca lucrările de reparaţii să fie finanţate
de Compania de Drumuri.
„Ţinând cont că s-a schimbat conducerea ministerului, a
trebuit refăcută documentaţia,
altfel încă de luna trecută ar fi
fost aprobată clasarea acestei
şosele în drum naţional”, a explicat Niţă. În perspectiva construcţiei autostrăzii Braşov Borş, Drumul Judeţean 104 ce
leagă Şercaia de Hoghiz va
atrage un important volum de
trafic, fiind principala arteră de
legătură dintre zona Făgăraşului şi şoseaua de mare viteză.
Consiliul Judeţean Braşov a fă-

cut numeroase demersuri pentru ca şoseaua să fie preluată
de drumari, fiindcă nu are posibilitatea financiară să realizeze lucrările de reparaţii, care
se ridică la zeci de milioane de
euro, ţinând cont că drumul nu
are fundaţie. Sunt promise fonduri de aproximativ 22 de milioane de euro pentru repararea
întregului tronson, care vor fi
primiţi prin CNADNR.
Deputatul braşovean Constantin Niţă a mai precizat că
se vor relua demersurile şi la
Ministerul Finanţelor, astfel ca
Primăria Braşov să devină proprietar pe activele fostei uzine
Rulmentul, care îi reveneau în
contul datoriilor pe care societatea le avea la bugetul local,
astfel ca să poată derula aici un
proiect privind amenajarea
unui parc industrial.
Sebastian Dan
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Plasament de formare
pentru angajații GAL ATBN
În perioada 17 – 30 martie 2014, 5 angajați de la
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov
Nord (GAL ATBN) au participat la un plasament de
formare care a avut loc în Italia, Regiunea Marche, la
partenerul GAL Piceno scarl. Participanții au
desfășurat activități care i-au ajutat să dobândească
competențe și abilități necesare pentru implementarea
cu succes a Programului LEADER în România, care
face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală
(pregătirea și lansarea apelurilor de selecție, animarea
teritoriului prin mijloace de informare specifice Programului LEADER, evaluarea și monitorizarea proiectelor depuse de beneficiarii finanțărilor, cooperarea
cu organismele implicate în gestionarea Programului
LEADER, managementul financiar-contabil al unui
GAL, planificarea financiară etc.) De asemenea, aceștia
au avut ocazia să se dezvolte din punct de vedere personal prin participarea la vizite culturale la obiective
din zona plasamentului și prin comunicarea în limba
engleză. La finalul plasamentului de formare au fost
acordate Certificate Europass Mobility.
Activitatea face parte din proiectul „Mobility in LEADER approach for the employees of the Local Action
Group Brasov North Transylvanian Association - MobiLEAD”, finanțat de Comisia Europeana prin programul sectorial Leonardo da Vinci - „Învățare pe tot
Parcursul Vieții”. Proiectul este implementat de către
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, iar
partenerii din proiect sunt Piceno scarl, din Italia și
Asociația Transilvană Brașov Nord, din județul Brașov.
Programul se implementează în România prin Agenţia
Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale.
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Acciza, returnată parţial
transportatorilor
Guvernul a modificat
proiectul de ordonanţă prin care firmele de
transport rutier primesc înapoi o parte
din supraaciza la combustibil şi a decis ca
această facilitate să fie
valabilă doar timp de
cinci ani, până la 31
martie 2019.
În forma prezentată public de Ministerul Finanţelor
Publice
(MFP),
ordonanţa prevedea că măsura de restituire a accizei
se acordă pentru motorina
achiziţionată după data intrării în vigoare a actului
normativ, fără limită de
timp.
„Măsurile instituite se
aplică cu respectarea procedurilor specifice în domeniul
ajutorului de stat, pentru motorina achiziţionată după
data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31

Motorina va fi decontată parțial de stat doar pe cinci ani
martie 2019, cu încadrarea
în creditele de angajament
şi bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru
Programul «Ajutoare de stat
pentru finanţarea proiectelor
pentru investiţii din cadrul
bugetului MFP»”, este decizia Guvernului. Restituirea
către transportatori a unei
sume din acciza suplimentară introdusă la carburant

începând cu 1 aprilie va genera la bugetul de stat un minus de venituri colectate din
accize de 353 milioane lei
pentru acest an, conform estimărilor guvernamentale.
FMI a cerut, zilele trecute,
ca Executivul să găsească o
nouă sursă de bani care să
acopere golul creat în bugetul de stat odată cu returnarea parţială a taxei către

transportatori. Ulterior, şi
operatorii feroviari au cerut
public să beneficieze de
acest ajutor de stat.
Reticenţă maximă la transportatori.Transportatorii
sunt foarte rezervaţi cu privire la faptul că vor primi
înapoi o parte din acciza suplimentară la carburanţi, a
declarat Daniel Mazilu, subsecretar general al Asociaţiei
Române pentru
Transporturi Rutiere Internaţionale. “Aşteptăm decizia
definitivă a FMI, care a dat
deocamdată semnale negative la această ordonanţă.
Noi nu avem garanţia că
banii colectaţi prin această
acciză vor fi folosiţi exclusiv
la infrastructură, aşa cum
s-a spus. Şi, chiar dacă ar
fi aşa, nimeni nu ne va putea garanta că în intervalul
2014-2020 nu vor fi şi alte
necesităţi de finanţare în infrastructură, care vor fi acoperite prin noi creşteri”, a
spus Daniel Mazilu.

160.000 de lei, amenzile pentru
munca „la negru“ în luna martie

Odată cu publicarea online
a listei cu angajatorii care
practică „muncă la negru”, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Braşov a anunţat
rezultatele controalelor ce au
vizat depistarea şi sancţionarea muncii „la negru“, controale efectuate de inspectorii
de muncă braşoveni în luna

martie 2014.
În urma celor 510 de controale efectuate, au fost identificate 31 de persoane pentru
care 11 angajatori nu au încheiat contracte de muncă la
angajare.
Astfel, 9 angajatori care au
fost găsiţi în neregulă (au fost
depistate 16 de persoane fără

contracte de muncă) au fost
sancţionaţi cu amenzi contravenţionale în valoare de
160.000 lei, iar pentru 2 angajatori, unde au fost identificate 15 persoane care lucrau
fără forme legale, au fost preluate de către Poliţia Braşov
în vederea continuării cercetării sub aspectul săvârşirii
unei infracţiuni.
„În ceea ce priveşte respectarea prevederilor, HG.
500/2011 (privitor la completarea şi transmiterea REVISAL) au fost efectuate un
număr de 487 de controale,
în urmă cărora au fost sancţionaţi 44 de angajatori cu
amenzi în valoare de 77.900
lei şi 26 avertismente“, a precizat Adrian Reit, şeful ITM
Braşov.
S.D.

Lafarge și Holcim fuzionează!
Producătorii Holcim și Lafarge vor fuziona, dând
naștere celui mai mare producător de ciment din lume,
care va fi condus de Bruno
Lafont, scrie evz.ro.
Tranzactʼia presupune și vânzarea unor active, mai ales din
Europa, însă trebuie aprobată
de autoritătʼile de reglementare. Cel mai probabil, fuziunea va fi finalizată în prima

jumătate a anului 2015. Atât
Lafarge, cât și Holcim detʼin
centre de productʼie în România. Holcim România deţine
două fabrici de ciment, în
Câmpulung şi Aleşd, o staţie
de măcinare şi un terminal de
ciment la Turda, 13 staţii ecologice de betoane, trei staţii
de agregate, două staţii de
lianţi speciali şi un terminal
de ciment în Bucureşti. Com-

pania are aproximativ 950 de
angajaţi. Grupul Lafarge, cu
activităţi pe pieţele de agregate, betoane şi gips-carton,
a intrat pe piaţa românească
în 1997, prin preluarea fostului producător naţional Romcim. În prezent, Lafarge
deţine în prezent două fabrici
de ciment la Hoghiz (Braşov)
şi Medgidia, precum şi o staţie
de măcinare la Târgu-Jiu.
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Atenție, brașoveni!
La nivelul judeţului Braşov, anul trecut s-au înregistrat 14
cazuri de boala Lyme (provocată de înţepăturile de căpuşă)
Atenţie la ţânţari, muşte, gândaci, căpuşe şi melci de apă dulce! Asta pentru că pot transmite
boli de la o persoană la alta şi
dintr-un loc în altul, spun reprezentanţii Direcţiei de Sănătate
Publică Braşov.
În ţara noastră, campania de
celebrare a Zilei Mondiale a Sănătăţii are în acest an sloganul
„Entităţi mici, pericol mare!”.
Tema campaniei este reprezentată de bolile transmise prin
vectori, adică entităţi mici, cum
ar fi ţânţarii, muştele, gândacii,
căpuşele, melcii de apă dulce,
care pot transmite boli de la o
persoană la alta şi dintr-un loc
în altul.
Aceştia ne pot pune sănătatea
în pericol atât acasă, cât şi atunci
când călătorim, spun specialiştii.
Boala transmisă prin aceste vieţuitoare, cu cea mai mare

În sezonul cald, suntem mai expuși la pericolul de înțepături de la tot felul de insecte
creştere în lume, este febra Denga, cu o creştere de 30 de ori a
incidenţei în ultimii 50 de ani.

În prezent, 40% din populaţia
lumii este ameninţată de febra
Denga. În România s-au raportat

2 cazuri confirmate în 2011 şi
3 cazuri în 2012, fiind vorba de
călători în Thailanda şi Madeira.

Potrivit datelor oferite de Direcţia de Sănătate Publică şi
Spitalul de Boli Infecţioase, în
judeţul Braşov au fost înregistrate anul trecut 1 caz de malarie, 1 caz de febră Denga şi 14
cazuri de boala Lyme. În perioada următoare, reprezentanţii
Direcţiei de Sănătate Publică
Braşov vor derula o campanie
pentru prevenirea şi limitarea
efectelor înţepăturilor de
căpuşă. Pentru informarea populaţiei vor fi distribuite 1.000
de pliante şi 200 de postere.
Dacă sunteţi înţepaţi de căpuşe, prezentaţi-vă la medic, recomandă doctorii braşoveni.
Netratată, muşcătura de căpuşă
poate să ducă la afecţiuni grave.
Una ar fi boala Lyme. Însă, nu
toată lumea care a fost muşcată
de căpuşă are obligatoriu boala,
deoarece nu toate căpuşele sunt

purtătoarele virusului.
Cum poţi să te aperi:
-Evitarea zonelor în care riscul de a fi muşcaţi de colonii de
căpuşe este mare
-Atentʼie la locurile de joacă
ale copiilor şi la îmbrăcămintea
adecvată
-Căpuşa adultă poate fi văzută cu ochiul liber şi trebuie
scoasă imediat, iar nimfele arată
ca un punct negru
-Nu strângeţi căpuşa care va muşcat între degete pentru că
pompaţi tot conţinutul din intestinele sale (conţinând microbi) în sângele dumneavoastră
-Dacă aţi încercat să scoateţi
căpuşa cu o pensetă şi capul ei
s-a rupt şi a rămas în piele, prezentararea la medic este o urgenţă pentru extragerea chirurgicală.

Acțiune de Ziua Mondială a Sănătății
Sănătate, că-i mai bună
decât toate! Este un slogan
frecvent întâlnit şi o urare
folosită de foarte mulţi în
diferite ocazii! În fiecare

an, de 7 aprilie, această sintagmă este cel mai des uzitată, ţinând cont că este
proclamată drept Ziua
Mondială a Sănătăţii. Este

şi motivul pentru care medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie au ieşit în
parcul din Noua să facă
mişcare şi să dea un exemplu de viaţă echilibrată prin
sport. ”Marcăm Ziua Mondială a Sănătăţii printr-o
plimbare cu bicicletele pentru a le reaminti braşovenilor prin puterea exemplului că activitatea fizică poate îmbunătăţi starea de
bine” a declarat dr. Dan
Moraru, manager Spitalul
de Pneumologie Brașov.
La orele prânzului, foarte
mulţi braşoveni erau în
parc pentru a face sport.
Anca Lăutaru

Universitatea Transilvania a lansat
proiectul Podiumul Companiilor
Universitatea Transilvania
din Braşov a inaugurat, luni,
Podiumul Companiilor, un
proiect dezvoltat de instituţia
de învăţământ şi societăţi de
la nivel local, regional şi naţional, în vederea facilitării
dialogului acestora cu studenţii referitor la cerinţele pieţei
de muncă.
”Prin acest proiect ne propunem ca, odată pe lună, o
firmă, o companie să se întâlnească cu studenţii şi cadrele
didactice din universitatea

noastră într-o discuţie liberă,
deschisă, în funcţie de interesele firmelor către facultăţile
din universitate pe probleme
de proiecte de cercetare, proiecte de diplomă, şi chiar modificarea unor programe ale
planurilor de studiu şi introducerea altora în funcţie de
evoluţiile economice, până la
angajarea
absolvenţilor.
Această interacţiune va fi în
beneficiul ambelor părţi, studenţii putând fi astfel familiarizaţi de timpuriu cu viziunea

firmei asupra persoanelor angajabile, iar mediul anteprenorial având un bazin de recrutare mult mai larg. Promovăm astfel un model de comunicare student-firmă cu discuţii care se vor purta într-un
cadru informal prietenos şi
prietenesc”, a declara
prof.univ.dr.ing. Daniel Munteanu. În proiect sunt implicate 11 companii, cu o parte
dintre ele Universitatea 'Transilvania” având colaborări de
mai mulţi ani.
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Cârciumile Braşovului
de altădată (I)

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
În perioada interbelică, Braşovul era un oraş
vesel. Oamenii îşi permiteau destul de des să
meargă la o cârciumă sau la o terasă pentru a
mânca sau a bea ceva. Centrul vechi era plin
de localuri de lux, dar şi de tot felul de cârciumioare, care avea, fiecare, clienţi fideli. Se mânca şi se bea pe săturate, fără a sărăci. Nu lipseau,
în cartierele mărginaşe, aşa zisele bombe, unde
muncitorii îşi înecau amarul în alcool.

Abundenţă de localuri

Patronii de localuri o duceau bine, dacă e să ne
luăm după o statistică – în 1920, la Braşov, exista
o crâşmă la 200 de locuitori. La cârciumă se
făcea politică, se aflau „ultimele ştiri” , se încheiau afaceri sau se încingea câte o partidă de cărţi.
Era un fel de club al bărbaţilor, care se relaxau
la o friptură şi la un pahar cu vin sau… mai mul-

te. În presa vremii, apăreau anunţuri mari care
vesteau deschiderea vreunui local sau în care patronii îşi îmbiau potenţialii clienţi cu tot felul de
atracţii gastronomice.

Coroana, local de lux

Pe strada Republicii se afla unul din cele mai
vechi localuri de lux din oraş. Restaurantul Coroana a fost inaugurat în anul 1910. Până la apariţia restaurantului ARO, în 1939, Coroana era
considerat de mulţi cel mai select din oraş. Şi
pentru că erau mulţumiţi de cum şi cu ce au fost
serviţi, clienţii lăsau şi un bacciş, care mergea
până la 10 la sută din nota de plată. În perioada
comunistă, Coroana a fost rebotezat în Postăvarul, pentru că vechea denumire aducea aminte
de monarhie. După 1990, şi-a reluat prima denumire.

Restaurantul Luther

În Piaţa Sfatului, unde se află acum Restaurantul
Chinezesc, era pe vremuri un loc select de întâlnire a elitei Braşovului, restaurantul Luther. Era
localul pe care-l frecventau intelectualii – medici,
profesori, şi în special avocaţi. Patronul restaurantului Luther era renumitul comerciant Ioan
Moşoiu, care era considerat un adevărat fiu al
Braşovului, datorită donaţiilor pe care le făcea,
în special pentru liceul Şaguna.
Elena Cristian
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Monument vandalizat
să ofere detalii pentru prinderea acestea.
Cei cinci cerbi au
fost realizaţi în parteneriat cu Primăria
Braşov şi montaţi la
intrările principale
ale Braşovului. Aceştia au fost concepuţi de către artistul
braşovean Vlad
Prună şi turnaţi în
hala unei firme locale de construcţii.
Instalarea lor a stârnit imediat apetitul
hoţilor. Constructorii îi previn pe vandali că totemurile nu sunt
confecţionate din metal şi că
nu pot fi valorificate.
Vandalizarea cerbului totem de la intrarea în Braşov
dinspre Cristian a produs o
pagubă de 2.000 de euro. Autorităţile fac apel la şoferii
care au văzut manevre suspecte în zonă, cel mai probabil în cursul nopţii de sâmbătă
sau de duminică, să dea relaţii
poliţiştilor, pentru a-i putea
prinde pe făptaşi.

Unul din cei cinci cerbi
montaţi recent la intrările în oraş a fost van dalizat. Monumentul
instalat la intrarea dinspre Cristian în Braşov a
fost distrus cel mai probabil de către hoţi de
fier vechi, care au încercat în zadar să îl desprindă de pe soclu.
Autorităţile îi avertizează
pe amatorii de chilipiruri că
cerbii, botezaţi Cornel, nu
sunt confecţionaţi din metal
şi cântăresc fiecare un sfert
de tonă. Poliţia îi caută pe făptaşi iar braşovenii sunt invitaţi

Primăria vrea un
montagne russe în Poiană
Municipalitatea braşoveană
intenţionează să amenajeze
un traseu de montagne russe
în staţiunea Poiana Braşov,
pentru perioadele „moarte”
din punct de vedere turistic,
fără zăpadă. Implementarea
unui asemenea proiect este
necesară pentru diversificarea activităţilor pentru turişti
şi ar putea fi realizat în aproximativ doi ani. Traseul ar
urma să aibă 4-5 km lungime, în Masivul Postăvarul,

cel mai probabil pe lângă
pârtia de schi. Investiţia nu
este de amploare, fiind vorba
despre o şină pe care se deplasează un dispozitiv cu un
loc pentru o persoană. Deocamdată nu s-a făcut o estimare a costurilor, dar se
studiază posibilitatea accesării de fonduri europene pe
exerciţiul bugetar 2014-2020,
după ce va fi întocmit studiul
de oportunitate şi detaliile
tehnice ale proiectului. S.D.

Ajutor pentru deschiderea
Centrului respiro din Noua
Centrul de tip respiro, unde
vor putea fi cazaţi vârstnici
şi persoanelor adulte cu dizabilităţi şi bolnavii cronici
din municipiul Braşov pe o
perioadă determinată, îşi va
deschide porţile în perioada
următoare. Deschiderea
centrului a fost sprijinită şi
de Ordinul Suveran de Malta
care a donat mobilierul necesar pentru dotarea spaţiilor. La finele săptămânii
trecute, Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în
România, Jakob Kripp, ală-

turi de Contele Zsigmond
Mikes, Cavaler al Ordinului
Suveran de Malta, au venit
la Braşov pentru a discuta
cu reprezentanţii autorităţilor
locale despre cooperarea pe
viitor. „Ne bucurăm pentru
această donaţie şi aşteptăm
din partea domniilor lor o
propunere de parteneriat
pentru asigurarea personalului necesar asigurării serviciilor oferite de viitorul
Centru de îngrijire socio-medicală din Noua”, a declarat
primarul George Scripcaru.

APM Braşov a demarat acţiunea de
evaluare a efectivelor la speciile protejate

Agentia pentru Protecţia
Mediului Braşov participă, în
luna aprilie 2014, la acţiunea
de evaluare a efectivelor de
urs, lup, râs, pisică sălbatică
de pe teritoriul judeţului Braşov, după un calendar stabilit
în prealabil.
Evaluarea se desfăşoară conform metodologiei stabilite de
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi este realizată de către gestionarii
fondurilor cinegetice (Direcţia
Silvică Braşov, asociaţii de vânătoare, asociaţii de vânătoare
şi pescuit sportiv, ocoale silvice,
regii publice locale, Universitatea Transilvania – Facultatea
de Silvicultură Braşov) împreună cu reprezentanţi ai ITRSV
Braşov, A.P.M. Braşov, Garda
Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean, ICAS Braşov.

La aceste acţiuni sunt invitaţi să participe şi reprezentanţii
ONG-urilor
şi
administratorii/custozii ariilor
naturale protejate, pe fondurile de vânătoare suprapuse
cu ariile naturale protejate.
La finalul evaluării, datele
centralizate la nivel de judeţ
vor fi înaintate Agenţiei Nationale pentru Protecţia Mediului, împreună cu propuneri
de plafon maxim de intervenţie. Propunerile vor avea la
bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia
efectivelor reale
comparativ cu
cele optime, tendinţa şi structura
populaţiei.
Directiva Cons i l i u l u i

92/43/EEC privind Conservarea Habitatelor Naturale şi
a Faunei şi Florei Sălbatice
(Directiva Habitate), reprezintă una dintre reglementările de bază pentru protecţia
naturii în ţările Uniunii Europene. Ţările membre ale
Uniunii Europene trebuie să
armonizeze prevederile naţionale legale în concordanţă cu
acaestă Directivă.
Ursul, lupul, râsul şi pisica
sălbatică sunt menţionate în
Anexa II a Directivei, care include specii de faună şi floră
salbatică de interes comunitar
a căror conservare necesită declararea de Arii Speciale de
Conservare – SAC – formând
reţeaua ecologică Natura 2000.
De asemenea, aceste specii
sunt listate în Anexa IV a
O.U.G. nr. 57/2007 ca specii
de interes comunitar, care necesită protecţie strictă şi a căror capturare, ucidere şi
perturbare este interzisă.

www.agrement-brasov.ro
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Muzeu al artei populare
găzduit de Turnul Funarilor
La poalele Tâmpei, întrun peisaj de poveste, eşti
întâmpinat de familia de
meşteri populari Neuvirt. La Turnul Funarilor
îşi petrec o bună parte
din timp, aşteptând turiştii sau localnicii să le
treacă pragul.
Amabili şi simpatici, cei doi
soţi se ocupă de manufacturarea obiectelor tradiţionale. De
la linguri de lemn sau sculpturi
până la obiecte decorative împletite din sfoară şi covoraşe,
toate sunt depozitate în micul
muzeu înfiinţat în incinta turnului.
Ioan Neuvirt sculptează şi
pictează în lemn de peste 15
ani, iar temele pe care şi le-a
ales sunt diverse, însă axate pe
sculptura populară. A avut expoziţii atât în ţară, cât şi în străinătate. A fost prezent la
târgurile de turism sau zilele

Creatoarea de artă populară, Valeria Neuvirt, își așteaptă vizitatorii
oraşelor din Braşov, Mediaş,
Bucureşti, Sfântu-Gheorghe,
Prejmer, Făgăraş, Codlea, dar
şi la Nurnberg, Munchen, Franţa sau Cipru.

Profesor de sculptură la
Palatul Copiilor, Ioan Neuvirt a învăţat de la mama sa
ce înseamnă frumuseţea artei
populare, în timp ce tatăl său

turna în metal. „Aşa am avut
parte de exemple pe care să le
urmez. Iniţial, prelucrarea pri-

mară a lemnului a fost pentru
mine o pasiune, pe care nu am
ezitat să o valorific. Aşa am început să realizez linguri de
lemn, decorate cu motive săseşti
sau ungureşti, sărăriţe, cruci
sau troiţe din acelaşi material”,
ne-a spus meşterul popular.
Creatorul susţine că a depăşit
aria artei populare şi s-a orientat şi spre sculptură. „Când ai
o bucată de lemn în faţă, acesta
vorbeşte cu tine.
Tu trebuie doar
să înţelegi ce
mesaj îţi transmite”, afirmă
artistul popular.
O mare iubitoare a tradiţiei
este şi soţia
acestuia, Valeria Neuvirt. Ea
realizează împletituri din sfoară (folosind
tehnica macrameului), peretare cusute ca şi goblenul, fi-

ind atrasă în special de motivele florale. Valeria Neuvirt
susţine că produsele împletite
din fibre vegetale păstrează
fie autenticitatea pieselor de
artă populară, fie valoarea
execuţiei manuale a acestor
obiecte utile şi decorative.
„Constatăm că, în ultimele decenii, acest meşteşug se dezvoltă şi se extinde, lărgindu-şi
permanent gama produselor
de la cele mai variate obiecte
utilitare, la produse decorative,
piese de mobilier şi pentru decoraţie de interior. Ca atare,
considerăm că împletiturile
tradiţionale, chiar cu intruziunile de care am pomenit, sunt
un izvor nesecat de inspiraţie
pentru creatorii populari contemporani, asigurând, ca şi
alte domenii ale artei populare, o bază fecundă viitoarelor
direcţii din arta decorativă
modernă”, ne-a declarat creatoarea.

Vaticanul pregătește populația
pentru întâlnirea cu extratereștrii
O teorie incredibilă a fost
publicată pe internet. Conform acesteia, Vaticanul
pregătește populatʼia pentru
întâlnirea cu extratereștrii
În luna martie, Vaticanul
a sponsorizat o conferintʼă
unde s-au reunit cei mai
importantʼi astrobiologi din
lume. Tema dezbaterilor a
fost viatʼa extraterestră, care
în următorii 20 de ani va fi
descoperită.
Întrebarea care stă pe buzele tuturor se referă la interesele pe care le are Vaticanul
în implementarea în rândul
credincioșilor a ideii de viatʼă

extraterestră
și
fratʼi
extratereștri. Pentru o perioadă lungă de timp, religia a refuzat recunoașterea formelor
de viatʼă extraterestre.
José Gabriel Funes, actualul director al Observatorului
din Vatican, sustʼine că religia
nu vede niciun conflict între
a crede în Dumnezeu și
existentʼa vietʼii extraterestre.
Acesta a sustʼinut în cadrul
conferintʼei că "așa cum există
o multitudine de creaturi pe
Terra, așa este posibil ca Universul să fie împânzit cu numeroase forme de viatʼă,
unele mult mai inteligente de-

cât noi". În viitorul apropiat
oamenii ar trebuie să se pregătească pentru a-i cunoaște
pe fratʼii noștri extratereștri,
scrie efemeride.ro.
Un alt reprezentant al Vaticanului, preotul Guy Consolmagno, este de părere că
extratereștrii există și că ei
nu vor veni cu gânduri rele,
ci vor fi salvatorii omenirii.
Multʼi oameni sunt de părere
că Vaticanul cunoaște mai
multe lucruri despre viatʼa extraterestră, cât și despre
creatʼie, dar din motive lesne
de întʼeles le-a ascuns până
în prezent.

Secretul șocant al iubitei lui Hitler
Liderul nazist Adolf Hitler
a rămas în istorie ca cel mai
mare criminal al tuturor timpurilor, fiind arhitectul Holocaustului, însă abia acum s-a
descoperit un secret teribil
despre amanta sa, Eva Braun,
care i-a fost și sotʼie doar 40
de ore.
Potrivit Daily Mail, Eva
Braun, care i-a fost amantă
timp de 12 ani Führer-ului
Germaniei, cel care a exterminat șase milioane de evrei
în lagărele mortʼii de la Auschwitz, Chełmno, Majdanek,
Treblinka și în ghetoul din

Varșovia, ar fi avut origini
evreiești.
Oamenii de știintʼă au ajuns
la această concluzie pe baza
examinării ADN-ului extras
din părul Evei Braun găsit
într-o perie care i-ar fi
apartʼinut acesteia. În testul
ADN s-a identificat o
secventʼă care a fost pasată pe
linia maternală grupului
N1b1, despre care se spune
că este puternic asociată cu
evreii Ashkenazi, care alcătuiesc 80 la sută din populatʼia
globală de evrei.
Mare parte dintre acești

evrei din Germania s-au convertit la catolicism în secolul
al XIX-lea.
Firele de păr examinate au
provenit de la o perie cu monogramă aurită, găsită la domiciliul bavarez al cuplului în
1945, de către un ofitʼer de
informatʼii al SUA. În 1970,
fiul ofitʼerului a vândut peria
de păr lui John Reznikoff, de
la care Mark Evans a cumpărat opt fire de păr din perie
pentru suma de 1.200 de lire.
Testele ADN vor fi finalizate săptămâna viitoare, când
vor fi date și publicitătʼii.
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Gură mare de oxigen
FC Brașov a învins cu scorul de 2-1(1-0), formația
Astra Giurgiu și a luat trei
puncte mari în lupta pentru evitarea retrogradării.
Stegarii au făcut poate cel mai
bun meci din acest sezon și au
reușit să deschidă scorul în minutul 35 prin Andrei Cristea
care a reluat din opt metri o pasă
excelentă a lui Mateiu. „Galben-negrii” au jucat perfect și
în partea secundă și și-au mărit
avantajul în minutul 56, la capătul unui contraatac finalizat
de Ștefan Grigorie. Trupa lui
Florin Marin a riscat mai mult
pe finalul partidei și a redus din
handicap în minutul 77, când
Găman a reluat din patru metri
o centrare venită de la Yahaya.
S-a încheiat 2-1 pentru stegari
care au acumulat 26 de puncte
și sunt acum pe locul 15 în clasamentul Ligii I.
„70 de minute excelente”. FC
Brașov a reușit o victorie importantă contra Astrei, elevii lui
Cornel Tʼălnar învingând cu 21 și urcând pe prima pozitʼie
retrogradabilă, la numai un
punct de locurile care asigură
salvarea. Antrenorul „stegarilor”
s-a arătat extrem de multʼumit
la final de victoria echipei sale,
acesta considerând că elevii săi
au evoluat foarte bine din punct
de vedere tactic. „Cred că în primele 70 de minute puteam să
jucăm cu orice echipă din campionatul românesc și tot nu am
fi luat gol. Apoi am cedat pe o
greșeală de marcaj, dar la fel
de bine puteam să mai marcăm
și noi de vreo două ori. Orice sar spune despre acest joc, eu
cred că victoria Brașovului a
fost meritată, în condițiile în care
am jucat contra Astrei, una din
forțele campionatului”, a declarat Tʼălnar.
Iacob și Mateiu evidențiați de
Țălnar. Antrenorul brașovenilor,
Cornel Tʼălnar, a tʼinut să-i remarce în mod special pe doi
dintre jucătorii săi, goalkeeperul
Florin Iacob și mijlocașul Alexandru Mateiu. „Iacob, portarul
nostru, a scos câteva mingi grele.
La 20 de ani să apere titular în
poarta unei echipe din Liga 1
este mare lucru pentru un jucător. Iacob este un copil foarte talentat, sper să crească în
continuare așa cum o face
acum, de la un meci la altul se
vede progres. Este respectuos și
muncitor, e un băiat cuminte și
poate ajunge departe. De asemenea, mă bucur pentru Mateiu,
care a jucat foarte bine azi și
cred că va ajunge la o echipă
mare din fotbalul nostru. Sper
să facă treabă bună și la Craiova”, a spus Tʼălnar. Alexandru
Mateiu a semnat în urmă cu câ-

Foto: www.gsp.ro

teva zile un contract cu CS Universitatea Craiova.
Adio titlu! Astra nu a reuşit să
profite de pasul greşit al Stelei
şi a pierdut în deplasare meciul
din etapa a 26-a cu FC Braşov.
„Stegarii” s-au impus cu 2-1,
iar giurgiuvenii recunosc că şansele de a se mai lupta pentru
titlu au devenit practic nule. „Nu
am reuşit să concretizăm ocaziile
create. Este o înfrângere grea
pentru noi, ne vom lupta cu Petrolul pentru locul doi. E foarte
greu să-i mai ajugem pe cei de
la Steaua, trebuie să păstrăm
locul secund”, a declarat tehnicianul Astrei, Florin Marin.
Cristea vrea trei puncte și la Viitorul. Atacantul stegarilor, Andrei Cristea, a înscris din nou
și a contribuit la victoria stegarilor în fatʼa Astrei. Golgheterul
Brașovului, recunoaște că echipa se află într-o situatʼie dificilă
și spune că el și coechipierii lui
sunt condamnatʼi să câștige în
deplasare cu Viitorul. „Mă bucur că înscriu, mă bucur că echipa merge și prin această victorie
cred că Brașovul a demonstrat
că, deși este o echipă în situație
dificilă, locul acestei formații nu
este aici. Noi trebuie să demonstrăm prin valoare, prin evoluție
și prin rezultate că ne putem salva indiferent de problemele pe
care le întâmpinăm. Ținând
cont că am învins echipa de pe
locul doi, o formație cu
individualități de marcă, putem
spune că a fost cel mai bun joc
al nostru. Este o victorie foarte
mare și sunt trei puncte extrem
de importante. Pentru noi urmează acum două jocuri de șase
puncte. Primul meci este cel mai
important. Mergem să câștigăm
cu Viitorul”, a spus golgheterul
Brașovului, Andrei Cristea.
Îi e teamă de arbitraje. Patronul
stegarilor, Ioan Neculaie, era fericit că echipa sa a reușit să cucerească toate cele trei puncte

din jocul cu Astra, dar a spus
că îi este în continuare teamă
de arbitraje în acest final de
campionat. „Aveam nevoie de
aceste puncte ca de aer. Îmi este
frică în continuare de arbitraje,
dar sperăm să se ia măsuri, iar
jocurile să se desfășoare pe teren. Să sperăm că s-au luat deja
măsuri, pentru că etapa trecută

a fost făcută praf de arbtri. Dacă
sunt foarte bine plătiți, să-și facă
meseria! Jucătorii au primit o
parte din bani, dar nu cred că
asta era problema echipei. Probleme financiare are toată țara.
E greu să patronezi o echipă,
mai ales la nivelul salariilor pe
care le avem noi”, a spus Ioan
Neculaie la Dolce Sport.

FC Brașov – Astra Giurgiu 2-1 (1-0)
Au marcat: Cristea 35’, Grigorie 56’ / Găman 77’
Stadion: Tineretului, Spectatori: 3.000, Timp: excelent
FC Braşov: Iacob - Străuţ, M. Constantin, Leko, Cr. Ionescu (cpt.) - Mateiu, Madeira - Buga (Vagner 80’), Grigorie (Surdu 78’), Aganovici - Cristea (Fonseca 83’)
Antrenor: Cornel Ţălnar
Astra: S. Lung - Măţel, Găman, Papp, J. Morais (cpt.) Yahaya - Yoda (Enache 37’), Seto (Budescu 46’), Laban,
De Amorim (Alibec 58’) – Yazalde
Antrenor: Florin Marin
Cartonaşe galbene: Cr. Ionescu, Madeira, Străuţ / Enache
Arbitru: Cristian Balaj (Baia Mare)
Asistenți: Vasile Marinescu (București), Ovidiu Artene
(Vaslui)
Adiționali: Marius Bocăneală (Galați), Paul Unimătan
(Zalău)
Rezervă: Daniel Mitruţi (Craiova)
Observatori: Corneliu Fecioru (București), Mihai Stancu
(București)

Clasament: Liga I
1. Steaua Bucureşti
2. Astra Giurgiu
3. Petrolul Ploieşti
4. FC Vaslui
5. Dinamo Bucureşti
6. Pandurii Târgu Jiu
7. CFR Cluj
8. FC Botoşani
9. Concordia Chiajna
10. Gaz Metan Mediaş
11. Ceahlăul Piatra Neamţ
12. ACS Poli Timişoara
13. Oţelul Galaţi
14. Universitatea Cluj
15. FC Braşov
16. FC Viitorul
17. Săgeata Năvodari
18. Corona Braşov

26
26
26
26
25
25
26
26
26
25
26
26
25
25
26
26
25
26

18 8 0
16 5 5
12 13 1
12 6 8
11 7 7
11 5 9
8 11 7
10 5 11
9 7 10
9 6 10
8 9 9
8 6 12
8 4 13
7 6 12
6 8 12
6 8 12
6 7 12
2 7 17

57-15
55-24
36-16
26-17
36-24
45-31
32-28
27-39
29-33
28-27
22-25
21-30
28-40
22-38
25-34
19-42
21-42
19-43

62
53
49
42
40
38
35
35
34
33
33
30
28
27
26
26
25
13

Dumitru Dragomir a fost reținut! Sloganul preferat al galeriilor,
„Mitică la pușcărie”, a devenit ieri realitate. Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost reţinut de procurorii bucureşteni în dosarul
privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri
din Liga I. Ordonanţa de reţinere a fost emisă după ce
Dragomir a fost audiat în acest dosar la Poliţia Capitalei.
Procurorii au cerut mandat de arestare pentru următoarele
29 de zile. Poliţiştii au făcut în această dimineață 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii
Profesioniste de Fotbal, fiind vizate şapte persoane suspectate de evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu
un prejudiciu de trei milioane euro, într-un dosar privind
vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din Liga
I de fotbal. Anchetatorii au făcut percheziţii şi la locuinţa
fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru
Dragomir.
Încă un titlu pentru Oli. Cosmin Olăroiu a câștigat al treilea
său titlu consecutiv în Emiratele Arabe Unite, o premieră
istorică în statul arab. Echipa românului, Al Ahli, a învinso, în deplasare pe Al Jazira, echipa antrenată de Walter
Zenga, cu 3-1, fiind în proporție de 99,99% campioană
cu patru runde înainte de finalul sezonului. După ce a cucerit titlul în E.A.U. cu Al Ain, în 2012 și 2013, Olăroiu a
câștigat campionatul și cu Al Ahli. Cu patru runde înainte
de final, echipa fostului antrenor al Stelei are 54 de puncte,
cu 12 mai multe decât principala sa urmăritoare, Al Shabab. Chiar dacă ar pierde toate meciurile până la final,
iar Al Shabab ar câștiga tot, cele două echipe ar fi la egalitate, dar golaverajul, cât și meciurile directe sunt net în
favoarea echipei lui Oli. Fosta echipă a românului, Al Ain,
s-a prăbușit după plecarea sa și este acum abia pe locul
7. Echipa lui Oli va sărbători titlul pe propriul teren, etapa
viitoare, la meciul cu Al Wasl, în fața propriilor suporteri.
Olăroiu este la al doilea trofeu cucerit în această ediție
de campionat cu Al Ahli, după Supercupa câștigată la
startul sezonului. Al Ahli este calificată și în finala Cupei
Emiratelor, de pe 19 aprilie, și în finala Cupei Președintelui,
de pe 18 mai.
Îi priește în Maroc. Tenismanul Victor Crivoi, locul 226 ATP,
a acces în ultimul tur al calificărilor la turneul de la Casablanca din Maroc, dotat cu premii în valoare totală de
485.760 de euro. Crivoi l-a învins în turul doi al calificărilor,
cu scorul de 6-3, 6-3, după o oră şi trei minute, pe francezul
Stephane Robert, poziţia 83 în ierarhia mondială. În ultimul
tur al calificărilor, Victor Crivoi îl va întâlni pe canadianul
Filip Peliwo, locul 260 ATP, care a trecut cu scorul de 57, 6-3, 6-4, de spaniolul Juan Lizariturry, poziţia 306 în
clasamentul mondial. Pentru performanţa de la Casablanca, Crivoi va primi şapte puncte ATP şi un cec în valoare de 710 euro.
Halep e pe locul 5 WTA. Românca Simona Halep se menține
pe locul 5 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, deși nu a evoluat la ultimele două turnee
din circuit. Sorana Cîrstea ocupă și ea același loc ca săptămâna trecută, 27, Alexandra Cadanțu a urcat două
trepte și se află pe 61, în timp ce Monica Niculescu a coborât nouă poziții și ocupă acum locul 78. Podiumul este
neschimbat, cu Serena Williams lider detașat, urmată de
Na Li și de Agnieszka Radwanska. La dublu, Monica Niculescu staționează pe 38, iar Raluca Olaru rămâne în
continuare pe 64.
Mercedes domină Formula 1. Piloţii Lewis Hamilton şi Nico
Rosberg au fost din nou protagoniştii unui Grand Prix de
Formula 1 dominat de Mercedes, britanicul impunânduse după un duel palpitant cu coechipierul său, în cea mai
spectaculoasă cursă a sezonului, Marele Premiu al Bahrainului. Mercedes este în continuare echipa cea mai
bună în acest început de Campionat Mondial, piloţii teamului german fiind pentru a doua oară consecutiv pe primele
două locuri. Şi tot pentru a doua oară consecutiv Hamilton
a avut câştig de cauză. Însă victoria sa a stat sub semnul
întrebării până la final. Britanicul a trecut linia de sosire
cu un avans de numai o secundă faţă de Rosberg, dar
la aproape 25 de secunde faţă de al treilea clasat, Sergio
Perez de la Force India. Pe patru a fost australianul Daniel
Riciardo de la Red Bull Renault, urmat de Nico Hülkenberg
(Force India), Sebastian Vettel (Red Bull-Renault), Felipe
Massa (Williams-Mercedes), Valtteri Bottas (WilliamsMercedes), Fernando Alonso (Ferrari) și Kimi Raikkonen
(Ferrari). Următoarea cursă, Marele Premiu al Chinei, va
avea loc în 20 aprilie, la Shanghai.
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Filme de văzut
la Sala Patria
La Sala Patria, la etajul
întîi, a fost inaugurată o
Cinematecă. Aici, de
miercuri până duminică, în fiecare săptămână, cinefilii pot vedea
pelicule de artă celebre.

Horoscopul zilei
Berbec. Eşti foarte emotiv/ă astăzi, iar prietenii şi familia
vor fi în centrul atenţiei. Oferă-le privilegiul de a petrece
mai mult timp alături de tine.
Taur. Este o zi perfectă pentru întâlniri, fie ele amoroase
sau în interes de serviciu. Cumva şi cândva, aceste experienţe
te vor ajuta să îţi faci noi prieteni sau noi relaţii.
Gemeni. Trebuie să îţi reintri în ritm, astrele te vor ajuta cât
pot ele de mult. Lucrurile arată bine, dar trebuie să te asiguri
că ele nu se vor strica. Pune ceva bani deoparte.
Rac. Totul se învârte în jurul tău astăzi, aşa că răsfaţă-te
puţin. Este momentul perfect pentru a-ţi rezolva o problema
personală şi pe care ai evitat-o din diverse motive.
Leu. Este timpul să te retragi din lumina reflectoarelor, ai
lucruri mult mai importante de făcut. De fapt, este vorba
de iubita ta/iubitul tău, care are nevoie de atenţie.
Fecioară. Ai nevoie de câteva momente alături de familia ta,
chiar dacă de abia a început o nouă săptămână. Trebuie să
profiţi la maxim de ocaziile care ţi se oferă.
Balanţă. Trebuie să fii atent/ă astăzi şi să analizezi ambele
laturi ale unei situaţii astăzi. Nu te implica emoţional, chiar
dacă îţi va fi greu. Nu are ce să meargă prost.

( RO SEMARY’S
BA BY )
( S U A
1968)
Regia:
Roman
Polanski
Sâmbătă,
12 aprilie
◾11:00 –
Matineu copii (intrarea
gratuită)
ÎN CĂUTAREA LUI NEMO
(FINDING NEMO) (SUA
2013)
Dublat în limba română
Regia: Andrew Stanton

◾17:00 – Golden
Clasics (intrare pe
baza de voucher)
VACANŢĂ LA
ROMA
( R O M A N
HOLIDAY) (SUA
1953)
Regia: William
Wyler
◾19:30 – Mari
regizori (intrare pe bază de
voucher)
SALVAŢI SOLDATUL
RYAN
(SAVING PRIVATE RYAN)
(SUA 1998)
Regia: Steven Spielberg

Duminică, 13 aprilie,
◾11:00 – Matineu copii (intrarea gratuită)
WALL-E (SUA 2008)
Dublat în limba română
Regia: Andrew Stanton –
◾17:00 – Golden Clasics (intrare pe bază de voucher)
VORBE DE ALINT
(TERMS OF ENDEARMENT (SUA 1983)
Regia: James L. Brooks
◾19:30 – Seara de Oscar
(intrare pe bază de voucher)
AMERICAN BEAUTY
(SUA 1999)
Regia: Sam Mendes
Liana Adam

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

ADIO, DAR MAI STAU PUŢIN –PREMIERĂ–
96 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00
CĂPITANUL AMERICA: RĂZBOINICUL IERNII –
3D– –PREMIERĂ–
128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
ora: 18:45
MAREA FRUMUSEŢE
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
100 minute, Comedie, Romantic
ora: 21:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
ora: 11:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D–
dublat, 78 minute, Animaţie, Fantastic
orele: 11:30, 13:00, 17:00
NOE –3D–
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15
TARZAN –3D–
94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
orele: 13:15 (dublat), 18:00 (subtitrat)

DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 13:30
NEED FOR SPEED:
ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
ora: 21:30
DL. PEABODY ŞI SHERMAN –3D–
dublat, 92 minute, Animaţie, SF
ora: 11:15
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D–
102 minute, Acţiune, Război
ora: 14:45
Teatru la „Sică Alexandrescu”
Marţi, 8 aprilie, 2014
METODA G – sala Studio, ora 19.00
de Jordi Galcerán
Regia: Cristian Dumitru
Scenografia: Lia Dogaru
Cu: Gabriel Costea, Marius Cisar, Demis Muraru, Mirela
Borş
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei

Vernisaj la Okian
Marţi, 8 aprilie, de la ora 17.00.
Vernisaj – Expoziţie de fotografie
Titlul expoziţiei:KENYA
Perioada expoziției: 08 – 30 aprilie 2014

Săgetător. Tu şi iubita ta/iubitul tău aveţi o relaţie minunată
astăzi, dar nu ţi face speranţe. Această atmosfera nu va dura
la infinit, poate nici până mâine.
Capricorn. Nu este o zi bună pentru ezitări sau pentru ruşine.
Ai nevoie să spui lucrurilor pe nume, altfel nu vei reuşi să
rezolvi acele probleme care te macină de atâta timp.
Vărsător. Lucrurile nu sunt uşoare pentru tine astăzi, ceea
ce poate însemna un efort imens pe care va trebui să îl
depui. Dacă viaţa ta este ciudată, ai nevoie de o nouă strategie.
Peşti. Alocă-ţi câteva ore astăzi pentru distracţie, chiar dacă
ai multe de făcut la locul de muncă. Fii pozitiv/ă, zâmbeşte
cât mai mult timp şi comunică cu cei din jurul tău.

Bancuri

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Scorpion. Intuiţia ta este în forţă astăzi, ceea ce poate însemna
condiţia perfectă pentru a încerca ceva nou şi inedit. Asumă-ţi câteva riscuri.

Expun: Adrian Rădulescu, Cristian Goga, Cristian Ilea,
Costas Dumitrescu, Dan Dinu şi Laurent Lefevre.
Această expoziţie este rezultatul primului safari
fotografic realizat în exclusivitate de o echipă
românească . Pe toata perioada acestui safari au fost
vizitate poate unele dintre cele mai faimoase
rezervaţii şi parcuri naţionale: Amboseli, Lacul Nakuru
şi, bineînţeles, Masai Mara.

◾ Familia merge într-un parc de
distracţii şi câştigă un ursuleţ.
Tatăl îi adună pe copii, să decidă cui
dă ursuleţul, şi îi întreabă:
– Ia să vedem, cine e cel mai ascultător, cine nu face mofturi niciodată,
cine nu iese din cuvântul mamei?

◾ Ce frumos pinguin aveţi… Totuşi, n-am
mai auzit de aşa animal de companie…
– De când ne-am debranşat, e singurul
animal care rezistă …

Sudoku

Expoziţie la Bran
Castelul Bran, în parteneriat cu Centrul Cultural
„Reduta” Braşov vă invită marţi, 8 aprilie 2014, la ora
13.00, la vernisajul expoziţiei LĂSATA SECULUI –
Moment important în viaţa satului.
Expoziţia cuprinde trei secţiuni:
– reconstituirea obiceiului „Roata în flăcări”, specific
localităţii Şinca Nouă din Ţara Făgăraşului – obicei
tradiţional ce se desfăşoară la cumpăna dintre iarnă
şi primăvară, cel cu care se încheie „Câşlegile” şi
începe Postul Paştelui.
– reconstituirea obiceiului „Fărşang”, specific
comunităţii maghiare din Ţara Bârsei – sărbătoare a
măştilor ce înfăţişează o altă realitate în care tot ceea
ce este firesc şi normal se anulează, făcând loc
exagerărilor şi grotescului înainte ca perioada de post
şi resemnare să înceapă. Obiceiul este practicat astăzi
de comunităţile din Apaţa şi Ormeniş.
– prezentare de fotografie cu secvenţe din lumea
satului, fotografii realizate de MARCO ALGASOVSCHI
din Braşov.

După ce îl ascultă pe tată, cei mici
reacţionează:
– Bine, tată, ia tu ursuleţul!

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

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

Filmele vor rula în zilele de
miercuri, joi, vineri, sâmbătă
şi duminică, începând cu ora
20.00. Sâmbătă dimineaţa de
la ora 11.00 va fi matineu
pentru copii, cu intrare liberă.
Intrarea la filme este gratuită, dar condiţionată de achiziţia unui voucher valoric, cu
care se pot cumpăra diverse
produse de la intrarea cinematecii.
Miercuri, 9 aprilie
◾ 20:00 – Seara filmului
european (intrare pe bază
de voucher)
CINEMA PARADISO
(NUOVO CINEMA PARADISO) (Italia 1988)
Regia: Giuseppe Tornatore
Joi, 10 aprilie,
◾ 20:00 – Cinesfera (intrarea
gratuită)
KAGEMUSHA (Japonia 1980)
Regia: Akira Kurosawa
Vineri, 11 aprilie,
◾20:00 – Seara Dracula
Film Festival (intrare pe
baza de voucher)
COPILUL LUI ROSEMARY

Marţi

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

8 aprilie 2014

„Clubul intelectualilor
din Vama Buzăului”
La Vama Buzăului s-a
născut în aprilie 1980 o
„idee valoroasă”, iniţiativa aparţinând Consiliul local de educaţie
politică şi cultură socialistă, iar titulatura semnala simplu – „clubul
intelectualilor”.
Scopul urmărit era bine
conturat, iar funcţionalitatea
ideii comporta o „dublă finalitate”: în primul rând, să se
arate că acest club al intelectualilor nu era unul aşa, de
„pamplezir”, ci reprezenta cadrul de educaţie al... educatorilor. Lunar, intelectualii de
pe întreaga rază a comunei,
cadre didactice, ingineri agronomi, medici, economişti, pe
baza unui program judicios
alcătuit, se întâlnesc în dezbateri şi dialoguri pe „o largă
gamă de probleme”. Au fost
invitaţi activişti PCR şi de stat,
specialişti din domeniul ştiinţific, juridic, medical, oameni
de cultură şi de artă.
Împreună cu aceştia, „telectualii” din Vama Buzăului, judeţul Braşov, abordau aspecte
ale politicii interne şi externe
a partidului şi statului nostru,
ale legislaţiei, ale ocrotirii să-

nătăţii, direcţiile importante
ale muncii politico-educative
de masă, ale culturii şi artei
contemporane.
Ermil Rădulescu (foto) a
asistat de două ori la astfel de
reuniuni. Interesul principal
era îndreptat spre noutăţile
din domeniile supuse atenţiei,
spre perspectiva de dezvoltare
a acestora. Schimbul de opinii

se realiza „ex catedra”, cu un
evident caracter de lucru. De
asemenea, remarcabil i se părea lui E. Rădulescu a fi şi
faptul că „dezbaterile, dialogurile nu se opreau doar la
asimilarea informaţiei, încercându-se găsirea, în acelaşi
timp, a modalităţilor de acţiune pentru transpunerea în
practică a ineditului în proce-

sul educaţional”. Era, deci,
vorba de o veritabilă reciclare,
de o împrospătare a cunoştinţelor, ca şi a instrumentelor
de folosire a lor în viaţa de zi
cu zi.
În ceea ce priveşte oportunitatea, într-o perspectivă mai
largă a clubului intelectualilor
de la Vama Buzăului, să se
arate că aceste cunoştinţe amplificate în cadrul dat reverbera marconian şi hertzian în
rândul majorităţii locuitorilor
comunei menţionate. Intelectualii, ca educatori, continuau
întâlnirile la căminele culturale, la şcoli, în unităţile unde
funcţionau, ridicând astfel nivelul activităţilor politico-educative şi culturale pe care le
conduceau.
Iată de ce Ermil Rădulescu
ar fi putut spune că iniţiativa
numită „clubul intelectualilor”
era, în fapt, deschisă spre educarea generală a locuitorilor
din Vama Buzăului. Motiv
pentru care el saluta „valoroasa idee” şi sugera, mai mult
sau mai puţin subtil, în finalul
acestor rânduri, extinderea ei
şi în alte localităţi ale judeţului
Braşov.
„Drum Nou”
8 aprilie 1980

„Creşterea cotelor râului Olt: Inundaţii la Hoghiz şi Feldioara”
Precipitaţiile din ultimele
zile, topirea zăpezilor, au favorizat creşetera nivelului râului Olt, care a atins cotele de
inundaţie la Hoghiz şi Feldioara şi cotele de atenţie la
Făgăraş.
În aceste condiţii, pe unele
porţiuni de albie cu maluri
mai joase, de pe teritoriile localităţilor Hoghiz, Cuciulata,
Comăna, Crihalma ş.a., s-au
produs „revărsări”. Condiţiile
atmosferice erau favorabile

creşterii în continuare a nivelului
apelor râului Olt.
Prin urmare, consiliile locale, com a n d a m en t el e
constituite în cadrul unităţilor situate în vecinătatea
zonei inundabile,
consiliile populare,
conducerile unităţilor agricole
erau datoare să ia „măsuri de
supraveghere a creşterii nive-

lului apelor şi a punctelor vulnerabile, de evitare a ţinerii
turmelor de oi şi de alte ani-

male în lunca Oltului”.
În acea perioadă, „oamenii
muncii” din localităţile de pe
valea Oltului aveau „datoria
patriotică” de a participa la
acţiunile de „prevenire şi diminuare a stricăciunilor cauzate de ape”, folosind în acest
scop toate mijloacele de care
dispuneau.
„Drum Nou”
8 aprilie 1980
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Din presa maghiară
Interviu cu profesorul universitar Emil Racoviţă,
despre expediţia la Polul Sud alături de Amundsen (II)

„– Bine, ascultaţi şi notaţi corect!

Cu Belgica spre Polul Nord
– Să ne întoarcem un pic în timp. Am fost student în
Paris. În 1898, omul de ştiinţă A. de Gerlache a organizat
o expediţie spre Polul Sud. Sorbonne m-a recomandat
pe mine, ca specialist în ştiinţele naturii. În 13 ianuarie
1898 (în ziar este greşit anul, este scris 1989, părerea
domnului Racoviţă despre ziarişti se confirmă) am pornit
la bordul vasului Belgica, o îmbarcaţiune din lemn, lungă
de 34 m. Am fost 19 persoane.
– Era şi Amundsen?
– Da, el era prim-ofiţerul vasului. 11 cercetători şi 8 marinari. Expediţia era condusă de Gerlache, iar ceilalţi
membrii au fost: ofiţerul de marină Lecointe, prim-ofiţerul
Amundsen, ofiţerul second Melaerts, observatorul Danco,
meteorologul Arctowski, asistentul meteorolog Dobrovolsky, medicul expediţiei – Cook, mecanicii Sommers
şi Van Rysselberghe, 8 marinari şi eu, naturalistul. În
19 ianuarie am ajuns la insula Shetland. Pe 22 ianuarie
am intrat într-o furtună mare. Eram în cabină când
Arctowsky a intrat şi mi-a spus că Wiencke, unul dintre
marinari a murit, un val puternic smulgându-l de pe vas.

Danco, victima nopţilor violet
– Vaporul a fost dus de curentul de gheaţă pe pământul
Victoria. De aici ne-am continuat drumul cu sănii trase
de câini. Ziua erau furtuni de zăpadă, iar noaptea era
luminată în violet. Lumina asta nu l-a suportat observatorul
Danco. S-a îmbolnăvit, iar medicul Cook era neputincios
în acest caz. Danco a murit pe 5 iunie. Marea îngheţată
a fost mormântul lui.
Prima oară am văzut soarele în 27 iulie.
– Ce înseamnă lumina la Polul Sud?
– O strălucire imensă, arzătoare.
– Cum era vremea?
– Cel mai plăcut era la +1° C, dar temperatura scădea
până la -45°C. Unii au avut degerături la mâni, alţii la
picioare.
– Ce aţi studiat, cercetat acolo?
– Caracteristicile meteorologice şi lumea animalelor.”
(va urma)

Ruffy Péter. Racoviţă Emil román egyetemi tanárnál, aki Amundsennel együtt megjárta a Déli Sarkot. În: Brassói Lapok, nr.76, 2 aprilie 1938
Dinu Eva
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De astăzi îţi poţi lua
maşină prin „Rabla” 2014
tovehiculului. Dacă radierea
şi casarea nu sunt efectuate în
maximum cinci zile, proprietarul este eliminat din program şi îşi pierde tichetul.

Românii îşi pot cumpăra
maşini noi prin Programul „Rabla 2014”, începând de astăzi, 8 aprilie.
Cei intreresaţi de programul
RABLA 2014 pot merge la
cei 24 de producători autorizaţi, a căror listă completă se
găseşte pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu. Producătorii au peste 230 de
puncte de lucru aflate în toată
ţara. Lista cu dealerii autorizati poate fi consultată pe siteul www.afm.ro.
Paşii de urmat: În prima fază
proprietarul autovehiculului
uzat va consulta lista producătorilor acreditaţi de la care
doreşte să achiziţioneze o maşină şi îl va alege pe cel care
îi convine.
În cel de-al doilea pas, proprietarul autovehiculului va

merge la dealerul ales pentru
a se înscrie în program. În
această etapă, proprietarul va
declarea dacă va păstra sau nu
tichetul electronic pe care îl
va primi sau îl va ceda unei
alte persoane.
În cel de-al treilea pas, producătorul de maşini ales introduce aplicaţia în sistemul
electronic al Fondului de Mediu numele proprietarului şi
numărul maşinii uzate şi va

primi o notă
de înscriere.
Pasul patru
vine după confirmarea corectitudinii datelor de către Fondul de Mediu,
când dealerul îi spune proprietarului că a primit acceptul
să meargă la un colector autorizat şi să caseze autovehiculul în vederea obţinerii a
certificatului de distrugere şi
la Poliţie pentru radierea au-

Seat vrea să vândă în 2016 un SUV compact
Volkswagen AG, cel mai
mare producător auto din Europa, va adăuga în 2016 un
SUV compact la divizia sa
Seat, pentru a câştiga noi
clienţi şi pentru a accelera redresarea singurei divizii neprofitabile a VW, transmite
Bloomberg.
Noul model marchează intrarea Seat pe un segment în
creştere, care reprezintă
aproape un milion de maşini
anual în Europa şi a urcat cu
peste 40% în ultimii cinci ani,

a anunţat divizia spaniolă a
Volkswagen. Acesta va fi conceput şi proiectat în Spania.
Volkswagen intenţionează
să producă vehiculul la o fabrică din Europa de Est, unde
costurile cu forţa de muncă
sunt mai scăzute, au declarat
surse anonime pentru Bloomberg.
Divizia Seat, neprofitabilă
din 2007, şi-a redus pierderile
la 152 milioane de euro în
2013, de la 156 milioane de
euro în 2012, după ce livră-

rile au urcat cu 11%, la
355.000 de maşini, datorită
majorării cererii în Germania
şi Marea Britanie.
Seat intenţionează să se extindă în China, Mexic, Turcia
şi Algeria, pentru a-şi reduce
dependenţa de Europa.
Obiectivul strategic al celor
de la Volkswagen este ca
până în 2018 să devanseze
General Motors şi Toyota
Motor pentru a deveni cel
mai mare producător auto din
lume

Noua gamă de automobile Renault Megane
a fost lansată oficial în România
Renault România a lansat
oficial săptămâna trecută
noua gamă Megane, de automobile din clasa compactă, la
un preţ de listă cuprins între
14.100 euro (cu TVA inclus)
şi 21.500 euro.
Pentru clienţii care vor
achiziţiona prin programul
Rabla 2014, noul Megane are
un preţ de intrare de 10.150
euro (cu TVA inclus), preţ
calculat ţinând cont de contravaloarea unui tichet Rabla
în noul program şi de avantajul comercial acordat de Renault clienţilor ce vor opta
pentru acest model.
Familia Megane adoptă
noua identitate de marca

Renault inaugurată de modelele
Clio 4 şi Captur,
prin elemente de
design specifice.
Partea frontală
integrează sigla
Renault supradimensionată, amplasată pe o
suprafaţă glossy black, ce oferă modelelor un plus de dinamism şi expresivitate.
Confortul şi siguranţa noului Mégane sunt asigurate prin
tehnologii avansate, Renault
R-Link şi Visio System.
Noile modele Megane propun două versiuni de motorizări Energy, care au fost

concepute acordând o atenţie
specială consumului redus,
emisiilor scăzute de CO2 şi
nivelului de silenţiozitate.
La capitolul motoare pe
benzină, noul Energy TCe 130
oferă un consum redus cu
15% (mai mult de 1l/100km)
faţă de generaţia anterioară,
1,4 TCe 130 CP.

În pasul
cinci, proprietarul
se prezintă la dealerul auto ca
să completeze dosarul de participare cu certificatul de distrugere şi de radiere a maşinii
uzate. În această etapă, proprietarul are la dispoziţie 25
de zile să-şi finalizeze procedura de achiziţie pentru au-

tovehicul. În cazul în care
acest lucru nu se întâmplă, tichetul se pierde şi reintră în
sistemul naţional.
Pasul şase constă în emiterea
de către dealerul de maşini, în termen de
90 de zile de
la încheierea
contractului
de vânzare
cumpărare,
a facturii de livrare a autovehiculului nou.
Cum se desfăşoară RABLA 2014.
Anul acesta, programul
RABLA 2014 se va desfăşura
diferit, pe bază de tichete electronice. Fiecare persoană care
vrea să-şi dea la REMAT
maşina va primi un tichet
electronic, pe care îl va putea
folosi pentru a-şi cumpăra o
maşină nouă sau îl va putea

vinde în prima zi când îl
primeşte.
Pentru prima dată de la
introducerea programului, tichetele nu vor mai fi acordate
fizic beneficiarilor, ci electronic. Ministerul Mediului va
avea astfel o bază de date unică în care vor fi înregistraţi
cei care îşi casează maşinile.
Valoarea unui tichet va fi
de 6.500 de lei, iar tichetul va
putea fi folosit timp de 30 de
zile de când a fost emis. Distribuţia tichetelor nu se va mai
face pe judeţe, ci în funcţie
de cerere, tichetele electronice
vor fi extrase dintr-o bază de
date naţională de dealerii auto,
pe măsură ce se înscriu solicitanţii.
În anul 2014, Administraţia
Fondului pentru Mediu va
aloca un număr de 20.000 de
tichete.

