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Cum luptăm
împotriva TBC
pag. 4

Medicii brașoveni de la spitalul de Pneumoftiziologie
au organizat o campanie
informativă despre boală.

Victorie mare
pentru FC Brașov

FC Braşov s-a impus aseară
cu 1-0 în faţa celor de la
Ceahlăul, gratʼie golului
marcat de Andrei Cristea.

Workshop la
Casa Mureşenilor
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Maestrul Yusai Shokoin le
va învăţa joi pe braşovence
tatting – arta dantelei cu suveica.

VALUTĂ

Euro
4,4793
USD
3,2528
Gram Aur 138,3008

METEO

Ploaie
4°C /7°C

Activitatea unităţii braşovene va fi
prezentată astăzi, 25 martie, între orele 10.00–15.00, în Piaţa Sfatului, prin
şase standuri ale structurilor de prevenire, poliţie rutieră, criminalistic,

pirotehnic, arest şi acţiuni speciale.
„Doresc să adresez colegilor mei din
I.P.J.Braşov mulţumiri pentru profesionalismul, responsabilitatea şi devotamentul lor, precum şi pentru

sacrificiile pe care adeseori sunt nevoiţi să le facă, mulţumind în acest
sens şi familiilor noastre pentru înţelegerea şi sprijinul permanent. Cu
ocazia acestei zile festive, asigur co-

Lazăr Onisâi a scăpat de puşcărie

Primul zgârie nori din Braşov

Fostul profesor universitar de
la Facultatea de Medicină din
Braşov, Lazăr Onisâi, a scăpat de puşcărie! El a fost condamnat de o instanţă a Curţii
de Apel din Braşov la 2 ani
şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.
Sentinţa este definitivă. Lazăr

Braşovul face paşi spre viitor.
În Centrul Civic ar putea apărea primul zgârie nori din
oraş. Aici ar urma să fie construit un imobil cu 20 de etaje
în care vor funcţiona mai
multe birouri şi un hotel.
Acesta va deveni astfel cea
mai înaltă clădire din Braşov.

Onisâi a fost prins în flagrant
de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul din
Braşov, în februarie 2013, în
timp ce primea 700 de lei
mită de la un investigator sub
acoperire care s-a dat drept
student. Profesorul şi-a recunoscut fapta.
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munitatea braşoveană că vom fi şi în
continuare permanent la datorie, zi
şi noapte” a declarat inspectorul şef
al I.P.J.Braşov, chestor dr. Ioan Aron.
pag. 3

Şi dacă tot vorbim despre
premiere, mai trebuie menţionat faptul că o zonă verde
va fi transformată în parc.
Acest lucru se va face pe banii unei companii private care
şi-a manifestat interesul pentru spaţiul din apropierea Pasajului de la Fartec.
pag. 4
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Județul Brașov va avea pentru europarlamentare 447 de secții
de votare. Judeţul Braşov va avea, la alegerile pentru

Parlamentul European, un număr de 447 de secţii de
votare pe tot teritoriul său. Faţă de scrutinele din 2012,
în Braşov a fost înfiinţată o singură secţie de votare în
plus, în satul Corbi din comuna Ucea. Pe lângă cele 447
de secţii de votare de la Braşov, în Regiunea Centru
există alte 568 de secţii în judeţul Mureş, 439 în judeţul
Alba, 370 în judeţul Sibiu, 290 în harghita şi 214 în Covasna.
Pînă la 15 aprilie, Autoritatea Electorală Permanentă va
finaliza şi numerotarea secţiilor din fiecare judeţ, urmând
ca în perioada 15 - 25 aprilie primarii, cu sprijinul prefecţilor, să aducă la cunoştinţa publică delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare.
Angajări la Hidroelectrica. Managementul Hidroelectrica
va selecta 67 de directori pentru posturi-cheie din companie. Aceştia vor fi aleşi dintre cei 2.400 de candidaţi
ce şi-au depus CV-ul anul trecut, informează
economica.net.
„Managementul deficitar a fost una din cele nouă cauze
care au generat insolvenţa Hidroelectrica. Acesta a fost
motivul pentru care am lansat o campanie fără precedent
în România privind recrutarea unor profesionişti care să
ocupe poziţii în top managementul companiei. Au fost
2.447 de aplicaţii pentru 67 de posturi. Din păcate, anul
trecut nu am mai avut timpul fizic să finalizez acest proces. Am reluat interviurile cu cei selectaţi imediat după
25 februarie 2014, data reintrării Hidroelectrica în insolvenţă. În următoarele două luni, 80% din managementul
companiei, atât la nivelul Executivului cât şi la sucursale,
va fi schimbat”, a spus Remus Borza, administrator judiciar al Hidroelectrica.
1,4 milioane de euro pentru harta turistică a litoralului! România
vrea să atragă tot mai mulţi turişti pe litoral, aşa că va
cheltui 1,4 milioane de euro pentru realizarea unei noi
hărţi turistice a zonei. Documentul va fi realizat de experţi
în domeniu şi va cuprinde cetăţile antice, dar şi epavele
scufundate din Constanţa până la Kavarna din Bulgaria.
Numit „Submarine Archaeological Heritage of the Western
Black Sea Shelf”, el este finanţat în mare parte din fonduri
europene. Mai exact, 1,2 milioane de euro provin din
banii UE, din fondul pentru Dezvoltare Regională. Momentan, vremea nu le permite scafandrilor să cerceteze
zona, aşa că oamenii de ştiinţă inventariază obiectivele
de pe uscat, precum cetăţile Tomis şi Callatis.
Băsescu a discutat cu Obama. Administrația Prezidențială a
postat, ieri, pe site-ul oficial, mai multe fotografii cu
președintele Traian Băsescu alături de președintele
american Barack Obama, cei doi întâlnindu-se cu puțin
timp înainte ca lucrările summitului privind Securitate
Nucleară (NSS) de la Haga. Fotografii postate pe siteul Administrației Prezidențiale îl mai arată pe Traian Băsescu discutând cu Sergei Lavrov, ministrul de Externe
al Rusiei. Potrivit Agerpres, agenda consacrată summitului de la Haga include dezbateri despre securizarea
stocurilor de materiale nucleare și prevenirea unor situații
în care grupări teroriste gen Al-Qaida ar putea pune
mâna pe ele pentru a produce arme atomice. Informal,
miezul discuțiilor purtate de liderii mondiali este reprezentat de situația din Ucraina, țară care se teme de o
incursiune militară a Rusiei la estul granițelor sale.
Angela Merkel îi cere lui Putin să nu distrugă Moldova. Cancelarul
german, Angela Markel, a avut, o discuţie telefonică cu
preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căruia i-a
cerut să nu destabilizeze Republica Moldova, a anunţat
purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, transmite Mediafax. Declaraţia intervine pe fondul
suspiciunilor potrivit cărora Rusia ar avea în vedere o acţiune în Transnistria, după ce a anexat peninsula Crimeea.
Comandantul suprem al Forţelor aliate ale NATO în Europa
(SACEUR), generalul Philip Breedlove, a avertizat, duminică, că Rusia dispune de suficientă forţă la graniţele Ucrainei pentru a „ocupa Transnistria” în cazul în care decidă
să facă acest lucru. „Este absolut suficientă forţă (rusă)
poziţionată la graniţa estică a Ucrainei pentru a ocupa
Transnistria dacă se ia o astfel de decizie şi acest lucru
este extrem de îngrijorător. Rusia acţionează mult mai mult
ca un adversar decât ca un partener”, a afirmat generalul
Breedlove. El a mai spus că Alianţa Nord-Atlantică este
„foarte preocupată” de riscurile la adresa securităţii regiunii
separatiste, care oficial aparţine Republicii Moldova.
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Zi de foc pentru
pompierii brașoveni
Pompierii au intervenit
ieri pentru a stinge două
incendii izbucnite în
județul Brașov.
Primul incendiu a avut loc
în localitatea Fundata.
Acoperișul unei pensiuni de
pe strada Principală a fost cuprins, ieri după-amiază de flăcări. Inspectoratul pentru
Sitauţii de Urgenţă (ISU) Braşov a intervenit cu două autospeciale cu apă şi spumă,
însă intervenţia a fost destul
de dificilă din cauza vântului
puternic. 80% din suprafatʼa
acoperișului a fost distrusă.
Deocamdată nu se cunosc
cauzele incendiului.
Al doilea incendiu a avut în
apropierea unei căi ferate din
localitatea Ucea de Sus.
Din cauza unui incendiu de
vegetatʼie care s-a extins traficul feroviar în zonă a fost
blocat pretʼ de câteva minute,
până când pomperii au reușit
să stingă focul. Se pare că focul a fost pus de nişte localnici
care au vrut să facă curăţenie

Incendiile de vegetație sunt obișnuite în această perioadă
de primăvară pe câmp înainte
de arat. Reamintim că arderea
miriștilor se face doar cu
autorizatʼie. Nerespectarea
acestor prevederi legale se
sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum
este cuprins între 3.000-6.000

lei pentru persoane fizice şi
respectiv între 25.000-50.000
lei pentru persoane juridice.
De asemenea arderea
miriștilor, stufului, tufărișurilor
și vegetatʼiei ierboase din ariile
naturale protejate și de pe terenurile supuse refacerii eco-

logice constituie infractʼiune
și se pedepsește cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu
amendă penală de la 30.000
la 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viatʼa
ori sănătatea umană, animală
sau vegetală.

Prețul gazelor pentru populație va crește cu 8% în acest an
Pretʼul gazelor pentru consumatorii casnici va crește cu 2%
de la 1 aprilie, urmând ca, până la finele anului, să aibă
loc alte două scumpiri, de câte 3%, la 1
iulie și, respectiv, 1
octombrie, a declarat,
ieri, președintele
Autoritătʼii Natʼionale
de Reglementare în
Energie (ANRE),
Niculae Havriletʼ, cu
prilejul prezentării în
Parlament a Raportului privind pretʼurile
și tarifele reglementate pe 2013, elaborat
de ANRE.
„La 1 aprilie, va fi o creștere de 2%

la prețul gazelor pentru consumatorii
casnici și cu 5% pentru non-casnici”, a
spus el.
Potrivit oficialului ANRE, calendarul

de liberalizare pentru
acest an mai prevede
alte două scumpiri.
„La 1 iulie va fi o
creștere pentru noncasnici de 5% și pentru casnici de 3%,
iar, la 1 octombrie,
creșterea va fi de 4%
pentru non-casnici și
de 3% pentru casnici”, a completat
Havriletʼ.
Potrivit informatʼiilor publicate de Institutul Natʼional de
Statistică, anul trecut România a importat
cu 50% mai putʼine gaze decât în 2012.
Anual, România importă în jur de
20% din consumul de gaze.

Aeronava Malaysia Airlines a căzut în Oceanul Indian
Potrivit agentʼiilor internatʼionale de
presă, avionul Boeing 777 al companiei
Malaysia Airlines, dispărut acum peste
două săptămâni, a căzut în Oceanul Indian.
Conform datelor obţinute prin satelit
şi de către echipele de căutare, avionul
Boeing 777 s-a prăbuşit în sudul Oceanului Indian, la vest de oraşul australian
Perth.
„Trebuie să vă informăm că, potrivit
noilor date obţinute, Cursa MH370 s-a

prăbuşit în sudul Oceanului Indian”, a
comunicat compania Malaysian Airlines.
Avionul Boeing 777 al companiei Ma-

laysian Airlines a dispărut pe 8 martie,
în timp ce se deplasa de la Kuala Lumpur
spre Beijing. La bordul avionului erau
239 de pasageri şi membri ai echipajului.
„Regretăm că am ajuns la concluzia
clară că Zborul MH370 s-a prăbuşit şi
că nu există supravieţuitori. Trebuie să
acceptăm ceea ce indică toate dovezile că avionul s-a prăbuşit în sudul Oceanului
Indian”, a declarat premierul Malaysiei,
Najib Razak.
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Ziua Poliției Române
cum și pentru sacrificiile pe
care adeseori sunt nevoiţi să le
facă, mulţumind în acest sens
și familiilor noastre pentru înţelegerea şi sprijinul permanent.
Cu ocazia acestei zile festive, asigur comunitatea
brașoveană că vom fi și în
continuare permanent la datorie, zi și noapte, contribuind
astfel la climatul european
de normalitate dorit de noi
toți în cel mai frumos județ
din România, Brașov” a declarat inspectorul șef al

Cu ocazia Zilei Poliției Române, conducerea Inspectoratului de Poliție
Județean (IPJ) invită
brașovenii să participe
astăzi la manifestările organizate cu acest prilej în
Piața Sfatului.
În fiecare an, ziua de 25 martie este una specială pentru toţi
poliţiştii din România. Sărbătoarea Bunei Vestiri coincide în
acest an cu aniversarea a 192
de ani de la atestarea documentară a Poliţiei Române moderne.
Activitatea unităţii braşovene
va fi prezentată astăzi, între orele
10.00-15.00, în Piatʼa Sfatului,
prin şase standuri ale structurilor
de prevenire, poliţie rutieră, criminalistic, pirotehnic, arest şi
acţiuni speciale. Consecinţele
accidentelor rutiere vor fi prezentate cu ajutorul unui sistem
de simulare a accidentelor, poliţiştii criminalişti demonstrând
procedura de cercetare la faţa
locului a unui eveniment, iar
Serviciul de Acţiuni Speciale
va efectua o demonstraţie cu
modul de intervenţie într-o mi-

192 de ani de la atestarea
documentară a Poliției Moderne
Fotografii inedite cu Poliția Română au fost expuse în Piața Sfatului
siune specifică. „Noi, polițiștii,
avem nu numai o profesie, ci
mai ales o misiune nobilă și dificilă, de asigurare a liniștii publice și siguranţei cetăţenilor.
Consider că polițiștii brașoveni
au dovedit de-a lungul timpului
că pot îndeplini această misie,
prin profesionalism, dăruire şi

onestitate, comunicare şi colaborare permanentă cu
cetățeanul. Cooperarea cu
autoritățile locale, spiritul de
echipă cu instituțiile abilitate
în aplicarea și respectarea legii,
apropierea de comunitatea pe
care o servim sunt esențiale pentru polițiștii brașoveni, iar de-

Președintele ATOP îi felicită pe polițiști
Claudiu Coman,
președintele ATOP
Brașov, a transmis un
cuvânt de felicitare
pentru
politʼiștii
brașoveni, cu ocazia
zilei aniversare.
„Noi, ca reprezentanţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică, evaluăm şi
realizarea indicatorilor minimali de performanţă şi raportul
de activitate al Poliţiei
şi putem să constatăm
de la an îmbunătăţirea acestor
indicatori, cu toate că în municipiul şi judeţul nostru, cu un
potenţial turistic ridicat, situaţia
operativă este mai dificilă decât
în alte zone. În Braşov, în afară
de populaţia judeţului avem şi
o afluenţă de vizitatori, mai ales
în week-end, atât din ţară cât
şi din străinătate. Având în vedere poziţia centrală a Braşo-

I.P.J.Brașov, chestor dr.Ioan
Aron.
Cu ocazia Zilei Politʼiei Române, în acest an au fost
avansatʼi la termen 61 ofitʼeri
și 134 agentʼi din cadrul IPJ
Brașov, iar altʼi 10 ofitʼeri au
fost avansatʼi înainte de termen. Tot pentru merite deosebite în activitatea desfășurată,
conducerea Inspectoratului de
Politʼie Judetʼean va recompensa cu plachete omagiale 7
ofitʼeri și 6 agentʼi de politʼie.
Sebastian Dan

vului ca şi nod de comunicaţii
şi tranzitul este mai ridicat.
Acesta este şi unul dintre motivele pentru care cooperăm cu
Poliţia pentru realizarea şi implementarea a numeroase programe de prevenţie şi de
popularizare a activităţilor cu
privire infracţionalitatea stradală, furturile auto şi din locuinţe, siguranţa în zonele cu

potenţial conflictogen
ridicat, zone sensibile
ca şcolile şi grădiniţele.
Principalul nostru
proiect este unul multianual pe care dorim
să-l implementăm din
acest an. Este vorba
de monitorizarea video
a intrărilor şi ieşirilor
din judeţ şi realizarea
unui dispecerat ca centru de comandă. În
condiţiile în care resursele bugetare sunt
cu mult sub necesar,
apreciem devotamentul şi dăruirea de care dau dovadă colegii noştri pentru organizarea
unui climat de normalitate la
nivelul municipiului şi judeţului
Braşov, care să permită să ne
simţim ocrotiţi şi în siguranţă
în spaţiul public. Felicitări colegilor noştri şi La Mulţi Ani!”
a declarat Claudiu Comanpreședinte ATOP Brașov.

Fost şef IPJ Braşov, avansat
Fostul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie
din Braşov, chestorul Florea Oprea, a fost avansat
ieri în grad, printr-un decret semnat de preşedintele
României. Astfel, Florea
Oprea este, de acum, chestor principal de poliţie. El
deţine, în prezent, funcţia

de secretar de stat pe probleme de ordine publică în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Oprea a condus, în perioada 2009 –
2013, Inspectoratul Judeţean de Poliţie din Braşov.
Florea Oprea are 55 de
ani, este căsătorit şi are doi
copii.

zideratul nostru este să ne
câștigăm încrederea, respectul
și sprijinul cetățenilor. Doar
atunci putem spune că ne-am
îndeplinit misiunea. Doresc să
adresez colegilor mei din
I.P.J.Brașov mulţumiri pentru
profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul lor, pre-

Prin art. 50 din Legea nr.
218 din 23.04.2002, data
de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliţiei Române.
Alegerea acestei date este
legată de simbolul creştin
al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat şi pe
actualul drapel al Poliţiei
Române. În anul 1822
domnitorul Grigore Dimitrie

Ghica i-a înmânat Marelui
Agă Mihăiţă Filipescu (şeful poliţiei din acele timpuri)
drapelul pe care este cusută sigla Steagului Agiei.
Alături de siglă se află o
ghirlandă din aur în interiorul căreia este prezentată
Maica Domnului, înaintea
îngerului ce-i aduce vestea
cea bună (Buna Vestire).
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Flash economic
Culegători de mazăre în Danemarca. 50 de astfel de posturi

în agricultură sunt la liber la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, pentru perioada iunie – septembrie 2014. Doritorii trebuie să aibă vârsta minimă 18
ani, iar cunoaşterea limbii engleze este obligatorie. Selecţia va fi organizată la începutul lunii aprilie. Informații
suplimentare la AJOFM Braşov, strada Lungă, nr.1A.
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Marţi

Cel mai înalt bloc din Brașov
Braşovul face
paşi spre viitor. În
Centrul Civic ar
urma să fie construit un imobil
cu 20 de etaje, în
care vor funcţiona mai multe birouri şi un hotel.
Acesta va deveni
astfel cea mai înaltă clădire din
Braşov.
Primăria Municipiului Braşov a eliberat săptămâna trecută
un certificat de urbanism pentru o autorizaţie de construcţie a
unei clădiri cu 20 de
etaje în centrul Civic.
I-mobilul are ca desti- În Centrul Civic ar putea apărea primul zgârie nori din oraş
naţie spaţii de birouri
şi hotel, va avea trei niveluri
Şi dacă tot vorbim despre aici, respectiv din apropierea
la subsol şi două mezanine.
premiere, mai trebuie men- străzii Tudor Vladimirescu,
De altfel, în zona Centrului ţionat faptul că, pentru prima ar urma să fie transformată
Civic se are în vedere şi ame- dată în ultimii ani, o zonă ver- într-o nouă zonă de agrement.
najarea unui centru multicul- de va fi transformată în parc. O companie din Braşov a protural, iar reprezentanţii Acest lucru se va face pe banii pus Primăriei amenajarea
Primăriei Brașov spun că vor unei companii private care şi- unui parc, care să conţină şi
studia posibilitatea obţinerii a manifestat deja interesul un loc de joacă pentru copii
de fonduri europene pentru pentru spaţiul din apropierea
„Toată cheltuiala va fi surealizarea unui astfel de pro- Pasajului de la Fartec.
portată de firma respectivă.
iect.
Anul acesta, zona verde de Noi le punem la dispoziţie toa-

te cele necesare şi urmează ca
ei să vină cu proiectul şi săşi estimeze costurile şi dacă
se încadrează din punct de vedere urbanistic în ceea ce prevede planul din aceea zonă,
bineînţeles că le vom da tot
concursul” a precizat Sorin
Toarcea, purtător de cuvânt
la Primăria Municipiului
Brașov.

Pensii mai mari cu 63 de lei
pentru 234.000 de pensionari

Un număr de 234.000 de
pensionari vor primi pensie
mai mare, în medie cu 63 de
lei, până la sfârșitul lunii martie, a anuntʼat, ieri, ministrul
Muncii, Rovana Plumb.

Această majorare vine după
aplicarea indicelui de corectʼie
și suplimentarea punctajelor
pentru cei care s-au pensionat
după 1 ianuarie 2011.
„Până la sfârşitul lunii mar-

tie, peste 234.000 de mii de
pensionari vor beneficia de suplimentări de punctaj, deci de
venituri”, a spus Plumb.
Alături de ministrul Muncii
a fost prezent și premierul
Ponta, care a recunoscut că
pensiile rămân în continuare
mici, în ciuda majorării.
„Mă bucur foarte mult că
în urma aplicării acestei corecturi, mai mulţi pensionari
vor primi, în medie, 63 de lei
în plus la pensie. Fiecare pensionar să ştie exact câţi bani
primeşte, să nu mai luăm de
la capăt acel calvar al recalculărilor, iar când vom calcula,
le vom face doar în plus”, a
spus acesta.

Fiscul pregăteşte atacul!
Fiscul va pune o presiune teribilă pe firmele din
Bucureşti-Ilfov, unde situaţia a fost scăpată de sub
control în ultimii zece ani,
a declarat Gelu Ştefan
Diaconu, preşedintele
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Mai
sunt vizate 150 de mari
companii şi alte 2.000 din
Prahova şi Braşov, potrivit
unui interviu acordat de
Diaconu revistei Capital.
Acţiunile fac parte din

strategia din acest an pentru combaterea evaziunii
fiscale, estimată la circa
100 miliarde lei anual de
experţii Consiliului Fiscal.
În acordul cu FMI, este
prevăzut un program de
control pentru a doua jumătate a anului. Una dintre
problemele reclamate de
contribuabili este aceea că
unele companii primesc
multe controale, în timp ce
altele nu sunt căutate niciodată de ANAF. „În perioa-

da imediat următoare, vom
face inspecţii la circa 150
de mari contribuabili care
nu au fost niciodată controlaţi. A doua direcţie de control va fi în zona agenţilor
economici mij- locii şi mici
din Bucureşti-Ilfov, care reprezintă marea problemă a
ANAF pentru că 70% din
veniturile bugetare provin
de la aceste două categorii,
în timp ce celelalte regiuni
reprezintă restul”, spune
Gelu Diaconu.
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Ziua mondială de luptă
împotriva tuberculozei
dic, atunci când simt că scad
în greutate, nu au poftă de
mâncare, când tușesc sau
transpiră frecvent. Atât diagnosticarea cât și tratratmentul
tuberculozei sunt gratuite. Astfel, orice pacient indiferent
dacă este sau nu asigurat beneficiază de gratuitate până
la vindecare. De aceea îi sfătuim pe toți cei care au suspiciuni să se adreseze cu încredere medicului de familie
sau să vină direct la dispensarul nostru” a declarat dr.
Dan Moraru, manager spital
Pneumoftiziologie Brașov.
Cu ajutorul materialelor informative pe care medicii de
la pneumo le-au împărţit pe
stradă, braşovenii au aflat răspunsuri la câteva dintre întrebările legate de boală. Astfel,
oamenii au putut citi dată legate despre tuberculoză,
transmitere, simptome şi tra-

Doctorii de la Spitalul
de Pneumologie au vorbit cu braşovenii despre
TBC cu ocazia Zilei mondiale de lupta împotriva
tuberculozei. Cu această ocazie, locuitorii din
cartierul Tractorul au
aflat ce trebuie să facă
în cazul în care prezintă
simptomele bolii provocată de Bacilul Koch.
Informare-educare-comunicare – au fost cuvintele cheie pentru Campania pe care
medicii de la spitalul de Pneumoftiziologie au dus-o în stradă. Braşovenii din zona Pieţei
Tractorul au primit pliante şi
sfaturi de la medicii care
astfel le-au semnalat oamenilor importantʼa controlului de
specialitate.
„Important este ca oamenii
să nu amâne controlul la me-

Dr. Dan Moraru a stat de vorbă cu brașovenii despre această boală

tament. Statisticile arată că
incidenţa bolii în România a
scăzut în ultimii ani, datorită
implementării strategiei recomandate de Organizaţia mondială a sănătăţii pentru controlul TB, strategie ce are o
acoperire de 100% încă din
anul
2005,
spun
reprezentanţii Ministerului
Sănătăţii.
Anual, în lume mor 1,3 milioane de oameni din cauza
tuberculozei. O persoană contagioasă, care nu știe acest lucru, poate transmite infecţia
altor 10-15 persoane într-un
an.
TB este a 7-a cauză de deces la nivel mondial, 1/3 din
populaţia globului fiind infectată. În 2012 s-au înregistrat
1,4 milioane de decese prin
TB, echivalând cu 3800 de
decese/zi.
Anca Lăutaru

Concurs antidrog la Brașov
Colorează-ţi viaţa altfel...
fără droguri! Aceasta este
tema unui concurs care încurajează, într-o manieră
inedită, creativitatea elevilor
braşoveni. Competiţia face
parte dintr-un proiect naţional care vizează creşterea nivelului de informare şi conştientizare antidrog în rândul tinerilor.
Elevii interesaţi se pot înscrie la diferite secţiuni ale
concursului. Ei își pot propria opinie antidrog printrun mesaj literar, desen, pagină web, fotografie, şi multe alte provocări.
Proiectul este bine primit
în unităţile şcolare, atât de
către cadrele didactice, cât
şi de consilierii şcolari.
Mulţi elevi ajunşi în faza de-

pendenţei de droguri se îndreaptă cu mare încredere
către aceştia.
„Ei vin în cadrul şcolii, de
multe ori ni se explică de către cadrele didactice care lucrează cu ei la oră că există
o problemă, au sesizat-o ele
şi atunci reuşim să îi consiliem. De multe ori ei vin
chiar şi singuri, nu vor să se
ştie în şcoală că ei au probleme cu consumul de droguri” a declarat Daniela
Stănicioiu, consilier şcolar
Centrul Şcolar de Asistenţă
şi Resurse educative.
Din punctul de vedere al
specialiştilor care lucrează
cu persoanele dependente
de droguri, este esenţial ca
acestea, atunci când cer ajutor, să conştientizeze proble-

ma şi să aibă suportul total
al familiei.
„Din punct de vedere medical, aici contează în
primul şi primul rând, dorinţa lor de a se reabilita şi
de a intra într-un tratament
şi de a se ţine de acel tratament, şi de aici diferă de la
caz la caz”, a precizat dr.
Dragoş Niţescu, Centrul de
Prevenire şi Consiliere Antidrog Braşov.
Concursul este organizat
de Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale
şi Ministerul Tineretului şi
Sportului. Lucrările intrate
în competiţie vor fi ulterior
promovate de către organizatori în pliantele şi materialele de informare.

A doua etapă de înscriere în clasele I şi 0
Cea de-a doua etapă
de înscriere în clasele
I şi „zero” a început
ieri şi se va încheia pe
data de 4 aprilie. Listele cu „admişii” în
prima etapă au fost
afişate la sfârșitul săptămânii trecute la avizierele unităţilor de învăţământ. Conform datelor
oferite de Inspectoratul Şcolar
al Judeţului Braşov, în prima
etapă au fost depuse pentru în-

văţământul primar (mai ales
clasa pregătitoare) 4.775 de cereri, dintre care au fost soluţionate 4.689. Cei mai mulţi copii,

3.629, au fost înscrişi
în şcolile de care aparţin prin domiciliu, iar
1.060 pe locurile vacante din şcolile din
afara circumscripţiei.
86 de cereri urmează
a fi soluţionate în etapele următoare, copiii
având locul asigurat în
şcolile de circumscripţie, dar
putând fi înscrişi cele din afară
în condiţiile în care rămân locuri vacante.
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Istoria Parcului Central
din Braşov

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Parcul central al Braşovului, ce datează
de pe la 1885, era la început un loc viran
de-a dreapta şi de-a stânga porţii vămii,
pe locul unde trăgeau carele sătenilor ce
veneau cu marfa la târgul din cetate.

Aleea a devenit după 1918, bulevardul Ferdinand, regele care
întregise România. Un alt loc
pentru întâlniri era frumoasa
fântână cu sirene.

Loc de promenadă

Modernitate şi rafinament

Pe promenadă se plimba în cursul săptămânii
tineretul braşovean. Duminica după prânz era
rezervată lucrătoarelor şi servitorimii, ce primeau liber de la stăpâni. În timp, zona a fost
transformată în ceea ce numim azi parcul central sau Nicolae Titulescu.
La sfârşitul secolului al XIX, zona unde este
acum Cercul militar era cunoscută ca locul
de promenadă al braşovenilor. Acesta era mărginit de Aleea Rudolf, numită astfel după numele prinţului moştenitor al monarhiei
austro-ungare, mort în 1889, la Mayerling.
După plimbare, braşovenii se răcoreau la grădina de vară a Restaurantului Transilvania,
ale cărei mese erau desfăşurate până în mijlocul carosabilului. Localul se afla la parterul
clădirii unde azi este Rectoratul Universităţii.

În prima parte a secolului XX,
grădinarul şef al Braşovului, Carol Hermann, proiectează linia
modernă a spaţiului verde din
centrul oraşului, ce va deveni în
timp parcul emblematic al oraşului. Speciile rare de arbori mărgineau alei
lungi traversate de altele mai scurte, şi din loc
în loc erau băncuţe. Pe latura dinspre bulevard, era Promenada de jos. În 1932, se va
numi parcul Carol al II- lea, iar o perioadă
poartă numele Cuteanu, după primarul care
are o mare contribuţie la modernizarea urbei.

Fanfara militară

Între cele două războaie mondiale, din pavilionul de pe aleea centrală se auzeau acorduri

ale fanfarei militare sau muzică de promenadă
interpretată orchestra oraşului.

De la Parcul prieteniei românosovietice la Parcul Titulescu

Din 1948,, timp de 14 ani parcul s-a chemat
al prieteniei, româno-sovietice, desigur.
Acum, se numeşte Nicolaie Titulescu, după
marele diplomat român înmormântat în curtea
bisericii Sfântul Nicoalie. În parc se află şi statuia
lui Titulescu.
Elena Cristian
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A scăpat de puşcărie
Fostul profesor Lazăr Onisâi a primit 2 ani şi 6 luni
de închisoare cu suspendare sub supraveghere
Fostul prodecan de la Facultatea de Medicină din
Braşov Lazăr Onisâi (foto)
acuzat că a luat mită de la 32
de studenţi pentru a-i promova
la examene, a fost condamnat
la închisoare cu suspendare,
luni, de Curtea de Apel Braşov, după ce Tribunalul stabilise o pedeapsă de doi ani de
închisoare cu executare.
Fostul prodecan de la
Facultatea de Medicină din
cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov Lazăr
Onisâi a fost condamnat, în
21 octombrie 2013, de magistraţii Tribunalului Braşov,
la doi ani şi şase luni de închisoare cu executare şi interzicerea unor drepturi civile
pe o perioadă de cinci ani.
Ulterior, Onisâi a făcut recurs la această decizie, iar
Curtea de Apel Braşov a decis, ieri, suspendarea executării pedepsei pe un termen
de încercare de şapte ani.

Instanţa a mai decis ca pe
durata termenului de încercare, Lazăr Onisâi să respecte
mai multe măsuri de supraveghere, respectiv să se prezinte
la datele fixate la Serviciul de
Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov, să anunţe în

prealabil orice schimbare de
domiciliu, să comunice şi să
justifice schimbarea locului de
muncă aceluiaşi serviciu şi să
comunice informaţii de natură
a putea fi controlate mijloacele
lui de existenţă, precizează
Mediafax.

De asemenea, Onisâi a fost
obligat de instanţă să returneze
tuturor studenţilor care l-au denunţat sumele pretinse pentru
a-i promova la examene, fiind
vorba despre 8.750 de euro.
„Constată că inculpatul
Onisâi Lazăr a consemnat la
CEC pe numele martorilor denunţători sumele de bani
(echivalentul în lei) la care a
fost obligat prin sentinţa apelată”, se arată în sentinţă.
Sumele returnate foştilor
studenţi au pornit de la 100
de euro şi au ajuns până la
1.250 de euro. Suma cerută
în mod obişnuit de profesor
de la studenţi pentru promovarea examenelor era de 200
de euro, dar au fost şi studenţi
care au plătit 900, 1.000 sau
chiar 1.250 de euro.
Profesorul îşi fixa „onorariul” după ce, în prealabil, se
interesa de situaţia materială
a studenţilor şi a familiilor
acestora.

A şaptea zi de căutări în zadar

Criminalişti din tot judeţul Braşov se află la Mărgineni, pentru
a găsi probe în cazul fetiţei dispărute la începutul săptămânii trecute de pe o bancă din sat. Au
scotocit din nou satul şi împrejurimile, în unele locuri şi pentru a
patra oară. Nici urmă de fetiţa de
cinci ani. În paralel sunt anchetate
toate persoanele care au avut legătură cu Claudia Grancea.
Aproape 100 de oameni au
căutat-o şi ieri însă fără niciun rezultat.
Sătenii sunt şocaţi de dispariţia
Claudiei. Spun că aşa ceva nu s-a
mai pomenit în Mărgineni.

Un cioban din zonă
susţine că ar fi văzuto pe fetitʼă, în urmă cu
câteva zile. Poliţiştii
care o caută pe micuţă
iau în calcul toate variantele, chiar şi răpirea. Câinii de urmă folosiţi în
acest caz, dintre care doi aduşi
din Capitală, n-au reuşit să le dea
niciun indiciu agenţilor şi ofiţerilor. Animalele s-au oprit pur şi
simplu, la un moment dat, din
căutări.
Reamintim că fetiţa de cinci ani
a dispărut marţi, 18 martie, în jurul orei 16.00 din satul Mărgineni.

Claudia îl însoţea pe unchiul ei
în acest sat pentru a face rost de
mâncare. Unchiul a lăsat-o câteva
minute pe o bancă şi a intrat într-o
gospodărie. La întoarcere, bărbatul nu a mai găsit fetiţa.
Minora dispărută
are aproximativ 100
cm înălţime, 15-20 kg,
ochi căprui, păr negru
tuns scurt, iar în momentul dispariţiei era
îmbrăcată cu o bluză
roşie cu mânecă lungă,
pantaloni tip blue jeans
bleumarin şi încălţată cu pantofi
sport bej.
Persoanele care pot oferi informaţii referitoare la minoră sunt
rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie, sau să apeleze Serviciul Unic de Urgenţă
112 sau 116.000 – numărul unic
pentru sesizarea copiilor dispăruţi.
L.A.

Închisoare pe viaţă pentru omor
Săceleanul de 40 de ani care şia omorât iubita în bătaie anul trecut în vară, a fost condamnat la
închisoare pe viaţă, în primă instanţă, la Tribunalul Braşov. Bărbatul a fost acuzat de omor
calificat. El mai trebuie să îi plătească fiului victimei, acum în vârstă de 10 ani, 20.000 de euro

daune morale şi câteva 200 de lei
pe lună până la majorat.
Decizia însă nu e definitivă, ea
poate fi contestată în termen de
10 zile de la pronunţare. O femeie
de 37 de ani din Săcele a murit
după ce a fost bătută cu bestialitate
de concubinul ei. Victima a fost
dusă mai întâi într-o pădure de

lângă Braşov şi lovită cu pumnii,
picioarele, dar şi cu un cablu. Principalul suspect şi sora lui au luato apoi şi au mers cu ea acasă.
N-au chemat însă niciun doctor
pentru a-i acorda femeii îngrijiri
medicale. Suspecţii au dus-o abia
a doua zi la spital, iar la scurt timp
femeia a murit.
L.A.
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Motociclist căzut
în prăpastie
Un motociclist care se afla,
sâmbătă, pe o potecă în
zona Cabanei Suru din Munţii Făgăraş, a căzut într-o
prăpastie adâncă de 50 de
metri. Deşi a suferit multiple
traumatisme, bărbatul a rămas conştient şi a fost preluat de un elicopter SMURD
venit de la Târgu Mureş. În
vârstă de 35 de ani, motociclistul este din localitatea
Avrig, judeţul Sibiu. „Victima

se afla pe o potecă turistică
din apropierea Cabanei
Suru şi a căzut în prăpastie.
A fost scoasă de acolo,
transportată la cabană, de
unde a fost preluată de către
un elicopter”, a declarat
Adrian David, şeful Serviciului Salvamont Sibiu. Potrivit
acestuia, accidentul a avut
loc la o altitudine de 1.450
de metri. Starea bărbatului
este acum stabilă.

Pericol de avalanşă
în munţii Făgăraş
Meteorologii au instituit un
cod portocaliu de risc de
avalanșă în Munţii Bucegi şi
Făgăraş în această perioadă. Avalanşele ar
putea fi
provocate
de dislocarea stratului gros de zăpadă de pe
unii versanţi, din cauza vremii extrem de calde din
ultimele zile. Potrivit informaţiillor transmise de Centrul Meteorologic Regional
Transilvania, riscul produce-

rii avalanşelor există în Munţii Făgăraş şi in Muntii Bucegi la o altitudine de peste
1800 de metri. În această situaţie, turiştii
care vor alege pentru rel a x a r e
muntele trebuie să ştie
că, în ciuda vremii frumoase,
nu este indicată explorarea
crestelor şi a zonelor considerate periculoase deoarece stratul de zăpadă este
instabil şi se poate desprinde oricând.
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Topul profesiilor cu cei
mai mulți psihopați
Revista Time a publicat
un studiu care măsoară
incidența psihopatiilor
raportată la diferite
profesii. Surprinzător,
pe primul loc se situează managerii.
Calitătʼile solicitate unui
manager executiv sunt chiar
cele care predispun la psihopatie. Atenuarea emotʼiilor, și
în particular capacitatea de a
ignora frica, tolerantʼa la stres,
lipsa de empatie, incapacitatea de auto-învinovătʼire, superficialitatea în relatʼii,
caracterul manipulator, impulsivitatea, ignorarea normelor, contribuie la succesul
unui director, dar când
depășesc un anumit nivel
devin trăsături ale unei
personalitătʼi psihopatologice.
Top 10 profesii cu cei mai
mulți psihopați. Aceste profesii implică abilitatea de a

stabili obiective precise și de
a lua decizii dure, care îi pot
afecta pe ceilaltʼi și nu trebuie
influentʼate de sentimente. Cum ar fi concedierea unor salariatʼi,
pentru a salva firma și posturile
celorlaltʼi. Psi ho patʼii pot să reziste
mai bine în ast-

fel de roluri și sunt atrași de
puterea oferită de acestea.
- Manager/director
-Om de radio/ televiziune
-Avocat
-Specialist în
vânzări
-Chirurg
-Jurnalist
-Ofitʼer de

politʼie
-Cleric
-Șef
-Politician, administratʼie
publică.
Top 10 profesii cu cei mai
puțini psihopați. La polul
opus se află profesiile care
presupun multă interactʼiune
cu oamenii, dar care nu oferă putere de decizie.
Psihopatʼii nu vor fi atrași de
o slujbă în care nu îi controlează pe ceilaltʼi, sau nu vor
excela în domenii unde empatia și interactʼiunea sunt
importante.
-Îngrijitor personal
-Soră medicală, asistentă
-Psihoterapeut
-Artizanat, artist plastic
-Cosmetician, frizer, stilist
-Voluntar/angajat în
organizatʼii de caritate
-Profesor
-Artist, actor
-Medic (dar nu chirurg)
-Contabil.
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Știri pe scurt
Mumiile egiptene, băgate la tomograf! Opt mumii egiptene
au fost supuse unor teste amănunţite, cu tomograful, la
spitalele din Londra. Noile informaţii obţinute astfel vor
fi prezentate publicului într-o expoziţie inedită, la British
Museum. Potrivit rezultatelor, vechii egipteni sufereau
de aceleaşi boli ca şi noi: aveau o dietă nesănătoasă,
bogată în grăsimi şi colesterol şi aveau mari necazuri cu
dinţii. „Vrem să aratăm tuturor că ei erau oameni, la fel
ca noi, nu obiecte”, a declarat John Taylor, curator la British Museum. Mumiile care au fost analizate la tomograf
provin din diferite pături sociale – din familia regală, dar
şi din rândul unor oameni obişnuiţi.
Acarienii, paraziţii microscopici ai casei. Sunt cei mai mici paraziţi şi dau bătăi de cap persoanelor care suferă de astm
sau de eczeme, trăiesc în saltele şi perne. Se “hrănesc”
cu transpiraţie şi cu piele moartă. Un pat de o persoană
conţine miliarde de acarieni. Însă nu ei înşişi sunt problema, ci excrementele lor. Când se descompun, acestea
devin un praf fin care cauzează probleme respiratorii.
Cum le vii de hac? Ţine salteaua şi pernele în huse pe
care să le fierbi regulat. De asemenea, spală des aşternuturile. Pentru că acarienii iubesc vremea caldă şi umedă, ai grijă că în dormitor să păstrezi aerul cât mai
proaspăt.
Femeia cu gâtul de 30 de centimetri. O femeie din Los Angeles, fascinată de modificările corporale pe care şi le
fac femeile dintr-un trib thailandez, a decis în urmă cu
trei ani să îşi lungească gâtul cu inele de cupru, scrie
Huffington Post. În prezent, gâtul lui Sidney V. Smith are
o lungime de 30 de centimetri și poate să poarte 11 inele.
Tânăra a început să îşi spună diverse sârme în jurul gâtului, înainte de culcare, apoi a început să poarte sârmele
permanent, ascunzându-le sub haine. Deşi are probleme
cu oasele şi muşchii gâtului, tot nu vrea să renunțe la
lungirea lui.

Pământul a fost la un pas de dezastru
În vara anului 2012, Pământul a fost la un pas de a
fi lovit de una din cele mai
mari ejecţii de masă coronală
din istorie. Particulele au fost
purtate de vântul solar spre
orbita Terrei cu o viteză de
peste 2.000 de kilometri pe
secundă, potrivit descope ra.ro.
Două explozii solare uriaşe
au eliberat atunci o cantitate
de energie echivalentă unui
miliard de bombe cu hidrogen.
Cele două ejecţii de masă
coronală simultane au avut
loc pe 23 iulie 2012. Din fericire, aceste particule au intersectat orbita Terrei când

planeta noastră se afla în cealaltă parte a Soarelui, o diferenţă de 9 zile ferindu-ne de
un potenţial dezastru.
O asemenea superfurtună

solară, care are loc destul de
rar, ar avea efecte catastrofale
asupra societăţii noastre, care
depinde foarte mult de tehnologii moderne şi electricitate.

O comună din România are 28 de biserici
Comuna Valea Plopului
din judetʼul Prahova are 28
de biserici. Potrivit interviurilor din emisiunea Vax Populi, oamenii cred că
numărul mare de biserici îi
ferește de rău.
Nu doar numărul mare de
biserici este surprinzător, ci
şi modul în care au fost construite.
„Am construit pentru copii,
o biserică la studenţi, am construit o biserică la un azil, în
satul meu natal, unde a fost
nevoie”, a declarat Nicolae
Tănase, preot Valea Plopu-

lui.
Părintele a vrut ca fiecare
dintre lăcaşuri să fie un simbol, o învăţătură. Astfel, una
dintre cele 26 de biserici construite în ultimii 15 ani este
dedicată copiilor avortaţi
după revoluţie şi până în prezent.
Dacă la început sătenii sau mirat de bisericile care se
înălţau una după alta, acum
s-au obişnuit şi se mândresc
cu ele.
Numărul mare de biserici
face ca în Valea Plopului să
fie mai tot timpul sărbătoare,

pentru că oamenii prăznuiesc
hramul lăcaşurilor de cult.
Reprezentanţii Patriarhiei
Române spun că nu este niciun păcat ca preotul Tănase
să slujească în toate cele 26
de biserici.
Nicolae Tănase a construit
în Valea Plopului şi o tabără
pentru copii orfani, unde trăiesc peste 200 de copii abandonaţi din toată ţara. În
tabără vin să nască şi tinerele
izgonite de acasă. Şi tot aici
şi-au găsit adăpost şi femei
care au fost victimele traficului cu persoane.
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Spectacol total
Lupta pentru titlu în
Spania e relansată cu
nouă etape rămase de
joc, după ce Barcelona
a câştigat duminică seară pe terenul lui Real
Madrid, scor 4-3. Lionel
Messi a marcat de trei
ori într-un meci istoric,
care a prilejuit intrarea
argentinianului în istorie, drept cel mai bun
marcator în „El Clasico”.
Spectacol total aseară pe
Santiago Bernabeu, în Clasicul Spaniei, Real Madrid –
FC Barcelona. Catalanii
aveau neapărată nevoie de
victorie în faţa albilor, pentru
a nu pierde contactul cu madrilenii. La finalul unui meci
care cu greu va putea fi uitat,
Barca s-a impus cu 4-3. Oaspeţii au deschis scorul încă
din minutul 7, prin Iniesta.
Realul şi-a revenit repede şi
francezul Karim Benzema a
reuşit o dublă în minutele 20
şi 24. Pauza a găsit cele două
echipe egale la 2, după golul
semnat de Messi în minutul
42. La 10 minute de la reluarea actului secund, Cristiano
Ronaldo a adus Realul în
avantaj, cu o execuţie perfectă
de la 11 metri. Barcelona nu
a rămas datoare şi în minutul
65, Messi a transformat şi el
un penalty şi a egalat la 3,
după o fază în care Sergio Ramos a văzut cartonaşul roşu
şi Realul a rămas în 10 oameni! Cu 6 minute înainte de
final, acelaşi Leo Messi a mai
transformat un penalty şi Barcelona a închis tabela la 4-3!
Lionel Messi a devenit cel
mai bun marcator din ”El
Clasico”, având acum 21 de
goluri marcate, fatʼă de 18
câte avea Ferenc Puskas
(Real). Atletico Madrid este
noul lider din Primera, cu 70
puncte, urmată de Real Madrid, 70 de puncte și Barcelona, 69 de puncte.

Lionel Messi a fost autorul unui hattrick în „El Clasico”
Le-au întrerupt seria. 31 de
meciuri consecutive fără eşec
a strâns Real Madrid înaintea
„Clasicului” de duminică seară de pe Bernabeu. O serie
excelentă a madrilenilor, care
se apropia la doar trei partide
de recordul all-time al clubului, stabilit de Madridul lui
Leo Beenhakker din sezonul
1988-1989. Însă pentru a-şi
prelungi această serie, madrilenii trebuiau să treacă chiar
de echipa care administrase
formaţiei lui Ancelotti ultimul
eşec, un 2-1 pe „Camp Nou”.
Galacticii nu au reușit să treacă de extratereștri și astfel
formatʼia „blanco” a suferit
prima înfrângere după 31 de
partide.
Greșeli de arbitraj în El Clasico.
Goluri multe, dar și greșeli
de arbitraj, în Clasicul Spaniei, Real Madrid-FC Barcelona, scor 3-4. În minutul 56,
la scorul de 2-2, gazdele au

obţinut un penalty prin care
Cristiano Ronaldo a readus
avantajul pe tabelă pentru
gruparea „blanco”. Acelaşi
portughez fusese şi cel care
obţinuse lovitura de pedeapsă, după ce fusese agăţat evident de Dani Alves. Din
nefericire pentru centralul
Undiano Mallenco, infracţiunea s-a produs în afara careului, fapt demonstrat de toate
reluările TV. Balanţa s-a echilibrat însă câteva minute mai
târziu, când tuşierul din jumătatea de teren a Realului
nu a văzut un ofsaid la Neymar, iar brazilianul a scos
din această fază un penalty şi
eliminarea lui Sergio Ramos.
Messi a transformat apoi lovitura de pedeapsă şi a egalat
la trei. Undiano Mallenco nu
s-a mai înşelat însă şi în minutul 83, când Xabi Alonso
i-a dat peste picioare lui Iniesta în careu, iar catalanii au

primit al doilea penalty din
meci, transformat, de asemenea, de Messi.
CR7 acuză arbitrajul. Cristiano Ronaldo nu a digerat deloc
bine eşecul suferit de Real
Madrid în meciul cu eterna
rivală, FC Barcelona. Starul
„galacticilor" a protestat faţă
de arbitrajul lui Undiano Mallenco şi a lăsat să se înţeleagă
că totul a fost concertat pentru a-i păstra pe catalani în
cursa pentru titlu. „Au fost
foarte multe erori. Trebuia să
avem un arbitru de categoria
acestei partide. Am fost foarte
nervos din această cauză. Va
fi o luptă dificilă pentru a cuceri titlul. Sunt multe persoane
care nu doreau ca noi să câştigăm cu Barcelona, pentru
ca ei să nu iasă din cursă.
Evident, deranjează când Real
câştigă, generează invidie. Nu
suntem trataţi egal”, a spus
Ronaldo după meci.

Isăilă a refuzat Târgu Mureș
După ce antrenorul
divizionarei secunde de
fotbal ASA Târgu Mureş, Ioan Ovidiu Sabău,
de comun acord cu conducerea clubului, a părăsit banca tehnică a
echipei după înfrângerea de sâmbătă, 0-1 cu
FC Bihor Oradea, unul
dintre numele vehiculate să-i ia locul a fost Da-

niel Isăilă. Trecut şi el
pe la echipa mureşeană
în sezonul 2012-2013,
tehnicianul Astrei Giurgiu este liber de contract
după ce şi-a dat demisia
de la Astra, dar a refuzat
oferta. „Încă nu am primit răspuns de la Giurgiu, dar probabil că
domnul Ioan Nicolae a
semnat, deoarece ştiu că

şi-au găsit deja un alt antrenor.
Am primit într-adevăr prin telefon o ofertă de la Târgu Mureş, dar am refuzat-o. Îmi place
echipa, îmi place oraşul şi condiţiile excelente de pregătire de
acolo, dar echipa este complet
diferită faţă de ce am avut eu
când am antrenat-o. Nu pot prelua o echipă aşa, din mers şi
este prea devreme pentru mine”,
a spus Daniel Isăilă.
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Afacere pentru Pandurii!
Pandurii Târgu Jiu sunt
aproape să dea o
nouă lovitură pe piaţa
transferurilor, după ce
l-au vândut pe Eric de
Oliverira în Arabia Saudită pentru 1.250.000
de euro. Oficiali grupării Al Ahli Jeddah îl monitorizează
pe
fundaşul brazilian Erico da Silva şi sunt pregăţiti ca la finalul
sezonului să înainteze
o ofertă pentru transferul său. Arabii sunt mulţumiţi de evoluţia pe care o are Eric
de Oliveira şi vor să mai aducă încă un jucător de la Târgu
Jiu. Fostul atacant al Pandurilor a pus o vorbă bună pentru
Erico, iar oficialii clubului saudit au început deja să strângă
informaţii despre fundaşul „minerilor”. Însă, conducerea gorjenilor a stabilit preţul pentru care sunt dispuşi să-l lase pe
Erico să plece, în vară. Oltenii vor în schimbul transferului
fundaşului brazilian cel puţin două milioane de euro. „Am
înţeles că Erico este monitorizat de un club din afara Europei.
Suntem dispuşi să-l cedăm în vară, dar în anumite condiţii”,
a declarat preşedintele Pandurilor, Eugen Pârvulescu.
Pleacă „Generalul”!? Anghel Iordănescu este foarte aproape
de o plecare de la Federaţia Română de Fotbal! Iordănescu
încasează nu mai puţin de 8.400 de euro lunar de la FRF,
iar fostul selecţioner este pe picior de plecare din structurile
Federaţiei. Este ştiut deja că Iordănescu nu este într-o relaţie
bună cu Victor Piţurcă, iar acum se pare că nici cu Răzvan
Burleanu nu se înţelege foarte bine. De aceea, „Generalul"
este decis să-şi depună demisia de la FRF în cel mai scurt
timp. „Nu mă înţeleg cu nimeni din federaţie, nici cu Piţurcă,
nici cu Burleanu! Vor să mă dea afară! Dar o să plec eu, înainte să mă dea ei afară! Dacă vor fi alegeri la FRF, voi candida. Mă voi băga şi voi pune în aplicare programul lui Gică
Popescu”, ar fi dezvăluit Iordănescu apropiaţilor.
Egal cu Belgia. Echipa națională de juniori Under 17 a României a debutat cu un egal, scor 0-0 (0-0) în Turul de Elită
pentru Campionatul European, într-un meci disputat în Scoția,
la Greenock, contra selecționatei similare a Belgiei. După
acest meci, naționala Under 17 mai are de susținut două
partide în cadrul Turului de Elită de lângă Glasgow. Miercuri,
26 martie, este programată întâlnirea cu Bosnia, la Ayr, de
la ora 14:00, pentru ca pe 29 martie să aibă loc disputa cu
Scoția. Doar câştigătoarea grupei se califică la turneul final
al competiţiei, care va avea loc în Malta, în luna mai. Revenirea în țară va avea loc pe 30 martie.
Rusescu spre Franța. Raul Rusescu (25 de ani) are toate
şansele de a prinde un transfer de senzaţie la finalul acestui
sezon, dacă va menține nivelul prestaţiilor sale de la Braga.
Atacantul român a punctat din nou vineri, în meciul cu Rio
Ave (1-1), ocazie cu care a ajuns la cota 4 goluri în prima
ligă portugheză, iar numele său a apărut o dată în plus pe
prima pagină a site-urilor lusitane. „O Jogo" a preluat o informaţie din cotidianul „Diario de Sevilla”, potrivit căreia
Rusescu este în cărţi pentru un transfer la o formaţie din
Ligue 1, al cărei nume nu a fost însă divulgat. Astfel, în
vară, fostul stelist poate ajunge să se dueleze cu Ibrahimovic
şi Falcao, în cazul în care FC Sevilla, clubul de care aparţine,
va primi o sumă de transfer satisfăcătoare din Hexagon.
În acest moment, Braga are prima opţiune pentru cumpărarea atacantului, însă acesta se mai află şi în atenţia altor
câteva cluburi importante, precum Benfica, FC Porto, Sporting Lisabona şi AS Roma, astfel încât este greu de crezut
că echipa roş-albă va putea concura pentru a-l obţine definitiv pe Rusescu.

DIVERTISMENT
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Workshop la Muzeul
Casa Mureşenilor
Maestrul YUSAI SHOKOIN (Japonia) susţine,
în această săptămână ,
în Buşteni, Braşov şi Sinaia, 3 workshop-uri
despre tatting– arta dantelei cu suveica. Evenimentul a ajuns la ediţia
a IV-a.

Taur. Cineva nou apărut în viaţa ta va reuşi să schimbe lucrurile
în mai bine. Este o relaţie pozitivă, ceea ce înseamnă că vei
avea numai de câştigat. Ai grijă să nu îi dai cu piciorul.
Gemeni. Lucrurile sunt destul de ciudate astăzi, aşa că încearcă
să înţelegi cât poţi de mult ce se întâmplă în jurul tău. Comunicarea este destul de săracă, dar va reveni la normal.

Leu. Încearcă să ajuţi pe cineva astăzi, energia ta e făcută să
fie împărţită. Ar trebui să arunci o privire şi să vezi cine
are cea mai mare nevoie de tine.
Fecioară. Eşti pus/ă pe schimbări astăzi, poate fi vorba de
un gadget nou sau poate despre un nou job. Dacă reuşeşti
să ţii totul secret, atunci satisfacţia va fi uimitoare.
Balanţă. Ce simţi tu astăzi nu este cel mai frumoas sentiment
dar nu trebuie să te întristezi. Treci la faza următoare şi nu
te mai uita în urmă. E important să trăieşti prezentul!
celor trei ani, proiectul s-a
adresat unui număr de 400
persoane din oraşele Sinaia,
Buşteni şi Braşov, interesate
să-şi însuşească arta realizării
unor elemente de dantelărie
manuală folosind suveica cu
aţă sau mătase, şi şi-a propus
ca, la final, 40 să poată lucra
cu uşurinţă, iar 4 persoane să
predea această tehnică de lucru
celor interesaţi, continuând ast-

Astăzi, 25 martie 2014, la ora 18:00
la Centrul Cultural „Reduta” are loc
un spectacol de dans inedit. Spectacolul este definit prin dinamism şi origi-

fel tradiţia instituită de regină.
Sensei Yusai Shokoin va desemna persoanele care pot continua să ne descifreze această
minunată artă a dantelei lucrate
cu suveica. Ele se vor alătura
doamnelor recunoscute la noi
în ţară ca fiind specialiste în
dantela frivolité.
La acestă ediţie, rezervată
evaluărilor finale, sunt admise,
de asemenea, persoanele care

doresc să se iniţieze în tainele
tatting-ului şi vor să-l cunoască
pe maestrul Yusai Shokoin.
În anii anteriori, participanţii, elevi şi adulţi, au apreciat
iniţiativa muzeului şi a Ambasadei Japoniei de a oferi o alternativă a petrecerii timpului
liber practicând o îndeletnicire
atât de dragă Reginei Elisabeta.
Liana Adam

nalitate, a cărui varietate este dovedită
de stilurile foarte diverse de dans abordate – de la dansuri etno, dansuri
moderne, la dansuri clasice, contem-

porane, dansuri de caracter, dansuri
stil pop.
Biletele se găsesc la Centrul Cultural
„Reduta”. Costul biletului este de 5 lei.

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

DIVERGENT –PREMIERĂ–
40 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:15
HOTEL GRAND BUDAPEST –PREMIERĂ–
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00

DL. PEABODY ŞI SHERMAN –3D–
92 minute, Animaţie, SF
(D = dublat, S = subtitrat)
orele: 13:30 D, 15.30 D, 18:15 S
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:15, 20:15
DALLAS BUYERS CLUB
117 minute, Dramă, Biografic
ora: 21:45

NEBRASKA
115 minute, Aventuri, Dramă
ora: 16:45

Teatru
Teatrul Sică Alexandrescu
NIŞTE FETE – sala Studio, ora 19.00
de Neil LaBute
Regia: Gelu Colceag
Scenografia: Ştefan Caragiu
Cu: Gabriel Costea, Bianca Zurovski, Ligia Stan,
Viorica Geantă Chelbea, Iulia Popescu, Maria
Gârbovan, Marta Cimpoieşu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:15, 22:15

Film la Mansarda Casei Baiulescu
Centrul Cultural Englez, Mansarda Casei
Baiulescu, orele 17,00 – Seara filmului englez:

Scorpion. Astăzi este o zi perfectă pentru ordine şi disciplină.
Reorganizează-ţi cărţile, actele şi alte astfel de obiecte, iar
la finalul zilei vei avea mult mai multă încredere în tine.
Săgetător. Confuzia celor din jurul tău te va ajuta să îi convingi mult mai uşor să te urmeze. Situaţia e ciudată şi te
simţi profitoare, dar nu faci un lucru chiar atât de rău.
Capricorn. Astăzi vrei neapărat să închei ziua complet satisfăcut/ă. Din fericire, astrele sunt de partea ta şi te vor ajuta
să reuşeşti. Pe lângă multă muncă, apare şi puţin noroc
Vărsător. Nu îţi dai seama ce se petrece în jurul tău astăzi,
dar nu este sfârşitul lumii. Este doar una dintre acele zile în
care universul este mai misterios ca oricând. Ai răbdare.
Peşti. Trebuie să te cerţi astăzi cu şeful tău, şi nu va fi deloc
confortabil. Chiar dacă pare o concediere, vei fi surprinsă
de reacţia lui de după. Vei fi admirată pentru curaj.

Bancul zilei

Astăzi în Braşov

DRAGOSTEA E CHIMIE,
NU MAGIE
91 minute, Comedie, Dramă
orele: 18:00, 20:00

Berbec. Trebuie să încetineşti ritmul de la muncă şi să încerci
să te relaxezi, ai prea multe griji. Chiar dacă nu toate funcţionează cum ţi-ai dori, trebuie să ştii să faci faţă.

Rac. Oamenii nu prea te înţeleg astăzi, aşa că asigură-te că
vorbeşti cât de clar poţi. De asemenea, aşteaptă-te la o întâlnire romantică pe seară.

Spectacol de dans inedit în această seară la Reduta

ÎNDRĂGOSTIŢII MOR ULTIMII
123 minute, Dramă, Horror
ora: 14:00

Horoscopul zilei

Die Welle/Valul (Germania, 2008). Regia: Dennis
Gansel. Inatrea este liberă.
Expoziţii
Expoziţie de pictură, desen şi modelaj la Sala
„Siemens” a Centrului Cultural German Braşov
(str. Lungă nr. 31, etajul 1). Program de vizitare:
de luni până vineri, între orele 9:30 – 17:00.

Ion vine acasă beat criţă şi găseşte
uşa încuiată:
– Mărie, deschide uşa!
– Nu-ţi deschid Ioane, că eşti beat
– ...Mărie, deschide uşa!
– Nu-ţi deschid Ioane!
– Mărie, am un buchet de tran-

Sudoku

Expoziţia „Urmele mocanilor săceleni în
Dobrogea” la Muzeul de Etnografie (Bulevardul
Eroilor, nr. 21 A.) Preţ: adulţi: 5 lei; pensionari:
3 lei; elevi/studenţi: 1,5 lei.
Conferinţe la Biblioteca Judeţeană
Conferinţele practice
pentru tineri Bookland Evolution la
Biblioteca Judeţeană
Braşov.
La conferinţe vor
participa speakeri
dintre oameni de
succes în cariera profesională, printre care se
numără Sorin Peligrad, Ioana Maria Lupaşcu, şi
Laurian Mantea. Întâlnirile vor avea loc în Sala
mare de lectură, sediul central, etaj I, de la ora
18.00. Intrarea este liberă.

dafiri pentru cea mai frumoasă femeie din lume. Auzind acestea,
Maria, extrem de încântată, deschide uşa, însă îl vede pe Ion cu
mâinile goale.
– Şi buchetul de trandafiri unde e?
– Da’ unde e cea mai frumoasă
femeie din lume!?

5
2 8
3 8

7 1
5 8
3

3
7 1

4
2 3 1
5
4 9
4

6
9 5
5 1

6 1
6 5
5

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

Atelierul se va desfăşura în
Braşov la Muzeul „Casa Mureşenilor”, joi, 27 martie
2014, între orele 11.00–13.00.
Participarea este gratuită, pe
baza înscrierii nominale, la
adresa Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, Piaţa Sfatului nr.
25, tel. 0268.477.864 sau email casa_muresenilor@yahoo.com. Numărul maxim de
participanţi: 20 persoane. Materialele necesare desfăşurării
activităţii vor fi puse la dispoziţie de dl. Yusai Shokoin.
Maestrul Yusai Shokoin şi
echipa sa din Japonia au dorit
aducerea în atenţia publicului
din ţara noastră a pasiunii Reginei Elisabeta a României,
aceea de realizare a dantelei
lucrate cu suveica. În decursul

Marţi

25 martie 2014

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Un strigăt de alarmă

„Soarta precară a funcţionarilor publici şi fără precedent în analele gospodăriei
statului, astăzi a ajuns un fel
de sacrilej.
Dupăce s’au ciuntit lefurile
îngrozitor, s’au majorat impozitele, ca pe vremea
Turcilor, până la ruina
contribuabililor, s’au făcut încadrări şi pensionări forţate, ilegale şi
s’a luat pâinea din gura familiilor româneşti, ca să se înfrupte gurile nesăţioase ale
şoviniştilor maghiari, cari n’au
depus jurământ de fidelitate
statului nostru, s’a oprit achitarea funcţionarilor pe motiv
că nu sunt bani în visterie.
Sub nici un guvern nu s’a
mai pomenit o asemenea ha-

rababură în trebile statului,
un asemenea dezastru economic şi financiar, care repercusionează nu numai asupra
întregei vieţi cotidiene, dar
pune însăşi situaţia Ţării
într’un joc echivoc, primej-

dios pentru siguranţa ei. Ne
face impresia că actualul guvern, în schimbul meschinelor
interese electorale de partid,
precupeţite ieftin cu faimoasele pacturi intra-minoritare;
şi-a încărcat ignoranţa cu desconsiderarea cea mai vinovată
a tuturor intereselor superioare ale naţiunii.

Bunăoară a doua armată a
Ţării: funcţionărimea, nu a
fost plătită pe lunile Ianuarie
şi Februarie, deşi legea prevede apriat achitarea salariilor la 1 ale fiecărei luni.
Consecinţele? Revoltă în sânul acestei masse de
flămânziţi şi candidarea lor la un faliment
moral inevitabil. Învăţătorii au ajuns să cerşiască pe drumuri, slujitorii
dela oficiile publice să fie daţi
afară din case, neputându-şi
plăti chiriile la timp; ba chiar
şi magistratura este pusă
într’o dificilă postură. Mai
vreţi ceva?!
Iată însă o scuză a puternicilor zilei, destul de caraghioasă şi inutilă: Repară greşelile

Dezbatere privind cimitirul oraşului
În şedinţa Magistratului
Braşov din 22 martie 1900,
s-a dezbătut, printre alte probleme edilitare şi chestiunea
înfiinţării unui cimitir central.
Senatorul Schnell lua cuvântul explicând utilitatea acestuia şi făcea propunerea ca
pe locul câştigat de oraş pentru acest scop să se înfiinţeze

şi să devină funcţional până
la 1 septembrie 1903 un cimitir. Locul, în suprafaţă
de 25 de jugăre, era situat între gara principală şi gara din
Bartolomeu. Se aducea argumentul că din cele 17 de cimitire existente la Braşov, 5
dintre ele ar urma să se închidă până în anul 1905, iar
celelalte 12 cimitire să fie închise în următorii 10 ani, astfel că noul cimitir ar asigura

loc de înmormântare tuturor
confesiunilor religioase. S-au
exprimat împotriva acestei
hotărâri protopopul Baiulescu, avocatul Adam şi doctorul
Zakarias, opiniile lor însă au
fost în minoritate.
În final a fost adoptată propunerea Magistratului cu
adaosurile comisiei permanente.
Gazeta de Transilvania,
nr. 58, 12/25 martie 1900

fostelor guverne din trecut?!
Mersi, aşa reparaţii pe spinarea şi în detrimentul populaţiei
nevoiaşe româneşti.
Să caute aiurea adepţi ai
astorfel de principii diabolice!
De doi ani de zile această politică distructivă! Repară şi
echilibrează mereu, zise deficite în bugetul statului şi
cine ştie cât va mai dura aceste reparări, cari nu vor clădi,
decât castele de iluzii pe temelii de furtuni...
Aşa stând lucrurile Înalta
Regenţă este datoare să apuce
taurul de coarne cât mai repede şi să hotărască sfârşitul
acestui compromis, care ne’a
amărât viaţa şi a devenit revoltător de insuportabil”.
Carpaţii – Anul X, nr. 522;
Duminecă, 16 Martie 1930
Guvernul caută şi astăzi
surse pentru majorarea salariilor profesorilor, a medicilor, a funcţionarilor... Fac
promisiuni, dar le amână de
la o lună la alta... S-au luat
multe decizii greşite şi-n trecut; dar de ce nu se trece
odată la fapte?...
Cine este vinovat pentru starea actuală a societăţii?!... În
timp ce autorităţile îşi pasează
vina, oamenii talentaţi şi profesionişti ne pleacă... Şi ne mai
mirăm de ce lucrurile sunt aşa
cum sunt în ţara noastră...
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Din presa maghiară
Depozitul de mobilă Schiesser
Una dintre
cele mai dezvoltate ramuri
ale industriei
braşovene
este cu siguranţa industria mobilei.
De acest fapt
sunt convinşi turiştii, plimbându-se pe strada Porţii, prin
expoziţia de mobilier din vitrinele magazinelor de mobilă.
La nr.54 se găseşte magazinul şi depozitul lui Schiesser
Paul. Fabrica lui de mobilă s-a înfiinţat în 1872 şi este
una dintre cele mai vechi fabrici din Braşov. Mobila fabricată aici reflectă cunoştinţele şi experienţa persoanelor
care proiectează şi execută produsele, iar lanţul de magazine deschise reflectă aprecierea clienţilor.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Şcoala particulară de muzică Honigberger
Nivelul ridicat al vieţii muzicale braşovene a condus la
necesitatea înfiinţării mai multor instituţii artistice care
aveau rolul de a dezvolta cultura muzicală în oraş.
În acest context a luat fiinţă şi şcoala de muzică şi cânt
Honigberger, fiind cea mai apreciată în acest moment.
Şcoala este condusă de cântăreaţa de operă Helén Honigberger şi de profesorul Emil Honigberger, dirijorul Corului Maghiar Braşovean.
Helen Honigberger a studiat muzica în străinătate, a cântat la opera din Elberfeld şi Köln, apoi la Opera Regală
de la Budapesta. A concertat în marile oraşe din Europa,
bucurându-se de un succes deosebit. În 1912 se întoarce
la Braşov.
Emil Honigberger a studiat la Berlin, München şi în alte
centre muzicale, iar sub conducerea lui Corul Maghiar Braşovean a ajuns printre cele mai cunoscute coruri din ţară.
Astfel se poate afirma că elevii acestei şcoli de muzică
cu siguranţă vor primi cea mai bună educaţie şi pregătire
muzicală din oraş.

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

Cristina Baciu

Dinu Eva

„Noul Paganini” în concert la Braşov
Jan Kubelik, un mare virtuos al viorii, considerat
de către toţi criticii muzicali de un talent şi o genialitate înnăscută şi apreciat drept „noul Paganini”,
venea la Braşov în 30 martie 1900, pentru susţinerea
unui concert la Reduta. Alături de el, mai concertau
cântăreaţa de operă Dora Lichtenstein şi pianistul
Ludovic Schwab – profesor la Conservatorul din
Praga. Biletele puteau fi procurate de la Librăria
Hiemesch din Târgul Grâului (Piaţa Sfatului).
Gazeta de Transilvania,
nr. 58, 12/25 martie 1900
Mihaela Lupu

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii
9. Magazinele
2. Consiliul Judeţean Braşov
◾ Elit – Rost Com
3. AJOFM Braşov
◾ Rapid
4. Spitalul Judeţean Braşov
◾ Prodlacta
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Vel Pitar
6. Casa de Asigurari de Sănătate
◾ Carmolimp
7. Maternitatea Braşov
10. Chioşcurile
8. Spitalul CFR
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Automobil dotat cu internet,
acum şi în România
Marca Lexus a introdus
în echiparea standard,
pentru toate modelele
din gamă, o dotare în
premieră pentru piaţa
auto din România.

clus traficul de date în regim
roaming), potrivit topgear.ro.

Începând de luna trecută
orice model Lexus este oferit
cu Lexus Hotspot în echiparea
standard. Router-ul W-LAN
este oferit împreună cu trafic
de date pentru o perioadă de
1 an, în limita a 2 GB/lună,
trafic disponibil numai pe teritoriul României (nu este in-

Conectivitatea permanentă la internet – asigurată prin intermediul Lexus
Hotspot – vine să completeze
oferta de care clienţii Lexus
beneficiază încă de la nivelul
standard: cinci ani garanţie
(cea mai lungă perioadă de
garanţie oferită pe piaţa premium) şi cinci ani Lexus Euro
Assistance (cel mai cuprinzător pachet de mobilitate din
piaţă inclus la livrarea unui
model nou – criteriu combinat

Volkswagen va decide în curând
dacă va construi o maşină ieftină
Consiliul director de la grupul auto german Volkswagen
urmează să decidă săptămânile
următoare dacă aprobă proiectul vizând o maşină ieftină destinată pieţelor emergente,
informează un articol publicat
în revista germană „Manager
Magazine”.
Conform acestei publicaţii,
directorul general de la Volkswagen, Martin Winterkorn, a
decis să nu utilizeze mărcile

care există deja în portofoliul
grupului, precum Škoda sau
Seat, optând în schimb în
favoarea unui nou brand.
Aceasta ar urma să fie cea de
13-a marcă a grupului, iar primul model ar urma să debuteze
pe piaţă la finele lui 2016 şi începutul lui 2017, la un preţ de
cost de maxim 7.500 de euro.
De asemenea, „Manager
Magazine” susţine că Martin
Winterkorn ar dori să testeze

noul brand mai întâi în China,
unde autovehiculul ar urma să
fie construit la una din facilităţile de producţie deţinute de
VW cu partenerii chinezi
SAIC şi FAW. În cazul în care
noul brand va avea succes în
China, VW ar putea să-şi îndrepte atenţia şi spre alte pieţe
unde doreşte să dobândească
o prezenţă semnificativă, în
special în India şi în unele ţări
din Asia de Sud-Est.

Rabla 2014: Au început înscrierile
producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor
Producătorii, importatorii şi
distribuitorii de autovehicule
care doresc să se înscrie în
Programul „Rabla” din acest
an se pot înscrie în program
până pe data de 28 martie.
Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că, începând de ieri, 24 martie
condiţiile de participare la Programul „Rabla 2014”, precum
şi documentele pe care trebuie
să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în Ghidul de finanţare a Programului
de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional publicat pe siteul AFM, la secţiunea aferentă
Programului. Pentru Programul „Rabla 2014” vor fi alocate 20.000 de tichete valorice,

din care 17.000 pentru persoane fizice, iar restul pentru
pentru persoane juridice şi instituţii publice. Bugetul alocat
pentru acest an este de 140 de
milioane de lei.
Proiectul privind derularea
programului „Rabla 2014”
prevede ca posesorii de autovehicule cu o vechime mai
mare sau egală cu opt ani îşi
vor putea achiziţiona, în 2014,
o maşină nouă prin programul
„Rabla” pe baza unui tichet valoric în sumă de 6.500 de lei,
care se va aloca electronic.
Pentru a stimula achiziţionarea maşinilor care poluează
mai puţin mediul, se va oferi
posibilitatea acordării, pe lângă prima de casare, a unui

eco-bonus în valoare de 500
de lei în următoarele situaţii:
achiziţionarea unui autovehicul nou, încadrat în norma de
poluare Euro 6, achiziţionarea
unui autovehicul nou, al cărui
motor generează o cantitate
de emisii de CO2 mai mică
de 100 g/km, respectiv achiziţionarea unui autovehicul
nou, cu sistem de propulsie
hibrid.
Ministrul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, Attila
Korodi, a declarat, la finalul
săptămânii trecute, că Programul „Rabla” va debuta în jurul
datei de 1 aprilie, iar specula
cu tichete valorice va dispărea
odată cu repartizarea electronică a acestora.

de acoperire şi durată).
Sistemul Lexus Hotspot
este un dispozitiv proiectat
special pentru maşină, alimentat la baterie, cu o dublă-antenă ce asigură trafic la viteze
ridicate, îmbunătăţeşte recepţia semnalului şi minimizează
problemele efectului Doppler.
Prin intermediul său se pot
conecta simultan prin wireless
la internet până la 5 dispozitive (telefoane mobile, tablete,
laptop-uri, sisteme de joc etc.)
iar garanţia oferită pentru
acest dispozitiv original este
de 3 ani, termen specific tuturor accesoriilor Lexus.

România, în topul mondial al producătorilor auto
Producţia modială de vehicule s-a ridicat anul trecut la
87,2 milioane de unităţi la nivel global, cu 3,6% mai multe
decât în 2012, potrivit primelor cifre bazate pe informaţiile
locale şi colectate de Organizaţia Internaţională a Constructorilor de Autovehicule, citate de autoindustry.ro.
Cel mai mare volum de vehicule a fost produs în China,
o ţară în care sunt construite, în fiecare zi, un sfert dintre
vehiculele lumii, un volum egal cu cel produs de SUA şi
Japonia la un loc. În plus, China a cunoscut o creştere
de 14% faţă de anul trecut, în timp ce mai multe ţări cu
producţie semnificativă au construit mai puţine maşini
(Japonia, India, Canada, Rusia).
România se află abia pe poziţia 26 în lume, cu un total
de 411.000 vehicule construite, o creştere de peste 20%,
după ce în 2012 producţia se ridica la numai 337.765
vehicule. Din păcate, volumul scăzut de vehicule comerciale (38 de unităţi) şi ritmul redus al uzinei de la Craiova
ne păstrează în eşalonul doi în Europa, unde cele două
ţări ale fostei Cehoslovacia construiesc anual, împreună,
peste 2 milioane de autovehicule. În clasamentul pe continent, ţara noastră se află pe locul 10, în urma Poloniei
şi Belgiei.

Ce maşini second hand au preferat românii la început de an
În primele două luni ale anului 2014, s-au înmatriculat
în România circa 30.000 de autoturisme second hand,
potrivit datelor Poliţiei. De peste trei ori mai mult decât
înmatriculările de maşini noi. 8.683 de maşini second
hand Volkswagenau fost înmatriculate în România în primele două luni ale anului, cu peste 2% mai mult decât
în aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe locul doi este
Opel, cu 5416 de maşini second hand înmatriculate în
România în primele două luni ale anului, cu aproape 5%
mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Pe locul trei se situează Ford, cu 3581 de maşini second
hand înscrise în circulaţie în România.

