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Ziar Gratuit
Castelul Bran
nu e de vânzare
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Avocatul familiei Habsburg
a dezminţit informaţia apărută într-un cotidian britanic
că ar fi de vânzare castelul.
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Studiu pentru
aeroport
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FC Braşov a reintrat în
zona fierbinte a clasamentului, după înfrângerea cu
CFR Cluj, scor 0-1.

Consiliul Judeţean vrea să ştie ce impact economic
va avea transportul de marfă pe calea aerului la Braşov

Junii au nevoie
de votul nostru!
pag. 8

Braşovenii mai pot vota
doar până joi, proiectul Comoara Scheienilor, în competiţia ”Ţara lui Andrei”.

VALUTĂ

Euro
4,4328
USD
3,2200
Gram Aur 133,8175

METEO

Înnorat
5°C /16°C

Consiliul Judeţean Braşov a încheiat
un parteneriat cu Universitatea Transilvania în vederea realizării unui studiu de piaţă privind transportul de tip
cargo pe Aeroportul Internaţional de

la Ghimbav. „Identificarea unei cereri
semnificative pentru transportul aerian
tip cargo va determina completarea
activităţilor investiţionale care să asigure logistica necesară pentru acest

tip de transport, care va genera obţinerea unor venituri suplimentare pentru aeroport şi implicit amortizarea
mai facilă a costurilor investiţiei”, au
motivat reprezentanţii CJ Braşov ne-

cesitatea cercetării. Potrivit unui studiu
de trafic pentru aeroport realizat de
KPMG este estimat un trafic ce porneşte de la 540.000 de pasageri, în
primul an de funcţionare.
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Poştaşii, în grevă japoneză

Şedinţă de prevenţie, la Săcele

Poştaşii din toată ţara participă
astăzi la o grevă japoneză, nemulţumiţi de condiţiile de
muncă şi de modul în care
este condusă în prezent compania Poşta Română. Acţiunea face parte parte dintr-un
calendar de proteste care a început săptămâna trecută. An-

Reprezentanţii Autorităţii
Teritoriale pentru Ordine Publică spun că actuala campanie pentru europarlamentare
este una civilizată şi decentă.
Deşi la nivelul judeţului Braşov nu s-au înregistrat probleme majore, aceştia au
considerat însă că este nece-

gajaţii vor purta banderole
albe, iar activitatea nu va fi
afectată. Printre nemulţumirile
salariaţilor se numără şi diminuarea normelor de lucru,
intenţia companiei de modificare a contractului colectiv
de muncă valabil până în
2018, salariile mici.
pag. 3

sară o întâlnire cu membrii
comunităţii rome din cartierul
Gârcini, care este şi cea mai
numeroasă din ţară. „Toată
lumea ştie că aici în timpul
campaniei electorale pot să
fie potenţiale probleme” a declarat Claudiu Coman (foto),
preşedinte ATOP.
pag.3

2
Șoferi amendați de polițiștii brașoveni. 150 de mii de lei este
valoarea amenzilor aplicate, în ultima săptămână, de poliţiştii Serviciului Rutier din Braşov. Agenţii şi ofiţerii au
organizat mai multe acțiuni de control, pe linie de circulație
rutieră, în întreg judeţul. Au fost constatate 19 infracțiuni
și s-au aplicat 1300 de sancțiuni contravenționale. 125
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, șapte 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.
Cioacă poate scăpa de dosarul „Autoturismul”. Poliţiştii din
Mioveni au făcut procurorilor propunere de clasare a dosarului, în baza Noului Cod Penal. Cioacă este anchetat
pe motiv că i-a vândut surorii lui, ilegal, maşina cu care
circula până să fie arestat sub acuzaţia de omor calificat.
O decizie cu privire la repartizarea autoturismului, dar şi
a celorlalte bunuri deţinute de soţii Cioacă – Ghinescu,
poate fi luată doar de către autorităţi, odată cu declararea
morţii Elodiei. Avocata familiei Ghinescu, Crina Radu,
spune că mama Elodiei a depus, anul trecut, pe masa
anchetatorilor piteşteni, o plângere penală pe numele lui
Cristian Cioacă. Femeia îl acuză pe fostul soţ al Elodiei
că ar fi vândut, ilegal, autoturismul cu care a circulat
până să fie arestat. Procurorul de caz a decis că ancheta
trebuie efectuată de Poliţia din Mioveni, cea mai apropiată, geografic, de penitenciarul din Colibaşi unde Cioacă
a fost încarcerat la momentul depunerii plângerii. Poliţiştii
din Mioveni au demarat cercetarea penală la jumătatea
lui 2013. La finele lunii trecute, susţin surse judiciare,
propunerea înaintată de poliţişti către procurorii piteşteni
este aceea de clasare a dosarului în baza Noului Cod
Penal. Decizia finală o vor lua, în aceste zile, procurorii
Parchetului de pe lângă Judecătoria din Piteşti.

EVENIMENT

Marţi

Avocatul familiei Habsburg:
Castelul Bran nu este de vânzare
Familia Habsburg a intervenit în urma unei
informații referitoare la
vânzarea Castelui Bran,
unul dintre reperele turistice ale României.
Castelul Bran nu este de vanzare, a declarat, ieri avocatul familiei Habsburg, Corin Trandafir,
care a precizat că articolul apărut
în The Telegraph este „o
compilatʼie”.
„Articolul este o compilație întocmită pe baza unor informații
apărute pe Internet cu ani in
urmă. Castelul nu este de vânzare”, a declarat avocatul.
El a precizat că, în cazul în
care cândva s-ar pune problema scoaterii la vânzare a Castelului Bran, va fi respectat
"dreptul de preemtʼiune" al statului român.
Cotidianul britanic The Telegraph a publicat, duminică,
un material, potrivit căruia Castelul Bran a fost scos la vânzare
de proprietarii săi, Dominic,
Maria Magdalena și Elizabeth
de Habsburg.

Castelul Bran a fost retrocedat proprietarilor de drept, în 2006
Ministerul Culturii nu a primit nicio înştiinţare privind vânzarea Castelului Bran, instituţia
afirmând că va analiza documentaţia în cazul unei notificări.
Potrivit legii 422/ 2001, „Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau
juridice de drept privat pot fi
vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune al statului român, prin

Ministerul Culturii şi Cultelor,
pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor,
pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor
administrativ-teritoriale, după,
caz, potrivit prezentei legi, sub
sancţiunea nulităţii absolute a
vânzării. (5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept

privat, care intenţionează să
vândă monumente istorice,
transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii şi Cultelor înştiinţarea
privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită
prin ordin al ministrului culturii
şi cultelor”.
Castelul Bran este unul dintre
cele mai vizitate complexe muzeale din România.

Vicepreşedintele SUA, Joe
Biden, vine în România

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

Vicepreşedintele SUA, Joe Biden, va veni săptămâna viitoare
la Bucureşti pentru a discuta cu
preşedintele Traian Băsescu şi cu
premierul Victor Ponta inclusiv
despre situaţia din Ucraina.
Numărul doi în administraţia
americană, vicepreşedintele Joe
Biden, revine săptămâna viitoare
în România în contextul crizei
din Ucraina, dar şi al retragerii
trupelor din Afganistan plănuită
în cursul acestui an, prin baza de
la Mihail Kogălniceanu. Potrivit
unor surse oficiale, Biden se va
întâlni atât cu preşedintele Traian
Băsescu cât şi cu premierul Victor Ponta. „Au fost discuţii pentru

organizarea unei întâlniri la nivel
înalt între România şi Statele Unite ale Americii dinaintea crizei
din Ucraina, dar evenimentele recente au accelerat această întrevedere”, au arătat, pentru
Mediafax, sursele citat.
În acest moment vizita este
programată pentru sfârşitul săptămânii viitoare, fără să fi fost
încă anunţată oficial data şi ar
urma să facă parte dintr-o serie
de discuţii cu oficiali mai mai
multor ţări din regiune. Tot atunci
ar urma să ajungă la Bucureşti şi
secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmunssen, dar şi şeful Pentagonului, Chuck Hagel.

Cod galben de ploi în toată țara
Meteorologii au emis
o avertizare cod galben
de ploi valabil din această seară, până poimâine
la prânz, pentru aproape
toată tʼara.
În intervalul menţionat
instabilitatea atmosferică
se va manifesta în cea
mai mare parte a ţării
prin averse, descărcări
electrice, intensificări ale
vântului şi izolat căderi
de grindină. În regiunile
sudice şi sud-vestice, precum şi
în zonele de deal şi de munte,
ploile vor avea caracter torenţial

şi se vor acumula cantităţi de apă
de peste 25...30 l/mp şi izolat
peste 50...60 l/mp.
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Poştaşii din toată ţara vor
intra în grevă japoneză
Grevă japoneză în toate
oficiile poştale din judeţ, anunţă pentru astăzi liderii de sindicat
din cadrul Poştei.
Angajaţii vor purta banderole albe, iar activitatea nu va
fi afectată. Printre nemulţumirile salariaţilor se numără
şi diminuarea normelor de lucru, intenţia companiei de
modificare a contractului colectiv de muncă valabil până
în 2018, salariile mici şi scăderea continuă a cifrei de afaceri a Poştei.
Greva japoneză va ţine toată ziua de lucru, aşa cum
anunţă liderii din cadrul Sindicatului Lucrătorilor Poştei
Român (SLPR), filiala Braşov. Printre nemulţumirile angajaţilor se numără şi cea
legată de salarii, care nu au
mai fost mărite din 2010,

Angajații Poștei Române sunt nemulțimiți de salarii și de condițiile în care muncesc
practic 80% din personal câştigând între 1100 şi 1200 de
lei, dar şi intenţia companiei

de modificare a contractului
colectiv de muncă valabil
până în 2018.

Ședință extraordinară ATOP cu privire
la aspecte de fraudare a alegerilor

Reprezentanţii Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică spun că
actuala campanie pentru
europarlamentare este una
civilizată şi decentă. Deşi
la nivelul judeţului Braşov
nu s-au înregistrat probleme majore, aceştia au considerat însă că este
necesară o întâlnire cu
membrii comunităţii rome
din cartierul Gârcini, care
este şi cea mai numeroasă
din ţară.
Întâlnirea a avut ca scop
informarea şi conştientizarea în rândul minorităţii
rome cu privire la aspecte
de fraudare a alegerilor.
Reprezentanţii autorităţilor
au declarat că vor acţiona
cu fermitate dacă vor se-

siza încălcarea legii electorale.
„Chiar dacă nu toată lumea recunoaște, în subsidiar toată lumea știe că
aici în timpul campaniei
electorale pot să fie
potențiale probleme, uneori
au și fost. Alteori s-au încercat de diverse partide
politice acțiuni, pe care să
le numim în mod elegant,
au fost la limita legii” a
declarat Claudiu Coman,
preşedinte Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică Braşov. „Împreună
cu Poliția Locală și cu
Poliția Municipală am avut
deja două întruniri și am
stabilit un program pe toată perioada campaniei.
Tocmai pentru a evita

acest lucru. Cred că și
ședința de astăzi (n.r. ieri)
și a atins scopul propus” a
precizat Florea Nistor, primar Săcele. „Aș putea spune că în prezent probleme
grave nu sunt în cartierul
Gârcini. Nici conflicte nu
sunt. Și se face o campanie
electorală în limitele legale”a adăugat Claudiu
Otʼelaș, consilier pe probleme cu rromii. Cartierele Gârcini şi Baciu din
municipiul Săcele sunt zonele în care există cea mai
mare comunitate de rromi
din România, deşi, conform datelor ultimului recensământ, mai puţin de
400 de persoane au declarat că aparţin acestei etnii.
Diana Bjoza

„Nemulțumirile noastre
sunt legate de condițiile de
muncă, de diminuarea numă-

rului de personal, de
desființarea unităților poștale,
de faptul că nu au mai avut
loc măriri salariile din 2010,
în condițiile în care angajații
muncesc 10-12 ore pe zi. De
asemenea neaprovizionarea
cu cele necesare rechizite, consumabile, IT. Iar scăderea cifrei de afaceri a Poștei
Române este cauzată de lipsa
implicării conducerii în aducerea de contracte care să fie
benefice și pentru care
salariații vor să muncească
să câștige bani” a precizat
Ştefania Butunoiu, preşedinte
SLPR Brașov.
Dacă revendicările nu
vor fi rezolvate în 19 mai liderii de sindicat din toată ţara
intră în greva foamei. În 11
mai la Bucureşti a avut loc
un miting la care au participat
aproape 3500 de angajaţi ai
Poştei Române.

Conducerea Poştei Române, a cărei privatizare a eşuat
anul trecut, spune că piaţa corespondenţei clasice este în
continuă scădere şi că a fost
necesară reducerea numărului
de angajaţi. La sfârşitul lunii
martie, instituţia înregistra datorii la bugetul de stat de peste
200 de milioane de lei. Revendicările sindicaliștilor vizează, totodată, renuntʼarea la
„guvernantʼa corporativă” și
revenirea la vechea formă de
conducere. De asemenea, se
dorește angajarea imediată a
personalului necesar pe posturile vacante din operatʼional,
respectiv factori poștali,
agentʼi poștali, oficiantʼi, lucrători în tranzite. În plus,
poștașii vor să primească o
creștere salarială egală cu
echivalentul inflatʼiei, în sumă
fixă, începând cu data de 1
iunie.
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Flash economic
Modernizarea Gării Braşov, amânată pe termen nedeterminat.
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a respins
cererea Primăriei municipiului Braşov de a prelua în administrare Gara Brașov pentru a o reabilita şi a o moderniza. După mai multe demersuri desfăşurate în ultimii
doi ani, CNCF CRF SA a respins cererea Municipalităţii,
motivând că predând atribuţiile de administrarea asupra
Gării către Primăria Braşov, s-ar regăsi în imposibilitatea
de a onora obligaţiile pe care le are faţă de operatorii cu
căi ferate şi cu terţi, cu care este în relaţii contractuale.
Decizia a fost luată în CA al Companiei.
Exportul de energie a crescut de patru ori. Consumul final de
energie electrică a scăzut în primul trimestru cu 0,9%
faţă de primele trei luni ale anului trecut, ajungând la
12,99 TWh, iar exportul de electricitate a crescut de
aproape patru ori, la 1,32 TWh, a anunţat Institutul Naţional de Statistică (INS). luminatul public a înregistrat o
scădere cu 22%, iar consumul populaţiei a scăzut cu
2,7%. În primele trei luni din acest an, resursele de energie primară au crescut cu 3,9%, iar cele de energie au
crescut faţă de aceeaşi perioadă din 2013 cu 4,1%.

Şeful Transelectrica pleacă la mai puţin de un an de la numire.
Contractul directorului general al Transectrica, Ştefan
Doru Bucătaru, s-a încheiat, „prin acordul părţilor”, în
data de 10 mai 2014, potrivit unui raport trimis de companie Bursei de Valori Bucureşti. Ion-Toni Teau este noul
CEO al companiei care operează monopolul transportului
de electricitate. Ion-Toni Teau va fi în funcţie pe perioada
rămasă din durata de valabilitate a mandatului predecesorului său. Transportatorul de energie electrică Transelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat,
a raportat un profit net record de 136,5 milioane lei în
primele trei luni din acest an, mai mult decât profitul bugetat de companie pe tot anul 2014 (97 milioane lei).

ECONOMIC

Marţi

România vrea să treacă
la moneda euro din 2019
Executivul a transmis
Comisiei
Europene
dorința de a adera la
zona euro în 2019.
„Am anunţat Comisia Europeană că, la 1 ianuarie 2019,
vom adopta moneda euro.
Acest lucru presupune anumiţi
paşi anteriori. Pentru sectorul
IMM-urilor, este important că
va dispărea riscul valutar şi va
scădea constant costul creditării”, a declarat ministrul delegat pentru Buget, Liviu
Voinea, citat de Agerpres.
Ministrul spune că aderarea
la zona euro un semnal de stabilitate pentru economia românească.
„Este mesajul de stabilitate
de care mediul de afaceri are
nevoie. Este un semnal că, pe
termen lung, se pot face afaceri
în România în moneda principalilor noştri parteneri de investiţii şi de afaceri”, a adăugat
șeful de la Buget.
Totodată, ministrul delegat
pentru IMM-uri, Florin Jianu,

Aderarea la zona Euro a României ar fi un semnal de stabilitate pentru mediul de afaceri
spune că oamenii de afaceri
sustʼin adoptarea monedei unice europene.
„Mediul de afaceri este în
favoarea trecerii la moneda europeană. Orice măsură care
aduce predictibilitate pentru
mediul de afaceri este sprijinită
de întreprinderile mici şi mij-

locii”, a arătat Jianu, citat de
Agerpres.
Însă, înainte de a adera la
zona euro, vor avea loc consultări cu mediul de afaceri, în
vederea conceperii de noi reglementări.
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isă-

rescu, a declarat, pe 6 mai, că
obiectivul de adoptare a monedei unice europene în 2018
- 2019 nu este în afara realităţii, dar are nevoie de un consens politic puternic şi de
evaluarea consecinţelor, în special a celor legate de alinierea
preţurilor.

INS: Preţurile de consum au crescut în luna
aprilie. Cartofii, zahărul şi ouăle s-au ieftinit

Datele INS arată că preţurile
de consum au crescut în luna
aprilie cu 0,3%, iar inflaţia
anuală a urcat la 1,21%. Cele
mai importante ieftiniri s-au
consemnat la cartofi, zahăr şi
ouă.

Creşterea medie a preţurilor
pe total, în ultimele 12 luni
(mai 2013 – aprilie 2014) faţă
de precedentele 12 luni determinată pe baza IPC este 2,5%,
iar cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor

de consum (IAPC) este 2,1%.
Cele mai importante scumpiri s-au operat în luna aprilie
la combustibili, cu 3,16%, şi
la tutun, cu 1,77%.
De asemenea, preţuri mai
mari s-au înregistrat şi la fasole
-2,17%, citrice - 2,05% şi
fructe proaspete - 0,3%, însă
ponderea acestora în coşul de
consum la nivel naţional este
mai mică.
Scumpirile din luna aprilie
au fost compensate de preţurile
în scădere la cartofi, cu aproape 3%, zahăr -1,7% şi ouă 3%. Potrivit INS, cu aproape
1% au scăzut tarifele la energia
electrică, în timp ce gazele sau ieftinit cu 0,85%.
BNR a revizuit în urmă cu
o săptămână prognoza de inflaţie pentru acest an, de la
3,5% la 3,3%.

Transportul feroviar de călători
a fost lansat pe Podul Calafat-Vidin
Primul tren de călători care
inaugurează transportul feroviar de persoane pe Podul
Noua Europă a pornit sâmbăta
trecută din oraşul bulgar Vidin
către oraşul românesc Calafat,
relatează postul de radio Focus
din oraş. Trenul a pornit către
România la ora locală 12.25

(12.25, ora României). La ceremonie, din partea bulgară a
fost prezent adjunctul ministrului bulgar al Transporturilor
Petăr Kirov. „Astăzi (n.r. sâmbătă) am dat integral în folosinţă Podul Noua Europă”, a
declarat Kirov, citat de Mediafax. Al doilea pod de pe

Dunăre, de la Calafat la Vidin,
numit „Noua Europă” a fost
inaugurat în iunie 2013. România şi Bulgaria au semnat
acordul pentru construirea podului Calafat-Vidin în martie
2000, însă iniţierea proiectului
a întârziat din cauza fondurilor
insuficiente.
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Ce trebuie să ştie asiguraţii
despre medicul de familie
Medicul de familie,
după cum și numele sugerează, este cel care
evaluează şi monitorizează starea de sănătate a tuturor membrilor
familiei şi este, de cele
mai multe ori, primul
specialist cu care persoanele intră în contact
când vine vorba de probleme de sănătate.
Prin urmare, alegerea medicului de familie este o decizie extrem de importantă.
Potrivit Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate
(CNAS), pentru a beneficia
de servicii medicale gratuite
şi compensate, fiecare cetăţean român asigurat trebuie
să figureze pe lista unui
medic de familie. De asemenea, orice asigurat are dreptul

Medicul de familie se poate schimba minim după șase luni
de a-şi schimba medicul de
familie, iar procedura este
foarte simplă. Reprezentanţii
CNAS precizează pe site-ul
instituţiei că schimbarea medicului de familie poate fi rea-

lizată la cel puţin şase luni de
la data la care s-au înscris pe
lista respectivului medic.
„În momentul în care pacientul simte că medicul său
de familie este mult prea aglo-

merat şi nu-i mai acordă suficient timp sau, dimpotrivă,
pacientul este mulțumit, dar
se mută în alt oraș sau cartier
și vrea să aibă cabinetul
aproape, acesta ia decizia să

schimbe doctorul de familie.
Proximitatea cabinetului față
de locuința pacienților, locul
lor de muncă sau alte locații
frecventate de aceștia este extrem de importantă, în special
din rațiuni practice în
alegerea medicului de
familie”, explică dr. Cristian
Tăutu, medic specialist în medicină de familie.
În momentul în care o persoană a decis să-şi schimbe
medicul de familie, aceasta
trebuie să facă o cerere
noului medic ales, în care să
menţioneze că doreşte transferul pe lista sa de pacienţi,
precum şi să specifice
numele medicului actual. Ulterior, medicul de familie primitor va înregistra cererea şi
va anunţa transferul atât Casei de asigurări de sănătate
cu care are contract, cât şi

medicului de la care pleacă
pacientul, în termen de 15
zile lucrătoare.
Următorul pas îl reprezintă
trimiterea, prin poştă, a fişei
medicale a pacientului către
noul medic de familie, procedură de care se ocupă medicul de la care se pleacă. Pacientul trebuie să ştie că
fostul medic va păstra în cabinetul său o copie a fişei medicale, timp de cel puţin un
an de zile.
Pentru a finaliza procedura,
asiguratul are obligaţia să-i
prezinte noului medic de familie o serie de documente
care să ateste calitatea sa de
asigurat (diferă în funcţie de
calitatea asiguratului: elev-student, salariat, şomer sau pensionar), precum şi o copie
după certificatul de naştere
sau actul de identitate.

„Târgul Național de Tabere” 2014

Ministerul Tineretului și
Sportului, prin Directʼia Tabere
și Agrement, va organiza, în
incinta Complexului Sportiv
Natʼional Sala Polivalentă din
București, la sfârșitul acestei
săptămâni „Târgul Natʼional
de Tabere”.

Potrivit unui comunicat de
presă al MTS, la eveniment,
Directʼia Tabere și Agrement
va prezenta, alături de
Directʼiile Judetʼene de Sport și
Tineret, oferta completă a tuturor centrelor de agrement
aflate în subordinea Ministe-

rului Tineretului și Sportului,
ce va contʼine atât oferte pentru
sejururi natʼionale, cât și oferte
internatʼionale, cât mai avantajoase și atractive pentru tineri.
„Târgul Natʼional de Tabere”
se organizează după o
perioadă de pauză de 10 ani
iar Directʼia Tabere și Agrement îi așteaptă pe tineri și cu
oferte pentru sejururi gratuite,
tabere natʼionale, tematice și
pentru cei din afara granitʼelor
României.
„Ministerul Tineretului și
Sportului își propune ca evenimentul să devină o tradiție
și să îi poată susține pe tineri
pentru o educație aleasă”, se
arată în comunicat.

Sondaj CSOP: Românii au cea mai mare
încredere în Biserică și Armată
Românii au în continuare cea mai mare încredere în Biserică - 62% și Armată - 57%, arată
un sondaj CSOP realizat în perioada 25 aprilie
- 2 mai.
Pe următoarele locuri în ceea ce privește încrederea în institutʼiile publice se situează Politʼia
— 40%, Mass Media — 31% și Justitʼia — 27%.
Parlamentul este institutʼia în care doar 12%
dintre români au încredere, în timp ce 14% dintre
cei intervievatʼi declară că au încredere în
Președintʼie și tot 14% în Guvern.
Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.055 de persoane și are o eroare de
reprezentativitate de +/-3,0% cu o probabilitate
de 0,95.
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (III)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Imobilul de la nr. 2 nu aparţine ca poziţie şi perioadă
a construcţiei grupului celorlalte case. Construit la
începutul secolului XX, în stil eclectic, a adăpostit la
început Pensiunea Springer. După 1920 imobilul
intră în proprietatea dr. Gh. Baiulescu, dar la etaj
rămâne pensiunea Springer. După anul 1940, până
la 23 August 1944 va fi sediul Grupului Etnic
German; apoi devine sediul judeţean al PCR, în anii
1960 Rectorat al Institutului Politehnic, apoi sediu
al Centralei Industriale de Autovehicole şi Tractoare,
din anul 1974 restaurant şi hotel Parc, iar din anii
1990 sediu al Fondului Proprietăţii private III „Transilvania”.
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Ce impact ar avea transportul
de tip cargo pentru Aeroportul
de la Braşov
Consiliul Judeţean Braşov a încheiat un parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor din
cadrul Universităţii Transilvania în vederea realizării unui
studiu de piaţă privind transportul de tip cargo pe Aeroportul Internaţional de la
Ghimbav.
Specialiştii şi studenţii facultăţii
braşovene vor face o estimare a transportului de tip cargo de pe aeroport,
după ce vor realiza o serie de studii
şi chestionare la care vor participa
atât reprezentanţi ai companiilor din
judeţul Braşov, cât şi din Harghita şi
Covasna, pentru a afla cât de interesate sunt acestea de utilizarea transportului de marfă pe calea aerului.
Totodată, în urma acestui studiu se
va stabili şi dacă traficul de tip cargo
de pe Aeroportul Ghimbav va creşte
cifra de afaceri şi profitul societăţilor
comerciale din regiune. „După părerea mea am apelat la cei mai buni
profesionişti în domeniu, astfel ca să
avem datele necesare pentru activitatea de transport de tip cargo de pe
viitorul Aeroport Internaţional de la
Ghimbav”, a explicat vicepreşedintele
CJ Braşov, Mihai Pascu.
Pentru realizarea acestei cercetări
de către specialiştii Universităţii, autorităţile judeţene au aprobat alocarea
unei finanţări de 90.000 de lei. „Identificarea unei cereri semnificative pentru transportul aerian tip cargo va

determina completarea activităţilor
investiţionale care să asigure logistica
necesară pentru acest tip de transport,
care va genera obţinerea unor venituri
suplimentare pentru aeroport şi implicit amortizarea mai facilă a costurilor investiţiei”, au motivat
reprezentanţii CJ Braşov necesitatea
efectuării acestui studiu.
Câţi pasageri se vor îmbarca de la Ghimbav. Consiliul Judeţean Braşov a reînnoit, la începutul acestui an, şi studiul
de trafic pentru Aeroportul Internaţional de la Ghimbav, ţinând cont că
documentul iniţial a fost întocmit în
2007, respectiv într-un moment în
care ţara noastră nu era în criză economică. Noul studiu a fost întocmit
de firma americană de consultanţă
şi audit KPMG care a intrat pe piaţa
românească în anul 1994 şi este una
dintre cele mai puternice companii
în domeniu alături de Price Water
House Coopers. Conform studiului
iniţial făcut pentru aeroportul de la
Braşov de Mott McDonald, în primul
an de funcţionare aeroportul de la
Braşov, ar fi avut un trafic de
300.000 de pasageri, iar ţinta de un
milion de călători ar fi fost atinsă
după opt ani. Conform datelor prezentate de specialiştii de la KPMG
însă, este estimat un trafic ce porneşte
de la 540.000, în primul an de funcţionare, şi ajunge până la aproape
860.000 de pasageri pe an (aici fiind
inclus şi echivalentul în pasageri al
transportului de marfă – cargo), în
24 de ani de funcţionare.

Aeroportul Internaţional de la Ghimbav va deveni rentabil din primul an de funcţionare, spune Aristotel Căncescu, preşedintele CJ Braşov

Ministrul Economiei caută investitori pentru aeroport, în China

Principele Radu şi Braşovul

Principele Radu iubeşte Braşovul. Asta se poate spune depre Alteţa Sa Regală care, de câte ori are
ocazia vizitează oraşul de la Poalele
Tâmpei. Principele a petrecut
aproape o zi în oraşul Braşov pen-

tru a se întâlni cu oficiali locali, dar
şi pentru a participa la câteva proiecte şcolare.
„Relaţia este veche şi pe mine mă
onorează. Nu o să uit că la invitaţia
pe care am făcut-o Majestăţii Sale,

Ministrul Economiei, Constantin
Niţă (foto), a precizat că în
perioada 6 – 12 iunie va merge
într-o vizită oficială la Beijing împreună cu Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, pentru a purta unele discuţii cu reprezentanţii unor bănci
sau constructori în vederea sprijinirii continuării investiţiei de la
Aeroportul Ghimbav. „Prin Ambasada României din Beijing am
transmis deja intenţia noastră de
a găsi un investitor care să continue lucrările de la aeroport.

Chiar dacă există semne de întrebare în ceea ce priveşte realizarea acestui aeroport, ţinând
cont că sunt altele destul de
aproape, cum ar fi Otopeniul, cel
de la Sibiu sau cel de la Mureş,
eu mizez pe faptul că cel mai
mare număr de turişti în această
regiune este la Braşov, iar acest
aeroport va fi foarte căutat. În
condiţiile în care Aeroportul de
la Ghimbav va avea un operator
puternic, celelalte aeroporturi din
zonă vor avea probleme”, a subliniat Niţă.

Ziua Multiculturalităţii
Regele Mihai I, a fost prezent la Consiliul Judeţean.
M-a impresionat prin bunătatea sa, prin cultura sa şi
prin legătura afectivă pe
care o are cu Braşovul”, a
declarat Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
„Este o bucurie de fiecare
dată când păşesc în Braşov
şi ocaziile au fost numeroase în ultimul deceniu”, a
mărturisit principele Radu.
Alteţa Sa Regală este şi
cel ce i-a însoţit pe regele
Mihai I şi pe regina Ana în
vizită la Braşov, o zi memorabilă
pentru locuitorii din inima ţării.
18 aprilie 2006 a fost ziua în care
Majestatea Sa, Regele Mihai, a primit din partea comunităţii judeţene
diplomă de excelenţă.

Braşovul s-a transformat în weekend în locul pe care orice străin îl
poate numi „acasă”. Oraşul nostru
a găzduit o ”Zi a Multiculturalităţii”,
în care eroii au fost străinii care şiau stabilit temporar sau permanent
domiciliul la noi. Ei şi-au prezentat
cu mândrie ţările lor prin cîntec,
dans şi gastronomie.
25 de ţări au fost reprezentate în
cadrul Zile Multiculturalităţii.
„Am organizat un spectacol la
Reduta. Străinii din Braşov cântă,
dansează, spun poezii, fac prezentări

despre ţările lor. Iar al doilea
moment constă într-o expoziţie
culturală şi o prezentare de
gastronomie internaţională” a
declarat Astrid Hamberger,
coordonatorul Centrulului pentru
Informare şi Străini Braşov.
Printre atracţiile zilei s-au numărat cântecele şi dansurile tradiţionale din fiecare ţară şi prezentări
video ale obiectivelor turistice.
În Piaţa Sfatului, braşovenii puteau
cumpăra produse culinare specifice
ţărilor participante, iar pe scenă evoluau grupuri folclorice.
Partenerii acestui eveniment sunt
Centrul Cultural Reduta, Consiliul
Judeţean Braşov, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă
Braşov, Institutul Confucius din Braşov, Asociaţia Musashino şi Asociaţia Interculturală Româno-Coreeană
Elena Cristian

MAGAZIN

8

Junii au nevoie de
voturile brașovenilor!
Uniunea Junilor din
Şcheii Braşovului şi
Brasovechi participă în
competiţia ”Ţara lui
Andrei” cu proiectul
Comoara Scheienilor.
Pentru a câștiga junii
au nevoie de cât mai
multe voturi.
Prin acest proiect junii doresc să obţină finanţarea
pentru realizarea unei broşuri şi a unui film documentar despre obiceiul Junilor,
precum şi pentru organizarea jocurilor strămoşeşti şi
a Festivalului de tradiţii ale
vechilor comunităţi din Braşov.
Până joi, 15 mai 2014, orele 10.00, braşovenii au ocazia
să susţină Junii Braşovului şi
să voteze proiectul Comoara
Scheienilor, la următorul link
http://www.taraluiandrei.ro/i
d ei-din-tla/proiect-comoarascheienilor-id-1091-cmsid-65.

Marţi

Pe scurt
Marea Neagră: Turismul epavelor!
De la Dunăre până la Capul Caliacra, pe fundul Marii
Negre zac încă nedescoperite poate sute de epave şi
situri arheologice, consideră cercetătorii, adevărate comori din perspectiva ştiinţifică, dar şi economică. Însă
oamenii de ştiinţă bulgari şi români şi-au propus să le
scoată cât mai curând la lumină şi derulează, în acest
scop, un amplu proiect de explorare a platoului continental de vest al Marii Negre. Rezultatele investigaţiilor
ar urma să pună, ulterior, bazele unei ramuri în plină
dezvoltare a turismului, cea subacvatică. Profesorul bulgar Atanas Palazov de la Institutul de Oceanografie a
afirmat că scopul acestei iniţiative constă în crearea
celei mai moderne şi scumpe industrii turistice pentru
vizitarea obiectivelor subacvatice.

Și tu poți adopta un delfin din Marea Neagră!

Votați proiectul pe internet!

Pentru a putea vota, este
necesar ca susţinătorii săşi creeze un cont pe site-ul
www.taraluiandrei.ro.
Câştigarea competitʼiei le
va permite junilor să-şi realizeze propriul film documentar, intitulat „Povestea
Junilor-spusă de ei înşişi”
şi broşura „Jocurile strămoşeşti din Şcheii Braşovului
şi portul de sărbătoare al

femeilor din Șchei”. De
asemenea, vor putea organiza jocurile strămoşeşti ale
Tinerilor din Cacova şi Junilor Curcani, precum şi un
Festival de tradiţii ale vechilor comunităţi conlocuitoare din Braşov.
Braşovul ascunde o comoară în interiorul său şi
anume patrimoniul imaterial reprezentat de tradiţiile

scheienilor, care sunt insuficient cunoscute şi promovate în comunitate.
Comoara Scheienilor reprezintă tradiţiile vechilor
români din Braşov, portul
tradiţional unic, considerat
cel frumos şi mai bogat din
Ardeal, obiceiuri singulare
în spaţiul românesc precum „hora Junilor”, „aruncarea
buzduganului”,
„aruncarea în tʼol” şi „Ziua
de călări”.

Organizația Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum
vine în sprijinul îndrăgitelor mamifere marine și organizează până la sfârșitul anului, Campania națională „Adoptă un delfin”. Campania le oferă posibilitatea tuturor celor
care iubesc delfinii, să-i adopte la distanță, cu o donație
simbolică de 100 de lei pentru un an de zile sau 500 de
lei pe viață, pentru persoanele fizice. Persoanele juridice
pot adopta un delfin donând 500 lei pentru un an și 5.000
de lei pentru toată viața. În urma donației, părintele adoptiv va primi un certificat de adopție și va fi sprijini, astfel,
reproducerea acestei specii aflate în dificultate. „Din statisticile furnizate de Programul Monitorizarea și conservarea delfinilor de pe litoralul românesc al Mării Negre,
pentru anul 2013, raport elaborat de ONG Mare Nostrum,
numai anul trecut au fost înregistrate 65 de exemplare
de cetacee eșuate la Marea Neagră”, declară director
executiv Mihaela Cândea, ONG Mare Nostrum. Mai multe
informații despre campanie pe www.marenostrum.ro.

Profeţia părintelui Iustin Pârvu:
o lună până la împlinire?
Cele 12 luni de care vorbea
părintele Iustin Pârvu înainte
de a muri se împlinesc peste
puţin timp, iar conflictul de la
graniţa Europei pare să escaladeze spre o „urgie”. Părintele
Iustin le-a vorbit celor cinci
ucenici care se aflau în chilia
sa pe 11 iunie 2013. Acesta
le-a spus: “E vorba că mai
sunt 12 luni… ”. Cum părintele s-a oprit, cei de faţă au
bănuit că duhovnicul se referea la faptul că după un an nu
vor mai fi cipurile pe documentele de identitate, despre
care fusese intrebat şi au cerut
o lămurire. „Nu”, a răspuns

Părintele, „12 luni de libertate şi vine urgie”.
Părintele Iustin Pârvu a
trecut la cele veşnice pe
16 iunie 2013, după o
lungă suferinţă pe care
a încercat să o ascundă
semenilor. Ultimele sale
cuvinte au fost privite
de mulţi cu neîncredere,
şi la momentul în care
au fost pronunţate nimeni nu putea preconiza o
„urgie” iminentă. Cu o lună
înainte de termenul avansat
de Arhimandrit problemele
grave din Ucraina creează temeri îndreptăţite faţă de un

posibil conflict armat la graniţa Europei. Părintele Iustin
Pârvu era cunoscut ca un vizionar ale cărei predicţii sau îndeplinit de cele mai
multe ori.

Un student face naveta cu bicicleta
între București și Sfântu Gheorghe
Bagoly Levente, un tânăr
din Sfântu Gheorghe în vârstă
de 25 de ani, obișnuiește să
facă naveta cu bicicleta între
localitatea sa natală și
București, unde este student
la Universitatea „Ion Mincu”.
Cele două localitătʼi se află la
o distantʼă de 200 de kilometri, pe care tânărul îi parcurge în 7-8 ore, în functʼie de
trafic.
„Vin acasă de obicei în
week-end cu bicicleta pentru
că îmi place să pedalez, pentru

că e eco și pentru că îmi place
sentimental de a ajunge din
punctul A în punctul B numai
prin forțele mele”, a declarat,
pentru agerpres.ro, Bagoly
Levente. Prima bicicletă, un
Pegas, a primit-o la vârsta de
6 ani de la bunicii lui și a fost
„dragoste la prima vedere”.
„Prima dată când a venit
acasă de la București cu bicicleta m-a șocat, cu atât mai
mult cu cât a făcut repede un
duș și a mai pedelat încă 60
de kilometri până la Lacul

Sfânta Ana. Eu sunt mai receptiv la asemenea inițiative,
dar mama lui e îngrijorată din
cauza șoselelor aglomerate”,
a spus tatăl acestuia, Bagoly
Miklos.
Bagoly Levente este jucător
de bike polo, a lucrat la o firmă de bike courier din
București, iar la facultate merge tot cu bicicleta. E de părere
că șoferii nu acordă suficient
respect bicicliștilor aflatʼi în
trafic, care au aceleași drepturi ca și ei.
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Victorie mare pentru Contra
Getafe s-a apropiat și mai mult de salvarea de la retrogradare în Primera Division, după 1-0 pe teren propriu
cu Sevilla. A fost o victorie mare pentru Cosmin Contra,
care a trăit la cote maxime poate cel mai important meci
din cariera sa de antrenor. Cu un punct împotriva lui
Rayo, Getafe este sigură de faptul că va evolua în prima
ligă din Spania și în sezonul viitor. „Sevilla a venit cu
mulți jucători care nu au evoluat aproape deloc. Ei au
vrut să demonstreze antrenorului că poate conta pe ei
la finala Europa League. Tensiunea a fost foarte mare,
dar sunt trei puncte foarte importante și suntem mai
liniștiți acum. Acum mai avem nevoie de un punct în ultima etapă cu Rayo, în derby-ul Madridului", a spus Contra
la finalul meciului.

City a cucerit titlul
Manchester City a cucerit titlul în Premier League, al patrulea din istorie, după victoria logică de pe teren propriu
cu londonezii de la West Ham, scor 2-0. Echipa lui Pellegrini a avut emoții doar până în minutul 39, când Nasri
a reușit să deschidă scorul cu un șut superb. A venit
apoi golul lui Kompany, din debutul reprizei secunde, iar
fanii au declanșat fiesta.

Rafa a câștigat la Madrid

Handbaliștii de la RomCri Brașov au cucerit medaliile de bronz ale
Campionatului Național
rezervat juniorilor I, o
performanță extraordinară pentru handbalul
brașovean. Din păcate,
aceste talente ale
orașului de sub Tâmpa
vor ajunge să joace în altă
parte sau se vor pierde,
dacă oamenii din Brașov
nu vor investi într-o echipă de Divizia A.
Echipa de handbal masculin
Rom Cri Brașov a cucerit medaliile de bronz la turneul final
al Campionatului Natʼional rezervat juniorilor I. Brașovenii
au încheiat grupa din care au
făcut parte pe prima pozitʼie, calificându-se în semifinalele
competitʼiei. Racotʼea și compania au trecut pe rând de CSS 2
Baia Mare cu scorul de 30-24,
de CSS Călărași cu scorul 2421 și de Petrol Moreni cu scorul
de 29-23. Handbaliștii
brașoveni au fost la câteva secunde distantʼă de calificarea în
finală. Din păcate trupa de sub
Tâmpa a pierdut semifinala cu
LPS Piatra Neamtʼ după arun-

cările de la 7 metri cu scorul de
35-34, după ce în timpul regulamentar au fost egalatʼi în ultimele secunde, scor 29-29.
Trupa condusă de antrenorii
Florin Paraschiv și Alina
Teslărașu a învins în finala mică
formatʼia CSS Călărași cu scorul
de 37 -18 și a încheiat
competitʼia pe pozitʼia a treia.
HC Rom-Cri Brașov a adus
handbalului masculin brașovean
prima medalie după o lungă perioadă fără rezultate notabile la
această disciplină. Campioană
natʼională la juniori I este
formatʼia Extrem Baia Mare
care a învins în ultimul act al
competitʼiei formatʼia LPS Piatra
Neamtʼ cu scorul de 30-21.
Cu un ochi râd, cu altul plâng. Rezultatul obtʼinut de băietʼii de la
Rom-Cri Brașov este unul de
exceptʼie, dar totʼi cei implicatʼi
în acest proiect sunt convinși că
ar fi putut juca foarte ușor finala
campionatului. „Suntem fericiți
pentru performanța obținută și
mulțumiți de coeziunea și jocul
excelent al echipei în toate cele
cinci partide. Bucuria ne-a fost
totuși umbrită de abaterile de
la
regulament
ale
reprezentanților oficiali, care au
periclitat prin deciziile lor accesul

H.C. Rom-Cri în finala mare a
turneului, însă cu toate acestea
rezultatul obținut rămâne o
reușită indiscutabilă pentru
sportul brașovean și, sperăm
noi, o ușă deschisă către un nou
început în handbalul masculin
de sub Tâmpa. Am arătat că
avem caracter, că știm să facem
spectacol și sunt foarte mândru
de acești copii. După ce am ratat intrarea în finală, le-am cerut
băieților un singur lucru, să se
bucure de handbal”, a spus tehnicianul celor de la Rom-Cri
Brașov, Florin Paraschiv.
Au luat și premii individuale. Pe
lângă evolutʼia bună a echipei
brașovene, jucătorii de la RomCri au obtʼinut și numeroase premii individuale pentru evolutʼia
lor. George Roșca a fost desemnat cel mai bun pivot al
competitʼiei, Dan-Emil Racotʼea
a fost premiat pentru evolutʼia
sa pe postul de inter stânga, iar
Petru Stroe a fost declarat cel
mai bun centru și cel mai bun
jucător al turneului. „Suntem
fericiți că am reușit să obținem
o medalie, pe care o așteptăm
de foarte mult timp. Ne pare rău
că nu am putu juca final mare,
dar și medaliile de bronz sunt
bune. A fost greu să trecem peste

înfrângerea din semifinale, dar
am arătat că suntem o echipă
unită, o familie și am vrut să demonstrăm care este valoare
noastră. A fost poate ultimul
meci pentru această generație
și am vrut să arătăm tuturor că
Brașovul merită o echipă de Divizia A”, a spus cel mai bun jucător al turneului, Petru Stroe.
Sprijiniți sportul și valorile!
Brașovul are traditʼie în handbalul masculin, dar din păcate,
trăim doar din amintirile confruntărilor dintre Dinamo
Brașov și Tractorul din prima
ligă de handbal. Brașovul a dat
foarte multʼi handbaliști de valoare României și din fericire
produce și acum, iar cel mai
bun exemplu sunt acești copii
de la Rom-Cri. La turneul final
de juniori I, sportivii de la RomCri au făcut o excelentă propagandă handbalului, iar
brașovenii au venit în număr
destul de mare la sală, dornici
să retrăiască emotʼiile unor meciuri de băietʼi. Din păcate, dacă
nimeni nu-și îndreptă atentʼia
spre ei, acești copii talentatʼi vor
dispărea sau vor juca pentru alte
echipe din tʼară. Cred că e momentul să începem să avem grijă de viitorul copiilor noștri.

Etapă neagră pentru stegari
FC Braşov a pierdut
aseară meciul disputat în
deplasare cu CFR Cluj, scor
1-0 (0-0) şi a reintrat în
zona fierbinte a clasamentului. După o primă repriză
albă, galben-negrii au primit gol în minutul 55, când
Ogbu a pus latul la o centrare perfectă a lui Deac.

Stegarii nu au pierdut doar
punctele la Cluj, ci l-au
pierdut şi pe fundaşul Ricardo Machado care a văzut cartonaşul roşu după un
fault în careu asupra lui
Ogbu. Colţescu a acordat
şi lovitură de la 11 metri,
dar Iacob a apărat şutul lui
Negruţ. În urma acestui re-

zultat, FC Braşov rămâne
cu 36 de puncte şi este pe
locul 15 în clasament, după
o etapă în care toate contracandidatele la retrogradare au adunat puncte.
Corona nu i-a încurcat pe clujeni. Într-un alt meci al rundei cu numărul 32, Corona
a pierdut pe propriul teren,

jocul cu Universitatea Cluj,
scor 0-2 (0-1). Clujenii au
deschis scorul în minutul
17 prin Abrudan şi şi-au
majorat diferenţa prin Boutadjine în minutul 60. „U”
Cluj a încheiat jocul cu doi
oameni mai puţin după ce
Calcan şi Takacs au văzut
cartonaşe roşii.

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 1 mondial, a
câştigat, duminică, turneul de la Madrid, după ce adversarul său din ultimul act al competiţiei din capitala Spaniei,
japonezul Kei Nishikori, a abandonat în setul trei. Nadal
a pierdut primul set, scor 2-6, şi l-a câştigat pe al doilea
cu 6-4, iar în al treilea, în momentul în care conducea cu
3-0, Nishikori, al zecelea favorit, a abandonat din cauza
unei accidentări la spate. Acesta este al treilea titlu din
2014 pentru Rafael Nadal, după cele de la Rio de Janeiro
şi Doha. Nadal s-a mai impus la Madrid în 2005, 2010
şi 2013, devenind primul jucător care a câştigat de patru
ori trofeul în capitala Spaniei.

De la Madrid la Roma
Simona Halep a disputat
finala turneului de la Madrid, pierdută în fața Mariei Sharapova, însă nu
are timp să se odihnească. Constănțeanca este
cotată cu șansa a patra
la Roma, turneul la care
făcea furori anul trecut
și de la care a început
ascensiunea ei formidabilă. Halep va intra direct
în turul secund și va juca împotriva americancei Madison
Keys. Sportiva de peste Ocean a învins-o în prima rundă
pe compatrioata sa, Alison Riske, cu 6-2, 6-2 și a făcut
pasul spre runda secundă de la Foro Italico. Românca
are de apărat 425 de puncte la Roma după parcursul de
excepție de anul trecut: din calificări a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Serena Williams. Cealaltă
româncă prezentă pe tabloul principal, Sorana Cîrstea,
va juca în turul I împotriva altei americance, Christina
McHale, sportivă venită din calificări.

Începe finala
Handbalistele de la Corona şi-au atins obiectivul propus
pentru această perioadă: au trecut în play-off de Universitatea Jolidon Cluj și s-a calificat la turneul final de trei, alături
de HCM Baia Mare și HC Dunărea Brăila. Mâine, de la ora
18.45, Corona Braşov va susţine primul joc din Final 3, în
Sala Sporturilor ”Dumitru Popescu Colibaşi”, cu HCM Baia
Mare. Meciul se anunță unul extrem de dificil, dar jucătoarele
antrenate de Bogdan Burcea și Vasile Curițeanu vor da
totul pentru a începe cu dreptul acest turneu final. După
un sezon extrem de lung și încărcat, fetele de la Corona
se află în fața celor mai importante patru partide din acest
an competițional, jocuri la finalul cărora vom cunoaște metalul din care vor fi medaliile ce vor atârna de gâtul handbalistelor de sub Tâmpa. E foarte important ca Brașovul
să pornească bine acest turneu și de aceea jucătoarele se
bazează pe aportul publicului. Partida dintre Corona Brașov
și HCM Baia Mare se va desfășura mâine, de la ora 18.45,
în Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”.

DIVERTISMENT
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Concert extraordinar
la Sala Patria

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi trebuie să te bucuri de natură, iar energia de
care dai dovadă te va ajuta să ai parte de activităţi frumoase.
Nu fi leneş/ă când poţi să te bucuri de atâtea frumuseţi!
Taur. Dacă cineva te acuză de plagiat astăzi, explică-i şi făl să înţeleagă că dorinţele tale se pot potrivi cu ale altora.
Nu îţi schimba traseul doar pentru a-i mulţumi pe alţii.

Alexei Nabioulin
este cunoscut publicului larg ca un interpret profund, serios,
abordând diferite direcţii ale repertoriului
pianistic, cu un simţ
impecabil al stilului şi
epocii.
A. Nabioulin evoluează cu regularitate
în Rusia, în ţările Europei de Est şi de
Vest, America, Asia de
Sud şi Africa, în cele
mai mari săli din
lume.
Preţul biletelor este
de 30 lei, redus 50%
pentru elevi, studenţi
şi pensionari, respectiv 15 lei.
Programul agenţiei de bilete
de la sala „Patria”:
◾ luni, miercuri 12-15;
◾ marţi, joi 16-18;
◾ cu o oră înainte de concert.

Gemeni. Starea ta mentală se află la cote maxime astăzi, aşa
că ar trebui să fii capabil/ă să dai naştere unor idei strălucite.
Majoritatea sarcinilor pe care le primeşti vor avea rezultate.

Dialogurile credinţei – invitat preot prof. Constantin Necula

Capricorn. Începe ceva nou, mai ales dacă vei fi primul/prima
din grup care a încercat acest lucru. Energia ta te va conduce
către un alt nivel, unul superior bineînţeles.

Joi, 15 mai 2014,
de la ora 19.00,
Filarmonica Brasov va susţine la
Sala Patria un
concert simfonic
extraordinar.

dirijat cor, de pian, de armonie, contrapunct, compoziţie
şi orchestraţie, precum şi
profesor de solfegiu, teoria muzicii, transpoziţie şi acom-

Joi, 15 mai, la ora 18.30, sunteţi invitaţi
la Librăria Okian, pentru a participa la
conferinţa „Ortodoxia şi minunile ei”.Invitat: preot prof. dr. Constantin Necula
– absolvent al Facultăţii de Teologie
„Andrei Şaguna” – Sibiu; doctor în teologie (secţia catehetică-omiletică) în cadrul aceleiaşi facultăţi (2004);
Cărţi publicate: Viu va fi sufletul meu
(2000); Iată, Mirele vine (2000); Iubi-

paniament. Este dirijor principal şi fondator al Orchestrei
simfonice a Academiei Europene, încă de la începuturile
sale din 2008.

Te-voi, Doamne! (2001); De ce eşti trist, popor al Învierii? (2002); Sarea pămîntului (2002); De dragul Evangheliei
(2003); Ascultă, Israel! (2003); Căluţul
lui Dumnezeu (2003); Privegheri
(2003); Tinereţea Ortodoxiei (2004);
Prăznicar (2004); Calea virtuţilor
(2005);Iubesc Doamne, ajută neiubirii
mele! (2005); Ogorul cu îngeri (2005);
Să ne rugăm 8 zile cu Sf. Ioan de Kron-

stadt (2006); Să ne rugăm 8 zile cu Sf.
Nectarie (2007); Să ne rugăm 8 zile cu
Pr. Arsenie Boca (2007);Provocările
străzii (2007); Porţile Cerului (2007);
Viaţă Sf. Spiridon (2007); Sf. Benedict
de Nurssia (2008); Tinerii şi ispitele
modernismului (2008), Creştinism de
vacanţă (2011).
Librăria Okian este situată pe str. Mureşenilor, nr. 1, Braşov.

(AP-12), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
Ora: 14:15

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

VIOLETTA ÎN CONCERT -PREMIERĂ(AG), 100 minute, Muzical
Ora: 16:15,
SELFIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Orele: 16:30, 21:15,
CEALALTĂ FEMEIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Ora: 18:45
GIGOLO DE OCAZIE
(AP-12), 98 minute, Comedie
Ora: 16:00, 20:00
UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D(AP-12), 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Ora: 13:15, 18:15, 21:00
ZONA DE PERICOL
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
Orele: 18:00, 22:00
TRANSCENDENCE:
VIAŢĂ DUPĂ MOARTE

RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
Ora: 13:30
Concert la Mansarda Baiulescu
Mansarda Casei Baiulescu, la ora 17.00
Un zâmbet pe portativ - un concert şcolar oferit
de elevii a 13 şcoli braşovene. Aflat la a doua ediţie,
”Un zâmbet pe portativ” este o iniţiativă pornită
de două inimoase profesoare care au propus
această activitate interactivă pentru a promova
copiii talentaţi de la alte şcoli, nu numai de la Liceul
de muzică.
Expoziţii
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov, din
B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
Expoziţia reuneşte capodopere semnate de
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti din
secolele XIX-XX.

Fecioară. Cineva vrea să audă ceva direct de la tine, şi ar
trebui ca ei să fie impresionaţi de ceea ce spui. Este un bun
moment pentru a-ţi pregăti discursul.
Balanţă. Aspectul tău fizic te preocupă cel mai mult astăzi,
dar cu puţin noroc te vei convinge că nu e nevoie să te îngrijorezi. Fă tot ce poţi pentru a face lumea mai frumoasă.
Scorpion. Încearcă să fii răbdător/oare astăzi, chiar dacă îţi
va părea cel mai greu lucru din lume. Trebuie să laşi ca totul
să curgă natural, chiar dacă se poate întâmpla o catastrofă
Săgetător. S-ar putea să îţi ia ceva timp până să faci lucrurile
exact aşa cum ţi-ai propus, de aceea trebuie să te înarmezi
cu răbdare. Trebuie să ai grijă atât cât poţi de toţi cei dragi.

Vărsător. Trebuie să ieşi mai mult în oraş, te-ai plafonat şi
simţi că nimic nu te mai mulţumeşte. Ieşi la un restaurant
nou şi schimbă puţin cursul firesc şi rutina zilnică.
Peşti. Echilibrul înseamnă totul astăzi. Trebuie să găseşti o
cale prin care să îi mulţumeşti pe toţi, dar mai ales să te
mulţumeşti pe tine. Nu uita nicio clipă de nevoile tale.

Bancuri despre Eurovision

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Leu. Toate sunt bune pentru tine astăzi, şi te vei distra făcând
aproape orice. Asigură-te să împărtăşeşti şi celorlaţi puţin
din energia ta.

◾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.
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi în
miniatură, din
patrimoniul
Muzeului
„Casa
Mureşenilor”
Braşov.

◾ Criticii Eurovision au declarat că
dacă anul acesta a câştigat Femeia
cu Barbă e foarte probabil să câştige
bărbatul cu trei sâni.
◾ Dacă avea părul mai lung, câştigam cu Smiley la Eurovision.
◾ E clar, la Eurovision e fiecare pe

barba lui.
◾ Austria a câştigat Eurovisonul cu
domnişoara Conchita Cârnat (Wurst),
noi puteam să îl trimitem pe Salam.
◾ Pentru ediţia următoare a Eurovision va fi sponsor Gillette pentru a
evita orice surprize.

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

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe
verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

Dirijor: Constantino Martinez Orts
(Spania)
Solist: Alexei Nabioulin– pian
În program:
G. Gershwin –
Uvertura „Cubana”
M. Ravel – Concertul pentru pian şi orchestră în Sol major
L. Bernstein –
Uvertura „Candide”
J. Turina – Simfonia „Sevillana”
Constantino Martínez-Orts
a obţinut, cu cele mai înalte
calificative, diplome pentru următoarele funcţii: profesor de

Rac. Vei fi îngrijorat/ă pentru cei din jurul tău astăzi, şi nu
pentru că eşti de partea lor, ci pentru că va trebui să fii
departe de ei. Păstrează legătura cu ei însă.

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

13 mai 2014

Râdem când ar trebui
să plângem
„Românul are un proverb:
„râde om de om şi dracul de
toţi”. Dar cum dracul reprezintă nenorocirea, proverbul
s’ar putea aplica şi la nenorocirea care pândeşte însăşi
existenţa Statului nostru.
Astăzi, dacă privim la lumea noastră politică, vedem
că partidele noastre politice
din opoziţie râd de modul
cum şi-a sfârşit guvernarea
d-nul Iuliu Maniu. Altă dată
râdea d-nul Iuliu Maniu cum
îşi sfârşiau guvernarea alţii.
Dar la hidosul rânjet al nenorocirei care ne pândeşte ţara,
nu priveşte nimeni?
Şi totuşi, ea este atât de
aproape de noi în cât numai
schimbarea imediată şi radicală a metodelor de guvernare,
prin intervenţia energică şi hotărâtă a factorului care deţine
instrumentul de forţă, ar mai
putea-o înlătura.
Orice întârziere nu poate
să ne fie de cât fatală.
Am putea să dăm multe
exemple, dar noi îl vom lua
pe cel de la ordinea zilei. Pe
însuşi d-nul Iuliu Maniu.
Născut şi crescut, într’o altfel de atmosferă politică, se
poate spune despre Iuliu Maniu tot ce poftesc adversarii
lui politici. Un singur lucru
nu i se poate contesta totuşi

fostului preşedinte de consiliu:
că d-sa n’a colaborat în nici
un fel, în trecut, la statorirea
acelor metode politice a căror
urgentă schimbare se impune
astă-zi.
D-nul Iuliu Maniu are desigur o mare parte de vină în
situaţia grea pe care a lăsat-o
acum ţării. Dar, după noi, vina
cea mai mare a d-sale este, că
din dorinţa de a veni cât mai
repede la putere, a preferit să
se angreneze metodelor vechi
politice, de cât să lupte împotriva lor şi să le distrugă.
Acestei greşeli, şi numai
acesteia, se datoreşte sfârşitul
pe care l-a avut zilele trecute.
Metodele vechi, contra cărora
d-sa a luptat în opoziţie dar
cu care a pactat la un moment
dat pentru a-şi asigura venirea
mai repede la putere, l-au învins şi l-au compromis.
Un moment, pe la începutul
anului 1928, se întrezărea la
d-nul Iuliu Maniu un plan de
luptă care l-ar fi condus de sigur la izbândă. A fost planul,
conform căruia a convocat
adunarea de la 6 Mai la Alba
Iulia şi a aşteptat o zi întreagă
acolo ca să sosească cu aeroplanul moştenitorul de drept
al Coroanei şi omul nou care
era de mult un vrăjmaş al metodelor vechi politice. Dacă

Epidemia de vărsat din 1880

planul acela reuşea,
metodele
vechi politice ar
fi fost
învinse
şi scoase definitiv din
viaţa
Statului
nostru şi
atunci,
poate, că şi
d. Iuliu Maniu ar fi fost un
învingător.
N’a avut însă, nici
energia luptătorului, nici
tactica, nici răbdarea necesară
reformatorului. D-sa a preferit
pentru moment situaţia învinsului în luptă piept la piept şi
a recurs apoi la aceleaşi arme
oculte de cari se foloseau şi
autorii vechilor metode. A gâdilat anumite slăbiciuni ale
fostului regent Buzdugan şi
s’a angrenat prin acest gest vechilor metode ce aveau să-l
răpună în scurt timp şi pe
d-sa.
Acum râd şi bat în palme
de nenorocirea d-nului Iuliu
Maniu toţi aceia pe cari a încercat d-sa să-i înfrângă şi să-i
distrugă.

Autorităţile braşovene au recunoscut „vărsatul” ca boală epidemică începând din 1 noiembrie
1880, până în 18 martie 1881.
Maximul epidemiei s-a înregistrat între 25 noiembrie – 25 decembrie 1880. Din totalul de
1500 de bolnavi înregistraţi,
1168 s-au însănătoşit, iar 317 au
murit. Cei mai mulţi bolnavi au
provenit din Şchei (647), Braşovul vechi şi Stupini (230), Blumăna, Dârste, Predeal şi Timiş
(184), iar cei mai puţini din Braşov-Cetate (24). După vârstă, au
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Din presa maghiară
Introducerea gazului în Braşov numai după obţinerea
scutirii de vamă pentru conductele necesare

După un comunicat semi-oficial, sunt preconizate că în
viitorul apropiat se vor începe lucrările pentru introducerea
gazului în Braşov. Primarul Braşovului, colonelul Nanu
a declarat că momentan conducerea oraşului este în tratative cu reprezentanţii Societăţii de Gaz. Ambele părţi
au manifestat interes, dar Societatea de Gaze a pus ca
şi condiţie, ca reprezentanţii Braşovului să intervină la
minister pentru a obţine scutire de vamă pentru conductele de tip „Mannesman”. Această scutire înseamnă în
jur de 60 – 70 milioane lei. Până ministerul nu va aproba
această scutire, toate discuţiile legate de introducerea
gazului în Braşov sunt pur teoretice.

Pe
n o i
însă, nu
ne satisface
Iuliu Maniu
de loc sfârşitul
d-nului Iuliu Maniu. Ci,
dimpotrivă, ne îngrijorează.
Ne îngrijorează, fiindcă
dacă mai avem două-trei rezerve în ţară potrivnice vechilor metode ce-au adus statul
la ruină, şi dacă şi pe aceştia
împrejurările sau lipsa de
energie i-ar obliga să se angreneze acestor vechi metode,
România va merge în mod sigur şi cu paşi repezi la o totală
prăbuşire”.
Carpaţii
Anul X, nr. 547
Duminecă , 19 Octombre 1930

Amig a vezetékcsövek vámmentességét Brassó
meg nem kapja, nem kezdenek a földgáz
bevezetésének munkálataihoz.
În: Brassói Lapok, nr. 93, 23 aprilie 1938

Cristina Baciu

Dinu Eva

murit cei mai tineri: copiii între
1-6 ani (71,3%), urmând copiii
între 6-15 ani (19,9%) şi cei între 15-70 ani (8,6%). Raportul
precizează că printre cauzele
principale ale apariţiei bolii, au
fost: neglijarea vaccinării, lipsa
măsurilor sanitare, ascunderea
cazurilor de boală, sărăcia, precum şi imposibilitatea de a separa bolnavii de cei sănătoşi.
Gazeta de Transilvania,
nr. 46, 3 mai 1881

foto: dumitruchisalita.ro

Pedeapsa cărăuşului beat
În Hirado se scrie cum că pe drumul ţării între Vinţul
de Sus şi între Turda, un cărăuş beat venea de către Cluj
acasă, însă dormind el, carul fu lăsat în grija dobitoacelor.
Odată se deşteaptă. O tăcere de împrejur de sine, nici caii
nu se mişcă, nici roatele nu se întorc. Omul îşi freacă ochii,
îi deschide şi spre cea mai mare a sa spaimă vede cum că
nu numai caii, dar şi mărfurile din car sunt furate. Iată cum
plăti acest ticălos somnul lui cel de rachiu!
Bine ar fi când pilda acestuia ar sluji spre îngrozirea altora!
Gazeta de Transilvania, nr. 8, 18 februarie 1840

Mihaela Lupu

Ruxandra Nazare

Unde găsiţi ziarul nostru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Casa Judeţeană de Pensii
Consiliul Judeţean Braşov
AJOFM Braşov
Spitalul Judeţean Braşov
Direcţia Finanţelor Publice Braşov
Casa de Asigurări de Sănătate
Maternitatea Braşov
Spitalul CFR
Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Piaţa chineză – viitorul
pentru maşinile electrice
Producătorii de maşini
electrice văd în China,
cea de-a doua economie
a lumii, un potenţial uriaş
de creştere pentru autovehiculele viitorului.
În acest sens, producătorul
american de automobile electrice Tesla a luat decizia de a
asambla maşini şi în China,
pentru a aduce producţia mai
aproape o piaţă cu un potenţial uriaş de creştere.
„La un moment dat, în următorii trei sau patru ani,
vom aduce producţie locală
în China. China este foarte
importantă pentru viitorul
Tesla”, a declarat CEO-ul
companiei americane, Elon
Musk, aflat la Beijing cu ocazia primelor livrări de autoturisme Tesla Model S către
clienţi din China. Model S,
nava amiral a Tesla, are un
preţ de circa 115.000 de dolari pe piaţa chineză. Musk
a livrat personal autoturismul

Model S către primul client
din China.
China se confruntă, în prezent, cu probleme tot mai
grave legate de poluare în
aglomerările urbane, iar
guvernul pregăteşte măsuri
pentru a încuraja achiziţiona-

rea de automobile electrice.
O altă problemă a maşinilor
electrice, în China şi în alte
zone ale lumii, este lipsa infrastructurii specifice – reţele
de staţii de alimentare cu
energie electrică. Potrivit presei chineze, Tesla s-a pregătit

Fiecare şofer utilizează
uleiul de gătit în mod diferit.
Unii fac plinul doar cu ulei
şi au adăugat un prefiltru la
motorină pentru a se asigura
că nu vor avea neplăceri din
cauza combustibilului folosit, în timp ce alţii aleg să
amestece motorina cu ulei.
Există şi proprietari de
automobile care fac plinul
cu ulei folosit, pe care îl filtrează.

Principalele inconveniente
ale înlocuirii motorinei cu ulei
de gătit sunt:
◾ imposibilitatea de a utiliza
această metodă de alimentare pe timpul iernii sau
la motoare mai noi de
2006,
◾ apariţia unor depuneri pe
segmenţi care pot bloca
motorul,
◾ depuneri pe injectoare,
atrag atentʼia specialiștii.

BMW introduce variante noi de motorizare
pentru Seria 2, Seria 4 Cabriolet şi Seria 5
BMW pregăteşte în fiecare
an trei actualizări ale gamei
de modele. Pentru vara acestui an, BMW va extinde gama
de motorizări prin prezentarea
unei noi generaţii de propulsoare diesel cu patru cilindri
dedicate modelului Seria 5,
dar şi o serie de variante suplimentare de motorizare pentru Seria 2 Coupe, Seria 4
Cabriolet şi GranCoupe.
BMW Seria 5 va primi o
nouă generaţie a propulsorului cu patru cilindri cu tehnologie BMW TwinPower
Turbo. Motorul de 2.0 litri va
fi regăsit pe modelele 518d,
520d şi 520d xDrive.
BMW Seria 2 Coupe va
primi sistem de tracţiune integrală din această vară pen-

Producătorul auto Renault a inaugurat o nouă linie de
producţie în Slovenia (Revoz), unde va fi fabricat noul
Twingo, dezvoltat de companie împreună cu grupul german Daimler, un proiect evaluat la 450 milioane de euro.
„Obiectivul principal al uzinei slovene Revoz este lansarea
cu succes a noului Twingo şi de a rămâne una dintre
cele mai bune fabrici ale alianţei Renault-Nissan”, a declarat directorul general al Renault-Nissan, Carlos Ghosn,
la ceremonia de inaugurare. Modelul Twingo a fost prezentat în martie la Salonul Auto de la Geneva.
Fabrica Novo Mesto Revoz are în prezent 2.150 de muncitori, iar alţi 270 vor fi angajaţi la noua linie de producţie.
Pentru acest proiect, Guvernul Sloveniei a acordat subvenţii de 22,5 milioane de euro.

Sediul Fiat Chrysler va fi mutat la Londra

Ce riscă maşina dacă îi faci plinul cu ulei de gătit
Şoferii români folosesc din
ce în ce mai mult o metodă
alternativă pentru a face plinul. Ei utilizează, în locul motorinei, ulei de gătit pentru a
cheltui mai puţini bani.
Această metodă poate fi folosită însă doar în cazul automobilelor cu motoare diesel
mai vechi. Cu un litru de ulei
poţi parcurge 20 km, la un consum mediu, spun cei care au
înlocuit deja motorina cu ulei.

Noul Renault Twingo se va produce în Slovenia

tru puternicul model
M235i xDrive Coupe.
Seria 4 Cabriolet va
trece şi ea printr-o serie de actualizări, numărul variantelor de
motorizare urmând să
crească de la cinci la
nouă. Apare un nou
model entry-level în persoana
lui 420i Cabriolet cu motor
de 2.0 litri benzină de 184
CP. O variantă nouă va fi modelul 435i Cabriolet cu motor
cu şase cilindri în linie ce dezvoltă 306 CP. Acest model
va putea fi echipat opţional
şi cu transmisie integrală.
Seria 4 Cabriolet va primi
şi trei motorizări diesel.
BMW 425d Cabriolet va folosi motorul de 2.0 litri cu

patru cilindri de 218 CP şi
450 Nm. Un alt model nou
ce îşi va va face loc în gama
modelului cabrio este 430d
Cabriolet cu motor de 258
CP şi 560 Nm, echipat standard cu transmisie Steptronic
cu opt trepte. Pentru cei care
îşi doresc un cabrio diesel
performant cu tracţiune integrală din această vară va fi
disponibil şi modelul 435d
xDrive.

deja să acţioneze în acest sens,
Musk angajându-se să lanseze
până în 2015 o reţea naţională
de servicii de încărcare a bateriilor. „Vom face o investiţie
mare în China în infrastructură de reîncărcare”, a afirmat
Musk la Beijing.

Sediul central al noului grup auto Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va fi mutat la Londra, a declarat, directorul
general Sergio Marchionne, confirmând astfel un transfer
cu importante implicaţii politice pentru principalul grup
industrial italian, transmite Reuters. „Este clar că funcţiile
executive ale grupului, consiliul de administraţie, biroul
meu, unele din atribuţiile mele trebuie să aibă sediul la
Londra, dar aceasta nu înseamnă că voi renunţa la responsabilităţile mele operaţionale din SUA. Vom fi un grup
care va opera peste tot”, a mai spus Marchionne.În luna
ianuarie a acestui an, Fiat a ajuns la un acord pentru
preluarea controlului deplin la Chrysler în schimbul sumei
de 4,35 miliarde de dolari, operaţiunea urmând să dea
naştere celui de al şaptelea constructor auto din lume.
Atunci, grupul italian a informat că noua companie, denumită FCA, va fi cotată în principal la New York şi secundar la Milano, urmând să fie înregistrată în Olanda,
dar să aibă sediul fiscal în Marea Britanie.

