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Ziar Gratuit
Super grădiniţă
la Sânpetru
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O grădiniţă ultra-modernă
a fost inaugurată la Sânpetru. Investitiţia a depăşit patru milioane de lei.
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Minivacanţă
Românii preferă să petreacă 1 Mai acasă, arată un studiu recent

Ultima oră: Corona
a fost executată
pag. 9

Viitorul Constanţa a câştigat lejer, cu 4-0, meciul cu
Corona Braşov, ultima echipă din clasament.

Filme de artă,
la Sala Patria
pag. 10

De miercuri până duminică
puteţi vedea la Cinemateca
inaugurată la Patria filme
de Oscar.

VALUTĂ

Euro
4,4549
USD
3,2121
Gram Aur 134,4120

Parţial noros,
posibil ploaie
8°C /15°C

Românii se vor bucura anul acesta
de o mini-vacanţă de patru zile de
1 mai, după ce Guvernul la solicitarea
patronatelor din turism a declarat şi
2 mai zi liberă. Agenţiile de turism,

dar şi hotelierii şi autorităţile locale
au pregătit deja pachete speciale de
cazare, dar şi concerte şi spectacole.
Anul trecut românii au cheltuit în
mini-vacanţa de 1 mai şi de Paşte

peste 86 de milioane de lei, zilele
libere şi tarifele mai scăzute aducând
o creştere a numărului total de turişti
în România, potrivit datelor furnizate
de Federaţia Patronatelor din Turis-

ULTIMA ORĂ: Luat cu elicopterul

Investiţii record în judeţ

Un tânăr din Zărneşti se află
în comă după ce a fost lovit
de o betonieră. Accidentul
s-a produs ieri după-amiază
în Zărneşti. Din primele informaţii se pare că tânărul,
care se deplasa pe bicicletă,
nu s-a asigurat când a intrat
pe un drum cu prioritate şi

SC Compania Apa SA implementează cel mai amplu proiect de investiţii din istoria
judeţului nostru, denumit
„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare
în judeţul Braşov. „Principalele câştiguri pentru populaţie
sunt axate pe două direcţii

a fost lovit de o betonieră.
În urma impactului, biciclistul a fost grav rănit. Din cauza stării grave în care se afla
tânărul, autorităţile au decis
să solicite intervenţia unui
elicopter SMURD care l-a
transportat la spitalul din
Târgu Mureş.

mul Românesc. Însă în ciuda optimismului agenţilor de turism, doar
7,6 la sută dintre angajaţi vor merge
la munte sau la mare, potrivit unui
studiu.
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majore – alimentarea cu apă,
respectiv colectarea şi tratarea
apelor uzate”, a explicat preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Aristotel Căncescu
(foto). Valoarea totală a
investiţiilor aferente proiectului este de 135 de milioane
de euro.
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”Ziua Veteranilor de Război” în Piața Unirii. Instituţia Prefectului

Judeţul Braşov, alături de Garnizoana Braşov, vă invită
astăzi, 29 aprilie 2014, la sărbătorirea „Zilei Veteranilor
de Război”. Ceremonialul militar şi religios se va desfăşura începând cu ora 12.00, în Piaţa Unirii.
Amenzi date de polițiști. 145 de mii de lei este valoarea
amenzilor aplicate în ultima săptămână de poliţiştii Serviciului Rutier din Braşov. Agenţii şi ofiţerii au organizat
mai multe acțiuni de control pe linie de circulație rutieră,
în întreg judeţul. Au fost constatate 19 infracțiuni și s-au
aplicat 1000 de sancțiuni contravenționale. 79 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, 7 dintre şoferii verificaţi au fost
depistaţi în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice.
De 1 Mai nu plătim taxa de pod la Fetești! Turiştii care se duc
la mare de 1 Mai nu vor plăti taxa de pod de la Feteşti.
Taxa nu se plăteşte nici mâine, 30 aprilie, nici joi, pe 1
mai, şi nici pe 4 mai. Măsura a fost luată pentru fluidizarea
traficului, ştiut fiind faptul că în acea perioadă la staţia
de taxare se formează uneori cozi pe kilomteri
întregi.Taxa pe care trebuie să o plătească şoferii la trecerea pe podul Feteşti-Cernavodă este de 13 lei. În luna
iunie anul trecut, Guvernul a decis să nu mai încaseze
pe parcursul verii taxa de pod, urmând ca măsura se
aplice doar în zilele de sfârşit de săptâmână.
Năstase mai riscă un an de închisoare. Aflat ieri în fața instanței,
Adrian Năstase a spus că s-a gândit să renunţe la cetăţenia română, deoarece interdicţia ocupării oricărei funcţii
publice timp de cinci ani echivalează, spune fostul premier, cu o moarte civilă, nemaiavând ce să facă pentru
statul român. Magistraţii de la Tribunalul Bucureşti au judecat ieri contopirea pedepselor din dosarele Zambbaccian şi Trofeul Calităţii pentru Adrian Năstase. În
dosarul Zambaccian, Adrian Năstase a primit 4 ani de
închisoare, în timp ce în Trofeul Calităţii a rămas cu un
rest de pedeapsă de mai mult de un an.
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Unde petrec românii
minivacanța de 1 Mai
Mai mult de jumătate
dintre orăşenii intervievaţi au spus că vor petrece Ziua Muncii acasă,
împreună cu familia sau
cu prietenii şi la iarbă
verde, în pădure, în parc
sau la un loc de grătar,
conform celui mai recent
studiu MEDNET Marketing Research Center.
Alţi 7,6% dintre cei intervievaţi au spus că vor alege de
1 Mai destinaţii turistice din
ţară, dintre care 4,4% vor opta
pentru destinaţii montane,
2,7% intenţionează să ajungă
pe litoral şi 0,5% într-o staţiune balneară.
Doar 1,5% dintre respondenţi vor pleca în străinătate
de Ziua Muncii, iar aproape o
treime dintre cei intervievaţi
spun că încă nu ştiu ce vor face
în zilele libere.
170 de lei, bugetul alocat. Bugetul mediu alocat petrecerii

Dacă vremea ține cu românii, de 1 Mai vor sfârâi grătarele
zilei de 1 Mai este de 171,1
lei, fiind asemănător celui de
anul trecut (179,9 lei). Doar
19,7% dintre persoanele chestionate sunt dispuse să aloce
un buget de peste 500 de lei,
33,4% ar cheltui între 200 şi
499 de lei, iar 46,9% nu pot
aloca mai mult de 200 de lei,

potrivit studiului citat. Studiul
a fost realizat online, în perioada 4-8 aprilie, pe un eşantion
reprezentativ la nivel naţional,
din mediul urban. Au fost intervievate 663 de persoane, cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 55
ani, marja de eroare fiind de
±3,81 la sută.

Vremea de 1 Mai. Vremea va
fi caldă în această săptămână,
cu maxime de 21 - 23 de grade, dar în Muntenia este posibil
să plouă de 1 mai, în timp ce
în toată ţara se anunţă ploi în
jurul datei de 4 mai, potrivit
estimărilor ANM pentru următoarele două săptămâni. În
Transilvania, se preconizează
un regim termic uşor mai ridicat decât cel normal pentru
sfârşitul lunii aprilie şi prima
decadă a lunii mai, cu o medie
a maximelor situată între 19
şi 21 de grade şi o medie a minimelor de 5 - 6 grade. Perioada 4 - 10 mai va fi mai
răcoroasă, îndeosebi în zilele
de 5 şi 6 mai, când media maximelor va scădea spre 13 - 14
grade, iar cea a minimelor va
fi de aproximativ 5 grade.
Probabilitatea de ploi va fi
ridicată pentru următoarele
săptămâni, iar între 4 şi 6 mai
sunt posibile şi cantităţi de apă
mai însemnate.

Trenuri suplimentare de 1 Mai

Biletele la spectacol pot fi achiziţionate de la Centrul Cultural Reduta Braşov
sau ONLINE pe www.biletebrasov.ro

Trenuri InterRegio şi Regio
vor circula suplimentar în perioada minivacanţei de 1 Mai.
Astăzi, 29 aprilie, vor circula suplimentar următoarele
trenuri: R 13804 Feteşti (pl.
22.00) - Lehliu - Bucureşti
Nord (sos. 23.59).
În perioada 29/30 aprilie 03/04 mai vor circula suplimentar trenurile: 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. 08.10)
- Mangalia (sos. 09.40); IR
1742/ 12741 Satu-Mare (pl.
16.50) - Oradea (pl. 19.08) –
Cluj-Napoca (pl. 22.00) - Bucureşti Nord (pl. 09.30) - Constanţa (sos. 12.13).
În perioada 30 aprilie - 04
mai: R 13801 Bucureşti Nord
(pl. 02.30) - Constanţa (pl.
06.38) - Mangalia (sos. 08.06);
R 13802 Mangalia (pl. 17.30)
- Constanţa (pl 19.10) - Bucureşti Nord (sos. 22.50).
În perioada 30 aprilie/1mai
- 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 ); IR
12742/ 1741 Constanţa (pl.
15.20) - Bucureşti Nord (sos.
17.57/ pl. 18.40) – Cluj-Napoca (pl. 04.28) - Oradea (pl.
07.25) – Satu-Mare (sos.
09.29).
Joi, 01 mai: IR 1736 ClujNapoca (pl. 07.40) - Teiuş Sibiu - Râmnicu Vâlcea (sos.
13.59); IR 1737 Râmnicu Vâlcea (pl. 15.15) – Sibiu - Teiuş
– Cluj-Napoca (sos. 21.55).
Luni, 05 mai: va circula suplimentar trenul: R 13803 Bucureşti Nord (pl. 02.30) Lehliu - Feteşti (sos. 04.37).
CFR precizează, totodată, că
în unele zile libere din perioada 1-4 mai 2014, când traficul
de călători este extrem de redus, unele trenuri InterRegio
şi Regio nu vor circula.
Toate agenţiile de voiaj vor
fi închise pe 1 Mai, iar pe data
de 2 mai vor fi deschise conform programului de lucru, cu
excepţia agenţiilor Unirii şi Militari din Bucureşti - care vor
fi închise.
Biletele de tren pot fi achiziţionate direct de la casele de
bilete din gări şi agenţii de voiaj CFR; online, de pe site-ul
www.cfrcalatori.ro; de la automatele XsellKiosk din gări;
de la automatele ZebraPay; dar
şi prin rezervare telefonică.
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Investiții record derulate
în județ de Compania APA

Locuitorii judeţului vor beneficia de servicii moderne de alimentare cu apă şi canalizare, potrivit reprezentanților Companiei APA
Braşovul se menţine de ani
buni în fruntea judeţelor care au
accesat bani europeni pentru
dezvoltarea serviciilor de utilitătʼi
publice. Una dintre cele mai consistente sume nerambursabile
de la Uniunea Europeană primită de o administraţie publică
din România a fost „adjudecată”
de judeţul Braşov, prin SC Compania Apa SA în calitate de operator regional în domeniul
furnizării serviciilor de apă şi
canalizare. Aceasta implementează cel mai amplu proiect de
investiţii din istoria judeţului nostru, denumit „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi

canalizare în judeţul Braşov”.
Este vorba despre un proiect
structurat pe componente care,
odată implementat, va face ca
locuitorii judeţului să beneficieze
de servicii moderne de alimentare cu apă şi canalizare. Startul
acestui mare proiect a fost dat
încă din anul 2008, când specialiştii de la Consiliul Judeţean
şi de la Compania Apa au elaborat primele studii şi documentaţii. Avizarea proiectului de
către Ministerul Mediului şi ulterior aprobarea obţinută la nivelul Comisiei Europene au
venit graţie strădaniilor conducerii Companiei Apa şi ale exe-

2013, cel mai bun an din istoria
Parcului Industrial Carfil
În anul 2013, Carfil Industrial Parc SA a realizat un profit
de 50.168,38 de lei, stabilit ca
diferentʼa între veniturile și cheltuielile efectuate pentru
desfășurarea
activitătʼii
societătʼii.
În acest moment, societatea
înregistrează autonomie financiară, rata datoriilor financiare
este de 0,11, ceea ce arată că
societatea poate beneficia de

credite pe termen lung, rata
capacitătʼii de rambursare a datoriilor este de 2,37 ani, solvabilitatea patrimonială este de
80,60%, iar lichiditatea este de
536.708 lei.
Profitul a crescut cu 98,98%
în anul 2013 fatʼă de anul precedent, fapt ce demonstrează
că 2013 este cel mai bun an sub
aspect economic din istoria SC
Carfil Industrial Parc SA.

cutivului Consiliului Judeţean
Brașov, care au reuşit să depăşească toate obstacolele puse în
calea proiectului.
Investiţii de 135 de milioane de
euro. Valoarea totală a investiţiilor
aferente proiectului este de aproximativ 135 de milioane de euro
(565,64 milioane de lei, fără
TVA). Finantʼarea este structurată astfel: 498,46 milioane de
lei din Fondul de Coeziune (fonduri nerambursabile) şi bugetul
de stat; 10,17 milioane de lei
din bugetul local; 57 milioane
de lei din împrumutul pe care
operatorul regional l-a contractat
de la Banca Europeană pentru

Reconstrucţie şi Dezvoltare. Proiectul este finanţat în cadrul Axei
prioritare 1 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu
(POS Mediu) – extinderea şi
modernizarea reţelelor de apă
şi canalizare. Investiţiile se realizează în parteneriat, prin implicarea factorilor-cheie titulari
ai investiţiei: Consiliul Judeţean
Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Consiliile
Locale ale localităţilor Codlea,
Săcele, Rupea, Ghimbav, Feldioara, Hărman, Homorod, Hoghiz, Moieciu, Prejmer şi
Sânpetru. Obiectivul general al
proiectului este îmbunătăţirea

Principalele câştiguri
pentru populaţie rezultate din implementarea
acestui proiect sunt
axate pe două direcţii
majore – alimentarea cu
apă, respectiv colectarea şi
tratarea apelor uzate. În cazul alimentării
cu apă, beneficiile vizează conformitatea
cu standardele Directivei Comunităţii
Europene referitoare la Apa Potabilă,
îmbunătăţirea calităţii apei potabile, asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, securitatea
îmbunătăţită a alimentarii cu apă, precum şi reducerea pierderilor. În privinţa
colectării şi tratării apelor uzate, beneficiile se referă la îmbunătăţirea calităţii
apelor de suprafaţă şi a mediului înconjurător, conformitatea cu standardele de
tratare ale Directivei cu privire la Epurarea Apei Uzate Urbane, diminuarea
riscurilor asupra sănătăţii umane, reducerea infiltraţiilor în sistem, precum şi
reducerea poluării râurilor.

Aristotel Căncescu
președintele Consiliului Județean Brașov
infrastructurii în sectorul de apă
potabilă şi apă uzată în judeţul
Braşov, în vederea alinierii la

standardele prevăzute în Tratatul
de Aderare şi atingerii obiectivelor POS Mediu.
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Flash
Începe inventarierea monumentelor istorice la Făgăraş
Consilierul local Cristian Urs, împreună cu alţi colegi
din Făgăraş, va demara o campanie de inventariere a
tuturor monumentelor istorice din oraş: case vechi, case
memoriale locuite cândva de personalităţi marcante ale
istoriei locale, biserici şi monumente culturale. Potrivit
consilierului Cristian Urs, această iniţiativă are loc pentru
a încerca recenzarea şi punerea în valoare a patrimoniului local, toate acestea spre a se realiza un traseu
turistic. De asemenea, cei care deţin aceste imobile vor
primi gratuit din partea echipei care se va ocupa de
acest lucru sfaturi în ceea ce priveşte conservarea şi
punerea lor în valoare. De asemenea, proprietarii vor fi
sfătuiţi şi cu privire la istoria locului sau a casei memoriale, pentru că, subliniază Cristian Urs, turiştii trebuie
să rămână cât mai mult în zona noastră.

Proiect european finalizat la Tărlungeni
În ultimii ani, autorităţile locale din Tărlungeni au demarat
o serie de investiţii al căror scop a fost acela de a îmbunătăţi condiţiile de trai ale cetăţenilor din această localitate. Lucrările au urmărit şi creşterea potenţialului
economic al comunei, considerându-se că o infrastructură modernă joacă un rol foarte important în atragerea
investitorilor. Toate investiţiile din localitate au fost realizate prin Măsura 322, o măsură care permite dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală. Prin această măsură, au
fost realizate Creşa cu program prelungit din cartierul
Zizin, podul peste Tărlung, drumul de acces la Târgul
Auto, iluminatul public în cartierele Scriitorilor şi Independenţei, reabilitările efectuate la Căminul Cultural
din Purcăreni, precum şi reabilitarea străzilor Republicii
şi Tărlungului. Anul trecut a avut loc recepţia lucrărilor,
care au fost realizate prin Măsura 322, iar investiţiile
au fost redate domeniului public.
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Drumuri modernizate
cu bani europeni
Consiliul Judeţean
Braşov va reabilita,
anul acesta, patru
drumuri judeţene,
în acest sens accesând o finanţare
europeană nerambursabilă, pe Programul Operaţional
Regional Axa 2.
Aici a mai rămas un
rest de bani din tranşa
de finanţare 2007 –
2013. Primele lucrări
care au fost scoase la licitaţie sunt cele pentru
repararea DJ 101 Râşnov – UM 01454, în
zona Glăjărie. Acesta are o
lungime de aproximativ 9 km
şi a fost reabilitat doar pe o
porţiune mică printr-un parteneriat între Primăria Râşnov
şi CJ Braşov. Lucrările sunt
estimate la suma de
15.895.796 de lei, fără TVA,
iar constructorii îşi pot depu-

ne ofertele până cel târziu în
data de 8 mai.
Urmează licitaţiile pentru alte
trei drumuri. În următoarea perioadă, CJ Braşov va lansa licitaţia şi pentru reabilitarea
altor trei drumuri judeţene,
tot cu bani de la Uniunea Europeană. Unul dintre aceste

drumuri este DJ 130 B, Părău
– Grid – Perşani, care are 1,6
km, şi care este doar pietruit,
iar pe anumite porţiuni este
doar drum de pământ, ţinând
cont că piatra a fost spălată
de torenţii care s-au format
în urma ploilor. Costul lucrărilor, care ar urma să dureze

şase luni, este de 1,72 de
milioane de lei (aproape
395.000 de euro).
O altă şosea în care CJ
Braşov vrea să investească bani europeni este DJ
730, care face legătura
între DN 73, Şirnea şi
limita cu judeţul Argeş,
respectiv ajunge în zona
comunei argeşene Dâmbovicioara. Porţiunea
din Braşov are 4,72 km,
iar autorităţile judeţene
au estimat costurile pentru modernizarea acestui
drum la 8,44 milioane
de lei (1,89 milioane de
euro).
O altă şosea care va fi modernizată cu bani europeni
este DJ 112C, care leagă Satu
Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni
şi care are o porţiune de aproximativ 5 kilometri care nu
este asfaltată, costurile lucrărilor fiind estimate la 4,81 milioane de lei.

Comuna Comăna a împlinit 540 de ani
de la prima atestare documentară
Comuna Comăna de Jos împlineşte anul acesta 540 de ani
de la prima atestare documentară. Potrivit învăţătorului Constantin Gubernat, din Comăna
de Jos, date oficiale despre
această comună sunt din anul
1464.
Atunci, regele Mateiu Corvin
a dăruit districtului Făgăraş comuna Comăna de Jos, dimpreună cu alte sate, unui neam
al său, Ioan Gereb, ca răsplată
pentru serviciile sale din momentul alegerii sale ca rege.
Comăna de Jos, localitatea de
reşedinţă, a fost un important
centru administrativ al Ţării Făgăraşului pe vremea când Ştefan
Mailat era principe al Transilvaniei. De aici era administrată
partea răsăriteană a Ţării Făgăraşului. Aici exista un scaun de
judecată format din 12 asesori,
câteva domenii ale principelui
şi conacul familiei nobiliare
Mailat.
Râul Olt desparte comuna
în „Ardeal” și „Ţara Făgăraşului”, satele de pe malul drept
al Oltului, Crihalma şi Ticuşu
Nou, făcând parte în perioada
interbelică din Judeţul Târnava
Mare.
Principalele obiective de interes turistic sunt: cetatea sătească de apărare din secolul
al XII-lea, situată pe Valea Co-

mănii, vestigiile unor aşezări
dacice şi prefeudale pe locul
numit „Gruiul Văcarului”, situat în lunca inundabilă a Oltului, cercetat în anul 1970 şi
tezaurul monetar, descoperit la
Comăna de Sus.
În cadrul planului de dezvoltare durabilă a judeţului

Braşov, comuna Comăna face
parte din Microregiunea
Dumbrava Narciselor, alături
de comunele Şercaia, Părău,
Şinca Nouă, Şinca şi Mândra,
scopul fiind promovarea
regiunii şi dezvoltarea de proiecte comune.
Sebastian Dan
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Cea mai modernă grădiniță din
județ, construită la Sânpetru
O grădiniţă ultra-modernă pentru copiii din
comuna Sânpetru! Cu o
suprafaţă construită de
peste 1.000 mp, unitatea de învăţământ este
considerată cea mai
modernă din judeţ.
Săli de clasă personalizate
pentru fiecare grupă, bucătă-rie, o sală de mese, vestiare, cabinet medical, grupuri
sanitare, dotări de ultimă generaţie, de toate acestea se
bucură zi de zi cei peste 80
de prichindei care îi calcă
pragul.
Investitiţia a depăşit patru
milioane de lei, fondurile
provenind din bugetul local
al comunei Sânpetru. „Am
spus tot timpul şi repet: putem să investim în foarte
multe, sunt foarte multe probleme
care
trebuie
rezolvate, dar totul se rezumă la bugetul local şi la ba-

nii pe care îi avem şi pe
care putem să îi aducem către buget. Am considerat de
fiecare dată că investiţia
numărul unu constă în copii. De aici pornesc toate
lucrurile bune! Asta am înţeles eu şi toţi oamenii pe
care îi am în jurul meu, în
Consiliul Local şi cu care
mă sfătuiesc. Cele două lucrări majore pe care le-am
avut, şcoala şi grădiniţa, au
fost prioritare pentru noi.
Au presupus efort şi foarte
multă muncă, dar am reuşit”, spune primarul comunei, Ioan Rusu (medalion).
Construirea unei noi grădiniţe cu program de opt ore
a fost o necesitate pentru comună, pentru că mulţi părinţi
din Sânpetru îşi duceau
copiii la grădiniţe din Braşov.
Pe lângă cele două unităţi de
învăţământ, a fost renovată
şi grădiniţa cu program scurt,
de patru ore. „Grădiniţa este

una dintre instituţiile moderne din Sânpetru, aşa cum
ar trebui să fie în societatea
actuală şi care răspunde din
punct de vedere educaţional
tuturor cerinţelor. Atât cadrele didactice, cât şi părinţii şi
întreaga comunitate locală,
sunt mulţumite de bunul mers
al activităţilor din grădiniţă”,
a declarat Ruxandra Gruber,

directorul Grădiniţei şi Şcolii
gimnaziale din Sânpetru.
În ultimii zece ani, comuna Sânpetru a înregistrat un
adevărat boom demografic,
aici mutându-se în special
familii tinere, dinamice, şi
numărul locuitorilor a crescut de la puţin peste 2.000
la peste 5.000 în prezent.
Grădiniţa nouă este la cele

mai înalte standarde,
cu o capacitate de 100
de locuri, dar cu posibilitate de extindere.
Important este şi faptul că grădiniţă a creat
şi noi locuri de muncă
în comună. Întreg personalul care lucrează în
grădiniţă, 15 persoane, personal didactic şi auxiliar,
locuiește în Sânpetru.
Lucrările la acest obiectiv
au durat un an de zile, în
perioada 2012 – 2013. Pentru fiecare zi petrecută
de cei mici la grădiniţă, părinţii trebuie să scoată din
buzunar 11 lei. Primarul
Ioan Rusu a declarat că proiectele de dezvoltare şi mo der nizare pentru comună
continuă. În prezent au în
vedere lucrările de construire pentru un nou sediu al
primăriei.
„O problemă pe care trebuie să o rezolvăm şi ţine de

identitatea
comunei şi de mândria noastră de a locui aici, este să facem o primărie nouă. Am
demarat de astăzi lucrările
pentru această nouă clădire.
Avem un proiect foarte frumos. Sper ca până în toamnă să ne mutăm în noul sediu”, a mai spus Ioan Rusu.
Un alt proiect de viitor al
primăriei Sânpetru este supravegherea video a principalelor intersecţiilor din localitate, pentru liniştea şi siguranţa locuitorilor din comună.
Diana Bjoza

Accident rutier grav la Hurez
Luni dimineaţă, trei tineri
din Hurez, în loc să ajungă
acasă, au ajuns la spital în stare destul de gravă.
„În jurul orei 4.20, pe raza
localităţii Hurez, din nefericire am înregistrat un nou
eveniment rutier. Respectiv,
un autoturism marca Volkswagen Golf, condus de un tânăr de 26 de ani din Făgăraş,
se deplasa din Făgăraş spre

Recea. Pe fondul neadaptării
vitezei la condiţiile de drum,
coroborat din nefericire cu
consumul de alcool, conducătorul auto a pierdut controlul
direcţiei de deplasare a autovehiculului, lovind un imobil,
după care a intrat într-un copac. În urma accidentului a
rezultat vătămarea corporală
a doi pasageri aflaţi în acest
autoturism, unul fiind trans-

portat la spitalul din Braşov,
iar cel de-al doilea la spitalul
din Făgăraş.
Recomandăm pe această
cale ca pe timpul deplasării
pe drumurile publice să se
evite cu desăvârşire consumul
de alcool, adaptarea vitezei
la condiţiile de drum şi atenţie
deosebită”, a spus subcomisarul Dan Trâmbiţaş, şeful
Poliţiei Rutiere Făgăraş.

S-a inaugurat adăpostul
pentru câini de la Zărneşti
Având în vedere problema
stringentă a câinilor fără stăpân, atât la nivel local cât şi
la nivel naţional, la Zărneşti
a fost inaugurat adăpostul
destinat acestor animale.
Adăpostul are o capacitate
de 120 de locuri, cu posibilitatea extinderii până la 200
de locuri. Astfel, câinii care
vor popula acest adăpost vor
fi strânşi de pe raza oraşului
Zărneşti.
Amenajarea acestui spaţiu
s-a făcut exclusiv din fondurile alocate de la bugetul
local, deşi Primăria Zărneşti
a invitat diversele ONG-uri şi
asociaţii care reclamau lipsa
de interes a administraţiei locale în rezolvarea problemei

câinilor fără stăpân, să sprijine
atât logistic cât
şi financiar demersurile Primăriei în vederea amenajării
acestui adăpost,
lucru care nu sa întâmplat.
Valoarea investiţiei depăşeşte 100.000 de lei, lucrarea
fiind realizată de angajaţii
Companiei de Servicii
Publice din subordinea Consiliului Local Zărneşti.
ONG-urile şi asociaţiile
pentru protecţia animalelor
sunt invitate să sprijine funcţionarea adăpostului, fie fi-

nanciar, fie prin adopţia unor
câini sau asigurarea hranei
necesare acestora. Totodată,
Primăria invită instituţiile de
învăţământ din oraş să desfăşoare proiecte educative, să
implice elevii în diverse activităţi, inclusiv să adopte câini.
Sebastian Dan
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A fost odată Cabana
„Dâmbul Morii”

1958
Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
În anii 50 era unul dintre cele mai pitoreşti locuri în care să îţi petreci timpul
liber. Cabana Dâmbul Morii era la mare
căutare. Restaurantul era mai tot timpul
plin de clienţi, iar camerele mereu pline
de turişti.
De câţiva ani clădirea este lăsată în paragină,
geamurile au fost sparte, iar uşile furate. Au
dispărut chiar şi bucăţi din paviment sau de
tencuială. A devenit adăpost pentru boschetari
sau pentru hoţi. De exemplu, în urmă cu un an,
poliţiştii din Predeal au fost sesizaţi că o persoana
sustrage fier vechi din incinta Cabanei „Dâmbul
Morii” aflată în stare de degradare. Poliţiştii
care s-au deplasat la faţa locului l-au găsit în
podul cabanei pe un săcelean de 50 de ani, în
timp ce demonta literele care formau inscripţia
cu numele cabanei.

2013
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Nereguli găsite la
Târgul de Bunătăţi
Inspectorii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor au verificat
comercianţii din Piaţa
Sfatului care vindeau
mai multe produse alimentare tradiţionale, la
târgul de bunătăţi desfăşurat în weekendul trecut în centrul oraşului.
În urma controlului s-au
aplicat amenzi în valoare de
30.000 de lei, iar un comerciant s-a ales cu activitatea
suspendată. La fel s-a întâmplat şi în cazul unui bar din
centru în care se desfăşura activitate fără autorizaţie de
funcţionare.
În prima fază a controlului
inspectorii au verificat 12 comerciaţi de la târgul de bunătăţi din Piaţa Sfatului. Aici
s-au găsit mai multe nereguli
şi mai multe produse au fost

confiscate în vederea distrugerii iar unuia dintre comerciaţi i s-a suspendat activitatea.
„Comercianul vindea o pâine care, conform legii, când e
vândută la vrac trebuie să nu
depăşească 24 de ore, iar
această pâine avea peste trei
zile de când era produsă şi era

expusă în directa posibilitate
de atingere de către consumatori. Apoi, am mai găsit o cantitate importantă de câteva
zeci de kilograme de carne
care nu avea etichete, astfel
că nu am putut să verificăm
termenul de valabilitate, provenienţa şi celelalte elemente,

Bilete de tratament disponibile
la Casa de Pensii Braşov

Noi bilete de tratament pentru seniorii braşoveni sunt disponibile la Casa Judeţeană de
Pensii Braşov.
Biletele de tratament se
acordă pensionarilor şi asiguraţilor în limita numărului de
locuri repartizat de către Casa
Naţională de Pensii Publice

Bucureşti. Casei Judeţene de
Pensii (CJP) Braşov i-au fost
repartizate, de la Bucureşti,
213 de bilete de tratament,
dintre care 39 sunt gratuite,
pentru seria nr.6.
Ieri mai erau disponibile 37
de bilete pentru următoarele
staţiuni:

◾ 1 Mai – 2 bilete
◾ Amara – 16 bilete
◾ Căciulata – 4 bilete
◾ Geogiu – 2 bilete
◾ Lacu Sărat – 2 bilete
◾ Olăneşti – 1 bilet
◾ Pucioasa – 2 bilete
◾ Slănic Prahova – 1 bilet
◾ Sovata – 3 bilete
◾ Târgu Ocna – 2 bilete
◾ Techirghiol – 2 bilete
Având în vedere că data de
începe a sejurului este 5 mai,
ultima zi de ridicare a biletelor
este mâine, 30 aprilie, până la
ora 10.00. La ridicarea biletului se prezintă următoarele
acte: numărul de înregistrare
al cererii, cuponul de pensie
aferent lunii aprilie şi recomandare medicală.
Sebastian Dan

Peste 500.000 de braşoveni au drept de vot
la alegerile europarlamentare
Numărul alegătorilor cu
drept de vot din judeţul Braşov
a crescut cu aproape 400 de
persoane faţă de alegerile parlamentare din decembrie 2012,
ajungând de la 518.090 la
518.483 de alegători în prezent,
din care 252.388 în municipiul
reşedinţă de judeţ, conform datelor prezentate de Autoritatea
Electorală Permanentă.

Faţă de scrutinul precedent,
alegătorii din municipiul Braşov
s-au mai împuţinat, ţinând cont
că în 2012 erau înregistraţi
253.000. Conform AEP, în judeţul Braşov sunt mai multe femei cu drept de vot decât
bărbaţi, respectiv 270.295, faţă
de 248.188 bărbaţi. În tot judeţul nostru, la alegerile europarlamentare vor fi 447 de

secţii de votare. Faţă de scrutinele desfăşurate în anul 2012,
pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc în data
de 25 mai a mai fost înfiinţată
doar o secţie de votare în plus,
în satul Corbi, din comuna
Ucea. Braşovul este pe locul II
la numărul secţiilor din Regiunea Centru, după Mureş, care
are 568 de secţii de votare.

iar prin faptul că folosea un
cântar neavizat metrologic, putea să înşele consumatorul” a
declarat Sorin Susanu, şeful
Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului
Regiunea Centru – Braşov.
Imediat după aceea, inspectorii au vrut să vadă dacă admistratorul unui bar din
centru, pe care l-au mai verificat cu câteva săptămâni
înainte şi depistat fără autorizaţie de funcţionare, a intrat
în legalitate.
„I-am acordat un termen rezonabil în care să se pună în
legalitate, lucru pe care nu l-a
făcut, ca urmare vom suspenda activitatea acestui agent
economic. Amenda poate ajunge până la 50.000 de lei”, a
precizat Sorin Susanu, şeful
Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului
Regiunea Centru – Braşov.
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Recrutări pentru
admiterea în MAI şi MApN
Poliţia Română informează
că până pe 2 iunie se desfăşoară recrutarea pentru
admiterea în instituţiile de
învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în
instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român
de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor
Interne.
Anul acesta, numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului
Afacerilor Interne sunt la
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: Specializarea „Drept”,
40 de locuri; Specializarea
„Ordine şi Siguranţă Publică”, 255 de locuri, dintre
care 15 locuri pentru minorităţi (7 pentru rromi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte
minorităţi); la şcoala de
Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, 500 de locuri, dintre care 10 locuri
pentru rromi şi 5 locuri pentru alte minorităţi; la şcoala
de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca,

125 de locuri, dintre care 3
locuri pentru rromi şi 2 locuri
pentru alte minorităţi.
De asemenea, pentru învăţământul superior – studii
universitare de licenţă pentru Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu, au fost scoase la
concurs 50 de locuri; Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” din Constanţa, 4 locuri; Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 70 de
locuri; Institutul Medico –
Militar din Bucureşti, 15 locuri; Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul”
din Bucureşti, 10 locuri;
şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I.” din
Piteşti va avea 35 de locuri;
şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale
„Amiral Ion Murgescu” din
Constanţa, 2 locuri.
Recrutarea candidaţilor se
realizează de către structurile teritoriale de resurse
umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie,
în raport de adresa de domiciliu înscrisă în cartea de
identitate.
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Cum scapi cu viață
dacă ești fulgerat
Chiar dacă pare puţin
probabil să fiţi loviţi
vreodată de un fulger,
acest lucru se întâmplă
mai des decât cred cei
mai mulţi oameni.
Prin urmare, este bine să
cunoaşteţi câteva detalii despre cum puteţi evita acest accident şi ce trebuie să faceţi
dacă totuşi aţi fost fulgeraţi.
Publicaţia Art of Manliness
a realizat un infografic în care
vă arată în ce poziţie trebuie
să staţi dacă sunteţi surprinşi
de o furtună şi nu aveţi unde
să vă adăpostiţi.
Un fulger este iminent să
lovească în apropierea voastră atunci când simţiţi că părul vi se ridică în cap sau
aveţi senzaţia de furnicături
pe piele.
Dacă nu vă puteţi adăposti
cât mai repede, ghemuiţi-vă
cât de mult puteţi, dar nu vă

întindeţi niciodată pe sol. De
asemenea, nu staţi sub copaci,
aceştia sunt înalţi şi au mari
şanse să fie loviţi de fulger.
După ce v-aţi ghemuit,
acoperiţi-vă urechile cu
mâinile, ca să vă protejaţi auzul în cazul unui
trăznet.
Încercaţi să staţi
în aşa fel încât să
atingeţi solul
doar cu vârfurile picioarelor.
Fulgerul poate
lovi mai întâi în
pământ şi apoi să
intre în corpul vostru. De asemenea, trebuie să staţi cu călcâiele
unite, astfel încât fulgerul va intra printrun picior şi va ieşi în sol
prin alt picior,
fără să afecteze restul
corpului.

Marţi

Pe scurt
De ce japonezele trăiesc mult. Femeile din Japonia sunt
cele mai longevive persoane din lume, arată o statistică
realizată de britanici, iar regimul lor alimentar ar putea
fi cheia unei vieți îndelungate și sănătoase. Un nou
studiu a revelat beneficiile unei diete bogate în pește
crud, legume și ceai verde, iar japonezele au cea mai
ridicată speranță de viață dintre femeile din statele supuse cercetării, trăind în medie 86,4 ani, conform The
Independent. Datele publicate de Oficiul Național de
Statistică au arătat că japonezele le depășesc pe britanice, a căror medie de viață este de 82,2 ani. Femeile
din Irlanda de Nord și Țara Galilor au o speranță de
viață de 82,1 ani.
Poate cea mai importantă concluzie a ONS este aceea
că nu le oprește nimic pe femeile din alte țări să le
depășească pe japoneze, dacă adoptă stilul de viață al
acestora. Dieta tradițională a japonezeor include mâncare cu puține calorii, servită în porții controlate.
Cubul Rubik a împlinit 40 de ani. Cea de-a 40-a aniversare
a cubului Rubik a fost marcată printr-o expoziţie specială dedicată acestei jucării legendare, în Jersey City,
SUA, la care a fost prezent şi inventatorul ei, Erno
Rubik. Potrivit statisticilor, o persoană din şapte pe plan
mondial a primit în dar sau a cumpărat un cub Rubik,
o jucărie care stimulează imaginaţia, memoria şi capacitatea de sinteză. Creatorul jucăriei, Erno Rubik,
spune că invenţia sa este un fel de „prim copil” al său.
„Cea mai mare parte din viaţa adultă mi-am petrecuto alături de acest cub, pentru că aveam doar 30 de
ani atunci când l-am creat. Iar acum, după 40 de ani,
pot să spun: «Cunosc cubul, ştiu ce se întâmplă în jurul
cubului»”, a declarat sculptorul şi profesorul de arhitectură maghiar Ernő Rubik.
Potrivit site-ului oficial al acestei jucării, peste 350 de milioane de cuburi Rubik au fost vândute pe plan mondial.

Soarele va arăta astăzi ca un inel pe cer
Soarele va avea o eclipsă parţială astăzi în unele
zone ale lumii şi va arăta
ca un inel. Din păcate,
eclipsa nu se va vedea în
mare parte din ţările
lume. Eclipsa de soare
se numeşte inelară şi are
loc în momentul când
Luna se va afla la distanţa
sa maximă de Pământ.
Astfel, Luna este prea
mică pentru a acoperi
Soarele în totalitate, iar
efectul va fi unul inelar.
Doar cercetătorii din Antarctica vor avea ocazia să vadă

eclipsa inelară, dar faze parţiale vor fi vizibile şi în alte

părţi ale lumii, din păcate
acestea fiind insule oceanice.

La doar 4 ani este primar în localitatea sa
Bobby Tuffs, în vârstă de
patru ani, a devenit anul trecut
pentru a doua oară primarul
localitătʼii turistice Dorset, din
nordul statului Minnesota, potrivit stirileprotv.ro.
Este adevărat că Dorset are
o populatʼie care numără doar
22 persoane, iar când preotul
și familia sa se află în localitate, populatʼia crește la 28 de
persoane.
Primarul în vârstă de doar
patru ani a fost ales printr-un
vot mai putʼin democratic, în
cadrul festivalului anual „Taste
of Dorset”.
Pentru a participa la vot, trebuie să dai un dolar, banii
strânși fiind ulterior donatʼi în

scopuri caritabile. Urnele sunt
plasate în magazinele din oraș,
iar ulterior, o persoană legată
la ochi extrage un bilet dintro urmă, iar numele înscris este
desemnat primar.
Și pentru că orice primar are

o agendă de lucru, prioritătʼile
mult prea-tânărului edil erau
la începutul celui de-al doilea
mandat strângerea de fonduri
pentru o fundatʼie caritabilă,
dar și un nou panou de bunvenit în localitatea Dorset,
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Luptăm pentru găzduirea
meciurilor de la EURO 2020
Preşedintele FRF îşi propune să promoveze candidatura României
Răzvan Burleanu, preşedintele
FRF, a confirmat că România
ar putea candida la organizarea Campionatului European de Fotbal din
2020.
În cadrul unei conferinţe de presă susţinute
ieri, Răzvan Burleanu
a oferit detalii şi despre
schimbarea membrilor
trimişi de FRF în comisiile UEFA.
Competiţie selectă
pentru capitală. Şeful
fotbalului românesc îşi
doreşte foarte mult ca
Bucureştiul să fie gazdă
la EURO 2020. Pentru a
trage „biletul” câştigător, capitala României se va bate cu
oraşe „grele”. „Voi încerca să
promovez candidatura României
la EURO 2020. Vor fi mulţi voluntari în acest proiect. Va fi important, mai ales dacă
România va reuşi să
se califice la
acest turneu fi-

Noul şef de la FRF vrea EURO 2020 şi în România!

nal”, a declarat Burleanu. Federaţiile naţionale şi
oraşele pentru care s-au trimis la UEFA dosare de
candidatură sunt următoarele: Azerbaidjan (Baku),
Belarus (Minsk), Belgia (Bruxelles), Bulgaria (Sofia), Danemarca (Copenhaga), Anglia (Londra),
Macedonia (Skopje), Germania (Munchen), Ungaria (Budapesta), Israel (Ierusalim), Italia (Roma),
Olanda (Amsterdam), Irlanda (Dublin), România
(Bucureşti), Rusia (Sankt Petersburg), Scoţia (Glasgow), Spania (Bilbao), Suedia (Stockholm), Ţara
Galilor (Cardiff). Dosarele de candidatură au putut
fi depuse până vineri, la miezul nopţii, iar Comitetul
Executiv al UEFA va alege cele 13 oraşe în 19
septembrie 2014.
UEFA a cerut schimbarea! Președintele Federatʼiei
Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a insistat că
schimbarea reprezentantʼilor români din Comisiile
UEFA a rezultat la cererea forului european, care
sustʼine asemenea modificări în cazul alegerii unei
noi conduceri la federatʼiile natʼionale. „Inițiativa
schimbării unor membri din cadrul comisiilor UEFA
nu mi-a aparținut. Am primit de la UEFA o solicitare, o documentație specială în care se prezintă
faptul că dacă au avut loc schimbări la nivelul conducerii federațiilor naționale, atunci avem posibilitatea de a propune noi membri în aceste comisii.
Altfel spus, UFEA înțelege foarte bine că în momentul în care se produce o schimbare la nivelul
managementului, în momentul în care ai un nou
leadership care își asumă o nouă guvernanță a
federației, imediat aceste lucruri trebuie să se vadă
inclusiv în ceea ce privește politica de resurse umane.
UEFA consideră că o dată ce conducerea unei
federații s-a schimbat, este normal să se poată
opera aceste schimbări și la nivelul comisiilor
UEFA”, a declarat președintele FRF.
S-a votat noua organigramă. Membrii Comitetului
executiv au votat joia trecută, în unanimitate, noua
reprezentare a României în Comisiile UEFA și
noua organigramă a FRF. La Comisia de fotbal
feminin a UEFA a fost propusă Camelia Nicolae,
cu o vechime de peste 18 ani în acest fenomen
la nivel de club și federal. La Comisia Hat-Trick
optʼiunea aleasă este Radu Vișan, un tehnocrat
de carieră cu peste 10 ani de experientʼă în
administratʼie, în domeniul fondurilor europene
și al mecanismelor de guvernantʼă. Aurel
Tʼicleanu, care coordonează și noul departament
de scouting al FRF, a fost propus pentru Comisia de dezvoltare și asistentʼă tehnică, unde
îl înlocuiește pe Miodrag Belodedici. Belo ar
urma în 2015 să-l înlocuiască pe Mircea Sandu în Comisia pentru fotbal a UEFA. Noua
organigramă a FRF cuprinde 150 -155 de
angajatʼi și fondul de salarizare este același
din timpul lui Mircea Sandu, sustʼine Răzvan
Burleanu, care a adăugat că numărul salariatʼilor va scădea în timp.

Amical de lux pentru tineret
Echipa naţională de tineret a României va susţine,
în 13 august, la Bucureşti,
un meci de verificare în
compania reprezentativei similare a Italiei. Partida se
va disputa miercuri, 13 august, locul şi ora întâlnirii

urmând a fi stabilite ulterior.
Acesta va fi ultimul test înaintea partidelor pe care
naţionala de tineret le va
disputa în grupa a 6-a de calificare la turneul final al
Campionatului European
„Under 21”, ediţia 2013-

2015: cu Muntenegru, 4
septembrie, şi Germania, 9
septembrie. „Meciul cu Italia
este important pentru că întâlnim o echipă foarte puternică şi titrată, care practică
un fotbal bun. Aveam nevoie
de un amical tare în luna au-

gust, înainte de «dubla» dificilă cu Muntenegru şi Germania din septembrie. Vreau
să mai perfectăm un amical
la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie”, a spus
Bogdan Stelea, selecţionerul
naţionalei de tineret.
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Crivoi nu a prins „tabloul” la Oeiras. Tenismenul Victor Crivoi,

locul 235 ATP şi cap de serie numărul 8 în calificări, a
ratat prezenţa pe tabloul principal al turneului de la Oeiras
(Portugalia), după ce a fost învins, luni, cu scorul de 61, 6-3, de jucătorul moldovean Radu Albot, locul 178
ATP, al treilea favorit. Albot s-a impus după un meci care
a durat puţin peste o oră, disputat în turul trei al calificărilor.
Crivoi va primi şase puncte ATP şi 710 euro pentru participarea la acest turneu. La competiţia din localitatea
portugheză, cu premii de 426.605 de euro, mai participă
Victor Hănescu, locul 84 ATP, care va întâlni în turul întâi
un sportiv venit din calificări. La dublu, Florin Mergea şi
partenerul său, brazilianul Andre Sa, vor da piept în turul
întâi cu echipa Pablo Cuevas/David Marrero (Uruguay/
Spania).
Becali munceşte la Academie! Gigi Becali a primit, în sfârşit,
o veste bună. Dacă cererile de eliberare au fost refuzate
de fiecare dată în ultimele luni, nu la fel s-a întâmplat cu
posibilitatea de a efectua condamnarea în regim deschis.
Astfel, după ce nu a fost inclus între primii condamnaţi
care au mers să muncească încă de acum două luni,
Becali a primit o veste excelentă la finalul săptămânii
trecute. Ieri, patronul Stelei a ieşit pentru prima dată din
Penitenciarul Poarta Albă pentru a munci la Academie,
în localitatea Ovidiu, lângă Constanţa. Gigi Becali a fost
condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare, iar în luna
mai va împlini un an de când este încarcerat.
Moment de reculegere în CL. UEFA a anunţat, luni, pe siteul oficial, că la meciurile din semifinalele retur ale Ligii
Campionilor se va ţine un moment de reculegere în memoria foştilor antrenori Tito Vilanova şi Vujadin Boskov.
Un scurt anunţ va fi făcut în limba echipelor angrenate
prin care se va explica momentul de reculgere, urmând
ca un montaj cu cei doi antrenori să fie prezentat pe stadionul din Munchen, înaintea meciului Bayern - Real Madrid, şi pe Stamford Bridge, la Londra, înaintea întâlnirii
Chelsea - Atletico Madrid. UEFA a menţionat că jucătorii
celor două echipe au şi opţiunea de a purta banderole
negre. Tito Vilanova, 45 de ani, a încetat din viaţă vineri,
după o luptă de doi ani şi jumătate cu cancerul. În acest
week-end s-au ţinut momente de reculegere în memoria
sa la meciurile din Spania, dar şi pe stadionul echipei
Bayern Munchen, antrenată de prietenul şi fostul colaborator al lui Vilanova, Josep Guardiola. Legendarul Vujadin Boskov, fost antrenor al echipelor Real Madrid,
Sampdoria Genova și al naționalei Iugoslaviei, a decedat
duminică, la Novi Sad, la vârsta de 82 de ani.
Belu candidează la şefia COSR! Antrenorul lotului naţional de
gimnastică, Octavian Bellu, îşi va depune candidatura
la preşedinţia Comitetului Sportiv şi Olimpic Român, fiind
a doua persoană care se încrise în lupta pentru conducerea forului olimpic, după şeful FR de Rugby, Alin Petrache. Octavian Bellu a mai intenţionat să îşi depună
candidatura la cea mai înaltă funcţie în cadrul COSR la
algerile din 2008, dar a renunţat în cele din urmă, deoarece a considerat că forul olimpic are nevoie de continuitate pentru a reuşi finalizarea proiectelor începute de
Octavian Morariu în mandatul precedent.
Bellu a fost antrenor coordonator al echipei feminine de
gimnastică a României din 1990 şi până în 2005. El a
intrat în Cartea Recordurilor cu titlul de „cel mai de succes
antrenor din lume”, având în palmares 17 medalii olimpice
de aur şi peste 280 de medalii la Campionatele Mondiale,
la Campionatele Europene şi la Jocurile Olimpice. Alegerile vor avea loc la 29 mai.
Fenerbahce, campioană! Echipa de fotbal Fenerbahce Istanbul a câștigat al 19-lea titlu de campioană a Turciei
din istoria clubului, duminică, după ce a remizat acasă
cu Rizespor (0-0), într-un meci din etapa a 31-a. Cu trei
etape rămase de disputat, Fenerbahce are 68 de puncte
și nu mai poate fi ajunsă de următoarele două clasate,
concitadinele sale Galatasaray (56 puncte), campioana
ultimelor două ediții, și Beșiktaș (55 puncte). Fenerbahce
este antrenată din acest sezon de Ersun Yanal. La jocul
de duminică al lui Fenerbahce, pe stadionul Sukru Saracoglu au putut asista doar femeile și copiii, clubul fiind
sancționat de federație. După meci, mii de fani ai noii
campioane au sărbătorit titlul în cartierul Kadikoy, în
partea asiatică a Istanbulului. Fenerbahce nu va putea
juca în stagiunea viitoare a cupelor europene, clubul fiind
nevoit să efectueze al doilea an din suspendarea impusă
de UEFA pentru meciuri trucate.

DIVERTISMENT

Filme de artă
la Sala Patria
Cu: Daniel Day-Lewis,
Sally Field
Istoric, biografic
Intrarea pe bază de
voucher

La Cinemateca de la Sala
Patria puteți viziona şi
în această săptămână
filme de artă celebre.
Filmele vor rula în zilele de
miercuri, 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 conditʼionată de
achizitʼia unui voucher valoric,
cu care se pot cumpăra diverse produse de la intrarea cinematecii.
Miercuri 30 aprilie
◾ 20:00 Seara Filmului European
Îmbrăţişări frânte (Los
abrazos rotos) (2009)
Regia: Pedro Almodóvar
Cu: Penélope Cruz, Lluís
Homar
Dramă, romantic
Intrarea pe bază de voucher
Joi 1 mai
◾ INCHIS
Vineri 2 mai
◾ 19:00 Seara Dracula
Film Festival
Indestructibilul (Unbreakable) (2000)
Regia: M. Night Shyamalan

Duminică 4 mai
◾ 11:00 Matineu copii
Cartea Junglei (The
Jungle Book) (1967)
Animatʼie
Dublat în limba română
Intrarea GRATUITĂ

Cu: Bruce Willis, Samuel
L. Jackson
Thriller, fantastic
Intrarea pe bază de voucher
Sâmbătă 3 mai
◾ 11:00 Matineu copii
Pisicile Aristocrate (The
Aristocats) (1970)
Animatʼie
Dublat în limba română
Intrarea GRATUITĂ.

◾ 17:00 Golden Classics
Ace in The Hole (Marele
bîlci) (1951)
Regia: Billy Wilder
Cu: Kirk Douglas, Jan Sterling
Drama, film noir
Intrarea pe bază de voucher
◾ 19:00 Mari Regizori
Lincoln (2012)
Regia: Steven Spielberg

◾ 17:00 Golden Classics
Charade (Şarada)
(1963)
Regia: Stanley Donen
Cu: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter
Matthau
Thriller, comedie, Romantic
Intrarea pe bază de
voucher
19:00 Seara de Oscar
Brokeback Mountain – O
iubire secretă (Brokeback
Mountain) (2005)
Regia: Ang Lee
Cu: Heath Ledger, Jake
Gyllenhaal
Drama, romatic
Intrarea pe bază de voucher.
Liana Adam

Str. Bazaltului nr. 2, în incinta Eliana Mall

D’ORA -PREMIERĂtarif unic: 10 lei/bilet
(N-15), 93 minute, Dramă
ora: 18:00
TÂNĂRĂ ŞI FRUMOASĂ -PREMIERĂtarif unic: 10 lei/bilet
(IM-18), 95 minute, Dramă
ora: 20:00
ZONA DE PERICOL -PREMIERĂ(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
orele: 18:15, 20:15
TRANSCENDENCE:
VIAŢĂ DUPĂ MOARTE
-PREMIERĂ(N-15), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
orele: 15:15, 19:00, 21:30
RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
orele: 13:30, 14:45, 17:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
(AG), 78 minute, Animaţie, Fantastic, dublat
ora: 13:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT -3D(AG), 78 minute, Animaţie, Fantastic, dublat
ora: 13:15

NOE -3D(AP-12), 140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:30, 22:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
(N-15), 100 minute, Comedie, Romantic
ora: 22:00
Proiecție la Mansarda Casa Baiuleusc
Marţi, 29 aprilie, Biblioteca Engleză, Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17,00 – Seara filmului
englez: Carnage (S.U.A., 2011). Regia: Roman
Polanski. Distribuţia: Jodie Foster, Kate Winslet,
Christoph Waltz. Dramă, 80 minute.
După ce băieţii lor în vârstă de 11 ani se bat într-un
parc, iar Zachary îi scoate rivalului Ethan doi dinţi
cu un băţ, soţii Penelope şi Michael Longstreet pe
de-o parte şi soţii Nancy şi Alan Cowan pe de altă
parte, decid să se întâlnească pentru a discuta
cordial despre acest incident. Penelope, Michael,
Nancy şi Alan îşi dau arama pe faţă şi demonstrează
că în spatele aparentei toleranţe se ascund
prejudecăţi rasiale, homofobie şi misoginism.

Horoscopul zilei
Berbec. Explorezi noi teritorii astăzi, poate în compania unei
colege/unui coleg sau poate a întregii echipe. Energia ta
magnifică te va ajuta să faci descoperiri importante.
Taur. Nimeni nu o să aştepte după tine dacă stai prea mult
să analizezi până să iei o decizie. Alege cea mai bună opţiune,
dar ai grijă să nu o faci din grabă, dar nici să tragi de timp.
Gemeni. Lista ta cu numere de telefon creşte pe zi ce trece,
aşa că încearcă să comunici mai mult astăzi. Reia vechile
legături şi începe să te întâlneşti cu fostele/ foştii colegi.
Rac. Memoria ta este imensă, aşa că profită de acest lucru
pentru a lucra din greu la serviciu. Ar trebui să te întorci la
probleme lăsate nerezolvate, de această dată vei reuşi.
Leu. Trebuie să încerci ceva nou astăzi, dă-i minţii ce îţi
cere! Este momentul perfect pentru a te relaxa şi pentru a
te lasă purtat/ă de val.
Fecioară. Astăzi ai o dispoziţie de zile mari şi poţi face faţă
oricărei provocări pe care ţi-o poate oferi această zi. Viaţa
ta se poate îmbunătăţi simţitor de pe o zi pe alta.
Balanţă. Astăzi trebuie să faci orice pentru a fi fericit/ă, chiar
dacă vei avea nevoie de nervi de fier. Compromisul va fi
uşor de făcut în acest moment, aşa că fă-o pentru binele tău.
Scorpion. Canalizează-ţi energia către alte persoane astăzi,
pentru că poţi faci mai multe progrese decât ţi-ai fi imaginat.
Spre seară să onorezi invitaţia din partea unui prieten.
Săgetător. Termini atât de repede ce ai de făcut, încât simţi
că produci mai mult decât poţi duce. Dispoziţia ta de zile
mari îi va face fericiţi pe cei care ţin la tine.
Capricorn. Găseşte astăzi o cale de a te întoarce la vechile
obiceiuri, mai ales dacă sunt strâns legate de familie. Îţi vor
trezi amintiri plăcute şi îţi vor reîncarca bateriile.
Vărsător. Trebuie să te asiguri că astăzi acel prieten sau coleg
care îţi oferă atât de multe să primească pe măsură. Ai putea
lucra şi pentru el sau ai putea să îl împrumuţi cu bani.
Peşti. Ambiguitatea este răspunsul astăzi. Când cineva încearcă să te doboare, oferă-i un zâmbet şi ai grijă de tot ce
trebuie pe ascuns. Va trece şi această tensiune.

Bancuri

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Marţi

◾ Closer to the Moon – ora 20.00
Regia: Nae Caranfil
Cu: Vera Farmiga, Mark Strong, Tim Plester
Gen: comedie.
Preţ bilet: 7 lei.
Biletele se pun în vânzare la Centrul Cultural
Reduta.
Lansare de carte
Marţi, 29 aprilie, la ora 17:30, la Muzeul Casa Ştefan
Baciu (str. Gheorghe Baiulescu nr. 9) are loc
lansarea de carte Odihna zborului de Adrian
Munteanu.
Invitaţi: Adrian Lesenciuc, preşedintele UAP Braşov,
scriitorul Virgil Borcan şi violoncelistul Sebastian
Vârtosu.
Moderator :
Laurenţiu Ciprian Tudor.

Expoziții
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
Seara filmului românesc la Reduta
Marți, 29 aprilie 2014, la Centrul Cultural Reduta◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
◾ Când se lasă seara peste Bucureşti sau Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
metabolism – ora 17.30. Gen: dramă
Expoziţia reuneşte capodopere semnate de
Regia: Corneliu Porumboiu
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti din
Cu: Diana Avrămuţ, Bogdan Dumitrache
secolele XIX-XX.
Preţ bilet: 7 lei.

◾ Fiica apare în fața tatălui
şi îi spune:
– Tată, eu mă mărit!
– Cu cine?
– Îl ştii pe Ionuț, vecinul nostru? Cu el!
– Aoleu, draga mea, băiatul ăsta e vai
de capul lui – orfan de părinți, sărac,
rătăcit.
– Dar, tată, eu nu caut băieți cu bani!

– Nu e vorba de asta, draga mea, dar
pe el l-a bătut soarta destul.
◾ Doi prieteni stau de vorbă. Unul
dintre ei zice:
– Frate, aseară m-am certat în ultimul
hal cu nevastă-mea ...
– Aoleu... Şi, cum s-a terminat?
– Ei, a venit în genunchi la mine ...
– Si ce ți-a spus?!
– Ieşi de sub pat, laşule!

Sudoku
6
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4
9

1 8 4 3
7
3
9
5 1 8

5
8
7
9 6 3 7

5
4

7
5

1

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
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32.000 ore economisite
la Regionala CFR Braşov
Regionala de Căi Ferate
Braşov era în 1983 un „colos
cu arterele pulsând în cinci
judeţe” şi numărând aproape
20.000 de oameni prinşi, zi
şi noapte, între „timpul mare
şi timpul mic al unui transport
feroviar în continuă acceleraţie”, nişte „oameni exemplari
prin modestia lor, prin firescul
îndeplinirii unor misiuni de
serviciu de o impresionantă
rigoare, oameni minunaţi care
iată, se îndreaptă spre Întâiul
de Mai 1983 cu un binemeritat loc întâi pe ţară adjudecat
în întrecerea socialistă pe primul trimestru al anului”, preciza I.D. Coman.
Ziaristul le-a notat depăşirile la principalii indicatori de
plan, nu vă mai plictisim cu
cifrele, părându-i-se „slab evocatoare comparativ cu exemplarul uman de dincolo de
ele”. I.D. Coman a părăsit,
tocmai de aceea, biroul directorului tehnic tov. Romulus
Cotta, dosarul cu procente al
inginerului principal Rodica
Ionescu, de la serviciul plandezvoltare şi a descins, descălecat, să spunem, aşa istoric
vorbind, în compania tehnicienei tov. Zamfira Lupşa, în
spaţiul celui mai mare Triaj
din cuprinsul Regionalei, acolo unde 800 de oameni, numai 800, antrenau zilnic în
procesul de compunere a tre-

nurilor 10.000 de vagoane,
unde în trimestrul locului întâi
au fost manevrate 2 milioane
de osii sau, dacă vreţi, mai pe
înţeles, peste 17.000 de trenuri.
Nicăieri, credea I.D. Coman, nu se putea lua mai bine
pulsul, „temperatura travaliului feroviar”, nu se putea simţi
mai direct „ritmul intens al
muncii la calea ferată”, decât
în cabina de comandă a „cocoaşei de triere”. Cică, aici şi
de aici, zicea Coman, se vedea
toată „viermuiala paralelelor
de oţel” pe care alunecau
duios vagoanele, distribuindu-se, grupându-se şi regrupându-se după legi ce păreau
ale „adâncurilor pământului”,
ce mai, era o adevărată poe-

zie, ce zic poezie, epopee,
poem epic, saga a trenurilor,
am spune, deşi nu erau decât
ale calculelor şi tabelelor pe
care operatorii de la masa de
manevră le citeau neîntrerupt
„ca nişte şcolari ambiţioşi pregătiţi mereu pentru nota 10”.
ID Coman a strâns pe rând
mâna „şăfului” de tură, tov.
Gh. Pavel, şăfului de manevră
tov. Ion Dumitru, cu tov. operatori cu nume haioase, predestinate perfect meseriilor
din domeniul căilor ferate, dar
şi altor profesii, am adăuga,
Şugar, Pătrunsu, Smântână şi
Bursuc ziaristul de la „DN”
s-a limitat la „uşoara înclinare
a capului”, pentru că mâinile
lor foloseau fără întrerupere
butoane, clape, manete.

Aplauze pentru actorul Mihăilă Braşoveanu
Într-o seară de pe la sfârşitul
lunii martie 1983, cam pe la
ora zece, sau chiar mai târziu,
actorul Mihăilă Braşoveanu a
auzit o bufnitură pe acoperişul
locuinţei sale, aflată în apropierea hotelului „Postăvarul”
din Braşov.
Curios, a ieşit afară să vadă
ce se întâmplase şi a zărit un

vlăjgan, un malac, o huidumă
mergând, şchiopătând pe acoperiş. Şi-a dat seama că ceva
nu era în regulă, că ceva era putred, nu în Danemarca, vorba
lui Shakespeare din „Hamlet”,
ci în Braşov, un om normal nar fi umblat noaptea pe acoperiş. A pornit în urma sau
urmărirea individului vlăjgău.

Când acesta s-a oprit într-un
hol pe strada Republicii cu un
ton autoritar l-a întrebat pe individ ce căuta pe acoperiş noaptea. Malacul a bolborosit ceva,
încâlcit, fapt care i-a întărit actorului Mihăilă Braşoveanu
convingerea fermă că are în faţă
un răufăcător. Pe acelaşi ton aspru, dur, el i-a cerut huidumei

„După câte
ştiu, spunea
tov. manevrant Ciocoiu, fruntaş în
producţie pe
acest prim trimestru al
anului 1983
al locului întâi pe ţară,
realizăm în
triajul nostru
cea mai bună
staţionare în
tranzit, deci
cea mai redusă. Pe trimestrul la care ne referim, am
mers constant cu 5,60 ore per
vagon, faţă de 5,68 cât este
normal”.
Adunate la finalul primelor
trei luni, minutele economisite
printr-o mai bună organizare
a muncii, o mai desăvârşită
disciplină şi ordine, au dat...
32.000 de ore! „pe primele
două decade ale lui aprilie, zicea tov. ing. Viorel Şerban,
şef staţie schimb, mergem în
acelaşi ritm pentru că, după
cum veţi fi aflat, desigur, nici
noi, nici Regionala în întregul
ei, n-avem de gând să rămânem pe locul întâi doar un trimestru”.
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Din presa maghiară
Fabrica de ciment Portland Kruger & Co. din Braşov

La est de Tâmpa, nu
departe de valea
Răcădăului este
una dintre cele mai
importante fabrici
din punct de vedere
economic, Fabrica
de ciment Kugler &
Co (redenumită ulterior „Temelia”). Fabrica a fost înfiinţată în 1890, iar acum are producţie
continuă şi oferă loc de muncă bine plătit pentru 500 de
angajaţi.
La început fabrica deţinea două cuptoare verticale, două
mori cu bile, trei mori de măcinat piatra, un concasor şi
reuşea să producă 300 de vagoane de ciment. Au fost
perioade mai grele, dar datorită cunoştinţelor şi priceperii
conducerii, în cinci ani producţia de ciment a ajuns la
1000 de vagoane. Tot în acest timp s-au achiziţionat
două maşini de putere mare care asigurau funcţionarea
dinamurilor pentru iluminarea fabricii şi a locuinţelor din
zonă. În 1903 producţia este dublată.
În 1907 fabrica este cumpărată de investitori locali şi dotată cu utilaje şi maşini noi, producându-se 4000 de vagoane de ciment.
Faţă de începuturi, fabrica deţine o centrală eletrică de
1200 CP, trei maşini cu aburi de 700 CP, 8 cuptoare verticale simple, 2 cuptoare verticale duble, o uscătorie modernă cu 42 de camere, patru concasoare şi diverse mori.
Fabrica braşoveană a ţinut pasul cu dezvoltarea industriei
cimentului şi a reuşit să-şi păstreze renumele, făcând
faţă concurenţei.
Conducerea fabricii pune mare accent şi pe bunăstarea
angajaţilor. Toţi muncitorii beneficiază de medicamente
şi consultaţii medicale gratuite, dar şi de asigurare în caz
de accidente de muncă. Există şi o Societate de Economii. Pe lângă acestea, majoritatea angajaţilor au locuinţă
asigurată, locuinţa celor căsătoriţi având şi bucătărie, iar
fabrica asigură şi iluminatul şi încălzirea acestora. Excepţional se mai acordă şi terenuri unde îşi pot construi
casă. Din fonduri speciale se acordă premii, daruri de
nuntă şi botez, ajutoare în caz de deces sau boală, spre
mulţumirea şi recompensarea angajaţilor.

„Drum Nou” – 29 aprilie 1983

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

Iulian Cătălui

Dinu Eva

să se legitimeze. Găliganul s-a
conformat crezând ca idotul că
în faţa lui se află un om al legii!
După ce a aflat cine era individul, Mihăilă Braşoveanu a
sesizat Miliţia care tocmai fusese alertată de către un
cetăţean din Galaţi, I. Constantin, cazat la hotelul „Postăvarul”
că un individ l-a ameninţat cu
un cuţit, cerându-i banii şi ceasul. Cetăţeanul cu pricina i-a

dat vreo 60 de lei şi ceasul, apoi
a început să urle ca din gură de
piton sau de anaconda, alertând
personalul hotelului.
Pe baza datelor oferite de actorul Mihăilă Braşoveanu, care,
iată, a jucat în viaţă, fără a încălca legea, un rol pe care îl
exersase de câteva ori pe scenă,
a fost identificat şi arestat pentru
tâlhărie Lazar Marton, un ungure din Sf. Gheorghe, un in-

fractor periculos, recidivist
chiar, care avea la activ un furt
din „avutul obştesc” şi două
furturi din avutul personal.
Un rol, acela de Om, jucat în
viaţă, impecabil, o faptă pentru
care cunoscutul actor Mihăilă
Braşoveanu merita încă o dată
aplauze.
„Drum Nou” – Aprilie 1983
Iulian Cătălui

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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Maşini prin „Rabla”
şi pentru firme
Persoanele juridice şi instituţiile publice se pot
înscrie, începând de
mâine, 30 aprilie, pentru achiziţionarea de autovehicule noi prin
Programul Rabla.
Potrivit unui comunicat al
Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), începând
cu acea dată, va avea loc deschiderea sesiunii de depunere
şi validare a dosarelor pentru
persoanele juridice şi instituţiile publice din Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional 2014,
pentru care AFM a alocat un
număr de 3.000 de tichete.
Voucherele vor fi alocate
electronic în sistemul informatic gestionat de Administraţia Fondului pentru
Mediu, iar dosarele se vor
depune la sediul instituţiei

până la data de 1 septembrie
2014.
Persoanele juridice şi instituţiile publice interesate pot
consulta Ghidul de finanţare
publicat pe site-ul AFM, în
care sunt prevăzute atât con-

diţiile de eligibilitate, cât şi
documentaţia necesară pentru
înscrierea în program.
Pe de altă parte, aproape
3.600 de rezervări erau raportate ieri dimineaţă în sistemul
informatic al Administraţiei

Fondului pentru
Mediu (AFM)
pentru ediţia din
acest an a Programului „Rabla” 2014, dintre
care 46 fuseseră
invalidate din
cauza datelor
completate greşit
sau eronate, potrivit informaţiilor prezentate de
către preşedintele AFM, Adrian
Gearâp. În aceste
condiţii, la ora
actuală, în sistemul informatic
al AFM sunt disponibile
13.431 tichete valorice.
Toate aceste informaţii sunt
accesibile pe site-ul Administraţiei şi vor fi actualizate zilnic până la epuizarea stocului
de tichete.

China va rămâne şi în 2014 motorul pieţei auto

Piaţa chineză va rămâne şi în acest an motorul de creştere
al vânzărilor de automobile la nivel mondial, în pofida încetinirii avansului economic al Chinei, potrivit liderilor de
companii reuniţi la salonul auto de la Beijing.
„După o creştere de 14% în 2013, vânzările de vehicule
noi din China vor urca în acest an cu 10%. Vom continua
să înregistrăm o creştere foarte puternică”, a declarat Jochem Heizmann, membru în consiliul de administraţie al
grupului german Volkswagen (VW). Preşedintele grupului
american General Motors, Dan Ammann, mizează pe o
creştere de 8-10% a livrărilor. La nivel mondial, analiştii
anticipează în acest an o creştere a înmatriculărilor de
doar 3%.

Mercedes va relansa marca de lux Maybach

Grupul auto german Daimler intenţionează să relanseze
marca de lux Maybach, în ideea de a se adresa clienţilor
ultra-înstăriţi din Asia şi SUA, a declarat o sursă din interiorul companiei, transmite Reuters. Noul Maybach ar
urma să fie prezentat în luna noiembrie atât la salonul
auto de la Guangzhou cât şi la cel din Los Angeles, urmând
să coste mai mult decât dublu faţă de actualul model de
top Mercedes-Benz S600, care se comercializează pentru
165.000 de euro (228.000 de dolari), a mai spus sursa.
De asemenea, Mercedes Maybach va fi mai lung cu 20
de centimetri faţă de versiunea extinsă a S-Class, devenind
cea mai lungă limuzină din gama Mercedes, până la lansarea unei versiuni şi mai lungi denumită Pullman.
Daimler a oprit producţia limuzinelor Maybach în 2012,
după ce eforturile destinate comercializării unor maşini
bazate pe un design unic şi pe un preţ de cost de
380.000 de dolari nu au avut succes în rândul clienţilor.
Doar 200 de automobile Maybach au fost vândute în
2011, însă în rândul clienţilor s-au aflat celebrităţi precum
miliardarul rus Roman Abramovici, muzicianul Jay-Z şi
regele Spaniei.

Dacia e vedeta pieţei auto din UE
Dacia a înregistrat din nou,
în luna martie, cea mai puternică creştere din UE în topul
mărcilor. Vânzările Dacia în
cele 28 de state UE au urcat
cu 53,5% în martie, la 35.625
autoturisme, faţă de 23.210
în aceeaşi lună a anului trecut,
potrivit datelor prezentate de
Asociaţia Constructorilor
Europeni de Automobile
(ACEA).
Grupul Renault, al treilea
mare producător auto european, a raportat astfel o creştere de 30,4%, la 130.500

automobile, faţă de puţin peste 100.000 în martie 2013.
Vânzările mărcii Renault au
urcat cu 23,4%, la 94.900
unităţi, de la 76.900 cu un an
în urmă.
Piaţa auto din UE a urcat
în primul trimestru cu 8,4%,
la 3,246 milioane maşini noi,
de la 2,994 milioane în
aceeaşi perioadă a anului trecut. În primele trei luni ale
anului, numărul înmatriculărilor Dacia în UE a crescut cu
42,7%, la 90.500 automobile,
faţă de 63.500 în perioada co-

respunzătoare a anului trecut.
Volkswagen, cel mai mare
constructor auto din Europa,
a vândut în UE 335.600 de
autoturisme în martie şi
785.900 în primul trimestru,
afişând creşteri de 8,6% în
ambele perioade faţă de intervalele corespunzătoare din
2013.
Vânzările PSA Peugeot Citroen în UE au crescut cu
10,9% în martie, la 150.400
unităţi, respectiv cu 7,7% în
primele trei luni ale anului, la
363.800 maşini.

Noile modele Mercedes Clasa V,
disponibile în România
Modelele din noua Clasă V
de la Mercedes-Benz pot fi
comandate în România la preţuri începând de la 29.854
euro, fără TVA, a anunţat,
producătorul german de autovehicule de lux.
Modelele disponibile sunt
Clasa V 200 CDI, cu un preţ

începând de la 29.854 euro,
Clasa V 220 CDI, (de la
30.546 euro) şi Clasa V 250
CDI (de la 33.840 euro). Preţurile nu includ TVA.
„La lansarea pe piaţă programată la finalul lunii iunie
a acestui an, noua Clasă V va
fi disponibilă ca model cu ampatament lung (lungime de 3.200 mm)
şi lungimea caroseriei de 5.140 mm.
Modelul compact şi
cel extra-lung vor fi
disponibile în curând”, se arată întrun comunicat al
companiei.

Acest autovehicul multifuncţional premium oferă
două linii de echipare, un pachet cu accesorii sport şi
unul special pentru interior,
două versiuni disponibile
pentru ampatament, trei lungimi pentru caroserie, trei
motorizări şi o serie de opţionale pentru personalizarea
maşinii.
„Prin noua Clasă V, ne extindem gama de autovehicule
premium pentru pasageri cu
o limuzină ce poate transporta până la opt persoane”, a
declarat, în comunicat, Dieter
Zetsche, directorul diviziei de
autovehicule Mercedes-Benz.

Servicii oferite
› posibilitatea de practicare de sporturi atât pe teren
descoperit, dar și în interior
(trei terenuri de tenis și o sală bowling)
› saună la standarde ridicate
› masaj pentru toate categoriile de persoane cu
personal bine pregatit
› piscină acoperită pe o suprafaţă de 25 x 12 m,
de la 1,5 la 2,5 m adâncime
› sală de fitness și bodybuilding cu personal calificat
› sală de gimanstică, aerobic, arte marţiale, dansuri
› restaurant, bar, terasă moderne și elegante

