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Ziar Gratuit
Poziția oficială
despre Economie
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Ministerul Economiei, Constantin Niţă, recunoaşte recesiunea tehnică anunţată
de Eurostat.

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

An I, Nr. 105 ◼ 12 pagini ◼ Marți, 19 august 2014

Traficanți de alcool
Zeci de mii de litri de ţuică şi vin produşi ilegal în Satu Mare
şi Vrancea se vindeau în Braşov şi Covasna

Punct mare
pentru stegari
pag. 9

FC Brașov a reușit să
obțină un punct în deplasare, în urma remizei, scor 11, cu Universitatea Cluj.

Festival de
Cultură Urbană
pag. 7

Piațele Enescu și Sfatului
vor găzdui cea de-a doua
ediţie a Festivalului„Bohemian Square”.

VALUTĂ

Euro
4,4362
USD
3,3133
Gram Aur 138,7659

METEO

Soare
16°C /23°C

Începând cu luna februarie 2014,
polițiștii Serviciului de Investigare a
Fraudelor au monitorizat, cu sprijinul
structurilor de suport, activitatea

infracțională a unui grup de persoane
care produceau ilegal alcool (țuică și
vin) în județele Satu Mare și Vrancea,
pe care îl comercializau ulterior ilegal

în județele Brașov și Covasna. Cinci Prejudiciul estimat în acest caz, prin
persoane sunt cercetate pentru săvâr- neplata taxelor către bugetul de stat,
şirea infracţiunilor de evaziune fiscală este de 2,7 milioane lei.
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şi complicitate la evaziune fiscală.

Investiții la Școala „Kronstadt”

O nouă atracție turistică în județ

Municipalitatea a publicat ieri
pe site-ul SEAP anunţul de licitaţie pentru lucrarea de reamenajare a imobilului în care
se vor afla atelierele Şcolii Profesionale Germane „Kronstadt”. Data deschiderii
ofertelor este 3 septembrie
2014, iar temenul de execuţie

Una dintre moștenirile lăsate
de sași în zona Rupea a fost
readusă la viață. Vorbim despre casă parohială care, până
de curând, aparținea Bisericii
Evanghelice din localitatea
Criț. Reclădirea edificiului sa făcut după planurile iniţiale,
iar noua construcție a fost in-

de la momentul semnării contractului este de cinci luni.
Suma alocată de municipalitate
pentru acest proiect este de
2,23 milioane lei inclusiv TVA.
Partenerii privaţi, membri ai
Clubului Economic German,
se vor ocupa de dotarea acestor
ateliere.
pag.3

augurată cu mult fast în weekend. Fosta casă parohială se
numește „Casa Kraus”, după
numele preotului care a construit-o în secolul al XIX-lea.
Casa va deveni un punct de
atracţie pentru turiştii care vizitează zona, cu camere decorate în stil săsesc. pag. 7
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Cinematografele din Brașov au reintrat în atenția edililor
În anii 90, Brașovul avea nu mai puțin de 7 cinematografe. Astăzi, în orașul în care a funcționat primul
cinematograf din Transilvania, nu mai există niciunul.
În ultima perioadă edilii brașoveni au început totuși
să-și aplece atenția spre posibila redeschiderea a
două dintre sălile de cinema. Primul este fostul cinematograf „Popular”, situat aproape de Piața Sfatului și care în perioada sa de glorie avea sala
arhiplină, spune reprezentantul municipalității
brașovene Sorin Toarcea, citat de Radio Mureș. Al
doilea cinematograf care ar putea fi redeschis este
„Astra”, din Livada Poștei, spune Sorin Toarcea. Dintre cele 7 cinematografe câte avea Brașovul odată,
Popular și Astra sunt singurele care ar mai putea fi
redate circuitului amatorilor de film. În Centrul Civic,
cinematograful Tineretului a fost demolat cu mulți
ani în urmă, iar cinematografele Cosmos, Arta și
Modern au fost vândute sau închiriate pentru alte
activități.

Legea privind reducerea CAS, amânată o săptămân ă
Conducerea Senatului a decis, ieri, să amâne cu o
săptămână sesiunea extraordinară pentru reexaminarea legii privind reducerea CAS cu 5% de la 1 octombrie, a anunţat liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu.
Sârbu a precizat că, în urma discuţiilor din Biroul
permanent, „era aproape imposibil ca şedinţa să fie
convocată astăzi”, pentru că trebuiau trimise materialele la comisia de buget-finanţe şi convocat Ministerul de Finanţe.
El a mai precizat că s-a prezentat în şedinţa conducerii
Senatului şi un parcurs pentru această lege, care ar
putea fi promulgată pe 6 septembrie, „astfel că există
timp pentru a intra în vigoare de la 1 octombrie”.
Senatul fusese convocat în sesiune extraordinară,
luni, 18 august, de la ora 16.00.
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Polițiștii au prins mai
mulți traficanți de alcool
Zeci de mii de litri de
ţuică şi vin produşi
ilegal în Satu Mare şi
Vrancea se vindeau
în Braşov şi Covasna.
Vorbim despre o afacere cu alcool care a
fost pusă pe butuci
de poliţiştii de la Serviciul de Investigare
a Fraudelor.
În urma verificărilor
oamenii legii au găsit trei
instalaţii de producere și
prelucrare a alcoolului și
1.000 de litri de țuică, în
județul Satu Mare,
280.000 de litri de vin, în
județul Vrancea și 25. 000 de
litri de alcool, în zece imobile
din județele Brașov și Covasna.
„Începând cu luna februarie
anul curent, colegii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au monitorizat mai multe
persoane care produceau şi comercializau ilegal alcool. Aces-

ta era produs în judeţele Satu
Mare şi Vrancea după care era
valorificat fără respectarea prevederilor legale în judeţele Braşov şi Covasna” a declarat
comisar şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt la IPJ Brașov.
Săptămâna trecută poliţiştii
au despistat în trafic, între Braşov şi Sânpetru, două persoane, un sătmărean şi un

buzoian, care transportau cu
două autovehicule 600 de litri
de ţuică, fără documente legale
de provenienţă. Autoturismele
şi alcoolul au fost indisponibilizate de poliţişti iar în aceeaşi
zi s-au efectuat şi 18 percheziţii
domiciliare în locaţii din cele
patru judeţe.
„Colegii mei au reţinut cele
două persoane depistate în tra-

ficul rutier precum şi alte
trei persoane, una din judeţul Vrancea şi două din
judeţul Braşov, ele au fost
prezentate instanţei de judecată care a dispus cercetarea lor în stare de
libertate sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de
evaziune ficală şi complicitate la evaziune fiscală.
De asemenea cele cinci
persoane sunt cercetate şi
pentru două infracţiuni la
codul fiscal” a adăugat comisar şef Liviu Naghi.
Prejudiciul estimat, prin
neplata taxelor către bugetul de stat, este de 2,7 milioane lei. Cercetările sunt
continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea unui
procuror de la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Brașov,
pentru documentarea întregii
activități infracționale a persoanelor implicate în acest caz.

Fonduri suplimentarea pentru reabilitarea
drumurilor din stațiunea Predeal
Mare parte din străzile din
Predeal sunt distruse, motiv
pentru care administraţia din
staţiune a depus la Ministerul
Dezvoltării studii pentru obţinerea unor fonduri suplimentare pentru reabilitarea
drumurilor din oraş. Asfaltarea
va fi făcută, după ce vor fi înlocuite conductele vechi de
apă. De asemenea, se lucrează
şi la infrastructură rutieră şi
electrică din vecinătatea blocurilor ANL, zona în care trăiesc peste 200 de familii.
În cartierul Joiţa, sunt 12 clădiri cu locuinţe sociale şi ANL.
Primăria din staţiune a demarat
lucrările de modernizare a stră-

zii, ţinând cont că accesul în
zona este greoaie atunci când
sunt ninsori abundente sau
averse de ploaie.
De asemenea, şantiere vor
fi deschise pe multe dintre străzile din staţiune, pentru că parte
din proiectele de înlocuire a
conductelor vechi s-au încheiat.
Valoarea acestor lucrări de

reabilitare a străzilor din staţiune se ridică la peste 11,8 milioane de lei, din care a fost
alocată suma de 525 de mii de
lei. Administraţia predeleană
speră că de la toamna să înceapă lucrările efective pe cele 31
de străzi, abia după ce vor fi
elaborate proiectele tehnice de
execuţie.

Torţionarul Ion Ficior, trimis în judecată
Torţionarul Ion Ficior a
fost trimis în judecată ieri
de Parchetul General, fiind
acuzat de crimele din perioada în care a condus colonia
de muncă de la Periprava.
Ion Ficior a fost deferit
justiției pentru săvârșirea de
infracţiuni contra umanităţii,
după ce în perioada 19581963, când a condus Colonia de muncă Periprava, a
introdus şi coordonat un regim de detenţie represiv,
abuziv, inuman şi discreţionar împotriva deţinuţilor po-

litici. În urma regimului aplicat de el, 103 deținuți au
murit.
Dosarul lui Ficior a fost
deschis în urma unui denunț
formulat de către Institutul
de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc (IICCMER). În 24 octombrie,
procurorii de la Parchetul
General i-au adus la cunoştinţă lui Ion Ficior că este
învinuit de genocid.
Anchetatorii arată în rechizitoriul prin care l-au tri-

mis în judecată că în perioada 01.08.1958 – 01.11.
1963, în calitate de locţiitor
şi comandant al Coloniei de
muncă de la Periprava, Ficior a săvârşit acţiuni şi inacţiuni sistematice care au
avut ca rezultat persecutarea
deţinuţilor politici încarceraţi în Colonia de muncă de
la Periprava, prin privare de
drepturi fundamentale ale
omului sau prin restrângerea
gravă a exercitării acestor
drepturi, pe motive de ordin
politic.
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Licitaţie pentru amenajarea
atelierelor SPGK
Foto: Andrei Paul

dotarea acestor ateliere. Lucrările
prevăzute în caietul
de sarcini de la licitaţia lansată ieri
cuprind refacerea
integrală a clădirii
de ateliere care a
aparţinut fostului
Liceu Rulmentul,
clădire care se află
într-un stadiu de
degradare avansat.
Imobilul va fi refăElevii de la Şcoala Profesională Germană "Kronstadt" au locurile de muncă asigurate
cut în totalitate inMunicipalitatea a publişi
exterior,
Data deschiderii ofertelor terior
cat ieri pe site-ul SEAP este 3 septembrie 2014, iar te- recompartimentat, vor fi în(Serviciul Electronic de menul de execuţie de la mo- locuite instalaţiile electrice,
Achiziţii Publice) anun- mentul semnării contractului termice şi sanitare, vor fi reaţul de licitaţie pentru lu- este de cinci luni. Suma alo- bilitate grupurile sanitare şi va
crarea de reamenajare cată de municipalitate pentru fi refăcută hidroizolaţia terasei
a imobilului în care se acest proiect este de 2,23 mi- pe o suprafaţă de 1.150 de
vor afla atelierele Şcolii lioane lei inclusiv TVA. Par- metri pătraţi. „La începutul luProfesionale Germane tenerii privaţi, membri ai nii septembrie va avea loc li„Kronstadt” (SPGK).
Clubului Economic German, citaţia pentru realizarea
se vor ocupa de echiparea şi lucrărilor de reabilitare, iar

Sf. Sinod contestă noua lege a cimitirelor
Ieri, în Sala Sinodală din reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.
Între hotărârile adoptate figurează şi aceea privind solicitarea
de amânare a intrării în vigoare
a Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.
„Sfântul Sinod a luat act cu
îngrijorare de adoptarea Legii
nr. 102/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane şi serviciile
funerare, act normativ deficitar
şi ambiguu în multe privinţe,
având ca principală motivaţie

crearea cadrului legislativ pentru înfiinţarea de cimitire private, de către operatori
economici, dar care nu reglementează corespunzător problemele generate prin noutăţile
aduse. De aceea, Sfântul Sinod
solicită Guvernului şi Parlamentului României să amâne intrarea în vigoare a acestei legi în
vederea modificării şi completării acestui act normativ”, a
precizat instituţia.
Legea 102/2014 prevede
printre altele că oricine are
dreptul la o înmormântare decentă şi la aducerea ultimului
omagiu la locul de veci al decedatului.

La stabilirea locului de veci
şi organizarea serviciilor funerare, persoanele în drept şi prestatorii serviciilor funerare sunt
obligaţi să colaboreze între ei,
să ţină cont de voinţa exprimată
pe timpul vieţii de către defunct
sau, în lipsa acesteia, vor ţine
seama de apartenenţa religioasă
a defunctului. Înmormântarea
poate fi religioasă sau laică. Înmormântarea religioasă are loc
cu respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, tradiţiilor şi
regulamentelor cultului respectiv. În cazul înmormântării laice, organizatorii stabilesc modul
de desfăşurare a procesiunii funebre, mai prevede legea.

Angajații tvR cer în instanță mărirea
salariului. tănase: O să dăm faliment!
Peste 700 de angajaţi ai
TVR au solicitat Tribunalului
Bucureşti să oblige Societatea
Română de Televiziune
(SRTv) să le majoreze salariul
de bază cu indicii de creştere
a preţurilor de consum, comunicaţi de Institutul Naţional
de Statistică.
Indicii sunt aferenţi anilor
2008 – 2011 şi primului trimestru din 2012, au declarat
pentru Mediafax surse din Televiziunii Române. Dosarul a
fost înregistrat la Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VIII-a

Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, pe 17 aprilie, şi,
recent, instanţa a stabilit primul termen de judecată, respectiv pe 14 octombrie.
Dragoş Bocanaciu, preşedintele SPUSTV, a spus că în
TVR există angajaţi care nu
au mai beneficiat de o majorare de salariu din anul 2005.
„Şi atunci întreb şi eu: «Ce
preţuri erau în 2005 şi ce preţuri sunt în 2014?» Eu nu cred
că nu au existat majorări de
salarii în celelalte instituţii media în aceşti nouă ani”, a mai

spus Dragoş Bocanaciu.
Pe de altă parte, Stelian Tănase, preşedintele-director general al SRTv, a declarat că
nu ştie nimic despre această
acţiune în instanţă.
„O să dăm faliment, probabil salariaţii nu se gândesc
din ce o să plătim (...) Problema este dacă avem resurse.
Mă gândesc dacă oamenii
care se implică într-o asemenea acţiune se gândesc de
unde o să plătim, pentru că
suntem toţi în aceeaşi barcă”,
a spus Stelian Tănase.

valoarea estimată este de peste
2 milioane de lei, investiţia fiind suportată din bugetul local. Noi vom face reabilitarea
clădirii, iar partenerii noştri
vor veni cu partea de dotare.
Sper să finalizăm cât mai repede această procedură, astfel
încât o parte din lucrări să fie
realizate până la începutul sezonului rece, mai ales că durata estimată a lucrărilor este
de 5 luni de la semnarea contractului. Lucrarea este o etapă
necesară în realizarea acestui
proiect educaţional, de pregătire a tinerilor în domeniile de
activitate pentru care există locuri de muncă pe piaţa braşoveană, prin colaborarea dintre
autorităţile publice şi mediul
de afaceri. În cei doi ani, de
când a fost înfiinţată această
unitate de învăţământ, proiectul s-a dovedit a fi unul de succes şi a fost replicat şi în alte

oraşe din ţară. Pentru a optimiza pregătirea tehnică a elevilor este necesar ca o parte
din pregătirea practică să se
desfăşoare în aceste ateliere”,
a explicat primarul Braşovului,
George Scripcaru.
Reamintim că la începutul acestei luni a avut loc ceremonia de premiere a primei
generaţii de elevi ai şcolii înfiinţate la Braşov în urmă cu
doi ani. Din totalul de 111 absolvenţi, 104 erau deja ca şi
angajaţi la companiile unde sa desfăşurat pregătirea lor
practică. Meseriile în care
aceşti elevi au fost calificaţi
sunt operator pe maşini unelte
cu comandă numerică şi electromecanic – maşini unelte şi
instalaţii industriale. Calificările sunt recunoscute şi pe plan
internaţional.
Cristian Popescu, președintele Asociației DWK „Fit for

Future”, care reprezintă practic implicarea mediului de afaceri în conducerea şcolii, şi-a
declarat şi cu acea ocazie susţinerea pentru asigurarea celor
mai bune condiţii de studiu în
cadrul şcolii şi pentru participarea financiară egală cu cea
a statului, în această asociere.
„Aşa cum am promis, vom asigura dotarea atelierului şcolii.
Şi noi suntem în procedură de
achiziţie şi cred că la sfârşitul
lunii octombrie sau la începutul lui noiembrie vor ajunge
utilajele”, declara Cristian Popescu la momentul ceremoniei
festive. De asemenea, primarul
George Scripcaru a declarat
cu aceeaşi ocazie că municipalitatea va reamenaja şi sala
de sport a fostului liceul Rulmentul, va găsi o soluţie şi
pentru reamenajarea unui cămin pentru elevii şcolii.
A.P.
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Flash economic
Pregătiri pentru Festivalul Cartofului
Asociația întreprinderilor mici și mijlocii din județul Covasna (ASIMCOV) a început pregătirile pentru Festivalul
cartofului. Ediția din acest an a festivalului va avea loc
pe data de 30 august la Târgu Secuiesc, iar la concurs
sunt așteptate peste 20 de echipe de bucătari profesioniști
și amatori din țară și străinătate. Înscrierile se pot face
până pe data de 22 august, iar taxa de participare constă
în două sticle cu vin, unul alb și unul roșu. Echipele trebuie
să fie formate din maximum patru persoane și trebuie
să pregătească în ziua concursului un meniu pe bază
de cartofi pentru 30 de persoane. Organizatorii vor asigura
cartofii, lemnele de foc și ceaunele pentru gătit. Ca și în
anii precedenți, juriul va premia gustul și prezentarea
mâncărurilor.

ECONOMIC

Marți

Constantin Niţă: Economia
este „pe un trend pozitiv”
Ministrul Economiei,
Constantin Niţă, afirmă, într-o declaraţie
de presă, că economia „se află pe un
trend pozitiv”, chiar
dacă a înregistrat
două trimestre de
scădere a Produsului Intern Brut (PIB).

Greenpeace cere interzicerea pesticidelor periculoase
Oficialii Greenpeace spun că România trebuie să demareze
implementarea soluțiilor alternative pentru folosirea unor
pesticide care nu distrug populațiile de albine și să nu mai
caute scuze prin solicitarea de derogări de la Comisia Europeană. În prima parte a anului, la nivelul UE, s-a interzis
folosirea anumitor pesticide (de tip neonicotinoide) dăunătoare albinelor, iar majoritatea statelor membre au luat deja
măsuri pentru înlocuirea acestor substanțe cu alternative.
Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea
Animală a permis derogarea în România, ca urmare a solicitării de la finalul lunii februarie 2014, cu privire la folosirea
semințelor de floarea-soarelui și porumb tratate cu thiamethoxam, pentru 120 de zile. Potrivit organizației, în anumite
regiuni specifice din America de Nord, Asia de Est și Europa,
polenizarea poate valora și 1.500 dolari/hectar. Folosirea
în continuare a neonicotinoidelor riscă pierderi de 14 miliarde
dolari la nivel mondial, valoarea contribuției polenizatorilor
la sistemul global de alimentație.

„Primul aspect care
trebuie evidenţiat în legătură cu noile date privind PIB publicate de
Institutul Naţional de
Statistică (INS) este că
deşi economia României Ministrul Constantin recunoaşte recesiunea tehnică anunţată de Eurostat
a înregistrat două trimestre consecutive de avans ne- de scădere economică, nu tre- în zona euro a fost 0% în trigativ al PIB-ului, la nivelul buie să estompeze avansul eco- mestrul doi iar la nivelul Uniunii
întregii perioade analizate ea nomic semestrial consolidat de Europene acesta a fost de 0,2%
faţă de primul trimestru. Depense află pe un trend pozitiv cu 2,6%”, spune Niţă.
o creştere economică ajustată
Mai mult, spune ministrul denţa economiei româneşti de
sezonier de 2,6% faţă de pri- Economiei, avansul PIB din pri- evoluţia economiilor europene
mul semestru al anului trecut. mul semestru este susţinut şi de este evidentă dacă se ia în calcul
Din acest punct de vedere, anumiţi indicatori cheie ai eco- valoarea schimburilor intracosemnalul dat de definiţia teh- nomiei precum exporturile, pro- munitare din primul semestru
nică a recesiunii economice, ducţia industrială si comerţul cu din 2014 care s-a cifrat la 18,3
de două trimestre consecutive amănuntul. „Avansul PIB-ului miliarde de euro la exporturi, re-

prezentând 71,7% din total”.
„Totodată, semnalul
privind încetinirea creşterii
economice din trimestrul
doi, confirmă necesitatea
continuării eforturilor Guvernului de implementare
a măsurilor menite revigorării economice prin
atragerea investiţiilor străine directe şi demararea
unor proiecte majore de
infrastructură care îşi vor
replica efectele în economia naţională prin crearea de noi locuri de muncă
şi dezvoltarea industriei
locale”, a mai spus Constantin Niţă.
România a reintrat în recesiune tehnică, având două trimestre
consecutive de contracţie a PIB,
cu cea mai mare scădere economică din UE 28 în al doilea
trimestru al anului, de -1%, potrivit datelor publicate de Eurostat, care relevă modificarea
evoluţiei pentru trimestrul I, de
la +0,2% la -0,2%.

A început programul „Zile gratuite de
vacanţă” pe litoralul românesc
Programul „Zile gratuite de
vacanţă 2014” se derulează în
perioada 18-31 august, iar românii pot cumpăra pachete începând de la 518 lei/persoană
pentru un sejur pe litoralul românesc.
Programul „Zile gratuite de
vacanţă 2014”, lansat de
Asociația Națională a Agențiilor
de Turism (ANAT), Federația
Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Asociația de
Promovare Litoral-Delta Dunării (ALDD), are oferte de genul
„plătești cinci nopți și stai șase”
sau „plătești șase nopți și stai
șapte”.
Pachetele în cadrul progra-

mului „Zile gratuite de vacanţă
2014” pornesc de la 518 lei/persoană, cu mic dejun, pentru șase
nopți de cazare și una gratuită,
la un hotel de două stele din
stațiunea Venus, de la 822 de
lei/persoană, cu mic dejun, pentru cinci nopți de cazare și una
gratuită, la un hotel de trei stele

din Eforie Nord și de la 975 de
lei/persoană, cu mic dejun, pentru șase nopți de cazare și una
gratuită, la un hotel de patru stele din stațiunea Mamaia.
Programul „Zile gratuite de
vacanță'” a fost lansat în 2008 şi
este unul dintre cele mai căutate
programe de oferte speciale.

Absorbţia fondurilor europene e greoaie
Rata de absorbţie a fondurilor
europene a crescut cu numai
0,5% în luna iulie, România trimiţând Comisiei Europene facturi de 85 de milioane de euro.
România a încasat însă rambursări efective de bani europeni
de 37,2 milioane de euro, ceea
ce înseamnă un avans de numai
0,19% din fondurile structurale
şi de coeziune alocate României
pentru perioada 2007-2013.
Rata de absorbţie curentă a
ajuns la 36,47% (7,006 miliarde
de euro), faţă de 36,03% (6,921
miliarde de euro) la sfârşitul lui

iunie, după cum arată informaţiile de pe site-ul Ministerului
Fondurilor Europene. România
a atras astfel în primele şapte
luni ale anului doar 576 milioane euro din cele 2,8 miliarde
planificate.
Până la data de 31 iulie, s-au
primit de la Comisia Europeană
8,94 miliarde euro, care reprezintă 46,54% din alocarea UE
2007-2013. Din aceste fonduri,
plăţile intermediare rambursate
însumează 6,83 miliarde euro,
ceea ce reprezintă 35,55% din
alocarea UE 2007-2013.

Pentru cele şapte programe
operaţionale au fost depuse
43.417 proiecte, în valoare
totală de aproximativ 74 miliarde euro, din care circa
48,7 miliarde euro reprezintă
contribuţia UE. Din totalul
proiectelor depuse, au fost
aprobate 17.129 proiecte, în
valoare totală de aproximativ
36,5 miliarde euro; din această valoare, circa 22,1 miliarde
euro reprezintă contribuţia
UE, ceea ce înseamnă aproximativ 115% din alocarea
UE 2007-2013.
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Conferinţă internaţională pe tema
„Teoriei Relativităţii” la Brașov
Matematicieni, fizicieni
şi astro fizicieni din întreaga lume s-au reunit
la Braşov pentru cea dea zecea Conferinţă Internaţională pe tema
Teoriei Relativităţii.
Este vorba de un eveniment
ştiinţific aniversar, organizat
de Facultatea de Matematică
şi Informatică din cadrul Universităţii „Transilvania”. 68
de cercetători renumiţi din
şapte ţări ca Statele Unite ale
Americii, Rusia sau China
participă la evenimentul devenit deja tradiţie pentru mediul academic din Braşov.
Urmaşi de seamă de-ai marelui cercetător Albert Einstein se află zilele acestea în
Braşov pentru a dezbate subiecte de fizică şi geometrie
timp de o săptămână.
„Conferința este interdisciplinară: un anumit tip de geometrie și fizică. Farmecul este
ca să rezolvi probleme de fi-

La conferinţa de deschidere a participat şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu
zică teoretică în zilele noastre
trebuie să știi foarte multă
matematică ” a declarat prof.
dr. Gheorghe Munteanu, la
Facultatea de Matematică şi
Informatică, de la Universi-

tatea „Transilvania”.
„Motivul pentru care particip la această conferinţă îl
constituie faptul că este un
eveniment de înaltă calitate,
care se încadrează în domeniul

meu de activitate, geometrie.
Dar totodată este vorba de o
conferinţă la care vor lua parte
cercetători din şapte domenii
conexe. Unii dintre cei mai
buni specialişti în geometrie şi

teoria relativităţii vor fi prezenţi
la Braşov” a spus Zhongmin
Shen, cercetător SUA.
„Mă bucur să fiu prezent la
acest eveniment ştiinţific major, dedicat memoriei şi reali-

zărilor profesionale de excepţie
ale profesorului Gheorghe Atanasiu, un reputat geometrist,
care a trăit şi lucrat toată viaţa
sa aici, în Braşov” a declarat
Dimitri Pavlov, cercetător Rusia. La conferinţa de deschidere a activităţilor Conferinţei
Internaţionale a participat şi
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Mihai
Pascu. Acesta a reconfirmat
sprijinul pe care autorităţile
locale îl oferă mediului academic din Braşov, în baza
unui parteneriat solid între instituţia pe care o reprezintă şi
Universitatea „Transilvania”.
„Universitatea «Transilvania»
este cel mai important
partener al administrației
județene, din mediul academic.
Împreună organizăm acest gen
de evenimente și de multe ori
le finanțăm acolo unde e cazul.” a precizat Mihai Pascu,
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Braşov.
Diana Bjoza

Tinerii talentați pot ajunge la Boston
O fundație din Statele Unite, condusă de români plecați
din țară cu mulți ani în urmă,
le oferă acum o șansă
adolescenților, care au posibilitatea să își lărgească orizonturile. Din 2009 și până
acum, zeci de tineri, din mai
multe orașe din țară, printre
care și Brașovul, au reușit să
ajungă în America, unde au
descoperit o nouă lume.
În fiecare an, zeci de tineri
din România au șansa să
ajungă în orașul Boston, Statele Unite unde merg în tabe-

re, au posibilitatea de a lega
prietenii, dar cel mai important își pot trasa un drum în
viață pentru că au posibilitatea de a vedea o altă lume
diferită de cea în care au trăit.
Un exemplu este Roberta,
elevă din Brașov la Școala de
Artă pasionată de pictură.
Educational Enrichment for
Romanian Children pe scurt
(FERC) este o organizație
americană non profit, care
oferă elevilor din România cu
vârste cuprinse între 13 și 15
ani posibilitatea să participe

la o tabără de vară în Statele
Unite și au astfel posibilitatea
de a cunoaște din plin viața
și cultura americană. La rândul lor elevii devin astfel ambasadorii României în Statele
Unite. Reprezentanții organizației s-au întâlnit în acest
weekend în Poiana Brașov
pentru a participa la un simpozion cu tema „Adolescența: Deschide Ușile către Viitor”.
Mai multe informații
puteți afla de pe site-ul www.
eercboston.org

Acţiune preventivă a Poliţiei Române
pentru reducerea numărului de accidente
IGPR a precizat,
într-un comunicat de
presă, că Poliția Română desfășoară, în
perioada 18-24 august, la nivel național, o acțiune preventivă pentru reducerea numărului de
accidente rutiere
produse pe fondul nerespectării
vitezei.
Astfel, Inspectoratul General
al Poliției Române (IGPR) a
anunţat că polițiștii rutieri vor
folosi toate echipamentele de
supraveghere video a traficului
rutier și de măsurare a vitezei
de deplasare a autovehiculelor

din dotare, amplasate în sistem
cascadă, pentru depistarea în
trafic a șoferilor care nu
respectă regimul legal de viteză
și sancționarea acestora.
Acțiunea face parte din calendarul de activități al polițiilor rutiere europene TISPOL pentru
anul 2014, în baza căruia se

desfășoară campania
preventivă „SPEED”,
pe teritoriul statelor
membre.
Astfel, Poliția Română recomandă
conducătorilor auto
să circule cu prudență, cu viteză adaptată carosabilului
umed și să acorde o atenție sporită pietonilor.
IGPR a mai precizat că
depășirea limitelor legale de viteză și viteza neadaptată la
condițiile de trafic reprezintă
unele dintre principalele cauze
ale accidentelor rutiere grave
produse pe drumurile publice.
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Bastionul Graft

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Bastionul Graft din Braşov sau Bastionul
Poartă (germană Torbastei), cum s-a mai
numit din pricina formei sale, a fost construit între anii 1515 – 1521, apărat şi întreţinut pe costurile breslei şelarilor, fiind
menit să facă legătura între oştenii din
cetate şi Turnul Alb. Poziţia sa, aflată
aproape la mijlocul laturii de nord-vest a
cetăţii, a făcut ca bastionul să sporească
posibilităţile de apărare a acelei zone. În
secolul al XVI-lea, zidul de nord-vest al
cetăţii este dublat de încă un zid exterior.
Tot atunci au fost captate apele care veneau din Şchei într-un canal (pe germană

Graft), care curgea la poalele zidului nou
construit. Bastionul Graft a fost proiectat
aşadar ca o punte peste canal. El avea la
bază o grosime de circa 4 metri şi era
structurat pe două etaje şi un pod, dotate
cu goluri de tragere şi guri de păcură păstrate până astăzi. Accesul spre Turnul
Alb era asigurat printr-un pod care urca
panta până în dreptul intrării în Turnul
Alb de unde apărătorii coborau o scară
pentru a permite intrarea în turn. Din
cauza unei inundaţii mari, în urma unei
ploi torenţiale la 24 august 1809, zidul exterior de incintă a fost mult slăbit prin

spălarea fundaţiilor (datorită zidurilor
oraşului, toată cantitatea de precipitaţii
din Şchei trebuia să se scurgă de-a lungul
canalului Graft). De aceea, arhitecţii oraşului au găsit o soluţie prin construirea a
trei arcade de sprijin, peste pârâu, în 1822.
În secolul XX, două dintre arcade au dispărut, o dată cu porţiunea de zid care le
sprijinea.
Renovat în 2004 – 2005, înăuntrul bastionului s-a amenajat o secţie a Muzeului
Judeţean de Istorie Braşov cu tematica
„Meşteşugarii din Braşov – apărători ai
cetăţii”.
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O nouă atracție pentru turiști
în satele săsești: „Casa Kraus”
Una dintre moștenirile lăsate de sași în zona Rupea
a fost readusă la viață. Vorbim despre casă parohială
„Casa Kraus” care, până
de curând, aparținea Bisericii Evanghelice din localitatea Criț. Casa poartă
numele preotului care a
construit-o în secolul al
XIX-lea.
Reclădirea edificiului s-a făcut
după planurile iniţiale, iar noua
construcție a fost i-naugurată cu
mult fast în weekend. Oameni
politici, reprezentanți ai
administrației locale, dar și centrale, vedete din lumea sportului

şi culturii au
participat la
un eveniment
emoționant.
Scopul a fost
unul clar, pro- Fosta casă parohială din Criț va asigura condiții de cazare premium în această zonă
movarea și
conservarea valorilor tradiționale marul George Scripcaru, dar și moase întâlniri ale sașilor din
săsești.
Titus Corlățean, sunt doar câțiva această zonă și apreciez în mod
Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, dintre politicienii care au fost deosebit că o fundație privată a
Ion Caramitru sunt doar o parte prezenți în lăcașul de cult. reabilitat integral o clădire veche
dintre personalitățile prezente. Aceștia, alături de oaspeți, dar și foarte valoroasă”. a declarat Klaus
De altfel, Biserica Evanghelică de sașii din comunitate, au asistat Johannis - președintele PNL.
din Criț a fost arhiplină, la eve- la un concert extraordinar de
„Tradițiile trebuie păstrate. Să
niment participând și personalități orgă.
reparăm, să refacem ceea ce s-a
ale vieții publice locale și
Invitat special a fost și primarul distrus. Zona Rupea este o zonă
naționale. Vasile Blaga, Sibiului, Klaus Johannis, plină de istorie, de tradiții, pe care
președintele Consiliului Județean președintele PNL.
trebuie să le reînviem” a adăugat
Brașov, Aristotel Căncescu, pri„Este una dintre cele mai fru- primarul Brașovului, George

Piaţa Enescu, în centrul Festivalului de
cultură urbană „Bohemian Square”
Foto: Andrei Paul

Piaţa Enescu devine pentru
prima dată un loc principal de
desfăşurare pentru un eveniment de anvergură la Braşov.
În perioada 22-24 august 2014
are loc a doua ediţie a Festivalului de cultură urbană „Bohemian Square”, organizat de
Asociaţia Bohemian în parteneriat cu Primăria Municipiului
Braşov, un eveniment culturaleducativ care vrea să le schimbe concepţia braşovenilor
despre modul în care îşi pot
petrece timpul liber în spaţiul
oraşului. Cele trei locaţii principale ale festivalului - Piaţa

Sfatului, Piaţa George Enescu
şi gangul Enescu - vor fi „reinventate” printr-o serie de intervenţii artistice inedite,
realizate de arhitecţi şi artişti
din toată ţara. Piaţa George
Enescu a primit deja un acoperiş ciudat de pânză colorată,
însă imaginaţia organizatorilor
nu se opreşte aici. Cei mari vor
putea admira expoziţiile sau
lua parte la workshopuri, ori
vor putea citi o carte în biblioteca în aer liber care va fi instalată pe o porţiune din cei
200 de metri pătraţi de gazon.
Cei mici vor putea să se dis-

treze şi ei pe tabla de şah de
şase metri pătraţi, sau pe şotronul textil, vor modela în lut
şi vor învăţa să scrie caligrafic,
sau pur şi simplu se vor legăna
în hamace. „A doua ediţie a
festivalului «Bohemian Square»
reuneşte artişti, artizani, arhitecţi şi muzicieni din toată ţara
şi din străinătate. Festivalul va
cuprinde o mulţime de activităţi: intervenţii artistice în spaţiul public, concerte de muzică
şi expoziţii în aer liber, workshopuri de creaţie şi expoziţie
handmade cu vânzare, proiecţii
de film şi bibliotecă unde doritorii vor putea să se odihnească
şi să citească o carte.”, a spus
Szidonia Balint, preşedinte al
Asociaţiei Bohemian, organizatorul festivalului. „Îmbucurător este faptul că festivalul se
află la a doua ediţie, a crescut
în diversitate. Vom avea trei zile
de sărbătoare, workshopuri,
artă, concerte şi proiecţii de
film, într-un eveniment pe care
Primăria Braşov l-a sprijinit
încă de la început”, a declarat
managerul public al municipiului, Miklos Gantz. A.P.

Trebuie să recunosc că îi apreciez pe toți sașii.
Atât pe cei care
au plecat, cât și
pe cei care au rămas. Este emoționat și e frumos
acest eveniment de inaugurare. Sașii ne-au lăsat în urmă o
cultură pe care trebuie să o apreciem și
să o scoatem în valoare.
Aristotel Căncescu,
președintele Consiliului Județean
Scripcaru.
Delimitată de zidul de fortificare al cetății din Criț, Casa Kraus
oferă 9 camere de cazare
spațioase, decorate cu piese unicat
de mobilier săsesc. Restaurantul
- cramă are o capacitate de 60
de locuri și dispune de o bucătărie
care va combina rețetele vechi
tradiționale cu tendințele culinare
internaționale. În curtea casei va
fi amenajată o grădină de legume

proprie, care va servi exclusiv
preparării mâncărurilor servite
aici.
Mai mult, Fundația Michael
Schmidt, cea care a finanțat
reconstrucția casei, își propune
să găzduiască grupuri de copii în
tabere educative pentru ca micuții
să învețe meștesuguri vechi
săsești, dar și istoria locului povestită de sașii care se întorc în
fiecare an pe aceste meleaguri.
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Tricentenar – Sf. Constantin
Brâncoveanu și Brașovul (V)
Bogata corespondență,
publicată de Nicolae Iorga dovedește pe deplin
acest interes al voievodului pentru brașoveni,
cărora le oferă produse
,,din țară”.
Voievodul Constantin Brâncoveanu le solicită meșteri argintari (pe Georg May I și II
pentru argintărie și vase de
delft; Mihael May pentru ferecături de cărți bisericești lucrate în argint și aur),
postăvari, zidari, clopotari și
chiar pecetea de danie și-o comandă la Brașov. ,,Am poruncit ispravnicului – scria judelui
brașovean Gh. Icțel – să dea
și dumitale o bute de vin și să
o bei cu sănătate”. Întâlnim
în cadrul acestor relații favorabile privilegiile pe care, prin
hrisoave domnești, domnul
muntean
le
oferea
brașovenilor și în momentul

în care anumite cereri ale
voievodului nu primesc
aviz favorabil din partea
autorităților din Brașov,
domnitorul
devine
amenințător: ”Iar de nu
vei da, eu iară voi opri bucate pentru aceștia, că bucatele
din
țara
dumneavoastră săntu pre
pământul țării noastre”. În
momentul în care negustorii brașoveni se plâng că au
sărăcit și s-au împuținat și
că din prăvăliile pe care le
aveau la București au mai
rămas doar șase, voievodul
le răspunde personal în 22
septembrie 1707 cu compătimire, lăsând să se înțeleagă
nemulțumirea sa față de stăpânirea turcească, pentru că
,,nu numai acei ce sănt de în
țara dumneavoastră au ajuns
la slăbiciune, ce și (cei din)
țara noastră, să credeți dumneavoastră, că tare au slăbit

și în multă neputință se află
și pământenii noștri, că, de
iaste și țara în pace de alte
oștiri iar poruncile și cererile
stăpânilor carii ne stăpânescu,
sănt mari și grele, căt s-au îndoit și s-au întreit dările, de
cum era mai nainte și nu găndim să fie mai fost vreodată
greu pământului acestuia ca

acum...”. Cu puțin timp înainte, în 23 ianuarie 1705
Brâncoveanu scria Sfatului
Cetății Brașov că ,,ajungând
țara aceasta la mare greu, de
vreame ce s-au dus numele la
Poarta Împărăției turceșt, cum
că într-această țară s-au strănsu atăta om și atăta dobitoc și
den țara turească și den țara

ungurească și den Moldova,
de iaste plină de oameni și
de dobitoace și cu acets
nume mare ce s-au făcut ticăloasei de țări, ne-au încărcat cu dările, căt iaste
peste putința săracilor și nu
mai contenescu cu cerutul,
ce avănd mare păs și supărare de bani, n-am mai avut
ce să facem înr-alt chip, ce
ne-au căutat de nevoie...”.
Dar cu câțiva ani înainte,
în 1698, când brașovenii
cereau un zlot pe ocaua de
tipsii lucrate la Brașov,
Brâncoveanu
își
mărturisește nemulțumirea
spunând că a cumpărat astfel
de obiecte ,,de Danțca... mai
ieftine și mai bune, aici în țară”
Totuși abilitatea diplomatică a voievodului nu putea să
știrbească
frumoasele
amabilități față de autoritatea
brașoveană: ,,Andreiaș Reiter
era un om bun – scria în 30

ianuarie 1707 Brâncoveanu
noului jude Georgius Jeckel,
ales după moartea primului și prieten, de ne înțelegem bine
cu dânsul și ne căuta trebile
ce avem...iar acum că ai stătut
dumneata, ne-au părut foarte
bine, de vreme ce dumneata
ești și al nostru prieten vechi
și știm că și cu dumneata ne
vom înțelege bine”. Marele
căminar Asan anunța pe
brașoveni la 21 septembrie
1707 despre măsurile luate de
Brâncoveanu pentru a pune
capăt abuzurilor la vama de
la Câmpina, hotărând totodată
ca marfa brașoveană să nu
aibă voie să vândă prin târguri
sau să o aducă de la Brașov
alți negustori decât numai
brașovenii.
(Va urma)
Pr. prof. dr Vasile Oltean,
directorul Muzeului
„Prima Școală
Românească”

Primul bloc destinat celor electrosensibili
Primul imobil din Europa
construit special pentru persoanele electrosensibile sau
care suferă de diverse alergii
se găsește în orașul elvețian
Zurich. La prima vedere,
blocul, a cărui construcție a
fost finalizată în 2013, nu
face notă discordantă în
liniștitul cartier Leimbach,
situat în apropierea unui versant muntos acoperit de pădure. Pereții sunt dați cu
var, plafoanele sunt din beton brut, iar podelele sunt
din piatră, ceea ce lasă impresia unei construcții neterminate.
Arhitecții, în colaborare

cu un chimist, au folosit mai
ales materiale naturale.
Ghipsul a ridicat probleme
deosebite, fiind necesar să
se reducă aditivii pentru ca
locul să fie tolerat de locatari, a explicat arhitectul Andreas Zimmermann. Pentru
a asigura protecție contra
undelor electromagnetice, în
locul armăturilor metalice
obișnuite s-au folosit bare
din fibră de sticlă.
Și amplasamentul a fost
ales doar după ce măsurătorile efectuate au arătat că nivelul de radiații era foarte
scăzut în zonă, care este
ecranată de muntele din

apropiere. Nu în ultimul
rând, a contat absența antenelor, precum și calitatea aerului.
La intrarea în fiecare
apartament, există un dispozitiv care ajută la identificarea hainelor cu miros prea
puternic și în fiecare cameră
funcționează un sistem de
purificare a aerului. La subsol, lângă mașina de spălat
rufe comună, se găsesc în
permanență doar produse de
spălat autorizate, fără
coloranți și neparfumate. De
altfel, parfumul și fumul nu
sunt permise în nicio parte
a clădirii.

Cercetătorii au descifrat
un vechi mister al mumiilor din Egipt
Cercetătorii de la universităţile britanice York şi Oxford, alături de cei de la
Universitatea australiană
Macquarie, au analizat materiale textile funerare descoperite pe trupurile
neînsufleţite aflate în mai
multe morminte dintr-unul
dintre cele mai vechi cimitire
egiptene cunoscute, ce datau
din urmă cu 4.500 - 3.350
de ani înainte de era creştină.
Ei au descoperit astfel mai
multe urme ale unor substanţe complexe folosite în pro-

cesul de îmbălsămare. Cu
ajutorul unor analize biochimice, cercetătorii au identificat urme de răşină de pin,
un extract din plante aromatice, clei, o plantă uleioasă şi
grăsime animală. Aceste rezultate sugerează faptul că
agenţii de îmbălsămare ar fi
putut fi utilizaţi cu cel puţin
un mileniu şi jumătate mai
devreme decât estimau specialiştii. Aceste substanţe se
regăsesc în reţetele complexe,
bazate pe aceleaşi produse
naturale şi în proporţii simi-

lare, precum acelea care erau
folosite la apogeul practicilor
de mumificare a faraonilor,
trei milenii mai târziu.
„Proprietăţile antibacteriene ale acestor ingrediente şi
conservarea ţesuturilor moi
care ar fi urmat îmbălsămării
ne-au condus la concluzia că
prezenţa acestor substanţe
marchează începuturile experimentelor de mumificare în
Egipt”, a subliniat Stephen
Buckey, cercetător la Universitatea York, unul dintre coordonatorii studiului.
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punct mare pentru stegari
FC Brașov a reușit să obțină un punct în deplasarea de pe
Cluj Arena, în urma remizei, scor 1-1, cu Universitatea
FC Brașov s-a deplasat la
Cluj pentru meciul cu Universitatea din etapa a patra a Ligii
I. După un început de campionat slab, în care nu au reușit să
adune decât un punct în trei
etape, galben-negrii aveau nevoie de punct sau puncte în deplasare de la Cluj. La mijlocul
săptămânii trecute, Adi Szabo
a fost numit ca antrenor principal în locul lui Cornel Țălnar,
iar stegarii, cu un suflu nou,
sperau la o victorie în fieful clujenilor, pentru a părăsi ultima
poziție a clasamentului Ligii I.
Buga și compania au reușit să
câștige un punct mare, după un
joc bun prestat în deplasarea
de la Cluj.
stegarii au luat gol repede. Lovitura de începere a partidei de
pe Cluj Arena a fost dată de
Cristina Laslo, căpitanul echipei
naționale U18 de handbal feminin a României, campioană
mondială în Macedonia. Universitatea Cluj a început în forță
meciul și după doar două minute, raportul loviturilor de la
colțul terenului era de 2-0 pentru gazde. Presiunea „șepcilor
roșii” s-a concretizat și pe tabela
de marcaj în minutul opt. Boutadjine a făcut o cursă pe partea
dreaptă, a centrat perfect în fața
porții, de unde fostul stegar
Nuno Viveiros a înscris simplu
din opt metri. Gazdele au continuat să preseze dar fără a pune
în pericol poarta apărată de Iacob. Stegarii au reușit să echilibreze partida și în minutul 20
au avut prima ocazie de gol.
Barna a centrat de pe partea
stângă iar Constantinescu a reluat spectaculos pe spate puțin
peste poarta apărată de Veselovsky. Două minute mai târziu
căpitanul brașovenilor, Cătălin
Munteanu, a șutat de la 25 de
metri, dar mingea a trecut peste
poarta clujenilor. În minutul 34,
Mengolo a scăpat singur pe partea stângă, a intrat în careul
brașovenilor dar șutul său a trecut mult pe lângă. Trupa lui Adi
Szabo putea restabili egalitatea
în minutul 39. Barna a centrat
foarte bine din banda stângă iar

Înfrângeri usturătoare
Naţionala de handbal masculin sub 18 ani a României a
pierdut la scor şi cel de-al treilea meci al Grupei C de la
Campionatul European din Polonia, scor 30-43, în faţa
Ungariei. Tricolorii mici pierduseră de asemenea ruşinos,
cu Franţa, scor 24-43 și cu Croația, 26-41. România a încheiat grupa B pe ultima poziţie, fără niciun punct, la fel
ca și Macedonia. Ungaria şi Franţa s-au calificat în faza
a doua a grupelor. Echipele clasate pe locurile 1 şi 2 în
fiecare din cele patru grupe ale primei faze a competiţiei
s-au calificat în faza grupelor principale. Echipele de pe
locurile 3-4 în fiecare grupă vor juca pentru clasarea finală
pe locurile 9-16. România avea ca obiectiv, înainte de
startul competiţiei, clasarea pe un loc care să le garanteze
participarea la Campionatul Mondial sub 19 ani de anul
viitor. Pentru aceasta, tricolorii mici ar trebui să se plaseze
între primele 12 echipe la aceste Europene.

Baia Mare bate tot
HCM Baia Mare a învins vicecampioana Ungariei, FTC
Rail Cargo Hungaria, cu 29-27 (14-13), în prima ediție a
turneului de handbal feminin „Baia Mare Champions Trophy". Campioana României a terminat turneul cu victorii
pe linie, după ce a învins cu 41-26 pe Krim Mercator Ljubljana și 27-23 pe Rostov Don. Cu cele 11 transferuri
făcute în această vară, HCM Baia Mare se anunță a fi
principala candidată la cucerirea titlului național. Ediția
2014-2015 a primei ligi de handbal, debutează duminică
31 august.

Argint pentru România
șutul lui Constantinescu a zguduit transversala porții clujene.
Mingea a revenit la stegari, iar
șutul lui Serginho a fost respins
de sub bară de Veselovsky. Astfel s-a intrat la cabine cu Universitatea Cluj în avantaj, scor
1-0.
Inspirația lui szabo. Stegarii au
început bine partea a doua și
Serginho a reluat cu capul peste poartă o centrare foarte
bună a lui Vagner. Buga și
compania s-au instalat serios
în jumătatea adversă și în minutul 52, Leko a trimis cu capul pe lângă poarta goală o
minge centrată din corner de
Constantinescu și deviată de
Mengolo. Trei minute mai târ-

ziu, centrarea lui Constantinescu este reluată de Grigorie
pe lângă poarta lui Veselovsky.
În minutul 58 Lungu a pătruns
în careul brașovenilor i-a pasat
excelent lui Mengolo, mingea
a ajuns la Viveiros, dar Iacob
a reușit să rețină în doi timpi
șutul mijlocașului clujean. Adi
Szabo a făcut o dublă schimbare când mai erau 30 de minute de joc. Au ieșit de pe
teren Constantinescu și Cătălin
Munteanu și au intrat Aganovic și Liviu Ganea, iar aceste
schimbări au fost hotărâtoare
pentru soarta jocului. În minutul 66, Vagner a respins de
pe linia porții o lovitură de cap
a lui Lungu. Cu un sfert de oră

înainte de fluierul final, Aganovic a tras de la 16 metri peste
poarta clujenilor. Galben-negrii
au dominat autoritar repriza
secundă, dar nu au reușit să
bage mingea în poartă. În minutul 80, Marius Avram a dictat o lovitură liberă de la 20 de
metri după un fault a lui Ninu
asupra lui Enceanu. Aganovic
a executat perfect lovitura liberă și FC Brașov a restabilit
egalitatea. Cum nu s-a mai întâmplat nimic până la final, galben-negrii au reușit să câștige
un punct mare pe Cluj Arena,
în urma unui joc bun. Cu două
puncte acumulate, Buga și
compania au părăsit ultima
poziție a clasamentului.

Universitatea Cluj – FC Brașov 1-1 (1-0)
Au marcat: Viveiros min. 8 / Aganovic min. 80
Universitatea Cluj: Veselovsky - Ciupe, Ninu, I. Neag, Mușat - R. Costin, Bucșa (cpt.) –
Boutadjine (Târnăcop 71’), Stoianovic (Lungu 57’), Viveiros – Mengolo (Jula 68’).
Antrenor: Mihai Teja
FC Brașov: Iacob – Vagner, Machado, Leko, Barna– Cătălin Munteanu (cpt.) (Liviu Ganea
59’), Madeira – Constantinescu (Aganovic 59’), Grigorie (Enceanu 71’), Serghino – Buga.
Antrenor: Adrian Szabo.
Cartonașe galbene: Boutadjine, Ninu, Lungu / Vagner
Arbitru: Marius Avram (București)
Asistenți: Iulian Radu (București) și Adrian Popescu (Craiova)
Rezervă: Cristina Dorcioman (Argeș)
Observatori: Victor Berbecaru (Vâlcea) și Aurel Beldeanu (Craiova)

Locul lui Tănase în banda stângă va fi luat cel
mai probabil de Chipciu,
care îi va lăsa locul în
atac lui Claudiu Keşeru.
Steaua - Ludogoreţ va fi
în această seară de la ora
21:45 în direct pe Digi
1, Dolce 1 şi TVR1. Returul se va disputa pe 27
august.

Adelina Ştefania Dobre a adus prima medalie pentru delegaţia României la Jocurile Olimpice de Tineret de la
Nanjing, în a doua zi de întreceri din China, în concursul
feminin de judo, la categoria 63 kilograme. Adelina a fost
învinsă în finală de unguroaica Szabina Gercsák, într-un
duel între două sportive de 18 ani, campioane europene
ale acestei discipline (Gercsák la 63 kg şi Ştefania Dobre,
dublă campioană la 57 kg). În drumul spre podium, Ştefania
a trecut pe rând de trei sportive: în optimi de britanica Lubjana Piovesana, în sferturi de Liudmyla Drozdova (Ucraina),
iar în semifinale, de reprezentanta Canadei, Jessica Klimkait. Ştefania Dobre a fost portdrapelul României la cea
de-a douăsprezecea ediţie a Festivalului Olimpic al Tineretului European, în 2013, la Utrecht. Judoka tricoloră a
obţinut atunci pentru a doua oară medalia de argint la categoria 57 de kilograme (după ediţie 2011 a FOTE). Obiectivul delegaţiei României la Nanjing este de 6 medalii.

Înfrângere așteptată
Naţionala de baschet masculin a României a fost învinsă,
în deplasare, de reprezentativa Letoniei, cu scorul de 8865 (36-35), în al treilea meci din grupa preliminară F a
Campionatului European din 2015. Punctele României au
fost reușite de Moldoveanu 17, Silvăşan 13, Guţoaia 11,
Baciu 10, Nicoară 8, Mandache, Szijarto și Tudor – fiecare
câte 2. Cel mai bun marcator al letonilor a fost Blums,
care a reușit 17 puncte. Tot duminică, în celălalt meci din
grupa F, Suedia a învins Slovacia, în deplasare, cu scorul
de 75-72. După trei partide, România a acumulat 5 puncte
şi ocupă locul secund în grupă, după Letonia, care este
lider cu 6 puncte. Următorul joc al tricolorilor este programat
miercuri, la Sibiu, cu Slovacia. Conform regulamentului,
la turneul final al CE din 2015 se vor califica echipele de
pe primul loc în fiecare din cele şapte grupe de calificare,
plus încă şase formaţii de pe locul 2 cu cea mai bună linie
de clasament.

Un nou transfer record

Titular cu Ludogoreț Ca un ceas elvețian
Şansele lui Claudiu
Keşeru de a fi titular în
această seară au crescut
considerabil după ce
Steaua a pierdut un jucător de bază înaintea
partidei cu Ludogoreţ.
Cristi Tănase a acuzat
dureri la inghinali, astfel
că va lipsi în prima manşă a dublei cu Ludogoreţ.

9

Tenismanul elvețian Roger Federer a câștigat turneul de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu
premii în valoare de 3.079.555
dolari, trecându-și în palmares al
80-lea titlu ATP la simplu din cariera sa. Campionul din Țara Cantoanelor l-a învins în finală, cu
6-3, 1-6, 6-2, pe spaniolul David
Ferrer. Fostul număr unu mondial
a semnat cu această ocazie al trei-

lea succes al
anului, după
cele de la Dubai (Emiratele
Arabe Unite) și
Hamburg (Germania), punând totodată capăt unei
perioade de doi ani de insuccese
în turneele Masters 1000, categoria cea mai importantă după
cele de Mare Șlem.

Înfrângerea din prima etapă de Premier League cu Swansea, 1-2, l-a speriat pe Louis van Gaal. Antrenorul „diavolilor" e gata să pună pe masa madrilenilor bani mulţi, pentru
un jucător de bază în sezonul trecut. Manchester United
îl doreşte din nou pe argentinianul Angel di Maria, rămas
oarecum pe dinafară după venirea lui James Rodriguez.
Potrivit presei britanice, englezii sunt gata să facă o ofertă
de nerefuzat pentru Real, fiind dispuşi să plătească nu
mai puţin de 100 de milioane de lire! Dacă spaniolii vor
accepta, Angel di Maria va deveni cel mai scump transfer
din istoria fotbalului, locul 1 fiind ocupat acum de Gareth
Bale, care a fost adus la Real Madrid de la Tottenham în
schimbul sumei de 86 de milioane de lire.

DIVERTISMENT

Vernisaj la Muzeul
Civilizației Urbane
Iubitorii de artă sunt
invitați astăzi, 19 august
2014, la ora 17.00 la vernisajul expoziţiei „Oamenii Brașovului”, ce va
avea loc la Muzeul
Civilizației Urbane a
Brașovului.
Lucrările din expoziţie sunt
portrete executate în tehnica
acuarelei de către graficiana
Veronica Bodea Tatulea, care
a fost preocupată de valorile
umane ale urbei sale natale şi
care speră că a obţinut prin
acestea o imagine a spaţiului
spiritual al acestui oraş.
„Gravurile Veronicăi Bodea
Tatulea, în calitate de repere
semnificante ale unui destin
creativ, amplu desfăşurat şi sensibil nuanţat, aflat într-o împlinire definitorie în ultimul
deceniu, sunt compuse din multiple straturi iconografice, corespunzând unei memorii
culturale, mereu prezentă în fi-

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului
ligran şi de multe ori, chiar în
prim planul imaginilor. Un întreg instrumentar al tehnicilor
gravurii pe metal, rafinat combinate, este pus în operă, pentru
forjarea unor cicluri complexe,

Expoziție nouă la Galeria KronArt
Astăzi, 19 august, la
ora 13.00, la Galeria
KronArt sunteți invitați la vernisajul expoziției „Maeștrii picturii
în goblen” - autor Paraschiva Bohățel. Galeria KronArt este
situată pe str. Postăvarului nr.18.

vehiculându-se o problematică
ambiţioasă, ce glosează pe
marginea evoluţiei umanităţii,
în paralel cu istoria artei sau
evocarea poeziei naturii” Gheorghe Vida, Bucureşti, 2002 -

Bancuri

La fel ca în Antichitate, și în
comunism se vorbea că ar
exista cele 7 minuni.
1. Toată lumea avea de lucru.
2. Deși toată lumea avea de
lucru, nimeni nu muncea.
3. Deși nimeni nu muncea,
planul se făcea peste 100%.

Catalog Exp. Retrospectivă.
Expoziţia este deschisă la
Muzeul Civilizaţiei Urbane a
Braşovului până pe 20 septembrie. Muzeul este situat în Piața
Sfatului nr.15.
4. Desi planul se făcea peste 100%, nu puteai cumpăra
nimic
5. Deși nu găseai nimic de
cumpărat, toată lumea avea
de toate.
6. Deși toată lumea avea de
toate, toți furau...
7. Deși toți furau, niciodată
nu lipsea nimic.

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

THE HOUSE OF MAGIC – CASA
MAGICIANULUI (AG) 3D și 2D
PREMIERA - DUBLAT
Gen: Animație, Aventuri
orele: 13:30, 17:30
LET’S BE COPS – HAI SĂ FIM
POLITISTI (AP-12) DIGITAL
PREMIERA
Gen: Acțiune, Comedie
orele: 19:30
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY –
RĂZBOI IN BUCĂTĂRIE (AP-12)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Comedie, Romantic
orele: 15:30, 19:45
THE PURGE: ANARCHY – NOAPTEA
JUDECĂȚII: ANARHIA (N-15)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Acțiune, Horror, Thriller
orele: 21:45

DELIVER US FROM EVIL - ...ȘI NE
IZBĂVEȘTE DE CEL RĂU (N-15) - PREMIERA
Gen: Crimă, Horror, Thriller
orele: 13:00, 22:00
GUARDIANS OF THE GALAXY –
GARDIENII GALAXIEI (AP-12) 3D
Gen: Acțiune, Aventuri, SF
orele: 15:15, 21:30
ESCAPE FROM PLANET EARTH – CUM SĂ
EVADEZI DE PE PĂMÂNT (AG) 3D - DUBLAT
Gen: Animatie, Aventuri, SF
orele: 13:15, 17:45
LUCY – LUCY (N-15) DIGITAL
Gen: Acțiune, SF
orele: 18:00
HERCULES – HERCULES (AP-12) 3D
Gen: Acțiune, Aventuri
orele: 19:15
DOWN OF THE PLANET OF THE APES –
PLANETA MAIMUȚELOR: REVOLUȚIE
(AP-12) 3D
Gen: Acțiune, SF, Thriller
orele: 15:00

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Ceva nesemnificativ este pe cale să îţi aducă gloria,
trebuie doar să îi acorzi o şansă. Este un moment bun pentru
a sări în ajutorul unui bun prieten de-al tău.
Taur. Nu îţi convine prea mult ce simţi astăzi, iar ceea ce
simţi este slăbiciune. Nu te lăsa influenţată de falsitatea
celor din jurul tău, altfel vei ajunge să regreţi.
Gemeni. Nu este cel mai bun moment pentru a-ţi onora
unele promisiuni mai vechi, dar asta nu înseamnă să le dai
uitării. Acum trebuie să te ocupi de problemele urgente.
Rac. Nu eşti prea binedispus astăzi, dar trebuie să încerci să
scapi de starea aceasta. După program ieşi în oraş chiar
dacă te simţi obosit, îţi vei reveni instant.
Leu. Toţi prietenii tăi sunt gata să te ajute astăzi şi îţi stau
la dispoziţie oricând. Asigură-te că le dai fiecăruia câte ceva
de făcut, altfel nu vei scapa de probleme.
Fecioară. Energia te va ajuta să faci faţă competiţiei astăzi,
şi culmea îţi va plăcea la nebunie. Este un bun moment
pentru a-ţi face planuri de viitor, aşa că nu fi superstiţios.
Balanţă. Mintea ta ageră este pusă pe fapte mari astăzi şi
vei reuşi să duci la bun sfârşit cele mai importante sarcini
pe care le primeşti la locul de muncă.
Scorpion. Trebuie să acţionezi cu atenţie astăzi, mai ales dacă
este vorba de afaceri. E posibil ca lucrurile să nu meargă
aşa cum ţi-ai dori, însă nici nu ai motive de îngrijorare.
Săgetător. Gândeşti profund astăzi, poate chiar filozofezi
mai mult decât oricând. Petrece-ţi ziua reflectând asupra
vieţii tale şi pune-ţi acele întrebări care te macină.
Capricorn. Este cea mai bună zi pentru a comunica cu cei
dragi ţie, aşa că asigură-te că vei lua legătura cu ei. Energia
ta nu va fi una prea bună la început.
Vărsător. Ceva din trecut apare în peisaj astăzi, şi ai tot
dreptul să fii sceptic. Nu reacţiona impulsionat de sentimente,
ci încearcă să fii cât de raţional poţi.
Peşti. Eşti foarte emotiv astăzi, de aceea spre seară ai nevoie
urgentă de relaxare dacă nu vrei să cedezi atât fizic, cât şi
psihic. Încearcă să stai cât mai mult timp acasă.

Sudoku
Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Moartea lui
Ipolit Ilasievici
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din presa maghiară
La Bușteni a fost interzisă purtarea pantalonilor scurți
Conducerea comunei Bușteni a emis o hotărâre mai puțin
obișnuită. Hotărârea, semnată de primarul Otto Schiell,
a fost emisă după nenumărate plângeri primite de la locuitorii comunei. Cetățenii sunt revoltați de turiștii care
se plimbă pe străzile comunei în pantaloni scurți (short),
având o imagine indecentă. Având în vedere legislația
referitoare la actele care încalcă principiile etice ale
societății, primarul localității a emis această hotărâre,
care spune: „Purtarea pantalonilor scurți pe teritoriul comunei Bușteni este considerată un fapt care încalcă principiile moralității publice, prin urmare va fi interzisă.
Jandarmeria va răspunde de aplicarea acestei hotărâri,
iar cei care n-o respectă, pot primi detenție până la șase
luni și amendă maximă de 20.000 lei”.

(Busteniben tilos a short. În: Brassói Lapok, nr.
185, 14 august 1939, p.6)

a apărut primul număr al revistei
„Brassói turista” (turistul brașovean)

Cu adâncă părere de rău înregistrăm
ştirea morţei lui Ipolit Ilasievici, fost profesor şi director la liceul „Andrei Şaguna” – o podoabă a învăţământului şi
românismului din Braşov, Ipolit Ilasievici reprezenta o viaţă întreagă închinată şcoalei şi cauzei româneşti.

Duminica trecută a avut loc
la Râşnov, două fapte bune: împărţirea de daruri la orfanii din
război şi reconstituirea comitetului societăţii orfanilor din numita localitate.
În acest scop au fost din partea comitetului judeţean d-na
Maria Popescu-Bogdan şi d-na
Strat Paula.
În localul primăriei au fost
strânşi orfanii şi, mamele acestor

Ipolit Ilasievici s’a născut în Panca,
judeţul Storojineţ (Bucovina) în anul
1836, luna Februarie. A studiat gimnaziul şi teologia la Cernăuţi, apoi facultatea de filosofie la Viena.
În anul 1869 a fost numit profesor la
gimnaziu, la catedra de ştiinţe naturale

copii. D-na Popescu-Bogdan a
făcut un scurt istoric al activităţii
comitetului local din Râşnov,
care sub conducerea d-lui preot
Truţia a progresat, aducându-i
mulţumiri pentru grija ce a avut
acest inimos conducător sufletesc al poporului. În urma plecării sfinţiei Sale în America,
la o altă datorie, comitetul a avut
sprijinul în rodnica activitate a
d-nei şi d-nului Colonel Alexan-

şi matematici. A înzestrat învăţământul
cu lucrarea: „Curs metodic de istorie
naturală pentru şcoalele poporale”.
Cu Ipolit Ilasievici s’a stins un bun
apostol al şcoalei şi al românismului...
Carpaţii, Anul III, Nr. 206, Vineri 23
Noemvrie 1923

drescu, comandantul regimentului de Artilerie din localitate,
căruia li se datoresc darurile împărţite, ca rezultat al serbărilor
date în acest an, aducând un venit de 10.000 lei.
A vorbit apoi d-l Colonel
Alexandrescu care adresânduse orfanilor îi îndemnă la muncă
şi ascultare, pentru a putea fi
folositori societăţii şi patriei.
Asigură de sprijin din partea celor chemaţi, ca micii orfani să
poată urma şcoala.
S’au împărţit apoi fiecărui or-

fan câte o pereche de ghete.
Menţionăm concursul preţios
dat de d-l Căpitan Zamfirescu,
căruia i s’a adus mulţămiri generale. D-na Maria PopescuBogdan instalează apoi ca
preşedinte al comitetului Râşnovean pe d-l revizor şcolar Tipeiu, vice-preşedintă pe d-na
Colonel Alexandrescu, cu întregul comitet reconstituit.
Carpaţii, Anul III, Nr. 206,
Vineri 23 Noemvrie 1923

Cristina Baciu

După cum am anunțat, a apărut primul număr al revistei
lunare, “Brassói Turista”, revistă editată de Uniunea Turistului Brașovean, redactor Székely Géza, cel care semnează mesajul de salut. În primul număr al revistei
președintele Uniunii, dr. Takáts József, scrie despre sensul
drumețiilor, iar Bartók Árpád prezintă un fotomontaj interesant despre Piatra Mare, un loc drag de drumeție pentru
brașoveni. Mai putem citi un articol interesant despre o
excursie la lacul Siriu, semnat de dr. Takáts József, sfatul
medicului dr. Puky Pál legat de îngrijirea picioarelor
drumeților, rapoarte despre activitatea Uniunii și știri turistice diverse. Abonamente se pot face la sediul Uniunii
din str. Porții, și costă 80 lei/an pentru membrii și 100
lei/an pentru ceilalți.

(A “Brassói Turista” első száma. În: Brassói Lapok,
nr. 185, 14 august 1939, p.6)
Dinu Eva
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Volvo lansează SUV-ul XC90
Producătorul de automobile Volvo lansează
un nou model de SUV
în 26 august, în încercarea de a revitaliza
vânzările la nivel mondial şi de a câştiga o
cotă mai bună pe piaţa
automobilelor premium, care este dominată de competitorii
germani de la BMW,
Mercedes şi Audi.
Modelul XC90 este primul

produs lansat de Volvo de când
compania a fost preluată, în
2010, de grupul Zhejiang Geely, deţinut de miliardarul chinez
Li Shufu. Printre caracteristicile
SUV-ului se numără o nouă
tehnologie pentru evitarea accidentelor, un nou tip de ecran
tactil compatibil cu echipamentele Apple, precum şi un schimbător de viteze din cristal,
relatează Bloomberg. Noul
model XC90 oferă un sistem
de siguranţă mai performant
decât precedentele modele, in-

cluzând senzori care calculează
distanţa la care se află alte maşini într-o intersecţie, precum
şi viteaza cu care rulează acestea, precum şi centuri de siguranţă mai puternice, pentru
cazul în care automobilul părăseşte şoseaua. Totodată,
SUV-ul va fi echipat cu un motor de 400 de cai-putere, la care
poate fi adăugat un motor electric adiţional.
„Deşi brandul Volvo se bazează pe siguranţă, şoferii se
uită la toate aspectele atunci

când cumpără o maşină. Cel
mai important lucru este ca designul unei maşini să atragă
clienţii”, a declarat unul dintre
managerii dealer-ului auto Autohaus din Munchen.
Modelul XC90 face parte
din planul companiei de a produce "maşini mai atractive"
pentru clienţi, cu scopul de a
reduce diferenţa de vânzări faţă
de BMW, Audi şi Mercedes,
cei mai mari producători de
automobile premium la nivel
global.

Noul Harley-Davidson Road Glide
Noul Harley-Davidson Road Glide
pregătit pentru
lansare în 2015 va
avea faruri LED,
suspensie spate
ajustabilă şi un
motor de 1,7 litri sub şa.
Carena Road Glide Special a fost construită după sute
de ore de teste în tunelul aerodinamic şi optimizată astfel
încât să combine o rezistenţă cât mai redusă, dar să păstreze forma specifică modelului. Lămpile Dual Daymaker
Reflector LED şi sistemul infotainment Boom! Box 6.5GT
aduc bătrânul Harley-Davidson în actualitatea tehnică,
pe lângă deja uzitatele cruise-control sau evacuări cu
sunet specific.

Pedeapsă pentru faza lungă
Poliţiştii chinezi au decis să aplice sancţiuni fizice pentru
şoferii care folosesc faza lungă în oraş. Conform presei
chineze, pe lângă sancţiunea pecuniară de 300 de
Yuan se va aplica şi corecţia fizică ce constă în orbirea
şoferului contravenient timp de cinci minute cu faza
lungă de la propria maşină. Oraşul chinez Shenzhen
este primul în care se va aplica această regulă experimentală.

Nissan schimbă Z-ul
Noul Z de la Nissan se va numi Z35 şi va avea sub capotă un motor de la Mercedes, scriu ziariştii de la motoring.com preluaţi de automarket.ro. Modelul va avea
un plafon retractabil care nu va mai fi din material textil
şi va fi propulsat de un motor turbo de 3 litri, pe benzină,
de 410 cai-putere. Z va fi construit pe platforma lui
Infiniti Q50, folosită şi pentru Skyline 200GT-t.

APIA: Programul Rabla ar trebui sistat
Programul Rabla ar trebui
sistat deoarece interesul pentru el este în scădere, media
zilnică a înscrierilor scăzând
constant, de la 162 unităţi în
luna aprilie la 135 în luna
mai, 103 în luna iunie şi 87
în luna iulie, se arată într-un
comunicat al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor
de Autovehicule (APIA).
Reprezentanţii asociaţiei
afirmă că un factor favorabil
pe piaţa auto este creşterea
disponibilităţii unor instituţii
bancare de a acorda credite
pentru achiziţia de autovehicule. „Apreciem că este nevoie de un cadru legal care
să stimuleze achiziţia de au-

tovehicule care încorporează
tehnologii avansate (electrice,
hibride sau care folosesc
combustibili alternativi),
orientate către eficienţă şi
protecţia mediului, deoarece
acestea poluează mai puţin
sau deloc, contribuind, totodată şi la creşterea gradului
de siguranţă rutieră precum
si de măsuri eficiente de limitare a evaziunii fiscale din
domeniul comerţului cu autovehicule rulate”, se mai arată în comunicat.
Cei interesaţi să achiziţioneze un autovehicul nou prin
programul „Rabla 2014” se
pot înscrie la dealerii auto şi,
ulterior, să-şi caseze maşinile

mai vechi de opt ani la oricare dintre centrele REMAT
autorizate de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia
Mediului. Anul acesta, cei
care vor să îşi caseze maşina
mai veche de opt ani pentru
a beneficia de o reducere de
6.500 de lei la achiziţia unui
autoturism nou se prezintă
direct la dealerul auto validat
de la care doresc să cumpere
şi se înscriu, urmând ca apoi
să meargă la un colector autorizat în program pentru casare, la Poliţie pentru
radierea autovehiculului şi să
revină la dealer pentru a încheia contractul de vânzarecumpărare.

Ce mașini second-hand preferă românii
Numărul autoturismelor second-hand înmatriculate în
România a scăzut cu peste 7%,
în primele șapte luni arată statistica Direcției Regim Permise
de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor (DRPCIV).
Înmatriculările de autoturisme second-hand în România
au continuat să scadă, iar în
primele șapte luni ale anului
au fost consemnate 119.208
unități, mai puține cu 7,23%
comparativ cu aceeași perioadă din 2013. Marca auto preferată a românilor, când vine
vorba despre mașini rulate, ră-

mâne Volkswagen, cu 33.479
unități înmatriculate din ianuarie până în iulie 2014 (+5,52%
față de anul trecut). Topul
preferințelor continuă cu Opel
(21.541 unități, - 2,48%) și
Ford (13.969 unități, - 7,98%).
Pe de altă parte, Dacia se situează în a doua jumătate a
clasamentului, cu 495 de
exemplare second-hand înmatriculate, dar în creștere cu
55,17% față de intervalul ianuarie - iulie 2013, când se
consemnaseră 319 înregistrări.
Cu peste 7.000 de unități
second-hand înregistrate de la

începutul anului la DRPCIV,
mărcile Audi și BMW se regăsesc, de asemenea, în
preferințele românilor.
În ceea ce privește situația
înmatriculărilor de mașini
noi, statistica oficială arată
că, la nivelul lunii iulie din
2014, s-a consemnat o
creștere cu aproape 35%,
comparativ cu același interval
din 2013, până la 10.681 de
unități, în timp ce pe segmentul autoturismelor s-a consemnat un salt de peste 46%,
iar Dacia a rămas în
preferințele românilor.

