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Numerele câştigătoare la extragerea loto de duminică, 16 septembrie
Duminică, 16 septembrie, au avut loc două trageri Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40. Loteria Română

sărbătoreşte 112 ani de la înfiinţare, motiv pentru care organizează Tragerile Speciale Loto Aniversare
care constau în organizarea a doua trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimenteaza fondul de cîştiguri
al categoriei I, după cum urmează: LOTO 6/49 – 200.000 de lei, JOKER – 100.000 de lei, LOTO 5/40
– 50.000 de lei.

Rezultatele extragerilor de duminică: Joker: 2, 37, 34, 15, 21 + 4; Joker Suplimentar: 21, 12, 18,
28, 32 + 13; Noroc Plus: 5 3 2 1 4 2; Loto 5/40: 1, 19, 4, 31, 23, 26; Super Noroc: 7 0 8 0 5 3; Loto
5/40 Suplimentar: 36, 2, 11, 4, 39, 8; Loto 6/49: 33, 22, 37, 36, 42, 29; Noroc: 2 4 7 4 1 5 5; Loto
6/49 Suplimentar: 14, 10, 23, 30, 18, 37. 

La tragerile loto de joi, 13 septembrie, s-au înregistrat 12.206 câştiguri în valoare totală de
628.862,98 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,2 milioane
lei (peste 1,13 milioane euro) iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste
950.000 de lei (aprox. 205.000 de euro). La Joker, la categoria I este în joc un report în valoare de
peste 2,5 milioane lei (peste 550.000 de euro) iar la categoria a II-a se înregistrează un report în
valoare de aproximativ 53.000 de lei (peste 11.400 de euro). La Noroc Plus la categoria I este în joc
un report în valoare de peste 52.700 de lei (peste 11.300 de euro). La Loto 5/40 se înregistrează la
categoria I un report în valoare de peste 380.000 de lei (aprox. 82.000 de euro) iar la Super Noroc
este în joc un report cumulat în valoare de peste 118.500 lei (peste 25.500 de euro).

lll Mediafax

KSE Tg. Secuiesc, 
victorie categorică

Echipa de fotbal KSE Tg. Secuiesc a dispus, în etapa a patra a Ligii a III-a, de
Șomuz Fălticeni cu scorul de 4-0. Formația noastră este în vecinătatea podiumu-
lui, după acest succes, cu un total de 9 puncte.

Iată rezultatele și marcatorii seriei I:
CSM Râmnicu Sărat - Foresta Suceava    1-1

Bogdan Bălan (11) / Teodor Lungu (83)
CSM Roman - CSM Focşani    0-1

Ştefan Lupu (72)
CSM Paşcani - Sănătatea Darabani   2-1

Andrei Firan (36), (57) / Alexandru Nicorici (67)
KSE Târgu Secuiesc - Şomuz Fălticeni    4-0

Botond Veress (20, 62), Marius Ştefănescu (31, 34)
Metalul Buzău - FC Botoşani 2    2-1

Gabriel Mihăescu (7), Marian Manea (15) / Andrei Chindriş (90+2)
Sporting Lieşti - Bucovina Rădăuţi    0-2

Iulian Ionesi (44), Cătălin Coroamă (90+4)
Ştiinţa Miroslava - ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ     1-0

Sebastian Bucur (2)
Suporter Club Oţelul Galaţi - SCM Gloria Buzău     0-0

Clasament:

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a
învins, vineri, în deplasare, cu
scorul de 3-0, echipa Concordia
Chiajna, într-un meci din etapa a
opta a Ligii I.

Partida a început cu o mare
ocazie a echipei gazdă, Batin re-
luând cu capul, periculos, în mi -
nutul 3, centrarea din dreapta de
la Grădinaru. După aceea, în
minutul 10, Viera a intervenit
neglijent și l-a lovit pe Grădinaru
undeva pe linia careului mare.
Faza dinamică l-a surprins pe ar-
bitrul craiovean Sebastian Col -
țescu, care a lăsat jocul să
continue, deși s-ar fi putut acorda
lovitură de pedeapsă.

Fülöp István a avut o bună
ocazie de a deschide scorul în mi -
nutul 15, atunci când a intrat în
careu, a driblat cu dreptul dar a
șutat imprecis cu stângul, din pozi -

ție ideală. Ilfovenii au mai avut o
situație periculoasă la șutul lui
Bawab, din apropiere, care a trecut
peste transversală, în timp ce
covăs nenii au avut o lovitură liberă
de la 18 metri, executată însă mo -
dest de Fülöp, în zid.

Prima repriză s-a încheiat cu
un rezultat echitabil, 0-0.

În partea a doua, ritmul de joc
a scăzut mult, ocaziile fiind destul
de rare la cele două porți. Concor-
dia a dominat teritorial, dar sigu-
ranța lui Niczuly între buturi i-a
dezarmat pe ilfoveni. În minutul
74, portarul nostru a boxat în cor-
ner un șut violent, după care tot el
a prins centrarea. A dat drumul
imediat la contraatac, iar de pe
linia mediană Fülöp a pasat ideal,
la firul ierbii, pentru Tandia.
Acesta a preluat și, profitând de
imobilismul fundașilor centrali

Leca și Marc, a șutat în Nivaldo.
Mingea a luat o boltă curioasă și a
căzut în poarta cvasidebutantului
Costache, pentru deschiderea de
scor.

Nouvier a dat lovitura de grație
în minutul 83, la o combinație
rapidă derulată în preajma careu-
lui. Mingea a plecat de la Drăghici,
a ajuns la Fülöp care a verticalizat
și și-a trecut în cont a doua pasă
decisivă a meciului. Nouvier, din
poziție singur cu portarul, nu a ier-
tat.

În primul minut de prelungiri,
Tandia a făcut dubla la un con-
traatac carambol, cu Drăghici în
rol de pasator.

În urma acestui succes, Sepsi
OSK a urcat, temporar, pe a doua
poziție în clasament, cu 14 puncte
și poate profita de faptul că în
această rundă se desfășoară derby-
ul dintre CFR Cluj și FCSB, du-
minică, 16 septembrie, în Gruia.

Concordia Chiajna: Costache
– Matei, Leca, Marc, Nivaldo –
Gorobsov (min. 80 Cristescu),
Bucșa, Prepeliță (min. 80 Guessan)
– Bawab (min. 85 Ivanovici), Gră-
dinaru, Batin. Antrenor Ionuț
Badea.

Sepsi OSK Sf. Gheorghe:
Niczuly – De Moura, Viera, Jo-
vanovic, Sato (min. 83 Ursu) –
Velev, Vașvari (min. 69 Karnitsky)
– Drăghici, Fülöp, Nouvier – Tan-
dia. Antrenor Eugen Neagoe.

lll Cristian Frisk

Steaua – Progym Gheorghieni
3-7 la hochei pe gheață

Echipa de hochei pe gheață a Clubului Sportiv al Armatei Steaua
București a disputat primul meci pe Patinoarul din Tg. Secuiesc, în
Liga Națională, contra celor de la Progym Gheorghieni. 

Echipa militară, asimilată astfel drept a județului Covasna, a pierdut
în fața harghitenilor cu scorul de 7-3 (2-0, 3-0, 2-3). Raportul șuturilor
pe poartă a fost de 49-32 în favoarea celor din Gheorghieni, care au domi -
nat tehnic și tactic partida.

Steaua a pierdut toate cele cinci partide disputate în startul de campio -
nat. 

Următoarele meciuri ale hocheiștilor roș-albaștri în campionat, la Tg.
Secuiesc, vor avea loc în perioada 13-16 octombrie. În 13 și 14 octombrie
Steaua va întâlni pe Sportul Studențesc, după care, în 15 și 16 octombrie,
steliștii vor evolua contra celor de la Corona Brașov.

lll Cristian Frisk

Sâmbătă, 15 septembrie, a avut
loc în Parcul Alexandru Ioan
Cuza/Titan din Bucureşti cea de a
XXI-a ediţie a Crosului Loteriei
Române. „Aleargă pentru sănă-
tatea ta!“ a fost şi pentru acest an
îndemnul pe care Loteria Română
l-a adresat tuturor participanţilor,
chiar în ziua în care a sărbătorit
112 ani de activitate.

Participarea a fost gratuită iar
Loteria Romană a pus la bătaie 73 de
premii în valoare totală de 30.300 de

lei. Categoriile de participanţi au
fost următoarele: seniori-senioare
(19-34 ani), juniori-junioare (14-18
ani), copii fete-băieţi (11-13 ani),
veterani femei-bărbaţi (35-49 ani),
veterani femei-bărbaţi (peste 50
ani), persoane cu dizabilităţi loco-
motorii femei-bărbaţi şi persoane cu
dizabilităţi senzoriale femei-bărbaţi.

S-au acordat premii primelor 5
locuri pentru fiecare categorie şi
primele trei catedre de educaţie fi -
zică ale şcolilor/liceelor cu cea mai

numeroasă participare la Cros.
La concurs au participat și

membrii Cercului de alergare Gall
Lajos din Sfântu Gheorghe. Iată
rezultatele lor: 

Veterani II (peste 50 ani): Szabo
Iren locul 3, Pall Erzsebet locul 5,
Csutak Tamaş locul 4. 

Veterani I (35-49 ani): Pall Attila
loc 17. 

Participarea sportivilor a fost
susţinută de Consiliul Local Sfântu
Gheorghe.

lll Cristian Frisk

Participare covăsneană 
la „Crosul Loteriei Române”   

Sepsi OSK s-a impus 
pe terenul Concordiei
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Incendiu la un adăpost de animale din Belin 
Pompierii au luptat cu flăcările peste 7 ore 

Un incendiu, care a ars 300 de metri pătrați din acope -
rișurile unor construcții din lemn și aproximativ 200 de tone
de fân și lucernă, a cuprins vineri dimineața o șură și un adă-
post de animale din Belin. 

„Pompierii covăsneni (...) s-au luptat mai bine de 7 ore
cu flăcările ce au cuprins acoperișurile construcțiilor din
lemn pe o suprafața de circa 300 mp și aproximativ 200 de
tone de fân și lucernă, cu posibilitate de propagare la casele

din apropiere. (...) Intervenţia salvatorilor a dus la înlătu-
rarea pericolului extinderii incendiului la construcţiile în-
vecinate”, arată un comunicat de presă transmis de ISU
Covasna. 

Cauza probabilă a incendiului o reprezintă un scurtcir-
cuit electric provenit de la un cablu defect, mai transmit
pompierii. 

lll Iulia Drăghici
Sursa foto: ISU Covasna

Diana Pora, o tânără în vârstă de
28 de ani, care și-a trăit o parte din
viață la Sfântu Gheorghe, dar stabi -
lită la Brașov, a decedat vineri
noaptea, după ce a căzut într-o pră-
pastie din munții Piatra Craiului.
Misiunea de recuperare a trupului
tinerei a durat peste 12 ore, in-
formează autoritățile.

„Timp de 12 ore jandarmii și sal-
vamontiștii argeșeni au intervenit pen-
tru salvarea unei femei care căzuse
într-o prăpastie, în apropierea zonei
Brâul de Mijloc - Poiana Închisă din
munții Piatra Craiului. Femeia făcea
parte dintr-un grup de 5 turiști. Misiu -
nea jandarmilor și a salvamontiștilor s-
a încheiat in această dimineața la ora
5. Din nefericire, persoana nu a

supraviețuit”, arată mesajul Jandar -
meriei Române.

Potrivit salvamontiștilor, misiunea
de salvare a tinerei ar fi fost una dintre
cele mai grele din ultimul timp, dat
fiind faptul că rocile pe unde s-a făcut
coborârea erau instabile.

„Una dintre cele mai grele acțiuni
din ultima vreme la care au participat
18 salvatori montani angajați și volun-
tari din formațiile Câmpulung, Curtea
de Argeș și Pitești, împreună cu 3 jan-
darmi montani. Evacuarea prin Padina
Lăncii, pentru cei care cunosc zona, a
trebuit făcută cu extrem de mare
atenție, întrucât sunt vreo 300 de metri

pe verticală, cu roci instabile, după
care a urmat evacuarea pe grohotiș...”,
arată o postare publicată pe Facebook
de Salvamont Argeș.

Trupul victimei a fost predat
poliției și IML.

Profilul de Facebook al Dianei
Pora, tânăra care iubea muntele și
drumețiile, este acum plin de mesajele
îndurerate ale prietenilor șocați de
trista veste a dispariției acesteia, mai
ales că cei care au cunoscut-o știau cât
de mult iubea munții și natura, care, în
final i-au adus, mult prea devreme,
sfârșitul.

lll Iulia Drăghici

Meteorologii anunţă un început de săptămână cu vreme caldă şi
frumoasă, cu temperaturi normale sau chiar mai ridicate faţă de nor-
malul perioadei.

LUNI. Vremea va fi predominant frumoasă, cu valori termice apropi-
ate de cele normale la această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse
între 20 și 27 de grade, iar cele minime între 4 grade în estul Transilvaniei
și 16 grade pe litoral. Cerul va avea înnorări trecătoare, iar în zona de
munte, ziua, pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.
În zonele joase, dimineața și noaptea, pe suprafețe mici va fi ceață.

MARŢI. Vremea va fi frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării.
Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa
în general între 6 și 16 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase, mai
ales din Transilvania, pe arii restrânse va fi ceață.

Nepăstrarea distanței de siguranță a dus duminică dimineața la
producerea unui accident în lanț pe DN10, la Întorsura Buzăului, în
apropierea spitalului orășenesc. În urma impactului, mașina prinsă la
mijloc în coliziune, un taximetru, a fost răsturnată. Șoferul de taxi a
avut nevoie de sprijinul medicilor, fiind transportat la spital. Traficul
a fost blocat aproape 2 ore. 

„Din cercetările efectuate de polițiști, s-a stabilit că șoferul unui auto -
turism care circula pe direcția Brașov – Buzău nu a păstrat o distanță core-
spunzătoare față de autovehiculul din fața lui, pe care l-a lovit. În urma
coliziunii, autoturismul lovit a fost proiectat într-o altă mașină care circula
regulamentar în fața sa. Impactul a răsturnat mașina care era la mijloc,
adică taximetrul. Șoferul acestuia, un bărbat de 51 de ani a fost rănit ușor”,
a declarat, pentru Observatorul de Covasna, purtătorul de cuvânt al IPJ
Covasna, Nicoleta Tolvaj -Marin. 

Potrivit martorilor, pentru unul dintre șoferii implicați, ziua acciden-
tului a fost și ziua nunții sale.  

În timpul în care traficul a fost blocat, autoturismele au fost deviate
de Poliţia Rutieră pe o stradă din apropiere, fără probleme deosebite, va -
lorile de trafic fiind scăzute la ora producerii accidentului. 

lll Iulia Drăghici
Sursă foto: Facebook/ Tabalai Gheorghe

Ministrul Mediului, Graţiela Ga -
vrilescu, a anunţat, sâmbătă, că la
sfârşitul lunii octombrie începe imple-
mentarea programului de acordare a
bonusurilor pentru persoanele care
doresc să schimbe electrocasnicele
vechi cu unele noi, care au consum
redus de electricitate. Programul,
aprobat la rectificarea bugetară, are un
buget de 20 de milioane de lei, iar săp-
tămâna viitoare autorităţile vor pu -
blica ghidul de implementare şi
valoarea bonusurilor.

„Am chemat alături de noi cei doi
producători de electrocasnice din
România şi dealerii autorizaţi ai aces-
tora şi undeva la sfârşitul lunii oc-
tombrie acest program o să poată să fie
accesat de români. Ne dorim ca în felul

acesta nu numai înlocuirea unui pro-
dus vechi din casă să fie stimulent pen-
tru noi, dar să avem o protecţie asupra
aerului pe care noi îl respirăm, pentru
că aceste electrocasnice care sunt ener -
gofage, multe dintre ele, le vom duce la
casat, vom cumpăra un produs nou
care să aibă şi o eficienţă energetică
ridicată, deci asta înseamnă un con-
sum redus de energie electrică. Deci
din toate punctele de vedere vom fi in-
teresaţi ca să putem să lansăm acest
program“, a afirmat Graţiela Gavrilescu
sâmbătă, în oraşul Băicoi din judeţul
Prahova, acolo unde participă la o acţi-
une de ecologizare a pârâului Dâmbu,
alături de mai mulţi voluntari.

Ea a precizat că programul, care
va fi implementat în premieră în

România, are un buget de 20 de mi -
lioane de lei, iar săptămâna viitoare
va fi publicat pe portalul Ministerului
Mediului ghidul de finaţare pentru
electrocasnice, unde vor fi precizate
valorile ecobonusurilor pentru fri -
gidere, maşini de spălat şi aparate de
aer condiţionat, dar şi care este pro-
cedura prin care se accesează aceste
bonusuri.

„Fiecare român şi fiecare gos -
podărie să poată să fie îmbunătăţită
printr-un produs care să aibă o clasă
energetică avansată şi bineînţeles să
putem să ne şi atingem ţinta de ţară pe
tot ce înseamnă produse electronice şi
electrocasnice“, a explicat Gavrilescu
scopul acestui program.

lll News.ro

Vreme frumoasă 
la început de săptămână
Prognoza meteo pentru luni şi marţi

Taximetru răsturnat pe plafon,
într-un accident în lanț pe DN10 
Șoferul de taxi a ajuns la spital cu răni ușoare 

Programul de acordare a ecobonusurilor
pentru electrocasnice va fi lansat 
la sfârşitul lunii octombrie 

Decedată pe munte 
după ce a căzut într-o râpă
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Centrul Cultural Covasna găzduiește luni, 17 septembrie, de la ora
19:00, spectacolul Hotel Miramare, o co-producție a Teatrului Andrei
Mureșanu din Sfântu Gheorghe și Compania Catalyst din Florența. In-
trarea la eveniment este liberă. Spectacolul este în limba română și limba
italiană, cu subtitrare în limba română.

„Într-un viitor fictiv, trei turiști conduși de singurul ghid rămas acceptă
să facă un tur cultural. Ajung în incinta unui teatru, privit ca un muzeu de
ochii neștiutori ai unor oameni care nu au văzut niciodată așa ceva. Rezultatul
este o comedie savuroasă de situație presărată cu condimente educative. O
oră de teatru fantezist în care încercăm să privim lumea cu alți ochi”, arată
deschiderea spectacolului, care îi are în roluri principale pe Rosario Campisi,
Francesco Franzosi, Alexandrina Ioana Costea și Elena Popa. 

Regia și scenografia spectacolului le aparține lui Riccardo Rombi și Ulpia
Popa.

„Regia contemporană înseamnă, înainte de toate, rescrierea rolului pub-
licului ca element activ din sistemul scenic. Această prezență modifică necon-
tenit codurile teatrale și creează condiții pentru experimente artistice
continue. Hotel Miramare se naște astfel dintr-o ruptură [...] care interesează
Teatrul, în calitatea sa de  povestitor străin și distrat, față de sărăcia existențială
a societății contemporane. Protagonistul spectacolului este, în fapt, Teatrul,
ca arhitect experimental, ca element capabil încă să modifice existența acelui
dintotdeauna cel mai fragil animal numit Om”, spune regizorul Riccardo
Rombi, potrivit unui comunicat de presă. 

Datorită proiectului câștigat de Teatru la AFCN, intrarea este liberă. 
lll Iulia Drăghici

Gala Premiilor Criticilor de Teatru Maghiari va avea loc joi, 20 septem-
brie, de la ora 20, la Teatrul de Păpuși din Budapesta. Premiile Breslei Criti-
cilor de Teatru Maghiari au ajuns anul acesta la ediţia 39, aşadar, din 1979,
membrii acestei prestigioase Asociaţii votează, în fiecare stagiune, cei mai
valoroşi artişti care au lucrat în teatrele maghiare din Ungaria şi din afara
graniţelor sale. 

La actuala Ediţie a Premiilor Criticilor Maghiari, Teatrul Tamási Áron
este nominalizat la patru categorii, cu două producţii din stagiunea 2017-
2018. Pentru cea mai bună piesă muzicală spectacolul Gâlcevile din Chioggia
în regia lui Sardar Tagirovsky; pentru cel mai bun costum-design, costumele
create de Kiss Zsuzsanna în spectacolul Alice în regia lui Bocsárdi László;
sZempöl Offchestra din producția Alice pentru cea mai bună muzică de teatru
și actrița Korodi Janka din spectacolul Alice pentru cel mai bun debut.

Lansarea portalului web ro-
alert.ro reprezintă o nouă etapă în
procesul de punere în funcțiune a
aplicației RO-ALERT de avertizare
și alarmare a populației în situații
de urgență. Informarea populației
privind funcționarea aplicației RO-
ALERT este necesară pentru con-
tinuarea testelor la nivel regional și
național, care sunt programate în
perioada următoare.

Site-ul ro-alert.ro este proiectat
ca sursă completă de informare a
populației și detaliază atât modul de
difuzare a mesajelor de tip Cell
Broadcast, cât și posibilitatea de con-
figurare a telefoanelor mobile pentru
a permite recepționarea mesajelor
difuzate în situații de urgență.

Portalul informativ cuprinde ur-
mătoarele secțiuni:

• Prezentarea sistemului RO-
ALERT

• Configurare telefon
• Standarde - oferă informații

privind tehnologia Cell Broadcast

• Întrebări frecvente
• Instalează aplicația DSU
• Contact
Secțiunea „Configurare telefon”

asigură informații complete despre
modul de configurare a telefoanelor
mobile în toate rețelele, astfel încât
publicul să poată recepționa mesajul
pe telefonul mobil de care dispune.
Sistemul utilizează infrastructurile
rețelelor operatorilor de comunicații
mobile din România.

Mesajele RO-ALERT pot fi re-
cepționate pe întreg teritoriul
României acolo unde există aco -
perire a rețelelor publice de comuni-
cații mobile și nu este necesară
instalarea unei aplicații pe tele-
foanele mobile. Sistemul RO-ALERT
funcționează indiferent dacă utiliza-
torul deține servicii de tip abona-
ment sau prepay, iar recepționarea
mesajelor nu generează costuri sau
taxe suplimentare pentru utilizatori. 

Mesajul de avertizare poate fi
transmis doar pentru anumite zone

amenințate de situații de urgență și
este particularizat în funcție de tipul
evenimentului produs ori prognozat.
Configurarea telefonului mobil nu
necesită comunicarea numelui și a
numărului de telefon al utilizatoru-
lui. 

Secțiunea „Întrebări frecvente“
oferă răspunsuri la întrebări legate de
sistemul RO-ALERT, acoperind de-
talii tehnice, reguli de comportament
în cazul recepționării mesajelor de
avertizare. În plus, portalul ro-
alert.ro asigură conexiunea cu cele-
lalte surse de informare puse la
dispoziție de Departamentul pentru
Situații de Urgență și Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență. 

Sistemul RO-ALERT este imple-
mentat de Departamentul pentru
Situații de Urgență (DSU) din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne
(MAI), prin Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență (IGSU) și
cu suportul tehnic al Serviciului de
Telecomunicații Speciale (STS).

Lansarea ro-alert.ro 
– portalul de informare 
dedicat Sistemului RO-ALERT

Teatrul Tamási Áron, nominalizat la patru 
categorii pentru Premiile Breslei Criticilor 
de Teatru din Ungaria

Spectacol româno-italian, la Covasna 
„Hotel Miramare” se joacă la Centrul Cultural Covasna 



De la Sfântu Gheorghe, până la
Întorsura Buzăului și de la Târgu Se-
cuiesc, până la Sita Buzăului. Întreg
județul Covasna s-a unit, cu lucrul și
cu gândul, sâmbătă, 15 septembrie,
pentru a fi parte activă în cea mai
mare acțiune de ecologizare din
lume, coordonată la nivel național de
Let’s Do It, România. Astfel, cei peste
3.450 de voluntari covăsneni, organi-
zați în 170 de echipe pe aproape toată
suprafața județului, au adunat din
păduri, albii ale râului sau margini
de drumuri, orașe și sate aproximativ
3.220 de saci plini cu gunoaie. 

Cu mic, cu mare, copii și părinți,
elevi și profesori, tineri și bătrâni și-au
tras în mâini mănușile de lucru și, încă
de dimineață, începând cu ora 09:00,
s-au pus pe strâns gunoaiele care su-
focă mediul înconjurător. 

Numai la punctul de înregistrare
din centrul municipiului Sfântu
Gheor ghe, din fața Biroului de Infor-
mare Turistică, au venit sâmbătă
dimineața peste 200 de persoane care
s-au trecut pe liste, și-au luat materiale
și au pornit, în grupuri mai mici sau
mai mari, pe cele 7 trasee stabilite de
organizatori (spre Şugaş Băi, spre Vâl-
cele, spre Arcuş, spre Ilieni). 

„Salut inițiativa și mi se pare
extra ordinar că sunt din ce în ce mai

mulți oameni care se implică în acțiu -
nile ecologice. Este un lucru deosebit
pentru că Dumnezeu ne-a dat lumea
aceasta ca să avem grijă de ea. Atunci
este frumos că se întâmplă astfel de lu-
cruri. (...) Eu zic că e de bine, că
lumea începe să se miște. Până acum
mulți ziceau că nu se organizează
nimic. Iată că se întâmplă acțiuni în
care putem să ne implicăm cu toții, cu
mic, cu mare, în aer liber. Oamenii
reacționează. Ar fi un element extra-
ordinar să conti nuăm și cu partea de
educație, ca să nu murdărim ceea ce
curățăm și să dimi nuăm procentul
celor care aruncă pe jos, care poluează
și care nu au grijă de casa noastră,
pentru că, până la urmă, Pământul
este casa noastră, a tuturor”, a de-
clarat, pentru Observatorul de Covas -

na, sâmbătă dimineața, preotul Bise -
ricii Ortodoxe din Sfântu Gheor ghe,
Sebastian Pârvu, venit la centrul de în-
registrare cu copiii săi, dornici să par-
ticipe la acțiune. 

În proiect au luat parte în număr
mare autorități publice locale, insti-
tuții, ONG-uri, firme și grupuri infor-
male, susțin coordonatori acţiunii de
la nivelul județului Covasna, respectiv
Grüman Éva-Orsolya și Béres Márton
Nobert din Sfântu Gheorghe și Teo -
dora Ungureanu din Întorsura Buzău-
lui.

„Doresc să mulțumesc partene -
rilor și celor peste 3.000 de voluntari,
care au participat la program și au

depus eforturi pentru un județ Covas -
na mai curat. Fără îndoială acest
eveniment a adunat cel mai mare
număr de voluntari. Sper ca dincolo
de rezultatul concret de azi, să putem
ridica și gradul de interes față de pro-
tecția mediului în rândul populației
din județ”, a declarat coordonatorul
ju dețean al proiectului „Let’s Do It,
Covasna”, Grüman Éva Orsolya. 

Școlile, element important 
în organizarea acțiunii 

Interesul pentru protecția mediu-
lui a fost cu siguranță crescut în rândul
populației școlare din județul Covasna
pentru că multe unități de învățământ
de aici și-au pus amprenta în derularea
Zilei Mondiale de Curățenie. Iar alături

de acestea au fost, bineînțeles, și
părinții. 

„Din partea instituției noastre au
participat peste 120 de persoane,
elevi, părinți și cadre didactice.
Echipa noastră a strâns gunoiul la
ieșirea spre Vâlcele din oraș. Poate că
am adunat gunoiul altora, dar am
făcut-o împreună și pentru noi, pen-
tru un mediu înconjurător mai curat,
sper ca la anul să putem participa în
număr mai mare la program”, a de-
clarat profesoara Co legiului Național
„Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe,
Mihaela Vulpe. Alături de grupul de la
CNMV, pe teren a fost și un  grup de
la Liceul Tehnologic „Constantin
Brâncuși”. 

În altă parte a județului, alături de
30 de elevi și părinți a spus „Prezent”
și învățătoare de la Școala Gimnazială
„Molnár Józsiás” din Târgu Secuiesc,
Péter Ildikó. „Este important să trăim
într-un mediu înconjurător curat, dar
să depunem eforturi pentru acest
mediu curat zi de zi. Copiii au putut
învăța cu prilejul acestei zile despre
importanța ocrotirii mediului cât și a
voluntariatului”, a spus aceasta. 

Polițiștii, pompierii, jandarmii și
militarii covăsneni, nelipsiți în
acțiunile de protecție a mediului 

Nu doar școlile sau primăriile s-au
găsit pe lista partenerilor de nădejde în
cea  mai mare acțiune de voluntariat
din județ, ci și cei care, de regulă, ne
apără și ne salvează, adică polițiștii,
pompierii, jandarmii și militarii covăs-
neni. 

„Salvatori din cadrul Detașamen-
tului Sfântu Gheorghe și Secției Târgu

Secuiesc s-au alăturat celorlalți parti -
cipanți la ofensiva împotriva gu -
noaielor aruncate necorespunzător şi
curăţarea arealelor naturale din zona
localităților Balvanyos și Sfântu
Gheor ghe. Prin această modalitate
pompierii covăsneni își vor aduce
contribuţia la refacerea ecosistemului
şi, implicit, la protejarea naturii, do -
vedind că sunt alături de comunitate
nu numai pe timpul executării misiu-
nilor specifice, ci şi în acest domeniu”,
ne-au transmit reprezentanții pom-
pierilor de la ISU Covasna.

„O echipă de polițiști din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Covasna s-a alăturat sâmbătă sutelor
de voluntari, în acțiunea „Ziua Mon-
dială a Curățeniei” inițiată de miș-

carea socială Let's do it Romania.
Polițiștii s-au „înarmat” cu saci și
mănuși și au strâns deșeurile de pe o
porțiune a malului râului Olt, în
Sfântu Gheorghe. Considerând că
fiecare dintre noi este responsabil de
protejarea mediului înconjurător, oa-
menii în uniformă s-au alăturat aces-
tei inițiative din dorința de a ajuta
pentru un județ mai curat”, spun și
polițiștii covăsneni. 

Luni, o nouă acțiune 
la Întorsura Buzăului 

Cu toate că și sâmbătă s-a văzut o
mobilizare importantă în zona Întor-
surii Buzăului, dar și la Sita Buzăului,
aici acțiunea își găsește continuitate
chiar luni, când o parte din voluntari
se reunesc în zona Predeluț pentru a
strânge gunoaiele mai voluminoase,
care nu au putut fi ridicate pe 15 sep-

tembrie. 
„M-am organizat un pic mai

târziu cu anunțarea evenimentului în
zonă, însă școlile au fost extrem de re-
ceptive și s-au mobilizat rapid. Am
văzut că au primit cu bucurie proiectul
și s-au înscris într-un număr destul de
mare. De la Școala Generală „Mihail
Sadoveanu” au fost în jur de 45-50 de
persoane, iar de la Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” vreo 10. M-am bucu-
rat să îi văd pe copiii de la casa de tip
familial. Au dat o lecție tuturor prin
dedicare și numărul destul de ridicat
în care au venit. Școlile din Sita Buzău-
lui au strâns peste 350 de elevi. Dar nu
au fost numai elevi, au venit și întor-
sureni mutați din oraș pentru că știau
de Let's Do It, Romania! și au văzut

necesitatea unui asemenea proiect la
noi în zonă. Cred că avem nevoie de o
asemenea acțiune în fiecare anotimp și
mi-ar plăcea ca oamenii să răspundă
în număr cât mai mare pentru a
acoperi o zonă mai întinsă. Cel mai
fain mi s-a părut faptul că am stabilit
ca și luni să mai adunăm deșeurile care
nu au putut fi ridicate, cel puțin în
zona Predeluț unde sunt mai volumi-
noase, iar accesul voluntarilor s-ar fi
făcut mai dificil”, a declarat pentru Ob-
servatorul de Covasna coordonatoarea
acțiunii din zona Întorsurii Buzăului,
Teo Ungureanu.

„Nu mă aștept să nu mai arunce
lumea gunoaie, ci mă aștept să facem
acțiunea mai des, ca să se micșoreze
numărul lor și unele zone transfor-
mate în ‘gropi de gunoi’ să dispară”, a
mai spus aceasta. 

Sigur că acțiunea nu este lipsită
nici de acei cârcotași, care spun că nu
se vede nimic în urma celor care și-au
dedicat aproape toată ziua de sâmbătă
Zilei Mondiale de Curățenie, însă par-
ticipanții ar trebui să știe că natura a
zâmbit din nou datorită acestei acțiuni
și că exemplul lor va fi, cu siguranță
important  pentru cei care chiar con-
tează. Una peste alta, acțiunea este de
departe un succes, nu doar la nivel
cifric, ci și pentru faptul că a adus la un
loc, în jurul unui scop nobil, covăsneni
de toate vârstele și etniile, cum rar s-a
mai întâmplat, deși „Let’s Do It, Covas -
na” a marcat anul acesta a VI-a ediție
în județ. 

lll Iulia Drăghici
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Ziua în care județul Covasna a urât, 
concret și faptic, mizeria  
Peste 3.450 de covăsneni s-au mobilizat într-una dintre cele mai mari acțiuni de voluntariat 
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Întrerupere apă potabilă

Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA. vă informează că
marți, 18 septembrie 2018, între orele 8:00 - 18:00, din cauza unor
lucrări de reparaţii se va sista furnizarea apei potabile în orașul Întor-
sura Buzăului pe străzile Mihai Viteazul, Gheorghe Doja, Floroaia
Mare, Aviatorului, Hanului, 1 Decembrie 1918, Bisericii și Gheorghe
Zaharia și în comunele Barcani și Sita Buzăului.

După reluarea furnizării serviciului pe o perioadă scurtă apa poate
fi tulbure. Solicităm înţelegerea consumatorilor pentru disconfortul
creat.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND 
DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI

SC INSTALL-ALL SRL anunță publicul interesat că s-a depus
docu mentația tehnică aferentă PUZ Zonă de locuințe, situat  în Sf.
Gheor ghe, str. Dozsa  Gyorgy nr. 32, pentru obținerea avizului de
mediu. 

Comentariile și observațiile scrise ale publicului interesat se
primesc zilnic la sediul APM Covasna, Sf. Gheorghe, Bd. Gen. Grigore
Bălan nr. 10, tel. 0267 323701, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-
13.00, în termen de 18  zile de la apariția prezentului anunț.

A N U N Ţ

Direcţia Silvică Covasna organizează în data de 02.10.2018, ora
09.00, la sediul din str. Kos Karoly nr. 5A, loc. Sfântu-Gheorghe, jud.
Covasna, examen/concurs pentru ocuparea unui post de consilier
juridic în centrala direcției silvice, pe perioadă nedeterminată.

Detalii privind tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul
instituției și pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva
www.rosilva.ro /informare publică/oportunităţi angajare

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Silvică Covas -
na, Comp. Serviciul Resurse Umane - tel. 0267/351890.

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoștința
persoanelor interesate posibilitatea consultării dosarelor
cuprinzând listele cu datele și semnăturile susținătorilor pro -
punerii legislative de revizuire a constituției în vederea verificării
autenticității acestora, la sediul Primăriei, str. 1 Decembrie 1918
nr. 2, Compartimentul Relații cu Publicul, Informații, Registratură
unde se pot depune și contestațiile în legătură cu acestea până la
data de 24.09.2018. ora 13,00.

Regula cifrei unice: jocul de Sudoku presupune completarea careului de
81 de căsuţe după O SINGURĂ REGULĂ: orice rând, orice coloană şi
oricare pătrat de 3x3 căsuţe să conţină o singură dată fiecare cifră cuprinsă
între 1 şi 9. Soluţia jocului în ziarul de mâine!

Sudoku Reţeta zilei

Tort de brânză dulce cu mac şi ananas
Ingrediente
Pentru blat:
400 g biscuiţi cu cereale
200 g unt
1 lingură cacao
1 lingură gelatină
1 linguriţă coajă de lămâie
Pentru umplutură:
500 g brânză dulce de vaci
150 g mac
150 g zahăr
3 gălbenuşuri
1 pacheţel zahăr vanilat
1 cutie compot de ananas cuburi
400 ml frişcă
2 linguri rom

Preparare
Zdrobeşti biscuiţii, îi amesteci cu
coajă de lămâie, unt, cacao şi gelatina
topită în prealabil cu 3 linguri de apă
călduţă. 
Torni compoziţia obţinută într-o

formă de tort cu pereţii detaşabili,
îmbrăcând şi pereţii formei. Laşi
forma la rece aproximativ 1 h să se
întărească blatul de biscuiţi. Între
timp, zdrobeşti brânza cu furculiţa, o
freci cu zahăr, zahăr vanilat, cele 3
gălbenuşuri, adăugate pe rând,
romul, macul râşnit şi frişca. Scurgi
fructele de ananas de zeamă. Intro-
duci umplutura de brânză în formă,
punând şi ananas, apoi laşi tortul la
rece 2-3 ore să se întărească bine.Îl
serveşti decorat cu felii de ananas şi
frunze de mentă.

Bancul zilei

Ion îl vede pe Gheo ducând un
cal de căpăstru.
- Mă Gheo, da' unde duci calu'?
- La veterinar.
- Au ce are, mă? Nu mâncă?
- Ba mâncă.
- Dară nu-i şchiop?
- Nu-i şchiop.
- O fi beteag?
- Ba nu-i beteag.
- Apăi atunci de ce-l duci la vete -
rinar?
- Apăi dacă-i al lui...

***
- Alo, Ioane, hai la o bere la
barul din colţ.
- Păi când te-am sunat eu acum
o jumătate de oră ai zis că ai o
durere îngrozitoare de cap!
- Aveam, dar a plecat la cumpă -
rături.

„Îți trebuie 20 
de ani ca să-ți
construiești o
reputație și 5

minute ca să o
distrugi. Dacă te
vei gândi la asta,
vei face lucrurile

în mod diferit.”

— Warren Buffet

Unul pe zi

Soluţia SUDOKU din ziarul de vineri

Având în vedere faptul că în
județele limitrofe nu au mai
apărut cazuri de pestă porcină
africană, iar cele trei focare de-
pistate în județul Buzău sunt
atent supravegheate de către
DSVSA Buzău, începând din data
de 17.09.2018 se suspendă activi-
tatea personalului sanitar veteri-
nar de la filtrul rutier instalat la
punctul „Fântânița” de pe raza
comunei Sita Buzăului.

Filtrele rutiere permanente in-
stalate la „Fântânița”, Comandău,
Ojdula și Brețcu, se mențin sub
supravegherea poliției și a jan-

darmeriei, cu serviciu permanent
pentru intervenție din partea

DSVSA Covasna, până când se im-
pune ca urmare a evoluției situației

epidemiologice.
În conformitate cu situația ac-

tualizată până la 13 septembrie
2018 pesta porcină africană
evoluează în România în 12 județe,
în 207 de localități, cu un număr
total de 898 de focare (dintre care
13 în exploatații comerciale indus-
trial) și au fost confirmate 57 de
cazuri la mistreți. În total au fost
eliminați 232.722 de porci afectați
de boală.

DSVSA solicită sprijinul şi
înţelegerea cetăţenilor pentru re-
spectarea măsurilor de prevenire
a introducerii bolii în județul

Covasna, având în vedere gravi-
tatea bolii şi consecinţele eco-
nomice grave generate de
apariţia ei.

Orice suspiciune de boală tre-
buie anunţată imediat medicului
veterinar sau DSVSA judeţeană.

Facem precizarea că pesta
porcină africană nu afectează oa-
menii, neexistând nici cel mai mic
risc de îmbolnăvire pentru oa-
meni, acest virus având, însă, im-
pact la nivel social din punct de
vedere economic.

lll Director Executiv,
Dr. Sikó-Barabási Sándor

Supravegherea prin filtre rutiere permanente pentru prevenirea
introducerii pestei porcine africane în județul Covasna continuă
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Horoscopul zilei
Berbec
21.03 - 20.04 

Puteți câștiga, în a doua parte a
acestei luni, mai mulți bani
decât ați fi crezut. Pentru asta,
nu trebuie să faceți ceva special,
ci e suficient să tratați planul
profesional cu aceeași seriozi-
tate ca până acum. 

Taur 
21.04 - 21.05

Există lucruri pe care le res -
pingeți pentru simplul fapt
că nu le înțelegeți. Încercați
să vă lărgiți orizontul și veți
constata că ceea ce e diferit
nu e neapărat și rău sa
primejdios! 

Gemeni
22.05 - 21.06

Participați la o întâlnire cu mai
mulți cunoscuți, dar parcă dis-
tracția nu e la fel de mare ca
altă dată. Totuși, vă simțiți bine
împreună, vorbind despre
cunoștințe comune și depănând
amintiri de demult. 

Rac
22.06 - 22.07

Știți cum să faceți o persoană
cunoscută să se simtă bine,
făcându-i tot felul de compli-
mente și încurajând-o, atunci
când vorbește despre pla-
nurile sale de viitor. 

Leu
23.07 - 22.08

Luaţi o decizie importantă pe
plan relațional, cu repercu -
siuni serioase asupra vieţii
dumneavoastră de cuplu. E
un pas pe care probabil că ar
fi trebuit să îl faceţi chiar şi
mai devreme.

Fecioară
23.08 - 21.09

Vă asumați mai multe res -
ponsabilități, în relația
dumneavoastră de cuplu.
Asta, spre încântarea par -
tenerului de viață, care
exact asta își dorea.

Balanţă
22.09 - 22.10

Sfaturile primite astăzi de la
persoane mai în vârstă sau
mai experimentate se vor
dovedi foarte inspirate.
Așadar, ascultați-le cu
atenție!

Scorpion
23.10 - 21.11

Lucrurile se îmbunătățesc,
pe plan financiar, tocmai
când vă făceați griji. Soluți-
ile erau la îndemână de mai
mult timp, însă dumnea -
voastră nu le-ați putut ob-
serva. 

Săgetător
22.11 - 20.12

Banii pot schimba multe lu-
cruri, în această zi. Ei pot
influența inclusiv atitudinea
unor oameni pe care îi cre-
deați prieteni, dar care se
dovedesc simpli profitori.

Capricorn 
21.12 - 19.01

Oferiți multe sfaturi valo -
roase, dar nu toate sunt as-
cultate și luate în seamă. Cu
atât mai rău pentru cei care
nu știu să aprecieze ce le
spuneți! 

Vărsător
20.01 - 18.02

Ascultați cu mult interes
părerea unei persoane pe
care ați apreciat-o mereu,
despre un subiect la ordinea
zilei. Vorbele sale vă influ-
ențează decisiv în luarea
unei decizii. 

Peşti
19.02 - 20.03

Ceva mai multă atenție la
modul în care cheltuiți banii ar
fi bine-venită. Ce spuneți dacă,
în loc să cumpărați ceva inutil,
ați pune suma respectivă la puș-
culiță, ca să creați o rezervă fi-
nanciară? 

Toate tipurile de anunţuri şi mică publicitate în OBSERVATORUL DE COVASNA! 
Cel mai important cotidian românesc din judeţ, mereu mai aproape de cititori! 

Vă stăm la dispoziţie la sediul nostru din Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron, Bl. 2, Sc. G
Informaţii la telefon 0267-351.425

Mica Publicitate începând de la 1 leu + TVA / cuvânt
...vânzări - cumpărări - închirieri - pierderi - anunţuri de mediu - auto...

Imobiliare

▶ Vând casă în Sântionlunca, 3
camere, bucătărie, baie pivniță
3000 mp curte+ gradină-45.000
euro. Se poate schimba cu aparta-
ment 2 camere + diferență. Tel.
0743-061.798
▶ Vând aparament 5 camere 110
mp + mansardă 110 mp, 2 bal-
coane, 2 băi, scară interioară, garaj,
95.000 euro. Se poate schimba cu
apartament 2-3 camere+ diferență.
Tel. 0743-061.798
▶ Vând apartament 3 camere, et. 2,
2 băi,  68 mp+ garaj, 67.000 euro.
Tel. 0743-061.798

▶ Vând casă în stațiunea Covasna,
3 camere, bucătărie, baie,
cărămidă, încălzire centrală/lem -
ne, 1.000 mp curte, se poate
schimba cu apartament 2 camere
Sf. Gheorghe + diferență. Tel.
0743-061.798
▶ Vând apartament 4 camere, 1
Decembrie, semafor, et. 2, 2 băi, 84
mp, garaj, cărămidă, 67.000 euro
(cu garaj sau fără). Tel. 0743-
061.798
▶ Vând apartament 3 camere N.
Iorga, 80 mp, 2 băi pivniță, balcon
10 m închis + mobilă de bucătărie,
50.900 euro (acceptăm și cu
credit). Tel. 0743-061.798
▶ Apartament 2 camere, Lenin, et.
3, 52 mp, mobilat sau nemobilat
30.000 euro. Tel. 0743-061.798.
▶ Vând casă Malnaș nr. 22, 3
camere, bucătărie, baie, pivniță,
garaj, 2000 mp curte, 42.500 euro.
Tel. 0743-061.798
▶ Vând apartament 3 camere N.
Iorga, 80 mp, mobilier bucătărie,
lângă Snack Bar, 51.900 euro. Tel.
0743-061.798
▶ Casă de vânzare 5 camere + 600
mp gradină, str. Cânepei nr. 16,
78.900 euro sau schimb cu aparta-
ment 2 sau 3 camere + diferenţa.
Tel. 0799-929.183 sau 0743-
061.798
▶ Vând apartament 2 camere Ciu-
cului,  et. III, 17.500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0740-872.642

▶ Vând urgent ap. 2 camere, et. 1
decomandat (Lenin) lângă Lidl,
centrală termopan, gresie faianță -
31.000 euro, negociabil. Tel. 0740-
872.642
▶ Vând apartament cu 3 camere,
Simeria, îmbunătățit, sau schimb
cu 2 camere + diferență 40.000
euro, negociabil. Tel. 0740-872.642
▶ Vând 2 case în aceeaşi curte, în
Sântionlunca, una în roşu
(cărămidă), a doua locuibilă,
45.000 euro, ambele case. Tel.
0740-872.642
▶ Vând casă Chilieni, 1400 mp,
cameră, bucătărie, baie, ter-
mopane, anexe, bucătărie de vară,
garaj, 45.000 euro. Tel. 0740-
872.642
▶ Vând construcţii industriale
1600 mp, 6000 mp curte, str. Câm-
pului nr. 7 Tg. Secuiesc, 155.000
euro. Tel. 0722-915.110
▶ Vând teren industrial 3500 mp
zonă industrială, str. Câmpului Tg.
Secuiesc, 38.000 euro. Tel. 0722-
915.110
▶ Vând 450 mp teren de con-
strucții cu utilități, 7500 euro. Tel.
0722-915.110
▶ Cumpăr urgent spațiu comercial,
ultracentral, în Sf. Gheorghe. Tele-
fon 0722-915.110
▶ De vânzare apartament cu 3
camere, str. Viitorului. Tel. 0745
066991

Închirieri

▶ Închiriez garsonieră în Simeria.
Tel. 0752-673.392
Auto

▶  Cumpăr Dacia Sport. Telefon:
0745-949.186
Servicii

▶  Transport marfă/mobilă în județ
și în țară. Telefon: 0755-654.040
Angajări

▶ Căutăm mecanici auto pentru
reparații autobuze cu sediul în
Brașov. Relații la tel. 0740 576366
Diverse

▶ Mere bio vând, 1 leu/kg, strânse
de cumpărător, în cartierul Sa-
lomir. Tel. 0732 115599. Pătul,
Ionared, Golden, Wagner Pre -
miant, Starkinson, pomi pitici.
▶ Publicăm anunţuri de mică
publici tate în ziarele centrale: so-
maţii, citaţii, vân zări etc. Detalii
pe email: office@newageadv.ro
sau la telefon 0729-909.311
Decese

DERATIZARE COVASNA
efectuează

Relaţii la telefon: 
0769-251.520 sau 0729 909.311

www.deratizarecovasna.ro

 operaţiuni de dezinsecţie pen-
tru toate speciile de insecte
dăunătoare
 tratament împotriva carilor de
lemn
 te scapă de rozătoare (derati-
zare).

Folosim soluţii profesionale şi
echipamente de ultimă generaţie.

Mica publicitate Cursul valutar
1 EURO 4,6430 lei
1 USD 3,9669 lei
1 CHF 4,1152 lei
100 HUF 1,4346 lei

Farmacia de gardă
FARMA-LINE I: Str. Császár Bálint
nr. 14.  Telefon: 0367-412103
(Farmacia eliberează medicamente
între orele 20:00-08:00 numai pe
baza reţetelor medi cale de urgenţă)

Sfinţii zilei
Ortodox: Sfânta Muceniţă
Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis
şi Agapis 
Catolic: Sf. Robert Bellarmin,
ep. înv.

observatorulcv@gmail.com          
Telefon / Fax: 0267-351.425
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Cu adâncă durere în suflet
anunţăm încetarea din viaţă a
celui care a fost soţ, tată, fiu, frate,
rudă, prieten DAN VASILE, fost
Inginer la Subansamble Auto
SA.
Te vom păstra veşnic viu în ini -
mile noastre. 

Familia îndoliată
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