Vineri, 13 Feb au fost difuzate următoarele ştiri la televiziunile locale Braşov, la care
prezentam mai jos descrierile (fragmente):
RTT. Prefectul Braşovului a constatat suspendarea de drept a mandatului preşedintelui Consiliului
Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu. Prefectul a emis ordinul de constatare în baza comunicării primite
din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a dispozitivului minutei Înaltei Curţi, prin care se admite
contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională
Anticorupţie, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 27 ianuarie 2015. În urma rejudecării
a fost dispusă menţinerea arestării preventive a inculpatului Căncescu Aristotel. Serviciul Verificare a
legalităţii actelor, aplicării actelor normative, va comunica ordinul Ministerului Afacerilor Interne, Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, Consiliului Judeţean Braşov, Inspectoratului de Poliţie
Judeţean, precum şi la domiciliul lui Aristotel Căncescu. Ordinul emis poate fi atacat la Instanţa de
Contencios Administrativ în termenele şi condiţiile legii Contenciosului Administrativ, spune prefectul.
DIGI24. Votarea bugetului judeţului, amânată. Bugetul judeţului Braşov ar fi trebuit să fie votat astăzi.
Însă plenul Consiliului Judeţean nu s-a putut întruni pentru că vicepreşedinţii instituţiei au primit abia azi
comunicarea de la Prefectura Braşov prin care se menţine suspendarea preşedintelui Aristotel Căncescu.
În această situaţie şedinţa de plen în care se va stabili care dintre vicepreşedinţi va prelua atribuţiile
preşedintelui, şi totodată în care se va dezbate şi se va vota bugetul judeţului, este amânată pentru
săptămâna viitoare. Actualul buget al judeţului Braşov este de 33 milioane lei şi este mai mic cu 13
procente faţă de anul trecut.
Sincron: Claudiu Coman, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Braşov – Ne-am axat în primul rând pe ce
înseamnă pregătirea pentru accesarea fondurilor europene, iar până atunci să reuşim să ducem mai
departe proiectele importante ale judeţului şi aici mă refer, în primul rând, la aeroport şi n al doilea rând la
Spitalul Clinic de Urgenţă.
RTT. Consiliul Judeţean nu are bani în buget pentru etapa a doua a investiţiei de la Aeroportul
Internaţional Braşov – Ghimbav. Singurele fonduri pe care mizează forul judeţean sunt cele dintr-un credit
contractat deja, în urma unei rectificări bugetare, care va avea loc cel mai devreme luna iulie. Până la
această dată autorităţile au investit în împrejmuirea şi nivelarea terenului şi în realizarea pistei cu
lungimea de 2.850 de metri. Costul realizării celorlalte suprafeţe de mişcare este de 5 milioane de euro,
sumă care ar trebui să fie investită tot de către Consiliul Judeţean. Restul lucrărilor, turnul de control şi
terminalul, în valoare estimată de aproximativ 21 de milioane de euro, ar trebui să fie realizate de un
investitor care să devină şi operator. Marţi, reprezentanţii administraţiei locale s-au întâlnit cu un
consultant al companiei germane Lufthansa Consulting. Nemţii şi-au oferit sprijin doar în realizarea unui
studiu de piaţă care să prezinte atuurile aeroportului şi să îl facă atractiv pentru un eventual operator
aeroportuar. Oficialul Lufthansa consideră că obiectivul de la Ghimbav ar trebui să se adreseze
operatorilor mai mici. După elaborarea studiului elaborat de piaţă, Primăria va decide în ce mod se va
implica şi în realizarea acestui proiect din punct d vedere financiar.
DIGI24. Proiect pentru reţelele de apă şi canalizare. Autorităţile speră să poată continua în acest an
investiţiile în reţelele de apă şi canalizare. Mai multe localităţi depind de finalizarea lucrărilor ca să aibă
apă potabilă şi canalizare. Finanţarea a fost luată pe credite şi cu cât durează mai mult, cu atât costul
finanţării este mai mare.
Braşovul se află în fruntea judeţelor care a modificat structura de utilităţi publice. Din anul 2008 a început
si pus la punct proiectul de reabilitare şi extindere a sistemelor de apă şi canalizare din oraş şi din alte
localităţi din judeţ. Printre cele mai importante investiţii se numără construcţia sau extinderea de staţii de
epurare.
Stand up: Ruxandra Morar, reporter Digi24 Braşov – Cea mai mare investiţie companiei Apa Braşov în
comuna Feldioara, în valoare de aproximativ 54 de milioane de lei estre în staţia de epurare. Aceasta a
fost finalizată în luna februarie a anului 2014. Însă deocamdată nu este funcţională, pentru că aici mai
trebuie instalate două colectoare pentru apele uzate.
Proiectul şi-a propus să asigure furnizarea apei, îmbunătăţirea alimentării cu apă şi tratarea apelor uzate
aşa cum prevăd normele europene. În unele zone braşovene, introducerea canalizării a fost un lucru
esenţial. În cartierul Stupini, spre exemplu, canalizarea a fost introdusă, însă deocamdată nu este

funcţională. Aici trebuie creată o reţea de distribuţie a apei pe o lungime de aproximativ 7,7,
km.
Sincron: localnici Stupini.
Tot în cartier există o staţie de epurare care urmează să fie reabilitată complet. Valoarea totală a lucrării
este de aproximativ 70 de milioane de lei. Finanţarea proiectului a fost structurată din fonduri
nerambursabile şi de la bugetul de stat. Întregul proiect are o valoare estimată de peste 565 de milioane
de lei, fără TVA.
Sincron: Alina Bălătescu, specialist relaţii publice Apa Braşov – În mod practic, acest proiect înseamnă
construcţie de staţii noi de epurare. Respectiv patru în judeţul Braşov, în acest moment. Înseamnă
înlocuire reţele de apă, de canalizare, înseamnă staţii de pompare. Pe scurt, oriunde a fost infrastructură
veche, a fost înlocuită.
La nivelul judeţului Braşov sunt acum în derulare 11 contracte de lucrări de infrastructură de apă şi
canalizare în cadrul acestui proiect.
DIGI24. Peste 100 de ani de istorie. Este cea mai vestită staţiune de schi de la noi din ţară şi e
cunoscută în toată lumea. Vorbim despre Poiana Braşov, un loc în care aerul tare de munte şi liniştea
pădurii oferă o vacanţă specială. Nu toţi cei care vin la schi ştiu însă şi povestea staţiunii, veche de mai
bine de 100 de ani.
Turismul în Braşov începe la 1800 când saşii din Transilvania înfiinţează prima asociaţie turistică de la
noi din ţară. Cea dintâi unitate de cazare şi masă din poiană a fost Cabana Postăvarul construită la o
altitudine de peste 1.600 de metri.
Sincron: Kristel Berbec, reprezentant Asociaţia Carpatină.
În 1951 Poiana Braşov a găzduit concursul pentru studenţi al Jocurilor Internaţionale de Iarnă.
Sincron: Toni Zakarias, instructor de schi.
Poiana Braşov este acum o staţiune destinată exclusiv sporturilor de iarnă, însă odinioară,
Sincron: Nicolae Bucur, fost şef Departamentul Agrement Poiana Braşov.
Poiana Braşov s-a transformat şi a devenit o staţiune modernă. Ultima modernizare a staţiunii a fost în
2013, când Poiana Braşov a găzduit Festivalul Olimpic al Tineretului European. Atunci s-au investit 28 de
milioane de euro pentru extinderea domeniului schiabil, a reţelei de transport pe cablu, a instalaţiilor de
înzăpezire artificială şi a celor de iluminare nocturnă. Toate acestea i-au sporit popularitatea şi a mărit
numărul de turişti. Sincron: turişti.
O camera dublă la un hotel de 3 stele costă aproximativ 200 de lei, cu mic dejun inclus, iar la un hotel de
4 stele preţurile pot ajunge lejer, la 400 de lei. O camera dublă la un hotel de 5 stele costă între 550 si
700 de lei, cu mic dejun inclus. În ceea ce priveşte transportul pe cablu, cu 100 de lei puteţi face cinci
urcări cu telegondola. Cei care vor să schieze zece zile, cu un număr nelimitat de urcări cu instalaţiile de
cablu, trebuie să plătească 1.000 de lei.
RTT. Ministerul Educaţiei vrea să restructureze 5.000 de posturi din rândul personalului didactic
auxiliar şi nedidactic din sistemul preuniversitar. Sindicaliştii din Învăţământ şi conducerea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Braşov spun că măsura va afecta calitatea educaţiei. Finanţarea pe elev este o altă
greşeală, cred reprezentanţii învăţământului braşovean.
Sincron: Ariana Bucur, inspector general ISJ Braşov, PSD.
Sincron: Florin Dobrescu, preşedinte uniunea Sindicatelor din Învăţământ Braşov.
DIGI24. Oncologia braşoveană, în impas. Singurele aparate de radioterapie din judeţul Braşov,
deţinute de o clinică privată din oraş, s-au defectat, iar consecinţa este gravă. Zeci de bolnavi care au
început deja şedinţele de radioterapie şi-au întrerupt tratamentul, iar cei care erau programaţi, au fost
trecuţi pe lista de aşteptare. Sincron: Vasile Badiu, pacient.
Aparatele s-au defectat acum trei săptămâni, iar în situaţia lui Vasile sunt sute de pacienţi pentru care
fiecare clipă contează. Aparatele au fost cumpărate din Statele Unite ale Americii, în urmă cu doi ani.
Unul singur costă în jur de trei milioane de euro. Atâta timp cât nu se ştie încă ce trebuie reparat, costurile
lucrărilor nu pot fi stabilite precis. Conducerea spitalului le estimează, totuşi, la câteva zeci de mii de
euro.
Sincron: Cristina Puşcaşu, administratorul clinicii.
De regulă, clinica primeşte la radioterapie până la 140 de pacienţi pe lună. Acesta este singurul centru
din ţară unde bolnavii fac tratamentul gratuit. Toate şedinţele sunt decontate de către CAS.
Sincron: Cristina Taflan, şef secţie Radioterapie.

Singurul spital din Braşov unde a mai existat un accelerator de particule este Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă. Aparatul a fost, însă, scos din funcţiune acum trei ani, pentru că îi expirase autorizaţia de
funcţionare.


Realitatea. Fără radioterapie. Niciun bolnav de cancer nu poate să facă radioterapie la Braşov.
Singurele aparate de iradiere care există în judeţul nostru la un spital privat s-au stricat. Problema
durează dea de trei săptămâni, iar pacienţii sunt disperaţi pentru că nu au încotro să o apuce.
Dacă s-ar duce la alte centre din ţară ar fi nevoiţi să intre pe liste de aşteptare lungi de luni de
zile. Aici nu se ştie când se va remedia problema.

Sincron: Wilma Szabo, pacient.
Sincron: dr. Cristina Taflan, şef secţie Radioterapie.
Medicii aşteaptă încă din 30 ianuarie un răspuns de la singura firmă autorizată în românia să facă
intervenţii de servisare la astfel de aparate.
Sincron: Cristina Puşcaşu, administrator spital.
Invitat în studiul jurnalului: Sebastian Dan, jurnalist newsbv.ro sub titlurile „Fără radioterapie”; „Udrea
peste tot”; „Vosganian a scăpat”; Directori arestaţi” (de la Romarm şi Carfil)
Mix2 TV. Nu se fac recrutări pentru război! Asigurările vin din partea reprezentanţilor Centrului Militar
Zonal Braşov. În ultima perioadă au început să circule tot mai mult zvonuri conform cărora tinerii cu vârsta
între 18 şi 35 de ani vor începe să fie luaţi în evidenţă pentru a putea apoi să fie înrolaţi în cazul izbucnirii
unui război în Ucraina.
Reprezentanţii Centrului Militar Zonal Braşov precizează că acţiunea prin care unele persoane sunt
chemate la Biroul Informare – Recrutare al instituţiei nu are niciun fel de legătură cu situaţia din ţara
vecină, ci face parte dintr-un program normal de luare în evidenţă. Acţiuni de acest gen se desfăşoară
periodic.
NOVA. Fără scrisoare de recomandare. Creşterea preţului la gaze pentru populaţie şi restructurările în
companii miniere importante au fost principalele motive pentru care Guvernul României nu a semnat
scrisoarea de intenţie cu reprezentaţii FMI. După aproape două săptămâni de discuţii, creditorii
internaţionali au venit cu o cerere care nu putea fi acceptată, respectiv creşterea tarifului la gaze de la 1
aprilie, de la 53,3 pe megawatt, la 62 de lei.
Sincron. Emil Niţă, deputat PSD.
Disponibilizările cerute de FMI n două companii miniere, respectiv Hunedoara şi Oltenia au reprezentat
un alt punct neagreat de către Guvernul ţării noastre.
Sincron. Emil Niţă, deputat PSD.
Ţara noastră are în derulare un acord stand-by de 2 miliarde de euro cu FMI, care expiră în luna
septembrie 2015.
NOVA. Achiziţii publice. Actuala formă a legii achiziţiilor publice creează probleme administraţiilor
locale. Numeroase proiecte nu pot fi demarate din cauza contestaţiilor, iar altele sunt blocate deoarece
câştigătorii licitaţiilor nu pot finaliza lucrările din cauza costurilor licitate. Reprezentanţii social-democraţilor
sunt de părere că este nevoie de unele modificări şi vor face câteva propuneri. Sincron: Răzvan Popa,
consilier local / PSD.
Braşovul s-a confruntat de mai multe ori cu aceste probleme. Construcţia blocului de locuinţe sociale a
fost mult timp incertă, după ce câştigătorul licitaţiei nu a mai putut continua lucrările la preţul stabilit.
Totodată, Centru de Agrement din Poiana Braşov, dar şi proiectului tronsonului 2 al ocolitoarei sunt
blocate din cauza contestaţiilor.
Mix2 TV. Administratorii de bloc vor trebui să dea raportul în faţa locatarilor. Acest lucru se va
întâmpla trimestrial, în scris sau prin email , iar darea de seamă va privi cheltuielile, încasările,
veniturile şi plăţile efectuate de asociaţie. Toate acestea după ce a fost aprobată o propunere legislativă
în acest sens. Proiectul de lege a fost iniţiat de 9 parlamentari din PNL şi PSD.

Antena1. Reguli noi pentru şoferi. Atenţie şoferi! De mâine este strict interzis transportul copiilor de
până în trei ani în maşini care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă. Din 14 februarie intră în vigoare
utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune.
NOVA. De luni, şcolile vor afişa lista şcolilor disponibile la clasa pregătitoare, iar prima etapă de
înscriere se va desfăşura între 23 februarie şi 3 martie. În această etapă părinţii vor putea completa o
cerere tip pe care o vor putea depune la instituţia de învăţământ dorită. Dacă părinţii vor să îşi înscrie
copiii la o altă şcoală decât ce la care sunt arondaţi, atunci trebuie să fie atenţi la numărul de locuri
disponibile. Există deja instituţii, unde conform estimărilor, toate locurile vor fi ocupate. Acesta este şi
cazul Şcolii Generale nr. 2 din Codlea, care pune la dispoziţie 60 de locuri pentru copiii din circumscripţie
şi chiar pentru solicitările venite din localităţile învecinate.
Sincron: prof. Rudolf Rekkert, director adjunct Şcoala Generală nr. 2 Codlea.


Mix2 TV. Pe 23 februarie încep înscrierile copiilor în clasa pregătitoare. De luni, părinţii pot
consulta, pe listele afişate în şcoli, numărul locurilor disponibile. Micuţii pot fi înscrişi la unitatea
de învăţământ din circumscripţie sau la o şcoală la alegerea părinţilor.

A doua etapă de înscrieri va fi în intervalul 24 martie – 3 aprilie.
RTT. A început cea de-a XII-a ediţie a campaniei naţionale „Mesajul meu antidrog!”. Cele mai bune
creaţii-spot, eseu literar sau pictură vor fi premiate în cadrul unei gale. Scopul proiectului care se va
desfăşura până în luna iulie este ca elevii să conştientizeze riscurile la care se expun atunci când
consumă substanţe interzis. Ziarul „Vocea Elevilor Braşoveni” va promova campania în toate şcolile din
judeţ, unde vor ajunge şi specialiştii antidrog, pentru a interacţiona cu elevii. Proiectul se va desfăşura în
toată ţara în perioada februarie – iulie 2015.
Sincron: insp. Psiholog Adriana Samson, coordonato CRPECA Braşov.
Sincron: cms. Şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt IPJ Braşov.
Sincron: Mihai Mohaci, prefectul Braşovului.


TVS. Stop drogurilor! Pentru al XII-lea an la rând se implementează în unităţile şcolare proiectul
naţional „mesajul meu antidrog!”, al Agenţiei Antidrog în parteneriat cu Prefectura şi poliţia
Braşov. În cadrul acestuia vor avea loc mai multe activităţi atât de împărţit pliante, cât şi sportive
sau de desene. În 2012 Braşovul a ocupat primul loc pe ţară pentru cea mai bună acţiune
antidrog.

Sincron. Anda Samson, psiholog Agenţia Naţională Antidrog Braşov.
Sincron: Mihai Mohaci, prefect judeţul Braşov.
Sincron: cms. şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt I.P.J. Braşov.
Tema concursului pentru această ediţie este „Colorează-ţi viaţa altfel, fără droguri!”.
TVS. Jandarmii braşoveni medaliaţi. Jandarmeria Braşov şi-a adjudecat două locuri pe podium. Acest
lucru s-a întâmplat în cadrul Concursului Naţional de Schi destinat instituţiilor din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, la care au luat parte peste 220 de angajaţi din sistem. Jandarmii braşoveni au ocupat
locurile 1 şi 3.
Sincron: cms. şef Adina Maftei, Director Central M.A.I.
Sincron: Eugen Pop, şef Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Braşov.
RTT. Noul viceprimar, Ciprian Bucur, şi-a intrat în pâine. Astăzi, edilul şi-a preluat atribuţiile, în mare
aceleaşi pe care le avea şi predecesorul în funcţie, Adrian Atomei. Printre priorităţile lui Bucur se află mai
ales Poliţia Locală, unde sunt cele mai multe probleme de rezolvat.
Sincron: Ciprian Bucur, viceprimar, PNL.
Mix2 TV. Două poduri şi un pasaj vor intra anul acesta în reparaţii capitale. Cel mai important proiect
este podul de pe strada Zizinului, care traversează râul Timiş şi face legătura cu drumul judeţean spre
Tărlungeni, pentru care edilii au şi organizat licitaţia. Costul lucrărilor este estimat la 4,47 milioane de lei

fără TVA, finanţarea fiind asigurată de la bugetul local. Lucrările trebuie finalizate în 14 luni de la data
emiterii ordinelor de începere. În paralel, municipalitatea pregăteşte şi procedurile de achiziţie pentru
lucrările de reparaţii la podul de pe strada Lânii, din Bartolomeu, dar şi pentru reparaţiilor necesare părţii
vechi a pasajului de la Fartec.
Realitatea. Cursă suspendată. De astăzi, circulaţia autobuzelor pe linia 100, Gară – Poiana Braşov,
este suspendată. Decizia a fost luată de conducerea Regiei Autonome de Transport Braşov, deoarece
numărul braşovenilor şi al turiştilor care merg în Poiană este în continuă scădere.
Realitatea. Festivalul Clătitelor. Duminică, toţi pofticioşii trebuie să se adune la Prejmer. Acolo are loc
Festivalul Clătitelor. Anul acesta festivalul a ajuns la cea de-a XI-a ediţie. Ca de fiecare dată, atracţia
principală este caravana clătitelor cu care alegorice, în care urcă tineri costumaţi.
Invitat în studiul jurnalului: Sebastian Dan, jurnalist newsbv.ro sub titlul „Weekend la Braşov”.
TVS. Lumea femeilor de afaceri. Specialiştii în domeniu, dar şi statisticile spun că din ce în ce mai multe
femei îşi doresc independenţa în business. Astfel, consultanţii în afaceri prevăd în viitorul apropriat
creşterea numărului de femei în acest sector, care l-ar putea depăşi pe cel al bărbaţilor. Nici Braşovul nu
se lasă mai prejos din acest punct de vedere şi iată că şi aici doamnele şi domnişoarele sunt decise să
demonstreze că pot face carieră în afaceri. Aceste lucru este confirmat atât de statistici, cât şi de
consultanţii de business, care ne-au mărturisit că în ultima perioadă au mai multe pe teme de afaceri din
partea sexului frumos.
Sincron: Cătălin Panciu, antreprenor.
TVS. Ziua Mondială a Radioului. Cel mai răspândit canal de comunicare în masă este aniversat astăzi
în întreaga lume. La data de 13 februarie este celebrată în fiecare an Ziua Mondială a Radioului. Sincron:
Monica Neacşu, fost redactor – prezentator radio.
Mix2 TV. (Târgul de Nunţă la Braşov). Nunţile de poveste nu se întâmplă pur şi simplu. Pentru reuşita
celei mai importante zile din viaţa unui cuplu trebuie multă pregătire, dar şi atenţie la detalii. Care sunt
noile tendinţe în materie de rochii de mireasă, aranjamente, decoraţiuni florale, bijuterii, dar şi cele mai
spectaculoase locaţii, putwţi afla doar dacă vizitaţi cea de-a treia ediţie a Târgului de Nunţi ce are loc în
acest weekend în Braşov (la Braşov Business Center).
Sinvcron: Sorin Dencescu, organizator.
Sicnron: Mihaela Scântei, reprezentant agenţie de evenimente.
Sincron: Milena Ciucu, reprezentant firmă.
Braşov Wedding Days îşi îşchide porţile duminică la orele 18:00.


RTT. (Braşov Wedding Days). Petreceri cu în stil britanic, invitaţii minimaliste şi aranjamente
florale cu vaze de cristal, bujor, hortensie şi trandafir sălbatic. Sunt tendinţele în materie de nunţi
ale anului 2015, a cărui culoare-vedetă este marsala. Toate ingredientele unui eveniment reuşit,
inclusiv o tombolă cu premii se regăsesc weekend-ul acesta la Târgul de Nunţi Braşov Wedding
Days. Sincron: Sorin Dencescu, organizator.
Sincron: Mirela Scântei, reprezentant firmă de evenimente.
Sincron: Luminiţa Cosleacara, reprezentant casă de modă. Sincron: viitori miri.



Antena1. Oferte pentru nunta perfectă. Tinerele care visează la o nuntă perfectă, pot începe să
o programeze chiar din acest weekend. Asta pentru că până duminică, la Braşov se organizează
primul târg de nunţi din acest an.
Sincron: viitoare mirese. Sincron. Mihaela Scântei, reprezentant agenţie de evenimente.
Sincron. Melania Ciucu, expozant. Sincron: Sorin Dencescu, organizator.



NOVA. Braşov Wedding Days. Cea de-a treia ediţie a Braşov Wedding Days şi-a deschis
porţile. Cei interesaţi de organizarea unei nunţi perfecte, au la dispoziţie trei zile pentru a afla

ultimele noutăţi în domeniu. Anul acesta aduce o noutate comparativ cu ediţiile precedente. Pe
lângă tradiţionalele standuri cu rochii de mireasă, au fost invitaţi şi expozanţi din domeniul audio –
foto – video. De asemenea vizitatorii trebuie să cunoască faptul că în cadrul târgului vor avea
parte de oferte speciale.
Sincron: Sorin Dencescu, manager. Sincron. Mihaela Scântei, wedding planner.


TVS. „Braşov Wedding Days” de Valentine’s Day. Marsala este culoarea anului 2015. Cel
puţin atunci când vine vorba despre unul din cele mai importante evenimente din viaţa noastră:
ziua căsătoriei. Invitaţii, mărturii, aranjamente florale. Se dă startul nunţilor! La Braşov, momentul
a fost marcat prin inaugurarea Târgului de Nunţi, care are porţile deschise până duminică.

Sincron: Mihaela Scânteie, expozant. Sincron: Melania Ciucu, expozant.
Sincron: Adrian Olah, expozant. Sincron: Sorin Dencescu, organizator.
RTT. Valentine’s Day este aşteptat cu emoţie de îndrăgostiţi. Deşi este o sărbătoare împrumutată, din
ce în ce mai mulţi tineri au ajuns să celebreze Sfântul Valentin şi la noi.
Sincron: tineri care spun că vor sărbători această zi.



Realitatea. Sejur romantic. Proprietarii de hoteluri şi pensiuni au început pregătirile pentru
Valentine’s Day. Sejururile de Valentine’s Day la munte sunt vândute în proporţie de 60%.
Sincron: Liliana Dachii, şef recepţie.
RTT. Inimioare dulci şi delicioase de Valentine’s Day. Cofetarii şi ciocolatierii braşoveni au
pregătit deserturi speciale. Compoziţii naturale, umpluturi din cele mai diverse, răvaşe cu
declaraţii de dragoste, prospeţime şi designuri perfecte. Acestea sunt ingredientele pentru cele
mai delicioase şi apetisante prăjituri de Ziua Îndrăgostiţilor.
Sincron: Oana Macovei, consultant ciocolată.
Sincron: Andreea Monica Airinei, designer cofetar.



Mix2 TV. Iubirea se celebrează prin lectură. Asta încearcă să ne convingă librarii crae au venit
cu oferte spectaculoase de Valentine’s Day. Îndrăgostiţii care vor să facă daruri deosebite au
posibilitatea să cumpere volume la preţuri reduse.
Sincron: Augusta Ciolan, director Achiziţii librărie. Sincron: cititori.



TVS. Valentine’s Day la castel. Săruturi pătimaşe, pasiune la cote maxime şi mult mister. Aşa
vor sărbători îndrăgostiţii Valentine’s Day la Castelul Bran. Surprizele se vor ţine lanţ într-o seară
magică petrecută la Castel.
Sincron prin tel.: Alexandru Prişcu, manager Castelul Bran.



Mix2 TV. Două bilete la preţ de unul de Valentine’s Day şi Dragobete. Oferta de călătorie în
doi este pusă la dispoziţie de CFR. Pasagerii pot merge din Bucureţti spre Valea Prahovei sau
Constanţa plătind cu 50% mai puţin.

TVS. Povestea unei campioane mondiale. „Povestea mea” este povestea Corinei Ungureanu. Aşa şi-a
intitulat cartea autobiografică fosta campioană mondială la gimnastică. Aceasta şi-a lansat volumul şi la
Braşov.
Sincron: Corina Ungureanu, fostă campioană mondială la gimnastică.
Evenimentul a avut loc la Librăria Ralu, iar la acesta au luat parte şi campioanele la gimnastică de la CSU
Braşov.

RTT. „Sissi” şi „Amore, more, ore, re”, cele două volume de poezie ale lui Pavel Şuşară, au fost
lansate la Braşov în prezenţa autorului. Dacă „Sissi” este o poveste de dragoste concepută sub forma
unei scrisori către celebra prinţesă, „Amore” a fost declarată una dintre cele mai seducătoare cărţi de
poezie scrisă în ultimii ani.
Sincron: Caius Dobrescu, scriitor, profesor universitar. Sincron: Pavel Şuşară, scriitor.
Realitatea. Trafic blocat pe DN1A. Astăzi, în jurul orei 10:00, circulaţia a fost întreruptă pe DN1 A, în
apropriere de limita de judeţ dintre Braşov şi Prahova, din cauza unui accident rutier. Şoferii din două
TIR-uri s-au acroşat frontal, iar un al treilea tirist care a vrut să evite impactul a ajuns într-o râpă. Unul
dintre şoferi a fost rănit în acest accident. Tot în jurul prânzului, pe Valea Bogăţii a avut loc un accident
rutier cu patru victime.


DIGI24. Accident din cauza poleiului. Circulaţia rutieră a fost blocată astăzi timp de o oră pe
DN1A, în zona Babarunca. Două TIR-uri şi o autoutilitară au fost implicate într-un accident soldat
cu pagube materiale. Din primele cercetări principala cauză a accidentului a fost carosabilul
alunecos.

Mix2 TV. Avertizare de la meteorologi şi salvamontişti. Nu vă aventuraţi în masivul Făgăraş sau în
munţii Bucegi! În masivul Făgăraş, la peste 1.800 de metri altitudine riscul de avalanşă este de gradul 3,
pe o scară de al 1 la 5.
Mix2 TV. Doi directori şi un şef al departamentului vânzări au fost reţinuţi de procurorii Parchetului
Tribunalului în dosarul „Piese auto”. Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 10 milioane de lei. În
vederea recuperării pagubei, poliţiştii au pus sechestru pe imobile, terenuri, maşini şi utilaje.
Mix2 TV. Mama avocatei Elodia Ghinescu nu are voie să îşi vadă nepotul. Magistraţii judecătoriei din
Piteşti au respins solicitarea bunicii lui Patrick Cioacă de stabilire a unui porgram de vizitare a băiatului.
Decizia nu este definitivă.
Sincron: Crina Radu, avocata familiei Ghinescu.
Sincton: prin tel.: Emilia Ghinescu, bunica lui Patrick.


Antena1. Bunica lui Patrick nu îşi va vizita nepotul. Patrick, fiul Elodiei Ghinescu şi a lui
Cristian Cioacă, nu va putea fi vizitat de bunica din partea mamei. Magistraţii Judecătoriei Piteşti
au respins ordonanţa preşedinţială prin care Emilia Ghinescu avea dreptul să îşi viziteze nepotul.
Asta în condiţiile în care aceeaşi instanţă a aprobat un program de vizitare în 2009. Sincron prin
tel.: Emilia Ghinescu, bunica lui Patrick.
Sincron: Crina Radu, avocata familiei Ghinescu.

Antena1. Doi braşoveni au fost reţinuţi după ce au încercat să mituiască un poliţist în trafic. Un
şofer de 32 de ani a fost depistat în trafic de un agent de circulaţie că nu avea permis de conducere.
Omul legii i-a deschis imediat dosar penal. În încercarea de a scăpa de dosar penal, şoferul şi un amic
de-al său şi-a dat întâlnire cu poliţistul şi i-au oferit 50 de euro. Agentul nu a acceptat şi a anunţat imediat
procurorii.

