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Evacuații din
Răcădău, buni
de plată

Canalele din
Brașov, curățate
cu excavatorul

Sărbători din...
turtă dulce la
Brașov

Brașovul va avea spital regional

Visul devine realitate!
Brașovul va avea spital re-
gional, unitate sanitară mul-
tidisciplinară care va avea și
serviciu de urgență. În acest
sens, săptămâna trecută, s-
au făcut pași importanți la
nivelul Comisiei de Dezvol-

tare a Senatului. Aceasta

a dat aviz favorabil pentru
suprafața de teren pe care
se va construi noua unitate
medicală. Astfel, aproape
12 hectare vor trece din pro-
prietatea Institutului Carto-
fului, în administrarea și
proprietatea Primăriei Bra-
șov. La această suprafață se

adaugă opt hectare aflate
deja în proprietatea muni-
cipalității. 

Astfel, noul spital regional
ar urma să fie construit pe
o suprafață totală de aproa-
pe 20 de hectare, în cartierul
Bartolomeu.  „Sunt absolut
convins că acest proiect va

deveni lege de la finalul
acestui an. Din ianuarie
vom începe să depunem
amendamente la legea bu-
getului pentru studii de fe-
zabilitate, pentru proiecte
tehnice și pentru tot ce este
în spatele unei asemenea
investiții enorme”,a decla-
rat, pentru BrașovTV.com,
medicul Florin Orțan. De
serviciile noului spital, care
va fi funcțional în cel mai
scurt timp posibil, vor be-
neficia peste un milion de
persoane. 

Totodată, pacienții din
Brașov nu vor mai fi nevoiți
să parcurgă sute de kilo-
metri până la unități medi-
cale specializate din Cluj,
Târgu Mureș sau București
și să cheltuie bani pentru
cazare, în cazul unor
afecțiuni care, în prezent,
nu pot fi tratate în spitalele
din Brașov. 

continuare în pag 3

Nu mai puțin de 12 apeluri s-
au înregistrat într-o singură
noapte la serviciul de urgență
112. Toți cei care au sunat la nu-
mărul unic au semnalat faptul
că au văzut un urs prin oraș. 

Primul apel a fost efectuat
sâmbătă, în jurul orei 19:00. Un
urs a coborât din pădure în lo-
calitatea Fundata. La scurt timp,
un alt urs a fost văzut în cartierul
Răcădău, la tomberoanele de
gunoi de pe strada Jepilor.
Prezența ursului a fost semna-
lată și în alte zone ale orașului,
de exemplu pe Calea București
și pe câteva străzi din cartierul
Astra. La trei dintre cazuri au
fost direcționate efective din

cadrul Grupării Mobile de Jan-
darmi. Ursul și-a făcut apariția
și la cabana Postăvarul. Aici ani-
malul sălbatic a încercat să intre
în cabană. Ușa imobilului a fost
distrusă. Potrivit jandarmilor

brașoveni, în zonă erau în jur
de 50 de turiști. Din fericire ni-
meni nu a fost rănit. De altfel,
animalul a dat târcoale cabanei
toată noaptea de sâmbătă spre
duminică.        Râzvan IANCU

Noaptea urșilor! 12 alerte la 112
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La începutul lunii octom-
brie, locatarii unui bloc din
cartierul Răcădău au fost
evacuați. Măsura s-a luat
după ce expertiza tehnică a
dovedit că blocul este în pe-
ricol să se prăbușească, din
cauză că structura de rezis-
tență este serios afectată.
Unele familii au ajuns la Cen-
trul pentru persoane vârstni-
ce din cartierul Noua. 

Oamenii au aflat, acum, cât
trebuie să plătească pentru
cazare. O hotărârea a Consi-
liului Local a fost definitivată
după ce s-au luat în calcul
cheltuielile de întreținere pe
care le are o familie pe timpul
iernii. Chiriile sunt cuprinse
între 150 și 240 de lei. „Mu-
nicipalitatea s-a gândit că
persoanele evacuate din
cartierul Răcădău ar fi tre-
buit oricum să plătească
utilitățile în această perioa-
dă.  Am făcut un calcul esti-
mativ pentru a recupera

aceste sume, care vor fi uti-
lizate pentru întreținerea
vârstnicilor. Sumele au fost
estimate la aproximativ  240
de lei pe lună pentru o per-
soană care locuiește singură
în cameră și la aproximativ
150 de lei pe lună pentru
persoanele care locuiesc
câte două în cameră”,  a de-

clarat Mădălina Crăciun, di-
rector adjunct al Direcției de
Servicii Sociale Brașov. Cen-
trul pentru persoane vârstni-
ce din Noua a găzduit 14
persoane din blocul situat în
Răcădău, dar au mai rămas
doar 11. Autoritățile și-au pro-
pus să înceapă, săptămâna
aceasta, lucrările de reabili-

tare la blocul din Răcădău.
Acesta are 20 de locuințe. Po-
trivit expertizei întocmite în
acest caz, s-a constatat exis-
tenţa unui gol rezultat în
urma prăbișirii terenului, la o
adâncime de 4,5 metri sub
fundaţie şi la o lungime de 4
metri.

Marian STOICA

Accident feroviar în Brașov!
O dubă a lovit în plin un tren
ale cărui vagoane erau încărcate
cu motorină. Accidentul s-a pro-
dus la trecerea la nivel cu calea
ferată din cartierul Bartolomeu.
Șoferul unei dube a ignorat
semnalele acustice și luminoase,
nu a oprit și a lovit un tren. Con-
ducătorul auto s-a ales doar cu
răni ușoare. Ambele treceri la
nivel cu calea ferată au fost blo-
cate de garnitura feroviară, dar
oamenii au găsit, totuși, soluția

pentru a ajunge în cartierul Bar-
tolomeu: au urcat în trenul de
marfă și au coborât pe partea
opusă. Transportul în comun a
fost și el paralizat. Autobuzele
care ar fi trebuit să treacă peste
calea ferată au fost oprite mai
bine de două ore. La fața locului
a fost mobilizată și o autospe-
cială cu apă și spumă, pregătită
să intervină în caz de nevoie, în
condițiile în care vagoanele tre-
nului erau încărcate cu moto-
rină.                    Marian STOICA

Accident mai puțin obișnuit

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA BraşovTV 
07:25 GRAMATICA
07:30 ZODIAC  
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
13:30 ZODIAC
14:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV 
18:30 BRAȘOVUL ACTUAL

19:00 Ştiri BRAȘOV TV 
19:20 „5 mINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV 
20:20 5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV 
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”

21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAŞOVUL ACTUAL

mARŢI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
19:00 Ştiri BRAȘOV TV

19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT

mIERCURI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV

18:30 BRAȘOVUL ACTUAL
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     BRAŞOVUL ACTUAL

JOI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 EXCLUSIV
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 EXCLUSIV
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 EXCLUSIV
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 EXCLUSIV

22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 EXCLUSIV
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     EXCLUSIV

SÂmBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRASOVUL ÎN DIRECT
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC

19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSPECTIVA 

„5 mINUTE DE POVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 gRAmATICĂ
21:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
22:00 iSPORT
22:30 EXCLUSIV
23:00     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
23:25 GRAMATICĂ
23:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”

DUmINICĂ
09:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 

09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRASOVUL ÎN DIRECT
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC
19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSPECTIVA 

„5 mINUTE DE POVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 ZRETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 GRAMATICĂ
21:30 RETROSPECTIVA 

„5 mINUTE DE POVESTE”
22:00 iSPORT
22:30 EXCLUSIV
23:00     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
23:25 GRAMATICĂ
23:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”

TELEVIZIUNEA TUTUTOR BRAȘOVENILORPROgRAm Braşov      TV
VINERI

07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 EXCLUSIV
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 EXCLUSIV
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 EXCLUSIV
10:00 Ştiri BRAȘOV TV

10:30 EXCLUSIV
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 EXCLUSIV
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 EXCLUSIV
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 iSPORT
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 iSPORT
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 iSPORT
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 iSPORT
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 iSPORT
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 iSPORT

Evacuații din Răcădău, buni de plată

Dosar cu 11 inculpați, printre
care și un cetățean străin, pe
masa procurorilor DIICOT
Brașov. Anchetatorii au descins
în 15 locații, după 3 acțiuni de
prindere în flagrant. Monito-
rizarea grupării infracționale a
început la finele lunii aprilie,
Rând pe rând, suspecții au
ajuns pe mâna procurorilor
DIICOT Brașov. 7 sunt arestați,
3 sunt cercetați sub control ju-
diciar, iar o persoană este
reținută. Inculpați importau
stupefiante, în special din Spa-
nia. Drogurile fie ajungeau di-
rect la Brașov, fie treceau prin
București, unde are locuința
unul dintre făptași. Procurorii
brașoveni au ridicat 1 kg de
cannabis, 200 de grame de
hașiș, dar și 40 de grame de

cocaină. Până să fie prinși,
inculpații vindeau cannabis la
prețuri cuprinse între 40 și 60
de lei gramul, hașiș la prețul
de 50 de lei pe gramul, iar co-
caină la prețuri cuprinse între
100 și 150 de euro gramul.
Principalii clenți au vârste cu-
prinse între 18 și 25 de ani.
Drogurile erau vândute ca în
filmele americane, în sistem
“home delivery”, categoriile
de stupefiante disponibile fiind
prezentate clientului, pe cate-
gorii, la ușa locuinței. Procurorii
au indisponibilizat, în urma
perchezițiilor, suma totală de
53 de mii de lei, în diverse val-
lute. Inculpații riscă ani grei de
închisoare, în cazul în care vor
fi găsiți vinovați.  

Amelia VULCU

Cocaină și cannabis, vândute
ca în filmele americane

A fost prelungit programul la Registrul Auto Român
Vești bune pentru toți

șoferii!  A fost prelungit
programul de lucru la Re-
gistrul Auto Român. Mo-
dificarea a fost luată de
conducerea RAR ca urma-
re a numărului mare de
solicitări din partea clien-

ților, care se programează
pentru obținerea actelor
necesare în vederea pri-
mei înmatriculări a vehi-
culelor second-hand.  

În toate reprezentanţe-
le Regristrului Auto Ro-
mân se va lucra în fiecare

sâmbătă, între orele 08:00
și 14.00, cu excepţia zile-
lor de 2, 23 și 30 decem-
brie 2017. 

Pentru informații supli-
mentare aveți la dispo-
ziție și Sistemul call center
naţional unde vă puteți

face programare în orica-
re dintre reprezentanţele
RAR. Numărul unic 021/
9672, dar aveți la dispo-
ziție și  varianta progra-
mării online pe  site-ul
www.rarom.ro.

Amelia VULCU
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Brașovul va avea spital regional

continuare din pag. 1
În ultima ședință de Guvern,

Brașovul a fost inclus în Master
Planul de Sănătate. Mai exact,
a fost aprobată, printr-un me-
morandum, construirea unui
număr de cinci spitale rego-
nale la Brașov, Timișoara, Târ-
gu Mureș, Constanța și Brăila

sau Galați. Actul normativ va
ajunge, săptămâna aceasta,
în plenul Senatului. Unul din-
tre inițiatorii proiectului, se-
natorul PSD de Brașov Florin
Orțan, este convins că actul
normativ va fi adoptat. Mai
mult, Orțan este sigur că, până
la finalul anului, legea va fi pro-

mulgată de președintele Klaus
Johannis. „Parlamentarii de
Brașov, reprezentanții Pri-
măriei și cei ai Prefecturii au
inițiat un proiect de lege pen-
tru identificarea și trecere în
domeniul public al terenului
necesar pentru construirea
unității medicale. Acest pro-
iect a primit aviz favorabil,
în unanimitate, de la Comisia
de Dezvoltare a Senatului și
va intra în plen zilele acestea.
Acolo va fi votat cu certitu-
dine și sunt absolut convins
că acest proiect va deveni
lege de la finalul acestui an.
Vom începe, din ianuarie, să
depunem amendamente la
Legea bugetului pentru stu-
dii de fezabilitate, pentru

proiecte tehnice și pentru tot
ce este în spatele unei ase-
menea investiții enorme”, a
explicat medicul Florin Orțan.  

Peste un milion de persoa-
ne vor beneficia de serviciile
noului spital. Doctorul Florin
Orțan crede că unitatea me-
dicală nu ar trebui să se reali-
zeze având ca obiectiv ame-
najarea unui număr cât mai
mare de saloane sau de paturi,
ci ar trebui, în primul rând, să
ofere servicii performante,
investigații moderne și apa-
ratură de ultimă generație.
„Medicina modernă nu gra-
vitează, ca acum 25 de ani,
în jurul numărului de paturi,
ci în jurul tehnologiei. Cel mai
mare spital de boli cardio-
vasculare de la Bad Krozin-
gen, unde se face transplant
cardio-pulmonar şi se reali-
zează 3.500 de operaţii pe
cord deschis pe an, are doar
45 de paturi. În medicina mo-
dernă, spitalul nu este o uni-
tate medico-socială unde ne
ducem bunica vara când ple-
căm în concediu. Aici nu tre-
buie să fie foarte multe pa-
turi. Spitalul regional este
depozitarul unei competențe
superioare, care nu se poate
obține decât în condițiile me-
dicinei viitorului, care se

axează pe spitalizări scurte,
cu tehnologii de vârf, de ul-
timă generație. Dacă ne con-
centrăm pe calitate și nu pe
cantitate, atunci cu siguranță
vom atrage și medici foarte
bine pregătiți, care vor dori
să lucreze într-un mediu pro-
fesionist, modern”,a explicat
senatorul Florin Orțan.  Pentru
proiectul noului spital se iau

în calcul mai multe surse de
finanțare. 

Unitatea va fi construită cu
fonduri de la bugetul de stat,
de la municipalitate, contrac-
tarea unor împrumuturi, dar
și cu bani europeni. Primăria
Brașov a alocat, deja, din bu-
getul local, 1,5 milioane de lei
pentru realizarea studiului de
fezabilitate. BrașovTV.com

• Susținere pentru medicii de familie
Recentele proteste ale medicilor de familie, care și-au

strigat nemulțumirile în stradă, în mai multe orașe din
țară printre care se numără și Brașovul, nu l-au lăsat indi-
ferent pe senatorul PSD Florin Orțan. Acesta dă asigurări
că va fi schimbată legislația. „Medicii vor putea activa, de
anul viitor, în regimul societăților de interes economic ge-
neral, în condițiile unei legi aflate în Parlament. De la urmă-
toarea încheiere a contractelor-cadru, din martie 2018, lu-
crurile se vor schimba. Fiind societăți de interes economic
general vor putea primi bani în afara serviciilor. Vor primi
fonduri de la buget chiar și pentru dotări și salarizare, în
condiții bine precizate”, a explicat medicul Florin Orțan.

Daune record de 1,5 milioane de euro! 

Însărcinată în luna a
opta, Iulia Ganea a fost lo-
vită pe o trecere pentru
pietoni din localitatea Cri-
stian. După doi ani de la
producerea teribilului in-
cident, Tribunalul Ilfov a
decis ca familia tinerei să
primească despăgubiri
morale în valoare de 1,5
milioane de euro.

Soțul Iuliei, paramedicul
Laurențiu Ganea, a cerut
daune în valoare de trei mi-
lioane de euro. Magistrații
au hotărât ca familia să pri-
mească doar jumătate din
sumă. Laurențiu Ganea a
contestat decizia Tribuna-

lului Ilfov. Între timp, starea
de sănătate a Iuliei continuă
să fie una precară. „Noi am
cerut daune de peste 3 mi-
lioane de euro, judecătorul

a considerat că 1,5 milioa-
ne de euro este de ajuns.
Este o sumă într-adevăr
mare, dar ţinând cont de
nevoile Iuliei aceşti bani
sunt buni, dar nu cred că
sunt suficienţi. Noi vrem
să plecăm în străinătate,
pe termen lung, la o clini-
că privată, iar cheltuielile
sunt foarte mari. Dacă
plecăm pentru un an, doi,
practic toţi banii se vor
duce acolo. Nimeni nu îmi
garantează că Iulia îşi va

reveni, dar eu am obligaţia
să încerc. Ea cât trăieşte
are o şansă şi vom trage de
ea. Deci nu abandonăm
lupta”, a declarat Laurenţiu

Florin Ganea.
Cel care a lovit-o pe Iulia

chiar pe trecerea pentru
pietoni este Liviu Neculicio-
iu, funcționar public la Pri-
măria Cristian. 

Procesul în care acesta
este judecat pentru vătăma-
re corporală a început în
luna septembrie, la Judecă-
toria Brașov. 

Copilul nenăscut al Iuliei
a murit în urma accidentu-
lui, iar pentru acea faptă,
Neculicioiu a fost condam-
nat la doi ani și patru luni de
închisoare. În luna mai a
acestui an a fost, însă, elibe-
rat condiționat. 

Marian STOICA

Iulia Ganea are nevoie zilnic  de fizioterapie

Neplata contribuţiilor de către
angajator va fi infracţiune

Angajatorii care nu plă-
tesc contribuţiile angajaţilor
după intrarea în vigoare a
ordonanţei de urgenţă pri-
vind transferul acestor con-
tribuţii în sarcina salariaţilor
se vor face vinovaţi de in-
fracţiune. Declarația îi
aparține liderului social-de-
mocrat Liviu Dragnea.   

Dragnea a precizat că
prevederile cu privire la ca-
lificarea neplăţii contribu-

ţiilor drept infracţiune vor
fi cuprinse în Ordonanţa pe
care urmează să o adopte
Guvernul sau, în caz contrar,
vor fi adoptate printr-o lege
în Parlament. „Vor fi în Or-
donanţă sau în Parlament.
Posibil să fie în Ordonanţă.
Ei vor aproba azi, nu ştiu
exact forma finală, dar
principiul este discutat şi
acceptat în coaliţie", a ex-
plicat Dragnea.          A.V.

Cerșetori bătuți și jefuiți în Gara
Brașov, de un fost pușcăriaș

Principalul suspect are 37
de ani și a fost eliberat din în-
chisoare cu doar câteva zile în-
ainte de comiterea faptelor.
Bărbatul a pus ochii pe copiii
care cerșeau în zona stației CFR
Brașov. Pe doi dintre ei, de 13,
respectiv 14 ani, i-a bătut și i-a
obligat, timp de două luni, să-
i dea toți banii câștigați din
cerșetorie. Speriați, copiii au
executat ordinul și au ajuns,
practic, să cerșească pentru fos-
tul pușcăriaș. Acum, bărbatul
a fost reținut de polițiști și pro-

pus pentru arestare. Un jude-
cător de drepturi și libertăți de
la Judecătoria Brașov a decis să
emită mandat de arestare pre-
ventivă pentru 30 de zile.
Nemulțumit, inculpatula for-
mulat contestație. Inculpatul,
care are la activ mai multe con-
damnări pentru furturi, tâlhării
și alte fapte comise cu violență,
beneficiază, în dosarul în care
este arestat, de prezumția de
nevinovăție până când magis-
trații vor pronunța sentința de-
finitivă.                                     A.V.



Atunci când este frig afară
cu toții avem grijă să ne îm-
brăcăm mai bine, să ne pu-
nem fulare, să ne încălțăm
corespunzător sau să ne pu-
nem mănuși pentru a ne
menține mâinile calde. 

Dar să nu uităm că și ochii

sunt afectați de vremea ge-
roasă.

Cele mai frecvente pro-
bleme cu care ne putem
confrunta sunt următoa-
rele:

1.Ochi uscați 
Vremea rece și vântul des-

eori pot cauza o uscare mai
rapidă a ochilor, iar în condiții
extreme ochii nu pot să își
mențină nivelul de hidratare
confortabil. De asemenea,
datorită încălzirii din locuințe
sau din birou, nivelul de umi-
ditate ambiental scade,
având o influență și asupra
hidratării ochilor. Ce putem
face?

- Este bine să ne protejăm
ochii cu ochelari când suntem
afară, mai ales când bate vân-
tul sau când practicăm spor-

turi de iarnă. 
- Pentru a menține umidi-

tatea ambientală putem folosi
umidificatoare, aspect benefic
și pentru sinusuri, mai ales în
timpul unor răceli. 

- Omega-3 ne ajută să ne
menținem lacrimile sănătoa-
se, și este bine să mărim apor-
tul, de exemplu folosind uleiul
de pește 

- Hidratarea este foarte im-
portantă, iar iarna datorită
efortului organismului de a își
menține temperatura optimă,
ne dezhidratăm mai repede.
Un pahar de apă în plus ne
poate ajuta.

- În urma recomandării
unui optometrist, folosirea la-
crimilor artificiale este de aju-
tor. De asemenea, trebuie să
acordați o atenție deosebită

medicamentelor pe care le
folosiți, deoarece antiinflana-
toarele, antihistaminicele sau
anticoncepționalele reduc abi-
litatea producerii lacrimilor.

2.Lăcrimarea abunden-
tă

Pe de altă parte, unii dintre
noi ne confruntăm cu lăcri-
mări mai intense atunci când
este frig. Acest lucru poate
fi destul de deranjant, deoa-
rece lacrimile încețoșează
vederea.

- Asemeni ochilor uscați,
este de preferat să ne protejăm
ochii cu ochelari de soare și
să folosim lacrimi artificiale
lubrifiante

- Mare atenție la servețelul
sau batista cu care vă ștergeți
lacrimile. Acestea trebuie să
fie curate, pentru a nu îmnulți
germenii care pot cauza even-
tuale infecții

3.Ochi umflați și roșii
Vasele de sânge din jurul

ochilor se contractă datorită
temperaturii scăzute și a
radiațiilor soale puternice.
Acestea pot cauza și spasme
ale pleoapelor, lăcrimare ex-
cesivă sau vedere încețoșată. 

- Ochelarii de soare sunt
esențiali în această situație,
deoarece iarna radiațiile UV
sunt destul de puternice. Acest
aspect este deosebit de im-

portant, în momentul în care
lumina este reflectată de ză-
padă sau de gheață, pentru
că există riscul inflamării cor-
neei datorită arsurii solare.

Am insistat pe un aspect
pe parcursul acestui articol,
și anume – protejați-vă ochii
cu ochelari de soare. În mod
tradițional, vara este anotim-

pul în care se poartă ochelarii
de soare.  Totuși  iarna,
importanța lor crește deoa-
rece ei vă apăra atât de soare,
și radiațiile violente implicit,
dar și de reflexia luminii, de
temperatura scăzută sau
vântul rece.

Ai încredere.
Vezi cu ochii tăi

B-dul alexandru Vlahuţă nr. 61
Telefon/Fax: +40 268 313 199
Mobil: +40 733 024 793
e-mail: office@best-optic.ro

str. B-dul 15 nOIeMBRIe nr. 69
Mobil: +40 787 523 524
e-mail: blue@best-optic.ro

str. Uranus nr. 12, Parter
Telefon/Fax: +40 268 322 920
Mobil: +40 733 417 999
e-mail: uranus@best-optic.ro

Sfatul optometristului

Best Optic RED VlahuţăBest Optic BLUE Centrul Civic Best Optic RED Uranus

str. Valea Cetăţii nr 6
Telefon: 0774.638.568
e-mail: racadau@best-optic.ro

Best Optic RED Răcădău
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Frigul afectează și ochii

„Cine ești este infinit mai
important decât ceea ce știi
sau ceea ce vrei să fii”.

{Brene Brown}
Fiecare dintre noi este o en-

titate măreață deoarece,
conținem o părticică din divi-
nitate sau univers, în interiorul
nostru. Cultura din mediul în
care trăim ne-a educat să nu
ținem cont de aceasta și atunci
nici de valoarea noastră. Cred
că în țara noastră marele mi-
nus al oamenilor este că, nu
își cunosc valoarea divină sau
de Sine.

Foarte frumos spune Bre-
ne că ceea ce ești este infinit
mai important decât ceea ce
știi sau ce vrei să fii. Așa că dacă
ne amintim de valoarea pe
care o avem dintotdeauna
vom reuși să trăim starea de
bucurie, fericire, împlinire și
evoluție. Așa că vă invit să
conștientizați și să acceptați
valoarea de sine ca fiind o rea-
litate și astfel nu ar mai exista
suferință.

Pentru asta am găsit câteva
metode pe care le-am aplicat
personal de ceva timp și multe

s-au schimbat în interiorul și
realitatea mea. Vă recomand
să vă luați timp în următoarele
6 luni, pentru a lucra asupra
valorii de sine. De aceea ca
metodă puteți folosi tehnica
afirmațiilor în care să repetați
de 21 de ori pe zi – pe con-
centrare – următoarele 3
afirmații, legate de conștien-
tizarea și acceptarea valorii de
sine:

1. Merit să fiu iubit(ă);
2. Sunt suficient de bun(ă)

ca să trăiesc o viață depli-
nă;

3. Sunt parte importantă
din Univers.

O altă metodă pe care o
puteți folosi este de a scrie pe
telefon, calculator, pe stikere
pe care le lipiți pe birou, în
mașină, pe oglinda din baie,
la întrerupătorul de deschis
lumina, oriunde vă uitați de
mai multe ori pe zi astfel încât

să repetați mental de foarte
multe ori pe zi aceste afirmații
care, vă vor ajuta să acceptați
că sunteți o entitate măreață.

În momentul în care creați
un gând stabil din aceste
afirmații, în creierul vostru se
vor realiza niște conexiuni ne-
uronale care vor transmite sis-
temului limbic (cel care dă
comenzile pentru secreția de
neurotransmițători, neuroma-
dulatori, hormoni) această
informație că sunteți buni și
meritați să trăiți o viață depli-
nă.

Când reușiți să acceptați că
sunteți valoare de Sine și
aceasta este un drept înnăs-
cut, în creierul vostru se ma-
nifestă două fenomene unul
la nivel neurologic și unul la
nivel vibrațional.

La nivel neurologic, accep-
tarea amplifică receptorii si-
napselor astfel încât aceștia

creează noi conexiuni neuro-
nale prin care veți manifesta
valoarea de sine.

La nivel vibrațional, accep-
tarea schimbă lungimea de
undă a creierului pe o frec-
vență superioară și ajungi la
starea de prezență.

Fenomenele expuse mai
sus creează un anumit chi-
mism în creier care vă face să
fiți atenți, motivați, lucizi (ob-
servatori), bucuroși, hotărâți,
etc.

Astfel în timp, deciziile și stă-
rile pe care le veți avea vor fi
guvernate de aceste credințe
noi, implementate prin disci-
plină și lucrul conștient cu min-
tea voastră și vor fi manifestate
prin stările de mai sus.

Aceste transformări de la
nivel conștient – mental până
la nivel subconștient – atitu-
dinal, vor crea experiențele și
situațiile în care să trăiești o

viață deplină, extraordinară,
remarcabilă și să manifestați
valoarea din sine în materia-
litate, adică în mediul încon-
jurător.

Spor la lucru cu voi și
amintiți-vă că sunteți va-
loare de Sine.

Cu drag din cunoaștere
și iubire pentru cunoaștere
și împlinire

Autor articol: Psiholog Ni-
culina Gheorghiță

Orica MĂGDĂLINA

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Valoarea unui om este un drept înnăscut



Medicii de familie au ieșit în stradă
SOCIAL2017 5

Răbdarea medicilor de
familie a ajuns la final. Ne-
ajunsurile din sistem, salari-
zarea defectuoasă, condițiile
precare de muncă, dar și
birocrația excesivă i-au de-
terminat pe medicii de familie
din mai multe orașe din țară
să iasă în stradă. 

Protestul de la Brașov a fost
pașnic și s-a desfășurat în fața

Prefecturii. Medicii susțin că nu
mai pot avea grijă de pacienți
așa cum trebuie pentru că în
cea mai mare parte a progra-
mului sunt nevoiți să scrie tri-
miteri și să completeze zeci de
alte documente. „Dorim să
atragem atenția asupra
finanțării deficitare din partea
Guvernuluipentru asistența
medicală primară, un seg-
ment în care își desfășoară
activitatea 11.000 de medici
de familie și asistenți. Este o
ramură la nivelul căreia se re-
zolvă aproape 70% dintre
problemele pacienților”,a ex-
plicat Andreea Neculau,
președintele Asociației Profe-
sionale a Medicilor de Familie
din Brașov. După protestul care

a durat aproximativ 30 de mi-
nute, medicii au fost primiți de
subprefectul Brașovului, Ci-
prian Băncilă.  „Trebuie să ana-
lizăm foarte atent lucrurile
atât din calitatea de autori-
tate, cât și din cea de pacient.
În dubla calitate pe care o
avem va trebui să facem de-
mersurile necesare către Mi-
nisterul Sănătății pentru a lua
la cunoștință toate cererile
absolut normale ale medicilor
și pentru a se găsi soluții via-
bile, concrete”, a precizat sub-
prefectul Brașovului, Ciprian
Băncilă. Medicii de familie pre-
gătest un miting de amploare,
pentru 15 noiembrie, în Capi-
tală. 

Marian STOICA

.com

Performanța, premiată de Consiliul Județean BrașovO nouă etapă în construcția
aeroportului de la Brașov

A fost parcursă încă o etapă
în realizarea proiectului aero-
portului internațional Brașov-
Ghimbav. Reprezentanții
Consiliului Județean Brașov
au semnat contractul de ser-
vicii cu privire la realizarea stu-
diului de fundamentare în

vederea concesionării. Acesta
va fi prezentat în perioada 5
– 10 decembrie, iar apoi Con-
siliul Județean va fi în măsură
să treacă la următoarea etapă.
Valoarea studiului de funda-
mentare ajunge la 300 de mii
de lei.            Răzvan IANCU

Elevii și sportivii brașoveni care
au obținut performanțe în ultimul
an vor fi premiați de reprezen-
tanții Consiliului Județean Brașov.
Pentru stimularea performanței,
elevii care au obținut rezultate
deosebite la olimpiadele școlare,
alături de profesorii care i-au pre-
gătit, vor primi recompense în
bani. La rândul lor, sportivii din

județ cu rezultate notabile vor
primi și ei sume de bani cuprinse
între 1.500 și 3.000 de lei, în funcție
de vârstă. La fel vor primi și an-
trenorii micilor campioni. Lista
premianților va fi stabilită de
reprezentanții Consiliul Județean,
împreună cu cei ai cluburilor spor-
tive și ai Inspectoratului Școlar
Județean.     R.I.
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Primăria desfundă cana-
lele din oraș. Sunt vizate
colectoarele mari, multe
dintre ele construite în anii
’70. De atunci, nu au mai
fost curățate. 

Procedura este una com-
plexă, din cauza dimensiuni-
lor foarte mari ale acestor
canale. Procesul de curățare
a început încă de anul trecut.
Au fost vizate traseelor cana-
lelor Graft și Timiș. „Lucrările
s-au efectuat pe tronsoane,
în funcție de aprobări. Cum

au venit aprobările au înce-
put și lucrările. A fost zona
stadionului, știți că s-a re-
zolvat problema inun-
dațiilor de acolo, la fel și
zona fabricii de lapte. Acum
suntem pe porțiunea Ghe-
orghe Doja”, a declarat vi-
ceprimarul Brașov, Laszlo
Barabas. „S-a procedat la de-
colmatare în zona canalului.
S-au realizat patru ferestre,
prin care au fost introduse
utilaje mici. Acestea trans-
portă materialul aluvionar
ca să poată fi scos și trans-

portat în zona de depozita-
re”, a explicat Mihai Uță, di-
rector SGA Brașov.

Canalul colector de pe stra-
da Gheorghe Doja nu a fost
curățat niciodată. Acesta a
fost construit în anii ‘70 și este,
practic, o legătură între ca-
nalele Timiș și Graft. Canalele
colectoare din oraș au rolul
de a prelua apele pluviale.
Pentru că sunt înfundate, de
cele mai multe ori în zona
Bartolomeu, străzile sunt in-
undate în urma ploilor
torențiale. Răzvan IANCU

Canalele din Brașov, curățate cu excavatorul

În Gara Brașov ar putea fi la fel
ca în Aeroportul Henri Coandă

Modificări în traficul
brașovean, aprobate de
Comisia de Circulație. Mai
multe treceri pentru pie-
toni din oraș vor fi moder-
nizate, astfel încât zonele
cu risc să nu mai reprezin-
te un pericol nici pentru
șoferi și nici pentru pie-
toni. 

Propunerile au venit din
partea polițiștilor.

La propunerea acestora,
Comisia de Circulație din Pri-
măria Brașov a avizat o serie
de modificări la unele treceri
pentru pietoni din oraș. Toa-
te propunerile au venit după
o analiză a riscurilor din di-

ferite zone ale municipiului.
„Solicitările polițiștilor vin
cu o motivare. Ele sunt dis-
cutate în Comisia de Cir-
culație, iar în unele cazuri,
cum este și acum, ele sunt
aprobate, iar lucările vor în-
cepe cât mai curând”, a de-
c l a r a t  c i t y  m a n e g e r u l
Brașovului, Miklos Gantz.

Printre modificările apro-

bate se regăsesc iluminarea
și montarea semafoarelor cu
buton la cele 3 treceri pentru
pietoni de pe DN 13, între pa-
sajul Fartec și intersecția cu
ocolitoarea Brasovului.

În cazul acestor treceri pen-
tru pietoni, cel târziu săptă-
mâna aceasta vor fi depuse
documentațiile necesare în
vederea obținerii autorizațiilor
de construire. 

Alte modificări vizează mai
multe treceri pentru pietoni
de pe Bulevardul 13 Decem-
brie. La propunerea Serviciului
Amenajare Drumuri Publice
și Siguranța Circulației s-a mai
aprobat și instalarea unui  se-
mafor cu buton la trecerea
pentru pietoni de pe str. Zizi-
nului nr. 144, în zona viitorului
Liceu Sportiv. 

Răzvan IANCU

Gara din Braşov se va trans-
forma într-un mini-mall, ad-
ministrat de un investitor
privat. Acesta va realiza lucrări
de modernizare, dar şi de în-
treţinere a spaţiilor din incintă.
Pare un proiect fantezist, dar
nu imposibil. Reprezentanții
CFR vor să preia modelul ae-
roportului internațional Henri
Coandă din București. Este vor-
ba, practic, despre un proiect
de închiriere globală. Asta pre-
supune darea clădirii în admi-
nistrare unui investitor. Acesta
ar urma să realizeze lucrări de
modernizare şi să amenajeze
spaţii comerciale. Atribuirea
se va face prin licitaţie publică,

iar reprezentanții CFR speră ca
în primăvara anului viitor să
fie semnat contractul. „Pro-
cedura aceasta de închiriere
globală va fi prin licitație pu-
blică, deschisă, la care poate
să participe orice agent eco-
nomic care este interesat de
așa ceva”, a declarat directorul
Regionalei C.F. Brașov, Ioan
Pintea.

Potrivit proiectului, se va re-
nunţa la una dintre scările fixe
pentru a fi transformată într-
una rulantă. Totodată, pentru
a asigura accesul persoanelor
cu dizabilităţi va fi amenajat
un lift special. Planuri sunt și
pentru spațiile în care funcțio-

nează mai multe restaurante
sau baruri. Durata lucrărilor de
modernizare va dura între 14
și 25 de luni, dar firma care va
obţine contractul va lucra pe
segmente. Astfel, abia după
şase luni se vor vedea primele
rezultate, mai precis în toamna
anului 2018. Contractul de în-
chiriere va avea o valabilitate
de 10 ani.

În privința peroanelor, nu se
ştie când vor fi reabilitate. Lu-
crările sunt incluse în proiectul
de modernizare a sectorului
de cale ferată Predeal – Braşov,
pentru care CFR Infrastructură
are în plan obţinerea unor fon-
duri europene.                      R.I.

Treceri pentru pietoni, modernizate

Sprijin pentru proiectele locale

Sprijin de la autoritățile
județene pentru primarii
care au obţinut finanţări
prin Programul Național de
Dezvoltare Locală. 

Consiliul Județean îi ajută
pe edili să parcurgă toate eta-
pele proiectului. Cea mai di-
ficilă este cea de obținere a
avizelor de funcționare. Unele
aprobări  vin târziu, iar acest
fapt poate duce la amânarea
proiectelor. 

Săptămâna trecută, edilii
au prezentat stadiul întocmi-
rii documentațiilor pe care
trebuie să le înainteze Minis-
terului Dezvoltării Regionale,

Administrației Publice și Fon-
durilor Europene, dar au dis-
cutat și despre dificultățile pe
care le întâmpină în ceea ce
privește avizarea. „Important
este ca în fiecare localitate
toate aceste proiecte, care
au trecut de prima etapă, să
fie concretizate prin contrac-
tare. Termenul a fost pre-
lungit până la data de 29
noiembrie. Mulți dintre co-
legii noștri primari sunt într-
o fază extrem de avansată
și au reușit să-și obțină avize
și să-și reactualizeze studiile
de fezabilitate, dar și să aibă
documente de proprietate
pentru terenuri”, a declarat

Adrian Veștea, președintele
Consiliului Județean Brașov.

Printre primarii care au ve-
nit la Consiliul Județean să-
și prezinte proiectele s-a
numărat și edilul din Teliu,
comună în care autoritățile
vor să reabiliteze un dispen-
sar. Proiectul a fost aprobat
și va fi finanțat prin PNDL.
Autoritățile trebuie să finali-
zeze partea de autorizații.
„Până acum stăm bine. Mai
avem de luat două avize
pentru reabilitarea dispen-
sarului, de la DSP și de la Me-
diu.  În general,  micile
probleme pleacă de la ur-
banism, acolo se întârzie
destul de mult”, a declarat
primarul localității Teliu, Do-
rin Blendica.

Aceeași situație o regăsim
în majoritatea localităților din
județ. Proiectele de finanțare
au fost aprobate, dar pentru
a fi începute este nevoie de
o serie de avize de la diverse
instituții.                                 R.I.

Frig și nepăsare în centrele DGASPC. 
Consiliul Județean reacționează!

Mobil izare  la  nivelul
autorităților județene, în
condițiile lipsei căldurii și a
apei calde din centrele de pla-
sament. Președintele Consi-
liului Județean Brașov, Adrian
Veștea, a mers în control la
unitatea specializată de la
Timiș. Asta pentru a vedea în
ce condiții sunt ținuți copiii,
în prag de iarnă, și a cerut mă-
suri urgente. Astfel de lipsuri
se înregistrează și în cazul altor
centre de plasament din județ.
Controlul a fost efectuat la so-
licitarea conducerii Comple-

xului de servicii Timiș.
Din echipa de control a fă-

cut parte și președintele Co-
misiei pentru Sănătate,
protecția copilului și a pesoa-
nelor adulte din Consiliul
Județean, Andi Kadas, alături
de președintele Consiliului
Județean, Adrian Veștea. La
centrul din Timiș nu există căl-
dură și nici apă caldă. Proble-
me au fost consemnate în
registrul de control și s-a cerut
soluționarea acestora în regim
de urgență. „Înțeleg că toți
cei care vorbesc deranjează.

Din acest motiv am luat de-
c i z i a  c a  î m p r e u n ă  c u
reprezentanți din cadrul
Direcției de Sănătate să fa-
cem toate aceste evaluări, fi-
indcă sunt amenințați o
parte dintre ei (n.r. benefi-
ciar) și atunci își acceptă soar-
ta până în momentul în care
ajung la o astfel de situație
critică”, a declarat președin-
tele Consiliului Județean
Brașov, Adrian Veștea.  Pro-
bleme sunt și în alte centre
de plasament din județ. Toc-
mai din acest motiv, la Consi-
liul Județean au fost convocați
toți reprezentanții centrelor.
La finalul discuțiilor s-a luat
decizia înființării unor comisii
mixte care să facă evaluări în
toate orfelinatele din județ și
să găsească soluții optime.                 

Răzvan IANCU
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Peste 400 de alergători au
participat, între 27 și 29 oc-
tombrie, la Săcele, la un fes-
tival de sporturi montane.
Evenimentul a inclus 5 probe:
orientare în alergare, para-
pantă și 3 probe de alergare
montană: 3,5 km vertical, 15
km și 30 de km. La acestea s-
au adăugat o cursă a copiilor,
o expoziție de fotografie și
două serii de proiecții de fil-
me cu tematică montană. La
festivatatea de premiere a
participat ministrul Tinere-
tului și Sportului, Marius
Dunca.

Municipiul Săcele a fost gaz-
da unei competiții de sporturi
montane care s-a desfășurat
în zona masivului Piatra Mare.
330 de alergători s-au înscris
la cele 3 curse de alergare mon-
tană. Acestora li s-au adaugat
aproximativ 100 de participanți
la proba de orientare, precum
și cei 30 de copii de la cursa
destinată celor mici care, pe o
vreme ploioasă, au urcat în

zona Bunloc pentru a alerga
la cursa de 400 m cu o diferență
de nivel de 80 m. Din cauza
condițiilor meteo nefavorabile,
proba de parapantă a fost anu-
lată. Vineri după-amiaza însă,
pe o vreme superb, s-a
desfășurat concursul de orien-
tare, dedicat participanților de
toate vârstele, Jumătate dintre
ei sunt copii sub 18 ani. Cel mai
în vîrstă competitor este săce-
leanul Iuliu Dopovecz, de 82
de ani.  Cel mai rapid compe-
titor a fost Petru Stupu care a
parcurs traseul de peste 5 km
în 35 de minute și 58 de se-
cunde. 

Cea mai bună la orientare a
fost Anca Stupu, cu un timp
de 35 de minute și 18 secunde.
Concurenții probelor de aler-
gare montană au avut două
zile pline. Sâmbătă, 28 octom-
brie, pe o vreme ploioasă și
rece, a avut loc proba de Bun-
loc Vertical Race, care constă
într-o probă de alergare la deal,
pe o distanță de 3,5 km cu o
diferență de nivel de 550 m.

Proba a marcat și revenirea,
după doi ani de accidentare,
a celui mai titrat alergător
montan din România, Ionuț
Zincă. 

În doi ani consecutiv, acesta
a fost desemnat al doilea aler-
gator montan al lumii. El a
obținut locul 3. Locul 1 a fost
ocupat de Gyorgy Szabolcs,
cu un timp de 19 minute și
40 de secunde, iar poziția se-
cundă i-a revenit lui Ingrid
Mutter. Ea a parcurs traseul
în 25 de minute și 25 de se-
cunde. Duminică a fost ziua
celor două curse pe distanțe
lungi: Bunloc Trail Running  -
15 km, cu 750 m diferență de
nivel, și Piatra Mare Mountain
Running  - 30 km, cu 1500 m
diferență de nivel. Ambele cur-
se au pornit din centrul muni-
cipiului Săcele și s-au desfășurat
în masivul Piatra Mare. Aler-
gătorii de la cursa de 30 km au
avut de înfruntat și zăpada de
pe platoul masivului Piatra
Mare. 

Datorită ninsorii nu s-a mai
alergat până în vârful Piatra
Mare, organizatorii preferând,
pentru siguranța alergătorilor,
să scurteze traseul cu 1 km. Cei
30 de kilometri au fost parcurși
de câștigătorul competiției
masculine, Viorel Pălici, în 2h
38min 42sec. Proba fetelor a

fost câștigată de Ingrid Mutter
în 3h 14min 49s. Cursa de
15km a fost parcursă cel mai
rapid de Rareș Manea. El a par-
curs traseul în 1h 18min  52s.
La feminin, Voicu Mara a par-
curs distanța în 1h 35min 44s.

Organizatorii, Primăria Să-
cele și Asociația Sport Montan
Săcele, au pregătit și o expoziție
de fotografie și trei proiecții de
filme. În colaborare cu Alpin
Film Festival și Fundația Pro
Park, vineri și sâmbătă, la noua
sală de spectacole a Centrului
Multicultural și Educațional Să-
cele au fost proiectate filmul
documentar ”Natura Bra-
șovului” și cele mai bune filme
de la Alpin Film Festival. Tot la
Centrului Multicultural și

Educațional Săcele a avut loc
și ceremonia de premiere. La
eveniment a participat, la
invitația primarului municipiu-
lui Săcele, Virgil Popa, și minis-
trul Tineretului și Sportului,
Marius Dunca. Acesta i-a feli-
citat atât pe participanți, cât și
pe organizatori, asigurându-i
de tot sprijinul său în dezvol-
tarea acestei discipline, dar și
a sportului de masă.

Concurenții au fost încântați
de traseul de alergare și de or-
ganizarea festivalului, logistica
fiind impresionantă. 

Aproximativ 100 de volun-
tari, echipe de salvamontiști,
polițiști rutieri, polițiști locali,
dar și jandarmi i-au sprijinit pe
organizatori pentru ca toți

participanții să fie în siguranță.
De asemenea, mai mulți spon-
sori s-au alăturat festivalului și
le-au acordat participanților
peste 80 de premii, la fiecare
probă sportivă fiind premiate
mai multe categorii de vârstă.

Festivalul Sport Montan Să-
cele este un concept nou pen-
tru România, care dorește să
aducă în cadrul aceleiași
competiții mai multe sporturi
montane. Festivalul își propu-
ne, pe viitor, să introducă și
probe de mountain bike și de
alpinism. Manifestarea a fost
organizată de Primăria Muni-
cipiului Săcele în parteneriat
cu Asociația Sport Montan Să-
cele, CS Babarunca Săcele și
Skydreamers.                           B.T.

Festivalul Sport Montan Săcele, 
3 zile de alergare montană și orientare

Municipiul Săcele, proprietar pe
propriul avut

O entitate administrativă
este proprietara clădirilor, pă-
șunilor, pădurilor și nu numai,
doar dacă sunt trecute în Cartea
Funciară. Una dintre problemele
grave cu care se confruntă mu-
nicipiul Săcele este cea a
proprietăților. În ultimii 25 de
ani, toți cei care au condus
administrația săceleană se pare
că nu au fost interesați de aceas-
tă problemă. Din acest motiv, în
ultimul sfert de secol, la Săcele
nu s-au făcut investiții majore,
cum sunt, de exemplu, cele pe
fonduri europene. În iunie 2016,
momentul în care a fost preluată
administrația de actualul primar,
Virgil Popa, Săcele nu avea in-
tabulate  pădurile, pășunile, stră-
zile, drumurile de exploatare,

marea majoritate a școlilor, dar
erau probleme și în cartiere. „Nu
am făcut apel niciodată la ”gre-
ua moștenire” tocmai pentru
a evidenția faptul că pe mine,
ca primar, mă interesează mai
mult administrația, decât
discuțiile politicianiste. ”Mai
multă administrație, mai
puțină politică” este ceea ce le-
am cerut, încă de la început, și
colegilor din Primărie. Cred că
acest lucru a fost respectat de
aproape toată lumea, însă anu-
mite lucruri se cer, totuși, spuse.
Asta tocmai pentru ca dum-
neavoastră, cetățenii munici-
piului Săcele, să înțelegeți de
ce anumite lucruri merg mult
mai încet decât vă doriți și decât
îmi doresc și eu”,a declarat pri-

marul Virgil Popa. 
La Săcele, în mai puțin de un

an și jumătate, au fost intabulate
1785 de hectare de pășune, din
cele aproape 2580 de hectare
ale municipiului. Din cele apro-
ximativ 12.500 de hectare de
pădure, 6000 sunt deja în curs
de intabulare, până în primul tri-
mestru al anului viitor urmând
să fie înscrise în Cartea Funciară.
Celelalte 6500 de hectare vor fi
intabulate până la finalul anului
2018. Au fost începute proce-
durile de intabulare (lucrări de
primă înscriere și actualizare date
imobile)la toate unitățile școlare
care necesitau astfel de demer-
suri. Au fost înscrise în Cartea
Funciară 7 imobile care apar-
țineau școlilor, cele trei străzi care
formează bulevardul central al
orașului plus alte 15 străzi și au
fost începute lucrările de cadas-
tru și de intabulare pentru anu-
mite imobile din cartierele
Movilă și Ștefan cel Mare, cu ter-
men de finalizare în 2018. Tot
anul viitor vor începe astfel de
lucrări și în cartierul Electropre-
cizia.                                                     B.T.

Ghimbavul, fără contract de salubritate

Mădălina Caia, campioană balcanică la lupte
Rezultat excepţional ob-

ţinut de Mădălina Caia, ori-
ginară din comuna Teliu, la
Campionatul Balcanic de
Lupte, la nivelul juniorilor,
competiție care s-a desfă-
şurat înTurcia, în perioada
27-29 octombrie. În prima
zi de concurs, sportiva Mă-
dălina Caia, legitimată la C.S.

„Ţara Bârsei 2011” Brașov,
club patronat de Consiliul
Judeţean Braşov, a obţinut
medalia de aur şi titlul de
campioană balcanică la ca-
tegoria 59 de kilograme. În
finala categoriei, Mădălina
a învins o sportivă din Tur-
cia, după o luptă dură,  cu
scorul de 6-4. B.T.

Situație tensionată la
Ghimbav. Din 31 iulie, Pri-
măria din localitate nu mai
are contract de salubritate
cu firma care se ocupa de
strângerea gunoiului din
oraș. După ce contractul a
expirat, Consiliul Local a vo-

tat o prelungire a acestuia
cu încă trei luni. Problema
este că și acele trei luni au
trecut, iar noul contract nu
a fost încă semnat. În mo-
mentul de față deșeurile
sunt colectate tot de a-
ceeași firmă. Acum se lu-

crează la caietul de sarcini,
iar în următoarea ședință a
Consiliului Local se va su-
pune votului noul contract.
În cazul în care nici atunci
nu se va încheia un acord,
municipalitatea este pasi-
bilă de amendă.              R.I.

La Cristian, dezvoltare pe bani europeni
Dezvoltarea continuă la

Cristian. Pe lângă proiec-
tele de investiții în locali-
tate, autoritățile vor să
sprijine și persoanele cu
probleme. 

Nu mai puțin de patru mi-
lioane de euro, din fonduri

europene, vor fi folosite într-
un proiect de excluziune so-
cială. Peste 500 de localnici
ar putea beneficia de spri-
jinul autorităților. Proiectul
va susține mai multe sche-
me de ajutor. Cele patru mi-
lioane de euro prevăzute în
proiect vor fi folosite pentru

reabilitări de locuințe, acolo
unde proprietarii nu au
posibilități, dar și pentru
sprijinirea înființării de noi
firme. Cei care îi vor angaja
pe localnicii cu o situație
precară vor primi câte 900
de lei lunar, timp de doi ani.                      

R.I.



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, Barto-
lomeu str. Spicului lângă Billa
Avantgarden semidecomandată, spa-
ţioasă 35 mp, cu toate îmbunătăţirile
gresie, faianţă, parchet, termopan, cen-
trală termică proprie, situată la parter/4,
însorită, preţ 25.800 euro negociabil.
Telefon: 0731.833.260
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament transformat în 2
camere în cartier Răcădău situat la
etajul 3 într-un imobil de 4 nivele
apartamentul este compus din 2 dor-
mitoare, bucătărie, baie, hol în su-
prafaţă de 60 mp + posibilitate
extindere în pod cu încă o suprafaţă
de 35 mp. Dispune de toate îmbu-
nătăţirile: centrală 0termică, termo-
pan, uşă metalică, parchet, gresie,
faianţă, bucătărie mobilată, acoperişul
schimbat, este nou în garanţie. Preţul
este 55.900 euro uşor negociabil. Pen-
tru detalii suplimentare: 0747.771.523

⚫ Vând apartament cu 2 camere con-
fort 1, decomandat, în zona Centrală,
Sala "Patria", la două minute de vii-
torul Mall AFI Palace. Apartamentul
necesită renovare, dispune doar de uşă
metalică şi geamuri termopan şi are o
suprafaţă de 55 mp. Apartamentul este
situat pe mijloc, este călduros, situat
la etajul 4/4. Preţ 45.000 euro nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260 

APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ De vânzare apartament cu 4 camere,

două băi, bucătărie, hol în “ L”, debara,
cămară, balcon închis în cornier; cu o
suprafaţă de 80 mp; structură deco-
mandată; situat la etajul 4 din 4; car-
tierul Craiter. Ca şi îmbunătăţiri
apartamentul are: centrală termică pro-
prie, termopan, gresie, faianţă, parchet
clasic. Blocul este din cărămidă şi a
fost construit în 1985. Apartamentul
are vedere pe 3 părţi, dispune de anexe
beci şi uscătorie. Preţ 63.500 euro.
Tel: 0731.833.260

⚫ Vând apartament confort 1 în Ră-
cădău zona Tâmpei - Pietonal, situat
la etaj intermediar 3/8, suprafaţă utilă
84 mp, structură semidecomandată,
modificată. Dispune de 2 balcoane în-
chise cu geam termopan, vederea apar-
tamentului fiind pe 2 părţi, 2 băi,
centrală termică proprie, gresie, faianţă,
parchet laminat. Se vinde cu bucătăria
şi holul mobilate şi parţial utilate, apar-
tamentul este curat cochet, spaţios. Dis-
pune de beci ca şi spaţii anexe. Preţul
este 85.000 euro negociabil. Se acceptă
plata cash. Tel: 0787.719.344 

CASE
⚫ Vând vilă în construcţie de tip DU-
PLEX în Tractorul zona Coresi – Isa-
ran dispusă pe parter şi mansardă
compusă din 3 dormitoare, bucătărie co-
mună cu livingul şi 2 băi. Suprafaţa utilă
este de 110 mp, construcţia se predă la
cheie şi dispune de dotări şi amenajări
moderne. Suprafaţa terenului este 120
mp cu acces auto pentru 2 maşini. Preţul
este de 85.000 euro. Tel: 0747.771.523 

⚫De vânzare casă cu 3 camere baie, bu-
cătărie în zona Griviţei - Mihai Viteazul
în suprafaţă de 70 mp utili cu toate îm-
bunătăţirile gresie, faianţă, parchet, ter-
mopan integral, parchet, centrală termică,
izolată la exterior, sunt păstrate şi sobele
de teracotă. Curte100 mp, în cotă parte
cu încă o familie. Preţul cerut este 60.000
euro negociabil. Tel: 0731.833.260
⚫ De vânzare casă săsească situată în co-

muna Hărman apropierea Centrului,
compusă din două corpuri de casă cu un
total de patru camere două bucătării, o
baie şi teren în suprafaţă de 1.857 mp,
anexe şi pivniţă. Ambele corpuri dispun
de utilităţi: apă, curent electric, gaz, cen-
trală termică pe lemne şi pe gaz, canali-
zare. Spaţiul locuibil se poate extinde şi
în spaţiile anexe, iar podul este mare, se
poate mansarda. Tel: 0787.719.344

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ De închiriat apartament 3 camere la
casă Centrul Civic apropiere de Aula
Universităţii cu o structură semideco-

mandată, se închiriază complet mobilat
şi utilat, apartamentul dispune şi de
curte proprie în faţa casei. Preţul chiriei
lunare este 350 euro. Tel: 0787.719.344
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener
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TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:

             
                 

         


 
 


 
 


 
 
 
 




 
 


 
 


 
 
 
 


 
 






 


 
 
 


 
 


 
 
 
 





 
 
 
 



 
 



 
 



 
 




 
 





 


 
 
 



 
 
 
 


 



 
 


�� ��

� � �
�

� � � �
�

   

  

� � � � �

          

  

     

      

               

      

         

           

	 	 	 	

� � �
� � �

�

		 		 		
		

� � � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � �
� �

�
� �
� � � � � � �
� � � � �
� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � � � ���

   
   

    
   

   

    
    

 

 

Imobiliare

➭ Anunţurile se depun pe talon în locaţiile de alături
➭ Preţul unei apariţii este de 5 RON
➭ Talonul este valabil pentru numărul de apariţii plătite. 

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

➭ Anunţurile pentru decese, comemorări, aniversări şi
matrimoniale se depun numai cu cartea (buletin)
de identitate.

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun până vineri la ora 12:00.

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

▪ Str. Dacia, nr. 69
▪ Str. Privighetorii

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

Lăutaru
▪ Str. Zizinului, nr. 4
▪ Str. Toamnei, nr. 1
▪ Str. Crinului, nr. 1

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

Kogălniceanu,
nr. 15 – Galeriile
comerciale, 
et. 3, cam. 4

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate
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SECURITY

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

Str. Calea Bucureşti, nr. 44  • Bd. Muncii, nr. 3
Telefon: 0723.173.184 • E-mail: info@jeorjette.ro
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

ATENȚIE, TIMPUL NEFAVORABIL POATE CREA DIFICULTĂȚI ÎN TRAFICUL RUTIER!
Ploaia, vântul, ceața, poleiul, ninsoarea

sunt numai câțiva dintre dușmanii
necruțători ai conducătorilor auto care riscă.
Apariția lor nu numai că invită, dar OBLIGĂ
la adoptarea conduitei preventive, la o
prudență mare, la atenție sporită. Cum-
ulând o vizibilitate scăzută, cu o suprafață
carosabilă alunecoasă și cu un vânt puter-
nic, nici nu mai e nevoie de o viteză prea
mare, neatenția fiind suficientă pentru a
plăti din greu.
Dacă sunteți conducător auto

Păstrați o distanță sigură față de vehiculul
din fața dvs., de regulă se apreciază că la
viteza de mers normală cel din față trebuie
să fie la o distanță măsurată la două secun-
de. Așa aveți timp să observați ce se petrece
și să reacționați!

Verificați starea de funcționare a
ștergătoarelor și chiar ștergătoarele ca ata-
re! Acestea trebuie înlocuite periodic, mai
ales după sezonul călduros.

• Verificați nivelul lichidului din vasul de spăla-
re.
• Verificați funcționarea sistemului termic, care,
în astfel de situații poate crea mari probleme
cauzând opacitatea geamurilor!
• Reduceţi viteza şi conduceţi cu atenţie sporită
în zona trecerilor pentru pietoni.
• Acordaţi întotdeauna prioritate pietonilor an-
gajaţi în traversarea străzii regulamentar.
• Adaptaţi viteza de deplasare la condiţiile me-
teo-rutiere pentru a putea opri în siguranţă la
trecerile pentru pietoni.
• Nu vorbiţi la telefon în timp ce conduceţi, con-
centraţi-vă atenţia asupra traficului.
• Evitaţi crearea ambuteiajelor şi obturarea vi-
zibilităţii prin oprirea voluntară în zona trecerilor
pentru pietoni.
Dacă sunteți pieton
• Traversați strada numai pe marcajul pietonal,
prin dreptul indicatoarelor „Trecere pentru pie-

toni”, iar acolo unde sunt instalate semafoare,
numai la culoarea verde a acestora.
• Asigurați-vă temeinic înainte de a traversa
drumul public pe trecerea pentru pietoni.
• Evitați să vorbiți la telefon şi renunţați la dis-
pozitivul hands-free atunci când traversați stra-
da.
• Angajați-vă în traversare doar atunci când
şoferii au oprit pentru a vă acorda prioritate.
Nu-i puneți în dificultate şi nu-i surprindeți prin
traversări riscante.
• Luați măsuri suplimentare de asigurare atunci
când condiţiile meteo-rutiere sunt nefavora-
bile.
• Viaţa voastră este mai importantă, nu vă
expuneți riscurilor inutile.
• Nu uitați! Într-o „confruntare” directă, auto-
vehicolul este mai tare.
Nu uitaţi: O atitudine preventivă în trafic
vă poate feri de evenimente  rutiere ne-
gative! 



⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov –
caută pentru angajare mecaic 

auto. Se ofera salariu atractiv
şi condiţii de muncă decente.
 Telefon: 0730.333.377

⚫  La ATELIERUL DE
REPARAȚII reparam TOT ce
se bagă în priză, prestăm servicii
de diagnosticare și reparații ale echi-
pamentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAȘINI DE SPĂ-
LAT, cuptoare microunde, aspira-
toare, etc.), pentru persoane fizice
și societăți comerciale. Telefon:
0268.708.946; Mobil:
0758.107.102. Ne găsiți pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colț cu Bd.
Griviței) în curte cu magazinul “Ba-
zar”  **Încărcăm cu FREON
instalațiile auto de climatizare.         

⚫ La Magazinul BAZARcumperi
un produs electrocasnic MAŞINĂ de
spălat, COMBINĂ sau LADĂ frigo-
rifică RETUR sau SECOND HAND
import Germania, şi primeşti REDU-
CERE 10% dacă aduci produsul
vechi la schimb. Ne găsiţi pe str. Aurel
Vlaicu nr. 4, Braşov (intersecţia cu
Griviţei, lângă Synevo). Am primit
MARFĂ NOUĂ, vă aşteptăm cu
o diversitate mare de produse!!!

⚫ Vând: bicicletă semicursieră, căru-
cior pentru persoane cu handicap, joc
remi, aragaz 200 lei, portbagaj pentru
Dacia, canistre pentru benzină, TV co-
lor 100 lei, piese Dacia şi Oltcit. Tel:
0727.397.937 (6.11)
⚫ Domn, 60 ani, fără obligaţii, caut o
doamnă fără obligaţii de 50-55 ani
pentru prietenie, căsătorie. Tel:
0727.397.937 (6.11)
⚫ Vând convenabil: căruț de import
pentru copil mic, în bună stare, sifonier
cu 2 și 3 uși, stare foarte bună, pat cu
saltea dublă, stare foarte bună, cuptor
cu microunde, aspiratoare, mașină de
cusut Germania „Singer”, televizoare,
doagonala 52, IVORI și DAEWOO,
placaj fag nou 2200x1220x8, canapea
extensibilă de 2 persoane, funcțională,
plapumă de lână și plapumă de mătase.
„Primul venit, primul servit”! Tel:
0725.979.392 (6.11 + 13.11)
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Consultanță

CV-urile se vor depune la sediul societăţii, 
din strada Calea Feldioarei nr. 75E, Braşov

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

® S.C. CONSAL S.R.L.,
cu sediul în Braşov, 

Calea Feldioarei, nr. 75 E

angajează:

Diverse

execut jaluzele exterioare din mase
plastice 50 lei/mp, jaluzele de aluminiu
60 euro/mp, plase de ţânţari, perdele
verticale, uşi pliante, lambriuri.  Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149

Licarom Imobiliare caută să îşi mărească echipa de con-
sultanţi imobiliari. Într-o perioadă dinamică a pieţei im-
obiliare vrem să oferim posibilitatea unui job de vis, dacă
eşti născut pentru el. Căutăm oameni curajoşi, iubitori de
tot ce înseamnă nou în viaţa lor, oameni pregătiţi să îşi
spargă barierele şi să îşi extindă zona de confort. Dacă eşti
o persoană statică cu frica zilei de mâine, te rugăm să NU
APLICI pentru acest post. Se poate oferi salarizare, bo-
nusare, se face un plan de plată tipizat pentru fiecare în
parte. Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un cv la adresa 
c a t a l i n . g r a m a @ i m o b i l i a r e l i c a r o m . r o
împreună cu răspunsul la întrebarea: „Care este cea mai
mare temere care o ai în viaţă?”

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

CV-urile pot fi trimise pe
adresa de e-mail: 

officebrasovtv@gmail.com

BGG SECURITY

▸ AGENŢI DE PAZĂ 
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI

Angajează:

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
0268.328.662

ANGAJEAZĂ

Telefon: 0725 585 175. Strada
Avram Iancu nr 52, Brasov 

Coafeză și
manichiuristă pe zona

express, un concept
unic in Romania. 

Salariu fix + bonusuri,
program 8h/zi, mediu
plăcut, echipă tânără

Vrei să afli cât de COMPATIBIL/Ă eşti cu persoana iubită?
Trimite SMS la

1442
număr valabil

doar în reţelele
Vodafone şi

Orange

ATENŢIE! Mesajul trebuie să aibă această formă:

Costul total al unei comenzi este de 0,95 EURO + TVA
(0,05 euro + TVA SMS trimis la 1442 şi 
0,9 euro + TVA SMS primit de la 1442)

TV COMPATIBILITATE NUME + DATA NAŞTERII (EA) +
NUME + DATA NAŞTERII (EL)

Strada Gloriei 11, Tractorul
www.opticshine.ro

Servicii

Brașov 
Beauty Lounge 

Diverse
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Corona Wolves Brașov a
făcut spectacol în cele
două jocuri pe care le-a
susținut în weekend în
Erste Liga. „Lupii” au în-
vins cu același scor, 5-1
formațiile Fehervari Ti-
tanok și Ferencvaros Bu-
dapesta și a adunat șase
puncte importante în
clasamentul competiției.  

Trupa lui Lacroix a înce-
put  weekend-ul  cu un
meci de totul sau nimic
împotriva maghiarilor de
la Fehervari Titanok. „Lu-
pii” au dominat meciul cu
autoritate și au deschis
scorul după doar patru mi-
nute  pr in  golgheterul
formației din acest sezon,
canadianul Braden Walls.
Walls a tr imis pucul în
poartă la capătul unei faze
la care au mai participat
Stoflet și Arpad Mihaly.
Răspunsul maghiarilor a
venit prompt și în minutul
7, tabela arăta 1-1, după
ce Peter Kiss a reușit să-l
învingă pe Polc.

S-au dezlănțuit „lupii”.
Î n  r e p r i z a  a  d o u a ,
hocheiștii Coronei au in-
trat pe gheață extrem de
deciși  să câștige toate
punctele puse în joc. Au
atacat în valuri, au tras la
poarta maghiară dar pucul
nu intra în poartă. Pe fina-
lul reprizei, Corona Wolves
Brașov a profitat de o du-
blă superioritate numerică
și a marcat de două ori.
Golul de 2-1 a fost înscris
de același Braden Walls,
asistat de Gliga și Arpad
Mihaly, în timp ce Logan
Macmillan a înscris din
pasa lui Stoflet  și a stabilit
scorul înaintea ultimei
trimi, 3-1 pentru Corona. 

Au încheiat meciul în
atac. În ultimele 20 de mi-
nute de joc, brașovenii au
continuat să preseze și au
fost răsplătiți pentru asta.
Sirokovs și-a trecut nume-
le pe lista marcatorilor în
minutul 50. El a înscris în
superioritate numerică la
capătul unei faze lucrate
de Walls și Gliga. Scorul fi-
nal al meciului a fost sta-
b i l i t  d e  G e r g o  B i r o  î n
minutul 56. S-a terminat
5-1 (1-1, 2-0, 2-0) pentru
Corona Wolves Brașov
care a încheiat această
partidă cu 42 de șuturi pe
poarta adversă, în timp ce
maghiari au trimis doar 14
pucuri pe spațiul porții
apărate de Polc.  

Spectacol și cu „Fradi”.
Al doilea meci  al  wee-
kend-ului se anunța unul
mult mai dificil  pentru
hocheiștii brașoveni, care
primeau vizita maghiarilor
de la Ferencvaros, echipă

aflată pe poziția a treia a
ierarhiei din Erste Liga. Cu
toate acestea „lupii” au fă-
cut un meci mare și s-au
impus la final cu 5-1 (1-1,
1-0, 3-0). Meciul a început
prost pentru Walls și com-
p a n i a  c a r e  s - a u  v ă z u t
conduși după doar 36 de
secunde de joc, atunci
când Dubek l-a învins pe
Toke. Brașovenii au răs-
puns rapid și după doar
un minut au restabilit ega-
litatea prni Mason Wil-
gosh. 

Gliga a făcut diferența.
În repriza secundă, par-

t ida a fost  echil ibrată,
diferența fiind făcută doar
de golul lui Roberto Gliga
din minutul 23. Centrul
Brașovului a marcat la ca-
pătul unei acțiuni la care
au mai participat Arpad
Mihaly și Braden Walls. În
ultima treime „lupii” s-au
dezlănțuit și au marcat de
trei ori pentru o victrie su-

perbă cu 5-1. Macmillan
și-a trecut în cont o dublă,
iar scorul final a fost sta-
bilit de golgheterul Walls.
Corona Wolves Brașov a
terminat întâlnirea cu 39
de șuturi trimise pe spațiul
porții adverse în timp ce
maghiari au rueșit să tragă
doar de 29 de ori la poarta
bravului Toke. Corona a
acumulat 19 puncte în cla-
sament și e pe locul 6. 

Urmează trei meciuri
în Campionatul Intern. 

Pentru Corona Wolves
Brașov urmează trei me-
ciuri în campionatul in-
tern. „Lupii” vor evolua în
compania Stelei (vineri 10
noiembrie ora 18.30) și
contra celor de la Sportul
Studențesc, sâmbătă, 11
noiembrie ora 18.30 și du-
minică, 12 noiembrie ora
11.00. Toate meciurile se
vor desfășura pe gheața
P a t i n o a r u l u i  O l i m p i c
Brașov.

„Lupii” brașoveni și-au ascuțit colții!

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Weekend negru pentru
formațiile ce reprezintă județul
Brașov în liga a treia. Toate cele
trei formații au pierdut dispu-
tele din acest weekend. 

În seria I, AFC Hărman a pier-
dut jocul din deplasare cu Spor-
ting Liești cu scorul de 1-0 și a
ajuns la a cincea partidă con-
secutivă fără victorie. Cealaltă
echipă brașoveană din seria I,
Olimpic Cetate Râșnov a pier-
dut jocul disputat pe propriul
teren în compania formației
Suporter Oțelul Galați cu scorul
de 0-1. 

În urma acestor rezultate,
Hărmanul a ajuns pe poziția a
7-a cu 17 puncte adunate, iar
trupa condusă de Dan Bona a
coborât până pe locul 10 cu
14 puncte strânse în cele 10

jocuri disputate. 
Mult mai drastică a fost în-

frângerea celor de la Viitorul
Ghimbav, în seria a cincea a
celui de-al treilea eșalon fot-
balistic. Formația ghimbășană
se confruntă cu mari probleme
financiare și s-a deplasat la Alba
Iulia cu doar 11 jucători. Unirea
a făcut scor cu formația
ghimbășană pe care a învins-
o cu scorul de 10-0. Viitorul a
evoluat din minutul 68 în in-
ferioritate numerică după ce
portarul Vlad Rusu a fost eli-
minat. El a fost înlocuit de ju-
cătorul de câmp Boboc, astfel
că Viitorul a jucat 20 de  minute
fără un goalkeeper de meserie.
Viitorul Ghimbav este pe ultima
poziție a clasamentului cu doar
3 puncte. 

Etapă de coșmar în liga III

Echipa de polo Corona
Sportul Studenţesc Brașov şi-
a trecut în cont alte două vic-
torii în Superliga Națională de
polo pe apă. Băieții pregătiți
de Aurelian Georgescu au tre-
cut de Rapid București cu 18-
8 și 19-7, în cele două jocuri
disputate  în Bazinul Olimpic
„Mihai Mitrofan” din Braşov. 

„Au fost două meciuri pe
care noi le-am considerat ca
fiind mai mult de antrena-
ment şi din acest motiv mi-
am dorit să folosesc mai mult
jucătorii tineril. La meciul doi

am fost chiar puţin enervat
de bieți pentru că deşi au in-
trat în apă, nu mi-au arătat
ceea ce trebuie pentru a cre-
de în ei. Eu vreau ca în aceste
partide mai uşoare să îmi
dea încredere în ei şi să simt
că îi pot trimite în apă şi în
jocurile mai grele care vor
veni. Din păcate, nu mi-au
arătat acest lucru şi asta m-
a supărat. Sper ca pe viitor
să se înveţe minte şi să îmi
arate ceea ce trebuie şi ceea
ce ştiu că pot juca”, a spus
Aurelian Georgescu. 

Victorii clare în bazin

.com

Favoritele s-au impus în liga IV
În runda a 12-a din liga a

patra favoritele au câștigat
partidele pe care le-au dispu-
tat. Liderul Precizia Săcele a
trecut cu scorul de 2-1 de ACS
Steagu Roșu Brașov, prin
reușitele semnate de Coman
și Bleambu. Echipa suporte-
rilor stegari s-a disptrat cu
Avântul Dumbrăvița și a închis
tabela la scorul de 7-0. Alina
Damian a reușit o dublă, ce-
lelalte goluri fiind marcate de
Vagner, Horia Popa, Vârlan,
Fânariu și Dumitraș. Cea de-a
treia echipă din clasament,

Olimpic Zărnești a învins clar
cu scorul de 5-0 formația Ce-
tatea Homorod. Iată rezulta-
tele rundei: Voinţa Hurez -
Prietenii Rupea 4-2, AS „SR”
Braşov - Avântul Dumbrăviţa
7-0, Aripile Braşov - ACS Colţea
1920 Braşov 1-0, Chimia Ora-
şul Victoria - Carpaţi Berivoi 4-
2, Olimpic Zărneşti - Cetatea
Homorod 5-0, Inter Tărlungeni
- Olimpic Voila 7-0, Inter Cri-
stian - ACSM Codlea 1-1 și Pre-
cizia Săcele - ACS Steagul Roșu
Brașov 2-1.

Handbalistele Coronei sunt obligate să câștige
Handbalistele de la Corona
vor juca astăzi de la ora
18.00, în deplasare contra
fetelor de la CSM Roman.
Trupa condusă de Buceschi
și Dobrescu are parte de
un meci dificil din care e
obligată să câștige toate
punctele.  

Corona a pierdut ultimul
meci jucat în deplasare la
Galați, iar apoi a fost penali-
zată  b izar  de  ce i  de  la
Federația Română de Han-
dbal, astfel că a mai pierdut
patru puncte. În aceste
condiții Hotea și compania
au mare nevoie de cele trei

puncte. 
Tehnicianul formației de

sub Tâmpa, Costică Buceschi
știe că nu va avea viață
ușoară la Roman. „Va fi un
meci dificil pentru că, atât
noi, cât şi ele venim după
câteva înfrângeri. Ele au
trei înfrângeri la rând şi în
mod sigur vor fi extrem de
determinate. Sper ca pro-
blemele medicale pe care
noi le-am avut în lot să se
rezolve. Pe lângă Buceschi,
Tătar şi Chiricuţă, care se
află în  recuperare, a mai
apărut şi o indigestie la o
parte dintre fete”, a declarat
tehnicianul Coronei, Costică

Buceschi. 
Victorie pentru Corona

2. Echipa de divizia A a Co-
ronei a câştigat cu 31-30 (15-
14) în faţa celor de la Național

Râmnicu Vâlcea. Pentru Co-
rona au marcat Tîrcă 10 go-
luri, Bucur și Lopătaru câte
șase, Căprar 4, Corban 3 și
Lăcătuș 2 reușite. 
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Agenţii Poliţiei Române au
cerut mai multe dotări care să
le asigure protecţia, după ce
s-au înregistrat cazuri de ata-
curi asupra poliţiştilor. Una din
măsurile luate a fost reprezen-
tată de vestele antiînjunghiere
şi antiglonţ, care vor ajunge,
începând de anul viitor, la oa-
menii legii. 

Poliţia Română desfăşoară
în prezent un proiect de achi-
ziţie a 35.000 de veste anticuţit
şi antiglonţ, care să ajungă la
poliţiştii din stradă, cei care in-
tră în contact cu cetăţenii şi
care sunt expuşi pericolelor.
Astfel de veste, care sunt pur-
tate pe sub uniformă, nu re-
prezintă o noutate pentru
oamenii legii, ele fiind de câţiva

ani în dotarea celor de la Ope-
raţiuni Speciale şi a celor de la
Combaterea Criminalităţii Or-
ganizate. Însă, după câteva ata-
curi înregistrate împotriva
poliţiştilor în acest an, Poliţia
Română va demara procedu-
rile necesare pentru a le asigu-
ra şi agenţilor de la Ordine
Publică, Transporturi şi Rutieră.
Potrivit reprezentanţilor In-
spectoratului General al Poliţiei
Române, o astfel de vestă costă
1.100 de lei.                          A.V.

Horoscop
6 -  13 noiembrie 2017

Berbec (21.03 -19.04) 
• Iubire: se menţine predispoziţia
spre rupturi de relaţii din cauza  im-
pulsivităţii, dacă nu îşi vor impune
un oarecare auto-control. Şi abia
vă potoliserăţi!
• Sănătate: durerile de cap şi tul-
burările de ritm cardiac sunt la or-
dinea zilei.
• Bani: cheltuielile neprevăzute
par stringente şi pot bloca câteva
zile, lucrurile.
Taur (20.04 - 20.05)
• Iubire: astăzi se pot stârni furtuni
în paradis cu repercusiuni dintre
cele mai neașteptate, chiar și cu un
divorț.
• Sănătate: nu se plâng, deşi sunt
unele mici supărări care ţin de obo-
seală şi de stres.
• Bani: imprudenţe financiare în
sensul că vor fi duși de nas de cei
pe care îi numesc prieteni.
Gemeni (21.05 - 21.06)
• Iubire: deşi sunteţi calmi, greu
de scos din sărite, cineva va reuşi
astăzi să pună sare pe rană şi, de
aici, izbucnirile.
• Sănătate: aveţi grijă la răceli,
mai ales bărbaţii şi copiii.
• Bani: faceţi toate preparativele
ca să evadați câteva zile.
Rac (22.06- 22.07)
• Iubire: lucrurile cred că sunt și
ele pe drumul cel bun, mai ales
dacă sunteţi şi îndrăgostiţi lulea,
nu vedeţi nimic nici în stânga, nici
în dreapta!
• Sănătate: unele probleme de
sănătate necesită cheltuieli şi le
vor face. Nu este nimic grav.
• Bani: tot ceea ce se circumscrie
ideii de creştere şi acumulare fi-
nanciară este la ordinea zilei.
Leu (23.07- 22.08)
• Iubire: cei tineri se mută împreu-
nă cu partenerii, maturii sunt de
acord cu ce-şi doreşte familia şi
chiar propun o soluţie care să facă
lucrurile să meargă.
• Sănătate: schimbările frecvente
şi bruşte de vreme lovesc mai ales
acolo unde sunt tulburări de natură
sanguină.
• Bani: cheltuielile zilnice ar putea
să le încarce nota de plată mai mult
decât este necesar .
Fecioară (23.08 -22.09)
• Iubire: ziua vă poate pune nu
doar judecata, ci şi discernământul
la încercare, vă poate testa cât de
puternic sunteţi, motivaţi pentru
a lupta să păstraţi relaţia.
• Sănătate: atenţie la alimentaţia
bogată în grăsimi, care vă pot duce

la spital.
• Bani: le intră în cont mici ve-
nituri în urmă unor activităţi
part-time.
Balanţă (23.09 - 23.10)

• Iubire: revin la detaşarea cu care
privesc lucrurile şi par că nu se im-
plică deloc ca să rezolve prolemele
de cuplu.
• Sănătate: să păstreze echilibrul
hidric din organism, așa că le pro-
pun să consume multe lichide.
• Bani: revine creativitatea de-
bordantă şi le va aduce beneficii
frumoase sub formă financiară.
Scorpion (24.10 - 22.11)
• Iubire: calmi şi ponderaţi pot
găsi răspunsuri acolo unde nimeni
nu se gândeşte să le caute şi pot
atrage gelozia şi invidia din partea
unor persoane aşa zise prietene.
• Sănătate: dezechilbrul hidric se
reflectă la nivelul pielii şi spre seară
s-ar putea să vă confruntaţi cu du-
reri de cap.
• Bani: componenta financiară
este sigură, ba chiar aş spune că ar
putea fi recompensaţi pe nepusă
masă.
Săgetător (23.11 - 21.12)
• Iubire: nu faptul că lucrurile nu
merg în cuplu sau în familie vă în-
grijorează astăzi, cât mai de grabă
aţi vrea să ştiţi care e cauza. 
• Sănătate: oboseala le poate da
bătăi de cap, aşa că înainte de a se
apuca de treabă să se odihnească.
• Bani: posibile achiziţii care vor
stârni nemulţumirile partenerului
de de viaţă.
Capricorn (22.12 - 20.01)
• Iubire: deşi au o zi încărcată, au
parte şi de iubire şi de înţelegere
şi de sprijin, mai ales că au gânduri
mari în ce priveşte familia sau par-
tenerul de viaţă.
• Sănătate: sunt foarte atenţi nu
doar la sănătatea lor, ci şi la cea a
celor din jur.
• Bani: ar trebui să se concentreze
ceva mai mult atunci când au de
făcut o treabă care implică cheltuieli 
Vărsător (21.01 -19.02)
• Iubire: trebuie să înţeleagă că
este nevoie de dăruire şi autode-
păşire chiar şi în dragoste ca să re-
zolve lucrurile pe care nu le-au re-
zolvat până acum.
• Sănătate: când lucrurile merg
bine nu au de ce să se plângă.
• Bani: vin, în condiţiile în care știu
foarte bine cum să-și administreze
veniturile ,dar sunt unele plăţi care
nu așteaptă amânare.
Peşti (20.02 - 20.03)
• Iubire: posibil ca afecţiunea voas-
tră să fie condiţionată de o sumă
de lucruri care trebuie să determine
cuplul să meargă mai departe.
• Sănătate: sunt cât se poate de
vioi şi de implicaţi în drumurile pe
care le aveţi de făcut în aceste zile 
• Bani: pot avea surpriza unei pier-
deri financiare fie pierd, fie li se
subtilizează niște bani din buzu-
nare, așadar mare grijă unde vă
țineți rezervele.

ZODIAC

35.000 de veste
antiglonț și anticuțitSudoku

6.11 - 13.11 

Pumn în gură, de la nivel
înalt, Gazetei de Ghimbav

Publicația, destinată tuturor
locuitorilor orașului Ghimbav,
a asigurat, de-a lungul timpu-
lui, o informare corectă a
cetățenilor, fără parti-pris-uri.
Se pare însă, că adevărul de-
ranjează. Și deranjează atât de
tare, încât este ignorată chiar
legea. 

După ce zile, săptămâni și luni
în șir, doar cu subiecte de interes
major, viceprimarul Ghimbavului,
Ionel Fliundra, i-a informat pe lo-
cuitorii orașului cu privire la teme
importante pentru comunitate,
s-a trezit cu o notificare cum că,
nu mai are voie să folosească mar-
ca GAZETA DE GHIMBAV. Asta
pe motiv că, încă din 2015, i-ar

aparține Unității Administrativ-
Teritoriale Ghimbav care însă, nu
a utilizat-o niciodată! Mai mult,
marca a fost folosită din 2011 și
nimeni nu s-a gândit să o reven-
dice. Contactat telefonic pentru
un punct de vedere, primarul
Ghimbavului, Dorel Toma, nu a
răspuns la telefonul mobil, în ciu-

da apelurilor repetate. 
Pentru lămurirea situației cu

privire la regimul de utilizare în
cazul unei mărcii, reporterii
BrașovTV.com au consultat un
avocat. „Este o lege specială care
reglementează aceste aspecte,
Legea nr. 84 din 1998, republi-
cată. În cazul de față marca a
fost utilizată din 2011 și înregis-
trată abia în iunie 2015, fiind so-
licitată înregistrarea de către o
persoană care, în realitate, nu
a utilizat-o”. 

În consecință, viceprimarul
Ghimbavului, Ionel Fliundra, va
accesa căile conferite de lege
pentru soluționarea situației.
Până atunci însă, Fliundra le-a
adresat, pe o rețea de socializare,

un mesaj tuturor ghimbășenilor:  
„Bună ziua tuturor, oriunde

v-ați afla,
Clica din vârful Primăriei, de-

ranjată de lucrurile spuse pe
nume de-a lungul celor 6 ANI de
existență ai Gazetei de Ghim-
bav, 6 ani în care Dvs., cetățenii
Ghimbavului, ați fost informați

despre tot ce înseamnă comu-
nitatea noastră, de la
performanțele în sport, în
educație, în cultură, culte, dar și
de „PERFORMANȚELE” celor
care conduc, azi, Primăria, cei
care au folosit în interes propriu
bugete peste bugete și aici aș
dori să-l citez pe un domn de la
Curtea de Conturi care spunea
că ,,jaf mai mare ca la Ghimbav
nu s-a făcut nicăieri în județul
Brașov, a înregistrat marca
“DĂUNĂTOARE” lor.

Nu continui mai mult despre
cei care aplică, în continuare,
politica pumnului în gură, dar
pot spune că adresa din imagi-
nea de mai jos m-a convins des-
pre această politică. Adică, dl.
primar Toma Dorel a înregistrat
la O.S.I.M. numele GAZETA DE
GHIMBAV interzicându-mi să
mai folosesc numele de Gazeta
de Ghimbav atât pentru ziarul
nostru, ziarul ghimbășenilor,
cât și numele contului meu de
Facebook. Mă întreb acum, sau
îi întreb pe cei care au gândit
această înregistrare, de ce mi-
au trimis adresa doar acum,
când ei au înregistrat acest
nume în 05 iunie 2015 ??

A fi mereu în contact cu Dvs.
nu înseamnă doar un nume,
pentru că nu o să poată mereu

și mereu să înregistreze nume
de ziare! Vom găsi soluția ca să
primiți informațiile cu alt nume
de ziar, editat tot de mine și echi-
pa mea, până când legea va da
verdictul cu privire la cine a
înființat această Gazetă și acest
nume - Gazeta de Ghimbav.

Voi contacta avocatul, iar
până la o soluționarea situației
voi încerca să înlocuiesc o literă,
o silabă.. pe contul meu de Fa-
cebook.

Aștept cu interes părerile
dumneavoastră. 

Cu respect, al dumneavoas-
tră Ionel Fliundra”.

Art. 48 din Legea nr. 84/1998
(1)Titularul unei mărci anterioa-

re, care cu știință a tolerat într-o pe-
rioadă neîntreruptă de 5 ani
folosirea unei mărci ulterior înre-
gistrate, nu poate să ceară anula-
rea și nici să se opună folosirii mărcii
ulterioare pentru produsele si ser-
viciile pentru care această marcă
ulterioară a fost folosită, în afară
de cazul în care înregistrarea mărcii
ulterioare a fost cerută cu rea-
credință. 

(2)În cazul prevăzut la alin. (1),
titularul mărcii ulterior înregistrate
nu se poate opune folosirii mărcii
anterioare, deși aceasta din urmă
nu mai poate fi invocată împotriva
mărcii ulterioare.
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Brașovul se va transfor-
ma într-un oraș ca din po-
veste. Primăria promite că
vom avea parte de sărbă-
tori cu totul speciale, total
diferite în comparație cu
anii trecuți.

Luminițele și decorațiu-
nile vor reprezenta princi-
pala atracție. Majoritatea
vor fi noi, dar vom avea par-
te, în premieră, și de ele-
mente din turtă dulce. Brazii
de Crăciun vor fi amenajați
în Piața Sfatului, Piața Unirii,
Piața Sf. Ioan, dar și în Poia-
na Brașov. Deschiderea ofi-
cială este programată pe 6
decembrie. În Centrul Istoric
vom avea un tavan luminos
de 20.000 de metri pătrați,

pe străzile Mureșenilor, Pos-
tăvarului, Hirscher, Sf. Ioan,
dar și în Piața Sfatului, Piața
Enescu, Piața Sf. Ioan și zona
Poarta Schei. 

Piața Sfântul Ioan va fi una
dintre principalele zone de
distracție unde va fi montat
un patinoar în aer liber, cu
o lungime de 30 de metri și
o lățime de 10 metri. Vor
exista și mai multe ateliere
tematice pentru copii. Cele
mai multe evenimente se
vor organiza în Piața Sfatu-
lui. Vor fi concerte de muzi-
că populară, ușoară, dar și
de colinde. 

Pe 6 decembrie vor con-
certa două trupe, una au-
tohtonă și una din Marea
Britanie. În total, în perioada

sărbătorilor de iarnă vor
concerta în centrul orașului
17 soliști și trupe. Bradul din

Piața Sfatului va avea peste
25 de metri înălțime. 

Spectacolul de Revelion

va dura mai bine de două
ore, iar la miezul nopții va fi
un foc de artificii. Iluminatul

de sărbători costă 200.000
de euro. 

Marian STOICA

Sărbători din... turtă dulce la Brașov

„Venin - frumuseți de neatins”

Premieră pentru Poiana
Brașov! Cei care ajung la
Centrul de Agrement și Di-
vertisment din stațiune pot
admira frumusețea unică a
animalelor veninoase, pre-

zentate publicului cu ocazia
expoziției „Venin – frum-
useți de neatins”. Invitația
reprezentanților Muzeului
Național de Istorie „Grigore
Antipa” este vabilă până la
31 martie 2018 . Cu certitu-
dine nu vă doriți să întâlniți
în mediul natural speciile
expuse în Poiana Brașov. Or-
ganizatorii ne asigură că le
putem admira în deplină
siguranță. Expoziția poate
fi vizitată de marți până du-

minică, între orele 12.00 –
22.00. Un bilet costă 15 lei,
dar elevii, studenții și pen-
sionarii plătesc doar 10 lei.       

Marian STOICA

Hit în Germania: My home, Brașov
Brașovul promovat în stră-

inătate. Și nu oricum, ci prin
intermediul muzicii. La radiou-
rile din Germania este difuzată
de câteva luni melodia intitu-
lată „My home, Brașov”. Pie-
sa a fost compusă și
interpretată de o artistă ame-
ricană. Aceasta a venit la
Brașov în urmă cu 15 ani, iar
orașul de la Poalele Tâmpei i-
a intrat în suflet. „My home,
Brașov” nu este doar o melo-
die, reprezintă o stare de spirit.
De 15 ani, Sarah Vienna con-
sideră orașul nostru... acasă. Ea
a venit la Brașov printr-un pro-
iect de voluntariat. Fundația
pe care a înființat-o se ocupă
de peste 100 de copii de la
școala din Budila și desfășoară
proiecte de voluntariat la Spi-
talul Clinic de Copii din Brașov.

Sarah s-a îndrăgostit pur și sim-
plu de Brașov și spune că nu
există un loc mai frumos decât
orașul de la Poalele Tâmpei.
„Iubesc acest oraș. Este casa
mea. Nu cred că am fost vreo-
dată într-un oraș atât de în-
cântător și misterior în același
timp. Este un oraș unic, spe-
cial”,a declarat Sarah Vienna.
Întâmplările pe care le-a trăit
în Brașov au ajutat-o să com-
pună o mare parte din melo-
diile ei. Cel mai recent album
al ei conține și o surpriză. Una

dintre piesele de pe CD este
dedicată orașului care a adop-
tat-o. Albumul a fost deja lan-
sat în Germania și se vinde
foarte bine. Mai mult, posturile
de radio de acolo difuzează de
ceva timp piesa dedicată
orașului nostru. Sarah a
anunțat că, în curând, albumul
său va fi lansat oficial și în Sta-
tele Unite. Melodia de promo-
vare a Brașovului poate fi
găsită cel mai ușor pe site-ul
artistei, sarahvienna.com. 

Răzvan IANCU


