C

Ziar Gratuit
Cioban împuşcat
de trei ori
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Fostul primar din Augustin,
Tokos Jossef, spune că l-a
prins pe cioban în timp ce
păştea oile pe terenul său.

Punct important
pentru FC Braşov
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Finanţare

pentru aeroport şi spital
Consiliul Judeţean Braşov a primit oferte de împrumut din partea
a trei bănci pentru a continua investiţiile la cele două obiective majore

FC Braşov a obţinut aseară
un punct foarte important,
la Chiajna, cu Viitorul
Constanţa, scor 0-0.

Filme de artă
la Cinematecă
pag. 10

Şi în această săptămână
cinefilii pot vedea pelicule
de artă celebre la sala de
proiecţii de la Patria.

VALUTĂ

Euro
4,4695
USD
3,2336
Gram Aur 137,6692

METEO

Parţial noros
4°C /10°C

Potrivit vicepreşedintelui CJ, Mihai
Pascu, cele trei oferte au fost depuse
de CEC Bank, BRD şi Unicredit
Ţiriac Bank. Consiliul Judeţean a
aprobat în februarie accesarea unui

credit de 29,432 milioane lei (6,5 milioane de euro conform cursului din
27 ianuarie), destinat cofinanţării principalelor obiective de investiţii stabilite
pentru acest an. Din acest credit, suma

de cinci milioane de euro va fi folosită
pentru acoperirea cheltuielilor legate
de etapa a treia de construire a
Aeroportului Internaţional Braşov–
Ghimbav. Restul de 1,5 milioane de

Licitaţie pentru spaţii verzi

Chiriile „au intrat la apă”

În acest an, Primăria Braşov
a alocat un buget de 1,5 milioane lei pentru flori şi spaţii
verzi, urmând ca în luna mai
să fie organizată o licitaţie
pentru amenajarea spaţiilor
verzi. „Pentru anul în curs, pe
achiziţie de material dendrologic, unde intră puieţi, gard

Dacă în 2008 ajungeai să plăteşti şi 250 – 300 de euro
pentru o garsonieră din buricul târgului, acum o unitate
locativă monocamerală din
Centrul vechi poate fi închiriată cu cel puţin 180 de euro
pe lună, potrivit imobiliare.ro
În Braşov, pentru o garsonie-

viu şi flori, avem un buget de
1,5 milioane lei, dar asta nu
înseamnă că va fi cheltuită
toată această sumă. În prezent,
suntem în procedura de licitaţie, care se va desfăşura în
cursul lunii mai”, spune Sorin
Toarcea, purtător de cuvânt
al Primăriei.
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euro (aproximativ 6,8 milioane lei)
va fi destinată lucrărilor de reamenajare şi modernizare a corpului B al
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.
pag. 2

ră din Centrul Civic, amplasată în bloc vechi şi cu o suprafaţă de 35 de metri pătraţi,
proprietarul solicită o sumă
de 190 de euro pe lună. Un
preţ chiar mai mic, respectiv
150 de euro pe lună, este cerut pentru un apartament cu
două camere.
pag. 4
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Verdict în vinerea mare pentru „Nași”
Controlorii de tren cercetaţi pentru corupţie de procurorii braşoveni află, în Vinerea Mare, dacă îşi vor petrece sau nu Sfintele Paşti după gratii. Contestaţia
acuzării în cazul controlorilor de tren lăsaţi liberi de o
instanţă a Tribunalului din Braşov se va judeca la Curtea de Apel. Magistraţii instanţei de fond au respins
propunerile de arestare preventivă pentru 13 dintre
suspecţii din dosar, iar decizia a fost atacată prin contestaţie. Pentru alţi doi învinuiţi nu s-a cerut arestarea.
Suspecţii sunt acuzaţi de luare de mită şi abuz în serviciu. Controlorii de tren sunt bănuiţi că au încasat
ilegal sume cuprinse între 10 şi 60 de lei, în funcţie
de rută, de la fiecare dintre călătorii fără bilete. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează în cazul „naşilor” până
când instanţele de judecată vor pronunţa sentinţe definitive.

Șef nou la Gruparea Mobilă de Jandarmi Brașov
Colonelul Cristian Paliştan este noul şef al Grupării de
Jandarmi Mobilă „Burebista“ Braşov, după ce col. Alexandru Marc s-a pensionat. Numirea în funcţie s-a făcut
într-un cadru festiv, la sediul unităţii. El este absolvent
al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
- Facultatea de Drept, licenţiat în ştiinţe juridice.
Vacanța de primăvară nu s-a prelungit! Ministerul Educației
Naționale a precizat prin intermediul unui comunicat
remis presei că vacanța de primăvară a elevilor din
sistemul de învățământ preuniversitar nu s-a prelungit,
ci se desfășoară în perioada 12 - 22 aprilie. „Ministerul
Educației Naționale precizează că vacanța de primăvară pentru elevii din învățământul preuniversitar se
desfășoară în perioada 12 aprilie - 22 aprilie, în conformitate cu Ordinul de ministru privind structura anului
școlar 2013-2014. Cursurile urmează să se reia, în
toată țara, miercuri, 23 aprilie”, subliniază MEN. Precizarea vine ca urmare a unei informații „false”, apărută
pe un site și preluată „de mai multe surse”.
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Oferte bancare pentru
aeroport și Spitalul Județean
Consiliul Judeţean Braşov a primit oferte de
împrumut din partea a
trei bănci pentru a continua lucrările la Aeroportul Internaţional
Braşov-Ghimbav şi reabilitarea corpului B al
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.
Potrivit vicepreşedintelui
CJ, Mihai Pascu, cele trei
oferte au fost depuse de CEC
Bank, BRD şi Unicredit Ţiriac Bank. Consiliul Judeţean
a aprobat în februarie accesarea unui credit de 29,432
milioane lei (6,5 milioane de
euro conform cursului din 27
ianuarie), destinat cofinanţării
principalelor obiective de investiţie stabilite pentru acest
an.
„În următoarea perioadă
vom evalua cele trei oferte şi
vom stabili câştigătorul contractului“, a declarat Mihai
Pascu. În urma evaluării celor
trei oferte şi a condiţiilor im-

Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Mihai Pascu, a anunțat că va fi
aleasă cea mai bună ofertă din punct de vedere economic
puse de bănci pentru creditare, Consiliul Judeţean va decide cu cine va semna
contractul pentru accesarea

sumei de 29,432 milioane lei.
Creditul va fi returnat în zece
ani.
Din acest credit, suma de

cinci milioane de euro va fi
folosită pentru acoperirea
cheltuielilor legate de etapa a
treia de construire a Aeroportului Internaţional BraşovGhimbav. Cu aceşti bani se
vor realiza, printre altele, la
aeroport, platforma de parcare a aeronavelor, turnul de
control, terminalul pentru pasageri, remiza pentru pompieri, uzina electrică şi postul
de transformare sau drumul
tehnologic. Reamintim că la
începutul acestei luni constructorul a redeschis şantierul
de la pista aeroportului, în vederea turnării stratului final
de beton. Dacă condiţiile meteo vor fi bune în continuare,
în maximum trei luni toată
pista va fi gata.
Restul de 1,5 milioane de
euro (aproximativ 6,8 milioane lei) din finanţarea pe care
o va accesa Consiliul Judeţean
va fi destinată lucrărilor de
reamenajare şi modernizare
a corpului B al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.

Trenuri suplimentare de Paşti şi 1 Mai

CFR Călători a anuntʼat că
un număr de 17 trenuri Regio
şi InterRegio vor circula suplimentar începând de joi până
pe 5 mai, cu ocazia sărbătorilor
de Paşti şi 1 Mai. În unele zile
libere din această perioadă unele trenuri nu vor circula însă.
Până la sfârşitul acestei luni,
vor circula suplimentar următoarele trenuri:
- în zilele de joi, 17 aprilie
şi luni, 21 aprilie - IR 1736
Cluj-Napoca (pl. 07.40) - Teiuş
- Sibiu - Râmnicu Vâlcea (sos.
13.59) şi IR 1737 Râmnicu
Vâlcea (pl. 15.15) - Sibiu - Teiuş - Cluj-Napoca (sos. 21.55),
-sâmbătă, 19 aprilie - IR
12653 Bucureşti Nord (pl.

21.30) - Paşcani
(pl. 03.50) - Târgu
Frumos - Iaşi (sos
04.53), pe distanţa
Bucureşti Nord Paşcani IR 12653
este ataşat la trenul
IR 1653 Bucureşti
Nord - Paşcani Vatra Dornei Băi,
- luni, 21 aprilie
- IR 11091 Bucureşti Nord (pl.
12.15) - Craiova (sos. 15.45),
R 2085 Craiova (pl. 14.15) Filiaşi (pl. 15.13) - Petroşani
(sos. 18.33) şi R 2086 Petroşani (pl. 19.15) - Filiaşi (pl.
22.51) - Craiova (sos. 23.36),
-marţi, 29 aprilie - R
13804 Feteşti (pl. 22.00) Lehliu - Bucureşti Nord (sos.
23.59).
De asemenea, vor circula suplimentar
-în perioada 29/30 aprilie
- 03/04 mai - IR 1696/-1 Timişoara Nord (pl. 22.10) - Bucureşti Nord (pl. 07.50) Constanţa (pl. 11.05) - Mangalia (sos. 12.29), IR 1822/-1
Arad (pl. 18.55) - Bucureşti

Nord (pl. 06.20) - Constanţa
(pl. 09.35) - Mangalia (sos.
11.01), IR 1862/-1 Iaşi (pl.
22.05) - Constanţa (pl. 18.10)
- Mangalia (sos. 09.40),
- în perioada 30 aprilie 04 mai - R 13801 Bucureşti
Nord (pl. 02.30) - Constanţa
(pl. 06.38) - Mangalia (sos.
08.06) şi R 13802 Mangalia
(pl. 17.30) - Constanţa (pl
19.10) - Bucureşti Nord (sos.
22.50), în perioada 30 aprilie
- 5 mai - R 13811 Bucureşti
Obor (pl. 06.05) - Feteşti Constanţa (sos. 11.09),
-în perioada 30/31 aprilie
- 04/05 mai - IR 1695/-2 Mangalia (pl. 16.33) - Constanţa
(pl.18.20) - Bucureşti Nord (pl.
21.45) - Timişoara Nord (sos.
07.02), IR 1821/-2 Mangalia
(pl. 18.18) - Constanţa (pl.
20.05) - Bucureşti Nord
(pl.23.45) - Arad (sos. 10.30),
IR 1861/-2 Mangalia (pl.
20.07) - Constanţa (pl. 21.42)
- Iaşi (sos. 08.12 ) şi
- luni, 05 mai - R 13803
Bucureşti Nord (pl. 02.30) Lehliu - Feteşti.

Vremea se răceşte accentuat
Meteorologii au emis o informare de răcire accentuată
şi precipitaţii. Informarea este
valabilă in această dimineatʼă
de la ora 3.00 dimineatʼa până
joi la ora 15.00.

Conform meteorologilor, în
intervalul menţionat va ploua
în cea mai mare parte a ţării,
iar în zona montană vor fi şi
precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Local cantităţile

de apă vor depăşi 15 l/mp în
24 de ore.
Temperaturile vor scădea accentuat, iar în regiunile extracarpatice vremea va deveni rece
pentru această perioadă.
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Fostul primar din Augustin
și-a împușcat un consătean
Incidentul s-a petrecut
chiar în Duminica Floriilor. Scandalul ar fi pornit
după ce victima a intrat
cu oile la păscut pe terenul fostului edil al localităţii Augustin.
Cinci focuri de armă au fost
trase de la o distanţă de aproximativ zece metri. Din fericire
însă, arma folosită era neletală,
iar bărbatul împuşcat este în afara oricărui pericol.
Victima a ajuns la Spitalul
Clinic Judeţean din Braşov cu
răni în zona pieptului şi a picioarelor.
Fostul primar Tokos Jossefsusţine că terenul este al lui şi
nu este pentru prima dată când
îl surprinde pe cioban pe
terenul său. A făcut în acest sens
chiar mai multe sesizări către
Poliţie. Mai mult, spune că a
tras cu un pistol cu bile de cau-

ciuc, pentru a se apăra, după
ce a fost atacat cu un cuţit
de omul venit cu turma la
păscut.
„Am venitul cu băiatul
meu încoace. Ciobanul era
beat și dormea în mijlocul
tarlalei. Am făcut niște fotografii cu oile pe loc. Băiatul
a sunat între timp la 112 și
a anunțat incidentul. Am
vorbit și cu șeful de Post. Și
în momentul în care am vrut
să ne retragem, să mergem
acasă, s-a trezit ciobanul. Și
când l-am întrebat dacă am
plătit împreună aratul și semănatul terenului, atunci șia dus mâna la spate și a
scos un cuțit cu care m-a tăiat la mână” a declarat Tokos Jossef, fostul primar din
Augustin.
Poliţia a început o anchetă, iar fostul edil a rămas Fostul primar din Augustin, Tokos Jossef, spune că l-a prins pe cioban în timp ce păştea oile pe terenul său
fără permisul de port-armă.

S-a răsturnat cu TIR-ul pe DN13
Un bărbat de 63 ani, care
conducea un autotractor cu
remorcă dinspre Brașov spre

Rupea, a pierdut, în comuna
Măieruş, controlul asupra volanului și autovehiculul con-

dus de el s-a răsturnat în afara
carosabilului. În urma accidentului, şoferul a rămas încarcerat în cabina TIR-ului.
„Şoferul TIR-ului a rămas
prins în cabină, iar colegii au
spart geamul pentru a-l scoate. A fost pus apoi pe o targă
şi transportat la spital cu un
echipaj
SMURD.
Era
conştient şi stabil hemodinamic şi respirator”, a spus lt.
Ciprian Sfreja, purtător de cuvînt al ISU Braşov. Accidentul s-a petrecut ieri dimineaţă
în jurul orei 07.30.
Politʼiștii rutieri continuă
cercetările pentru stabilirea
împrejurărilor exacte în care
s-a produs accidentul.

Motociclist mort la Budila!
Tragedie ieri dimineatʼă la
Budila. Oamenii legii au fost
anuntʼati, în jurul orei 7.00, la

serviciul 112, că un motociclist
a decedat după ce a căzut cu
motocicleta pe un drum fore-

stier din localitate, iar motocicleta a căzut peste el.
„Este vorba despre un accident care s-a produs pe drumul Valea Morii, care face
legătura între Budila și comuna Valea Băzăului. Un tânăr de 24 de ani conducea o
motocicletă și s-a răsturnat,
pentru că nu a adaptat viteza.
Mai mult, nu purta nici case
de protecție. Se pare că a și
băut azi-noapte, dar urmează
să vedem, în urma autopsiei”,
a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, cms. șef
Liviu Naghi.

„Din primele verificări
efectuate de polițiști a rezultat faptul că duminică, în
jurul orei 17.00, pe un teren
agricol din comună, a izbucnit un conflict între doi
localnici. Unul dintre ei a
împușcat victima cu un pistol cu proiectile din cauciuc,
aceasta fiind transportată
ulterior la spital. Arma și
muniția aferentă, care erau
deținute în mod legal de
agresor, precum și permisul
port armă, au fost ridicate
de polițiști” a declarat Liviu
Naghi, purtător de cuvânt
al IPJ Braşov.
Agresorul a fost dus la
audieri. Deocamdată, el
este cercetat pentru uz
ilegal de armă, dar în funcţie de concluziile medicilor,
i s-ar putea aduce şi alte
acuzaţii.
Diana Bjoza

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Vacanţă în siguranţă!
Pentru că se întâmplă
ca în perioada vacanţei copiii dumneavoastră să rămână mai
mult timp singuri, discutaţi din nou cu aceştia despre ce au voie
să facă sau ce să nu
facă pentru a nu fi implicaţi în evenimente
nedorite.
◾ Asiguraţi-vă că ştiu:
– să îşi spună numele
complet, adresa şi numărul de telefon;
– ce să facă în caz de urgenţă;
– să vă găsească folosind
telefonul mobil.
◾ Este indicat ca cei mici să
poată suna/merge la un vecin
de încredere în cazul în care
le este frică, se simt ameninţaţi sau au o urgenţă.
◾ Învăţaţi-i să ţină uşa casei închisă, să nu o deschidă sau
să vorbească cu necunoscuţi
care sună la uşă, în timp ce
sunt singuri acasă.
◾ În cazul în care aţi rugat o
cunoştinţă să treacă să-i verifice, asiguraţi-vă că aceştia
se simt în siguranţă cu persoana respectivă.

◾ Asiguraţi-vă că nu vor spune
persoanelor care sună la telefon că sunt singuri acasă.
◾ Este bine să vă spună când
pleacă de acasă, unde merg
şi în cât timp se întorc. Ar
trebui să cunoaşteţi dacă invită acasă prieteni sau colegi.
◾ Nu-i lăsaţi pe cei mici să se
joace nesupravegheaţi mai
ales în zonele aglomerate,
cum ar fi mall-uri, cinematografe, parcuri de distracţie
etc. – acestea nu sunt locuri
în care copiii dumneavoastră sunt în siguranţă.
◾ Ascultaţi ceea ce vă spun copiii şi comunicaţi cât mai
mult cu ei. Învăţaţi-i să re-

◾

◾
◾

◾

cunoască situaţiile periculoase sau deranjante şi repetaţi cu ei modalităţi de ieşire
din acestea. Trebuie să ştie
că pot spune dacă ceva/cineva le provoacă frică, confuzie, derută sau jenă.
Atunci când sunt pe stradă
(în calitate de pietoni sau biciclişti), să respecte cu stricteţe regulile de circulaţie.
Nu-i trimiteţi singuri la cumpărături mai ales în locuri
pe care nu le cunosc.
Asiguraţi-vă că vor spune întotdeauna NU persoanelor
care, sub diferite pretexte, le
cer să-i însoţească.
Învăţaţi-i că există întotdeauna cineva care îi poate ajuta.
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Flash economic
Categorie nouă de pensie
Conform unui proiect de lege care se află deja în Parlament, fiecare român va putea beneficia de un nou tip de
pensie, pensia ocupaţională, dacă va contribui timp de
cel puţin şapte ani la acest sistem. Această contribuţie
este scutită de taxe şi impozite. Potrivit propunerii, maxim
15% din salariul brut poate să meargă în acest sistem
de pensii ocupaţionale. Aceste pensii vor putea fi ridicate
de români după ce împlinesc vârsta de 60 de ani şi lear putea creşte veniturile chiar şi cu 50%. Dacă banii
sunt retraşi înainte de împlinirea acestei vârste, deponentul nu mai beneficiază de toate beneficiile şi dobânzile
aferente. Iniţiatorii proiectului spun că în acest fel românii
vor fi învăţaţi să pună deoparte bani şi cred că acest sistem de pensii va mai scădea din presiunea care există
pe pilonul 1 de pensii.

Poți obține și online certificatul constatator electronic
Obținerea online a certificatelor constatatoare şi a furnizărilor de informaţii din registrul comerţului este posibilă
prin intermediului portalului Oficiului Național al Registrului
Comerțului – www.portal.onrc.ro. Noul serviciu electronic
specializat de tip e-Guvernare, InfoCert, a fost dezvoltat
cu scopul de a creşte gradul de operativitate în relaţia
cu beneficiarii serviciilor ONRC (cetățeni, mediu de afaceri, administrație publică, alte entități), prin furnizarea
de documente cu semnătură electronică, în mod automat,
fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile.
Plata se realizează electronic, prin utilizarea unui card
bancar, solicitantul obținând o factură electronică. „ Serviciul InfoCert este o soluție pentru reducerea costurilor
și a timpilor de așteptare pentru solicitanți, și, totodată,
un instrument prin care dorim să încurajăm și să facilităm
utilizarea, de către instituțiile publice, a documentelor
care au ataşată semnătura electronică extinsă”, a declarat
Silvia – Claudia Mihalcea, director general al ONRC.

ECONOMIC

Marţi

Chirii de criză la Brașov
Dacă în 2008 ajungeai
să plăteşti şi 250 – 300
de euro pentru o garsonieră din buricul târgului, acum o unitate
locativă monocamerală
din Centrul vechi poate
fi închiriată cu cel puţin
180 de euro pe lună,
potrivit imobiliare.ro
În Braşov, pentru o garsonieră din Centrul Civic, amplasată în bloc vechi şi cu o
suprafaţă de 35 de metri pătraţi, proprietarul solicită o
sumă de 190 de euro pe lună.
Un preţ chiar mai mic, respectiv 150 de euro pe lună,
este cerut pentru un apartament cu două camere de 58
de metri pătraţi, dar care se
închiriază nemobilat.
Pe de altă parte, tot în Centrul Civic, o unitate locativă
tricamerală, cu o suprafaţă
utilă de 70 de metri pătraţi,
are un preţ cerut de 250 de
euro pe lună.
O situatʼie similară este și
în Capitală, cât şi în celelalte
mari oraşe ale ţării.
„În anul 2008, cu o sumă
de 200 de euro un chiriaș se

Chiriile s-au ieftinit în toate marile orașe, în ultimii cinci ani
putea îndrepta doar spre o
garsonieră într-un cartier nu
foarte bine cotat al Capitalei,
precum Rahova. Valul de ieftiniri declanșat de perioada
de recesiune a lovit și segmentul închirierilor de apartamente, astfel că în momentul
de față un asemenea buget este
acceptabil pentru o garsonieră
din zona Universității din Capitală. O situație asemănătoare poate fi întâlnită și în
celelalte mari orașe ale țări”,
spun cei de la Imobiliare.ro.

De exemplu, în București,
chiriile cerute de proprietarii
de garsoniere pornesc de la
190-200 de euro pe lună.
Pentru apartamentele cu
două camere, pretʼurile pornesc de la un nivel minim de
200 euro/lună, iar pentru
cele cu trei camere,
pretentʼiile proprietarilor încep de la aproximativ 300
euro/lună.
În centrul Timișoarei, chiriile pentru garsoniere pornesc de la 160 euro/lună,

conform Imobiliare.ro. La
două camere, pretʼurile încep
de la 200 euro/lună, iar un
apartament tricameral are o
chirie de 400 euro/lună.
În Cluj-Napoca, chiriile
solicitate pe Imobiliare.ro
pentru garsoniere pornesc
de la 200 euro/lună. Pentru
locuintʼele cu două camere,
pretentʼiile proprietarilor încep de la 250 euro/lună. Chiria pentru o unitate locativă
cu trei camere este de 330
euro/lună.

Noul Cod nu va reduce numărul insolvenţelor
Proiectul de lege al insolvenţei (Codul insolvenţei) ar putea
intra în vigoare în următoarele
zece zile. Principalul scop vizat de iniţiatori este eliminarea
abuzurilor pe care le permite
actuala Lege care reglementează insolvenţa (Legea
85/2006), abuzuri comise atât
de către debitori, cât şi de către
creditori.
Reorganizarea va dura trei ani.
Senatorii şi deputaţii au adus
mai multe amendamente care
vor schimba considerabil procedurile insolvenţei în România. Astfel, potrivit ultimei
variante a Codului, durata planului de reorganizare a unei
companii va fi de trei ani, aşa
cum au cerut practicienii în insolvenţă şi mediul de afaceri,
şi nu de un an. În schimb, perioada de observaţie va fi limitată la un singur an, faţă de

trei ani cât este în prezent. Totodată, cuantumul minim al
creanţei pentru care poate fi
solicitată deschiderea procedurii de insolvenţă va fi de
40.000 lei, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori (cu
excepţia creanţelor salariale).
Pentru angajaţi, valoarea-prag
este de şase salarii medii brute
pe economie pentru fiecare salariat.
Debitorii nu vor mai putea numi
administratorul. O altă schimbare introdusă în Cod îi va împiedica pe debitori să-şi
numească administratori favorabili. Astfel, administratorul
provizoriu va fi numit de unul
dintre creditori, dacă sunt depuse cereri în acest sens, iar
propunerea debitorului va mai
avea prioritate doar în măsura
în care nu există alte cereri.
Dacă nu există solicitări de la

nici una dintre părţi, administratorul provizoriu va fi numit
de judecător.
Nu în ultimul rând, o altă
modificare vizează relaţia dintre debitori şi creditori după
declanşarea insolvenţei. Astfel,
furnizorii vor putea denunţa
contractele într-o perioadă de
maximum trei luni de la deschiderea procedurii, ceea ce
permite firmei aflate în insolvenţă să-şi construiască un plan
de restructurare mai solid, care
să nu poată fi atacat. În schimb,
în cazul în care debitorul nuşi respectă obligaţiile curente
de plată pentru o perioadă mai
mare de 60 de zile, creditorul
respectiv îi va putea cere falimentul. Specialiştii din domeniu nu sunt foarte optimişti și
spun că numărul firmelor care
vor intra în această procedură
nu va scădea.

Asiguratorii vor putea scăpa de ASF
Companiile internaţionale
de asigurări prezente în România, care funcţionează ca
societăţi pe acţiuni, s-ar putea transforma în cel mult
doi ani în sucursale ale companiilor-mamă, respectiv în
entităţi fără personalitate juridică, fără a mai avea obligaţia de a raporta către
Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF), potrivit

specialiştilor în asigurări.
Această schimbare ar putea
avea loc în contextul introducerii din 2016 a noii directive europene Solvency 2,
care revizuieşte modul de
calcul al solvabilităţii şi standardele de managementul
riscului şi care ar putea remodela substanţial industria
de asigurări şi reasigurări autohtonă, notează Agerpres.

Un aspect important al acestei posibile transformări a
companiilor de asigurări este
legat de despăgubirea clienţilor români în cazul unui faliment, aceasta urmând să se
facă prin sistemul de garantare din ţara în care are sediul compania care deţine
sucursala pe piaţa românească, nu prin Fondul de garantare din România.
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Seceta din ultimii ani
afectează „Delta din Carpați“
Complexul
piscicol
Dumbrăviţa este situat
în depresiunea Bârsei,
în bazinul Oltului, la 25
de kilometri de municipiul Braşov.
Datorită biodiversităţii
complexe întâlnite aici, Complexul piscicol Dumbrăviţa
mai este denumit şi „Delta din
Carpaţi“. Aria protejată, situată pe teritoriul comunelor
Dumbrăviţa şi Hălchiu, se întinde pe 420 de hectare, dintre
care 180 de hectare lacul de
acumulare şi un complex de
heleştee, precum şi zona din
imediata vecinătate a luciului
de apă acoperită cu plante
emerse, stufăriş, păpuriş, rogoz, pâlcuri de salcie, fâneţe
şi păşuni.
Fiind un paradis al păsărilor
sălbatice, în rezervaţie au fost
identificate până în prezent

”În Delta din Carpați” trăiesc cele mai mari efective de egrete observate în Transilvania
peste 213 specii dintre care
196 protejate. Dintre speciile
protejate care pot fi observate
sunt raţa roşie, barza albă, barza neagră, stârcul roşu, cufundarul mic, acvila ţipătoare,
stârcul pitic. Întreaga arie re-

prezintă cel mai important loc
de concentrare a păsărilor de
apă din judeţul Braşov şi unul
dintre cele mai importante din
centrul ţării. Pentru câteva
specii de păsări cum sunt barza neagră, egreta mică, egreta

mare, califarul alb, este zona
cu cele mai mari efective observate în Transilvania. Aria
protejată este singurul loc din
Transilvania unde cuibăreşte
cormoranul mic şi pescăruşul
cu cap negru, iar stârcul roşu

are cea mai mare populaţie
cuibăritoare din Transilvania.
Din 2012, alte câteva specii
ca stârcul de noapte, stârcul
galben şi egreta mică au început să cuibărească aici. Toamna anului 2013 a prilejuit un
record al zonei şi chiar al
Transilvaniei prin cel mai
mare grup de berze negre în
migraţie, în număr de 80, care
au stat mai multe săptămâni
pe heleşteele de la Dumbrăviţa. Atragerea şi menţinerea lor
o perioadă se datorează unui
management piscicol care ţine
de exigenţele speciei.
Preşedintele filialei Braşov
a Societăţii Ornitologice din
România, prof. Dan Ionescu,
a declarat că aria protejată este
monitorizată, observându-se
că de aproximativ doi ani, din
cauza secetei în zona Rotbav,
care aparţine de aria protejată,
au început să dispară câteva

bălţi.
„Este un mare semnal de
alarmă pe care îl tragem pentru a vedea ce se poate face
având în vedere că
schimbările climatice sunt din
ce în ce mai accentuate. Dacă
la Braşov nu au fost probleme
cu precipitaţiile, în zonă precipitaţiile fiind în limite normale, de doi ani observăm că
seceta s-a accentuat şi în
această zonă. Vom continua
să face monitorizări şi observaţii în mod regulat, dar se
pare că, în următorii ani, vor
apărea unele probleme la
această arie protejată din cauza secetei”, a spus prof. Dan
Ionescu. El a adăugat că, în
ultimii ani, pentru turiştii care
vizitează aria protejată se organizează turismul de tip birdwatching, cu un rol educativ
asupra vizitatorilor, în special
al copiilor.

Program de instruire pentru președinții
sau locțiitorii secțiilor de votare
În cursul acestei săptămâni,
Instituţia Prefectului Judeţul
Braşov va finaliza centralizarea cererilor de înscriere pe
listele de propuneri pentru
preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de votare organizate pentru alegerile europarlamen tare din 25 mai 2014. Pentru
cele 447 de secţii organizate
în judeţ, inclusiv pentru a acoperi rezerva necesară unor
eventuale retrageri, sunt necesare cca 990 persoane.
După centralizare, aceste
liste se transmit Autorităţii
Electorale Permanente în vederea avizării. În procedura

de avizare pot intra doar persoanele care au întocmit cereri de înscriere şi care figurează în evidenţele AEP că au
exercitat funcţia de preşedinte
sau locţiitor la cel puţin un
scrutin, sau persoanele care
au participat la un program
de instruire organizat de AEP.
Pentru a permite avizarea
de către Autoritatea Electo rală Permanentă a persoanelor care nu au mai exercitat funcţia de preşedinte sau
locţiitor la un scrutin anterior, Filiala Centru – Braşov
a Autorităţii Electorale Permanente va organiza un pro-

gram de instruire destinat
acestei categorii de persoane. Programul de instruire
va avea loc miercuri, 16
aprilie 2014, ora 16.00 la
Opera Braşov din str. Bisericii Române nr. 51.
După obţinerea avizului
prevăzut de lege, listele de
propuneri vor fi înaintate Tribunalului Braşov, care în data
de 15 mai 2014 va proceda
la desemnarea prin tragere la
sorţi a persoanelor care vor
îndeplini funcţia de preşedinte sau locţiitor al birourilor
electorale ale secţiilor de votare.

„Job Shadowing Day”, la Prefectură
Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, având partener Consiliul Judeţean al Elevilor, desfăşoară progra mul „Job Shadowing Day”,
sub sloganul ,,Alături de
conducătorii de azi conturăm orizonturi pentru leaderii de mâine”.
În cadrul acestui proiect,
astăzi, 15 aprilie 2014, 19
elevi ai liceelor braşovene
se vor afla la Instituţia Prefectului Judeţul Braşov pentru a cunoaşte specificul activităţii acesteia.
Programul zilei va cuprin-

de următoarele activităţi:
- Ora 09.00, sala 120 –
şedinţa de lucru a instituţiilor implicate în acţiunea de
monitorizare şi informare
periodică cu privire la activităţile desfăşurate pentru
creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.
- Ora 09.45, sala 120 –
alegerea unui „PREFECT
PENTRU O ZI”. Desfăşurarea unei dezbateri, moderate de Prefectul ales din
rândul elevilor, având ca

temă întocmirea unui Regulament de organizare şi
funcţionare a Consiliului
Onorific al Prefectului, format din elevi braşoveni.
Discuţii libere cu reprezentanţi ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere
Antidrog al Judeţului Braşov.
- Ora 11.00 – vizitarea
birourilor din cadrul instituţiei.
-Ora 11.30 - Biroul Prefectului Judeţului Braşov –
înmânarea diplomelor de
participare.
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Vederi de colecţie
din Braşov

O imagine inedită din istoria Braşovului,
un cadru suprins dintr-un unghi care suprinde atât Biserica Reformată dărâmată
în 1962, dar şi Hotelul Aro. Proiectată de
arhitectul Alpár Ignácz, ridicată în doi
ani, biserica a fost inaugurată la 24 august
1892 de episcopul Szász Domokos. În
toamna anului 1963 biserica reformată
a fost făcută una cu pamantul. Astazi numai o placă comemorativă arată locul fostei biserici în spaţiul verde de lângă
Hotelul Aro Palace. De altfel, Hotelul Aro
Palace a fost inaugurat cu mare fast în
1939, iar în anul 1963 a fost extins prin
construcţia unui nou corp de clădire.
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Licitaţie pentru
amenajarea spaţiilor verzi
Primăria a alocat 1,5 milioane lei pentru flori şi plante ornamentale
În acest an, Primăria Braşov a alocat un buget de
1,5 milioane lei pentru flori
şi spaţii verzi, urmând ca în
luna mai să fie organizată o
licitaţie pentru amenajarea
spaţiilor verzi.
„Pentru anul în curs, pe
achiziţie de material dendrologic, unde intră puieţi, gard
viu şi flori, avem un buget de
1,5 milioane lei, dar asta nu
înseamnă că vor fi cheltuită
toată această sumă. În prezent,
suntem în procedura de licitaţie
pentru amenajarea spaţiilor
verzi, care se va desfăşura în
cursul lunii mai”, spune Sorin
Toarcea, purtător de cuvânt al
Primăriei Braşov.
Firma care va câştiga licitaţia pentru amenajarea spaţiilor verzi va semna cu
municipalitatea un contractcadru pe o perioadă de patru
ani. Până în prezent, a existat
un contract de concesiune cu

Pelerinaj de Paşte
la Sâmbăta de Sus
Peste 6000 de pelerini sunt
aşteptaţi să petreacă sărbătorile de Paşte la Mănăstirea
Constantin Brâncoveanu din
Sâmbăta de Sus. Cei care
doresc să se cazeze la mănastire, trebuie să ştie că au
parte de condiţii de pensiune. Clădirea dispune de 64
de camere, dintre care şase
de tip apartament şi chiar de
două şi trei paturi. Apartamentele sunt dotate cu sufragerie, dormitor, balcon,
baie, minibucătărie şi TV prin
Satelit. O cameră cu două

paturi şi baie costă 80 de lei,
una cu trei paturi se ridică la
100 de lei, iar un apartament
cu balcon, TV-LCD şi baie
ajunge la 150 de lei pe zi. În
ceea ce priveşte masa, turiştii care vin să se cazeze la
Mânăstirea Brâncoveanu au
parte de meniuri regeşti, pregătite în bucătăria acesteia.
Un meniu complet costă 55
de lei pe zi de persoană.
Pensiunile din zonă au şi ele
oferte bogate. Trei nopţi de
cazare de Paşte costă între
250 şi 450 de lei.

Donează şi tu sânge
în Săptămâna Mare!

o firmă, însă acesta a expirat
şi este nevoie de organizarea
unei noi licitaţii.
Pe lângă sumele care vor
fi cheltuite pentru amenaja-

rea rodurilor de flori din parcuri sau sensuri giratorii,
municipalitatea are la dispoziţie 200.000 de fire de gard
viu şi aproximativ 1.500 de

Simpozionul naţional
„Şcoala şi grădiniţa – parteneri
în educaţie”, la Braşov
La Şcoala Gimnazială
Nr. 25 a avut loc Simpozionul
naţional „Şcoala şi grădiniţaparteneri în educaţie”, care se
află la cea de-a treia ediţie.
Simpozionul a urmărit diseminarea de către cadrele didactice a două teme majore.
La prima temă – Noutăţi în
curriculumul pentru clasa pregătitoare şi clasa I – s-au prezentat exemple de bună
practică, vizând strategii menite să faciliteze adaptarea
şcolară. Secţiunea Provocări
ale educaţiei contemporane a
surprins demersurile creative
ale unei educaţii de calitate.
Parteneri în organizarea şi
desfăşurarea acestui simpozion au fost: Şcoala Gimnazială Nr. 25, Grădiniţa
Nr.17-Martinică, Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din
Universitatea Transilvania din
Braşov, Casa Corpului Didactic Braşov, Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov.
Activitatea a debutat cu un
moment artistic susţinut de
elevii clasei a II-a B, coordo-
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naţi de doamna profesor Camelia Vărzaru.
La simpozion s-au înscris
69 de participanţi din ţară şi
din judeţul Braşov. Dezbaterile au reunit profesori din învăţământul preşcolar, şcolar
şi universitar, dar s-au bucurat
şi de participarea activă a elevelor de la Liceul Andrei Mureşanu şi a studentelor de la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei.
O atenţie deosebită s-a
acordat problemelor legate de
colaborarea şcoală-familie
considerându-se că necesitatea de a forma o echipă este
justificată de scopul comun
al acestora: educarea fiinţei

umane în devenire.
Colaborarea dintre Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei şi Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Braşov sa materializat în activităţi de
mentorat susţinute de dascăli
din şcolile braşovene. Asupra
acestei activităţi de practică
s-a facut o cercetare ale cărei
concluzii au fost diseminate
în cadrul simpozionului.
Simpozionul s-a dovedit a
fi o sursă de sugestii şi recomandări privind trecerea de
la activitatea de joc la activitatea de învăţare şi creşterea
calităţii demersului educaţional din învăţământul preuniversitar şi universitar.

puieţi de pomi din diverse
specii, care urmează să fie
plantaţi în parcuri şi pe arterele din oraş.
Sebastian Dan

Din fericire, înainte de sărbători, fie ele pascale sau
de iarnă, mulţi dintre braşoveni îşi amintesc şi de cei
ce sunt pe patul de spital şi
au nevoie de transfuzii sanguine. Mulţi dintre braşoveni
au recunoscut foarte deschis că se tem să ajungă la
Centrul de Transfuzii pentru
că nu cunosc foarte multe
lucruri despre această procedura. România este una
dintre ţările europene cu cei

mai puţini donatori voluntari,
cam 1%. În schimb, în Danemarca procentul este de
10%, în Germania 6, iar în
Anglia 9. Aceste statistici
arată că populaţia din ţară
noastră nu este informată
suficient asupra necesităţii
de a dona. La Braşov, situaţia, cel puţin pentru moment
este bună. Centrul de Transfuzie sanguină este situat în
str. Dr. Victor Babeş nr. 21.

Anca Lăutaru
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O nouă teorie despre
apariţia vieţii pe pământ

Unul din cele mai mari
mistere ale umanităţii
este originea vieţii pe
Terra.
Unii cercetători susţin că
viaţa a apărut, în urmă cu
aproximativ 3,8 miliarde
de ani, în gheizerele aflate
la mare adâncime, într-un
mediu bogat în hidrogen,
dioxid de carbon şi sulf.
Un element central în
această teorie îl are un
compus numit „metane-

tiol”, care
este un precursor geologic al
enzimei Acetil-CoA,
prezentă în multe organisme, inclusiv oameni, şi
foarte importantă pentru
metabolism. Cercetătorii
cred că acest compus este
abundent în zonele în care
este prezent mult hidrogen, transmite TG Daily.
Un nou studiu, realizat
de geochimiştii Eoghan
Reeves, Jeff Seewald şi Jill
McDermott de la Woods
Hole Oceanographic Institution (WHOI), încearcă
să vadă dacă există o legă-

tură între aceste gheizere
subacvatice şi viaţă.
Echipa a aflat unde este
abundent metanetiolul în
38 de gheizere din zone diferite ale lumii. Echipa
condusă de Reeves a constatat că acest compus se
găseşte, paradoxal, în cantităţi limitate în gheizerele
în care hidrogenul este
abundent şi în cantităţi
mai mari acolo unde este
mai puţin hidrogen. De
asemenea, compusul este
mai des întâlnit acolo unde
apa are o temperatură mai
mică de 200 de grade Celsius. Concluzia noului stu-

diu este că
acest compus se
formează acolo unde
există viaţă şi nu neaparat
el stă la baza vieţii pe Terra.
Descoperirea va ajuta în
operaţiunile de căutare a
vieţii pe alte planete. Oamenii de ştiinţă vor trebui
să măsoare prima dată
cantitatea de metanetiol
dintr-un loc, deoarece
acesta este un indicator al
prezenţei vieţii.
În ceea ce priveşte originea vieţii, aceasta ar fi putut apărea în gheizerele
subacvatice, potrivit cercetătorilor de la WHOI, însă
misterul rămâne în continuare.
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Pe scurt
Este dovedit! Una dintre culori nu există de fapt
Oamenii de ştiinţă ne anunţă că de fapt rozul nu există,
sau există doar în mintea noastră. Rozul este o combinaţie
dintre roşu şi violet, două culori la care, dacă te uiţi la
un curcubeu, sunt situate în capete diferite, susţine profesorul britanic Robert Krulwich. Culoarea ia naştere în
ochii şi în mintea noastră. Atunci când te uiţi la un obiect
roz, tu vezi, de fapt, lungimi de undă ale luminii. Rozul
apare datorită unor lungimi de undă ale luminii ce sunt
reflectate, în timp ce altele sunt absorbite sau şterse şi
se formează pigmenţi. Aşadar, rozul este o culoare care
se reflectă şi nu transmisivă, pe care o poţi percepe datorită luminii ce pică pe obiecte. Primul care a venit să
contrazică acest lucru a fost Jill Morton, profesoară la
Universitatea din Hawai,

Aproape 170.000 de brașoveni au cont pe Facebook
Numărul românilor care au cont pe Facebook a ajuns,
în aprilie, la 7,2 milioane, în creștere cu 2,85% față de
ultima raportare din februarie, arată datele cuantificate
de facebrands. Din totalul utilizatorilor, 93,6% (6.739.140
persoane) își setaseră orașul, iar cei mai mulți deținători
de cont Facebook provin din București, cu 1,48 milioane
de persoane (21,97% din total), urmați de cei din ClujNapoca (260.040 persoane, 3,86%), Timișoara și Iași
(câte 260.000 persoane, 3,86%). Brașov cu 169.200 de
utilizatori, 2.51% se situa la nivel national pe locul șase
după Constanța cu 207.900 de utilizatori și Craiova cu
172.480. Potrivit statisticii Facebrands, persoanele cu
vârste cuprinse între 25-34 de ani (29,8% din total) dețin
supremația la capitolul accesării cu frecvență ridicată a
Facebook. Pe locurile următoare se situează persoanele
cu vârste între 35 și 44 de ani (17,4%) și cele între 13
și 17 ani (13,5%). Raportul dintre persoanele care utilizează Facebook este în favoarea bărbaților (cu 65% dintre conturi). Femeile îl utilizează în proporție de 35%.

Cum arată „Piramida Apocalipsei”
Un proiect al armatei americane, realizat în timpul Războiului Civil, pare de domeniul
SF. Piramida şi ciudatele „silozuri” din apropiere au fost construite de americani drept un
sistem radar pentru apărare antiaeriană şi rachete balistice, cu
focoase nucleare.
Construcţiile fac parte din
Programul Safeguard, lansat în
anii 60, pentru a apăra Statele
Unite în cazul în care Rusia ar
fi lansat rachete balistice.
Piramida şi restul complexului se află în pustiu, în Nekoma,
Dakota de Nord şi realizarea
proiectului a costat 6 miliarde
de dolari.
În „silozurile” de lângă pira-

midă erau ascunse sistemele de
lansare a rachetelor sol-aer, dotate cu focos nuclear. În piramidă
se afla radarul pentru detectarea
rachetelor care ar fi fost lansate
din Rusia, pentru a preveni astfel

o „apocalipsa nucleară”.
Din cauza riscului mare pe
care îl presupunea deţinerea
unor rachete cu focos nuclear,
programul a fost ulterior abandonat.

Mafioții sunt mai sensibili și mai
orientați spre familie decât alți infractori
Un studiu realizat în rândul
detʼinutʼilor dintr-o închisoare
din Palermo (Sicilia) a indicat că, spre deosebire de
ceilaltʼi detʼinutʼi violentʼi, infractorii care aveau legături
cu mafia nu erau psihopatʼi.
Cercetarea, publicată în revista „Descoperă”, a descoperit că mafiotʼii aveau
tendintʼa de a-și împărtʼi viatʼa
în două: pe de-o parte
activitătʼile lor penale, iar pe
de alta, sentimentele fatʼă de
rude și prieteni.

Aproximativ jumătate dintre mafiotʼii chestionatʼi se
aflau în închisoare pentru
infractʼiuni violente, un sfert
erau criminali, iar restul fuseseră condamnatʼi pentru
infractʼiuni cum ar fi răpirea,
traficul de droguri și frauda.
Mai mult, în timpul interviurilor, mafiotʼii și-au exprimat de multe ori preocuparea
pentru copiii și familiile lor,
cărora nu au încetat să le scrie
și pe care le sună mereu. Cercetătorii italieni au analizat

răspunsurile a 30 de mafiotʼi
și 39 de persoane condamnate pentru alte infractʼiuni.
Subiectʼii au fost analizatʼi psihologic, folosind un sistem de
evaluare numit „Hare Psychopaty Checklist”(PCL-R),
care evaluează caracteristicile
psihotice ale unei persoane.
Cei care primesc un scor
de peste 30 sunt consideratʼi
psihopatʼi, însă nici unul dintre membrii mafiei participantʼi la studiu nu a depășit
acest scor.
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Gane out, Hârlab in!

Corona Brașov are antrenor nou!

Lanterna primei ligi de fotbal, Corona
Brașov, are începând de ieri o nouă bancă
tehnică. Adrian Hârlab a fost numit antrenor principal și va fi ajutat în calitate
de secund de Daniel Bona, tehnician care
a promovat echipa în primul eșalon. Ionel
Gane - principal, George Bitʼă - secund și
Ovidiu Ceclan - care s-a ocupat de pregătirea portarilor, și-au reziliat pe cale
amiabilă contractele cu cei de la Corona.
Acord de ambele părți. Chiar dacă matematic ar mai fi existat șanse, cei de la Corona erau deja retrogradatʼi, datorită
dosarului incomplet de licentʼiere. Chiar
și în aceste conditʼii, lipsa rezultatelor i-au
făcut pe oficialii Coronei să renuntʼe la
fosta formulă tehnică. Jerry Gane declarase
în mai multe rânduri că nu este exclus să
continue la Corona, dacă cei din conducere
vor prezenta un plan de viitor serios.
La greu și lângă Corona! Când spui Adrian
Hârlab, te gândești la... mantaua de vreme
rea! Așa este cunoscut sub Tâmpa tehnicianul care a fost chemat de FC Brașov
atunci când echipa dăduse de greu! „Cei
de la Corona m-au solicitat să pregătesc
echipa până la finele campionatului. Chiar
dacă echipa este retrogradată, îmi doresc
să mențin o atmosferă bună. Jucătorii trebuie să dovedească în continuare că au
valoare, iar eu m-aș bucura dacă în vară
s-ar transfera la alte echipe din prima
ligă. Vreau ca în acest final de campionat să jucăm mai ofensiv și să dăm
goluri cât mai multe. Vom încerca
să câștigăm cât mai multe jocuri
până la final, de ce nu să-i ajutăm
prin rezultatele noastre pe cei de
la FC Brașov. Îmi doresc ca FC
Brașov să rămână în prima
ligă” a spus Adrian Hârlab.
Noul technician al Coronei a
condus ieri după amiază prima ședintʼă de pregătire.
Se finalizează astăzi. Mariajul dintre Ionel Gane şi Corona Braşov, va lua oficial
sfârşit astăzi. Actele trebuiau semnate ieri, dar toate
formalităţile vor fi finalizate astăzi, cel mai târziu
până la orele prânzului. „Nu
se mai poate întâmpla nimic! Echipa are un nou antrenor, care de altfel a şi făcut
primul antrenament cu băieţii.
Am considerat că la acest moment, Adrian Hârlab este cea mai
bună variantă posibilă pentru noi.
Este un antrenor cu o mare experienţă,
iar cu marea majoritatea a jucătorilor a
mai lucrat. Este posibil să continuăm împreună şi în liga a doua. Vreau să termi-

năm cu fruntea sus acest campionat, apoi,
de la vară în colo vom vedea ce va fi ”
ne-a declarat preşedintele secţiei de fotbal
al clubului Corona, Ciprian Anghel.
Ciudățenii în etapa 27... Situaţie bizară
în ultimele două etape din Liga 1! În
runda a 26-a şi în cele 6 meciuri jucate până aseară din cea de a 27-a
etapă, nu s-a marcat în primele 30
de minute, contraperformanţă întîlnită pentru prima dată în stagiunea curentă. Cel mai rapid gol
în această etapă a fost marcat de
Juan Albin în minutul 36 al partidei
dintre Petrolul şi Gaz Metan. În runda trecută, cea mai rapidă reuşită a
fost în minutul 33. Serediuc a deschis
scorul în minutul 33 al duelului
dintre Chiajna şi Ceahlăul. Doar
6 goluri s-au marcat în primele 6 meciuri ale acestei
etape în Liga 1. 28% din
golurile marcate în
acest sezon au fost
reuşite în primele 30 de
minute.

Adi Hârlab rămâne în continuare manta de vreme rea!

Punct important obţinut de FC Braşov
FC Braşov a obţinut aseară
un punct foarte important, la
Chiajna, în jocul ce a contat
pentru etapa cu numărul 27,
cu Viitorul Constanţa. Ocaziile
partidei au aparţinut stegarilor,
dar tabela a rămas nemodificată
până la finalul jocului:0-0!

După remiza de la Chiajna,
FC Braşov acumulează 27 de
puncte şi ocupă locul 16, la
doar un singur punct distanţă
de ultima poziţie care asigură
şi în sezonul viitor prezenţa
pe prima scenă a fotbalului
românesc. În runda cu numă-

rul 28, galben-negrii vor juca
luni 21 aprilie, pe teren propriu cu Concordia Chiajna.
Tot ieri, într-un alt joc cu implicaţii în zona fierbinte a clasamentului, Universitatea Cluj
a trecut cu 2-1 de FC Botoşani. Lemnaru a reuşit o dublă

pentru gazde (43, penalty şi
73), punctul moldovenilor fiind semnat de Vaşvari în minutul 10. Ultimul joc al etapei
cu numărul 27 a primei ligi
de fotbal, Pandurii Târgu JiuSăgeata Năvodari s-a terminat
după închiderea ediţiei.

Halep staționează, Hănescu avansează! Jucătoarea de tenis
Simona Halep se menţine pe locul 5, cu 4.695 de puncte,
în clasamentul WTA dat publicităţii ieri. Sportiva Sorana
Cîrstea se menţine pe locul 27, cu 1.780 de puncte, iar
Alexandra Cadanţu a coborât de pe locul 61 pe 76, cu 826
de puncte. Potrivit clasamentului oficial, celelalte jucătoare
române ocupă următoarele locuri în Top 200: Monica Niculescu - locul 79 cu 785 de puncte (în coborâre o poziţie),
Irina-Camelia Begu - locul 120 cu 538 de puncte (în coborâre o poziţie) şi Alexandra Dulgheru - locul 132 cu 491
de puncte (în coborâre o poziţie). La dublu, Monica Niculescu a urcat pe locul 33 de pe 38, cu 2.290 de puncte,
Irina-Camelia Begu a coborât de pe 67 pe 68, cu 1.269
de puncte, iar Ioana-Raluca Olaru a coborât de pe 64 pe
69, cu 1.266 de puncte. În ierarhia băieților,Victor Hănescu
a reușit un salt de 13 locuri și a ajuns pe poziția a 76-a în
clasamentul celor mai buni jucători din lume (ATP). Adrian
Ungur se menține pe locul 118, în timp ce Marius Copil a
ajuns pe 165, după ce a urcat două poziții. Podiumul este
neschimbat față de săptămâna trecută, cu Rafael Nadal
lider, urmat de Novak Djokovic și Stanislas Wawrinka. La
dublu, Horia Tecău staționează pe locul 21, în ciuda faptului
că el și olandezul Jean-Julien Rojer au câștigat titlul la Casablanca.
Continuă Wehrs și Dornic la Corona? Campion al României
cu Corona Wolves Brașov, americanul Kevin Wehrs este
dorit insistent de cei de la SAPA Fehervar. Wehrs este în
discuții avansate cu formația maghiară care evoluează în
liga austriaco-maghiaro-croată (EBL). „Este adevărat că
Wehrs se află în discuții cu maghiarii, dar nu este exclus
ca el să continue la Brașov și în sezonul viitor. De asemenea, vom încerca să-i prelungim contractul slovacului
Ivan Dornic, care a dat satsifacție în acest sezon. Alți trei
starnieri, Patrick Polc, Martin Saluga și Juhamatti Hietamaki,
mai au contract cu noi încă un sezon” a declarat aseară,
pe Mix 2 Tv, la emisiunea 100% Sport, președintele ASC
Corona 2010 Brașov, Emilian Cernica.
Dimitrov vine la București! Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov,
locul 14 ATP, a primit wild-card la turneul BRD Năstase
Ţiriac Trophy, au anunţat ieri organizatorii competiţiei pe
pagina de Facebook. Dimitrov, în vârstă de 22 de ani, a
câştigat în cariera sa două turnee ATP, la Stockholm în
2013 şi la Acapulco în acest an. Bulgarul este în acest moment jucătorul cel mai bine clasat care participă la competiţia de la Arenele BNR. În schimb, de la turneul
bucureştean şi-a anunţat retragerea jucătorul sârb Janko
Tipsarevic, locul 90 ATP, din cauza unei accidentări la genunchi. Tenismanul sârb a fost locul 8 ATP, dar a coborât
în clasament în urma unor accidentări care l-au ţinut departe
de teren.Turneul BRD Năstase Ţiriac Trophy va începe la
21 aprilie.
FRF premiază denunțurile! În cadrul unei conferinţe de presă,
preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a dezvăluit că forul
fotbalistic pe care îl conduce încurajează eventualele denunţuri din fotbalul românesc. Mai mult, persoanele care
vor ajuta la deconspirarea cazurilor de corupţie vor intra
într-un program special al Federaţiei şi vor beneficia de anumite răsplăţi. „Vrem să găsim o formulă concretă de recompensare a jucătorilor şi jucătoarelor care ne ajută în acest
demers de a deconspira meciurile trucate. Primul care va
beneficia de asta va fi Marius Postolache”, a spus Răzvan
Burleanu, conducătorul FRF. Fostul jucător al Voinţei Sibiu
a recunoscut faptul că într-unul dintre cantonamentele din
Antalya echipa a jucat în meciuri considerate a fi „blaturi”!
Realul, piperat la prețuri! Cele patru cluburi care vor juca
în semifinalele Champions League au anunțat prețurile biletelor. Surprinzător, cei care vor să vadă semifinalele de
pe „Santiago Bernabeu” și „Vicente Calderon” vor trebui
să scoată din buzunar chiar și de trei ori mai mulți bani
decât suporterii care se vor prezenta pe „Allianz Arena”
sau pe „Stamford Bridge”, la meciurile Bayern – Real și
Chelsea – Atletico. Cel mai ieftin bilet scos la vânzare de
bavarezi costă 35 de euro. Mult mai piperat este prețul în
cazul suporterilor de la Real. Astfel, pe „Santiago Bernabeu”,
la ultimul etaj al arenei madrilene, prețul este de 70 de
euro. După ce abonații Realului își vor achiziționa tichetele
de acces la prețuri speciale, cele eventual rămase nevândute vor avea un preț de până la 900 de euro, cât costă
biletele pentru zonele speciale VIP. Aceeași situație este
și la Atletico: 70 de euro este cel mai ieftin bilet și 250 cel
mai scump dintre acestea, care nu asigură însă intrarea
la categoria VIP.
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Filme de văzut
la Sala Patria
La Sala Patria, la etajul
întâi, a fost inaugurată
o Cinematecă. Aici, de
miercuri până duminică, în fiecare săptămană, cinefilii pot vedea
pelicule de artă celebre.

Miercuri, 16 aprilie
20:00 – Seara filmului european (intrare pe bază de
voucher)
TOTUL DESPRE MAMA MEA –
TODO SOBRE MI MADRE (Spania
1999)
Regia: Pedro Almodóvar
Cu: Cecilia Roth, Marisa
Paredes, Penélope Cruz
Gen film: Drama/ Comedie
neagră
Durata: 101 minute
Joi, 17 aprilie
20:00 – Cinesfera (intrarea
gratuită)

Horoscopul zilei
Berbec. Analizează ce vrea persoana din faţa ta înainte de
a trece la acţiune, aproape sigur nu îţi va spune adevărul în
totalitate. Nu e prea greu să îţi dai seama ce ascunde.
Taur. Astăzi este o zi perfectă pentru a începe să împingi
lucrurile într-o nouă direcţie. Ridică-ţi moralul şi încearcă
să te adaptezi oricărei situaţii în care eşti pus/ă.
Gemeni. Ai multe idei bune astăzi, şi eşti capabil/ă să îi faci
pe cei din jur să îţi vadă adevărata valoare. Este o zi perfectă
pentru colaborări sau călătorii în interes de serviciu.
Rac. Aşteaptă-te la o discuţie în contradictoriu cu un membru
al familiei tale, dar nu te îngrijora pentru că nu e nimic
serios. E posibil ca la mijloc să fie situaţia ta financiară.
Leu. Cei din jurul tău sunt mult mai agreabili astăzi, atât de
mult încât te întrebi dacă nu cumva îşi bat joc de ţine. Nu
asta fac, ci pur şi simplu relaţiile voastre sunt mult mai bune.
Fecioară. Încearcă ceva nou, sălbatic şi diferit astăzi. Atmosfera va fi incendiară dacă aşteptările tale nu sunt atât de
mari ca de obicei.
Balanţă. Încă de dimineaţă realizezi că îţi cere de fapt inima.
Energia pe care o ai te va ajuta să schimbi cursul lucrurilor
şi poate chiar să îţi găseşti un nou drum în viaţă.

◾ MENAJ ÎN TREI
◾ 3-IRON/ BIN-JIP (Coreea,
2004)
Regia: Kim Ki-Duk
Cu: Seung-yeon Lee, Hyunkyoon Lee, Hyuk-ho Kwon |
Gen film: Drama/Romantic
Durata: 88 minute
Vineri, 18 aprilie
20:00 – Seara Dracula Film
Festival (intrare pe baza de
voucher)
◾ UN VÂRCOLAC AMERICAN LA
LONDRA
◾ AN AMERICAN WEREWOLF ÎN
LONDON (Marea Britanie/
SUA1981)

Regia: John Landis
Cu: David Naughton, Jenny
Agutter
Gen film: Horror/Thriller
Durata: 97 minute
Sâmbătă, 19 aprilie
11:00 – Matineu copii (intrarea gratuită)
◾ RATATOUILLE (2007)
Dublat în limba română
Regia: Brad Bird
Gen film: Animaţie
Durata: 110 minute
17:00 – Golden Clasics (intrare pe baza de voucher)
◾ JESUS CHRIST SUPERSTAR
(SUA 1973)

Regia: Norman Jewison
Cu: Ted Neeley, Carl Anderson
Gen film: Opera rock/Muzical
Durata: 108 minute
19:30 – Mari regizori (intrare pe baza de voucher)
◾ ULTIMA ISPITA A LUI IISUS
(THE LAST TEMPTATION OF
CHRIST) (SUA1988)
Regia: Martin Scorsese
Cu: Willem Dafoe, Harvey
Keitel
Gen film: Drama/Ecranizare
Durata: 164 minute
Duminică – ÎNCHIS
(Sărbătoarea de Paşte)

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI
-3D131 minute, Acţiune, Thriller
ora: 21:45
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU -3D102 minute, Acţiune, Război
ora: 15:00

SABOTAJ -PREMIERĂ106 minute, Acţiune, Thriller, Crimă
orele: 16:15, 20:30
Concert Trio Axis Mundi – Sala Patria
ADIO, DAR MAI STAU PUŢIN
Academia de Muzică „Gh. Dima” (AMGD) vă invită să
96 minute, Comedie, Dramă
participaţi la concertul susţinut de Trio Axis Mundi:
ora: 18:30
Aurelian Băcan – clarinet, Rafael Butaru – vioară şi
CĂPITANUL AMERICA: RĂZBOINICUL IERNII
Eva Butean – pian. Concertul are loc în această seară,
-3D– 128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
15 aprilie 2014, de la ora 18, în Sala Patria a
ora: 19:00
Filarmonicii Braşov. Intarea este gratuită.
RIO 2 -3D- -PREMIERĂ101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie, Evenimentul este organizat, în cadrul Proiectului
Academia Sighişoara, de către AMGD şi Asociaţia
Familie (D=dublat, S=subtitrat)
Cultura Viva Sighişoara, cu sprijinul sprijinul Facultăţii
orele: 13:15 D, 17:00 S
de Muzică – Universitatea Transilvania Brasov şi al
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
-3DPrimariei Braşov.
78 minute, Animaţie, Fantastic
(dublat)
ora: 13:00
NOE -3DExpoziţii
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic ◾ Expoziţiei LĂSATA SECULUI – Moment important
în viaţa satului” la Castelul Bran.
orele: 15:15, 19:45, 22:15
Expoziţia cuprinde trei secţiuni:
TARZAN -3D94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri – reconstituirea obiceiului „Roata în flăcări”
– reconstituirea obiceiului „Fărşang”, specific
(subtitrat)
comunităţii maghiare din Ţara Bârsei ora: 18:00
– prezentare de fotografie cu secvenţe din lumea
DIVERGENT
satului, fotografii realizate de MARCO ALGASOVSCHI
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
din Braşov.
ora: 13:30

Săgetător. Astăzi totul se învârte în jurul activităţilor de grup,
aşa că asigură-te că acorzi atenţia cuvenită celor din jurul
tău. Dacă munceşti, colaborarea este cea mai bună soluţie.
Capricorn. Trebuie să te gândeşti serios la o idee măreaţă pe
care ai avut-o zilele trecute, şi mai ales la faptul că ai fost
primul/prima care a avut-o.
Vărsător. Trebuie să socializezi mai mult astăzi, altfel rişti
să rămâi singur/ă în perioada ce va urma. Tot ce trebuie să
faci este să spui salut cuiva care trece pe lângă tine.
Peşti. Ai petrecut destul timp suferind, până astăzi. Cumva
simţi că prinzi puteri şi eşti mai pregătit/ă ca oricând să o
iei de la capăt. Fă-ţi bagajul şi pleacă într-o călătorie.

Bancuri

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Scorpion. Nu te poţi controla astăzi, dar este în regulă. Este
una dintre acele zile în care ai nevoie să te asiguri înainte
de a acţiona, iar impulsul nu există.

◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl Muschalek
– 110 ani (1857–1904), donaţia Gheorghe
Corcodel din Germania, la Muzeul Civilizaţiei
Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai
picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop
la Muzeul de Artă
Braşov, din B-dul.
Eroilor nr. 21 (lângă
Hotel Capitol).
Expo ziţia 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.).
◾ Expoziţia „Marile cărţi mici” la Casa „Ştefan
Baciu” (str. Gh. Baiulescu, nr.9). 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, cărţile
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 este deschisă în
perioada aprilie – septembrie 2014.

O doamnă şi-a pierdut poşeta în
agitaţia de la cumpărături. A fost
găsită de către un băieţel cinstit,
care i-a returnat-o.
Uitându-se în poşetă, doamna a
observat:
– Hmmm… când mi-am pierdut

poşeta aveam o bancnotă de 100
de lei în ea. Acum am 10 bancnote de 10 lei.
Băieţelul îi răspunde repede:
– Aveţi dreptate, doamnă. Ultima dată când am găsit poşeta
cuiva nu avea mărunţiş pentru
răsplată.

Sudoku
5 4

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

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. Sâmbăta 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.

Marţi
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Cetatea Râşnovului – Castel
al M. S. Regelui Carol al II-lea
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Din presa maghiară
Colonelul Strat, noul viceprimar al Braşovului

Ministerul de Interne l-a numit pe colonelul în rezervă Strat
Nicolae, în funcţia de viceprimar al Braşovului. Noul viceprimar a avut sub comandă regimentul de vânători de
munte în perioada 1918 – 1934, apoi a condus Inspectoratul de pregătire militară până în 1937, când s-a pensionat.
Acum reintră în activitate în domeniul administrativ.
Colonelul Strat se bucură de simpatie atât în rândul locuitorilor majoritari, cât şi în rândul minorităţilor, deoarece
nu a făcut niciodată diferenţe între naţionalităţi. Caracterul
sever, dar drept al colonelului i-a convins pe braşoveni.
Colonelul Nan, primarul Braşovului, se poate bucura de
ajutorul unui om de nădejde în persoana colonelului Nicolae Strat, în administrarea oraşului.

Brassói Lapok, nr. 86, 14 aprilie 1938

Curtea de fier Thomas, Scheeser şi Galtz

Firma a fost înfiinţată de asociaţii Alfred Thomas, Ernest
Scheeser şi Ede Galtz în anul 1889. Cei trei întreprinzători
au acordat o importanţă şi atenţie acestei ramuri a comerţului, având cunoştinţe solide în acest domeniu şi în
scurt timp magazinul a ajuns cel mai bine aprovizionat,
în consecinţă şi cel mai căutat din zonă.

„Când se împlineau 700 de
ani dela începerea lucrărilor
pentru construirea vechii cetăţi a Râşnovului, consiliul comunal din această localitate
al cărei preşedinte era d. Ion
Ducariu a hotărât, la sugestiile
d-lui dr. Ioachim Ciurea, prefectul de atunci al judeţului
Braşov, ca această veche cetate să fie dăruită primului
moştenitor al Tronului României întregite, astăzi Regele
Carol al II-lea. Era la 2 August
1923. (...)
Cetatea Râşnovului a început să fie construită de cavalerii teutoni cu câte-va zeci de
ani înainte de venirea Saşilor
în aceste ţinuturi româneşti.
La început a fost clădită din
lemn. In secolul al 14-lea fiind
însă distrusă de incendiu s’a
refăcut construcţia din piatră.
In anul 1521 s’a săpat fântâna a cărei adâncime era de
144 m. Timpul a scurtat însă
adâncimea şi astăzi nu are decât 88 m.
Turnurile cetăţii s’au construit la 1699, iar la 1773
poarta cea mare.

Cetatea Râşnovului era una
din cele şapte cetăţi ale
Ardealului
construite de
cavalerii teutoni
după cari Saşii
veniţi în urmă
au şi dat denumirea lor germană acestei
provinci româneşti: Siebenbűrgen. Cetăţile
Ardealului serveau populaţiunei băștinaşe ca
loc de retragere
în timpul năvălirilor duşmane.
M. S. Regele
Carol al II-lea
este hotărât să
renoveze treptat
această veche cetate şi lucrările vor începe în chiar în
toamna anului acesta”.
Carpaţii – Anul X, nr. 544;
Duminecă , 21 Septembre 1930
Să descoperim o parte din
„misterele” acestei frumoase
cetăţi…

Denumirea de Râşnov are
la bază cuvântul „roz” care

noscut gloria...
Marca cea mai cunoscută a
oraşului o reprezintă
Cetatea Râşnovului, monument istoric cu un imens potenţial turistic
şi cultural. În ultimii ani,
Cetatea găzduieşte cu
generozitate o seamă de
evenimente culturale şi
artistice, mare parte dintre ele având caracter
anual, precum Festivalul
de Film Istoric, Sărbătoarea Rozelor, Festivalul Medieval „Turnirul
Cetăţilor”.
Râşnovul spune oaspeţilor săi o poveste
aparte, în care legendele
romantice cu cavaleri şi
Regele Carol al II-lea
prinţese sunt reconstişi fiul său Mihai
tuite în cetatea medieînseamnă trandafir, atât în vală, muzica istoriei se aude
limba latină, cât şi în limbile în bisericile oraşului, şi „aer
germană şi slavă, trandafirul curat, linişte, mâncare bună”
fiind ales ca emblemă a ora- (după cum citim pe spatele
şului, în epoca medievală. unei cărţi poştale trimise din
Râşnovul era frumos ca un bu- Râşnov, în 1925), îi întâmpină
chet de trandafiri, misterios în casele localnicilor.
ca o cetate necucerită, fermeCristina Baciu
cător ca epoca în care a cu-

Magazinul cu un depozit imens „Curtea de fier” din Piaţa
Sfatului comercializează traverse, bare de fier, osii pentru
maşini, sobe, materiale de construcţii, unelte, cuie, pardoseală, accesorii de ţevărie, arme, mobilă din fier, produse din cupru, vase emailate, articole de menaj,
ustensile agricole, articole sportive en gros şi en detail.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Dinu Eva

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

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Record pentru
SUV-ul Duster

Grupul auto francez Renault
a anunţat că modelul Duster,
lansat pe piaţă în 2010, a ajuns
la pragul de un milion de unităţi
produse, exemplarul cu numărul un milion fiind fabricat la
uzina Renault de la Curitiba
(Brazilia).
Duster este una din forţele
care stau la baza creşterii internaţionale a grupului Renault şi
totodată cel mai bine vândut
model Renault la nivel mondial.
Duster este disponibil, în prezent, în peste 100 de ţări din
întreaga lume, fie sub marca
Renault, fie sub marca Dacia.
Constructorul auto român
Dacia a fost cel care a început
să producă modelul Duster la
uzina de la Piteşti, în 2010, automobilele produse aici fiind
destinate a fi vândute în Europa, Turcia şi ţările din Magreb. La aceeaşi uzină au
început să fie produse şi Duster, sub marca Renault, începând din luna iunie 2010,
iniţial pentru pieţele din Orientul Mijlociu, Egipt şi alte pieţe
africane, iar din 2011 pentru
ţările din regiunea Golfului.
În prezent, modelul Duster
este produs la cinci uzine: Piteşti
(România), Curitiba (Brazilia),
Envigado (Colombia), Moscova
(Rusia) şi Chennai (India).
Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999.

Un nou SUV de lux

Aston Martin discută cu producătorul auto german Daimler extinderea unui parteneriat existent pentru a include
transferul de tehnologie folosită de Daimler pentru SUVuri, parte a planurilor companiei britanice de a-şi extinde
gama de modele, au declarat surse apropiate situaţiei
pentru Bloomberg. Daimler, producătorul maşinilor Mercedes-Benz, ar putea transfera Aston Martin tehnologia
integrală pentru construcţia unui SUV, au spus sursele.
Grupul german a încheiat anul trecut un acord cu Aston
Martin pentru preluarea unei participaţii de 5% la compania britanică, în cadrul parteneriatului mai amplu vizând
transferul de tehnologie. O divizie a Mercedes va dezvolta
motoare V8 cu Aston Martin pentru următoarele modele
ale companiei britanice.
Aston Martin este singurul producător auto de lux major
care nu este controlat de un grup mai mare. Compania se
află în concurenţă directă cu Bentley, Ferrari şi Maserati.

Toyota recheamă la service 6,58 milioane vehicule

Toyota Motor Corp va rechema la service 6,58 milioane
de vehicule din întreaga lume, pentru a rezolva defecţiunile de la scaune şi sistemul de direcţie, aceasta fiind
una dintre cele mai mari rechemări realizate până acum
pe plan mondial, transmite Reuters. Cel mai mare producător auto mondial va rechema anumite modele Yaris,
Urban Cruiser, RAV4 şi Hilux după ce a identificat probleme la coloana de direcţie şi la scaunele de la 1.058
vehicule. Anunţul vine într-un moment în care compania
niponă vrea să-şi restabilească reputaţia afectată de o
serie de retrageri masive care au avut loc între 2009 şi
2011 legate de probleme la sistemul de acceleraţie.
Rechemarea acoperă modelele subcompact Yaris şi
SUV-uri Urban Cruiser asamblate în perioada ianuarie
2005 şi august 2010, precum şi SUV-urile RAV4 şi camionetele Hilux fabricate între iunie 2004 şi decembrie
2010, a anunţat Toyota.

Piaţa auto second hand a scăzut în acest an

Primele trei luni ale acestui
an au inversat trendul: piaţa
maşinilor noi este în creştere,
pe când cea a autoturismelor
second-hand este în scădere.
Numărul înmatriculărilor de
maşini noi a crescut cu 18,8%
în primele trei luni ale anului,

în timp ce înmatriculările
de autoturisme second
hand înmatriculate a scăzut cu 11,6%. Chiar dacă
diferenţa rămâne semnificativă între numărul de
maşini second-hand înmatriculate şi cele noi
(46.800 la 13.300) totuşi, piaţa second hand a scăzut în cazul tuturor mărcilor de maşini
„de masă” achiziţionate de români, cu o singură excepţie,
şi anume Volkswagen.
Iată evoluţia înmatriculărilor de autoturisme second-

hand pe mărci, luând în calcul
volumele de peste 1.000 de
autoturisme, în primul trimestru:
◾ AUDI 3.734 -15,45%
◾ BMW 3.157 -15,88%
◾ FIAT 1469 -14,59%
◾ FORD 5495 -13,93
◾ MERCEDES 1874
-19,78%
◾ OPEL 8.306 5.90%
◾ RENAULT 1.844 23,01%
◾ SKODA 2070 -9,37%
VOLKSWAGEN 13189
1,54%

PSA Peugeot-Citroën vrea să-şi reducă
gama de modele de la 45 la 26
Cel mai mare constructor
auto francez, PSA Peugeot
Citroën, a dezvăluit luni noul
său plan strategic, intitulat
„Back in the race”, care prevede o repoziţionare a mărcilor sale, noi economii şi o
consolidare pe plan internaţional, în speranţa revenirii pe
profit, transmite AFP.
Noul său director general,
Carlos Tavares, fost director
general adjunct la Renault,
vorbeşte de o adevărată modificare de mentalitate. „Cultura profitului va fi punctul pe
care ne vom concentra”, a promis Tavares, pentru care
„cash-ul este rege”. Obiectivul

lui Tavares este să ajungă la
un flux de lichidităţi operaţional cel mai târziu în 2016,
urmând ca între 2016 şi 2018
constructorul auto francez să
ajungă la un flux de lichidităţi
cumulat de două miliarde de
euro.
În 2013, PSA Peugeot-Citroën a înregistrat pierderi
nete de 2,3 miliarde de euro,
după ce în 2012 a înregistrat
pierderi record de cinci miliarde de euro.
Pentru a reveni pe creştere,
PSA se va baza pe mărcile
existente, Peugeot şi Citroën,
urmând să facă din gama DS
a Citroën „o marcă premium

aparte”. Aceasta din urmă ar
urma să realizeze în 2020
aproximativ 60% din vânzările sale în afara Europei, cu
un accent special pe China.
De asemenea, Peugeot va rămâne o marcă generalistă, dar
în zona superioară, în timp ce
Citroën va fi mai abordabilă.
Repoziţionarea mărcilor va
fi însoţită de o reorganizare a
gamei de modele. Potrivit lui
Carlos Tavares, numărul de
modele va fi redus de la 45 în
prezent la 38 în 2016, pentru
a ajunge la 26 de modele până
în 2020, iar vehiculele vor trebui să răspundă mai bine aşteptărilor clienţilor.
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