C

Ziar Gratuit
Traficanţii rămân
după gratii
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Cei doi administratori de
saloane de masaj erotic din
Braşov, acuzaţi de trafic de
minore, rămân după gratii.

Corona vrea
titlul naţional!
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Respect pentru
istoria Braşovului
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Casa Sfatului,
unde funcţionează
Muzeul Judeţean
de Istorie,
a fost renovată
cu bani de la
Consiliul
Judeţean

Fetele antrenate de Bogdan
Burcea şi Vasile Curiţeanu
joacă azi în deplasare, cu
Universitatea Jolidon Cluj.

Eveniment de
excepţie la Reduta
pag. 7

Mâine seară, la Centrul
Cultural Reduta descoperiţi
cum era moda în perioada
interbelică la Braşov.

VALUTĂ

Euro
4,4419
USD
3,2016
Gram Aur 132,4226

METEO

Parţial noros
4°C /14°C

Preşedintele Consiliului Judeţean reparaţii exterioare şi la acoperiş. 10 ani. Casa Sfatului, simbolul la acoperiş şi la faţadă pentru a
Braşov, Aristotel Căncescu, a de- Clădirile declarate monumente oraşului, nu mai fusese reparată preveni desprinderea bucăţilor de
clarat că la imobil au fost efectuate istorice trebuie renovate o dată la de 12 ani. Era nevoie de reparaţii tencuială veche.
pag. 7

Cursuri pentru şomerii braşoveni

720.000 de lei pentru elevi

În această lună, şomerii braşoveni pot urma gratuit cursuri de formare profesională
pentru următoarele meserii:
brutar, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, cofetar-patiser, lucrător în
comerţ, manager resurse
umane şi frizer. Perioada în

Primăria municipiului Braşov
va cheltui cel puţin 700.000
de lei din bugetul propriu
pentru a acorda premii elevilor braşoveni care vor termina acest an şcolar cu
rezultate foarte bune. Consiliul Local a aprobat acordarea unor premii în bani

care vor începe cele 6 cursuri
de formare profesională este
23 – 29 mai 2014, astfel: 23
mai – manager resurse umane şi frizer; 26 mai – instalator; 27 mai – lucrător în
comerţ; 28 mai – cofetar-patiser; 29 mai – brutar.
pag. 4

pentru elevii care obţin premiile I, II şi III la sfîrşitul
anului şcolar. În condiţiile în
care din cei 36.607 elevi braşoveni, 10% ar lua premiile
I, II şi III, cheltuiala de la bugetul local ar fi de minim
720.000 de lei, potrivit calculelor estimative.
pag. 3

2
165 de mii de lei. Aceasta 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 16 infracțiuni și s-au aplicat 1500 de
sancțiuni contravenționale. 100 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, 11 dintre şoferii verificaţi au fost depistaţi în trafic
sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii spun că vor
organiza acţiuni de control şi în perioada următoare, în
încercarea de a se evita producerea unor evenimente
nedorite.
Rămân după gratii. Cei doi administratori ai unor saloane
de masaj erotic din Braşov, acuzaţi de trafic de minore,
rămân după gratii. Decizia aparţine Curţii de Apel din
Braşov şi este definitivă. Mandatele de arestare emise
pe numele inculpaţilor au fost prelungite cu încă o lună.
Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate
au descins în trei saloane de masaj erotic din Braşov.
Cei doi suspecţi, administratori în firmele care gestionează
saloanele, sunt cercetaţi pentru trafic de minore, dar se
are în vedere şi infracţiunea de spălare de bani, declară
comisarul şef Gabriel Florescu, şeful BCCO Braşov. În
saloanele de masaj erotic în care au descins oamenii
legii s-a identificat aparatură de înregistrare video, s-au
ridicat computere, dar şi alte mijloace de stocare a datelor
care vor fi supuse unor percheziţii informatice.
A golit rezervorul de motorină, dar a fost prins. Un șercăian
de 21 de ani este cercetat în stare de libertate după ce,
în noaptea de 7/8 ianuarie 2014, a furat 200 de litri de
motorină dintr-o autoutilitară marca M.A.N, staționată în
parcarea unui supermarket din municipiu. În urma
investigațiilor întreprinse de Biroul de Investigații Criminale, făptașul a fost prins la sfârșitul lunii aprilie, prejudiciul
fiind de aproximativ 1.200 de lei.

EVENIMENT

Marţi

Exerciții militare de amploare, pe
fondul tensiunilor din Ucraina
Peste 1.600 de marinari
militari participă la
exerciţiul „Vectorul
2014”, care se desfăşoară în această săptămână
apele teritoriale ale României şi în apele internaţionale ale Mării
Negre, a anunțat luni
Ministerul Apărării
Naționale printr-un comunicat.
Ministerul precizează că
exerciţiul "Vectorul" se desfăşoară în fiecare an, pentru
antrenarea tuturor structurilor din Forţele Navale în vederea îndeplinirii în bune
condiţii a misiunilor încredinţate. Sursa citată mai
sustʼine că exerciţiul a fost
planificat cu un an înainte
de execuţie şi este inclus în
planul cu principalele activităţi al Statului Major al Fortelor Navale.
Exerciții la granița cu Ucraina. De asemenea, Ministerul
Apărării Natʼionale a anuntʼat
ieri că militarii Batalionului

Exercițiile militare au început în Marea Neagră
17 Vânători de Munte de la
Vatra Dornei şi infanterişti
marini americani vor executa antrenamente în comun, în perioada 5 - 16 mai,
care includ exerciţii tactice
cu trageri de luptă cu armamentul din dotare, exerciţii
tactice în teren, acordarea
primului ajutor în zonele de
operaţii, instrucţie alpină.
Militarii vor desfășura,

sâmbătă, o actʼiune în folosul comunitătʼii din localit a t ea Cio că n e ș t i.
Ac tʼiu nea va consta în împrejmuirea școlii generale
din localitate.
Manevre militare de amploare în Estonia. Tot începând
de ieri până pe 23 mai,
aproximativ 6.000 de militari NATO participă la cele
mai mari manevre militare

din istoria postsovietică a
Estoniei, în apropiere de
frontiera cu Rusia, pe fondul
tensiunilor din Ucraina, conform EFE. La aceste manevre participă militari din
Brigada 172 a SUA și
membri ai fortʼelor armate
ale Marii Britanii, potrivit
presei locale, dar și unitătʼi
militare din Frantʼa, Polonia,
Lituania, Belgia și Olanda.

A nins din nou în Poiană
Ieri, încă de la primele ore ale
diminetʼii, în statʼiune, dar mai
ales în Postăvarul, precipitatʼiile
s-au transformat în ninsoare. Sa depus un strat de câtʼiva centimetri pe Drumul Roşu şi pe
Pârtia Lupului. În Păltiniş zăpada

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

măsura patru centimetri, iar în
Ceahlău opt centimetri. Potrivit
meteorologilor, ninsoarea de mai
nu este un fenomen neobişnuit
la munte. Au mai fost ninsori târzii în iunie la Predeal şi în iulie
la Vârful Omu şi la Bâlea Lac.

Accident grav, pe DN 10,
în zona comunei Teliu

Şapte persoane au fost rănite
într-un accident rutier, după ce
un autoturism şi un microbuz sau ciocnit duminică după-amiază
pe drumul dintre Teliu şi Întorsura
Buzăului. Din primele cercetări,
accidentul s-a produs după ce un
şofer a pierdut controlul volanului,
din cauza vitezei excesive, iar autoturismul a ajuns pe contrasens,
unde s-a ciocnit cu un microbuz
înmatriculat în judeţul Covasna.
Mai multe echipaje SMURD au
intervenit la faţa locului pentru a
acorda victimelor primul ajutor.
Accidentul a fost provocat de

un tânăr de 23 de ani care conducea un autoturism din directʼia
Întorsura Buzăului către Brașov.
Acesta s-a angajat într-o depășire
neregulamentară şi a pătruns pe
contrasens unde a intrat in coliziune cu un autovehicul care circula din sens opus.
În urma impactului au fost răniţi şoferul care a produs accidentul, dar şi şase persoane din
microbuz. Politʼiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a
produs accidentul.
Diana Bjoza
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Cât va da Primăria pentru elevii premianți
Reprezentantʼii Primăriei
Braşov au făcut public care
va fi efortul bugetar pentru
premierea elevilor braşoveni
care vor termina acest an şcolar cu rezultate foarte bune.
Astfel, în municipiul
Brașov sunt 36.607 elevi, iar
pentru premierea unui procent
de minimum 10% dintre elevi
sunt necesari 720.000 de lei,
iar pentru maximum 20%
dintre elevi suma este de
1.440.000 de lei.
Bursele sociale și de merit
vor fi acordate din anul școlar
2014-2015, criteriile fiind
cele precizate de lege pentru

acordarea de burse. Conform
statisticilor de la Inspectoratul
Școlar Judetʼean, din ultimii
doi ani, 542 de elevi beneficiau burse sociale și 1.582
burse de studiu. Pentru
aceștia, efortul lunar este de
61.000 de lei, respectiv
637.000 de lei/an.
Bursele de ajutor social se
pot acorda elevilor orfani;
pentru motive medicale; elevilor din mediul rural
școlarizatʼi în municipiul
Brașov și elevilor provenitʼi
din familii unde îndeplinesc
cumulativ conditʼiile: 1. Nu
realizează un venit mediu lu-

România

nar pe ultimile 12 luni pe
membru de familie mai mare
de 50% din salariul minim pe
economie. 2. Nu detʼin terenuri agricole mai mari de
20.000 mp în zonele colinare
și de ses. Bursele de studiu se
acordă elevilor care concomitent îndeplinesc conditʼiile: 1.
Provin din familii cu venit lunar pe membru de familie pe
ultimile trei luni cel mult egal
cu salariul minim pe economie; 2. Media generală peste
7 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care
se acordă bursa.
Sebastian Dan

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

DISPOZIŢIA NR.140
din data de 30.04.2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară la data de 9 mai 2014, ora 10, sala 120

Consiliul Judeţean Braşov

Preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (1) şi
(3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,
DISPUNE:
Art.unic. – Se convoacă
Consiliul Judeţean Braşov în
şedinţă ordinară la data de
9 mai 2014, ora 1000, sala 120
cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului – verbal
al şedinţei extraordinare din
data de 1.04.2014.
2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie
pentru anul 2013.
3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetare
a bugetului Judeţului Braşov
la data de 31.03.2014.
4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Judeţului Braşov pe anul
2014.
5. Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Camerei Agricole Judeţene
Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind
aprobarea utilizării sumelor
din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teri-

toriale din Judeţul Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind
schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate
comunei Prejmer de Consiliul Judeţean Braşov din cota
de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.
8. Proiect de hotărâre privind
aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de
Arte şi Meserii „Tiberiu
Brediceanu” Braşov în anul
şcolar 2014 – 2015.
9. Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 pentru SC METROM
INDUSTRIAL PARC SA
Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare a activelor şi acţiunilor
SC METROM INDUSTRIAL Parc SA Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare a activelor şi acţiunilor
SC CARFIL INDUSTRIAL
Parc SA Braşov.
12. Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii
al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov.
14. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Braşov.

15. Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării statului
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
16. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov.
17. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
Clinic de Copii Braşov.
18. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea”
Braşov.
19. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
de Pneumoftiziologie Braşov.
20. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
de Boli Infecţioase Braşov.
21. Proiect de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării de
către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Braşov a serviciilor
juridice de asistenţă şi reprezentare în litigiul având ca
obiect Decizia Curţii de Conturi nr. 87/2002.

22. Proiect de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării de
servicii juridice de asistenţă
şi de reprezentare şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov
în Adunarea Generală a
Acţionarilor SC METROM
Industrial Parc SA Braşov.
23. Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui delegat din
partea Consiliului Judeţean
Braşov care să îndeplinească
obligaţiile de prezenţă şi vot
în Adunarea Generală a Asociaţilor de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de
Apă” Sibiu.
24. Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de investiţii prioritare inclus în Master
Planul de alimentare cu apă
şi evacuarea apelor uzate
(faza de investiţi 2014 –
2020) propuse pentru finanţare din Fondul de Coeziune
prin programul Operaţional
Sectorial – Mediu, propus
de SC APĂ – CANAL SA
Sibiu.
25. Proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniul public
al Judeţului Braşov în domeniul privat a imobilului situat
în judeţul Braşov, Timişul de
Sus – Pavilion 4 cu destinaţie
medicală de sanatoriu, secţie
a Spitalului de Psihiatrie şi
Neurologie Braşov.
26. Proiect de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat
în judeţul Braşov, Timişul de
Sus – Pavilion 4 cu destinaţie
medicală de sanatoriu, secţie
a Spitalului de Psihiatrie şi

Neurologie Braşov şi aprobarea vânzării acestuia.
27. Proiect de hotărâre privind
aprobarea radierii poziţiilor
nr. 9,10,11,106, 112,115 din
lista bunurilor de inventar ce
alcătuiesc domeniul public al
Judeţului Braşov, Anexa 1 la
HGR 972/2002.
28. Proiect de hotărâre privind
aprobarea cererii de includere
a doamnei dr. Motoc Virginia
în contractul de concesiune
deţinut de către dr Motoc Mihai pentru cabinetul medical
nr.2B situat în Municipiul
Braşov, str. Gospodarilor nr. 9.
29. Proiect de hotărâre privind
aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 200 mp,
domeniu public al judeţului
Braşov, către SC MEZEI
TRANS SRL.
30. Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
speciale pentru operatorul
de transport S.C. TRUBLI
TRANSBUS SERVICE SRL.
31. Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini
pentru serviciul de transport
public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale
pentru operatorul de transport
S.C. TRANSBUS SRL.
32. Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de
sarcini pentru serviciul de
transport public judeţean de
persoane prin curse regulate

33.

34.

35.

36.

37.

speciale pentru operatorul
de transport S.C. CRISTI
ROTRANS SRL.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini
pentru serviciul de transport
public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale
pentru operatorul de transport
S.C. TUDOR T.C.D. TRANS
SRL-D.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini
pentru serviciul de transport
public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale
pentru operatorul de transport
S.C. ART-ANA SRL.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
speciale pentru operatorul de
transport S.C. S&S GROUPE
PRODIMPEX SRL.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
speciale pentru operatorul de
transport S.C. LORIFLOR
TRANS SRL.
Diverse.

PREŞEDINTE
Aristotel Căncescu
Vizat pentru legalitate,
SECRETAR
Maria Dumbrăveanu
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Anunţ
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. scoate la
vânzarea prin licitaţie un autoturism, mijloc fix în
inventarul său, cu urmatoarele caracteristici:
Marca: SKODA OCTAVIA 1,9 TDI, Putere: 77kw,
anul fabricaţiei: 2007, 234.521 km parcurşi, culoare
neagră. Valoarea de pornire a licitaţiei: 2.214 Euro.
Licitaţia se va desfăşura în data de 22 mai 2014,
ora 9.00 la sediul SC CARFIL INDUSTRIAL PARC
SA din Braşov, str. Zizinului, nr. 119.
Pentru participare ofertantul trebuie ca până în data
de 20 mai 2014, ora 13.00 să completeze o cerere
tip pentru înscrierea la licitaţie, pe care o va depune
la secretariat însoţită de o copie a chitanţelor
eliberate de casieria SC CARFIL INDUSTRIAL
PARC SA, doveditoare ale taxei de participare de
10% din valoarea autoturismului licitat.
Modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul
societăţii la adresa web: www.cipbrasov.ro sau
poate fi obţinut direct de la secretariatul societăţii.
Vizionarea autoturismului se poate face zilnic, între
orele 9-1400 în parcarea din faţa sediului societăţii
din Braşov, str. Zizinului nr. 119.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii
sau la tel. 0268.333.674 – compartimentul tehnic.

ECONOMIC

Marţi

Șase cursuri de formare
profesională la AJOFM Brașov
În această lună şomerii
braşoveni pot urma gratuit șase cursuri de formare profesională,
organizare la AJOFM
Brașov.
Cursurile sunt pentru următoarele meserii: brutar, instalator
instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze,
cofetar-patiser, lucrător în comerţ, manager resurse umane
şi frizer.
Perioada în care vor începe
cele 6 cursuri de formare profesională este 23 – 29 mai
2014, astfel:
-23 mai – manager resurse
umane şi frizer;
-26 mai – instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de
gaze;
-27 mai – lucrător în comerţ;
-28 mai – cofetar-patiser;
- 29 mai - brutar.
Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională

Cursurile sunt organizate lunar de AJOFM Brașov
sunt: studii superioare pentru
cursul de manager resurse
umane, şcoală profesională de
profil tehnic pentru cursul instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze şi studii
minime obligatorii pentru cursurile de brutar, cofetar-patiser, lucrător în comerţ şi
frizer.
Durata cursurilor este de
2 luni pentru cursul de manager resurse umane, 3 luni pen-

tru cursurile de brutar şi frizer,
6 luni pentru cursurile de instalator instalaţii tehnico-sanitare
şi
de
gaze,
cofetar-patiser şi lucrător în
comerţ.
Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru
persoanele în căutarea unui
loc de muncă, înregistrate la
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri
indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de
calificare/recalificare se face
pe baza recomandării emise
de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în
baza unei cereri însoţită de
următoarele documente:
- actul de identitate, în original şi copie;
- certificat de naştere, în original şi copie;
- actele de studii eliberate
în condiţiile legii, în original
şi copie;
- actul medical din care să
rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că această este
aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se
califice ;
- cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
- recomandare din partea
biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a
serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Calendarul obligațiilor fiscale în luna mai
Pe portalul Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice
Braşov www. bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, se poate consulta
calendarul obligaţiilor fiscale
pentru luna mai 2014.
Anual, în luna mai, data de
25 mai (întrucât este zi nelucrătoare, în anul 2014 acest termen se prelungeşte până luni,
26 mai 2014 inclusiv) este termen scadent pentru:
- persoanele fizice care obţin
venituri supuse declarării, pentru
depunerea declaraţiilor anuale
privind veniturile realizate pe
anul anterior (formular 200 pentru venituri realizate în România, respectiv formular 201
pentru venituri realizate din străinătate);
- persoanele fizice care obţin
venituri din activităţi independente, care în anul anterior au
realizat pierderi / care au realizat
venituri pe perioade mai mici
decât anul fiscal / cele care, din
motive obiective, estimează că
vor realiza venituri care diferă
cu cel puţin 20% faţă de anul
fiscal anterior, pentru depunerea, odată cu declaraţia privind
venitul realizat, şi a declaraţiei
privind venitul estimat/norma
de venit (formular 220 pentru
cei care desfăşoară activitate individual, respectiv formular 223
pentru asocieri);
- persoanele fizice care obţin
venituri din activităţi agricole,

pentru depunerea declaraţiei
221 pentru anul în curs (2014);
- depunerea formularului 230
„Cerere privind destinaţia sumei
reprezentând până la 2% din
impozitul anual”.
Celelalte obligaţii declarative
şi de plata se repetă lunar sau
trimestrial, după caz, astfel:
- Data de 9 mai 2014 este
ultima zi pentru depunerea formularului 092 „Declaraţie de
menţiuni”, de către plătitorii de
TVA, care au în 2014 perioada
fiscală trimestrul calendaristic
şi au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în aprilie
2014 şi pentru depunerea formularului 096 „Declaraţie de
menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în
cazul persoanelor impozabile,
înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 153 din C.fiscal
- Data de 12 mai 2014 este
ultima zi pentru depunerea „Declaraţiei de menţiuni” - formular
010, 070 sau 020, în vederea
înregistrării în scopuri de TVA
în urma depăşirii plafonului de
scutire de TVA de 220.000 lei
(65.000 euro) în luna aprilie
2014.
- Data de 26 mai 2014 este
ultima zi şi pentru depunerea
următoarelor formulare:
- 097 „Notificare privind
aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.
-100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

pentru obligaţiile de plată cu termen lunar şi plata acestor obligaţii;
-112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor
asigurate” cu termen lunar şi
plata acestor obligaţii;
- 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din
străinătate obţinute de persoane
fizice care desfăşoară activitate
în România.
-300 “Decont de taxa pe valoarea adăugată” de către plătitorii de TVA pentru care
perioada fiscală este luna şi plata
TVA-ului datorat;
-301 „Decont special de taxă
pe valoarea adăugată”
-307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea
taxei pe valoarea adăugată”, în
care se declară ajustarea TVAului în cazurile prevăzute de
lege;
- 311 „Declaraţie privind
taxa pe valoarea adăugaă colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de TVA
a fost anulat”
- 390 VIES „Declaraţia recapitulativăprivind livrările/prestările intracomunitare”
- 394 „Declaraţie informativă privind livrările/ prestările
şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.
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Înscrieri la Târgul de
voluntariat de la Brașov
tui an o reprezintă invitatʼia
de a sustʼine o prezentare de
10 minute la mediatecă, despre misiunea organizatʼiei și
principalele mesaje adresate
voluntarilor sau persoanelor
interesate de voluntariat din
Brașov. De asemenea, vizitatorii Târgului de voluntariat
Brașov se vor putea înscrie
la diferite ateliere despre
legislatʼia în domeniu, drepturile și obligatʼiile voluntarilor, motivatʼia de a face voluntariat, precum și despre
etica voluntarilor.
O altă noutate din 2014 o
reprezintă bursa de parteneriate, un spatʼiu în care
organizatʼiile și institutʼiile
brașovene vor putea discuta
despre proiecte comune și
parteneriate concrete, de
realizat până la finalul acestui an.
Înscrierea organizatʼiilor și

Organizațiile și instituțiile brașovene dornice
să lucreze cu voluntari
sunt așteptate să se înscrie la Târgul de voluntariat Brașov, ediția
a IV-a.
Târgul va avea loc în 17
mai, între orele 10-16, la Biblioteca Judetʼeană G. Baritʼiu.
Este singurul eveniment
judetʼean care pune fatʼă în
fatʼă organizatʼiile neguvernamentale și institutʼiile publice
care dezvoltă proiecte de voluntariat comunitar și persoanele interesate de voluntariat.
Ca și în anii trecutʼi organizatʼiile vor avea
la
dispozitʼie un stand în care își
vor promova proiectele și
activitătʼile, precum și un
spatʼiu comun pentru ateliere
și activitătʼi demonstrative de Târg dedicat în exclusivitate celor care doresc să facă voluntariat
voluntariat. O noutate a aces-

institutʼiilor care lucrează cu
voluntari la Târgul de voluntariat Brașov se face pe supervoluntari.ro/voluntariatbrasov (ediția a IV) până cel
târziu 12 mai, completând
formularul online.
Târgul de voluntariat Brașov este un eveniment propus
în cadrul Săptămânii Natʼionale a Voluntariatului și organizat de Asociatʼia Colors și
Retʼeaua CAN, în parteneriat
cu Biblioteca Judetʼeană G.
Baritʼiu, Directʼia Judetʼeană
pentru Sport și Tineret Brașov, Inspectoratul Școlar Jude tʼean Brașov. Pentru actualizări ale programului consultatʼi plinideidei.ro și facebook.com/ asociatiacolors sau
facebook.com/voluntariatbrasov. Pentru mai multe informatʼii pe email as_colors@y
ahoo.com sau telefon 0745052151.

Festivalul Regiunilor Europene la Braşov
Prima editʼie a Festivalului
Regiunilor Europene - traditʼie
și multiculturalitate se va
desfășura la Brașov în zilele
de 9-10 mai, la Centrul Cultural Reduta și în Piatʼa Sfatului. Festivalul începe vineri la
ora 9.00 la Centrul Cultural
„Reduta” unde va avea loc
conferintʼa „Administrație locală și regională modernă”, la
care participă pe lângă autoritătʼile locale, Franz Schausberger, președintele Institutului Regiunilor din Europa,
Michael Schwarzinger, ambasadorul Austrei în România şi
Arnulf Gressel, comisar adjunct pentru comertʼ la Camera de Comertʼ a Austriei, scrie
Agerpres. Tot în cadrul con-

ferintʼei va avea loc lansarea
cărtʼii „Scrisoare pentru Europa” editată de elevii Colegiului
Natʼional „Unirea”. Începând
cu ora 14.00, timp de două
ore, elevi din mai multe licee
brașovene vor discuta cu
invitatʼii la conferintʼă în cadrul
evenimentului „Cafe D' Europe”. Sâmbătă, de la ora 9.00
la Centrul Cultural „Reduta”
se va desfășura con ferintʼa regională cu tema „Drept la
Centru-Repornim împreună
motorul dezvoltării regionale
prin fonduri structurale” unde
vot fi prezentate cele mai
bune proiecte care au primit
finantʼare europeană pe exercitʼiul bugetar 2007-2013. Partea a doua a conferintʼei va

avea ca temă de discutʼie „Ce
am învățat și cu ce experiențe
plecăm pe drumul 20142020”. De la ora 14.00, în
Piatʼa Sfatului se va deschide
Festivalul „Tradiții și obiceiuri
românești în contextul european” unde vor avea loc spectacole prezentate de ansambluri din diferite regiuni ale
tʼării, parada costumelor populare, prezentare de meșteșuguri populare, iar duminică
ora 9.00 va avea loc o degustare de produse traditʼionale
specifice zonelor participante
la festival precum și prezentarea de pachete turistice și
atractʼii ale României, pentru
invitatʼii din alte tʼări prezentʼi
la festival.

Studenţii aleargă la Crosul Universităţii
Astăzi, 6 mai, începînd cu ora 12.00, se
va desfăşura cea de-a
doua ediţie a „Crosului
Universităţii
«Transilvania»”, competiţie menită a face o bună
propagandă pentru alergare,
pentru mişcare. Crosul este organizat de Universitatea „Transilvania”, prin Prorectoratul cu
Studenţii şi Legătură cu Mediul
Economic şi Socio-cultural şi
Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sporturi Montane, în parteneriat cu Primăria Municipiului

Braşov, Clubul Sportiv Universitatea Braşov - CSU şiAgenţia
FunSports. Traseul crosului va
porni de la Cantina Studenţească din Complexul Memorandului, va parcurge strada Lungă
până în zona intersecţiei cu str.
Carierei, după care se va întoarce până la Rectoratul Universităţii din Livada Poştei. La

cros se înscriseseră
până ieri peste 300
de studentʼi, dar și
câtʼiva profesori. Se
vor acorda premii,
medalii și cupe primilor 5 clasaţi la fete şi băieţi
(10 premii, câte un ceas de
mână sport). Primii 200 de înscrişi vor primi câte un tricou.
Studentʼii din anii mici, vor
primi ca bonificatʼie pentru participare 2 prezentʼe la disciplina
Educatʼie fizică. Festivitatea de
premiere va avea loc în faţa clădirii Rectoratului.

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Marţi

Primele taxiuri din Braşov

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Braşov, România 1938, data exactă 20 iunie!
În apropierea actualului Colegiu Naţional
Unirea, staţia de taxiuri. Şoferii sunt pregăiţi
şi îşi aşteaptă clienţii. Se poate observa lângă
numărul de înmatriculare o plăcuţă pe care
scrie Tx, prescurtarea de la Taxi.
Poza a fost analizată
şi pe unele site-urile
cu fotografii de colecţie, de exemplu
un braşovean a
scris: „Şoferul din
imagine se numea
Lăcătuş şi era unul
dintre cei mai cunoscuţi taximetrişti din
Braşov. Practic avea
o mică firmă de automobile care parcurgeau şi distanţe mai
mari. Domnul a activat şi în perioada
comunismului sau
socialismului, cum
vreţi să-i spuneţi”.

Maşinile perioadei erau
puternice. Drept dovadă
stă şi fotografia de colecţie realizată în mijlocul naturii pe un drum
de munte.

Şi rămânem în trafic. Vă prezentăm maşina de marfă care
circula pe străzile Braşovului în
urmă cu mai bine de 80 de ani.
Magazinele din centru erau
aprovizionate cu camionul interbelic. Maşina este parcată în
faţa Societăţii de Ajutorare a
Conducătorilor de Automobile.

C
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Casa Sfatului, renovată cu fonduri
de la Consiliul Judeţean
Preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a declarat că la imobilul unde
funcţionează Muzeul
Judeţean de Istorie Braşov au fost efectuate,
anul trecut, reparaţii exterioare şi la acoperiş.
Casa Sfatului avea nevoie
de reparaţii la acoperiş şi la
faţadă pentru a preveni desprinderea bucăţilor de tencuială veche.
Prin urmare, Consiliul Judeţean Braşov a alocat fondurile necesare lucrărilor. De
asemenea, cea mai vizitată
clădire din Braşov a fost în
întregime zugrăvită. Pentru
aceste operatʼiuni au fost
alocatʼi anul trecut de la bugetul Consiliului Judetʼean
Brașov 300.000 de lei.
Casa Sfatului, martor al istoriei
Braşovului. Începutul unei construcţii pe locul Casei Sfatului

este atestat în documente în
data de 23 decembrie 1420,
când s-a semnat un acord între Breasla Blănarilor şi Adu-

narea Districtului Ţării Bârsei. Conducerii oraşului i s-a
îngăduit atunci să construiască deasupra magazinului de

desfacere al blănarilor o cameră pentru „acordarea dreptăţii” şi pentru şedinţele
sfatului orăşenesc. În timp,
Casei Sfatului i s-au adăugat
noi încăperi, iar turnul a fost
prevăzut cu un ceas cu cadrane pe toate cele patru laturi.
De sus, străjerii supravegheau
zi şi noapte cetatea anunţând
prin sunete de trompetă (de
aici denumirea de “Turnul
trompetiştilor”) scurgerea timpului, izbucnirea incendiilor
sau venirea duşmanilor.
Pe măsură ce oraşul devine
mai puternic din punct de vedere economic, comercial şi
militar, Casei Sfatului i se
adaugă noi încăperi, iar turnul
va fi prevăzut cu un orologiu
cu cadrane pe toate cele patru
laturi.
În decursul vremii, asupra
vechii Primăriei s-au abătut
cutremure, trăznete sau incendii (cel mai devastator fiind
cel din 1689). Administratʼia

Clădirile
declarate
monumente istorice trebuie
renovate o dată la
10 ani. Simbolul oraşului, Casa
Sfatului nu mai fusese reparată
de 12 ani. Era nevoie de reparaţii
la acoperiş şi la faţadă pentru a
preveni desprinderea bucăţilor de
tencuială veche.

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov
oraşului se mută din această
clădire în anul 1876, într-un
imobil nou situat la intersectʼia
străzilor Republicii și Mihail
Sadoveanu. Din anul 1950,

Proiectul „Job Shadowing Day” continuă
În cadrul proiectului „Job
Shadowing Day”, ce se desfăşoară în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Braşov şi Consiliul Judeţean
al Elevilor, susţinut de Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, continuă întâlnirile între
elevi şi instituţiile publice astăzi, 6 mai 2014.
Astăzi elevii vor vizita Centrul
de Prevenire şi Consiliere
Antidrog Judeţean Braşov, Inspectoratul Scolar Judeţean şi
Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

Scopul şi obiectivul proiectului:
◾ Stabilirea unei mai bune
comunicări între elevi şi
instituţiile braşovene
◾ Conştientizarea elevilor
cu privire la activitatea
instituţiilor şi importanţa
acestora
◾ Implicarea cât mai multor
elevi braşoveni din licee
să fie activi în activităţi
şi proiecte.
◾ Ajutoarea elevilor în posibila alegere a unei viitoare cariere

Moda din perioada interbelică revine,
cel puţin pentru o zi la Braşov.
Centrul Cultural Reduta vă invită
la un eveniment cultural
de excepţie:

◾ Şansa oferită tinerilor de
a petrece timp într-un
mediu distinct de cel cu
care sunt obişnuiţi şi a învăţa din propriile experienţe
◾ Realizarea unor prezentări de către participanţi
cu experienţa acumulată
în cadrul proiectului
◾ Întărirea legăturii între
Consiliul Judeţean al Elevilor Braşov şi Instituţia
Prefectului Judeţului Braşov.

RAT Braşov: Se modifică traseul liniei 24
Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov anunţă că
modifică traseul liniei 24,
ICPC (Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov) – Livada Poştei. Astfel,
începând de mâine, 7 mai, autobuzele care asigură transportul pe linia 24, pe sensul
de deplasare dinspre capătul
de linie „ICPC” spre capătul
de linie „Livada Poştei”, vor
circula prin cartierul „Avantgarden”.
„Această modificare survine
în urma solicitărilor primite
din partea călătorilor şi am
adoptat-o în vederea asigurării
unei noi legături directe a cartierului nou-construit cu centrul oraşului. În acest fel vom

reuşi şi să scădem, la orele de
vârf, gradul de încărcare a autobuzelor de pe linia 28”, a
declarat directorul general al
RAT Braşov, ing. Cristian
Radu.
Traseul liniei 24, pe sensul
spre centrul oraşului, va parcurge următoarele străzi:
ICPC – Str. Institutului – Str.
Fânarului – Str. Spicului – Str.

Pelicanului – Str.
Lebedei – Str. Egretei – Str. Spicului –
Str. Fânarului – Calea Făgăraşului –
Str. Cărămidăriei –
Şoseaua Cristianului – Calea Făgăraşului – Str. Lungă –
Livada Poştei. Traseul în sensul dinspre Livada Poştei spre ICPC
(Campus „Genius”) rămâne
neschimbat.
Noul orar de circulaţie al
liniei 24 va fi afişat în staţiile
RAT de pe traseu şi pe siteul Regiei, www.ratbv.ro, în
secţiunea „Trasee şi orare”.
Noile orare vor purta menţiunea „Valabil din data de
07.05.2014”.

Casa Sfatului primeşte o nouă
întrebuinţare, devenind sediu
al Muzeului Regional, ulterior
Muzeul Judeţean de Istorie.
Florentin Cozmolici

Vor fi organizate prezentări inedite
de modă retro şi expoziţii tematice
de pictură şi sculpturi. Prezentarea
manifestării va fi făcută de directorul
Muzeului Judeţean de Istorie,
Nicolae Pepene, miercuri , 7 mai, de
la ora 18, la Centrul Cultural Reduta.
Intrarea este liberă
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Cursa ciclistă
Dracula, la Bran
18 englezi au pedalat în weekendul
trecut cu mult entuziasm prin zona
Râşnov-Bran întrun decor idilic, aşa
cum au recunoscut
chiar cicliştii de ocazie.
A fost o mişcare caritabilă, aflată la a treia ediţie, în urma căreia s-au
strâns aproape 15 mii de
lire sterline. Banii vor
ajunge la organizaţia Hu- Voluntarii britanici au pedalat în scop caritabil la Dracula Bike Ride
manitas Charity, care va
oferi asistenţă medicală gratuită dintre ei, cu câteva luni în borî. Ştiu sigur că ne vom descurca.” a spus Rob Osmbleton,
şi servicii de planificare fami- urmă.
lială în zonele rurale din Ro„Cred că suntem pregătiţi, preşedinte Humanitas Charity.
„Cred că oamenii sunt fanmânia.
oricum suntem foarte entuziaşti.
Chiar dacă a plouat, şi-au Am adus cu noi un pic din vre- tastici aici în România. Prima
pregătit echipamentul şi bici- mea de acasă, aşa că ne simţim experienţă în România am
cletele pentru un tur de forţă. bine. Nu ştim multe despre ruta avut-o acum 10 ani, în Oradea.
50 de kilometri de traseu în pe care vom merge, am vorbit Am petrecut clipe minunate
zona muntoasă. Pentru acest un pic despre asta de diminea- atunci şi, am profitat de oporefort, englezii s-au pregătit, unii ţă, cât vom urca şi cât vom co- tunitatea de a mă întoarce aici.”

a spus Graeme Loughlin,
administrator Humanitas
Charity. Grupul a pornit
din Predelutʼ, Bran şi a
pedalat pe drumurile de
ţară, prin Zărneşti şi Tohanu Nou, apoi au ajuns
la Castelul Râşnov, după
care cicliştii s-au întrecut
să treacă linia de final la
Castelul Bran.
Cursele de biciclete organizate în 2009 şi 2010
au însumat 44.000 de
lire sterline, bani strânşi
de la voluntarii englezi
care au fost de acord să
ofere din veniturile lor pentru
intervenţii chirurgicale pentru
copiii din România, dar şi pentru sprijinul orfanilor. Acum,
suma adunată, 15.000 de lire
sterline va ajunge la o clinică
medicală gratuită din Oradea,
pentru a oferi servicii sanitare
pentru cinci mii de persoane.
Anca Lăutaru
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Pe scurt
Mitul lui Dracula, confirmat științific? Legenda contelul Dracula
continuă să fascineze pe toată lumea, iar setea lui de
sânge pare să fie justificată de căutarea pemanentă a
elixirului tinereţii. Noile studii, efectuate de către cercetătorii
americani pe şoareci-cobai, au dus la rezultate spectaculoase, care pot da o speranţă în vindecarea unor boli
considerate incurabile. Şoarecii bătrâni au devenit mai
puternici, au putut face faţă cu uşurinţă exerciţiilor fizice
şi au dat dovadă de minte mult mai ageră după ce li s-a
injectat sânge de la alte rozătoare-cobai, mai tinere. Rezultatul surprinzător a fost
acelaşi obţinut chiar şi
atunci când „seniorii” au
fost injectaţi cu o substanţă
mai bogată în sânge proaspăt. Dacă studiile vor confirma în continuare această
ipoteză, oamenii de ştiinţă
speră ca într-o bună zi, rezultatele cercetărilor ar putea ajuta la tratarea unor boli care
afectează oamenii în vârstă.
Studiu: Şoarecii nu se tem de femei!
Şoarecii şi şobolanii nu se tem
de femei, dar acestea se tem cu siguranţă de ei! O echipă
de cercetători din Canada a demonstrat că şoarecii manifestă un sentiment de teamă faţă de bărbaţi, reacţie
care nu există însă în cazul femeilor. Astfel, este posibil
ca toate studiile făcute pe şoareci să fie fost supuse unui
risc de interpretare greşită, din cauza efectului indus de
bărbaţi asupra comportamentului şoarecilor. Sub semnul
întrebării se află acum atât studiile comportamentale, cât
şi cele care vizează subiecte de importantă crucială în
lumea medicală, precum cancerul.

Hawking: Inteligenţa artificială ar putea
deveni cea mai mare eroare din istorie
Savantul britanic Stephen
Hawking atrage atenţia că inventarea unei inteligenţe artificiale va fi cea mai importantă
reuşită din istoria omenirii, dar
ar putea fi şi ultima, dacă oamenii nu vor ţine cont de riscurile pe care le presupune un
asemenea proiect.
Eradicarea unor boli grave
şi a sărăciei sunt doar câteva
din avantajele pe care le-ar
putea aduce dezvoltarea unei
forme de inteligenţă artificială.
Maşini care merg singure,
asistente digitale personale
cum sunt Siri, Cortana şi
Google Now, aceştia sunt
doar primii paşi în realizarea
inteligenţei artificiale.
Hawking crede că viitorul

va aduce performanţe uimitoare în acest domenii, dar că
lucrurile pot scăpa de sub control foarte uşor.
Pe viitor, inteligenţa artificială ar putea fi folosită şi în
scopuri mai puţin nobile. De
exemplu, pentru a realiza
arme autonome, care pot ucide fără intervenţia unor oa-

meni care să aleagă ţintele şi
momentul eliminării acestora.
ONU şi Human Rights Watch
cer insistent un tratat care să
interzică asemenea arme.
Pe termen lung, aceste maşinării inteligente ar putea să
se reorganizeze singure, ajungând să funcţioneze mai eficient ca un creier uman.

Cel mai rapid animal din lume
nu este ghepardul, ci un acarian
Rege al vitezei printre animale, ghepardul poate atinge
110 km/h. Și totuși, raportat
la mărime, este depășit în viteză de un acarian mic cât un
bob de susan, se arată într-un
articol din News Science Mag,
preluat de 20minutes.fr.
La categoria vietʼuitoarelor
microscopice, acarianul Paratarsotomus macropalpis,

originar din sudul Californiei,
este cel mai rapid animal din
lume. El parcurge o distantʼă
de până la 322 de ori mai
mare decât lungimea corpului
său într-o secundă.
Prin comparatʼie, ghepardul,
care aleargă cu 96 km/h, se
deplasează pe o distantʼă de
16 ori mai mare decât corpul
său în același timp.

Dacă oamenii ar alerga cu
aceeași viteză ca acest acarian,
ar atinge 2.000 km/h și ar putea face înconjurul lumii în
20 de ore.
Studiul acestor acarieni este
interesant mai ales pentru robotică, odată cu dezvoltarea
de robotʼi ultrarapizi. În lume
au fost inventariate 48.000 de
specii de acarieni.

SPORT

6 mai 2014

Începe balul
adevărat pe semicerc
Corona are gânduri mari: vrea titlul național!
Ocupanta locului doi la finalul sezonului regulat al
primei ligi de handbal feminin, va începe astăzi seria
jocurilor din play-off. În prima partidă, fetele antrenate
de Bogdan Burcea și Vasile
Curitʼeanu, vor juca în deplasare, cu Universitatea Jolidon Cuj. În campionat,
Corona a obtʼinut două succese categorice: 34-26 la
Cluj și 35-26, la Brașov iar
acum fetele de sub Tâmpa
doresc să repete istoria din
sezonul regulat.
„Ne gândim doar la victorie!”
Handbalistele Brașovului
sunt decise să facă în playoff jocuri mult mai reușite
decât cele din Cupa României, acolo unde au încheiat
competitʼia pe locul 3. Majoritatea specialiștilor preconizează un duel Baia
Mare-Brașov, la titlu, dar
până la întâlnirea cu
maramureșencele, fetele de
la Corona sunt obligate să
treacă de U Jolidon Cluj.
„Ne așteaptă un meci foarte
greu la Cluj. Am intrat în linie dreaptă şi nu mai avem
voie să facem paşi greşiţi.
Este un meci foarte important, jucăm la adversare
acasă şi vor veni cu multă
ambiţie şi vor da totul pentru a-şi îndeplini obiectivul.
Nu va fi uşor, suntem conştiente de acest lucru, însă
ne-am pregătit foarte bine
şi mergem acolo cugândul la
victorie. În campionat a fost
altceva faţă de acum” a spus
interul Coronei, Adriana
Tʼăcălie. „Chiar dacă va fi
un meci greu, eu sunt sigură
că la cum se prezintă echipa,
putem depăşi Clujul şi toate
echipele care vor urma. Am
susţinut mereu că formăm o
echipă puternică şi avem încredere în noi şi în ce putem
noi să facem. Putem doar
împreună să depăşim toate

Țăcălie poate fi “asul” Brașovului în disputa cu U Jolidon Cluj
obstacolele. Toate echipele
își doresc titlul, dar trebuie
să muncești serios și să tragi
la antrenamente ca să-l
obții!” a punctat și centrul
Andreea Pricopi.
„Suntem favoriți!” Principalul Coronei, Bogdan Burcea,
este
categoric:
Brașovul este echipa favorită, iar fetele de sub Tâmpa
vor face totul pentru a
tranșa disputa cu Clujul, în
doar două partide. „Ne-am
pregătit numai și numai
pentru jocurile cu Clujul.
Am convingerea că vom da
dovadă de determinare, disciplină și atitudine și ne
vom adjudeca victoria
marți, în primul meci. Nu
va fi loc de pași greșiți.
Echipa din Cluj în primul
rând trebuie respectată. Victoriile categorice din cam-

pionat nu vor putea fi repetate dacă nu ne vom păstra
atitudinea pe care am avuto la acele jocuri. Cred în
echipa mea, sunt convins că
este pregătită pentru aceste
partide și mergem la Cluj la
victorie. Disciplina și atitudinea sunt atuurile noastre,

pe lângă valoare! Am
învățat multe din jocurile de
la Cupa României. Categoric, plecăm cu prima șansă
și ne dorim foarte mult să
tranșăm disputa în doar
două meciuri!” a punctat
principalul Coronei, Bogdan Burcea.

Programul play-off-ului:
HC Zalău - HCM Baia Mare și
HC Dunărea Brăila - HCM Roman, partide care s-au disputat ieri.
Marți, ora 18:30 - „U” Jolidon Cluj - Corona Brașov
Joi, ora 18:00 - HCM Baia Mare - HC Zalău
Joi, ora 19:30 - HCM Roman - HC Dunărea Brăila
Vineri, ora 18:00 - Corona Brașov - „U” Jolidon Cluj
Vineri - HCM Baia Mare - HC Zalău (dacă este cazul)
Vineri - HCM Roman - HC Dunărea Brăila (dacă este
cazul)
Sâmbătă - Corona Brașov - „U” Jolidon Cluj (dacă este
cazul)

Zotta răspunde acuzațiilor de blat!
FC Brașov s-a impus cu
2-0, în fatʼa celor de la Dinamo. Evolutʼia mai slabă a
dinamoviștilor a dat naștere
speculatʼiilor, nu putʼini fiind
cei care au avansat ideea că
meciul ar fi fost... blat.
Președintele stegarilor, Constantin Zotta, a declarat as-

tăzi că nu poate fi vorba
despre nimic dubios la meciul cu Dinamo. „Vedem de
la distanță mare că FC
Brașov are jucători foarte,
foarte valoroși. Nu știu de
unde trebuie ca toată lumea
să se dea la o parte când
joacă cu Dinamo. Să le fie

rușine celor care spun că a
fost ceva la meciul ăsta. Mă
uit la Dinamo: câți jucători
din lot au mare experiență
și trofee câștigate în România, așa cum avem noi? Noi
avem jucători care au prins
și meciuri europene, e altceva, așa că despre ce vor-

bim? Avem o echipă care
anul trecut a terminat pe locul 7. În tur am luat bătaie
la Dinamo cu 2-1, iar cei
care își aduc aminte bine,
să se gândească la cum am
pierdut. Că am pierdut așa
cum am pierdut” a declarat
Zotta.
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Vicecampioni sub panou! Echipa de baschet masculin U18
de la CSU Cuadripol Brașov a devenit vicecampioană
națională. În Sala „Mihai Viteazul” din București,
brașovenii au avut un parcurs perfect în grupă: 85-66 cu
CSS Craiova, 95-81cu CSS Ploiești și 74-64 cu Steaua
București. În semifinale, formația condusă de Eugen
Roșu a trecut fără probleme de LPS Târgu Mureș: 7564. În ultimul act al competiției, CSU Cuadripol Brașov
a cedat cu 80-100 în meciul cu cei de la U Mobitelco
Cluj. Steaua București a dispus în finala mică de LPS
Tg. Mureș, 87-65 și a cucerit medaliile de bronz. Doi
dintre jucătorii brașoveni, Dragoș Onea - care a fost și
coșgeterul turneului și Tudor Gheorghe, au fost incluși
în echipa ideală a turneului.
Se simt bine la Madrid! Zi foarte bună pentru tenismenii români, pe zgura din capitala Spaniei. Marius Copil a profitat
de wild-card-ul primit din partea lui Ion Ţiriac la turneul
de la Madrid şi s-a calificat în turul secund al competiţiei
după o victorie extrem de importantă în faţa numărului
30 mondial. Copil l-a învins în două seturi pe spaniolul
Marcel Granollers, scor 6-3 6-4, într-un meci în care şia pierdut serviciul o singură dată, în debutul meciului.
Pentru victoria cu Granollers, Marius Copil va primi 24.000
de euro, iar în turul doi s-ar putea întâlni cu câştigătorul
de la BRD Open, bulgarul Grigor Dimitrov. Şi Irina Begu
merge mai departe. Tot la Madrid, locul 117 WTA, beneficiară a unui wild card, Irina Begu a învins-o cu scorul
de 6-4, 7-5 pe sportiva chineză Shuai Zhang, locul 41
WTA, într-un meci care a durat o oră şi 47 de minute.
Begu va primi un cec în valoare de 21.600 de euro şi 65
de puncte WTA, pentru calificarea în manşa secundă.
În faza următoare, Begu va juca împotriva nemțoaicei
Sabine Lisicki (Germania), locul 16 WTA şi cap de serie
numărul 15, care a trecut în trei seturi de Karolina Pliskova
(Cehia), locul 63 WTA: 6-2, 6-7, 6-3.
Gyor, regină pe semicerc! Gyor a rupt blestemul finalelor pierdute în cupele europene. După ce a pierdut Liga Campionilor de două ori în ultimul act (2009 şi 2012), campioana
Ungariei a cucerit pentru a doua oară consecutiv trofeul
care răsplăteşte cea mai bună echipă din Europa, după
ce s-a impus cu 27-21 în faţa lui Buducnost, în finala disputată duminică seară la Budapesta. Gyor şi-a luat revanşa
pentru finala pierdută în faţa echipei muntenegrene în
2012, când Buducnost s-a impus graţie numărului mai
mare de goluri înscris în deplasare (27 faţă de 25). Buducnost n-a condus nici măcar un minut în timpul partidei,
fiind dominată categoric de echipa maghiară. Neagu a
fost din nou singura jucătoare care şi-a asumat curajul de
a acţiona la Buducnost, terminând partida cu 7 goluri şi
4 pase decisive, toate pentru pivotul Cvijic.
Surprize în Primera Division! Liderul di Primera Division, Atletico Madrid, s-a împiedicat suprinzător pe terenul celor
de la Levante, 0-2 și lupta pentru titlul în Spania, este
relansată! „Broaştele” au cîştigat surprinzător meciul de
acasă cu Atletico Madrid, scor 2-0, (Felipe min.7, autogol,
Barral min.69) şi au aprins speranţele de câştigare a titlului ale „galacticilor”. Real Madrid şi-a bătut însă joc de
cadoul făcut de Levante. Formația lui Carlo Ancelotti nu
a putut trece pe teren propriu de Valencia: 2-2 (Ramos
min.59, Cr.Ronaldo min. 90+3/ Mathieu min.44, Parejo
min.65). Seria surprizelor fusese deschisă sâmbătă seara, pe Camp Nou, cu remiza dintre FC Barcelona și Getafe, 2-2! Cu două etape înainte de final, Atletico Madrid
e lider cu 88 de puncte. Barcelona ocupă locul 2 cu 85
de puncte, în timp ce Real Madrid e pe trei, cu 83 de
puncte, dar „galacticii" au o restanţă cu Valladolid, formaţie care în prezent ocupă locul 19, însă are şanse să
se salveze de la retrogradare.
China, șefă în tenisul de masă! China și-a păstrat cele două
coroane mondiale pe echipe, dominând Germania la
masculin și Japonia la feminin, luni, în finalele Mondialelor
disputate la Tokyo. Chinezii, având în echipă șase din
cei mai buni șapte jucători din lume, i-au învins ușor pe
germani, cu 3-1. Selecționata masculină chineză a
câștigat precedentele șase ediții ale Mondialelor pe echipe, ultima sa înfrângere datând din 2000, în fața Suediei.
La rândul lor, jucătoarele chineze au fost mult mai expeditive în fața celor din țara-gazdă, surclasându-le cu scorul
de 3-0. China a câștigat 17 din precedentele 19 ediții
ale acestor Mondiale. Doar Coreea unificată în 1991 și
Singapore acum patru ani și-au putut înscrie numele în
palmares în această perioadă.

DIVERTISMENT

Spectacole de
teatru la Dramatic
În această săptămână la Teatrul
Sică Alexandrescu sunt programate următoarele spectacole:
Mâine, 7 mai
SEX, DRUGS, ROCK & ROLL – sala
Studio, ora 19.00 de Eric Bogossian
Regia: Emanuel Pârvu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensionari: 5 lei
Joi, 8 mai
AMERICAN BUFFALO – sala Studio, ora 19.00 de David Mamet
Regia: Vlad Massaci
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensionari: 5 lei
Vineri, 9 mai
SECTORUL S – sala Studio, ora 19.00
de Emanuel Pârvu
Regia: Emanuel Pârvu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus: 5 lei
Sâmbătă, 10 mai
TREI FEMEI ÎNALTE – sala Studio,
ora 19.00 de Edward Albee
Regia: Sânziana Stoican
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus: 5 lei

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

GIGOLO DE OCAZIE
-PREMIERĂ(AP-12), 98 minute, Comedie
orele: 15:30, 20:00
UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D– -PREMIERĂ(AP-12), 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 16:15, 19:00, 21:45
ZONA DE PERICOL
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
orele: 18:00, 22:00
TRANSCENDENCE: VIAŢĂ DUPĂ MOARTE
(AP-12), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
orele: 13:45, 16:00, 18:30, 21:00
RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
orele: 13:15
Vernisaj la KronArt
În premieră, la Braşov, expoziţia „Moravuri”, a
sculptorului Petre Mihai Nilă. Vernisajul va avea loc
în 6 mai, ora 13,00, la galeria de artă KronArt, din
strada Postăvarului nr. 18.
Vernisaj la Muzeul Casa Mureşenilor
Muzeul ″Casa Mureşenilor″ Braşov în colaborare

Berbec. Astăzi trebuie să te axezi asupra laturii emoţionale.
Este o zi excelentă pentru a rezolva unele probleme care te
stresează de multă vreme.
Taur. Reuşeşti să comunici eficient astăzi, în special cu partenera/ul de viaţă sau rudele apropiate, iar acest lucru te
ajută să rezolvi unele chestiuni extrem de importante.
Gemeni. Ai putea să rezolvi foarte multe lucruri astăzi, dar
numai dacă reuşeşti să-ţi laşi grijile şi îndoielile la o parte.
Nu stai prea bine la capitolul comunicare.

Leu. Încearcă ceva complet nou astăzi! Şi nu ar fi o idee rea
să cooptezi şi pe cineva drag alături de tine în noua aventură.
Capacităţile tale de lider te ajută să-i convingi cu uşurinţă.
Fecioară. Unii dintre cei mai buni prieteni ai tăi încearcă
astăzi să ducă la bun sfârşit o acţiune importantă, dar au
nevoie de ajutorul tău.
Balanţă. Este o zi perfectă pentru a te reconecta cu persoanele
dragi ţie, dar de care te-ai îndepărtat cumva în ultima perioadă. Ai de partea ta o energie benefică, care te va ajuta.
Scorpion. Intuiţia este principala ta armă astăzi, prin urmare
foloseşte-te la maximum de ea! Energia ta creşte pe oră ce
trece şi este necesar să o manifeşti sub formă creativă.
Duminică, 11 mai
UN CUPLU CIUDAT – Sala Operei
Braşov, ora 19.00 de Neil Simon

Preţul biletelor: 11 lei;
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

◾ O. Respighi – Il Tramonto, Poemetto lirico
Cvartetul de coarde „Gaudeamus” a
luat fiinţă în anul 1987 sub îndrumarea
maestrului Dan Prelipcean, membru al
renumitului cvartet „Voces”. Cvartetul
„Gaudeamus” a apărut pentru prima
dată la Braşov, în cadrul Festivalului
muzicii de cameră, unde a obţinut Premiul I, ulterior toţi membrii rămânând

angajaţi ai Filarmonicii din acelaşi oraş.
Cu un repertoriu impresionant, peste
150 de lucrări din creaţiile marilor compozitori ai lumii, Cvartetul a efectuat nenumărate turnee în ţară şi în străinătate.
Preţul biletelor este de 20 lei, redus 50%
pentru elevi, studenţi şi pensionari, respectiv 10 lei.
Programul agenţiei de bilete de la sala
„Patria”: marţi, 16-18.

cu Muzeul de Artă ″Ion Ionescu-Quintus″
Ploieşti organizează expoziţia tactilă Arta
înţeleasă prin simţuri″ pentru perioada 6-20 mai
2014. Vernisajul are loc la sediul Muzeului Casa
Mureşenilor marţi, 6 mai 2014, la ora 14. 00.
Expoziţia este rezultatul unui program educativ
desfăşurat la Ploieşti, pentru copii cu deficienţe
de vedere şi vă oferă lucrări de modelaj lucrate
după lucrări de sculptură şi colaje textile lucrate
după lucrări de pictură din patrimoniul muzeului.
Aceasta se adresează în special publicului cu
deficienţede vedere, însă poate fi o experienţă
interesantă pentru toate categoriile de public.
Atelier de creativitate pentru seniori
Marţi, 6 mai 2014, la Mansarda Casei Baiulescu,
între orele 10,00 -12,00 are loc un Atelier de
creativitate pentru seniori organizat şi susţinut
de Asociaţia Colors Braşov
Asociaţia Colors Braşov desfăşoară activităţi
incluzive de divertisment pentru seniori, oferind
alternative acestei categorii de a-şi petrece frumos
vârsta, de a se simţi utilă şi preţuită, de a valorifica
energia, cunoştinţele şi experienţa acumulate,
potenţialul creativ, de a se exprima prin artă.
Expoziţii
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904),
donaţia Gheorghe Corcodel din Germania,

Săgetător. Chiar dacă ai unele îndoieli, este necesar să iei
taurul de coarne astăzi şi să intri în profunzimea uneor chestiuni delicate pe care trebuie să le rezolvi.
Capricorn. Dacă ai senzaţia că te-ai împotmolit, uită-te în
jurul tău şi identifică următorea problemă pe care trebuie
să o rezolvi. Energia de care dai dovadă este perfectă.
Vărsător. Încearcă să nu insişti prea mult astăzi asupra unor
chestiuni sensibile. Iar dacă reacţionezi disproporţionat există
riscul să declanşezi unele situaţii dificil de acceptat.
Peşti. O idee revoluţionară îţi poate schimba total ziua! Te
va ajuta să-ţi vezi cu alţi ochi viaţa şi să faci unele schimbări
esenţiale pentru viitorul tău.

Bancuri

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Horoscopul zilei

Rac. Starea ta emoţională este mai importantă decât oricând
şi descoperi astăzi că te descurci de minune să păstrezi un
echilibru esenţial. Ţine legătura cu oamenii importanţi.

Cvartetul „Gaudeamus” în concert la Patria
Astăzi, 6 mai 2014, la ora 19.00 Cvartetul „Gaudeamus” al Filarmonicii Braşov va susţine un recital la Sala muzicii
de cameră, de la Patria.
Invitaţi:
◾ Csiky Boldizsar – pian
◾ Laura Scripcaru – mezzosoprană
Program:
◾ W. A. Mozart – Cvartetul cu pian
în sol minor

Marţi

la Muzeul Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa
Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
Expoziţia reuneşte capodopere semnate de
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti
din secolele XIX-XX.
◾Expoziţia temporară Tradiţii şcolare
braşovene în Liceele Johannes Honterus şi
Andrei Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până
în luna iunie 2014, la mansarda Muzeului
Civilizaţiei Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului
nr. 15. Program de vizitare: Marţi-Dumincă, orele
9.00-17.00
Expoziţia prezintă atât originea şi modul de
organizare al asociaţiilor şcolare din cele două
înstituţii de învăţământ, cât şi contribuţia lor la
dezvoltarea comportamentelor culturale specifice.
◾ Epoziţia „De la căruţă la zborul cu motor”
la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia
este găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 30. Piese de patrimoniu, obiecte de
colecţie, machete, reclame şi imagini istorice,
prezintă istoria transporturilor, de la căruţă la
zborul cu motor, într-un interval temporal
întins pe mai bine de şapte veacuri.

◾ Un şofer se întorcea de la „clasicul” grătar de 1 mai, când este oprit
de Poliţie.
Poliţistul: – Aţi consumat băuturi
alcoolice?
Şoferul: – O ladă de bere, doi litri
de vin şi o sticlă de votcă.

Poliţistul: – Vă rog să suflaţi aici!
Şoferul: – De ce? Nu mă credeţi?

◾ Un ascultător:
– Ce este statistica?
Radio Erevan: – Este ceva asemănător costumului de baie: arată multe, dar ascunde esenţialul!

Sudoku
3 8 7
5 4 2

2

9
8

4
6

8 1 4
7

9
6 5 8

1
9

8
6

8

4 7 5
1 3 9

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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Examenele şcolare publice
la gimnaziul latin din Braşov
Transilvania.
Braşov. În 25 şi 26 februarie ale anului curent s-au ţinut
examenele publice în clasele
gimnaziale aşezate şi sporitoare acuma în al treilea an.
Despre metodul urmat în privinţa tuturor ramurilor de învăţături şi anumit a limbii
latineşti, nu voim a ne da nici
o părere. Mărturisească singur alesul acel public, adunat
în amândouă zilele pentru ascultarea tinerimei acestor
două clase, câtă îndemânare,
câtă uşurinţă de a se reculege
la cele mai ascunse întrebări,
câte semne de o educaţie şi
de o instituţie mai slobodă şi
mai nobilă au vădit cei mai
mulţi şcolari prin răspunsurile şi purtarea lor.
Noi însemnăm încă atâta,
cum că în aceste clase examinarea (precum şi în prelecţiile private explicaţia) se
face mai cu seamă în trei
limbi vorbite ale patriei noastre. Este o bucurie nedescrisă
a privi cum aici ideile cele
mai folositoare şi mai scumpe, şcolariului român i se îm-

părtăşesc româneşte, ungurului ungureşte, neamţului
nemţeşte. Această împrejurare, precum şi aceea cum că
atunci când mulţi erau aplecaţi a se îndoi despre un destul număr de şcolari în sânul
acestui institut, singur în clasul de sintax aflam 26 învăţăcei, aceste zic fac a se mira
de frumosul şi neaşteptatul
rezultat toţi aceia cărora le
este cunoscută mai de aproape starea gimnaziurilor latineşti din patrie.
Trei ani sunt la mijloc şi
atât vecinii secui cât şi românimea în prejur încep a alerga
cu deadinsul la acest izvor
nou de ştiinţă deschis tuturor

fără nici o deosebire sau ţinere departe. Aşa este, aici
la cele mai depărtate margini
ale Monarhiei austriace ne
lipsea un institut, tocmai cum
se porni a fi acesta, ca de aci
înainte părinţii doritori de a–
şi vedea pruncii lor întru frumoasele ştiinte procopsiţi, să
nu mai fie siliţi a-i trimite pe
aceia în străinătate, puşi în
feliurimi de primejdii a stricăciunii, care pe tinerimea în
vârsta cea mai fragedă o întâmpina la tot pasul.
Domnul abate şi pleban
Antonie Kovács de Felfalu,
prin a cărui neobosite silinţe
se pune totul în lucrare, şi
până acum îşi are cununa de

Din presa maghiară
Dispoziţia prefectului privind
îmbunătăţirea vieţii comunelor (I)

răsplătire în frumosul şi îmbucurătorul sporiu al tinerimii. Domniilor lor profesorii,
cu care providenţa a binevoit
a se sluji tocmai acum spre
ajungerea preanobilului scop,
le poftim între altele o răsplătire în viitoriu; iar acei iubitori de omenime şi doritori
de o creştere şi institutie mai
înlesnicioasă a tinerimei patriotice, fundatori ai claselor
să ştie cum că vor fi şi dincolo peste mormânt petrecuţi
de inimile mulţămitoare ale
viitorimei.
Gazeta de Transilvania,
nr. 8, 18 februarie 1840

Colonelul Tocineanu a trimis o circulară privind măsurile
necesare pentru o mai bună administrare a comunelor.
1. Primul punct din circulară se referă la prevenirea incendiilor
în comune şi păduri, incendiile fiind foarte des întâlnite în
ultima vreme. Echipamentele pompierilor trebuiesc reînnoite
şi îmbunătăţite în toate comunele. Se vor efectua controale
pentru a nu se face focul în păduri sau în gospodării aproape
de şuri, garduri sau hambare cu fân. Focurile puse pe câmp
trebuie să fie supravegheate. Fiecare proprietar este obligat
să aibă pregătit un butoi cu apă, scară şi o tijă lungă îmbrăcată
la capăt cu cârpe. Pompierii sunt obligaţi să facă instrucţii
săptămânale.
2. Cârciumarii şi toţi comercianţii din oraşe şi comune trebuie
să cureţe zilnic spaţiul din faţa magazinului, şi mai ales după
perioada târgurilor. Este strict interzis vânzarea băuturilor alcoolice pe credit şi în cantităţi care pot afecta sănătatea cumpărătorului. Comercianţii care vând băuturi alcoolice la beţivi
şi cei beţi vor fi traşi la răspundere.
3. Circulaţia şi staţionarea vehiculelor în tot judeţul se va face
doar pe partea dreaptă a drumului, lângă pietoni. Două căruţe
nu se pot opri una lângă celălaltă sau faţă în faţă, ele pot staţiona
doar una după alta. Celui care conduce căruţa i se interzice
să doarmă în timpul mersului şi este interzisă supraîncărcarea
căruţelor pentru a se evita distrugerea drumurilor.
4. Administraţia comunelor este obligată să prevadă în buget
fonduri pentru îngrijirea copiilor, pentru vaccinări, pentru transportul persoanelor bolnave, pentru întreţinerea dispensarelor
şi pentru ajutorarea săracilor, persoanelor cu incapacitate de
muncă şi a orfanilor. Prefectul a afirmat că unele comune,
chiar dacă au prevăzut în buget bani pentru buna administrare
a comunei, au cheltuit aceste sume în alte scopuri. Banii prevăzuţi în buget se pot cheltui doar pentru domeniile prevăzute
şi în limita sumei estimate pentru fiecare domeniu. Comunele
pot cere ajutor bănesc de la judeţ doar după cheltuirea sumelor
din fondurile locale. Cheltuielile de transport în cazul persoanelor accidentate sau bolnavi mintali revin în primul rând familiilor, apoi comunelor şi în al treilea rând pot încărca bugetul
judeţului.
(va urma)
Brassómegye főnöke a községek jobb életéért és
teljesebb rendjéért. Brassói Lapok, nr. 93, 23 aprilie 1938

Ruxandra Nazare

Dinu Eva

„Opţiuni pentru un repertoriu de calitate” (I)
Ermil Rădulescu văzuse în
acea perioadă „ultimul grupaj
de spectacole de teatru ale
amatorilor” din cadrul etapei
judeţene a Festivalului naţional „Cântarea României”.
Prima concluzie rădulesciană era că ar trebui să se ia în
atenţie repertoriul ales, în sensul că tematica pieselor se
deschidea către actualitate,
spre „problemele vieţii de uzină”, ale activităţii pe şantiere,

spre cestiunile de etică. Numai
că prelucrarea artistică a mesajului era de cele mai multe
ori „sumară, lipsită de fior
dramatic”, înlesnind, de
aceea, discuţiile interminabile,
nici ele scăpărătoare sub raportul imaginaţiei.
Iată „de par egzamplu”, Teatrul Muncitoresc „Tractorul”
din Braşov, care se oprise asupra lucrării „Prima anchetă”,
de Cristian Munteanu, în care

textul se dorea o dezbatere de
conştiinţă pe marginea unui accident de muncă. Interpreţii
Romulus Mihălţeanu (şi regizor
al spectacolului), Adrian Stan,
Gigi Mihăilă, Ştefan Nicolae
se străduiau evident, aveau talent, unii chiar, vorba românului, cu carul. Dar textul nu le
oferea decât „rare posibilităţi
de afirmare”. Şi această „Primă
anchetă” era încă dintre lucrările mai bune pe care E. Rădu-
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lescu le-a urmărit. Căci, el a
mai putut vedea „Un şef imposibil”, de Virgil Puicea, înscenată de artiştii amatori de
la clubul „Rulmentul”, un fel

de „bizară comedie”, căci cum
să numească altfel Ermil o comedie fără... haz. Efortul interpreţilor şi aici, a măcinat în
gol, plictisind pur şi simplu.

Cu „Ochelari, păpuşi, podoabe”, de Mihai Ispirescu, prezentată de echipa Casei de Cultură
din Predeal, lucrările stăteau cam
în acelaşi mod. Deşi, dacă spectacolul s-ar fi orpit la punctul de
unde piesa se despletea fără noimă, pe la jumătate adică, s-ar fi
asistat la un „frumos recital”
semnat de excelenta interpretă
Viorica Burlacu, „sufletul a mai
multor montări predelene”.
„Drum Nou” – 6 mai 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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Un nou Mercedes
G-Klasse, din 2017
Mercedes va revizui
substanţial actualul
G-Klasse în 2017. SUVul german, cu o carieră
de 35 de ani, va fi modificat structural, estetic
şi mecanic.

Carlos Ghosn rămâne încă patru ani la conducerea Renault
Acţionarii grupului auto francez Renault l-au reconfirmat
pe Carlos Ghosn în poziţia de preşedinte director general
pentru un nou mandat de patru ani, transmite Reuters.
Rezoluţia cu privire la cel de-al treilea mandat al lui Ghosn
a fost adoptată cu 85,18% din voturi. Noul mandat preluat
de Carlos Ghosn se va încheia cu prilejul adunării generale,
care va fi organizată în primăvara lui 2018.În vârstă de
60 de ani, Ghosn este, în acelaşi timp, preşedinte director
general al alianţei Renault-Nissan şi director general la
constructorul auto japonez Nissan, la care Renault deţine
un pachet de 43,4% din acţiuni. În faţa acţionarilor Renault, Ghosn a subliniat că obiectivul său pe termen lung
este „să ducă alianţa Renault-Nissan în rândul primilor
trei constructori auto din lume”. În prezent, podiumul
este ocupat, în ordine, de grupul japonez Toyota, urmat
de grupul german Volkswagen şi cel american General
Motors.

În România s-au înregistrat cele mai multe decese rutiere
Mai multe surse din interiorul constructorului din Stuttgart vorbesc despre o serie
de îmbunătăţiri structurale
prin utilizarea din abundenţă
a aluminiului. Aceste modificări îi vor permite SUV-ului
să renunţe la aproximativ 200
de kilograme.
Vor fi operate şi schimbări
la nivelul dimensiunilor generale, SUV-ul urmând să crească în lăţime cu aproape 100
de mm, până la 1860 mm.
Dacă look-ul clasic şi rudimentar al SUV-ului nu se va
schimba, interiorul în schimb
este gata să îmbrăţişeze noile

tehnologii şi designul contemporan. Asta înseamnă că
G-Klasse va împrumuta din
minimalismul lui C-Klasse,
garantând în acelaşi timp şi
ceva mai mult spaţiu interior.

G-Klasse va beneficia de
resursele a două propulsoare
aşteptate să debuteze oficial în
2016. Este vorba despre o
unitate benzină şi un diesel,
ambele de 3.0 litri, gata să

Nemţii angajează 500 de specialişti români
Draxlmaier Group, unul
dintre cei mai importanţi
producători de sisteme de
cablaje pentru industria auto
mondială şi un important
angajator în România, a
anunţat deschiderea unei noi
companii în România şi deschiderea unui punct de lucru
la Piteşti, informează Agerpres.
Prin intermediul noii entităţi, care se numeşte Sisteme de Producţie Cablaje
SRL, se va deschide un
punct de lucru la Piteşti,
unde vor fi produse piese
de schimb şi cablaje pentru

unul dintre cei mai mari
constructori de maşini din
lume. În acest context, în
următoarea perioadă, noua
fabrică va recruta aproximativ 500 de specialişti.
În prezent, Draexlmaier
are cinci fabrici în România,
unde lucrează peste 14.000
de angajaţi, compania plasându-se printre cei mai
mari angajatori din domeniul auto din România. Doar
în anul 2013, Draexlmaier
a creat 1.500 de noi locuri
de muncă prin extinderea
facilităţilor de producţie de
la Braşov şi Satu Mare.

„Decizia de extindere a
grupului Draexlmaier în România este firească în contextul experienţei pozitive pe
care o avem aici de peste 20
de ani. Grupul nostru operează într-o piaţă extrem de
complexă din industria auto
şi, prin urmare, trebuie să
rămână competitiv. Specialiştii din România sunt cei
care au demonstrat, în repetate rânduri, că investiţiile
grupului merită să fie direcţionate aici.” a declarat a declarat Peter Wocheslander,
directorul companiei Sisteme de Producţie Cablaje.

Dacia Maroc a ajuns la 200.000 de maşini,
în competiţie cu uzina Mioveni
În 2012 Renault a inaugurat
la Tanger, în Maroc, o uzină
pentru modele ca Dokker,
Sandero şi Lodgy. Investiţia
s-a dovedit a fi cu folos, uzina
din Maroc producând peste
200.000 de maşini în doar doi
ani şi două luni. Fabrica din
Maroc intrând în strânsă competiţie cu cea de la Mioveni.
Cadenţa de fabricaţie, pentru
modelele construite în Maroc
se măreşte constant, şi sunt
din ce în ce mai frecvente discuţiile despre concurenţa în
cadrul grupului francez dintre
unitatea de producţie nord-

africană şi uzina tradiţională
Dacia, de la Mioveni.
Cel mai vândut model este
Dacia Dokker, aceasta fiind
de altfel maşina cu numărul
200.000 în producţie la uzina Tanger. Aceasta a fost comandată de un client
autohton. Până acum au fost
produse 70.000 de unităţi
Dokker, din care 15.500 sau vândut în Maroc, 13.000
au trecut Gibraltarul în Spania, în timp ce Franţa şi Turcia au adus fiecare
aproximativ 10.000 de comenzi.

Producţia din acest moment
este practic dublă faţă de cea
din momentul inaugurării uzinei. Deocamdată, uzina de la
Mioveni rămâne baza de producţie. Cu 350.000 de unităţi
pe an, fabrica de lângă Piteşti
este locul unde sunt realizate
colecţiile de piese CKD, care
sunt trimise spre celelalte
locuri de asamblare pentru
Logan, Sandero şi Duster. Totodată, la Mioveni se produc
motoare şi cutii de viteze folosite şi de alte modele Renault
care se fabrică şi în Rusia, la
Avtovramos şi Togliatti.

echipeze viitorul E-Klasse.
Motorul pe benzină va oferi
360 de cai putere, în vreme ce
dieselul va sări de 300. Ambele vor fi cuplate la o transmisie automată cu nouă trepte.

În România s-au înregistrat, anul trecut, cele mai multe
decese rutiere la un milion de locuitori – 92 – din Uniunea
Europeană, arată o statistică preliminară publicată de Comisia Europeană. Comisia Europeană informează că 2013
este al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat „o scădere impresionantă” a numărului de persoane ucise pe
şoselele Europei. Astfel, conform cifrelor preliminare,
numărul deceselor rutiere a scăzut cu 8% în comparaţie
cu 2012, după o scădere de 9% între 2011 şi 2012. În
România, numărul deceselor la un milion de locuitori a
scăzut cu 9% în 2013 faţă de de 2012, de la 101 la 92,
dar rămâne ţara cu cele mai multe decese. România este
urmată în această statistică de Luxemburg şi Polonia,
unde s-au înregistrat 87 de decese la un milion de locuitori
şi de Letonia – 86. La polul opus, se află Suedia cu 28
de decese la un milion de locuitori, Marea Britanie, cu
29, şi Spania, cu 37.

