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Theodor Parapiru
redactie@viata‑libera.galati.ro
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Sărbătorile 
Galaţiului 
cu scandal

[ „Onoarea” de a fi 
Cetăţean de Onoare 

Aleşii locali au reuşit ma‑
rea performanţă de a se cer‑
ta cu foc pe seama Serbărilor 
Galaţiului şi a oamenilor 
propuşi să devină Cetăţeni 
de Onoare ai oraşului. Marţi 
seara, Consiliul Local s‑a în‑
trunit în şedinţă extraordina‑
ră pentru a vota programul 
Serbărilor Galaţiului şi premi‑
anţii municipiului. Programul 
Serbărilor a trecut cu bine 
de votul aleşilor. Merită însă 
consemnată observaţia con‑
silierului PD, Cosmin Păun, 
care a afirmat că nu e firesc 
ca de fiecare dată aleşii să 
aprobe un program aflat 
deja în curs de desfăşura‑
re. Într‑adevăr, unele dintre 
acţiunile din program s‑au 
şi încheiat deja, dat fiind că 
manifestările dedicate ora‑
şului iau startul încă de pe 1 
noiembrie. 

Anca Melinte

Lacrimile copiilor asistaţi

nicăieri 
nu e acasă

[ Asistenţi maternali doar pentru bani

Lucrătorii Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 

Drepturilor Copilului Galaţi au fă‑
cut în urmă cu câteva zile un con‑
trol neanunţat la câţiva asistenţi 
maternali din judeţ. La Scânteieşti, 
la familia Ceapă, unde se aflau în 

plasament fraţii George şi Cătălin 
Istrate şi micuţul Ionel Dobrin, lu‑
crătorii au găsit condiţii improprii 
creşterii unor copii. S‑a luat măsu‑
ra mutării celor trei minori la alte 
familii. Ieri, ei au fost luaţi de la 
soţii Ceapă, dar totul s‑a lăsat cu 
strigăte, reproşuri şi lacrimi. 

contInuare în PagIna 5
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NECENZURAT

În numărul său din 21 noiembrie, 
"Le Figaro" a publicat un interviu, 

semnat Arielle Thedrel, cu preşedinte‑
le Traian Băsescu. Deoarece în media 
din România au existat nenumărate 
comentarii pe marginea afirmaţiilor 
preşedintelui, dar nu am găsit interviul 
publicat în întregime, ziarul nostru s‑a 
hotărât să pună la dispoziţia cititorilor 
săi materialul „brut”. Ca să îţi dai cu pă‑
rerea, trebuie mai întâi să ştii despre ce 
este vorba. Cititorii noştri vor avea deci 
posibilitatea să tragă singuri concluzii‑
le asupra afirmaţiilor, atât de comen‑
tate, ale preşedintelui României, după 
lectura interviului acordat de acesta 
cu ocazia vizitei sale oficiale în Franţa. 
Traducerea şi adaptarea aparţine cole‑
gei noastre Cristina Carp.

Reţineri şi nemulţumiri 
pariziene

Ales acum aproape un an, Traian 
Băsescu va trebui să dovedească as‑
tăzi (luni, 21 noiembrie n.r.), la prima 
sa vizită oficială în Franţa, că este un 
european convins. Dorinţa declarată 
a preşedintelui român de a stabili "un 
parteneriat strategic" cu Statele Unite 
şi cu Marea Britanie a nemulţumit 
Parisul, avocat tradiţional al aderării 
României la Uniunea Europeană. 

Interviul lui Traian Băsescu din ziarul „Le Figaro”:

"Europa îşi asigură cu 
greu propria securitate"

contInuare în PagIna 2
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Focul grevei 
s‑a reaprins
Profesorii 

gălăţeni ies 
în stradă

[ Părinţii şi elevii 
protestează alături de ei

Deşi apele în învăţământ 
păreau să se liniştească, cel 
puţin la Galaţi, (luni 233 de 
şcoli din 531 existente în 
tot judeţul renunţaseră in‑
tegral la protest) vestea că 
Guvernul a dat bani mineri‑
lor şi că parlamentarii au de 
gând să‑şi schimbe maşinile 
a reaprins vâlvătaia grevei. 

Roxana Artene‑Penciu

contInuare în PagIna 3

O scrisoare găsită
(vorbele şi faptele)
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”Carte de bucate pentru 
bolnavii de cancer”

Noutăţi editoriale

medIcInă/8

"...trebuie să fac românia să funcţioneze, să 
devină performantă. Însă, nicio ţară nu poate 
progresa dacă Educaţia şi Învăţământul nu sunt 

considerate, şi în fapte nu numai în vorbe, priorităţi 
naţionale...”; ”Cunosc bine nemulţumirile dumneavoas‑
tră: şcolile sunt insalubre, mate‑
rialul didactic depăşit, reforma în 
învăţământ este incoerentă, salarii‑
le sunt ridicole. Eu cred că atunci 
când spuneţi că sunteţi nemulţu‑
mit, spuneţi, de fapt, că ţara este 
condusă prost..."; "...un guvern, 
dacă doreşte cu adevărat, poa‑
te găsi resursele necesare pentru 
a aloca învăţământului ceea ce i se cuvine de drept. 
Cum a reuşit Bulgaria, o ţară mai modestă decât a 
noastră, să aloce învăţământului 6‑7% din PiB? Şi asta 
încă din urmă cu zece ani. Bulgaria are acum o şcoală 
foarte bună, nu ca sistemul nostru, care se zbate într‑o 
sărăcie lucie. astăzi a fi profesor în românia este mai 

curând un motiv de compătimire decât un orgoliu. aşa 
ceva nu trebuie să se mai întâmple! Ştiu că aţi reuşit 
să rezistaţi, desfăşurându‑vă activitatea din pasiune şi 
dintr‑un sentiment al datoriei, cu totul onorant, pe ca‑
re‑l aveţi faţă de copii, faţă de elevi. Pentru aceasta vă 

asigur că niciodată Educaţia nu va mai fi Cenuşăreasa 
bugetelor de stat. acum este nevoie, mai mult ca ori‑
când, să eliminăm haosul din Învăţământul românesc. 
Este timpul ca banii Educaţiei să nu mai fie furaţi, 
pentru a acoperi pierderile din sectoarele nerentabile 
ale economiei. Este vremea să nu mai tolerăm acest 

sistem bolnav care încearcă să se consolideze. grija 
mea va fi aceea de a schimba regulile acestui joc, astfel 
încât domeniul educaţional să nu mai respire un aer 
toxic, ci unul cât mai sănătos. Ca preşedinte voi avea 
o relaţie de parteneriat instituţional cu primul ministru 

Călin Popescu tăriceanu. Voi avea 
grijă ca problemele dumneavoastră 
să se regăsească pe agenda institu‑
ţiilor guvernamentale...".

Fragmentele de mai sus fac parte 
din Scrisoarea electorală ("pentru 
dascălul anonim") a candidatului la 
preşedinţia româniei, actualul titu‑
lar, traian Băsescu. iluziile pe care 

le‑a stârnit au fost uriaşe, iar oamenii au aşteptat să 
meargă cu sacii la... pomul lăudat. 

O avere la vedere

Un constructor 
împătimit

reforma/4

[ Interviu cu Corneliu Istrate, posesor a 
14 milioane de dolari
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Universitatea 
„Dunărea de Jos”

Este sau nu grevă 
la Universitate?

Aurel Manolache 
‑ Cetăţean 
de Onoare al 
Galaţiului 

[ Pe strada Câmpului, 
aleile au luat‑o ... 
pe arătură [ Pe 
Crizantemelor înfloresc 
alei „sălbatice” [ Investiţia 
totală depăşeşte 13 
miliarde lei [ Totuşi, 
nu toţi contribuabilii 
beneficiază de investiţia 
publică [ De ce?, uite‑aşa!   

Să râdem... 
pe banii noştri!

Bursă a locurilor 
de muncă

A doua ediţie a Taberei 
de creaţie

Toţi pentru 
învăţământ

Acuarela 

] CNSLR‑Frăţia face apel 
la solidaritate sindicală

La Bruxelles

a fost adoptat 
raportul moscovici 

Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a adoptat, 
ieri, cu 55 de voturi pentru, două împotrivă şi cinci abţineri, 

raportul redactat de europarlamentarul Pierre Moscovici.
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Cristina Goga
cristina@viata‑libera.galati.ro

paginã realizatã de

surse: Mediafax, Click News

Vorbele au zburat cu aripi de 
pescăruş, faptele n‑au mai venit 
decât în sensul agravării aspectelor 
considerate ca fiind inadmisibile, 
intolerabile: incompetenţii au fost 
schimbaţi cu incompetenţi mai 
mari, experimentele falimentare au 
continuat în Educaţie cu mai mult 
avânt, premierul a fost tare ca gra‑
nitul la orice demers decent, după 
ce fusese de plastilină la inundaţii 
şi în alte ocazii patriciene, buge‑
tul ‑ cel mai mic pentru Educaţie 
din ultimii 15 ani! ‑ s‑a dus pe 
apa Parlamentului ca rahatul prin 
ciorap, tocmai când greva cadrelor 

didactice ieşea din matca prevede‑
rilor, avocaţi năimiţi de MEdC la 
cererea Tăriceanului au sărit la be‑
regata sindicatelor, haosul descen‑
tralizării şi al des/creşterii calităţii 
în Educaţie s‑a întins ca o mlaştină 
de coşmar, nişte roboţi indolenţi şi 
aroganţi cu funcţii guvernamentale 
au pretins că participă la negocieri, 
după un program de dispreţ evi‑
dent care excludea o minimă consi‑
deraţie pentru ideea de... prioritate 
a domeniului, sau pentru masa de 
oameni condamnaţi la foame. A fi 
profesor a devenit de mult timp un 
motiv serios de compătimire în ţara 
noastră. Cât despre orgoliu ‑ nici 

nu poate fi vorba. Salariile sunt jal‑
nice, materialul didactic deteriorat 
grav, aerul sistemului educaţional 
este extrem de toxic, ţara este (şi) 
mai prost condusă, iar bulgarii nu 
mai pot de procentul nenorocit alo‑
cat Educaţiei în bugetul României 
pe 2006!...

Atitudinea guvernului faţă de 
problemele Educaţiei pare să ilus‑
treze ideea că integrarea europeană 
se vrea realizată prin dezintegra‑
rea românească, fizică şi mentală. 
Despre patriotism, numai bine, 
colcăie prin păşunea lui lăcustele, 
nemernicii şi proştii.

O scrisoare găsită
(vorbele şi faptele)

Bucureştiul nu ignoră faptul că 
susţinerea Franţei este indispen‑
sabilă pentru a‑i permite integra‑
rea în Uniune la data prevăzută, 
adică 1 ianuarie 2007. Or, ultimul 
raport al Comisiei Europene, 
unul destul de amestecat, cu 
bune şi cu rele, nu exclude utili‑
zarea unei clauze de salvgardare 
pentru a amâna această aderare. 
În ciuda adoptării unui impor‑
tant arsenal legislativ, rezultatele 
acestei lupte împotriva marii co‑
rupţii se dovedesc mai degrabă 
slabe. Preşedintele Băsescu, care 
s‑a angajat să taie din rădăcină 
acest fenomen, s‑a cam luat, re‑
cent, de primul ministru, Călin 
Tăriceanu, pe care îl suspectează 
de trafic de influenţă. Conflictul 
dintre cei doi oameni politici 
ameninţă cu explozia fragila coa‑
liţie de dreapta aflată la putere. 

Băsescu nu renunţă la 
„axa Bucureşti‑Washington‑
Londra”

Le Figaro: Ce aşteptaţi dum‑
neavoastră de la Franţa?

Traian Băsescu: Ceea ce 
România a aşteptat întotdeauna 
de la ea: sprijinul şi cooperarea 
sa. Este o constantă a relaţiilor 
noastre care nu poate fi repusă 
în discuţie doar pentru faptul 
că schimbăm, câteodată, replici 
destul de aspre.

‑ România va găzdui anul 
viitor summit‑ul francofoniei. 
Ce reprezintă, pentru dum‑
neavoastră, acest eveniment?

‑ Mi se pare important ca, din‑
colo de rolul său tradiţional de 
promotor al culturii francofone, 
această organizaţie să‑şi asume 
politici privind dezvoltarea şi ve‑
cinătatea statelor sale membre. 
Mi‑ar plăcea ca ea să dobândeas‑

că o greutate care să o transfor‑
me în organizaţia cea mai im‑
portantă după ONU. Următorul 
summit al francofoniei trebuie să 
întărească substanţial comunica‑
rea politică. 

‑ Cum rămâne cu „axa Bucu‑
reş ti‑Washington‑Londra”?

‑ Ne menţinem alegerea în 
favoarea unui parteneriat stra‑
tegic cu Londra şi Washington. 
Securitatea naţională a României, 
stat situat într‑o zonă cu perico‑
le şi provocări, este prioritatea 
noastră. În acelaşi timp, lucrăm 
pentru stabilirea unor bune re‑
laţii transatlantice. În calitate de 
membru NATO, România are res‑
ponsabilitatea de a securiza fron‑
tiera estică a Uniunii Europene. 
În această zonă a Mării Negre 
există patru conflicte îngheţa‑
te: în Transnistria, în Abhazia, în 
Oseţia şi în Nagorno‑Karabah. 
La acestea se adaugă un trafic 
masiv de droguri provenite din 
Orientul Apropiat, un trafic de 
fiinţe umane şi de arme. Dar mai 
ales trebuie să se ţină cont de 
faptul că jumătate dintre nevoile 
energetice ale Uniunii Europene 
tranzitează această zonă.

Ofertă de facilităţi militare 
pentru Franţa

‑ După dumneavoastră, 
Uniunea Europeană nu este, 
deci, capabilă să îşi asigure 
propria securitate?

‑ Uniunea Europeană nu are 
niciun interes să întreţină o re‑
laţie  conflictuală transatlanti‑
că fiindcă  are dificultăţi în a‑şi 
asigura propria securitate. Ştiu 
că anumiţi conducători vor spu‑
ne contrariul, dar sunt obligat 
să constat că doar americanii 
şi britanicii se interesează cu 
adevărat de ţările riverane Mării 
Negre. Totuşi, vă asigur că, dacă 
Franţa ar dori facilităţi militare în 

România, pentru a asigura secu‑
ritatea Uniunii Europene, noi am 
fi gata să i le acordăm.

‑ Credeţi, ca şi Polonia, că re‑
gimul autoritar al lui Vladimir 
Putin contribuie la menţine‑
rea unui climat de instabilitate 
în această regiune?

‑ Securitatea regiunii este 
strâns legată de nivelul de demo‑
craţie din Rusia şi e clar că, dacă 
Rusia ar avea standardele cerute 
de UE, aceasta ar fi invitată să 
devină membru. Dar Rusia este, 
de asemenea, un vecin puternic, 
pe care nu îl putem ignora şi cu 
care trebuie să întreţinem bune 
relaţii.

‑ Care este conţinutul acor‑
dului militar pe care vă pre‑
gătiţi să‑l semnaţi cu Statele 
Unite?

‑ Veţi şti acest lucru în timpul 
conferinţei de presă care va urma 
semnării acordului, probabil luna 
viitoare. Tot ce vă pot spune este 
că nu trebuie să ne mai gândim 
la bazele militare tradiţionale, 
care numărau sute de mii de oa‑
meni.

‑ Ce răspundeţi la acuza‑
ţiile conform cărora România 
ar deţine închisori secrete ale 
CIA?

‑ Sunt categoric: nu există 
asemenea închisori în România. 
Suntem deschişi oricărei anche‑
te la bazele de la Timişoara şi 
Kogălniceanu, suspectate că au 
asemenea închisori.

Siguranţă prezidenţială: 
ne integrăm în 2007

‑ Ce vă spune votul negativ 
al francezilor faţă de tratatul 
constituţional?

‑ Este un eşec al întregii 
Uniuni, dar nu este unul de ne‑
trecut. Uniunea Europeană nu se 
poate limita la a fi o piaţă comu‑
nă. Ea trebuie să devină o putere 

politică şi acest lucru nu este po‑
sibil decât printr‑un tratat consti‑
tuţional. Nu se mai poate conti‑
nua cu 25 ‑ curând, 27 ‑ politici 
externe diferite.

‑ Vă temeţi de o amânare a 
aderării României la Uniunea 
Europeană?

‑ Nu există un plan alterna‑
tiv în ceea ce priveşte aderarea 
noastră. Obiectivul nostru ră‑
mâne integrarea în Uniune la 
1 ianuarie 2007. Ultimul raport 
al Comisiei Europene, pe care îl 
consider obiectiv şi corect, ne în‑
curajează să urmărim în continu‑
are acest scop. Singurele critici 
vizează securitatea frontierelor şi 
ineficacitatea în lupta împotriva 
corupţiei. Asupra acestui ultim 
aspect, continuu să mă pronunţ 

pentru o toleranţă zero. Şi sunt 
foarte hotărât să fac în aşa fel 
încât legislaţia adoptată pentru 
combaterea acestui fenomen să 
fie pusă în aplicare.

‑ Disensiunile care afectea‑
ză coaliţia la putere nu riscă să 
paralizeze acţiunea dumnea‑
voastră?

‑ În calitate de preşedinte, am 
un singur aliat: poporul român 
care m‑a ales. Nu aş accepta ni‑
ciodată să cooperez cu o insti‑
tuţie, inclusiv cu guvernul, care 
nu funcţionează cum trebuie. În 
consecinţă, este de datoria mea 
să‑i avertizez pe responsabili, 
dacă este posibil, în cadru privat, 
dar, dacă este nevoie, în public.

N.R. Intertitlurile aparţin 
redacţiei

Interviul lui Traian Băsescu din ziarul „Le Figaro”:

„Europa îşi asigură cu greu 
propria securitate”
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Comisia de Afaceri Externe a 
Parlamentului European a adop‑
tat, ieri, cu 55 de voturi pentru, 
două împotrivă şi cinci abţineri, 
raportul redactat de europar‑
lamentarul Pierre Moscovici. În 
după‑amiaza zilei de marţi, la 
Bruxelles, a avut loc dezbaterea 
pe fond a documentului pre‑
zentat de raportorul PE pentru 
România, Pierre Moscovici, la 
care a participat şi şeful diploma‑
ţiei române, Mihai Ungureanu. 
Europarlamentarii l‑au întrebat 
pe ministru mai ales despre evo‑

luţia luptei împotriva corupţiei, 
dar şi despre implementarea le‑
gislaţiei de protecţie a mediului. 
De asemenea, ei s‑au referit la 
subiectul îngrijirii acordate de 
stat persoanelor cu handicap fi‑
zic şi mental, legea minorităţilor, 
adopţii şi restituirea proprietăţi‑
lor.  În ceea ce priveşte protecţia 
mediului, ei au cerut informaţii 
despre proiectul minier Roşia 
Montană, în condiţiile în care 
autorităţile române aşteaptă re‑
zultatele studiului de impact. 

Comisia de Afaceri Externe 

a primit 62 de amendamente la 
raportul Moscovici, mare parte 
având legătură cu principalele 
preocupări ale instituţiilor eu‑
ropene, cum ar fi combaterea 
corupţiei, protecţia mediului, 
persoanele cu handicap fizic şi 
mental, adopţiile, dar şi urmări‑
rea organismelor modificate ge‑
netic, relele tratamente aplicate 
de autorităţi, restituţia proprie‑
tăţilor, mai ales a celor aparţi‑
nând cultelor, precum şi protec‑
ţia drepturilor minorităţilor. 

Trei din cele 28 de dosare 
de mare corupţie aflate în lu‑
cru la Departamentul Naţional 
Anticorupţie sunt ale unor par‑
lamentari, dintre care doi aflaţi 
încă în funcţie, a declarat, ieri, 
într‑o conferinţă de presă, şeful 
acestei structuri, procurorul‑şef 
Daniel Morar. Dintre aceste do‑
sare, unul este al deputatului 
Ion Dumitru, fost director al 
Romsilva, cercetat pentru abuz 

în serviciu, faptă prin care s‑au 
creat prejudicii de peste două 
milioane de euro. Morar nu a 
dezvăluit numele celorlalţi doi 
parlamentari, motivând că aces‑
tora nu le‑a fost adusă la cunoş‑
tinţă învinuirea. Procurorul‑şef 
al DNA a spus, însă, că aceştia 
sunt cercetaţi pentru trafic de in‑
fluenţă şi că infracţiunile comise 
le‑au adus beneficii de 800 de 
milioane de lei.

Greva 
profesorilor

Negocierile bat 
pasul pe loc
] Lideri sindicali, 
deranjaţi de prezenţa 
presei

Reprezentanţii pre‑
sei au fost invitaţi să 
asiste, ieri, la negocieri‑
le de la Palatul Victoria 
dintre ministrul de stat 
Gheorghe Pogea şi liderii 
sindicali din învăţământ, 
în care urma să fie stabilit 
calendarul pentru viitoa‑
rele discuţii dintre cele 
două părţi. Sindicatele 
au părăsit însă revoltate 
sala de negocieri, la scurt 
timp după apariţia pre‑
sei, acuzându‑l pe minis‑
tru că încearcă să trans‑
forme discuţiile într‑un 
spectacol mediatic şi că 
prezintă date care nu 
sunt relevante privind 
salariile profesorilor, ci 
reprezintă doar excepţii. 
Ei au acuzat şi faptul că 
ministrul Pogea justifică 
intenţia autorităţilor de 
a majora diferenţiat sa‑
lariile cadrelor didactice 
în limita creşterii de opt 
la sută ‑ în principal pen‑
tru profesorii tineri ‑ prin 
prezentarea unor cazuri 
singulare de diferenţe 
salariale mari între per‑
sonalul din învăţământul 
universitar. „Dacă ne‑aţi 
invitat să ne citiţi nişte ci‑
fre astronomice cu dife‑
renţele de salarii, nu are 
rost. Cunoaştem grilele şi 
sunt nişte excepţii, nişte 
cazuri izolate. Noi vrem 
să discutăm serios pe 
lista de revendicări, nu 
un spectacol mediatic în 
care să încercaţi din nou 
să ne puneţi pumnul în 
gură. Credeam că aveţi 
o nouă ofertă. Dacă nu, 
eu mă ridic şi plec”, i‑a 
spus ministrului Pogea 
Aurel Cornea preşedinte‑
le Federaţiei Sindicatelor 
Libere din Învăţământ. 
Liderul sindical a părăsit 
revoltat sala de nego‑
cieri, fiind urmat imediat 
de către toţi colegii săi de 
la celelalte federaţii.

Ministrul Pogea a ex‑
plicat ulterior presei că, 
încă din prima zi a ne‑
gocierilor, a dorit să‑i 
invite pe reprezentanţii 
mass‑media să asiste 
la discuţii, pentru a de‑
monstra că Executivul nu 
are nimic de ascuns, dar 
că sindicatele au refuzat. 
„Eu chem sindicatele la 
negocieri, dar când ară‑
tăm anumite lucruri care 
nu le convin, se ridică şi 
pleacă”, a spus Pogea. 

Aseară, la închiderea 
ediţiei, liderii sindicali din 
educaţie s‑au întâlnit din 
nou cu ministrul Pogea, 
discuţiile desfăşurân‑
du‑se cu uşile închise. 

Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii (CSM) a decis, ieri, 
amânarea pentru săptămâna 
viitoare a dezbaterilor privind 
concluziile raportului întocmit 
de inspectorii Consiliului privind 
legalitatea demersului premie‑
rului de a‑l suna pe procurorul 

general al României. La şedin‑
ţa de ieri, preşedintele CSM, 
Dan Lupaşcu, a anunţat că, în 
cursul zilei de luni, inspectorii 
Consiliului au avut o ultimă dis‑
cuţie cu procurorul general Ilie 
Botoş pe tema telefonului pe 
care l‑a primit de la premierul 

O temperatură foarte scăzută 
pentru această perioadă a anu‑
lui  s‑a înregistrat, în noaptea de 
marţi spre miercuri, în judeţul 
Covasna, la Întorsura Buzăului. 
Mercurul termometrelor a ară‑
tat minus 22 de grade Celsius, 
iar la sol minus 23 de grade. 
Meteorologii afirmă că tempe‑
ratura normală pentru această 
perioadă a anului este de minus 

8‑10 grade Celsius. Ieri diminea‑
ţă, în zona municipiului Sfântu 
Gheorghe erau minus 16 gra‑
de Celsius, iar în alte zone ale 
judeţului temperatura a cobo‑
rât până la minus 18‑19 grade 
Celsius. Totodată, şi presiunea 
atmosferică este destul de ridi‑
cată. Conform specialiştilor, fri‑
gul se menţine şi în cursul zilei 
de astăzi. În judeţul Harghita, 

la Miercurea Ciuc s‑au înregis‑
trat, în noaptea de marţi spre mi‑
ercuri, minus 21 de grade Celsius, 
iar la Joseni şi Topliţa mercurul 
termometrelor a arătat minus 18 
grade. În Harghita, minima lunii 
noiembrie a fost înregistrată la 
Miercurea Ciuc în 1993, când au 
fost minus 28 de grade Celsius.

Parlamentari 
corupţi, în vizorul 

DNA
] Fostul director al Romsilva, deputatul PSD Ion Dumitru, 

cercetat pentru abuz în serviciu

Declaraţii grave

Şeful DNA, Daniel 
Morar, a calificat ca „ex‑
trem de grave şi condam‑
nabile” declaraţiile făcute 
de Maria Huza în legătură 
cu anchetarea ei de către 
procurorii anticorupţie şi 
a acuzat membrii CSM că 
i‑au permis să‑şi facă apă‑
rarea în faţa lor, contrar 
legii. Judecătoarea Maria 
Huza ‑ urmărită penal de 
procurorii DNA, a acuzat, 
miercurea trecută, în şedin‑
ţa Consiliului Superior al 
Magistraturii, că ministrul 
Justiţiei Monica Macovei 
face presiuni legate de 
anchetarea sa de către 
Departamentul Naţional 
Anticorupţie, susţinând că 
procurorul care face an‑
cheta este „un apropiat” 
al acesteia. Huza a susţi‑
nut că procurorul care o 
cercetează ”va răspunde”. 
Totodată, fostul preşedinte 
al Tribunalului Bucureşti a 
acuzat că Monica Macovei 
a numit la DNA procurori 
care să‑i facă jocul. 

Apel

Preşedintele executiv 
al PSD, Adrian Năstase, a 
făcut apel, ieri, prin inter‑
mediul unui comunicat re‑
mis presei, la organele de 
anchetă pentru a urgenta 
soluţionarea „dosarului 
Zambaccian”, pentru ca 
opinia publică să înţeleagă 
că acest caz are la bază o 
acţiune orchestrată la nivel 
politic. El a făcut acest apel 
după ce într‑un ziar central 
au apărut, marţi şi miercuri, 
articole care, în opinia sa, 
conţin mai multe atacuri la 
adresa sa şi a familiei sale. 
Năstase a menţionat că în 
trecut au mai apărut astfel 
de materiale în care „se îm‑
pletesc acuzaţii mincinoa‑
se de corupţie şi insinuări 
politice defăimătoare”.

Inspirat de Băsescu

Liderul PSD, Mircea 
Geoană, le‑a cerut mem‑
brilor formaţiunii să nu mai 
tolereze eticheta „murdară 
de partid corupt”, inspirat 
de declaraţia preşedinte‑
lui Traian Băsescu privind 
renunţarea la eticheta 
de ţară coruptă pentru 
România. „Să pui o etichetă 
atât de degradantă pe toţi 
membrii partidului este de 
neacceptat. Le‑am cerut 
tuturor membrilor PSD să 
ridice ochii din pământ şi 
să nu creadă această min‑
ciună portocalie”, a decla‑
rat Geoană. Preşedintele 
Băsescu a declarat, marţi, 
la Paris, că România nu mai 
acceptă să fie etichetată ca 
ţară coruptă de către poli‑
ticienii europeni.

Profesori în greva foamei
Trei profesori de la Şcoala Generală Nr.30, din Craiova, au decis să 

intre, ieri, în greva foamei, protestând astfel faţă de soluţiile găsite 
de Guvern în privinţa rezolvării doleanţelor cadrelor din învăţământ.  
Soţii Gheorghe şi Viorica Sbora, ambii profesori de educaţie‑fizică, 
au declarat că, după 35 de ani de muncă în sistem, nu pot accepta să 
fie “trataţi ca ultimii oameni”. 

La Bruxelles

A fost adoptat raportul 
Moscovici 

Temperaturi foarte scăzute

Cazuri de fraudă cu fonduri UE
Directorul general al OLAF, Franz‑Hermann Bruner, a declarat, iei, 

într‑un interviu că în România există cazuri interesante de fraudă cu 
fonduri UE şi politicieni români implicaţi, dar că este responsabilita‑
tea autorităţilor naţionale să clarifice rolul acestora. Bruner apreciază 
drept pozitiv faptul că autorităţile române nu se ascund, recunosc 
problema fraudelor, iau în serios mecanismele de control şi arată că 
îşi fac treaba. El a precizat că OLAF a transmis informaţiile în cazurile 
de fraude semnalate şi că este datoria procurorilor români să investi‑
gheze mai profund dosarele.

Dezbateri amânate
Călin Popescu Tăriceanu, intere‑
sat de mersul anchetei în cazul 
Dinu Patriciu.Astfel, concluziile 
raportului inspectorilor urmea‑
ză a fi înmânate membrilor CSM, 
pentru ca, la şedinţa viitoare, să 
se poată discuta pe marginea 
acestuia, inclusiv procurorul ge‑
neral să poată lua la cunoştinţă 
despre rezultatele verificărilor, 
pentru a‑şi putea exprima punc‑
tul de vedere în faţa plenului 
Consiliului.Ar
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Focul grevei 
s‑a reaprins

Profesorii 
gălăţeni ies 
în stradă

] Părinţii 
şi elevii 
protestează 
alături de ei

Ieri, greva a fost relua‑
tă chiar şi în unele unităţi 
unde toţi profesorii intra‑
seră la cursuri. „Din mu‑
nicipiul Galaţi, numai la 
Şcoala Nr. 22 şi la Grupul 
Şcolar Căi Ferate s‑au 
făcut integral cursuri, în 
rest, chiar şi la ˝Dunărea ,̋ 
˝Cuza˝ şi CNVA o parte 
dintre profesori s‑au re‑
întors la grevă. Prin fap‑
tul că au intrat la clasă la 
începutul acestei săptă‑
mâni, profesorii au arătat 
că le pasă şi de părinţi şi 
de elevii lor, nu că erau 
mulţumiţi de ceea ce se 
obţinuse. Dar ceea ce 
fac guvernanţii este de‑a 
dreptul sfidare. Pentru 
mineri au găsit bani. 
Profesorii nu vin cu bâte‑
le la Bucureşti, de aceea 
sunt lăsaţi deoparte de 
fiecare dată. Mai mult de‑
cât atât, după ce a promis 
în campanie electorală 
că dublează salariile pro‑
fesorilor, acum Băsescu 
minte că  s‑au acordat 
anul trecut majorări de 
50 la sută. S‑au dat de 
fapt numai 13,5 la sută. 
Acesta este motivul pen‑
tru care cadrele didac‑
tice care renunţaseră la 
protest au reintrat în gre‑
vă”, spune preşedintele 
executiv al Sindicatului 
Învăţământului Preuni‑
versitar (SIP), Valeriu 
Diculescu. Acesta mai 
spune că guvernanţii 
sunt mincinoşi şi când 
susţin că va creşte inflaţia 
dacă se măresc salariile 
profesorilor. „Când le‑au 
mărit salariile celor căro‑
ra le‑au dat 70 de milioa‑
ne, nu a crescut inflaţia, 
dar dacă dau măcar un 
milion în plus profesori‑
lor, creşte. Cum îşi ima‑
ginează că ne pot prosti 
aşa?”, mai spune liderul 
sindical.

Vineri, miting 
la Casa de Cultură 
a Sindicatelor 

Dascălii gălăţeni vor 
ieşi în stradă vineri 25 
noiembrie, ora 10.00 pe 
platoul din faţa Casei de 
Cultură a Sindicatelor. 
„Vor fi alături de noi şi 
alte sindicate compo‑
nente ale CNSRL‑Frăţia, 
părinţi şi elevi.  Mitingul 
va fi urmat de un marş de 
protest pe traseul Casa 
de Cultură a Sindicatelor 
– Prefectură”, a mai de‑
clarat  Diculescu. 
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O bursă a locurilor de mun‑
că şi un târg de oferte de for‑
mare vor avea loc pe data de 
25 noiembrie,  la Universitatea 
„Dunărea de Jos”. Manifestarea 
are loc în cadrul proiectului 
„Centrul Regional de Informare, 
Consiliere Profesională şi Me‑
diere a Muncii”, finanţat  de 
Uniu nea Europeană, în cadrul 
programului Phare – Coeziune 
Economică şi Socială, compo‑
nenta Dezvoltarea Resurselor 
Umane.

Bursa locurilor de muncă se 
adresează beneficiarilor proiec‑
tului, şomeri de lungă durată şi 
tineri absolvenţi ai învăţământu‑
lui preuniversitar de la Colegiul 
Economic, Colegiul Tehnic 
„Paul Dimo”, Grupul Şcolar 

„Elena Doamna”, Grupul Şcolar 
„Radu Negru” şi Grupul Şcolar 
„Dumitru Moţoc” din Galaţi. În 
cadrul proiectului, serviciile ofe‑
rite au fost de testare/consiliere 
psihoatitudinală, mediere elec‑
tronică a muncii, formare profe‑
sională prin cursuri de lucrător 
în comerţ, bucătar, ospătar, fri‑
zerie‑coafură‑manichiură‑pe‑
dichiură, contabilitate asistată 
de calculator şi ECDL (European 
Computer Driving Licence).

Alături de beneficiarii proiec‑
tului, sunt invitaţi angajatori care 
au ofertă de locuri de muncă în 
domeniile profesionale menţio‑
nate şi furnizori acreditaţi de for‑
mare profesională.                                         

N.Crânganu 

La Universitatea „Dunărea de 
Jos”, studenţii se duc din când în 
când la cursuri. Uneori, acestea 
se fac. Alteori, profesorii le spun 
că sunt în grevă şi le dau drumul 
acasă. Cei mai conştiincioşi stau 
ore întregi degeaba. 

Nu se ştie prea bine dacă in‑
stituţia mai este în grevă sau 
nu, deşi liderul Adrian Iulian a 
anunţat la Bucureşti, la Federaţia 
„Alma Mater”, încetarea grevei la 
Galaţi. „Nu am fost anunţaţi, nu 
am semnat niciun fel de listă le‑
gată de încetarea grevei. Suntem 
cu ochii pe televizor. Am consta‑
tat că federaţia noastră este încă 

în grevă”, ne‑au spus profesorii 
de la Filologie. „Noi suntem în 
grevă, însă, dacă studenţii vin, 
facem totuşi orele”, am aflat de 
la Istorie.  Şi la facultăţile tehni‑
ce, orele se fac uneori, alteori, 
profesorii îşi anunţă studenţii 
că sunt în grevă. „Nu am semnat 
niciun fel de document conform 
căruia am încetat conflictul de 
muncă”, ne spune un tânăr uni‑
versitar care a preferat să‑şi păs‑
treze anonimatul, tocmai din 
cauza tinereţii sale. „Eu sunt un 
nimeni aici. Pe noi, asistenţii şi 
preparatorii nu ne ia nimeni în 
seamă. Pentru colegii noştri mai 

cu experienţă, nu contează că 
salariul nostru este de patru mi‑
lioane, că cei mai mulţi dintre noi 
trebuie să‑şi ia al doilea job, ca 
să‑şi poată întreţine familiile. Am 
fost şef de promoţie, ca student. 
Aveam bursa mai mare decât sa‑
lariul cu care am fost angajat. Mă 
gândesc să plec din învăţământ, 
deşi îmi place profesia”. Totuşi, 
semnalul de încetare a grevei 
a pornit de la sediul central al 
Universităţii, către toate institu‑
ţiile subordonate – facultăţi şi 
catedre. Universitarii nu l‑au luat 
în seamă, pentru că, spun ei, „nu 
e treaba conducerii să hotărască 

dacă încetăm greva sau nu”. 
În acest moment, între stu‑

denţii şi profesorii universităţii 
gălăţene domneşte confuzia. 
Ore se fac sporadic, prezenţa la 
cursuri este şi ea din doi în doi, 
unii dintre studenţi spun că li 
s‑au pus şi absenţe de către unii 
profesori. Unii se tem de recupe‑
rări, alţii îşi fac orele pentru că vin 
studenţii. Contrar comunicărilor 
făcute de sindicat la Bucureşti, o 
parte din lumea universitară gă‑
lăţeană este totuşi în grevă.

Nicoleta Crânganu

Biroul Operativ al Uniunii 
Judeţene CNSLR‑Frăţia Galaţi 
face un apel, către toate or‑
ganizaţiile componente, de a 
se solidariza cu acţiunea de 
protest iniţiată de Sindicatul 
Învăţământului Preuniversitar 
(SIP) Galaţi. Astfel, sindicaliştii 
din CNSLR‑Frăţia Galaţi sunt aş‑
teptaţi să participe la mitingul 

de vineri, 25 noiembrie, organi‑
zat de SIP Galaţi în faţa Casei de 
Cultură a Sindicatelor şi care se 
va finaliza cu un marş de protest 
până în faţa Prefecturii. 

„Facem un apel către toate 
sindicatele din judeţ, să se so‑
lidarizeze cu SIP. Învăţământul 
reprezintă o prioritate naţională 
şi o şansă pentru România de a 

fi parteneră egală în Uniunea 
Europeană cu celelalte ţări com‑
ponente. Calitatea învăţământu‑
lui de azi garantează nivelul de 
trai de mâine”, acesta este punc‑
tul de vedere oficial al Biroului 
Operativ al CNSLR‑Frăţia Galaţi.

O altă organizaţie sindicală 
care şi‑a exprimat sprijinul moral 
pentru protestele sindicaliştilor 

din învăţământ este Federaţia 
„Solidaritatea Sanitară” din 
România (dintr‑un domeniu care 
n‑a fost nici el lipsit de convulsii 
sociale), membră a CNS Cartel 
Alfa şi afiliată la Eurofedop.

C.Luca

Nu scriem 
degeaba

Veşti bune, la 
nivelul solului!

Articolul “Ţiglina III: 
Infecţie la nivelul solu‑
lui”, apărut în ziarul de ieri, 
23 noiembrie, nu a rămas 
fără ecou, după cum, de 
fapt, ne şi promitea tele‑
fonic Ion Ştefan, directorul 
Apă‑Canal. 

Problema era reprezen‑
tată de o gură de canalizare 
pe jumătate acoperită de o 
placă de beton şi din care 
se revărsau mirosuri pesti‑
lenţiale, puţin atenuate de 
anotimpul rece. La redac‑
ţie ne‑a sunat Georgiana 
Munteanu, şefa Serviciului 
Relaţii cu Publicul din cadrul 
Apă‑Canal, şi ne‑a spus că 
problema gurii de aerisire de 
la intersecţia străzilor Braşov 
şi Prelungirea Brăilei a fost 
deja rezolvată: “Chiar de ieri 
(N.R. marţi) gura de canaliza‑
re pomenită în articol a fost 
astupată în totalitate cu o 
dală de beton şi vor fi avute 
în vedere toate celelalte guri 
de canalizare din zonă, care 
ar putea reprezenta un peri‑
col, atât ecologic, cât şi pen‑
tru populaţie”. 

Ne bucurăm pentru tre‑
cătorii din zonă, dar şi pen‑
tru călătorii cu mijloacele 
de transport în comun: de 
acum nimeni nu va mai tre‑
bui să întindă pasul sau să 
calce acceleraţia în zona cu 
pricina.

Elena Parapiru Stoica

Singurele hotărâri disputate 
au fost cele care priveau acor‑
darea titlului de Cetăţean de 
Onoare. Propuşi la această înal‑
tă distincţie erau: dr. Roland 
Covrig, dr. Nicolae Psegalinschi, 
dr. Mihai Mocanu, Nicolae 
Neniţescu, Aurel Manolache, 
Temistocle Popa şi Titus Andrei. 
Liberalul Lucian Podlaţi l‑a pro‑
pus şi pe Teodor Munteanu. 
Din păcate propunerea sa a 
stârnit opoziţia preşedintelui 
Comisiei de Cultură, conser‑
vatorul Gheorghe Bugeag. „I 
s‑a făcut festival personal dlui 
Teodor Munteanu, «Constelaţii 
Dunărene». Am considerat că 
este o mult mai mare cinste să‑i 
facem o ieşire onorabilă, în faţa 
publicului gălăţean, decât să‑i 
înmânăm anul acesta premiul 
municipiului. Dle Podlaţi, aţi 
fost viceprimar şi nu l‑aţi propus 
atunci?”. Din acel moment, CL s‑a 
împărţit în două tabere: una care 
susţinea ca artistul Munteanu să 
devină cetăţean de onoare şi 
cealaltă care se opunea, fiecare 

Au, în sfârşit, unde să doar‑
mă şi mai ales pe ce să doar‑
mă! Este vorba de 40 de familii 
de sinistraţi din comuna  Piscu, 
care după ce s‑au mutat în casă 
nouă, într‑o zonă ferită de inun‑
daţii, acum au primit şi mobiler, 
în valoare totală de cinci sute de 
milioane de lei. Mobila a fost do‑
nată de LEMET, o firmă produ‑
cătoare din Câmpina, în colabo‑
rare cu firma gălăţeană  Decovil 
‑ MOBGALLERY. Oamenii au pri‑
mit cu bucurie această donaţie 
şi spun că nu au sperat nicio cli‑
pă că vor mai avea un loc unde 
să doarmă. Tanti Angheluşa, 
cum îi spun localnicii, are 72 de 
ani şi spune că nici nu‑i vine să 
creadă că acum are şi mobilă 
pentru casa cea nouă: “E tare, 
frumos, nici nu mai am cuvinte. 
De când am primit mobila mă 
întreb: e adevărat sau visez?  
Numai pe la televizor am vă‑
zut mobilă din asta.” Mihai 

Bestiile nu iartă 
nici copiii

Fetiţă violată 
La Măstăcani, Postul de 

Poliţie a fost sesizat luni, 21 
noiembrie, la ora 12 fără un 
sfert noaptea, de către Maria 
Vieru, în vârstă de 40 de ani, 
din satul Chiraftei, susţinând 
că fiica acesteia, V.S., de nu‑
mai 13 ani şi 10 luni, a fost 
acostată de un individ ne‑
cunoscut care a obligat‑o 
să întreţină relaţii sexuale 
cu el, sub ameninţarea cuţi‑
tului. În loc  ca drumul de la 
şcoală spre casă să decurgă 
normal, copila a fost dusă 
cu forţa într‑un imobil unde 
a fost violată şi supusă per‑
versiunilor sexuale. Monstrul 
capabil de asemenea acte a 
fost identificat în persoana 
lui Sorin‑Valentin P., de 17 
ani. Fetiţa a fost examinată 
medico‑legal, violul a fost 
confirmat, ca şi faptul că 
micuţa elevă fusese virgină 
până în seara de 21 noiem‑
brie. Ancheta continuă pen‑
tru clarificarea reclamaţiilor 
şi pentru dispunerea măsu‑
rilor legale.

Elena Parapiru Stoica

Un cal...  non‑putere
Gigel P., în vârstă de 19 ani, şi Andrei S., de 17 ani, intraseră prin efracţie 

în casa unui cetăţean din Barboşi, când au fost prinşi de un echipaj de jan‑
darmi. Băieţii încărcaseră într‑o căruţă un calorifer, două chiuvete, şapte 
jante de maşină, o cadă de fontă, ţevi şi alte obiecte de metal, perfecte 
pentru a fi vândute pe post de fier vechi şi porniseră spre oraş. Când tinerii 
au încercat să fugă, cu tot cu căruţă, la vederea echipajului  jandarmilor, 
singurul cal‑putere nu i‑a mai ajutat, ei fiind nevoiţi, după imobilizare, să‑şi 
recunoască fapta. Ambii infractori au dosar penal pentru furt calificat. 

Elena Parapiru Stoica

Prinşi şi închişi... bine!
Gheorghe Ciprian Frăţiman, în vârstă de 19 ani, din Tecuci, era dat în urmări‑

re generală, pentru vătămare corporală gravă, începând cu data de 15 noiem‑
brie 2005. Băiatul a fost prins de lucrătorii Biroului de Investigaţii Criminale din 
cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci peste numai câteva zile,  luni, 21 noiembrie. 
În seara de 22 noiembrie, la ora 11,00, la sediul I.P.J. Galaţi s‑a predat şi Nicuşor 
Cotloguţ, de 30 de ani, care era, de asemenea, dat în urmărire generală şi in‑
ternaţională, din 27 aprilie 2004, pentru furt calificat; omul are de ispăşit o pe‑
deapsă cu închisoarea de trei ani şi şase luni şi a fost încarcerat în Penitenciarul 
Galaţi. Elena Parapiru Stoica

Universitatea „Dunărea de Jos”

Bursă 
a locurilor de muncă

Pentru sinistraţi

La Piscu a venit mobila

Constantinescu, reprezentantul 
firmei LEMET spune că a rămas 
impresionat de suferinţa sinis‑
traţilor din Galaţi, şi pentru că 
pe plan local, colaborează şi cu 
firma Decovil ‑ MOBGALLERY, s‑a 

gândit să le întindă acestor oa‑
meni o mână de ajutor. Valoarea 
totală a mobilierului donat se ri‑
dica la cinci sute de milioane de 
lei.

Toţi pentru învăţământ
] CNSLR‑Frăţia face apel la solidaritate sindicală

Este sau nu grevă la Universitate?

Sărbătorile Galaţiului 
cu scandal
] „Onoarea” de a fi Cetăţean 

de Onoare 

cu argumentele ei. Consilierul 
independent Marian Popa a 
propus ca anul acesta să fie pre‑
miaţi doar cei „mai în vârstă”, 
explicând că Munteanu poate 
să aştepte până la anul. „Teodor 
Munteanu are 68 de ani!”, a ri‑
postat Podlaţi. Democratul Păun 
voia să ştie cu ce a pus în valoare 
oraşul nostru Titus Andrei, în afa‑
ra faptului că a învăţat la Liceul 
Pedagogic din Galaţi. I‑a răspuns 
Bugeag: „Am considerat că nu 
trebuie neapărat să ţipe că e din 
Galaţi sau în melodiile pe care le 
propune să menţioneze că stă pe 
strada Mântuleasa din Galaţi sau 

din Ţiglina I ca să audă dl Păun 
că a făcut ceva pentru Galaţi! A 
făcut pentru muzica uşoară ro‑
mânească şi pentru România! 
Am zis să profităm de prezenţa 
lor aici, la Festivalul «Constelaţii 
Dunărene», şi să‑i retribuim 
pentru ceea ce merită, fiind gă‑
lăţeni”. Păun i‑a dat replica: „E 
un festival ca oricare altul, de ce 
nu‑i propunem pe toţi cei ce vin 
în jurii sau se perindă prin Galaţi 
la premii?”. Mai multe voci au în‑
ceput să susţină că Titus Andrei 
nu e gălăţean. Declaraţia con‑
servatorului Picu Roman a reuşit 
să‑i mai liniştească: ”Toţi cei pro‑

puşi ne fac cinste. Dacă eu aş fi 
în această situaţie, să vin la Galaţi 
ca să iau titlul şi să citesc în presă 
că aleşii locali, ba au vrut ba n‑au 
vrut să mi‑l dea, eu l‑aş refuza 
cu dragă inimă!”. Întrebându‑se 
ironic dacă pentru a lua titlul 
de Cetăţean de Onoare este ne‑
cesar sau nu să fii gălăţean aleşii 
au votat ca toti cei opt propuşi să 
primească înalta distincţie. După 
ce s‑a votat şi restul premianţilor, 
şedinţa s‑a încheiat fără alte dis‑
cuţii. 

Primarul a declarat că pentru 
Serbările din acest an s‑au prevă‑
zut două miliarde de lei în buget 

la care se adaugă sponsorizările. 
Edilul ţine doar ca elevii şi stu‑
denţii care vor primi Premiul mu‑
nicipiului să fie recompensaţi cu 
câte cinci milioane de lei fiecare. 
Nicolae speră să obţină aceşti 
bani de la Mittal Steel.  

Din programul sărbătorilor nu 
lipsesc expoziţiile, spectacolele 
de teatru, folclorice, şi pentru co‑
pii, crosul tuturor vârstelor, cele‑
lalte concursuri şi focurile de ar‑
tificii. Deocamdată nu vă putem 
spune ce trupe vor veni la Galaţi, 
pentru că încă nu se ştie sigur. 

Gheorghe Bugeac Picu Roman
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SITUAŢIA NAVELOR MARITIME ÎN PORTUL GALAŢI LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2005

C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNÃRII MARITIME S.A. GALAŢI
SERVICIUL COORDONARE ACTIVITATE PORTUARÃ ŞI SERVICII PUBLICE

Dana Port Numele Navei Pavilion  Cargoplan Operat. Tip Marfă  Destinaţie Data şi Ora Sosirii/Plecării 
6/7 Mineralier Hilmi K Turcia 2950 t I laminate Turcia 22/11/20 ‑  
47 Bazinul Nou Rifki Naiboglu II Turcia 2100 t I laminate Turcia 22/11/20 ‑ 
48 Bazinul Nou Ghinwa K St.Kitts 6300 mc I cherestea Liban 11.11/16 23/11/07
49  Bazinul Nou Akar 3 Turcia 4200 t I laminate Turcia 20/11/10
51/52  AZL Spania Georgia 2400 t I fier vechi Turcia 20/11/12 ‑  
54  Oil Terminal Trader Jamaica 3000 t D motorină   România 20/11/11 ‑   
‑  Ş.N.Damen Ahts 6114 St. Vincent ‑ ‑ ‑  ‑ 9.06/19 ‑

     
   

   
  

Galaţiul pe Rasdaq

Ieri, la BVB

Corecţie negativă
După un început de şe‑

dinţă care părea să anunţe 
noi creşteri generalizate la 
Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB), evoluţiile cursurilor 
şi‑au schimbat sensul, pen‑
tru ca, în final, să putem 
afirma că am asistat la o zi 
de corecţie generalizată a 
pieţei.

“După creşterile însem‑
nate din debutul şedinţei, 
piaţa bursieră a înregistrat 
un recul pe final, când cele 
mai lichide acţiuni au înregis‑
trat scăderi bruşte, însoţite 
de volume mari de tranz‑
acţionare. Ca urmare a unei 
volatilităţi ceva mai mari, ieri 
lichiditatea a fost mai bună 
decât în ultima perioadă, cu 
tranzacţii totalizând peste 
62,95 milioane RON. Toţi 
indicii bursieri au închis pe 
scădere, pierzând circa 1%”, 
ne‑a declarat Marcel Roşu, 
broker în cadrul SSIF Prime 
Transaction, Agenţia Galaţi.

SIF‑urile, 
din nou în top

Din punct de vedere al 
lichidităţii, sectorul finan‑
ciar (SIF‑urile) s‑a clasat din 
nou pe primele poziţii ale 
topului, menţinându‑se 
astfel în centrul atenţiei. 
Pe primul loc s‑a aflat SIF 
Moldova (SIF 2), cu un rulaj 
de 10,78  milioane RON, în 
condiţiile scăderii cursului 
cu 1,44%, până la 2,0500 
RON/acţiune. Acesta a fost 
urmat, la o diferenţă foarte 
mică, de SIF Oltenia (SIF 5), 
cu 10,4 milioane RON şi de 
SIF Transilvania (SIF 3), cu 
8,82 milioane RON.

Scăderi 
generalizate

În ceea ce priveşte seg‑
mentul petrolier, în absen‑
ţa de la tranzacţionare a 
Petrom Bucureşti (SNP), 
pentru a doua zi consecutiv, 
acţiunile Rompetrol Rafinare 
Constanţa (RRC) au ajuns la 
palierul de 0,1100 RON/ac‑
ţiune, în scădere cu 3,51% 
faţă de ziua precedentă, în 
condiţiile unor tranzacţii de 
6,64 milioane RON.

Scăderi generalizate s‑au 
putut observa şi în sectorul 
bancar, unde chiar şi BRD 
Groupe Societe Generale 
(BRD) a ajuns la o variaţie 
negativă, de 0,71%, până la 
13,9000 RON/acţiune.

La nivelul cursului, cea 
mai importantă apreciere 
au cunoscut‑o ieri titluri‑
le Energopetrol Câmpina 
(ENP), care au înregistrat 
o creştere de 15%, până la 
2,3000 RON/acţiune.

D.C.Predescu

Noutăţi 
de prin oraş

„Noi vrem 
pământ!”

Nu mai puţin de 4678 
de gălăţeni au cerut 
Primăriei teren pentru 
a‑şi construi o casă. În vre‑
me ce 821 solicitanţi vor 
să‑şi ridice o casă în regie 
proprie, 453 speră să o 
construiască prin credit 
ANL, iar restul de 3400 nu 
precizează modul în care 
vor să şi‑o facă. 2850 de 
solicitanţi au vârsta până 
în 35 de ani, 1349 au depă‑
şit această etate, iar restul 
nu specifică anul naşterii. 
Consiliul Local va trebui să 
stabilească modul de re‑
partizare a terenurilor. 

Primarul 
e pesimist

Primarul Dumitru 
Nicolae cere Ministerului 
Administraţiei bani de 
subvenţie pentru căldură. 
Luni, edilul s‑a întâlnit cu 
conducerile ANRE, ANRCE, 
şi reprezentanţi ai MAI 
pentru a discuta despre 
preţul de referinţă al ener‑
giei termice şi tariful binom 
la plata clădurii. „Birocraţia 
şi disfuncţionalităţile din 
legi ne creează multe pro‑
bleme. Sunt pesimist în ce 
priveşte aplicarea tarifului 
binom iarna asta. Am avut 
discuţii de patru ore, în 
contradictoriu. Vor anali‑
za şi vor veni cu o soluţie, 
că dacă nu vin în perioada 
asta, la vară nimeni nu va 
voi să plătească”, a spus 
Nicolae. 

Consolidare
În scurtă vreme va în‑

cepe consolidarea blocu‑
lui C20 din Ţiglina I. Firma 
care a câştigat licitaţia 
pentru această lucrare 
este Confort SA.

„Risipim 
căldură”

Potrivit primarului 
Dumitru Nicolae, cinci blo‑
curi au probleme cu căl‑
dura. Nicolae este nemul‑
ţumit de faptul că returul 
este foarte mare. „Ceva nu 
e în regulă. Nu pot să am 
retur 59 de grade, când va‑
loarea normală e de 45 de 
grade! Am cerut diagrama 
de încălzire. Temperatura 
de retur nu e bună şi nu 
vreau să risipim căldură 
de pomană. Cu cât returul 
e mai scăzut cu atât pier‑
derea e mai mică”, a spus 
Nicolae.

Anca Melinte

Centrul de Afaceri Dunărea 
a găzduit, ieri dimineaţă, o în‑
tâlnire de lucru a întreprinzăto‑
rilor mici şi mijlocii din Galaţi, al 
cărei subiect l‑a constituit im‑
pactul integrării europene din 
perspectiva IMM‑urilor. Natura 
acestui impact a fost perfect ca‑
racterizată, într‑o singură frază, 
de ing.Mihail Gheorghiu, repre‑
zentantul companiei gălăţene 
Tornado Systems – iniţiatoarea 
acestei întâlniri: „Momentul 1 
ianuarie 2007 ar putea fi com‑
parat cu un adevărat «tsunami» 
pentru companiile din econo‑
mia românească, un moment 
de răscruce pentru toate fir‑
mele care încă nu şi‑au stabi‑

lit o politică clară şi necesară, 
de implementare şi certificare 
– după caz – a unor standarde 
ca ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 
18001, prevăzute în aquisul co‑
munitar”. În această direcţie, 
a implementării şi certificării 
standardelor de calitate (de 
mediu, de securitate şi sănăta‑
te în muncă, precum şi de si‑
guranţa alimentelor), a decurs 
întâlnirea IMM‑iştilor gălăţeni, 
la care invitat de onoare a fost 
doamna Irinel Rotar – repre‑
zentanta Biroului din România 
al prestigiosului grup Moody 
International. 

C.Luca

Potrivit datelor furnizate de 
Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală (DADR) Galaţi, 
în judeţul nostru au fost derula‑
te până în prezent investiţii cu fi‑
nanţare SAPARD în valoare tota‑
lă de 868 de miliarde de lei. „Este 
vorba în total de 49 de proiecte, 
din care 19 sunt în domeniul 
agriculturii, iar restul pe dez‑
voltarea infrastructurii rurale”, 
ne‑a declarat inginerul Victor 
Honciu, directorul Serviciului 
„Dezvoltare rurală” din  cadrul 

DADR Galaţi.
În afara proiectelor deja fi‑

nalizate sau în curs de derulare, 
au mai fost depuse sau sunt în 
procedura de aprobare alte şase 
proiecte SAPARD. Două dintre 
ele vor fi gata de declanşarea 
lucrărilor în câteva zile, iar la 
celelalte patru „mai trebuie re‑
zolvate mici probleme ce ţin de 
aprobări şi avize”.

În următoarele cinci săptă‑
mâni vor mai fi accesate încă 
11‑12 proiecte, estimează con‑

Corneliu Istrate are 56 de ani, 
doi copii, este inginer electro‑e‑
nergetician şi posesorul unei 
averi, conform revistei Capital, 
de 12‑14 milioane de dolari. 
Grupul de firme pe care îl pa‑
tronează îşi desfăşoară activita‑
tea în construcţii, numără pes‑
te 2000 de angajaţi. Un salariu 
mediu brut pe care îl încasează 
un angajat al acestor firme este 
de nouă milioane de lei. 

Are un program extrem de 
riguros: în fiecare seară la 21,30 
se culcă şi la ora 5,00 e în picioa‑
re. Despre averea sa spune doar 
atât: „E la vedere!”

‑ Americanii spun să nu 
întrebi cum au făcut primul 
milion de dolari. La români 
această întrebare este crucia‑
lă... 

‑ În America e altfel. Am fă‑
cut foarte greu primul milion. 
Şi a contat şi primul milion de 
lei încasat. În ’90 am avut cura‑
jul să încep o afacere mică, pe 
partea de comerţ, aşa cum era 
atunci. Anul următor am trecut 
pe producţie şi m‑am apucat de 
ceea ce ştiam să fac, de ceea ce 
lucrasem 25 de ani. 

‑ Haideţi să dezvoltăm. 
Succesul s‑a bazat pe muncă, 
pe noroc, pe conjunctură, pe 
relaţii?...

‑ Greu de răspuns. Eu nu 
sunt omul care să folosesc vor‑

be mari. Adevărul e că, pen‑
tru a avea succes în afaceri în 
România, este nevoie de o com‑
binaţie cu toate cele pe care 
le‑aţi enumerat, fără a putea 
spune care e ordinea, cu o ex‑
cepţie. Pe primul loc e, totuşi, 
munca. Ai nevoie şi de şansă 
şi de inspiraţie,  de ştiinţa de 
a‑ţi alege colaboratorii. Pentru 
mine, lucrul în echipă e o condi‑
ţie esenţială a succesului. 

‑ Cum e să dai 2000 de sa‑
larii?

‑ E dificil, evident. Cea mai 
grea treabă e să încasăm pro‑
ducţia realizată. Anul acesta, 
cel puţin în prima parte, am 
avut dificultăţi mai multe de‑
cât de obicei. Am găsit soluţii 
originale şi am reuşit să salvăm 
întreaga structură de personal. 
Pe profilul de construcţii civile 
a scăzut foarte mult activitatea 
în prima parte a anului. Atunci 
m‑am orientat şi am cumpărat 
blocurile începute şi abando‑
nate de Sidex. Am făcut credit 
în bancă ca să pot finaliza lu‑
crările şi am reuşit în patru luni 
să predăm 50 de apartamente, 
la cheie. Ştiu că aici au fost mul‑
te comentarii, în afara realităţii. 
Nu am făcut o afacere mare cu 
blocurile Sidex, ci, pur şi simplu,  
am salvat locurile de muncă ale 
angajaţilor mei. E adevărat că 
nici nu pierd. 

‑ Credeţi în Dumnezeu?
‑ Total. Ce aş fi, ce aş face 

dacă Dumnezeu nu ar fi în su‑
fletul meu? Presa a şi comentat 
faptul că am ajutat multe bise‑
rici, că am construit o biserică...

‑ Oamenii bogaţi sunt, de 
regulă, zgârciţi?

‑ Dacă faceţi aluzie la mine, 
aţi greşit. Actele mele caritabile 
depăşesc bugetul aprobat de 
lege, întrucât e vorba de o chel‑
tuială deductibilă. Am ajutat de 
câte ori am putut, însă nu mă 
las escrocat. 

‑ Sunteţi obsedat de bani?
‑ Îmi plac investiţiile. Nu 

cheltuiesc banii pe vicii. Îmi 
place să construiesc, să dez‑
volt, averea mea e la vedere. 
Investiţiile mele sunt deosebi‑
te. Permanent cumpăr un utilaj, 
fac o clădire. Deci bag banii în 
producţie.

‑ Apropo de vicii, aveţi cu‑
rajul să ne dezvăluiţi unul?

‑ Depinde ce înţelegeţi prin 
vicii. Dacă vă gândiţi la cele 
clasice: băutură, femei, jo curi 
de noroc, nu am tangenţă cu 
aşa ceva. Dacă vă referiţi, însă, 
la obiceiurile mele, repet, sunt 
obsedat de investiţii. 

‑ Nu v‑am văzut la Oţelul şi 
nici la teatru...

‑ Ei, aici e unul din regretele 
mele: lipsa timpului. Înainte de 
’89 eram la toate meciurile cu 

Primarul Dumitru Nicolae a 
susţinut ieri conferinţa de presă 
având în spatele său afişate trei 
hărţi ale oraşului pe care scria 
„Intervenţie zăpadă etapa I”, 
„Intervenţie zăpadă etapa a II‑a” 
şi „Intervenţie polei”. Primarul 
ne‑a explicat că hărţile fac parte 

din programul de deszăpezire. 
În funcţie de situaţie, se ştie clar 
cine şi pe ce străzi acţionează 
pentru combaterea zăpezii sau 
a gheţii. Cert este că greul lup‑
tei cu nămeţii îl vor duce cele 14 
tractoare cu lamă şi perie. 

Anca Melinte

Deszăpezire 
după hartă

SAPARD 
de 868 de miliarde la Galaţi
[ „Până la sfârşitul anului ajungem la 1000 de miliarde”, 

estimează conducerea DADR
ducerea DADR Galaţi, care este 
de părere că vom ajunge la nive‑
lul judeţului nostru la circa 60 de 
proiecte SAPARD cu o valoare 
totală de peste 1000 de miliarde 
de lei. „Ani de zile s‑a făcut pro‑
pagandă politică cu SAPARD‑ul, 
care a fost aspirator de voturi în 
loc de instrument de relansare a 
agriculturii. E vremea să ne pu‑
nem serios pe treabă”, a mai spus 
Victor Honciu, care a ajuns în 
fruntea Serviciului „Dezvoltare 
rurală” al DADR în luna august a 
acestui an, în urma unui concurs 
organizat la Bucureşti.

Costel Crângan

Momentul 1 ianuarie 2007

„Tsunami” 
pentru IMM‑uri

O avere la vedere

Un constructor 
împătimit

[ Interviu cu Corneliu Istrate, posesor a 14 milioane de dolari

Oţelul, în tribună. Acum, nu fac 
decât să citesc presa şi să urmă‑
resc actualităţile. Tot timpul îmi 
este mâncat de afaceri. 

‑ În afacerile dumneavoas‑
tră relaţia cu omul politic e 
esenţială?

‑ Depinde de relaţie. Dacă 
e una de prietenie, e normală. 
Dacă e una de interes, e anor‑
mală. Nu vorbesc în numele al‑
tora. Nu cred, însă, într‑o relaţie 
cu un om politic bazată numai 
pe interes. 

‑ De ce sunteţi împotri‑
va topului făcut de revista 
Capital?

‑ Modul cum prezintă cei de 
la Capital lucrurile, după mine, 
este incorect. E adevărat, cifrele 
luate de la Registrul Comerţului, 
sunt reale. Dar ce reprezintă 
aceste cifre, în sine, nu este in‑
terpretat. Sau este eronat in‑
terpretat. Am 14 milioane de do‑
lari, dar nu în bani cash, ci în tot 
felul de investiţii a căror soartă 
se poate schimba oricând. 

‑ Vă mai sperie ceva, la ba‑
nii aceştia?

‑ În plan pesonal, nu. Îmi 
doresc doar sănătate. Legat de 
afaceri, în România, nu s‑a creat 
încă acea soliditate a mediului 
de afaceri, încât să crezi că ai 
nevoie doar de muncă şi de res‑
ponsabilitate. Grijile privind in‑
vestiţiile sunt multiple. Acestea 
trebuie să producă. Pot stagna, 
dar nu pot fi oprite. 

‑ De ce nu apar la Galaţi şi 
alţi miliardari?

‑ Sunt. Şi mulţi. Dar, o parte 
dintre ei nu investesc. Repet, 
averea mea e la vedere. Nu 
vreau să fiu interpretat, dar mi‑
lionari în dolari, la Galaţi, sunt şi 
alţii, în afară de cei din top. 

‑ Banii v‑au adus fericirea?
‑ Un om bogat e altfel decât 

un om sărac. Are griji mult mai 
multe şi, evident, satisfacţii mult 
mai multe. Eu am şi familia de 
partea mea. Aşa că, pot să spun 
că sunt destul de mulţumit. 

Aurel Stancu
Foto: Vasile Caburgan

23 noiembrie 
 

lei noi       lei  

1 franc elveţian 2,3649 23.649

1 EURO 3,6634 36.634

1 liră sterlină 5,3527 53.527

1 leu moldovenesc 0,2461 2.461

1 dolar SUA 3,1037 31.037

1 g AUR  48,7653 487.653

Denumire societate Tranzac ii Volum Valoare Mediu Închidere Varia ie (%)
ATLAS 1 2.023 192,19 0,095 0,095 0
CNFR NAVROM 4 241 755,1 3,1332 3,1 0
MOLDOVULCAN 1 891 71,28 0,08 0,08 0
SPIRT GHIDIGENI 1 1.000 76 0,076 0,076 -24
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752 de  copii
În judeţul Galaţi, la 

ora actuală, există 593 de 
asistenţi maternali profe‑
sionişti la care sunt plasaţi 
752 de copii. Dintre aceş‑
tia, 382 sunt în municipiul 
Galaţi, iar 211 au domiciliul 
în comunele şi satele din 
judeţ.  Una din priorităţile 
D.A.S.P.C. este reevaluarea 
celor 1600 de dosare de 
plasamente familiale. 80 de 
copii sunt în plasament la 
fundaţii.

A.C.D.

Fără familie

George are doar 10 ani. 
Cătălin ‑ 11. Seamănă ca două pi‑
cături de apă. Mama i‑a abando‑
nat când aveau 4‑5 ani, nu îşi mai 
aduc aminte de ea. N‑au apucat 
să îi spună „mamă” prea mult. 
Tatăl e în închisoare pentru viol, 
are de ispăşit o pedeapsă de 10 
ani. Fraţii Istrate au rămas în gri‑
ja bunicii, dar lucrătorii Direcţiei 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Drepturilor Copilului au hotărât 
că ea nu avea condiţii şi nu putea 
să îi îngrijească. Fraţii se apucase‑
ră de furat şi începuseră să aibă 
tulburări de comportament. 

Cu mai bine de un an în urmă, 
Cătălin şi George au fost luaţi în 
plasament de Ion şi Georgeta 
Ceapă din comuna  Scânteieşti. 
Familia Ceapă avea deja în plasa‑
ment un copil, pe Ionuţ, acum în 
vârstă de 5 ani. Nu se ştie cum au 
reuşit soţii să convingă comisia, 
deoarece nu aveau condiţii nici 
atunci, aşa cum nu au nici acum.

„Vă dau în judecată!”

O cămăruţă în care sunt în‑
ghesuite o mulţime de lucruri. 
Soţii Ceapă ştiau că asistenţii 
sociali vor veni să ia copiii, aşa 
că au făcut ordine. Data trecută, 
asistenţii au găsit un dezastru. 
Aveau informaţii că minorii nu 
sunt supravegheaţi. Familia 
Ceapă ar putea trece drept una 
de gospodari. Are vacă, o mulţi‑
me de saci plini cu porumb, dar 
curtea nu arată ca a unor oa meni 

gospodari. La câţiva metri de 
cămăruţă se mai află un corp de 
casă cu două camere. Cam dără‑
pănată. Ion Ceapă încearcă să ne 
convingă de faptul că  acolo lo‑
cuieşte toată familia. Dar se vede  
clar că nu stă nimeni. 

„Dau în judecată Protecţia 
Copilului, că e chestie politică, 
mi‑a zis mie cineva. De ce să‑mi 
ia copiii? Că băieţii ăştia doi erau 
nişte infractori şi eu i‑am dus 
la şcoală”, strigă Ion Ceapă la 
asistentele sociale. Nevasta lui, 
Georgeta, plânge cu sughiţuri. 
Cei trei băieţi stau aliniaţi pe pat, 
plâng şi ei cu faţa în pumni.  Sunt 
debusolaţi, asistentele încearcă 
să‑i convingă de faptul că le va fi 
bine în noile familii. „Pe Ionuţ îl 
cresc de când avea 5 luni. Atâta 
era. Da, era dezordine când au 
venit data trecută, dar asta e în 
fiecare casă. Le luăm dulciuri 
în fiecare săptămână”, spune 
Georgeta şi ne arată o sacoşă 
doldora de biscuiţi. 

15 milioane

În jur de 15 milioane de lei lu‑
nar – aceasta este suma pe care 
o ia  familia Ceapă, amândoi soţii 
fiind angajaţi la Direcţie ca asis‑
tenţi maternali. 15 milioane e o 
sumă mare atunci când locuieşti 
la ţară. Copiii nu sunt îmbrăcaţi 
cine ştie ce. Lucrătoarele de la 
Direcţie încearcă să le strângă 
hainele. Constată că micuţii nu 
au încălţăminte de iarnă. Ion 
Ceapă aduce nişte bocanci care 
par mult prea mari. Şi două pe‑
rechi de cizme de cauciuc pline 
de bălegar. „Cu astea mergem 
la rânit la măgăriţa lui Florin, 

la grajd, de aia sunt murdare”, 
zice Cătălin.  Cine e Florin? Fiul 
familiei Ceapă.  Are 25 de ani şi 
gospodărie în valea satului. Şi ce 
mai fac ei cu cizmele astea?  Păi, 
rânesc  la vacă, muncesc prin 
curte. 

Opt ore, program de părinte

Ion Ceapă e foarte supărat. 
Ţipă în continuare şi crede că i se 
face o nedreptate. „Eu îi iubesc 
pe copiii ăştia”. Când aud asta, 
copiii plâng mai tare. Că rare ori 
aud ei că îi iubeşte cineva. Şi, 
de fapt, nici nu ştiu ei exact ce 
însemnă să fii iubit.  „Da’ zice ci‑
neva că noi suntem plătiţi  doar 
pentru opt ore de muncă? Că 
doar nu o să stau tot timpul cu 
ei, că mai am şi eu treburi”, spu‑
ne Ceapă. Psihologul Direcţiei îi 
spune că a avea grijă de un copil 
e un „serviciu” pe care îl prestezi 
în permanenţă. Că nu poţi spune 
că ţi s‑a terminat programul sau 
că poţi să îţi iei liber. 

„Să nu plângi, căţelule!”

„Eu o să plec acum, da’ tu să 
nu mă uiţi şi să ai grijă, mă, de 
ăsta mic”. Cătălin mângâie câine‑
le care are un pui foarte mic. „Să 
nu îl dai mă, auzi? Să nu îl dai, să 
nu îl uiţi pe uliţă!”. Ţine puiul în 
braţe, îl strânge la piept. Cu cea‑
laltă mână  mângâie câinele. I se 
înnoadă lacrimile în bărbie, apoi 
se sparg de capul mic al căţelu‑
lui. Frăţiorul lui, George, plânge 
în hohote. „Da’ dacă o să‑l dea 
mă, pe ăsta mic, ce pe noi nu 
ne‑a dat?!”. Tensiunea face să ne 

pocnească urechile. Lacrimile 
curg din ochii copiilor şi nu ştii 
dacă le pare rău că pleacă sau, 
pur şi simplu, îşi dau seama că 
viaţa lor nu prea seamănă cu a 
altor copii. 

Ionuţ Dobrin, de 5 ani, stă cu 
ochii pironiţi în pământ. Îşi ţine 
mâinile în poală, ca un bătrân. 
Nu vorbeşte cu nimeni. Nici mă‑
car nu îşi şterge lacrimile. Geaca i 
s‑a udat toată. 

„Noi acuma plecăm”

Georgeta a scos toate haine‑
le copiilor de prin dulapuri şi a 
făcut o grămăjoară pe jos. Să le 
pună în sacoşe, după ce asisten‑
tele sociale fac inventarul. Băieţii 
stau în curte. Când trece cineva 
pe uliţă, ei îi fac cu mâna: „Noi 
acuma plecăm”. 

Fraţii  Istrate vor fi duşi la Tg. 
Bujor, la o doamnă drăguţă, care 
are toate condiţiile. Ionuţ va fi 
primit şi el într‑o familie nouă 
care are un copil de vârsta lui şi 
altul mai mic. 

Mă gândeam ce fel de mamă 
e aia care i‑a lăsat pe copiii ăştia 
aşa, să îi crească oameni străini 
pentru un salariu de 5 milioane 
pe lună. Mă întrebam în drum 
spre Galaţi, umflată de plâns, 
cum poate femeia aia despre 
care se ştie că s‑a dus după un 
bărbat într‑o comună, prin ju‑
deţul Vaslui, cum poate  să nu‑i 
pese de cei doi băieţi care, uite, 
habar nu au să spună „mamă”, 
„că eram prea mici şi nu mai ştim 
cum arată”.

Foto: A.C.D.  

Meseria 
de asistent 
maternal

Să fii asistent maternal 
este o meserie la care  mul‑
ţi gălăţeni aspiră, deoarece 
este bine plătită. Poţi lua cir‑
ca cinci milioane de lei lunar, 
plus alocaţia copiilor, plus o 
alocaţie anuală pentru hai‑
ne. Trebuie să îndeplineşti 
însă anumite condiţii, în 
primul rând să ai o locuinţă 
adecvată. Noua conducere a 
Direcţiei de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului a aflat 
însă că mulţi asistenţi mater‑
nali s‑au înhămat la această 
meserie doar pentru bani. 
Şi că nu au grijă de copii sau 
că nu au condiţiile necesare, 
deşi în momentul în care au 
primit undă verde, au avut 
parte de o anchetă. Mai grav 
este că mulţi asistenţi mater‑
nali de la ţară se pare că se 
folosesc de copiii pe care îi 
au în plasament pentru a‑i 
pune la muncă. De aceea 
urmează să se mai facă mul‑
te controale neanunţate la 
familiile care au copii în pla‑
sament. La ora actuală s‑a 
deschis o anchetă internă în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi pentru a se vedea din 
ce motive unele persoane 
au primit dreptul de a fi asis‑
tenţi maternali, deşi nu înde‑
plineau condiţiile necesare. 

Marinela Dobrea, directo‑
rul D.A.S.P.C. Galaţi, a decla‑
rat că va continua controale‑
le în urma cărora patru copii 
au fost mutaţi la alţi asistenţi 
maternali, deoarece nu erau 
îngrijiţi şi nu aveau condiţii 
de trai şi învăţătură. 

Alina Comşa

Lacrimile  copiilor asistaţi

Urmare din pagina 1

Nicăieri nu e acasă

„Noi 
acuma 
plecăm”

Casa care 
a fost... 

acasă
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Trãsnaia Zilei

Scandalul internaţional legat de existenţa presupuselor 
închisori secrete ale CIA este departe de a se fi stins, 
în ciuda eforturilor administraţiei americane de a mi‑
nimaliza impactul acestuia. Pe plan intern, Congresul 

Statelor Unite se arată din ce în ce mai interesat de modul în 
care CIA gestionează lupta antiteroristă. Efectele dezvăluirilor 
privind tratamentul prizonierilor din închisorile Abu Ghraib şi 
Guantanamo Bay sunt încă proaspete în memorie, iar existenţa 
unor probe palpabile în ceea priveşte “locaţiile neidentificate” 
(black‑sites) ale CIA ar complica şi mai mult lucrurile. O reacţie 
mai fermă a venit din partea UE, aceasta poate şi din cauză că 
unii dintre membrii uniunii consideră drept cel puţin controver‑
sată strategia americană în ceea ce priveşte războiul împotriva 
terorismului în general, războiul din Irak în particular. Un euro‑
parlamentar elveţian, Dick Marty, a fost însărcinat  să cerceteze 
informaţiile privind existenţa unor închisori secrete în Europa de 
Est. Principalii “suspecţi”, potrivit raportului întocmit de Human 
Rights Watch, sunt România şi Polonia, în ciuda dezminţirilor pe 
care autorităţilor celor două ţări le‑au făcut în mod oficial. Mai 
nou, însă, suspiciuni privind traficul avioanelor CIA cu prizo‑
nieri la bord au apărut şi în ţările vestice – Spania, Danemarca, 
Norvegia etc. Existenţa pe teritoriul european a unor prizonieri, 
fie ei şi suspectaţi de acţiuni teroriste, ridică mari semne de între‑
bare asupra credibilităţii UE. Sensibilităţile sunt cu atât mai mari 
cu cât în discuţie sunt ţări abia ieşite din zona totalitarismului. 
Dincolo de efectele “practice” pe care CIA ar putea să le obţină 
din anchetarea în secret a unor suspecţi, responsabilii europeni 
atrag atenţia asupra efectelor pe termen lung pe care folosirea 
unor metode discutabile ar putea să le aibă. Astfel de tehnici, 
dacă sunt confirmate, ar putea chiar da legitimitate terorismu‑
lui în faţa simpatizanţilor mişcărilor extremiste. Din aceasta nu 
ar avea de câştigat decât organizaţii de tipul al‑Qaida. UE este 
decisă, cel puţin la nivel declarativ, să meargă până la capăt în lă‑
murirea acestei probeleme. Ministrul de Externe al Marii Britanii 
– ţara care asigură în prezent preşedinţia UE – a fost în mod ofi‑
cial însărcinat să ceară explicaţii Statelor Unite. Este o poziţie in‑
grată pentru Londra, date fiind relaţiile strânse cu Washingtonul, 
dar necesară pentru credibilitatea uniunii. Rămâne de văzut până 
unde se va merge cu sinceritatea.

Exerciţiu 
de sinceritate

Preşedintele francez, Jacques Chirac, 
a declarat, ieri, cu ocazia întrevederii cu 
noul cancelar german, Angela Merkel, 
că Franţa şi Germania doresc „o Europă 
politică şi socială”, care trebuie să aibă 
„o axă franco‑germană cu adevărat 
solidă” pentru a putea funcţiona co‑
respunzător. Chirac s‑a declarat foarte 
impresionat că Angela Merkel a decis să 
efectueze în Franţa prima sa vizită ofi‑
cială în calitate de cancelar şi a apreciat 
că acest lucru demonstrează „o legătu‑
ră de prietenie”. 

Merkel a declarat că doreşte să men‑
ţină „ritmul” întrevederilor franco‑ger‑
mane şi l‑a invitat pe Chirac la Berlin la 
începutul lunii decembrie. Cancelarul 
a spus că doreşte să reia formula între‑

vederilor informale  care au avut loc în 
perioada predecesorului său, Gerhard 
Schroeder. Merkel a subliniat că întâlni‑
rea din decembrie, de la Berlin, va avea 
loc în acest cadru. „Nu este vorba des‑
pre un ritual”, a spus ea, declarându‑se 
„convinsă” că este necesară „o bună 
relaţie între Franţa şi Germania, pen‑
tru susţinerea Europei”.

Prima femeie‑cancelar din istoria 
Germaniei, însoţită de noul ministru de 
Externe social‑democrat, Frank‑Walter 
Steinmeier, a decis ca prima sa vizită ofi‑
cială în calitate de cancelar să aibă loc la 
Paris, pentru a reafirma importanţa mo‑
torului franco‑german în cadrul Uniunii 
Europene.

Flash

Fostă miss la  Minister

Noul ministru german 
al Economiei are printre 
secretarii săi de stat o fos‑
tă Miss Germania, Dagmar 
Woehrl, care obţinut titlul în 
anul 1977. Fosta Miss trans‑
formată în politician are în 
prezent 51 de ani şi va lucra 
sub coordonarea conser‑
vatorului bavarez Michael 
Glos, noul ministru al 
Economiei.  Ea este căsători‑
tă de mai bine de 20 de ani 
cu Hans‑Rudolf Woehrl, un 
om de afaceri bavarez, care 
a achiziţionat în anul 2003 
compania aeriană DBA de 
la British Airways pentru 
preţul simbolic de un eu‑
ro. Portofoliul Economiei, 
restructurat recent, este 
unul dintre cele mai difici‑
le, Germania traversând „o 
perioadă economică foarte 
grea”, potrivit noului minis‑
tru.

Captură de cocaină

Poliţia portugheză a 
anunţat că a arestat la sfâr‑
şitul săptămânii trecute, pe 
aeroportul din Lisabona 
un brazilian care transpor‑
ta echivalentul a 54.000 de 
doze individuale de cocaină 
pură. Drogurile ar fi trebuit 
transmise unei persoane 
de naţionalitate portughe‑
ză, care a fost şi ea reţinu‑
tă, a anunţat aceeaşi sursă, 
care nu a precizat însă câte 
kilograme de droguri au fost 
confiscate. Brazilianul, ori‑
ginar din oraşul amazonian 
Manaos, transporta drogu‑
rile „lipite de corp cu bandă 
adezivă confecţionată spe‑
cial în acest scop”, a adăugat 
poliţia. 

Patru maşini de poliţie, din 
oraşul Patras, Grecia, au urmărit 
timp de aproape o oră o ban‑
dă de tâlhari care se deplasau 
cu o căruţă trasă de un măgar. 
După cum informează site‑ul 
Ananova, poliţiştii susţin că nu 
au reuşit să „ţină pasul” cu mă‑
garul pentru că cei trei tâlhari, 

care aveau vârste cuprinse între 
13 şi 15 ani, l‑au mânat pe cele 
mai vechi şi strâmte străzi ale 
oraşului. Urmărirea incredibilă 
s‑a încheiat abia după ce hoţii au 
intrat pe o alee blocată. În urma 
percheziţiei, poliţiştii au desco‑
perit în căruţa tâlharilor un seif 
furat de la un spital local.

Accident 
tragic 
Nouă persoane şi‑au 

pierdut viaţa şi alte 18 
au fost rănite, ieri, după 
ce un tren de pasageri 
s‑a ciocnit, la o trecere 
la nivel cu calea ferată, 
de un camion care trans‑
porta muncitori către 
Tarsus, în sudul Turciei, a 
anunţat agenţia de pre‑
să Anatolia. Trenul făcea 
legătura între localitatea 
Adana şi oraşul Tarsus, 
ambele situate în sudul 
Turciei. Toate victimele, 
inclusiv persoanele răni‑
te, se aflau în camionul al 
cărui şofer nu a respec‑
tat semnalele de averti‑
zare, a anunţat agenţia 
Anatolia.

Suspecţi
arestaţi
Garda Civilă din Spania 

a arestat nouă presu puşi 
terorişti islamişti, în ca‑
drul unei operaţiuni care 
continuă în Alicante şi 
Granada şi care a vizat 
mai multe persoane 
suspectate de activităţi 
ilegale, relatează site‑ul 
Europa Press. Agenţii 
spanioli sunt în continu‑
are în căutarea altor trei 
persoane. Persoanele 
arestate sprijineau lo‑
gistic şi financiar activi‑
tăţile teroriste, obţinând 
fonduri din traficul de 
droguri şi din falsificarea 
cărţilor de credit. Potrivit 
unor surse implicate în 
anchetă, presupuşii tero‑
rişti acordau sprijin logis‑
tic grupurilor islamiste 
radicale. 

Proces 
pe internet
Postul american de 

televiziune Court TV a 
anunţat că va transmite 
pe site‑ul său de inter‑
net procesul lui Saddam 
Hussein, care se va relua 
luni, la Bagdad. Procesul 
va putea fi vizionat 
pe Court TV Extra, care 
oferă de obicei abonaţilor 
săi retransmisii ale proce‑
selor pe întreg continen‑
tul american. Difuzate cu 
o întârziere de 20 de mi‑
nute, imaginile vor putea 
fi văzute în fiecare zi în‑
cepând cu ora 9:00 GMT, 
timp de aproximativ cinci 
ore, pe site‑ul de internet 
www.courttv.com/ex‑
tra. Vizitatorii site‑ului, 
care aparţine canalului 
de televiziune de infor‑
maţii judiciare Court TV, 
vor avea de asemenea 
dreptul să vadă înregi‑
strări care prezintă infor‑
maţii actualizate şi care 
rezumă momentele im‑
portante ale procesului. 
Abonamentul lunar la 
acest site este de 5,95 do‑
lari pe lună.

Franţa în alertă
Mai multe grupări teroriste „lucrează pentru elaborarea unor proiecte os‑

tile Franţei”, a avertizat directorul Departamentului pentru Supravegherea 
Teritoriului, Pierre de Bousquet de Florian. El a dezminţit implicarea islamiş‑
tilor în revoltele urbane care afectează, pentru a treia săptămână consecu‑
tiv, suburbiile franceze. Ameninţarea teroristă în Franţa este „o preocupare 
reală, pentru că un anumit număr de organizaţii ne‑au desemnat drept in‑
amici şi, în acelaşi timp, pentru că propriile noastre investigaţii confirmă pe 
zi ce trece că reţele deja constituite lucrează pentru elaborarea unor pro‑
iecte ostile ţării noastre”, a declarat el.

Raport adoptat
Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat, 

ieri, raportul lui Geoffrey van Orden referitor la progresele înregistrate 
de Bulgaria în vederea aderării la Uniunea Europeană, relatează site‑ul 
novinite.com. 52 de europarlamentari au aprobat raportul, iar şase s‑au 
abţinut de la vot.  Van Orden şi‑a prezentat raportul la 14 noiembrie. El 
a recomandat Bulgariei să aprobe rapid modificările constituţionale ne‑
cesare pentru a garanta completarea reformei juridice şi a subliniat ne‑
cesitatea combaterii corupţiei şi crimei organizate, traficului de droguri 
şi fiinţe umane.

Secretarul general al 
Consiliului Europei, Terry Davis, 
şi‑a anunţat, ieri, decizia de a 
deschide o anchetă oficială pri‑
vind detenţia sau transferul se‑
cret al unor suspecţi terorişti în 
mai multe ţări membre, în urma 
acţiunii unor agenţii străine, ara‑
tă un comunicat al Consiliului 
Europei. „Având în vedere natu‑
ra foarte gravă a acestor infor‑
maţii, reacţia Europei ar trebui 
să meargă mai departe de de‑
claraţii politice şi anchete. Astfel, 
am decis să fac uz de atribuţiile 
mele legale, potrivit articolului 
52 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, şi să solicit 
oficial informaţii de la toate cele 

45 de guverne ale ţărilor mem‑
bre”, a informat Davis Comitetul 
de Miniştri al organizaţiei. 
Secretarul general al precizat că 
este a opta oară când este folo‑
sită această procedură, de la in‑
trarea în vigoare a Convenţiei, 
în 1953. „Obiectivul meu este să 
aflu dacă, cum şi ce anume s‑a 
întâmplat şi cine a fost implicat. 
În felul acesta vom putea analiza 
modul în care guvernele asigură 
respectarea Convenţiei în con‑
textul luptei împotriva teroris‑
mului şi, dacă este necesar, să 
propunem noi măsuri de preve‑
nire a încălcării sale”, a adăugat 
Davis.

Ostaticul indian răpit, sâmbă‑
tă, în Afganistan, de rebelii tali‑
bani a fost executat, marţi sea‑
ra, iar corpul neînsufleţit a fost 
găsit în regiunea afgană Nimroz 
(sud‑est). “Am găsit corpul os‑
taticului indian, care a fost su‑
grumat”, a declarat Mohammed 
Hashim Noorzai, guvernatorul 
districtului Khashrod din provin‑
cia Nimroz, unde indianul a fost 
răpit sâmbătă seară împreună cu 
un şofer şi doi poliţişti afgani.

Răpirea a fost anunţată sâm‑
bătă de talibani şi confirmată a 
doua zi de autorităţile afgane. 
Duminică, rebelii avertizaseră că 
îl vor ucide pe ostaticul indian 
dacă firma de construcţii pentru 
care lucra nu părăseşte ţara în 
termen de 48 de ore. Niciun răs‑
puns oficial nu a fost dat acestui 
ultimatum. Marţi seară, un purtă‑
tor de cuvânt al talibanilor, Yusuf 
Ahmadi, a anunţat telefonic că 
ostaticul a fost ucis. „În aceste ul‑

time 48 de ore, nici guvernul, nici 
compania nu ne‑au contactat. În 
consecinţă, l‑am ucis”, a explicat 
el. „Nu ne‑a contactat nimeni”, 
a declarat la rândul său amba‑
sadorul indian la Kabul, Rakesh 
Sood.

Unul din ceilalţi ostatici, şofe‑
rul afgan, a fost eliberat luni, iar 
ceilalţi doi se află încă în custodia 
talibanilor, fiind „în stare bună”, 
potrivit purtătorului de cuvânt al 
talibanilor.

Marshmallow, un curcan de 
18 kilograme, nu va mai fi tăiat şi 
gătit pentru „Ziua Recunoştinţei”, 
el fiind „graţiat” în mod oficial, 
marţi, de preşedintele american 
George W. Bush, potrivit unei 
tradiţii existente la Casa Albă. 
Revenit dintr‑o călătorie efec‑
tuată în Asia, Bush a prezidat 
ceremonia tradiţională de „gra‑
ţiere a curcanului”, care a avut 
loc pentru a 58‑a oară la Casa 
Albă.  George W. Bush, care a 
fost acompaniat de vicepreşe‑
dintele american, Dick Cheney, 
a „iertat” curcanul şi i‑a omagiat 
pe militarii americani aflaţi în 
Irak.  „Suntem mândri de ceea 
ce fac ei acolo şi ne exprimăm 
gratitudinea nu doar de Ziua 
Recunoştinţei, ci în fiecare zi”, a 
declarat preşedintele. 

Marshmallow, un curcan mare 
şi alb cu gâtul albăstrui care a 
crescut la o fermă din Minnesota, 
îşi va petrece restul zilelor într‑un 

parc de atracţii din California, a 
adăugat preşedintele. 

Bush a plecat de la 
Washington marţi după‑amiază, 
mergând la ferma sa din Craw‑
ford (Texas), unde va sărbători 
Ziua Recunoştinţei. 

Preşedintele israelian, Moshe 
Katzav, a semnat, ieri, un de‑
cret prin care ordonă dizolva‑
rea Parlamentului, deschizând 
astfel calea pentru alegeri ge‑
nerale anticipate la 28 martie. 
„Pot să confirm că preşedintele 
a semnat ordinul de dizolva‑
re a Parlamentului”, a declarat 
Hagit Cohen, purtător de cuvânt 
al Preşedinţiei. „Preşedintele 
Katzav l‑a informat pe premierul 
Ariel Sharon, în acord cu Comisia 
juridică a Parlamentului, că ac‑
ceptă publicarea unui ordin de 

dizolvare a Knessetului”, a pre‑
cizat biroul de presă al preşedin‑
telui, într‑un comunicat. „Acest 
ordin va fi publicat în registrul 
parlamentar la 8 decembrie, iar 
alegerile legislative vor avea loc 
la 28 martie 2006”, precizează 
comunicatul.

Anunţul preşedinţiei inter‑
vine după solicitarea adresată 
luni de premierul Ariel Sharon 
de a dizolva Knessetul şi după 
acordul în acest sens la care au 
ajuns Parlamentul şi şeful statu‑
lui.

Urmărire inedită

Angela Merkel, în Franţa 
[ Prima vizită oficială în calitate de cancelar 

[Parisul şi Berlinul doresc o „Europă politică 
şi socială”

Talibanii au executat un ostatic

Scandalul avioanelor CIA

Anchetă europeană 
oficială

Graţiat de Bush

Israel

Knessetul, dizolvat 
prin decret

Fostul cancelar german 
Gerhard Schroeder a renunţat, 
ieri, la mandatul de deputat, a 
anunţat un purtător de cuvânt 
al Preşedinţiei Bundestagului, 
relatează AFP. Schroeder a 
semnat, împreună cu preşe‑
dintele Bundestagului, Norbert 
Lammert, un document prin care 
renunţă la mandatul de deputat, 
decizia sa având ”efect imediat”. 
Fostul cancelar social‑democrat 
i‑a avertizat, luni, pe membrii 
SPD că va demisiona.

Schroeder a fost deputat în 
perioada 1980‑1986. Între 1990 

şi 1998 a fost prim‑ministru 
al landului Saxonia Inferioară, iar 
de atunci până în 2005 a ocupat 
funcţia de cancelar.  El a renunţat 
la orice funcţie în noul Guvern 
de coaliţie dintre CDU/CSU şi 
SPD, după ce a pierdut alegeri‑
le parlamentare anticipate de 
la 18 septembrie.  Potrivit Der 
Spiegel, Schroeder a decis să se 
retragă din viaţa politică. El şi‑ar 
putea exercita din nou meseria 
de avocat şi s‑ar putea instala la 
Berlin, unde, potrivit Die Zeit, ar 
fi găsit un sediu pentru cabine‑
tul său de avocatură.

Schroeder a renunţat 
la mandatul 
de deputat

Premierul sârb, Voislav 
Koştuniţa, a sosit ieri la Zagreb, 
aceasta fiind prima vizită ofi‑
cială a unui şef al Guvernului 
de la Belgrad de la separarea 
Croaţiei de fosta Iugoslavie în 
1991, au declarat surse oficiale. 
Premierul sârb a avut o între‑
vedere cu omologul său, Ivo 
Sanader, şi urma să se întâlneas‑
că cu preşedintele croat, Stipe 
Mesici. „Această vizită este im‑
portantă, deoarece Croaţia şi 
Serbia trebuie să joace un rol 
cheie în stabilizarea politică a 
acestei părţi a Europei”, a decla‑
rat Ivo Sanader la sfârşitul întâl‑
nirii cu omologul său sârb. „Este 
important (...) să întreţinem cele 
mai bune relaţii posibile nu doar 
pentru stabilitatea regiunii, dar şi 
pentru a face progrese şi a pros‑
pera”, a apreciat şi Kostuniţa. Cu 
ocazia acestei vizite vor fi semna‑
te o serie de acorduri în special 
în ceea ce priveşte cooperarea în 
domeniul transporturilor şi re‑
construcţia unui pod feroviar 
peste Dunăre care face legătura 
între cele două state.

„Europa este obiectivul co‑
mun al Serbiei şi Croaţiei”, decla‑
rase Kostuniţa agenţiei HINA în 
ajunul sosirii în Croaţia. „Pentru a 

ajunge la acest obiectiv, trebuie 
să dăm dovadă de mai multă 
răbdare, tact şi bunăvoinţă, pen‑
tru a îmbunătăţi cooperarea din‑
tre noi”, a adăugat el. Premierul 
sârb a calificat drept „deosebit 
de bună” cooperarea dintre 
Zagreb şi Belgrad din ultimii ani.

Proclamarea independenţei 
Croaţiei, în 1991, a fost urmată 
de un război de patru ani între 
forţele Zagrebului şi secesioniş‑
tii sârbi sprijiniţi de Belgrad. În 
timpul acestui conflict, aproxi‑
mativ 280.000 de sârbi au pără‑
sit Croaţia şi doar circa 100.000 
s‑au reîntors la locuinţele lor, po‑
trivit ONU. Reconcilierea dintre 
comunităţile sârbă şi croată se 
dovedeşte şi în prezent lentă 
şi dificilă. Serbia formează din 
2003 împreună cu Muntenegru 
statul Serbia‑Muntenegru.

Vizită 
istorică

Ar
hi

va
 "V

.L
."



www.vlg.sisnet.ro

Vi
aþ

a 
pe

nt
ru

sp
ir

it
[Cultură
Joi, 24 Noiembrie 2005

7
viaţa liberă

N
ec

P
lu

s

Ultra

Ion Zimbru
redactie@viata‑libera.galati.ro

Amalgam
“Pentru a fi fericit sunt 

necesare trei lucruri: să fii 
imbecil, egoist şi sănătos” 
(G. Flaubert). Hm! Cu sănă‑
tatea mai am ceva proble‑
me.

]
“Mare scriitor! Îl citeşti în 

genunchi! Ce fraze! Ce suc!”  
(Radu Petrescu). Ferească 
Dumnezeu de‑un diabet!

]
“Un sandvici pentru să‑

raci: iubirea!” (O. Genaru). 
Care ţine loc şi de aspirină.

]
“Americancele speră să 

găsească la soţii lor perfec‑
ţiunea pe care englezoai‑
cele trag nădejde s‑o des‑
copere doar la majordomi” 
(Somerset Maugham). Sau 
la şoferi.

]
“Dacă citeşti zece mi‑

nute cu glas tare din cărţi‑
le mele o să vă pută gura” 
(André Gide). Da’ cu gura 
închisă nu e mai rău?

]
“Nu există Premiul 

Nobel pentru matematică 
pentru că soţia fondatoru‑
lui premiului a fugit cu un 
matematician”. Merita cas‑
trat aventurierul!

]
“Dumnezeu l‑a creat 

pe poet, după care a luat 
o mână din lutul rămas 
şi a făcut trei critici” (T.J. 
Thomas). Atât de puţin?

]
“Strigă!”. (O. Paler). Şi 

dacă nu mai poţi, scrie!
V. Ghica

Două tinere din Galaţi, fru‑
moase, talentate, care au ceva 
de spus în lirica actuală, vă invită 
la un eveniment important din 
viaţa lor: Vali Crăciun şi Alina 
Beatrice Cheşcă îşi lansează 
mâine, la ora 17,00, la Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos” ‑ insti‑
tuţie care le‑a acordat un impor‑
tant sprijin ‑ volumele de versuri 
”Semne de recunoaştere” (apă‑
rut la Editura Axa din Botoşani) şi 
respectiv „Viaţa cu fiecare răsu‑
flare”  (Editura Sinteze din Galaţi) 
abia ieşite de sub tipar. Cartea 
semnată de Vali Crăciun repre‑
zintă premiul pe care tânăra l‑a 
primit la cea de‑a XXII‑a ediţie a 
Festivalului Naţional de Poezie 

„Porni Luceafărul”.  
Vineri, cu acelaşi prilej, are 

loc ultima întâlnire din acest an 
a Clubului trimbulinziipunctro, 
din care fac parte cele două ti‑
nere poetese. Florina Zaharia, 
iniţiatoarea şi sufletul cenaclu‑
lui, ne asigură: „Va fi un spec‑
tacol de muzică, film şi poezie. 
Ceva mai… altfel decât toate 
lansările. Sunt două poete şic, pe 
care gălăţenii iubitori de poezie 
e păcat să nu le cunoască, mai 
ales pentru faptul că ele au aflat 
ce murmură sângele şi litera... în 
drumul lor spre noi”.

Invitaţia este, astfel, făcută. 

Angela Ribinciuc

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, 
în colaborare cu Institutul de 
Cercetări Eco‑Muzeale Tulcea, a 
deschis în spaţiul Muzeului de 
Artă din Tulcea expoziţia  celor 
zece plasticieni participanţi la a 
doua ediţie a taberei de creaţie 
Acuarela, o manifestare de o 
prestanţă deosebită care se va 
afla pe simezele Muzeului de 
Artă Vizuală din Galaţi în 2006. 
Iniţiatorul şi organizatorul celor 
două ediţii, muzeograful şi pic‑
torul Gheorghe Andreescu, a 
ştiut să gândească ‑ asemenea 
unui regizor ‑  premisele unei 
manifestări de substanţă, de‑
oarece pentru nişte creatori tre‑
buie să existe şi o altă motivaţie 
decât aceea de a locui un timp în 
acelaşi spaţiu. El a găsit această 
motivaţie, autentică pentru un 
demers plastic: aceea a unei 
tehnici exigente şi a provocării 
pe care ea o adresează unor 
plasticieni cu o formaţie serioasă. 
A corelat apoi totul cu zona 
unde s‑au desfăşurat taberele: 
localităţi din preajma Galaţiului 
în 2004 şi Celik Dere în 2005. 
A ştiut să gândească în spiritul 
acestei corelări care asigură un 
lucru foarte important: liantul 
necesar unei expoziţii unitare, 

dar suficient de diverse pentru 
a permite fiecărui creator să se 
manifeste într‑o deplină liber‑
tate. Desigur, a ştiut să‑şi se‑
lecteze şi participanţii, artişti din 
Galaţi şi din Tulcea, cu o bogată 
experienţă în domeniul acu‑
arelei: Jana Andreescu, Liliana 
Negoescu, Gabriela Georgescu, 
Cornelia Nicolaescu Burlacu, 
Nicolae Cărbunaru (din Galaţi), 
Viorel Poiată, Vasile Drăguşanu, 
Veronica Oancea, Traian Oancea, 
Cicerone Ciobanu (din Tulcea). 
Deşi la o privire superficială 
acuarela – tehnică a nuanţei şi 
a introspecţiei ‑ pare mai puţin 
adecvată epocii noastre, care 
cultivă cu predilecţie şocul vi‑
zual, taberele organizate de 
Gheorghe Andreescu par a‑şi 
propune să demonstreze că ges‑
tul creaţiei autentice  depăşeşte 
cadrul restrictiv al unei mode. 
De aceea, fericita întâlnire dintre 
luciditatea mijloacelor plastice 
şi autenticitatea sentimentului 
a fost climatul în care cei zece 
artişti din Galaţi şi din Tulcea au 
lucrat şi au realizat opere cu o 
încărcătură ideatică şi plastică 
ce le conferă o reală valoare. Şi 
mai este ceva: un anumit spirit 
al locului, o anumită magie care 

i‑a absorbit şi fiecare a trans‑
mis acest lucru în felul său. Fără 
dorinţa de a epata, ci doar cu o 
mare onestitate în găsirea ace‑
lui moment unic, irepetabil  în 
transpunerea lui plastică.

O concluzie: departe de a fi 
plictisitoare, reluarea motive‑
lor care au polarizat interesul 
artiştilor (cabana pierdută prin‑
tre flori, pridvorul cu ghivece, 
moara de vânt, lanul de floa‑
rea‑soarelui, mănăstirea) este 
benefică deoarece constatăm 
puterea de invenţie a celor zece 
autori, în reprezentările atât de 
diverse pe care le‑au creat. Ele 
contribuie la unitatea expoziţiei, 
făcând totodată şi farmecul ei. 
Experienţa celor zece creatori 
ne aminteşte de acele nuvele 
în care aceeaşi întâmplare este 
narată de mai mulţi povestitori; 
descoperi mereu ceva inedit, 
dar în final, întâmplările rela‑
tate îşi păstrează misterul. Cred 
că acesta este un argument ca 
tabăra organizată de Gheorghe 
Andreescu să continue şi în anii 
următori, deoarece zona aceasta 
a apelor, a Dunării, are încă multă 
magie ce poate fi descoperită. 

Mariana Tomozei Cocoş

Despre compozito‑
rul şi dirijorul Aurel 
Manolache ştiam că a 

fost primul director al Teatrului 
Muzical din Galaţi, că a compus 
melodii cu care s‑au lansat  in‑
terpreţi români din mai multe 
generaţii şi că este un nume em‑
blematic pentru oraşul nostru. 
Nu ştiam, însă, că a fost un des‑
chizător de drum în adevăratul 
sens al cuvântului, înfiinţând şi 
conducând Teatrul „Fantasio” 
din Constanţa în anii de glorie ai 
acestuia şi nici că una dintre pie‑
sele sale a fost interpretată de  
Julio Iglesias. Are o memorie de 
invidiat şi un har de a povesti pe 
care nu l‑am întâlnit la prea mulţi 
interlocutori.  

‑ Sunteţi gălăţean. Unde aţi 
locuit în primii ani şi unde aţi 
învăţat?

‑ Am locuit pe strada Eremia 
Grigorescu, dincolo de fosta 
Şcoală Normală. Acum strada nu 
mai există, sunt blocuri. Clasele 
primare le‑am făcut la Şcoala de 
aplicaţie, o şcoală aşa‑zis de elită, 
unde elevii de la Şcoala Normală 
care deveneau învăţători făceau 
practică. Era chiar în locul unde 

este acum Liceul Pedagogic. Am 
urmat apoi cursurile Liceului 
„Vasile Alecsandri” pe care l‑am 
absolvit în 1950 şi din 1951 am 
urmat un Conservator particu‑
lar, „Arta” se numea. Tot în 1951 
am fost numit director şi dirijor 
al orchestrei populare „Valurile 
Dunării”, o orchestră de profesio‑
nişti subvenţionată de primărie. 
Acestei orchestre i‑am adăugat 
un grup de 22 de dansatori de 
folclor şi un cor de 40 de per‑
soane şi am transformat‑o în 
Ansamblul de cântece şi dan suri 
al Galaţiului. Săli propriu‑zise 
pentru spectacole nu aveam: 
ni se dăduse spre folosinţă sala 
V.A.Urechia, unde ulterior a 
funcţionat Teatrul de Stat (astăzi 
Dramatic – n.n.).  Prin muncă vo‑
luntară am amenajat şi grădina 
de vară „Olimpic”, lângă Biserica 
Greacă: unul dintre spectacolele 
prezentate acolo era comedia 
muzicală „Echipa noastră”, în 
care, pentru prima oară, a fost 
distribuit Alexandru Jula, ală turi 
de regretatul meu frate, Gelu 
Manolache.  

‑  Cum s‑a născut Teatrul 
Muzical?

‑ În 1954, pe 12 iunie, am ob‑
ţinut acordul să transformăm 
Ansamblul muzical într‑un teatru 
de stat, care se numea Teatrul de 
Estradă Galaţi. Contabil era re‑
gretatul Jean Segal – un comic 
de succes.  Apoi am făcut o trupă 
de revistă, unul din succesele tea‑
trului a fost „Avem sugestii şi re‑
clamaţii” cu care am făcut un tur‑
neu de vreo 70 de zile în întreaga 
ţară. Au urmat şi alte spectacole 
de revistă, comedii muzicale, iar 
în 1956 – pe atunci era Regiunea 
Galaţi – preşedinte al regiunii era 
un anume Teodorescu a cărui so‑
ţie era un fel de maestră de balet 
care făcuse şcoala la Moscova sau 
la Leningrad. Într‑o zi m‑a che‑
mat preşedintele să‑mi spună că 
vrea să facă din acest teatru de 
revistă un teatru muzical, care să 
se numească Teatrul de Operetă 
şi Estradă. Dar, de fapt, el voia să 
facă operă. În luna mai 1956 am 
mers împreună la Bucureşti la 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
şi Artă şi am obţinut o schemă 
de vreo 120 de posturi – Teatrul 
de Estradă avea pe atunci un 
colectiv de 54 de oameni cu tot 
cu tehnicieni. Am organizat con‑

curs pentru ocuparea posturilor 
la cele două secţii: operă‑ope‑
retă şi estradă. Preşedinte al co‑
misiei de concurs a fost Mihai 
Brediceanu. În septembrie am 
avut o discuţie cu Teodorescu  
în care nu am căzut de acord 
asupra repertoriului: snob fiind, 
mi‑a spus că în prima stagiune să 
avem trei opere, o operetă şi un 
spectacol de estradă. Eu având 
experienţă i‑am explicat că nu 
avem public de operă şi i‑am 
propus să începem cu ceva mai 
uşor – o comedie muzicală, un 
spectacol de estradă, un concert 
cu arii din operete şi opere. 

‑  Aşa v‑aţi decis să plecaţi 
din Galaţi...

‑ Preşedintele regiunii 
Constanţa era, la acea vreme, un 
anume Tudose, tot gălăţean. În 
vara acelui an avusesem specta‑
cole la Cazinoul din Constanţa, 
pe care Tudose le‑a văzut. În sep‑
tembrie, fratele meu, ca să scape 
de armată, a plecat la Teatrul 
marinei militare din Constanţa, 
iar o lună mai târziu am primit un 
telefon de la el în care mi‑a spus 
că am primit o ofertă din partea 
comandantului să devin dirijor 

la acel teatru. Am acceptat ime‑
diat.     

‑ V‑a părut rău, în anii care 
au urmat, că aţi plecat din 
Galaţi?

‑ Într‑un fel, da. Dar legătura 
mea cu Galaţiul nu s‑a întrerupt 
nicio clipă. Căutam, în limita tim‑
pului liber pe care îl aveam, să vin 
la premierele de aici. Gălăţenii 
au fost recunoscători şi una din‑
tre sălile în care repetă secţia de 
estradă îmi poartă numele.  Am 
montat două spectacole  aici 
– „Culisele revistei” şi „Cucurigu 
Gagu”. Cu fostul director Stanciu, 
cu actualul director Melinte, cu 
Teodor Munteanu dar, în special, 
cu Alexandru Jula am ţinut o le‑
gătură permanentă. Dar cel mai 
mult, în afară de amintirile ado‑
lescenţei şi de primii paşi făcuţi 
în profesie, de Galaţi mă leagă în 
primul rând strămoşii mei. Toţi 
sunt aici, la Eternitatea.  

(Va urma) 

A consemnat 
Angela Ribinciuc

Foto: Angela Ribinciuc
    

Am vorbit cu tata despre sălcii,
am vorbit cu tata despre plopi,
au bătut nişte salcâmi la poartă,
parcă semănau cu nişte popi
rătăciţi în lumea asta mare,
rătăciţi în lumea asta mică.
Hai, deschide să ne intre‑n casă,
zice tata, nu vezi că li‑i frică,
nu vezi că au numai îndurare
şi se lasă, doamne, şi se lasă
pentru un crâmpei de mămăligă,
pentr‑un pic de milă fiecare!

Am vorbit cu tata despre mama,
am vorbit cu tata despre toţi,
am vorbit cu tata despre noştrii
depărtaţi sub roţi, dar şi pe roţi,
am vorbit cu tata despre moarte,
despre tot ce încă a rămas,
despre păsări rare, singurate,
despre cum fug clipele din ceas,
am vorbit de mine şi de tine,
am vorbit să nu‑mi fac chip cioplit,
am vorbit de foc şi de izbândă,
numai despre tata n‑am vorbit.

Monumentele judeţului

Bustul lui Vasile 
Alecsandri 
(Comuna Braniştea, 
satul Vasile Alecsandri)

Având în vedere că lo‑
calitatea lor poartă nume‑
le bardului de la Mirceşti, 
locuitorii satului Vasile 
Alecsandri, component al 
comunei Braniştea, au ţinut 
să cinstească şi să evoce 
memoria „regelui poeziei” 
româneşti prin ridicarea 
unui monument cu bustul 
scriitorului. În acest sens 
ei au apelat la cunoscutul 
sculptor gălăţean Silviu 
Catargiu, autor al unor 
valoroase lucrări de artă 
monumentală cu caracter 
simbolic sau memorial afla‑
te în Galaţi, Focşani, Cuca, 
Măgura Buzăului.

În 1980 el a realizat bus‑
tul lui Vasile Alecsandri 
din piatră artificială şi tot 
atunci el a fost instalat pe 
soclu în parcul din centrul 
satului, într‑un frumos ca‑
dru natural, demn de nu‑
mele autorului nemuritoa‑
relor „Pasteluri”, cel care a 
savurat farmecul fiecărui 
anotimp, exultând la veni‑
rea primăverii sau extaziin‑
du‑se în faţa pitorescului 
decorul hibernal.

Alecsandri din bustul 
executat de Silviu Catargiu 
este un bărbat în fiziono‑
mia căruia se descoperă 
firea senină şi echilibrată 
a scriitorului înclinat spre 
reverie, sufletul lui duios, 
afectuos, generos cu cei 
apropiaţi, dar şi luciditatea 
şi capacitatea de pătrunde‑
re a intelectualului care a 
văzut dincolo de epoca sa. 
Personajul este individuali‑
zat, el exprimă un puternic 
sentiment al vieţii, fiind în‑
vestit de artist cu atributele 
forţei de a emoţiona.

Modelând chipul lui 
Alecsandri, Silviu Catargiu 
nu a exclus lirismul, atât de 
prezent în creaţia poetului 
şi caracteristic şi sculptu‑
rilor sale, deşi construirea 
imaginii este făcută cu ri‑
gurozitate, cu respectarea 
elementelor de detaliu 
atunci când ele au fost ne‑
cesare, a armoniei propor‑
ţiilor, a simetriilor, a rapor‑
turilor dintre planuri.

Text şi foto:
Corneliu Stoica

Aurel Manolache ‑ 
Cetăţean 
de Onoare 
al Galaţiului 

A doua zi după
(ziua lui tata)

La Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

Dublă lansare 
de carte

A doua ediţie a Taberei de creaţie  

Acuarela 

Bustul lui Vasile 
Alecsandri 

Ziceri
“A citi Proust e totuna cu a face baie minerală în apa minerală a altcuiva” 

(R. Parson). În materie de răutate colegială, nimic nou sub soare.
]
“Iisus nu a râs niciodată” (Ionel Necula).  
Cred că nici acum nu ar avea motive s‑o facă dacă ar reveni pe pământ.
]
Pe o capelă din Portugalia scrie: “Aşteptăm osemintele voastre!” Dar 

altă treabă n‑aveţi, fraţilor!
V. Ghica

„Harry Potter şi 
Prinţul Semipur”

Celebritatea lui Harry 
Potter, ca şi a tânărului ac‑
tor care îl interpretează în 
ecranizarea cărţii, a depă‑
şit orice graniţă. Sâmbăta 
aceasta, la miezul nopţii, 
cel de‑al şaselea volum din 
seria Harry Potter, semnată 
de J.K. Rowling, va fi lansat 
şi în România. La ora 24,00, 
în 13 oraşe în care este des‑
chisă o Librărie Humanitas, 
va fi lansată ediţia în limba 
română a volumului “Harry 
Potter şi Prinţul Semipur”, 
publicat de Editura Egmont 
România.

Cunoscute în toată lu‑
mea, aventurile tânărului 
vrăjitor nu mai au nevoie de 
nicio prezentare. Librăria 
Humanitas din Galaţi vă 
propune totuşi o introdu‑
cere în această lume fantas‑
tică, care i‑a captivat, deo‑
potrivă, pe cei mici şi pe cei 
mari:  “Vara este în toi, dar 
o ceată neobişnuită pentru 
acest anotimp bate în fe‑
restre. Harry este în came‑
ra sa, aşteptând ca pe ace 
vizita domnului profesor 
Dumbledore în persoană. 
Una dintre ultimele ocazii 
în care l‑a văzut pe direc‑
tor a fost când acesta pur‑
ta un duel aprig cu Lordul 
Cap‑de‑Mort, iar lui Harry 
nu‑i vine să creadă că dom‑
nul profesor Dumbledore 
chiar îşi va face apariţia toc‑
mai în casa familiei Dursley. 
De ce îl vizitează acum? Ce 
este atât de important, în‑
cât nu poate aştepta până 
când Harry se va întoarce 
la Hogwarts peste câteva 
săptămâni? Al şaselea an 
la Hogwarts al lui Harry a 
debutat deja într‑un mod 
ciudat, dat fiind că lumea 
Încuiată şi cea magică în‑
cep să se împletească…

J.K. Rowling proiectează 
cele mai recente aventuri 
ale lui Harry Potter din tim‑
pul celui de‑al şaselea an al 
lui la Hogwarts, cu o măies‑
trie desăvârşită şi într‑un 
mod care îţi ia răsuflarea.”

Aveţi posibilitatea de a 
rezerva un exemplar în baza 
unui bon de precomandă 
– care se poate cumpăra de 
la Librăria Humanitas din 
Galaţi – şi beneficiaţi de o 
reducere la achiziţionarea 
cărţii.

C.C.
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La prima vedere o astfel de 
apariţie editorială poate 
să pară surprinzătoare. E 

un  curaj şi în acelaşi timp o nou‑
tate absolută. Autorii se explică, 
încercând să‑şi susţină demersul 
prin nevoia de a preveni boala, 
alături de dorinţa de a ameliora 
una dintre cele mai nedrepte 
maladii existente. «Plecând 
de la ideea că o alimentaţie 
corespunzătoare poate preveni 
şi ameliora această maladie, lu‑
crarea de faţă are la bază atât o 
serie de selecţii ale specialiştilor 
şi cercetătorilor cu privire la boa‑

la canceroasă, cât şi numeroase 
studii nutriţioniste, prin care au 
fost stabilite alimentele reco‑
mandate în lupta cu aceasta... 
Trebuie să precizăm că lucrarea 
de faţă vine în sprijinul celor 
care suferă de această afecţiune, 
dar nu se substituie în niciun 
caz oncologului, care trebuie 
consultat permanent… Dieta 
propusă de noi are în vedere 
două componente principale: 
una de factură gastronomică şi 
una complementară, conţinând 
produse naturale ce vizează 
creşterea imunităţii şi stoparea 

proliferării celulelor canceroase», 
mai spun autorii. 

Ceea ce ni se pare interesant 
este că, pe lângă reţetele pro‑
priu‑zise, volumul cuprinde o 
listă a alimentelor recomandate, 
noţiuni despre unele preparate, 
alcătuirea unor meniuri zilnice, 
informaţii despre ceaiuri şi su‑
plimente nutritive, schemele de 
administrare. Cartea pledează 
în fapt pentru o alimentaţie 
sănătoasă, cu sugestii clare şi 
uşor de înţeles pentru realizarea 
ei.  

Deoarece preţul este de 29,50 

RON, o sumă destul de însemnată 
pentru unii dintre cititorii noştri, 
anunţăm că printr‑o înţelegere 
cu Editura Naţional am reuşit să 
obţinem o modalitate de redu‑
cere. Cititorii «Vieţii libere» vor 
avea şansa de a obţine volumul 
cu o reducere de 10 la sută din 
preţ folosind două taloane din 
ziar. Taloanele vor fi publicate în 
pagina de Medicină a ziarului. Cu 
două taloane decupate puteţi 
obţine reducerea de preţ numai 
în chioşcurile specificate pe ta‑
lon.

K.N. 

Ştiaţi că...
… bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) afectează pre‑

ponderent fumătorii cu vârsta de peste 40 de ani? Această boală uci‑
de trei milioane de pacienţi anual, potrivit rapoartelor Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS).  În plus, OMS apreciază BPOC ca fiind a 
patra cauză de mortalitate la nivel mondial, după afecţiunile corona‑
riene, bolile cerebro‑vasculare şi infecţia respiratorie acută, determi‑
nând anual aproximativ acelaşi număr de victime ca HIV/SIDA.

P.P.

Noutăţi editoriale

”Carte de bucate pentru bolnavii de cancer”
Editura Naţional, Bucureşti

Programul Naţiunilor Unite 
pentru Mediul Înconjurător 
(PNUE) a anunţat crearea unui 
sistem de alertă preventivă 
pentru a urmări zborurile pă‑
sărilor migratoare cu scopul de 
a aproxima cu mai mare acura‑
teţe ameninţarea gripei aviare, 
sistemul intenţionând să trase‑
ze rutele urmate de păsări şi să 
identifice cu precizie regiunile 
sau populaţiile cu cele mai mari 
riscuri de a fi infectate de specii 
deja îmbolnăvite. 

Sistemul va alerta autorităţile 
pe diferite continente că păsări‑
le migratoare se îndreaptă spre 
zonele respective. Secretarul 
executiv al Convenţiei ONU pen‑
tru speciile migratoare, Robert 
Hepworth, a estimat că darea în 
folosinţă integrală a sistemului 
s‑ar putea face însă în circa doi 
ani. Costul său încă nu a fost eva‑
luat public. 

P.P. 

Sistem de prevenire a gripei aviare

Cu ochii la păsările 
migratoare
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Tribunal

Suspans cu scaun 
de vice al CJ
[ Prefectura a cerut 
termen pentru studierea 
probelor
[ Iulian Aramă, care a 
pierdut alegerile în faţa 
lui Eugen Chebac, a depus 
cerere de intervenţie

Ieri, la sala 10 a Tribunalului 
Galaţi a fost programat al 
doilea termen în procesul 
dintre Consiliul Judeţului şi 
Prefectură legat de validarea/
invalidarea alegerilor pentru 
postul de vicepreşedinte al CJ. 
După cum v‑am informat în 
ediţiile precedente ale „Vieţii 
libere”, pe postul amintit a fost 
ales Eugen Chebac (PSD), dar 
prefectul Mihai Capră a solici‑
tat în instanţă anularea hotă‑
rârii CJ pe motiv că procedura 
de vot a fost neregulamenta‑
ră.

Prefectul argumentea‑
ză că potrivit HCJ nr. 80 din 
8 noiembrie 2004, alegerea 
vicepreşedinţilor CJ se face 
prin vot secret, pe buletine 
de vot unde în dreptul nume‑
lui candidaţilor sunt marcate 
două căsuţe: una cu „da”, alta 
cu „nu”. Avocatul Prefecturii, 
Mihai Boldea, ne‑a declarat că 
în realitate „votarea s‑a făcut 
prin tăierea cu o linie a nume‑
lui unuia dintre cei doi candi‑
daţi, ceea ce înseamnă că s‑a 
încălcat procedura legală sta‑
bilită prin HCJ nr.80, deci scru‑
tinul este lovit de nulitate ab‑
solută”. Acelaşi punct de vede‑
re este împărtăşit şi de avocat 
Harieta Craiu, care îl reprezintă 
pe consilierul judeţean Iulian 
Aramă. Acesta din urmă a de‑
pus în dosar o cerere de inter‑
venţie în nume propriu, având 
în vedere că a fost contracan‑
didatul lui Eugen Chebac pen‑
tru postul de vicepreşedinte al 
CJ, deci este direct afectat de 
rezultatul votului.

Pe de altă parte, reprezen‑
tantul CJ în proces susţine 
în continuare că votul a fost 
corect, argumentând că îna‑
inte de declanşarea procedurii 
alegerii consilierii au aprobat, 
prin vot deschis, schimbarea 
procedurii de votare. În cele 
din urmă, instanţa a amânat 
judecata (pentru că părţile au 
cerut termen pentru a studia 
actele din dosar, lucru cu care 
a fost de acord şi procurorul de 
şedinţă) pentru data de 15 de‑
cembrie 2005. Luând în consi‑
derare procesele similare, sunt 
semne destule că instanţa va 
constata nulitatea hotărârii 
prin care Eugen Chebac a fost 
ales vicepreşedinte al CJ, deci 
alegerile ar trebui să fie re‑
luate. Dar n‑am băga mâna‑n 
foc pe chestia asta! Cum nu 
putem paria nici că rezultatul 
alegerilor refăcute va fi altul...

Costel Crângan

Cum ar fi să locuiţi la curte, 
să aveţi vreo două maşini şi să 
vină un nene de la o societate de 
construcţii (care lucrează de ani 
de zile pe strada dumneavoas‑
tră) care să vă spună că nu se va 
amenaja alee de acces în curte 
pentru că... aşa vrea el? Dar dacă 
nu aţi avea maşini, dar v‑aţi trezi 
cu o alee care dă... direct în gard? 
Credeţi că inventăm?, nu, toate 
aceste situaţii şi altele, de do‑
meniul fanteziei, se regăsesc în 
Europa, România, Galaţi, strada 
Crizantemelor (fostă Câmpului). 

Când a venit la redacţie pen‑
tru a ne povesti păsul, domnul 
Năstăsache Palade nu a reuşit 
să ne lămurească foarte bine. 
Omul susţinea că societatea care 
a lucrat la modernizarea străzii 
(Vega ´93) nu vrea nici în ruptul 
capului să îi facă alee de acces în 
curte, pentru a‑şi duce cele două 
maşini pe motiv că ... nu este pre‑
văzută în proiect. Aleea! „Eu am 
spus: nu‑i nimic, dumneavoastră 
doar să nivelaţi pământul din faţa 
curţii şi‑mi fac eu pe banii mei 
alee, dar domnul Chelaru, care 
se ocupă de lucrări, nu şi nu că 
nu prevede proiectul! Eu nu ştiu 
cum s‑au proiectat aleile alea, 
că vecinii mei au, iar eu nu am!”, 
ne‑a spus domnul Palade care îşi 
parchează acum Dacia şi Aro‑ul 
în faţa casei, pe drum. 

Am mers la faţa locului, cre‑
zând că situaţia de la adresa 
Crizantemelor nr. 29 este una 
singulară. Aiurea! La numărul 33 
sunt amenajate două alei, deşi 

lumea spune că proprietarii nu 
au maşină. În faţa casei familiei 
Palade s‑au adunat şi alţi oameni 
nemulţumiţi. Am aflat că la nr. 17 
stau două familii, Rodica Luncă şi 
Vasile Cristea care au maşini, dar 
alei de acces în curte, ioc! „Eu am 
aprobare de la primărie să‑mi 
facă alee, că am copil handica‑
pat şi vine doctorul cu maşina la 
poartă, dar nu are cum să vină că 
nu mi‑a făcut alee”, apare şi fami‑
lia Carangea. Soţia ne prezintă şi 
o hârtie prin care primăria, prin 
semnătura directorului Cazacu, 
le transmite că „am solicitat SC 
Proiect SA analizarea posibilităţii 
de amenajare a aleii de acces că‑
tre imobil”. Dar cea mai ciudată si‑
tuaţie se află în faţa curţii de la nr. 
35 unde aleea de acces, frumos 
amenajată, dă... direct în gardul, 
care, ca prostul, nu are nici porţi 
pentru maşină, nici nimic! Doar 
beton şi lemn. 

[Un „cadou” 
pe banii noştri...  

Am mers la primărie pentru a 
afla ce se întâmplă cu aleile de pe 
strada Crizantemelor. Aici, noul 
director tehnic al Primăriei, in‑
stalat de doar o săptămână, Niţă 
Podaru, ne‑a spus că ştie despre 
caz (chiar a fost la faţa locului, evi‑
dent, pentru constatări!), dar că 
„de această lucrare s‑au ocupat 
domnul Petrică Cazacu şi doamna 
Violeta Pavlenco”. Întrebaţi cu pri‑
vire la situaţia de‑a dreptul hazlie 
(dacă nu ar fi vorba de o lucrare 

Ziua Sfântului Stelian (26 no‑
iembrie) va fi anul acesta pen‑
tru micuţii de la Şcoala Specială 
Nr. 2 “Constantin Pufan” mai 
altfel. Au pus mult suflet şi au 
muncit cum au putut mai bine 
pentru a‑şi face o sărbătoare pe 
cinste, mai ales că, acum, şcoala 
este şi mai mare, după comasa‑
rea, acum o lună, a două unităţi 
de acest gen (Şcoala nr. 2 şi nr. 
3). Aşa că, vineri, sunt aşteptaţi 
la şcoală toţi cei care doresc să 
fie alături de cei mai puţin noro‑
ciţi de soartă, copii cu vârste în‑
tre opt şi 16 ani, cu retard mintal, 

cu sau fără familii, sau care pro‑
vin din familii dezorganizate. 

Au pregătit pentru asta, cu 
sprijinul dascălilor, o expoziţie 
de pictură, modelaje şi împleti‑
turi. La rândul lor, profesorii vor 
trece prin emoţiile unui cerc pe‑
dagogic, iar împreună, micuţi şi 
îndrumători, vor lansa şi revista 
şcolii, “Ludica”, proaspăt scoasă 
de sub tipar. 

Lor în primul rând, şi tutu‑
ror micuţilor le urăm şi noi, de 
Sfântul Stelian, la mulţi ani!

Petrica Paţilea 

Potrivit directorului SC 
Apă‑Canal, dl Ion Ştefan, proce‑
sul de reorganizare a societăţii, 
demarat în luna octombrie, are în 
vedere  nu numai schimbări ale 
organigramei, ci şi ale atribuţiilor 
pentru funcţiile de conducere.  

În ceea ce priveşte organi‑
grama, numărul posturilor de 
conducere se reduce de la 58 
la 53 (unele prin comasare, de 
exemplu serviciul Financiar cu 
serviciul Monitorizare), iar în pro‑
ducţie, numărul şefilor (de secţii, 
sectoare etc.) urmează să scadă 
de la 58 la 38.

Pentru “primenirea” ocupanţi‑
lor a 44 dintre posturile de con‑
ducere rămase, posturi care vor 
impune un număr sporit de atri‑

buţii, directorul SC Apă‑Canal a 
recurs la o soluţie inedită: organi‑
zarea unui concurs intern pentru 
ocuparea lor.

Conform legii, în urma unei 
disponibilizări colective, nu se 
pot face noi angajări. În consecin‑
ţă, Consiliul de Administraţie al 
SC Apă‑Canal  a decis că, pentru 
posturile de conducere scoase la 
concurs, pot concura, perfect le‑
gal, actualii salariaţi ai societăţii.

“Concursurile se vor desfăşura 
în perioada 5 – 9 decembrie. La 
înscriere, solicitanţii care înde‑
plinesc criteriile de pregătire şi 
optează, după caz, pentru pos‑
turile de şef de serviciu, de birou, 
de sector, de secţie şi de divizie, 
trebuie să depună la secretariat 

o scrisoare de intenţie. În conţi‑
nutul acesteia, ei vor arăta cum 
intenţionează să contribuie la 
dezvoltarea şi profitabilitatea  
societăţii. După ce se va face se‑
lectarea şi apoi examinarea par‑
ticipanţilor, rezultatele vor fi date 
în termen de trei zile. La selecţie, 
o condiţie esenţială este cea a 
studiilor, fiind cerute minim stu‑
dii medii tehnice”, ne‑a precizat 
dl Ştefan.

Directorul Apă‑Canal conside‑
ră că printre angajaţii aflaţi actu‑
almente în postura de subordo‑
naţi există oameni capabili care 
merită şansa să arate că pot face 
mai mult în plan profesional.

Marius Mototolea

Pentru simplul motiv că a 
urmat indicaţiile patronului şi 
a folosit utilajul altui angajat, 
un tractorist a fost snopit în bă‑
taie de  colegul său de breaslă. 
Angajat ca tractorist la o aso‑
ciaţie agricolă, Marian Paţală, în 
vârstă de 37 de ani, din Tuluceşti, 
susţine că a luat bătaie doar 
pentru că şi‑a făcut treaba. El 
spune că vinerea trecută s‑a dus 
la muncă, dar tractorul său era 
defect, iar patronul l‑a pus să 
se urce pe tractorul unui coleg, 
Costel, şi să se ducă în câmp, 
la arat. Marian pretinde că şi‑a 
ascultat patronul şi a plecat cu 
tractorul lui Costel în câmp, dar 
acolo a rămas împotmolit. N‑a 
durat mult şi s‑a pomenit cu 
Costel care, venind cu o falcă în 
cer şi alta în pământ, a început 

să‑l ia la rost că i‑a folosit utila‑
jul fără acceptul său. Degeaba 
a încercat Marian să se justifice 
că a ascultat ordinul patronului. 
Fără să stea să‑l asculte, colegul 
său a început să‑l lovească cu 
pumnii şi cu picioarele, până l‑a 
lăsat căzut lat la pământ. Marian 
pretinde că a zăcut acolo două 
ore, până a trecut un consă‑
tean, care a anunţat poliţia, iar 
agentul de serviciu a venit şi l‑a 
ridicat. După ce a dat declaraţie 
despre cele întâmplate, Marian 
s‑a dus şi a zăcut acasă până 
marţi când, făcându‑i‑se rău, a 
chemat salvarea. Transportat la 
Spitalul de Urgenţă şi internat 
la neurochirurgie, el speră ca 
poliţiştii să‑i facă dreptate.

Viorel Mârza

Pornind de la articolul referitor 
la continuarea grevei profesorilor 
câţiva dintre cititorii ediţiei elec‑
tronice a “Vieţii libere” au  ţinut 
să‑şi exprime şi ei  părerile pe 
marginea acestui subiect. 

 “Sunt de acord cu această 
grevă. Mai ales tinerii au un sa‑
lariu de mizerie după atâţia ani 
de învăţat. De altfel, este situaţia 
tuturor oamenilor care muncesc 
în ţara asta. Preţurile sunt aproa‑
pe ca în ţările U.E., iar noi avem 
salarii atât de mici. Dl.Tăriceanu 
nu a fost de acord cu sindicatele 
privind creşterea salariului mi‑
nim pe economie la 4.300.000, 
nu văd motivul? Doar nu influ‑
enţează bugetul statului, dar al 
patronilor da. Oricum este greu 
pentru profesori mai ales în ziua 
de azi când tinerii sunt foarte 
agitaţi şi sistemul de învăţământ 
este aşa cum îl ştim cu toţii” este 
de părere Popa Cătălin.  Iată şi 
opinia Corinei, profesor gălă‑
ţean: ”Greva continuă, iar profe‑
sorii ştiu că nu vor fi plătiţi. Când 
au intrat în grevă ştiau deja asta. 
Ar trebui să dea de gândit acest 
lucru. Prea multe umilinţe aso‑
ciate unei meserii numite nobilă 

din vârful buzelor şi la ocazii fes‑
tive/electorale. Numai lipsa şcolii 
din viaţa de zi cu zi a societăţii îi 
poate reda adevărata dimensiu‑
ne şi importanţă! La urma urmei, 
prelungirea grevei reprezintă 
dreptul nostru de a spune anga‑
jatorului că suntem nemulţumiţi. 
Suntem deschişi negocierilor, 
dar nu mai tolerăm umilinţe.” “Ar 
trebui să înceteze cu greva” cre‑
de bunik. Georgeta (părinte) îi 
îndeamnă pe profesori să lupte 
pentru drepturile lor remarcând 
totodată lipsa de unitate a aces‑
tora: ”Este dreptul vostru să cere‑
ţi salarii mai mari, dar credeţi că 
o să reuşiţi dacă nu sunteţi uniţi? 
Bunul‑simţ care l‑a avut profeso‑
rul de la catedră îi face pe guver‑
nanţi să creadă că în scurt timp 
veţi înceta greva. Lăsaţi la o parte 
manierele când e vorba de drep‑
turile voastre, aveţi familii, aveţi 
copii. Protestaţi mai zgomotos.”

Aşteptăm în continuare opi‑
niile, comentariile sau sugestiile 
dumneavoastră referitoare la ar‑
ticolele publicate în ziarul nostru 
de pe internet la adresa www.
vlg.sisnet.ro

G.C.

Încă o şansă 
pentru foştii 
proprietari 
de terenuri

[ Până pe 
30 noiembrie 
încă mai 
pot cere 
reconstituirea 
dreptului de 
proprietate
„Am înţeles că prin 
noile reglementări 
privind proprietatea 
(Legea Caselor 
Naţionalizate) s‑au 
adus precizări legate 
de prelungirea 
unor termene la 
Legea fondului 
agricol şi a fondului 
forestier, ne spune 
domnul Savin T. din 
Galaţi. Nu mi s‑a 
reconstituit dreptul 
de proprietate 
pentru un teren 
revendicat potrivit 
Legii 167/1997 şi a 
Legii 1/2000 şi vă rog 
să‑mi spuneţi dacă 
mai am vreo şansă?”
Am adresat 
întrebarea juriştilor 
de la  Serviciul 
Revendicări din 
cadrul Primăriei 
municipiului Galaţi. 
Am reţinut că toţi 
cei care nu au primit 
terenurile potrivit 
Legii 18 din 1991, 
a Legii 167 din 
1997  şi a  Legii 1 
din 2000, „având ca 
obiect construcţii 
de orice fel, situate 
în extravilanul 
localităţilor şi care 
au fost trecute în 
proprietatea statului” 
mai au o şansă. 
Pot înainta cerere 
de  reconstituire 
a dreptului de 
proprietate pentru 
acel teren, fie că a 
făcut obiectul Legii 
18, al Legii 167 sau al 
Legii 1/2000. Actele 
normative fac referire 
la terenurile agricole 
şi forestiere. Atenţie, 
termenul‑limită 
este 30 noiembrie 
2005.
La nivelul consiliilor 
municipale, 
comunale există 
câte o comisie care 
are datoria să pună 
în  aplicare (şi nu 
să interpreteze 
după bunul plac)  
amintitele prevederi. 

Maria Stanciu 

Urgenţe

Bătut de un coleg 
de muncă

[ Pe strada Câmpului, aleile au luat‑o... pe arătură 
[ Pe Crizantemelor înfloresc alei „sălbatice” [ Investiţia totală depăşeşte 

13 miliarde lei [ Totuşi, nu toţi contribuabilii beneficiază de investiţia 
publică [ De ce?, uite‑aşa!   

Să râdem... pe banii noştri!

pe bani publici!), cei doi au găsit 
tot felul de răspunsuri, care însă 
nu ne‑au convins. „Chiar acum 
SC Proiect SA se ocupă de  acest 
proiect suplimentar, diriginta 
[din partea primăriei] este acolo”, 
ne‑a anunţat doamna Pavlenco, 
şef Serviciu Investiţii. Am între‑
bat, totuşi, când SC Proiect SA a 
realizat proiectul, cum l‑a făcut, 
doar din birou? şi dacă da, la ce 
mai este nevoie şi de un dirigin‑
te din partea primăriei, dacă tot 
nu merge nimeni la faţa locului, 
pentru a vedea concret situaţia? 
„Când se face proiectul, nu are de 
ce să întrebe oamenii, doar i s‑a 
dat o temă – să realizeze strada. 
Lucrarea a constat în introduce‑
rea sistemului de canalizare şi de 
apă şi la sfârşit, amenajare cu as‑
falt şi cu trotuare. Aceste accese 
nu au existat înainte, este ceva 
nou, aceste lucrări nu au fost 
prinse la început...”, a mai spus 
Violeta Pavlenco, care nu a reuşit, 
însă, să ne dea un răspuns sim‑

plu la o întrebare la fel de simplă: 
<<dacă aleile nu erau prevăzute 
în proiect, de la început, cum de 
în acest moment – când încă nu 
s‑a realizat proiectul suplimentar 
– unii proprietari au alei, iar alţii, 
nu?>>.  

Demn de luat în consideraţie 
a fost şi răspunsul, plin de năduf 
(de parcă lucrarea ar fi fost plătită 
din buzunarul propriu!), al dom‑
nului Petrică Cazacu: „Nu era mai 
bine să fi pus buldozerul să nu 
fi făcut nicio alee că erau numai 
grădini acolo? Dar cum începi să 
faci ceva, încep intervenţiile: hai 
că vine şi ăla, fă‑i şi lui ăla. Am să 
le fac o platformă de la cap la cap, 
că numai aşa se satură românul! 
La început erau numai gră dini, 
(...), am făcut alei doar la cei care 
au ţipat, aşa se întâmplă în ţara 
românească... ceilalţi au ţipat mai 
târziu”. Trecând peste tonul de fi‑
nanţator local al aleilor din Galaţi, 
domnul Petrică Cazacu nu a re‑
uşit să ne lămurească asupra mis‑

terului aleilor care ... au luat‑o pe 
arătura Câmpului! Greu, foarte 
greu am reuşit, până la urmă, să 
aflăm care a fost valoarea inves‑
tiţiei pe strada Câmpului şi când 
au început lucrările. Având în ve‑
dere că treaba a început în 2001, 
acum patru ani, este şi normal să 
se fi pierdut în negura timpurilor 
valoarea lucrării: 13,595 miliarde 
lei. 

Care este finalul? Domnul 
Cazacu ne răspunde: „Dacă vre‑
mea e bună, se va mai lucra acum, 
dacă nu, se termină în mai, că şi 
aşa mai avem de asfaltat ‑abia 
s‑a pus uzura pe stradă, numai 
binderul, ca să se circule ome‑
neşte”. Desigur, pentru proiectul 
suplimentar al aleilor, primăria va 
da alţi bani, va face altă licitaţie, 
va câştiga aceeaşi firmă şi apoi va 
începe amenajarea aleilor. Adică, 
totul va fi bine şi la iarnă cald! 

Maria Măndiţă
Foto: Viorel Dudău 

La Apă‑Canal

Subordonaţii pot concura 
pentru posturile  şefilor  

La Şcoala Specială 
“Constantin Pufan”,

Copii speciali, la zi 
specială

Ne scriu cititorii

Opinii pe internet

Domnul Palade 
are maşini, 

dar nu are alei!

Şi familia 
Carangea a 
rămas fără alee

O alee 
care nu duce 

nicăieri
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Din Sportul

gãlãþean

Liga Campionilor

Luptă strânsă 
în Grupa D

Rezultate înregistra‑
te, marţi seară, în etapa a 
V‑a a fazei grupelor Ligii 
Campionilor: Grupa A: 
Juventus Torino ‑ FC Bruges 
1‑0, Bayern Munchen ‑ Rapid 
Viena 4‑0. Clasament: 1.Ba‑
yern 12 puncte, 2.Juventus 
12 p, 3.Bruges 6 p, 4.Rapid 
Viena 0 p; Grupa B: Ajax 
Amsterdam ‑ Sparta Praga 
2‑1, FC Thun (Elveţia) ‑ Arsenal 
Londra 0‑1. Clasament: 
1.Arsenal 15 p, 2.Ajax 10 p, 
3.Thun 3 p, 4.Sparta Praga 1 
p; Grupa C: Panathinaikos 
Atena ‑ Udinese 1‑2, FC 
Barcelona ‑ Werder Bremen 
3‑1. Clasament: 1.Barcelona 
13 p, 2.Udinese 7 p, 3.Pa‑
nathinaikos 4 p, 4.Bremen 
4 p; Grupa D: Manchester 
United ‑ Villarreal 0‑0, OSC 
Lille ‑ Benfica Lisabona 0‑0. 
Clasament: 1.Villarreal 7 p, 
2.Lille 6 p, 3.Manchester 6 p, 
4.Benfica 5 p.

D.C.P.

Echipa Imperfect Braniştea 
are în acest sezon o comportare 
peste aşteptări. Până în prezent 
a susţinut opt meciuri ‑ toate 
câştigate, şi încă la scoruri clare 
(golaveraj 38‑8). După cum se 
prezintă situaţia în prima se‑
rie, Imperfect a luat o serioasă 
opţiune pentru promovarea în 
Divizia D. Braniştea ocupă pri‑
mul loc ‑ cu 24 de puncte, urma‑
tă de Metalosport Galaţi ‑ 16 p, 
Voinţa Cişmele ‑ 15 p, Agronomia 

Tuluceşti şi Petrolul Schela ‑ câte 
14 p.

Iată  rezultatele înregistrate 
în etapa a VIII‑a: Metalosport 
‑ Agronomia 2‑1, Foresta 
Şendreni ‑ Petrolul Schela 1‑2, 
Voinţa Şiviţa ‑ Prutul Vlădeşti 3‑0, 
Voinţa Cişmele ‑ Agrojor Jorăşti 
4‑2, Victoria Băleni ‑ Imperfect 
Braniştea 3‑9, Munca Fârţăneşti 
‑ Flacăra Pechea 0‑3 (neprezen‑
tare).

Rezultatele  din Seria a II‑a : 

Olimpia Barcea ‑ Avântul Lieşti 
1‑1, Victoria Buciumeni ‑ Avântul 
Matca 2‑6, Unirea Hanu Conachi 
‑ Zorile Griviţa 8‑1, Recolta 
Munteni ‑ Siretul Nămoloasa 4‑2 
şi Înfrăţirea Ţepu ‑ Inter  2000 
Tudor Vladimirescu 1‑2.

Conduce echipa din Tudor 
‑ cu 22 de puncte, urmată de 
Avântul Lieşti ‑ 19 p, Unirea Hanu 
Conachi ‑ 18 p şi Înfrăţirea Ţepu 
‑ 16 p.

Gh.A.

Conferinţă internaţională
Mâine şi sâmbătă, la Galaţi, se va desfăşura o Conferinţă internaţională de comunicări ştiinţifice în 

domeniul educaţiei fizice. Acţiunea este organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” şi Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport Galaţi, sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

La lucrări, care vor debuta vineri, la ora 11,00, în aula FEFS (din str. Dr. Carnabel), vor lua parte re‑
prezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai unor universităţi din ţară, precum şi delegaţii din 
Portugalia, Grecia şi Republica Moldova.

Gh.A.

FC Argeş ‑ Poli Iaşi (vineri, 
ora 14.00).

Arbitri: Sorin Corpodean (cen‑
tral) ‑ Nicolae Marodin, Aurel 
Oniţa (asistenţi) ‑ Cristian Sava 
(rezervă); observatori: Gheorghe 
Nedelescu, Vasile Avram.

FC Vaslui ‑ FCM Bacău (sâm‑
bătă, ora 14.00)

Arbitri: Marius Martiş ‑ Eduard 
Ungureanu, Eduard Dumitrescu 
‑ Mihai Ianovschi; observa‑
tori: Alexandru Ioniţă, Patriţiu 
Abrudan.

Jiul Petroşani ‑ Steaua 
Bucureşti (sâmbătă, ora 14.00)

Arbitri: Ionică Serea ‑ Dragoş 
Iliescu, Florin Buzărnescu ‑ Iosif 
Erdei; observatori: Viorel Boiţ, 
Ioan Igna.

CFR Cluj ‑ Gloria Bistriţa 
(sâmbătă, ora 14.00)

Arbitri: Orlando Trandu 
‑ Marcel Savaniu, Sorin Caia 
‑ Ciprian Danşa; observa tori: 
Mircea Cezar Ionescu, Dan 
Petrescu.

Poli Timişoara ‑ Pandurii 
Tg.Jiu (sâmbătă, ora 20.00)

Arbitri: Marian Salomir ‑ 
Miklos Nagy, Ioan Onicaş ‑ Sorin 
Burloiu; observatori: Mircea 
Dancu, Mircea Neşu.

OŢELUL Galaţi ‑ FARUL 
Constanţa (duminică, ora 13.30 
‑ Telesport)

Arbitri: Lucian Dan (Aiud) 
‑ Adrian Vidan, Cornel Fecioru 
(ambii Bucureşti) ‑ Iosif Biro 
(Mediaş); observatori: Florin 
Gâtejan, Mircea Salomir.

Sportul Studenţesc ‑ Rapid 
Bucureşti (duminică, ora 14.00)

Arbitri: Alexandru Deaconu 
‑ Octavian Şovre, Daniel Burloiu 
‑ Andrei Ioniţă; observatori: 
Alexandru Boc, Aron Huzu.

FC Naţional ‑ Dinamo 
Bucureşti (duminică, ora 14.00)

Arbitri: Alexandru Tudor 
‑ Ionel Popa, Zoltan Szekely ‑ 
Liviu Cincă; observatori: Valentin 
Alexandru, Ion Mureşan.

D.C.P.

Antrenorul echipei Şahtior 
Doneţk, Mircea Lucescu, a de‑
clarat că şi el şi fiul său, Răzvan, 
tehnicianul formaţiei Rapid 
Bucureşti, îşi vor apăra numele şi 
onoarea în meciul direct, progra‑
mat în această seară, în cadrul 

Cupei UEFA. “Şi eu, şi Răzvan ne 
vom apăra numele. Cu siguran‑
ţă, fiul vrea să fie mai bun decât 
tatăl său, vrea să‑l depăşească, 
aşa cum toţi elevii vor să‑şi de‑
păşească profesorul. Având în 
vedere acest lucru, mă aştept la 
un meci dificil”, a spus Lucescu. 
Tehnicianul român a precizat 
că nu va putea conta în meciul 
cu Rapid pe jucătorii Brandao, 
Tolga şi Marica, toţi accidentaţi.

Antrenorul echipei Rapid 
Bucureşti, Răzvan Lucescu, a 
declarat că nu ar fi o ruşine să îşi 
învingă tatăl. În schimb, mama 
sa, Neli Lucescu, a precizat că 
ar dori să câştige formaţia so‑
ţului ei. “Pentru mine, ca soţie 
şi mamă, niciun rezultat nu este 
bun. Dar cum sunt suporteră a 
preşedintelui Rinat Ahmetov, aş 
vrea să câştige Şahtior”, a spus 
Neli Lucescu. “Ştiu că Mircea îşi 
pregăteşte jucătorii pentru vic‑

torie şi nu‑i va oferi succesul lui 
Răzvan. Ei vorbesc des la telefon 
şi l‑am auzit pe Mircea spunân‑
du‑i fiului meu: «Să fii pregătit, 
va fi luptă mare»”, a mai adăugat 
ea.

Delegaţia clubului Rapid a fă‑

cut deplasarea la Doneţk în cur‑
sul zilei de ieri. Seara, începând 
cu ora 19.00, oficialii grupării 
giuleştene au susţinut conferin‑
ţa de presă, iar o jumătate de oră 
mai târziu s‑a desfăşurat antre‑
namentul oficial.

Meciul Şahtior Doneţk ‑ Rapid 
este programat de la ora 19.30, în 
cadrul etapei a III‑a a Grupei G a 
Cupei UEFA. Partida îl va avea la 
centru pe galezul Ceri Richards, 
cel care a arbitrat şi prima man‑
şă a jocului Valerenga ‑ Steaua 
(scor 0‑3), din turul întâi al Cupei 
UEFA. Întâlnirea va fi transmisă 
în direct de TVR 1.

În primele două runde ale 
Grupei G s‑au disputat partidele: 
Rennes ‑ Stuttgart 0‑2, Şahtior 
‑ PAOK 1‑0, Rapid ‑ Rennes 
2‑0, Stuttgart ‑ Şahtior 0‑2. 
Clasament: 1.Şahtior 6 punc‑

te, 2.Rapid 3 p, 3.Stuttgart 3 p, 
4.PAOK 0 p, 5.Rennes 0 p. În ce‑
lălalt meci al zilei de astăzi, PAOK 
Salonic ‑ VfB Stuttgart.

[ Programul celorlalte 
partide care se vor disputa, as‑
tăzi, în etapa a III‑a a fazei gru‑
pelor Cupei UEFA: Grupa A: 
Viking Stavanger (Norvegia) 
‑ Slavia Praga, AS Monaco 
‑ SV Hamburg; Grupa B: Espanol 
Barcelona ‑ Palermo; meciul 
Lokomotiv Moscova ‑ IF Brondby 
(Danemarca) s‑a disputat ieri 
seară; Grupa C: Hertha Berlin 
‑ Lens, Halmstad ‑ Sampdoria 
Genova, Steaua Bucureşti stă; 
Grupa D: AZ Alkmaar (Olanda) 
‑ Middlesbrough (Anglia), Dnepr 
Dnepropetrovsk (Ucraina) ‑ Litex 
Loveci (Bulgaria); Grupa E: 
Tromso (Norvegia) ‑ Steaua Roşie 
Belgrad, AS Roma ‑ Strasbourg; 
Grupa F: ŢSKA Moscova ‑ Levski 
Sofia, Olympique Marseille 
‑ Heerenveen (Olanda), Dinamo 
Bucureşti stă; Grupa H: Zenit 
St.Petersburg ‑ FC Sevilla, Vitoria 
Guimaraes (Portugalia) ‑ Bolton 
(Anglia).

Suspiciuni la casele 
de pariuri

Meciul Şahtior ‑ Rapid trezeş‑
te suspiciuni la casele de pariuri, 
mai multe astfel de agenţii blo‑
când sau modificând cotele de 
câştig pentru această partidă. 
Astfel, Astra a blocat meciul în‑
cepând de ieri dimineaţă, după 
ce s‑a pariat foarte mult pe “re‑
miză”, iar la GSB nu se poate 
miza pe “pauză‑final” şi “scor co‑
rect”. Agenţia Wettpunkt a op‑
tat pentru modificarea cotelor 
de câştig, de la 1,35 (1) ‑ 4,50 (X) 
‑ 5,50 (2) ajungându‑se la 1,70 
‑ 3,80 ‑ 3,40, după ce s‑a mizat 
masiv pe “remiză”.

D.C.Predescu

La Sala din Cartierul 
„Dunărea” continuă jocurile 
celei de a 13‑a ediţii a „Cupei 
de Iarnă” la tenis, competiţie 
organizată de Clubul de Tenis 
ICMRSG, cu sprijinul Direcţiei 
pentru Sport. Iată câteva rezul‑
tate din ziua a patra a turneului. 

Fete, 12 ani: Patricia Ţig (Galaţi) 
‑ Florina Zaharia (Brăila) 6‑1, 6‑2; 
Veronica Smochin (R. Moldova) 
‑ Mădălina Tuduroiu (Brăila) 
6‑0, 6‑2; Mihaela Lungu (Galaţi) 
‑ Luiza Petcu (Brăila) 6‑2, 6‑0.

Băieţi, 10 ani: Daniel 
Grosescu (Câmpina) ‑ Sebastian 

„Ploaie” 
de medalii 
la Naţionalele
de haltere

Halterele continuă să ofe‑
re satisfacţii amatorilor spor‑
tului din Galaţi. În aceste 
zile, la Oneşti, se desfăşoară 
întrecerile Campionatului 
Naţional pentru cei mai 
puternici sportivi, la cate‑
goriile de juniori şi tineret. 
Halterofilii gălăţeni se com‑
portă exemplar, reuşind deja 
să‑şi treacă numele pe lista 
medaliaţilor.

În numărul de astăzi 
al  ziarului nostru consem‑
năm rezultatele dobândite 
de sportivele de la Liceul 
cu Program Sportiv Galaţi 
‑ Dunărea, pregătite de an‑
trenorii Gh.Gospodinov şi 
Costel Dimofte.

La junioare, Daniela 
Rotaru a concurat în cadrul 
categoriei 53 kg şi a cucerit 
trei medalii de aur ‑ la smuls, 
aruncat şi total ‑ 138 kg. La 
stilul aruncat, ea a stabilit şi 
două noi recorduri naţionale 
pentru juniori I şi II (78 kg). 
Trei medalii de bronz a câş‑
tigat Georgiana Tiţeş (cat. 
53 kg) ‑ cu un total de 105 kg. 
În afară de concurs a evoluat 
Elena Andrieş (cat. 48 kg) 
‑ ea situându‑se pe locul al 
treilea. Şi încă o informaţie 
‑ toate cele trei sportive sunt 
componente ale lotului na‑
ţional de junioare.

Performanţe notabile au 
fost dobândite şi la tineret, 
unde patru sportive gălă‑
ţene au urcat pe podiumul 
de premiere: Lăcrămioara 
Holban (cat. 48 kg) ‑ o meda‑
lie de argint şi două de bronz; 
Carmen Ştefan (cat. 48 kg) 
‑ două medalii de argint şi 
una de bronz; Elena Alecu 
(cat. 53 kg) ‑ trei medalii de 
argint; Mihaela Radu (cat. 
+75  kg) ‑ două medalii de 
bronz. Concursul continuă 
astăzi, mâine şi sâmbătă ‑ cu 
întrecerile băieţilor.

De trei ori amânare!
Despărţirea dintre grupa‑

rea gălăţeană de prim eşalon 
şi sportivii Dănuţ Oprea, Ionuţ 
Dragomir, Aurelian Dumitru şi 
Dănuţ Şomcherechi s‑a con‑
sumat brusc şi părea să fie un 
eveniment trecător precum 
datele meteo prezentate de pe 
o zi pe alta. Jucătorii expulzaţi 
pe motiv de indisciplină, după 
“remiza” neaşteptată de pe te‑
ren propriu, cu Jiul Petroşani 
(scor 0‑0), n‑au digerat măsura 
Consiliului de Administraţie al 
clubului şi au vizitat, cu câte o 
plângere, Federaţia Română de 
Fotbal. Comisia pentru Statutul 
Jucătorului a luat la cunoştinţă 
memoriul ex‑“oţelarilor” (Dănuţ 
Oprea nu a contestat decât ver‑
bal scoaterea sa din lotul an‑
trenat atunci de Aurel Şunda), 
a amânat o dată luarea unei 

decizii, la a doua întâlnire cu re‑
prezentanţii celor două tabere 
a cerut din nou o săptămână de 
gândire, iar marţi, 22 noiembrie, 
a decis… că mai este necesară 
o săptămână pentru a delibera! 
Sper ca până la luarea deciziei 
finale să mai existe atât Clubul 
Oţelul, cât şi contestatarii în ac‑
tivitatea fotbalistică.

O revenire la club n‑ar fi cea 
mai bună mutare

Şefii formaţiei dunărene au 
fost informaţi că celor patru 
nu le pot fi reziliate contractele 
fără ca “victimele” să nu fi fost 
avertizate în prealabil (Codul 
Muncii ştie de ce!) şi au ieşit în 
întâmpinarea rezolvării cazului 
cu o sugestie‑surpriză: Oprea, 
Şomcherechi, Dragomir şi 
Dumitru sunt invitaţi să revină 
în curtea “roş‑alb‑albaştrilor”. 
Careul “divorţaţilor” de club ştie 

că o eventuală reînrolare la echi‑
pa antrenată de Ion Gigi ar am‑
plifica scandalul dintre părţi: ne‑
doriţii n‑ar fi primiţi cu flori şi nici 
cu braţele deschise, ba chiar ar 
avea parte de porţii consistente 
de antrenament “pentru reveni‑
rea la forma care i‑a consacrat”. 
Şi n‑ar avea şanse să mai prindă 
în acest mileniu primul unspre‑
zece!

Cer daune morale
Singura soluţie pare a fi ru‑

perea relaţiilor pe cale amiabi‑
lă. Directorul general adjunct 
Cătălin Tofan, prezent la ultime‑
le înfăţişări la FRF, a declarat că 
Oţelul le va achita celor patru 
sportivi ratele contractuale pen‑
tru lunile noiembrie şi decembrie 
în schimbul stingerii litigiului. 

Totuşi, Dragomir, Şomcherechi, 
Dumitru şi Oprea cer mai mult 
“pentru a şterge trecutul cu bu‑
retele”, folosindu‑se de pretex‑
tul că le‑a fost lezată imaginea. 
Aşadar, şi unii şi alţii sunt în joc 
de glezne, mişcări care aduc a 
dans. Noi i‑am zis vals, dar mai 
degrabă “miroase” a hip‑hop.

Dănuţ Lungu

Lotul pregătit de Ion Gigi se 
subţiază în fiecare săptămâ‑
nă. După ce căpitanul Viorel 
Tănase a suferit o intervenţie 
chirurgicală luna trecută şi va 
trebui să stea pe margine până 
la primăvară, Bogdan Aldea şi 
Marian Alexandru “au făcut şi ei 
cunoştinţă” cu unele probleme 
de sănătate. Zilele trecute, un 
alt fotbalist “roş‑alb‑albastru” a 
intrat în spital. Este vorba des‑
pre fundaşul stânga Silviu Ilie (17 

ani), care a fost operat de apen‑
dicită şi, evident, va rata meciul 
cu Farul Constanţa, programat 
duminică pe arena “Dunărea” 
(ora 13.30). “Lotul nostru şi‑aşa 
nu era prea mare din punct de 
vedere numeric… Este păcat că 
nu avem cu cine juca, dar sper ca 
şi cu cei 16 jucători rămaşi în lot 
să facem o treabă bună împotri‑
va Farului”, a declarat antrenorul 
interimar al echipei dunărene, 
Ion Gigi.

Fotbal Conducerea clubului gălăţean încă se ceartă cu cei patru jucători disponibilizaţi luna trecută

Oţelul valsează cu „expulzaţii”
[ Oprea, Dragomir, Şomcherechi şi Dumitru, daţi afară pe 17 octombrie, sunt 

rechemaţi la echipă, dar niciunul nu pare interesat de această oferă [ Comisia 
Federală abilitată să analizeze acest „divorţ” a amânat de trei ori luarea unei 
decizii, aşteptând probabil stingerea litigiului pe cale amiabilă

Şomcherechi, 
Dumitru şi Urai 

au fost colegi 
până la meciul 

cu Jiul Petroşani. 
După acel episod, 

primilor doi li s‑au 
dat papucii, iar cel 

de‑al treilea s‑a 
ales cu un ultim 

avertisment

Divizia A

Programul şi oficialii 
partidelor din etapa 
a XIV‑a a Diviziei A

Numărătoare inversă în 
vestiarul Oţelului: 17, 16…

D.L.

Astăzi, Şahtior Doneţk ‑ Rapid Bucureşti

Război în familia Lucescu!
[„Ne vom apăra numele şi onoarea”, spune tehnicianul 

echipei ucrainene

Foto: Costel Stroe

În Campionatul 
„Judeţ‑seniori” Braniştea nu are adversari!

„Cupa de Iarnă” la tenis Tutulan (Galaţi) 6‑0, 6‑1; Patrick 
Ciorcilă (Cluj) ‑ Radu Leuştean 
(Oneşti) 6‑1, 6‑1; George Gache 
(Mamaia) ‑ Radu Lupu (Galaţi) 
6‑0, 4‑6, 7‑4; Florin Barbu (Brăila) 
‑ Marcello Ferratolo (Bucureşti) 
6‑1, 6‑1. Teodor Agavriloaiei 
(P.Neamţ) ‑ Mihai Rusu (Brăila) 
6‑0, 6‑3; Marius Frosă (Dunărea 
Galaţi) ‑ Alkasaji Shmer (CT 
ICMRSG) 6‑1, 6‑4.

Victorie 
la hochei:

Galaţi ‑ 
Gheorgheni 
3‑2

[ Ieri după‑amiază, 
HCM Galaţi a susţinut 
primul meci din returul 
Campionatului Naţional 
de hochei pe  gheaţă. 
Adversară a fost echipa 
Progym Gheorgheni, 
meciul încheindu‑se cu 
succesul gălăţenilor la 
scorul de 3‑2.

Astăzi, de la ora 17,30, 
cele două formaţii se vor 
întâlni în meci revanşă.

[ Programul 
meciurilor de astăzi din 
Campionatul Naţional 
de fotbal pentru 
juniori: LPS Galaţi ‑ 
LPS Buzău  (Stadionul 
„Universităţii”), CSS 
Tecuci ‑ Altay Constanţa, 
FCM Dunărea ‑ Dunărea 
Călăraşi şi Farul 
Constanţa ‑ Oţelul, în 
derbiul seriei. Juniorii 
mari vor juca la ora 
12,00, iar cei mici la ora 
14,00.

[ Bacăul a găzduit 
ieri seară partida 
derbi a Diviziei A1 de 
volei feminin. S‑au 
întâlnit ocupantele 
primelor două locuri ale 
eşalonului întâi ‑ Ştiinţa 
Bacău şi CSU Metal 
Galaţi.

Întâlnirea s‑a încheiat 
cu succesul echipei 
locale ‑ campioamă en 
titre ‑ cu scorul de 3‑0.

[ Mâine, în  Divizia 
C de fotbal se dispută 
jocurile ultimei etape a 
turului campionatului. 
Junkers Galaţi joacă 
acasă cu Petrolul Brăila, 
iar Politehnica se 
deplasează la Aurora 23 
August (Mangalia).

[ La Oneşti s‑au 
desfăşurat întrecerile 
Campionatului Naţional 
de badminton pentru 
juniori mici (sub 13 ani), 
competiţie la care au 
participat şi sportivi 
de la C.S. Siderurgistul 
Galaţi (antrenor Dorel  
Badiu), alături de 
competitori de la 10 
cluburi din ţară.

Gălăţenii au obţinut 
trei locuri III şi medaliile 
de bronz, la dublu fete 
(Teodora Badiu şi Laura 
Ghiţescu), dublu băieţi 
(Florin Tudor şi Vlad 
Caragea) şi dublu mixt 
(Teodora Badiu şi Florin 
Tudor).

[ Clubul Sportiv 
Phoenix organizează 
selecţii pentru copii 
7‑15 ani (fete şi băieţi), 
în zilele de sâmbătă şi 
duminică, orele 10,00‑
15,00. Selecţiile au  loc 
în Sala Liceului “M. 
Kogălniceanu”. Relaţii la 
telefon 0723488865.

Gh.Arsenie
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În  Clinica de Chirurgie 
Cardiacă a Spitalului de Urgenţă 
Floreasca a fost realizată o in‑
tervenţie în premieră pentru 
Europa de Est cu ajutorul ro‑
botului Davinci. Aceasta a fost 
efectuată de către realizatorul 
primului transplant cardiac din 
România, dr. Şerban Brădişteanu, 
la un pacient de 34 de ani căruia 
i s‑a implantat un electrod cu 
ajutorul unui robot. Pacientul 
supus acestei intervenţii sufe‑
rise o operaţie cu câtva timp în 
urmă, când i s‑a înlocuit o treime 
din inimă. Noutatea constă în 
posibilitatea chirurgului de a sta 
la o distanţă mare de pacient şi a 
interveni prin introducerea unor 
instrumente telecomandate prin 
incizii mici printr‑un sistem com‑
puterizat şi care dă o imagine tri‑
dimensională. Consola de unde 
dirijează chirurgul operaţia poa‑
te să se situeze la mii de kilome‑

tri de sala de operaţie. Mişcările 
sunt dirijate de chirurg şi sunt de 
o amplitudine şi precizie extraor‑
dinare. Se face numai o incizie 
de cinci‑opt milimetri, în loc de 
incizii mari de câţiva centimetri, 
cicatrizarea se face mai repede, 
fără dureri, iar pacientul poate să 
părăsească spitalul în timp scurt. 
În legătură cu securitatea unor 
astfel de intervenţii, chirurgul a 
precizat că aparatul are mai mul‑
te sisteme de securitate şi dacă 
unul se defectează intră imediat 
în funcţiune celălalt. Operaţia 
este asistată de un tehnician, 
iar dacă apar probleme grave, 
chirurgul are la dispoziţie o con‑
versie între intervenţia clasică şi 
această tehnică modernă. Echipa 
care face o astfel de intervenţie 
este una complexă alcătuită din 
chirurg, anestezist, tehnician şi 
asistenţi. 

P.P. 

Experţii italieni au elabo‑
rat un nou plan de sal‑
vare a Veneţiei, prin care 

vor să folosească apa pentru a 
opri scufundarea oraşului. 

Specialiştii italieni au renun‑
ţat să mai ţină la distanţă apa 
mării de celebrul oraş, plănuind 
în schimb să o folosească pentru 
a‑l ridica. Potrivit planului, cerce‑
tătorii vor să pompeze cantităţi 
importante de apă în subsolul 
Veneţiei prin intermediul a 12 
conducte, fiecare având lungi‑
mea de 700 de metri. Experţii 
susţin că apa de mare va deter‑
mina o expandare a nisipului de 
sub Veneţia, ceea ce va duce la o 
ridicare a oraşului cu 30 de centi‑
metri, pe parcursul a 10 ani.

Veneţia se scufundă trep‑
tat, pentru că nivelul Mării 

Adriatice creşte şi valurile sunt 
mult mai frecvente. Guvernul ita‑
lian a alocat 4,5 miliarde de euro 
pentru un proiect controversat 
de construire a unor porţi care 
să oprească inundarea oraşului 
şi care urmează să fie amplasate 
la intrarea lagunei în care se află 
Veneţia. Un grup de ingi neri şi 
geologi de la Universitatea din 
Padova a elaborat planul de 
utilizare a apei pentru salvarea 
Veneţiei, ale cărui costuri sunt 
extrem de mici. Coordonatorul 
proiectului susţine că acesta nu 
reprezintă o alternativă la con‑
struirea porţilor pentru preveni‑
rea inundării oraşului, cele două 
proiecte urmând să se deruleze 
simultan.

Mediafax/G.C

Grupul Green Day, cântăre‑
ţul country Tim McGraw, Kelly 
Clarkson, Destiny’s Child şi Black 
Eyed Peas au obţinut fiecare câte 
două premii în cadrul American 
Music Awards, eveniment care 
a avut loc marţi la Los Angeles. 
Mariah Carey a câştigat un sin‑
gur premiu la American Music 
Awards, la categoria „cea mai 
bună cântăreaţă soul/R&B”, deşi 
fusese nominalizată la patru ca‑
tegorii. Ea a fost şi cea care a dat 
tonul de începere a ceremoniei, 
interpretând melodia „Don’t 
Forget About Us”.

La ceremonia de decernare 
a premiilor industriei muzica‑
le americane au cântat Gwen 
Stefani, Pharrell şi grupul brita‑
nic Eurythmics.  Trupa Rolling 
Stones a încheiat show‑ul 

printr‑o transmisiune în direct 
de la o sală de concerte din Salt 
Lake City. Mulţi dintre artiştii 
premiaţi nu au participat la eve‑
niment, printre aceştia 50 Cent şi 
Eminem.  Green Day, Clarkson şi 
Black Eyed Peas au absentat de 
asemenea de la eveniment, în 
timp ce Kelly Rowland a accep‑
tat premiul decernat grupului 
Destiny’s Child pentru „cel mai 
bun grup soul/R&B”.

Cântăreţul Will Smith a câşti‑
gat premiul la categoria „cel mai 
bun cântăreţ pop/rock”, în timp 
ce Missy Elliott a fost desem‑
nată „cea mai bună cântăreaţă 
rap/hip‑hop” pentru al doilea an 
consecutiv. 

Mediafax/G.C.

Chirurgie cu roboţi

Premiile 
American Music

Plan 
de salvare 
a Veneţiei 

O carte pentru 
fiecare

Pat Young:

Artrita şi 
reumatismul*

Prin lucrarea de faţă au‑
torul se adresează „... unui 
segment important de po‑
pulaţie care este afectat de 
boli ce pot duce la invalidi‑
tate parţială sau totală, du‑
reroase şi nu de puţine ori 
fără leac: bolile sistemului 
osos, în care sunt incluse 
artrita şi reumatismul”. În 
acest sens, cartea a fost 
structurată în capitolele: I. 
Ce sunt artrita şi reumatis‑
mul?, II. Totul despre oase 
şi articulaţii, III.  Cauzele şi 
efectele artritei şi ale re‑
umatismului, IV Cum să 
te ajuţi singur, V. Sfaturi 
pentru viaţa de zi cu zi, VI. 
Tratamentul convenţional, 
VII. Terapiile naturiste şi ar‑
trita, VIII. Cum să‑ţi tratezi 
corpul, IX. Cum să‑ţi tratezi 

spiritul şi emoţiile, X. Cum 
să găseşti şi să alegi un te‑
rapeut naturist.

Ce aduce nou această 
lucrare este „... încercarea 
de sistematizare şi teore‑
tizare a procedeelor stră‑
vechi, precum şi îmbinarea 
acestora cu medicina alo‑
pată.” Demn de remarcat 
este şi faptul că cele două 
forme ale medicinei, natu‑
ristă şi alopată, caută să se 
completeze, tocmai pen‑
tru că ţelul lor final este 
comun – vindecarea sau 
măcar ameliorarea stării 
pacientului. Este însă obli‑
gatorie consultarea medi‑
cului specialist, singurul 
care poate evalua şi diag‑
nostica starea duferindu‑
lui înainte de a urma unul 
din tratamentele incluse în 
această carte.

Cartea costă 12,50 
(125.000) de lei şi poate fi 
cumpărată de la Librăria 
„Costache Negri” (str. 
Domnească nr. 27).

Virgil Guruianu

* Bucureşti, Editura 
Corint, 2005, 126 p. Colecţia 
„Medicina în familie”, Seria 
„Cartea naturistă”
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Se află rePede...
Mică Publicitate zilnic

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00 Sâmbătă: 8.00 – 12.00 
Str. Domnească Nr. 68

Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate
care solicită publicarea unor anunţuri la rubricile:
-LICITAŢII -LICHIDĂRI -CONVOCĂRI (Adunări generale) 
-CITAŢII (Chemări în judecată) trebuie să prezinte la 
ghişeele de Mică Publicitate o adresă, în original, cu:
- Antetul firmei; Numărul de înregistrare; Datele de 
apariţie solicitate; Textul înaintat spre publicare; 
Semnătura autorizată; Ştampilă.

iMPortant!

Oferte de
Serviciu

GRUPUL DE FIRME W.B.C.
selecţionează personal (bărbaţi) pentru funcţia de 
AGENT PAzĂ în condiţiile Legii nr. 333/2003. Facilităţi la 
angajare:

- fişa medicală - gratuită;

- curs de formare profesională „agent pază şi ordine” -gra-
tuit.

Se oferă salariu motivant.

Relaţii suplimentare: luni - vineri, între orele 8,00-12,00 şi 
13,00-18,00, la telefon 322200 sau la sediul din str. Mihai 
Bravu nr. 44.

Grupul de firme
APAN -  PRISMA

te caută pentru a completa echipa Departamentului Marketing şi 
angajează

CONSILIER MARKETING
Profilul candidatului:
- Personalitate activă, dinamică, deschisă, organizată, pozitivă;
- Absolvent studii superioare de specialitate;
- Abilităţi de a lucra în echipă;
- Cunoştinţe solide de operare PC
Se oferă:
- desfăşurarea activităţii într-o echipă tânără, profesionistă, dinamică;
- mediu de lucru şi pachet salarial motivant;
- oportunităţi de training.
CV-urile se vor primi la numărul de fax: 0239/617.100 sau se vor depune 
personal la sediul societăţii din DJ 221 A, km 4 - Brăila.

Vor fi contactaţi telefonic pentru interviu numai candidaţii care întrunesc 
criteriile cerute. 

Address:  Str. Regiment 11 Siret, nr.2-F,800322, Galati, Romania 
                  
 
Angajeaz  : -    BULDOEXCAVATORIST 

- L C TU  CONSTRUC II MONTAJ - APT DE LUCRU  
     LA   ÎN L IME 
- SUDOR - APT DE LUCRU LA ÎN L IME 
- ZIDAR 

 
Condi ii de angajare: experien  minim  de 3 ani 
 
RELA II LA TEL.: 46.35.03 SAU 46.33.85 ZILNIC ÎNTRE ORELE 830 I 1300 
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Operator de telecomunica-
ţii scoate la concurs postul de 
REFERENT RELAŢII EXTERNE.

Cerinţe minime:
1. Absolvent studii superioare 

(de preferat profil economic);
2. Cunoştinţe elementare de 

comerţ exterior (experienţa poa-
te constitui un avantaj);

3. Cunoştinţe elementare de 
marketing (experienţa poate con-
stitui un avantaj);

4. Limba engleză - nivel me-
diu;

5. Operare PC (Windows, 
Office) - nivel mediu.

Cei interesaţi sunt rugaţi să 
trimită scrisoarea de intenţie şi 
CV-ul la info@aitel.ro sau la fax 
0236498808, până la data de 
28.11.2005.

SC FASTRADE SA 
angajează

inginer service 
centrale termice.

C.V.-urile se vor depune 
până vineri 25.11.2005, 
inclusiv, 
la sediul societăţii din 
str. Albatrosului nr.1, 
complex Spicul, 
bloc M-parter 
sau la fax 313904.

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic

Organizează următoarele cursuri:
I. Adresate persoanelor cu studii medii sau studii superioare:
- Microsoft - servicii de instruire cu certificare internaţională
- Limbi străine: ENGLEZĂ  sau FRANCEZĂ, SPANIOLĂ
II. Adresate persoanelor cu studii superioare:
- Administraţie publică gestiunea resurselor şi audit - cu durata de 1 

an.
- Topografie şi cadastru - cu durata de 1,5 ani.
- Managementul resurselor umane şi comportament organizaţional - 

cu durata 1 an.
- Limba engleză pentru Administraţie publică.
- Administraţie publică teritorială - cu durata de 1 an.
- Sisteme informatice de conducere - cu durata de 1 an.
- Managementul restaurantelor.
- Administrare, configurare şi programare WEB.
Relaţii: la sediul Universităţii, sala U 90, DFCTT, la adresa cfctt@ugal.ro. 

şi la telefon 468061.    

lFirma NEACŞU angajează ajutor 
de bucătar. Interviul zilnic la sediul 
firmei din Micro 19. (000144)
lAngajăm vânzători stradali pre-
să, comision atractiv. Relaţii tel. 
460395, str. Tecuci nr.  3, bl. V3, 
tronson 2 (sector Difuzare).
lAutoservice Broca angajează me-
canici şi tinichigii auto, experienţă 
maşini import. 325316. 
lAngajez barman(iţe), ospătar. Tel. 
434096, 0744590469. 
lImportator piese auto angajează: 
pentru 2 posturi operator PC şi 1 post  
agent distribuitor. Tel. 0723075679. 
CV+foto la gscris@yahoo.com 
(9712313)
lMagazin de ochelari nou anga-
jează vânzătoare şi asistentă me-
dicală, salariu 8-12.000.000 lei. 
Condiţii: disponibilitate pentru 
program prelungit, studii minime 
liceul, media matematică peste 
7.50, media bacalaureat peste 7,50. 
Trimiteţi CV cât mai complet la nr. 
fax 496619. (9708870)
lAngajez secretară. 438381, 475479. 
(11/05/CS/15)
lSC Corzah Auto Grup angajează ti-
nichigiu auto. Relaţii la sediul firmei 
str. Traian 441, în apropiere Metro. 
(9711827)

###
Companie multinaţională selectea-
ză: medici, cadre medicale, econo-
mişti pentru lansare proiect nou, 
colaborare minim 250 E/lună. Tel. 
0745421986, 0722238183, email: of-
fice@mail2life.com. (9712317)

###
###

Companie americană selectează 
urgent 3 persoane serioase, active, 
inteligente part/fulltime, 200-400 
E. Tel. 0745421986, 0722238183, 
email: office@mail2life.com 
(9712317)

###
lAngajăm şoferi taxi cu atestat. 
Relaţii la sediul firmei Corzah Service 
str. Traian 441,  în apropiere Metro. 
(9711827)
lAngajez operatoare video chat, con-
diţii excelente, salariu atractiv, pro-
gram flexibil. 0746171325. (9711680)
lUrgent angajez vânzătoare, expe-
rienţă. 0741027641. (9711726)
lAngajări domeniu videochat. 
Cunoscătoare engleză. Posibilităţi 
mari de câştig, seriozitate. CV ade-
lik2005@yahoo.com. 0721074447. 
(008062)
lÎn vederea deschiderii unui nou spa-
ţiu comercial SC Albo angajează vân-
zătoare magazin alimentar. Salarizare 
deosebită, rugăm seriozitate maximă. 
Relaţii la magazinele Albo din Micro 
38, Aleea comerţului, zilnic ora 18,00. 
(10/05/BC/516)

lSC angajează vânzătoae cu experi-
enţă magazin alimentar, Micro 19, sa-
lariu atractiv. 0744614980. (9712204)
lRestaurant Calipso angajează bucă-
tari, interviul zilnic între orele 12,00-
13,30. 0744518853. (9712213)
lAngajăm inginer termice, ventilaţie 
şi climatizare în vederea ofertării. CV 
la fax 460865, 460835 sau e-mail offi-
ce@pri.ro (9712227)
lSC angajează sudori, lăcătuşi şi neca-
lificaţi. Intervenţiile au loc zilnic între 
orele 12,00-14,00, în str. Traian nr. 187. 
Relaţii la tel. 0723062259. (9712234)
lAngajăm farmacişti cu aviz de liberă 
practică şi experienţă. Tel. 0788398914, 
0214101128, fax 0214114458. (008404)
lSC Ecotech Auto SRL angajează 
vopsitor auto, ajutor vopsitor auto, 
tinichigiu auto şi mecanici auto. Tel. 
0745300198, 0744517768.(9712101)
lAngajez navigatoare videochat. 
Salarii peste 250 E. Tel. 0746563870 
sau veronica@yahoo.com (008448)           
lAngajăm asistent manager, cu 
studii economice, cunoştinţe te-
meinice MS Office. CV şi foto la per-
sonal@telesys.ro(11/05/CS/43)
lSC angajează gestionar magazin 
alimentar. Relaţii zilnice la magazinele 
Albo din Micro 38, Aleea Comerţului, 
ora 18,00. (10/05/BC/516)
lAngajăm tâmplari mobilier în 
PAL, cu experienţă, salarizare netă 
minim de la 6.000.000 la 8 ore! Tel./
fax 472685, 410300, 0744781484. 
(9712114)
lAngajăm cosmeticiană, coafeză, ma-
nichiuristă. Telefon  494677. (008466)
lRestaurant Hazard angajează bar-
mani şi pizzari cu experienţă. Relaţii 
zilnic ora 11,00, str. Brăilei, bl. A5, A6. 
(009877)
lCasa de amanet angajează perso-
nal. Tel. 0236416772, între orele 10,00 
şi 16,00. (9712122)
lŞcoala de şoferi Condor oferă redu-
cere 550.000 lei pentru categoria B. 
Telefon 466280, Micro 17, str. Oltului 
nr. 17. (11/05/CS/17)
lCompanie internaţională angajea-
ză personal pentru departamentul 
IT. Se solicită cunoştinţe solide de 
software, hardware şi networks, dis-
ponibilitate pentru program  flexibil 
şi prelungit. Salariu negociabil. CV 
detaliat şi scrisoare intenţie la adresa 
email mag2005gal@yahoo.com până 
la data de 5.12.2005. (9712121)

lAngajez asistentă farmacie pen-
tru mediul rural. Tel. 0727888682. 
(9712119)
lAngajăm personal bar pizza. 
320427.(009740)
lAngajăm vânzători presă-tarabă. 
Tel. 480058. (9712248)
lSC angajează rigipsari, zidari, zu-
gravi, muncitori necalificaţi, absol-
vent finanţe-contabilitate 2005. Tel. 
495277. (9712189)
lVânzători mini-librării, salarizare 
atractivă. Tel. 0740118384, 0722616552. 
(008590)
lAngajăm maistru construcţii civile, 
dulgher, zidar, zugravi, montator ri-
gips, fierar betonist. Tel. 0742884075, 
0723920556. (9712135)
lAngajez tâmplar PAL. Tel. 
0743877789. (6069968)
lAngajez 2 şoferi taxi cu ates-
tat.0743006352. (000042)
lSocietate angajează muncitori ne-
calificaţi, salariu motivant, CM. Rel. str. 
Basarabiei 170, I.C.Frimu. (9708807)
lAngajez ospătăriţe. 0744390275. 
(008648)
lTâmplar PVC şi aluminiu, salariu 
atractiv. Tel. 466993, 0745314758, 
0745501705. (008663)
lExfilmetal, Calea Prutului 17, anga-
jează lăcătuşi, strungari, sudori elec-
tric şi autogen, femeie serviciu. Relaţii 
la tel. 448013. (9712140)
lAngajez cocători şi modelatori pani-
ficaţie. Telefon 0745004553. (9712141)
lAngajăm vânzătoare. Tel. 493472, 
0743008844. (9712139)
lSC Pramtudan SRL selectionează 
personal calificat, electricieni pentru 
lucrări RK, furnal 5, SC Mittal Steel, 
Galaţi; şef formaţie ms. Secan Gelu. 
Tel.454429, 0740200353, 0722795755. 
(9708851)
lSC angajează tâmplari cu experien-
ţă. Telefon 0726596699. (008712)
lAngajăm vânzătoare maga-
zin alimentar şi bucătar. Tel. 
0740245673.(008702)
lAngajez vânzătoare pentru magazin 
alimentar în incinta Pieţei Micro 20. 
Telefon 0741733450. (008708)
lAngajez casieră schimb valu-
tar cu experienţă. 0788426550, 
491485.(000102)
lAngajez vânzătoare pâine. Telefon 
480476. (000172)

lSocietate comercială angajează 
muncitori necalificaţi. Tel.478175, 
0722794349, 0723618335. (9708855)
lRomanboss angajează frizeriţe, 
maseuze, oferă salariu atractiv şi po-
sibilitate de a avansa profesional. Tel. 
0724449938, 0743434959. (000107)
lAngajez vânzătoare magazin ali-
mentar experienţă, orele 8,00-13,00, 
412267, 0723338208. (008721)
lSC angajează urgent electricieni, 
electronişti. Tel. 0745700905, 462716, 
după ora 17,00. (9708818)
lAngajez tâmplar mobilier PAL. Tel. 
478797, 0745538317.(9708821)
lSC angajează lucrători geam termo-
pan. Telefon 313688. (9708863)
lSC Hidromet SRL angajează sudori 
şi lăcătuşi mecanici autorizaţi. Telefon 
0745315174. (000148)
lSpălătoria Auto Bobo angajează 
personal. Telefon 833226. (9708826)
lMagazin alimentar angajez vânză-
toare şi măcelar. Telefon 0742040266. 
(9708868)
lAngajez vânzătoare pentru magazin 
mixt. Telefon 0740072249. (000157)
lSC Comprim angajează operator(oa-
re) copiator. CV-urile se depun zilnic la 
sediul din str. Gării nr. 64. (9708828)
lSamatax angajează şoferi taxime-
trie cu atestat. Salarizare atractivă. Tel. 
416996, 0740555492. (008772)
lCăutăm profesori caloboratori de 
limbă engleză, franceză. Rel. 415606. 
(008775)
lAngajez electrician auto. Telefon 
0745667123. (000164)
lCasa Auto Mariano - dealer Ford 
angajează recepţioner service şi ges-
tionar piese auto. Curriculum Vitae 
se va trimite prin fax la nr. 472858, 
specificând postul pentru care optaţi. 
(11/05/ext. 145)
lMusic Plus angajează consultant 
vânzări muzică. 470442, 0721233686. 
(9708834)
lAngajez zidari, faianţari şi zugravi. 
Telefon 0742128894. (008788)
l1000 $ lunar! Colaborare pentru 
sesiuni internet, plata săptămânal, 
cunoştinţe minime limba engle-
ză şi calculator. Tel. 0721642986, 
0740521102. (008786)
lAngajăm vânzătoare absolven-
te de liceu pentru chioşc non stop. 
0741203290. (9708878)
lBingo Europa angajează vânzătoare 
sală. Selecţia astăzi la ora 18,00, la se-
diul firmei. (11.05/BC/532)
lPizzeria El Torro angajează os-
pătari. Condiţii: prezenţă agreabi-
lă, experienţă. Preselecţia vineri, 
25.11.2005. (11/05/PC/14)

lAngajez tehnician însămânţător 
pentru vaci, cu experienţă de minim 5 
ani, având cunoştinţe de reproducţie, 
serios, priceput, liber de sarcini, pen-
tru a fi disponibil. Microferma aflân-
du-se la 5 km de Galaţi. Selecţia marţi, 
29 noiembrie, în str. Al. Cernat nr. 81, 
ora 10,00, însoţit de CV. (008687)
lSocietate comercială angajează 
barman(iţă). Tel. 433615, 410764. 
(000198)
lPatronatul Naţional Român or-
ganizează un nou curs de ospătar-
bucătar. Diplomă internaţională. 
Selecţie nave de croazieră. Tel. 
471421, 0723381245. (9708883)
lAngajez vânzătoare pentru fast-
food, cu carnet de sănătate, ur-
gent. Tel. 0726233066, 0746190464. 
(008828)
lAngajez personal pentru langoşerie. 
0744427851, 0746223700.(008832)
lMagazin Bella Casa angajează 
vânzătoare, salariu atractiv. 417663. 
(9708839)
lAngajez vânzătoare chioşc. Telefon 
325349, după ora 17,00. (9708840)
lSC angajează electricieni,maistru 
electrician. Telefon 0729001478. 
(000075)
lSocietate comercială angajează şo-
fer toate categoriile. Rel. tel. 491071. 
(9708887)
lCobra-Security angajează agenţi de 
pază în condiţii avantajoase. 432366, 
0740030048. (9708844)
lAngajăm zugravi, rigipsari, faian-
ţari, salariu motivant. Telefon 413511. 
(1105/iv/141)
lAngajăm secretară. Telefon 413511. 
(1105/iv/141)
lSelecţionăm cameriste, barmani, 
ospătari şi spălătorese calificate pt. 
Italia. 312499. (000269)
lAngajez agenţi imobiliari cu/fără 
experienţă. 479434, 0740781615. 
(008868)
lSocietate comercială nouă anga-
jează şoferi taxi. Rugăm seriozitate. 
Telefon 0740957845. (9708847)
lSC angajează pizzari. Relaţii la tel. 
0747302911 sau la Cafe Journal, str. 
Domnească nr. 85 bis, colţ cu str. Gării. 
(000255)
lAngajez vulcanizator şi mani-
pulant depozit anvelope. 314885, 
0744909527. (000251)
lSC angajează mecanic şi electrician 
auto. Telefon 0744827788. (008855)
lSC Autopas, intermedieri şi vânzări 
autoturisme, angajează secretară. CV 
+ scrisoare de intenţie se depun la 
sediul din str. Brăilei nr. 126 (vazavi de 
Finanţe). Relaţii suplimentare 414664. 
(9708848)

 lSC Tancrad SRL Galaţi angajează: lă-
cătuş mecanic cu experienţă în repa-
raţii siderurgice. Relaţii la tel. 406109. 
(11/05/MR/27)
lSocietate comercială angajează 
vânzătoare produse electrocasnice. 
Interviul va avea loc vineri, ora 11,00, 
la magazinul din Ţiglina I, bl. PS13C, 
parter, (Auto-Moto-Velo). Relaţii la tel. 
0788422462. (9708900)
lClub 102, str. Domnească, angajează 
ospătăriţe. Interviul zilnic între orele 
8,30 şi 10,00. (9712352)
lŞcoala de şoferi Aviaţia oferă 10% 
reducere la taxa de şcolarizare 
pentru elevi şi studenţi la categoria 
B în perioada 1.10.2005-30.11.2005. 
Tel. 472799, Micro 39B, vizavi Cinema 
Flacăra. (11/05/CS/09)
lContract muncă Israel, sudori. 
Telefon 0741633356. (008899)
lAngajăm persoană pentru activi-
tatea de secratariat. Interviul va avea 
loc zilnic, 23, 24, 25 noiembrie, la ora 
14,00, la sediul societăţii str. Dogăriei 
nr. 85-87. (11/05/CS/51)
lAngajăm maşinişti pentru maşină 
de cusut liniară, surfilat, stafir şi călcă-
torese. Telefon 0743547101. (9712355)
lSC Romunivers SRL angajează şoferi 
taxi cu atestat. Telefon 0744613120. 
(9708895)
lFundaţia Studium anunţă o nouă 
ediţie cursuri autorizate contabi-
litate informatizată (Light) şi ope-
rator PC. Tel. 471421, 0724359368. 
(9711856)
lAgenţia imobiliară Nova House 
angajează agent imobiliar. 476550. 
(9711948)
lFormaţia Select solicită solistă 
muzică uşoară pentru Revelion 
(05/06), nunţi şi mese festive. 
0742006921, 0744605351. (000131)
###

Tango Scraps Recycling Company 
angajează pe perioadă nedeter-
minată 1 sudor autogen pentru 
activităţi de debitare. Salariu mo-
tivant, contract pe perioadă nede-
terminată. Relaţii la tel. 312061 sau 
în str. Stelei nr. 44 (spate Mehid). 
(11/05/CS/21)

###
lAngajez manipulanţi şi personal fac-
turare. 0743028733. (000339)
lSC angajează geamgiu cu experien-
ţă pentru geam termopan. Rel. la tel. 
312236 sau pe str. H. Coandă nr. 15, 
bl. J12, parter, lângă fostul Flacăra. 
(11/05/IV/143)
lAngajez cocător, modelator pâine. 
496718, 0744627817. (9712307)
lDepozit en-gros angajează mani-
pulant marfă. Telefon 0723676777. 
(008968)

Ar
hi

va
 "V

.L
."



[ImobIlIare
Joi, 24 Noiembrie 2005

13
vIaţa lIberă

Atenţie! Pentru mare publicitate contactaţi DEPARTAMENTUL PUBLICITATE:
Galaţi, str. Domneascã nr. 68, tel: 0236 460719 e-mail: pub@viata-libera.galati.ro, www.vlg.sisnet.ro VREŢI SĂ VĂ FACEŢI RECLAMĂ? SUNAŢI LA Tel. 460 719, Fax 460 875

SpaţIu excepţIonal, central, 900 mp
telefon 460620, între orele 9,00-16,00

De în
chIrI

at

Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate
care solicită publicarea unor anunţuri la rubricile:
-LICITAŢII -LICHIDĂRI -CONVOCĂRI (Adunări generale) 
-CITAŢII (Chemări în judecată) trebuie să prezinte la 
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- Antetul firmei; Numărul de înregistrare; Datele de 
apariţie solicitate; Textul înaintat spre publicare; 
Semnătura autorizată; Ştampilă.

Important!

Vânzãri
Garsoniere

Spaţiu comercial, zonă centrală, 140 mp - 200.000 
E
Spaţiu comercial, zonă centrală, 100 mp - 80.000 

E
Spaţiu comercial, Micro 39, 200 mp - 260.000 RON
Casă zona Micro 14, 5 camere, p+1 - 200.000 RON
Casă Centru, teren 400 mp  - 260.000 RON
Vilă p+1, zona Lepşa - 50.000 E  

Hală 500 mp+5000 mp teren - 120.000 E
Hală zona Metro, suprafaţa totală 3500 mp, suprafaţă construită 1850 
mp - 75.000 E
Spaţiu depozit, zona Bariera Traian, 70 mp - 50.000 E
Casă + teren 700 mp,  deschidere 15 m, bdul G. Coşbuc - 120.000 E
DE ÎNCHIRIAT - 1 cameră mobilată, utilată, Mazepa I
DE ÎNCHIRIAT - 2 camere mobilate, Centru - 250 E
DE ÎNCHIRIAT - hală 200 mp - 5 E/mp

1 cameră Ţig. l., 7/10 - 52 mii (520 mil.) 
1 cameră Ţigl. II, 2/7 - 60 mii (600 mil.) 
1 cameră Centru, 3/3 - 25.000 E
1 cameră Micro 40, 3/4 - 53 mii (530 mil.)
1 cameră Port, 4/4 - 60 mii  (600 mil.) 
1 cameră Micro 40, p/4 - 40 mii (400 mil.) 
1 cameră I.C. Frimu, p/4 - 70 mii (700 mil.) 
1 cameră Micro 19, 3/4  - 50 mii (500 mil.) 
1 cameră Mazepa I, 7/7 - 85 mii (850 mil.) 
1 cameră Sid., 2/4 - 63 mii (630 mil.) 
2 camere Centru, 4/4 -  95 mii  (950 mil.) 
2 camere Centru, 1/4 - 140 mii (1400 mil.)
2 camere Mazepa II, 2/4 - 115 mii (1150 mil.) 
2 camere Ţigl. I, p/4 - 78 mii (780 mil.) 
2 camere Ţiglina I, 3/4 - 80 mii (800 mil.) 
2 camere Micro 13, p/4 -  70 mii (700 mil.) 
2 camere Micro 38, 4/4 - 55 mii (550 mil.) 
2 camere Micro 38, p/4 - 67 mii (670 mil.) 
2 camere Micro 39A, 2/4 - 68 mii (680 mil.) 
2 camere I.C. Frimu, p/4 -  98 mii (980 mil.) 
2 camere Sid., 3/4 - 95 mii (950 mil.)
2 camere Sid., 4/4 - 85 mii (850 mil.)  
2 camere Micro 19, 2/4 - 73 mii (730 mil.) 
2 camere Micro 20, 1/4 - 90 mii (900 mil.) 
2 camere Micro 21, 3/4 - 67 mii (670 mil.) 
2 camere Micro 20, 4/4 - 80 mii (800 mil.) 
2 camere Micro 21, 2/4 - 88 mii (880 mil.) 
2 camere Micro 17, 1/4 - 95 mii (950 mil.) 
2 camere Micro 17, 3/4 - 80 mii (800 mil.)
2 camere Micro 17, 4/4 - 70 mii (700 mil.) 
2 camere Micro 16, 2/4 - 83 mii (830 mil.)

2 camere Port, 3/4 - 110 mii (1100 mil.)
2 camere Mazepa I, 2/4 - 110 mii (1100 mil.) 
3 camere Mazepa I, 4/4 - 120 mii (1200 mil.) 
3 camere Ţigl. I, p/4 - 95 mii (950 mil.) 
3 camere Piaţă, 3/4 - 130 mii (1300 mil.)
3 camere Micro 38, p/4 - 70 mii (700 mil.) 
3 camere Micro 38, 4/4 - 65 mii (650 mil.) 
3 camere Micro 40, 1/4 -  68 mii  (680 mil.) 
3 camere Micro 13, p/4 -  100 mii (1 mld.) 
3 camere I.C. Frimu, 3/4 - 120 mii (1200 mil.)
3 camere Sid., 4/4 -  100 mii  (1 mld.) 
3 camere Sid., 2/4 - 125 mii  (1250 mil.) 
3 camere Micro 21, p/10 - 115 mii  (1150 mil.)
3 camere Micro 20, p/8 - 150 mii (1500 mil.)
3 camere Micro 20, 4/4 - 85 mii (850 mil.)
3 camere Micro 21, 4/4 - 68 mii (680 mil.)
3 camere Micro 16, 3/4 - 100 mii (1000 mil.)
3 camere Micro 16, 4/4 - 95 mii (950 mil.)
3 camere Micro 19, 3/4 - 75 mii (750 mil.)
3 camere N. Leonard, 1/4 - 130 mii (1300 mil.)
3 camere Piaţă, 4/4 - 37.000 E
4 camere Centru, 1/4 - 55.000 E
4 camere Ţiglina I, 2/4 - 120 mii  (1200 mil.)
4 camere Micro 20, p/4 - 110 mii (1100 mil.) 
4 camere Micro 39, 3/4 -  80 mii (800 mil.) 
4 camere I.C. Frimu, 3/4 - 125 mii (1250 mil.)
4 camere Micro 20, 7/8 - 120 mii (1200 mil.)
4 camere I.C.Frimu, 3/4 - 125 mii (1250 mil.) 
4 camere  Micro 16, 2/4 - 120 mii (1200 mil.) 
4 camere Micro 18, 1/10 - 140 mii (1400 mil.)

Cumpăr apartament cu 1 cameră cu suprafaţa 
de peste 35 mp
Cumpăr 2 camere decomandate cu 85.000 
RON
Cumpăr 2 camere decomandate Sid., I.C.Frimu
Cumpăr 2 camere în Aviaţie, cu gaze
Cumpăr 2 camere Micro 16, Micro 17, Ţiglina I, 
Ţiglina II
2 camere Micro 20, Micro 21, Micro 18, etaj 
intermediar
3 camere Sid., I.C.Frimu, Micro 16, Ţiglina II
3 camere Mazepa I sau II, poate fi şi etaj 4 sau 
schimb cu 1 cameră cu suprafaţa de 42 mp
3 camere decomandate cu 2 grupuri sanitare, 
poate fi şi etaj 4, preţ 100.000 RON
3-4 camere în cartier Dunărea, suprafaţă mare
Casă 3-4 camere cu minim 250 mp curte, zona 
Coşbuc până în Port, preţ 250.000 RON
Teren minim 500 mp pentru construcţie casă
Cumpăr spaţiu comercial la artere principale
Închiriem spaţiu comercial
Închiriem apartament mobilat sau nemobilat 
pentru locuit

ExclusivităţiGarsoniere /ap. 1 cameră
52.000 RON -Ţigl. I A, et. 4/4, mob. 
55.000 RON - M 38, et.4/4, N
59.000 RON - M 40, H, et.1/4
49.000 RON - M 19, N, et.3/4
43.000 RON - M  19, L, et. p/4
65.000 RON - M 20, J, et. 7/10

2 camere
90.000 RON - dec. M 18, C, et. 3/10
80.000 RON - dec. IREG, et. 4/4
85.000 RON - M 16, C, 2/4 (sdec)
95.000 RON - dec. M 21, R, et. 1/4

3 camere

75.000 RON - sdec. M 39A, K,  p/4

110.000 RON - dec. M 19, et. 4/10

115.000 RON - dec. A.V.,  et. 2/4 

4 camere

150.000 RON  - dec. Micro 20, A, et. 2/4

58.000 E - M 20, 2/8,  110 mp, lux

70.000 E - dec. BR, part., pt. spaţiu com. 

Vilă P+1+M  - 200.000 RON 

85.000 RON  - 2 dec. M 20, A, et. 7/10
95.000 RON  - 2 dec. M 21, R, et. 1/4
110.000 RON  - 3 semi. Ţigl. I, C, 3/4, lux
32.000 E  - 2 dec. M 17, B, 1/4, lux
140.000 RON - 3 dec. M 21, X, et. 5/10, 90 mp
60 E/mp  - teren Costineşti, 600 mp, 

d=12 m
165 E/mp  - teren P.C, 1200 mp, d=15 m
100.000 E  - Maz. II, spaţiu comercial
270.000 E   - vilă P+1+M Sinaia, lux

gars. Ţig. I, 2, parchet, termopan - 650 neg.
gars. Viaduct, 3, simplă, curată - 330 neg.
gars. M 19, 1, varianta rate - 250 neg.
gars. Micro 40, p, instalaţii noi, liberă - 380 neg.
gars. Ţig. II, 1, liberă, balc. - 600 neg.

1 cam. Centru, p, 48 mp, bloc mixt - 700 neg.
1 cam. Ţig. I, 4/5, PS-uri, liber - 700 neg.
1 cam. M 18, 5/11, 35 mp, curat - 620 neg.
1 cam. M 40, 2, renovat, modificat - 450 neg.
1 cam. I.C. Frimu, 1, simplu, curat - 650 neg.

2 cam. M 16, 2, eliberabil repede - 800 neg.
2 cam. M 18, 3, simplu, spaţios - 900 neg.
2 cam. M 14, 2, 2 balc., simplu - 820 neg.
2 cam. Maz. II, p, balc., parchet, liber - 1100 mil.
2 cam. Nae Leonard, 2, 54 mp, 2 balc. - 1 mld.

3 cam. M 20, 2, A-uri, spaţios - 1200 neg.
3 cam. Ţig. II, 3, H-uri, curat - 1100 neg.
3 cam. M 19, 3, gr+f+p, balc. - 800 neg.
3 cam. Nae Leonard, 3, gr+f+p, spaţios - 1200 neg.
3 cam. Sid. Vest, 3, 2 balc., 2 gr. sanit. - 30.000 E

4 cam. Sid. V., p, simplu, privatizabil - 1400 neg.
4 cam. M20, 2, 2 balc., 2 gr. sanitare, curat - 1380 neg.
4 cam. M 17, 1, gr+f+p, termopan, L-uri - 55.000 E
4 cam. Maz. I, 4/8, vedere Dunăre, 2 balc. - 60.000 E
4 cam. M 18, 8/11, simplu, stradal - 1 mld. neg.

Casă str. I.L. Caragiale, st=400, sc=125 - 2,2 mld.
Casă Centru, st=500, p+1, garaj - 65.000 E
Teren M 17, st=780 mp, 3 deschideri - 80 E/mp neg.
Teren Morilor, st=800 mp, ds=12 - 150 E/mp
Închirieri: 2 cam. PC, mobilat şi utilat - 150 E/lună

lVând urgent garsonieră  I2, et. 7, 
îmbunătăţită, 550 mil. negociabil. 
0746563053. (00132)
lGarsonieră liberă, Ţiglina 1, îmbu-
nătăţită, et. 8/10, 51 mii. Tel. 434170, 
0788146931. (11.05mr12)
l1 cam. cămin etaj intermediar, 37 
mii. Tel. 434170, 0788146931. (11.05;-
R12)
lVând garsonieră Micro 19, R8, et. 
1, termopan. Preţ 43.500 RON. Tel. 
0743251649. (000238)
lGarsoniere A/I, Ţiglina 1,2, pre-
ţuri minime. 479434, 0740781615. 
(008868)
lGarsonieră Ţiglina 1, bl. I4, parter. 
0726266616. (007717)
lGarsonieră Micro 19, G5, 4/4, WC 
comun, 180 negociabil. 0727887993. 
(009742)
lVând  garsonieră , I2, curată, liberă. 
0743257791. (009982)
 lVând garsonieră bl. C35, Viaduct 
cu posibilitate baie, 38.000 RON. Tel. 
0747190908, 0729180311. (000308)
lVând garsonieră Ţiglina 1, et. 2, I3, 
exclus agenţie. 0745974399. (000319)

lVând garsonieră Ţiglina 1. Tel. 
0744146105. (000358)
lVând garsonieră Ţiglina 1, A-uri, li-
beră, et. 4, curată (ne)mobilată, utila-
tă, preţul pieţei, negociabil. 495240. 
(008944)
lVând garsonieră Ţiglina 1 lângă 
florărie bl. I1, et. 7, 550 mil. nego-
ciabil. 0746563053. (000388)
lGarsonieră Avicola, grup sanitar, 210 
mil. 0744658791, după 16.00. (000391)
lUrgent garsonieră Ţiglina 1, 
et. 4, A-uri, izolaţie bună, 44.500 
RON, negociabil. 0745045484, 
0722657721. (008978)
lGarsonieră Micro 19, 3/4, gr+f+p, 
apom., liberă - 48.000 RON neg. 
0741089849. (11.05PC15)

Vânzãri
1 cameră

lVând apartament o cameră în 
Siderurgiştilor Vest, Magazinul 
General şi Nae Leonard cu gresie, 
faianţă, parchet, termopan, apome-
tre, preţ 500 mil. Telefon 0742884075, 
0723920556. (9711915)
lPf vând apartament 1 cameră în 
Ţiglina 2, fără agenţii. Informaţii la tel. 
0742675125. (008528)

 lVând apartament o cameră în 
Mazepa 2 şi Portului cu centrală 
termică, aer condiţionat, gresie, 
faianţă, parchet, termopan, apome-
tre, preţ 600 mil. Telefon 0742884075, 
0723920556 (9711915)
lVând apartament 1 cameră. 329398, 
0742159072. (000032)
lApartament 1 cameră, I.C. Frimu, 
et. 3, liber, curat. Tel. 0743428761. 
(008674)
lPf vând 1 cam. Port, et. 2/7, îmbună-
tăţiri, 360 mil. negociabil. 0743179844. 
(008685)
lO cameră Ţiglina 1, et. 4, A-uri, 
45.500 RON negociabil. 0722206577, 
0723151009. (008677)
lVând urgent apartament o cameră 
PS-uri, et. 4/5, la roşu, preţ 20.000 E 
neg. Tel. 0727118944. (008710)
lApartament o cameră, deosebit, 
Mazepa, BRD. 0740118384. (009721)
lVând apartament 1 cam. 1/4, Micro 
40, 500 mil. negociabil sau schimb cu 2 
camere  cu dif. 0721261044. (008860)
lApartament 1 cameră I.C. Frimu, 
U8, et. 1, amenajat modern, liber, 
proprietar. 0788182375. (008886)
lFoarte avantajos! Apartament 1 
cam. I.C. Frimu, et. 3, la cheie. 318622. 
(008981)

lVând cameră Port 3/7, preţ negocia-
bil. Telefon 418096. (000348)
l1 cameră cu gaze 55.000 RON, etaj 3. 
471611, 0788664095. (11.05MR05)

lVând ap. 2 camere dec. Micro 20, etaj 
2, spaţios, semimobilat, super ame-
najat, 120.000 RON. Tel. 0742104808. 
(008011)
lVând apartament 2 camere sdec. et. 
4, Micro 17, preţ 725 mil. negociabil. 
Telefon 0740119963. (008376)
lVând apartament 2 camere, liber. 
329399, 0742159078. (000032)
lVând  apartament  2 camere  parter 
cu balcon Micro 17. Tel. 0741229077. 
(008653)
lApartament 2 camere I.C. Frimu, 
îmbunătăţit, centrală. 480104, 
0740859236. (008686)
lVând apartament 2 camere, Mazepa 
2, parter, dec. liber, balcon. Tel. 317545, 
după ora 17.00. (000087)
lVând apartament 2 camere Aurel 
Vlaicu. 474357, 0744785637. (008770)
lVând/schimb 2 camere,  (ne)mo-
bilate, et. 2, renovat, liber, Ţiglina III. 
0746930061. (008779)

Vânzãri
2 camere

lMicro 17, bloc nou, parter, 2 came-
re, 66 mp + 2 camere  subsol 35 mp + 
balcon, semimobilat cu îmbunătăţiri. 
0722250513, 490028. (000128)
lPf vând ap. Centru 2 camere. 
0740693215. (000146)
lSuperofertă. Vând 2 dec. 3/4, Micro 
20, modificat, termopan, superutilat, 
supermobilat, totul nou, 33.000 E, uşor 
negociabil. 0788761738. (008764)
lVând apartament 2 camere dec. lân-
gă Palatul Telefoanelor, et. 6/10, g, f, 
termopan, 110.000 RON. Tel. 322657, 
0723524992. (008767)
lVând apartament 2 camere Micro 
40. 427421. (008770)
lVând apartament 2 camere, par-
ter, cartier I.C. Frimu (Maşniţă) bl. S4, 
ap. 128 după ora 17.00, 1 mld nego-
ciabil. Tel. 0747597082, 0740658895. 
(000186)
l2 dec. Micro 17, et. 3/4, 90 mii. Tel. 
434170, 0788146931. (11.05MR12)
l2 dec. Micro 21, 1/10, spaţios, mo-
dificări, 90 mii RON negociabil. Tel. 
434170, 0788146931. (11.05MR12)
l2 cam. Micro 38, et. 2/4, stradal, 65 
mii. Tel. 434170, 0788146931. (11.05-
MR12)
l2 semi. Ţiglina 3, necesită curăţenie, 
800 mil. 463800. (008895)

l2 dec. Micro 20, 2 balcoane, stradal, 
95 mii RON negociabil. Tel. 434170, 
0788146931. (11.05MR12)
lVând urgent apartament 2 camere 
spaţios, 50 mp, Micro 20, et. 6/8, apo-
metre, repartitoare, 950 mil. negocia-
bil. Tel. 0745450376. (000218)
lVând apartament ultracentral, 
stradal, 2 camere. Tel. 0723547022, 
0724007397. (000219)
lVând apartament 2 camere parter, 2 
balcoane, Sid-Vest, 125.000 RON. Tel. 
0740770062. (008819)
lVând apartament 2 camere sdec. 
Ţiglina 1, str. Saturn. Tel. 0723072929, 
433789. (008839)
l2 camere Mazepa, clauză viage-
ră 87 ani, 15.000 E. 0724040053. 
(008830)
lVând apartament 2 camere parter, 
dec. zona Micro 13B, fără interme diari, 
posibilitate privatizare, 1 mld. Tel. 
0745998188. (008856)
lVând apartament 2 camere fără 
balcon, cu gaze, gresie, faianţă, uşă 
metalică, 600 mil. Telefon 441726. 
(0000257)
lVând apartament 2 camere Micro 17. 
Tel. 0745624879. (000259)
l2 camere dec. et. 1, ultraîmbunătă-
ţiri. 0722353775. (000293)

lUrgent apartament 2 camere DL-uri. 
Tel. 0747199077, 318530. (008849)
lVând 2 dec. Micro 21, 7/10, îm-
bunătăţit, 820 mil. negociabil. Tel. 
0745897653. (000120)
lVând 2 dec. IREG, stradal, et. 2, ex-
clus agenţie. 0745227466. (000318)
lVând 2 dec. Micro 13, curat, 780 mil. 
311330. (9712306)
lVând urgent 2 dec. I.C. Frimu, 50 mp, 
780 mil. Telefon 311330. (9712306)
l2 camere Micro 38, parter, başcă, 800 
mil. negociabil. 319621, 0745782357. 
(008900)
lPrivatizare, 50 mp, Micro 38. 
0741242588. (000357)
lVând 2 sdec. Ţiglina 1, et. 4, iz. bună, 
aer condiţionat, g, f, p, curat, 660 mil. 
negociabil. Tel. 322555. (11.05IV142)
lUrgent! 2 dec. I.C. Frimu, 56 mp, ter-
mopan la dormitor şi sufragerie, bal-
con închis, et. 4/4, fără probleme cu 
izolaţia, 87.000 RON. Tel. 0740212855. 
(11/05BC565)
l2 camere Micro 38, parter, balcon. 
471611, 0788664095. (11.05MR05)
lVând/schimb 2 camere libe-
re Micro 16. 471611, 0788664095. 
(11.05Mr05)
l2 dec. Micro 19, et. 1/10, simplu, li-
ber, 95 mii. Tel. 498750. (11/05PC03)
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Atenţie! Pentru mare publicitate contactaţi DEPARTAMENTUL PUBLICITATE:
Galaţi, str. Domneascã nr. 68, tel: 0236 460719 e-mail: pub@viata-libera.galati.ro, www.vlg.sisnet.ro VREŢI SĂ VĂ FACEŢI RECLAMĂ? SUNAŢI LA Tel. 460 719, Fax 460 875

900 mp, treI IntrărI, 
scară centrală, 
încălzIre proprIe
telefon 460620, 
între orele 9,00-16,00
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Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate
care solicită publicarea unor anunţuri la rubricile:
-LICITAŢII -LICHIDĂRI -CONVOCĂRI (Adunări generale) 
-CITAŢII (Chemări în judecată) trebuie să prezinte la 
ghişeele de Mică Publicitate o adresă, în original, cu:
- Antetul firmei; Numărul de înregistrare; Datele de 
apariţie solicitate; Textul înaintat spre publicare; 
Semnătura autorizată; Ştampilă.

Important!

1 cameră
1 cam. Micro 40, p/4, balc. - 38.000 lei neg.
1 cam. Micro 19, 1/4, curată - 45.000 lei 
1 cam. Ţig. I, 6/10, simplă - 50.000 lei neg.

2 camere
2 sdec. Micro 40, p/4 - 60.000 lei neg.
2 sdec. Micro 39, 2/4 - 65.000 lei 
2 dec. Micro 19, 3/4 - 65.000 lei 
2 sdec. Ţig. I, 4/4 - 67.000 lei neg.
2 sdec. Micro 16, 2/4 - 80.000 lei neg.
2 dec. Micro 18, 3/10 - 95.000 lei neg. 
2 dec. Micro 20, 2/4 - 95.000 lei neg. 
2 sdec. Ţigl. II, 3/4 - 95.000 lei neg.

2 dec. I.C. Frimu, 3/4 - 100.000 lei neg.
2 dec. Mazepa II, 1/4 - 120.000 lei neg.

3 camere
3 sdec. Micro 38, 2/4 - 75.000 lei
3 sdec.  Micro 19, 1/4 - 85.000 lei
3 dec. I.C. Frimu, 4/4 - 95.000 lei
3 dec.  Micro 18, 1/11 - 120.000 lei
3 dec. Sid. Vest, 3/4 - 130.000 lei
3 dec. Mazepa, 3/4 - 45.000 E neg.

4 camere
4 dec. Micro 17, 2/4, CT - 150.000 lei neg.
4 dec. I.C.Frimu, p/4 - 150.000 lei neg.

4 sdec. Mazepa, 3/4 - 49.000 E neg.

Închirieri
2 dec. Sid. Vest, 3/4, nemob. - 100 E
3 dec., P.C. 2/4, nemobilat 
1 cam. Faleză, mobilată, utilată lux
2 dec. Mazepa, 1/4, CT, AC, T, semimo-
bilat
3 dec. Centru, p/4, posibil privatizare 
2 sdec. Ţig. I, mobilat, utilat - 150 E

Agenţia cumpără urgent apartamente.
Agenţia închiriază urgent apartamente, 
comision 0% proprietar.

Garsoniere 
1 cameră

gars. Micro 19, 3/4, bloc mixt  - 49.000 RON
gars. Viaduct             între 32.500 - 35.000 neg.
gars. Micro 40, 2/4 - 24.000 neg.
1 cam. Micro 19, 4/4, cu pod  - 57.000 RON
1 cam. Micro 40, 1/4, liber  - 55.000 RON
1 cam. I.C. Frimu, 4/4  - 63.000 RON

2 camere
2 dec. Micro 17, p/8  - 28.000 E
2 sdec. Micro 16, 4/4  - 72.000 RON
2 sdec. Micro 19, 3/4  - 50.000 RON
2 dec. Mazepa II, 6/10  - 30.000 E
2 sdec. Ţiglina I, AC, îmb.  - 70.000 RON
2 dec. Port, 2 balc., 3/4  - 120.000 RON

2 sdec. Micro 38, p/4 - 65.000 RON
2 dec. Micro 17, 3/4, îmb. - 88.000 neg.
2 dec. Micro 13B, 2/4, îmb. - 87.000 neg.
2 sdec. Ţiglina II, 3/4, 2 balc. - 100.000 neg.
2 sdec. Mazepa I, 2/4, modif. - 100.000 neg.
2 dec. I.C. Frimu, 2/4, 2 balc. - 118.000 neg.
2 dec. I.C. Frimu, p/4, îmbun. - 115.000 neg.
2 dec. Micro 18, 3/10 - 95.000
2 sdec. Micro 17, 2/4, termopan - 85.000 neg.
2 sdec. Micro 16, 2/4 - 80.000 neg. 

     3 camere
3 dec. Mag. General, 2 balc.  - 85.000 RON
3 dec. I.C. Frimu, 2/4  - 120.000 RON
3 sdec. Ţig. II, 3/4  - 120.000 RON
3 sdec. Micro 17, conf. I, 1/4  - 98.000 RON

3 dec. Sid. Vest, 3 balc., CT  - 160.000 RON
3 dec. Micro 20, 3/4  - 120.000 neg.
3 sdec. Micro 19, 4/4  - 70.000 RON
3 dec. I.C. Frimu, p/4, balc., liber   - 110.000 neg.
3 sdec., Micro 38, Y-uri, p/4, balc.  - 85.000 neg.
3 sdec. Micro 16, 1/4 - 100.000 neg.
3 sdec. Micro 38, 2/4, liber - 79.000 neg.

4 camere
4 dec. Micro 39C, 2/4, 2 balc., împ. - 37.000 E
4 dec. Micro 39A, 1/4, 2 balc., liber 
 - 120.000 RON
Închirieri
ap. 1 cam. nemobilată Salcia II, 
Mazepa    - 100 E/lună
 3 dec. Mazepa I, complet mobilate 
şi utilate, CT, termopan  - 300 E/lună

lVând 2 dec. I.C. Frimu, et. 4/4, iz. 
bună, g, f, curat, 820 mil. Telefon 
322555. (11/05IV142)
l2 dec. Micro 21, et. 4, 80 mii. Tel. 
498750. (11/05PC03)
l2 dec. Micro 21, et. 10, 66 mii. Tel. 
498750. (11/05PC03)
l2 dec. Centru, et. 4, 85 mii. Tel. 
498750. (11/05PC03)
lPf vând/închiriez apartament 2 
camere Siderurgiştilor Vest. Telefon 
0723518859. (008970)
lVând apartament 2 camere 
Siderurgiştilor Vest, multiple îmbună-
tăţiri. Rel. tel. 0722325017. (11.05EX-
T88)
l2 camere Micro 19, et. 3, 480 mil. 
438874. (11/05BC531)
l2 dec. Micro 18, et. 3, centrală, 900 
mil. 438874. (11/05BC531)
l2 dec. Sid Vest Spitalul de Copii, 
îmbunătăţit, 850 negociabil. Tel. 
0745648843. (11/05PC12)
lVând urgent 2 sdec. Micro 16, et. 2, 
eliberabil câteva zile, 750 mil. 464595. 
(11/05PC05)

Vânzãri
2 camere

lVând urgent 2 dec. Micro 17, foarte 
spaţios, bloc nou, 950 mil. fix. 475550. 
(11/05PC05)
lVând urgent 2 dec. Mazepa 2, liber, 
spaţios, 1,1 mld. Tel. 475550. (11/05P-
C05)
l30.000 E negociabil, 2 dec. Ţiglina 
1, PS-uri, lux, stradal. 0740882072. 
(008981)
l30.000 E apartament ultracentral, 
zonă extraordinară, liniştită, et. 3. 
318622. (008981)
lVând 2 sdec. Ţiglina 3, lângă Şc. 11. 
Telefon 0746225446. (008982)

Vând apartament 2 camere îm-
bunătăţit, preţ 60.000 RON. Tel. 
0745125651. (008679)

Vând urgent 2 dec. Micro 21, 
et. 8/10, stradal, îmbunătăţiri. 
0745534764. (008939)

l3 dec., 3 balcoane, 2 băi, termopan, 
centrală, casieria IREG, Siderurgiştilor, 
1,5 mld. Tel. 0722436789. (009996)
lVând apartament 3 camere. 329397, 
0742159070. (000032)

Vânzãri
3 camere

lVând apartament 3 camere, dec., 
parter, posibilităţi extindere şi/sau 
garaj, beci, grădină, negociabil. Tel. 
464493, 0743111961. (000095)
lOcazie! N. Leonard, 3 camere, 4/5, 
spaţios, poziţie bună, renovat, liber, 
posibilitate mansardare în pod exis-
tent, 32.000 E negociabil. Exclus agen-
ţii. 0744583358. (000156)
lVând apartament 3 camere, spate 
bănci, p/8, centrală, pretabil privatiza-
re, 65.000 E. Tel. 0745951933. (11/05B-
C541)
l3 dec. Ţiglina 1 izolaţie bună, 2 ve-
deri, 93 mii. Tel. 434170, 0788146931. 
(11.05MR12)
l3 dec. Micro 17, 4/4, stradal, curat, 
izolaţie bună, negociabil. Tel. 434170, 
0788146931. (11.05MR12)
l3 dec. I.C. Frimu, 2 grupuri sanita-
re, izolaţie nouă, 90 mii. Tel. 434170, 
0788146931. (11.05MR12)
l3 sdec. Micro 39A, parter, 69 mii. Tel. 
434170, 0788146931. (11.05MR12)
l3 sdec. Micro 38, 2/4, îmbunătăţiri, 
79 mii. Tel. 434170, 0788146931. (11.05-
MR12)
l3 sdec. Micro 17, izolaţie nouă, g, f, 
termopan, CT, uşă metalică, modifi-
cări interior, izolat termic, mobilă bu-
cătărie, 140.000 RON negociabil. Tel. 
0745621499. (008657)

l3 camere Mazepa, 35.000 E. 
0724040053. (008831)
lVând 3 dec.  et. 3, 2 gr. sanitare, 
curat, lângă Billa, 90.000 RON ne-
gociabil, urgent. Tel. 0744316537. 
(008852)
l3 camere Ţiglina 3, 1.300.000 A11/11. 
454370. (008872)
lPf vând 3 cam. I.C. Frimu-N. 
Leonard, 70 mp, liber, la cheie (uşă, 
termopan, g, f, parchet), 1.150.000 
(31.500 E) negociabil. 0740477437. 
(000276)
lVând 3 dec. I.C. Frimu et. 2, exclus 
agenţie. 0745974399. (000320)
l3 dec., 2 WC, t, f. curat, lângă Şcoala 
10, 1,2 mld. 463800. (000296)
lVând 3 dec. Nae Leonard, et. 3, liber, 
spaţios, 1.190 mil. 311330. (9712306)
lVând apartament 3 camere 
Siderurgiştilor Vest, et. 1, stradal, cu-
rat. Tel. 0722764030. (000302)
lUrgent 3 camere, 70 mp, Micro 17. 
320366, 0723645935. (000328)
lVând apartament 3 camere Piaţa 
Centrală. Tel. 0743080902. (000352)
l3 dec. I.C. Frimu, et. 2, 1,150 mld. 
438874. (11/05BC531)
lUrgent! Apartament ultracentral, 
duplex, scară interioară, foarte avan-
tajos. 0726448721. (008981)

l3 camere Micro 13B, et. 4, 780 ne-
gociabil. 438874. (11/05BC531)
l3 dec. N. Leonard, et. 3, liber, 1200 
negociabil. Tel. 0741089366. 
l3 dec. Micro 39, et. 1, V-uri, 930 neg. 
430926. (11(05/CS/12)  

3 camere et. 1, termopan, centrală 
termică, aer condiţionat, gresie, 
faianţă, 2 balcoane, 2 băi, str. N. 
Leonard, preţ 1,5 mld lei, nenego-
ciabil. Tel. 460719, 0720359216.

Vânzãri
4 - 5 camere

l4 camere dec. Micro 17, 2 intrări, 
başcă + 2  cam. subsol, pretabil orice, 
instalaţie centrală, preţ 133 mii ne-
gociabil. 0743084185, 0742066868. 
(008441)
lVând ap. 4 camere Mazepa. Tel. 
416158, după ora 18,00. (008049)
lVând apartament 4 camere, str. 
Brăilei, parter, 2 intrări, pretabil spa-
ţiu comercial, dotări standard. Tel. 
0745327650, 0742093742. (009639)
lVând urgent 4 dec. Micro 20, et. 2, 
vedere pe 3 părţi, foarte spaţios, cu-
rat, 1,400 mld, negociabil. 464595. 
(11.05PC05)

lVând urgent şi avantajos aparta-
ment 4 camere în zona Micro 39B. Tel. 
0744776850, 0788500213. (009946)
lApartament 4 camere ct., termopa-
ne, parter. 496134. (009790)
lVând apartament 4 camere Micro 18, 
4/11, 40.000 E. Tel. 438624. (008750)
lVând 4 dec. Sid-V, parter, 2 balcoa-
ne, simplu, 1.300 mil.  Tel. 0743456201. 
(9712306)
l4 camere, PS-uri, modern, living, toa-
te dotările. Tel. 491991, 0745046745. 
(000370)
l4 sdec. simplu, Micro 18, stradal, preţ 
105 mii sau schimb cu 3 cam. Aviaţie + 
dif. Tel. 0743694305. (008946)
lVând apartament 5 camere, Micro 21, 
pretabil firmă. Rel. la tel. 0722325017. 
(11.05EXT88)
lVând apartament 4 camere ultraîm-
bunătăţit, I.C. Frimu, 60.000 E negocia-
bil. 0741146360. (000392)
lVând 4 cam. dec. Micro 39A, J, 1/4, 
2 WC, 2 balc., liber, 115.000 RON. 
0741089849. (11.05PC15)

Cumpărări
1 cameră

lCumpăr apartament 1 cameră sau 
garsonieră. Tel. 329397, 0742159070. 
(000032)

lCumpăr 1-2 camere. 479434, 
0740781615. (008868)
lCumpăr 1-2 camere, Dunărea, 
I.C.Frimu, ofer 620-900 mil. Telefon 
311330. (9712306)
lCumpăr apartament sau garsonieră, 
urgent. 431002, 0745526231. (11/05/
CS/06)

lCumpărător cu bani caut vânzător 
serios. Tel. 477292. (10/05/BC/526)
lCumpăr urgent 2 camere. Telefon 
475479. (11/05/CS/03)
lCumpăr apartament cu 2 camere. 
Tel. 329399, 0742159078. (000032)
lCumpăr apartament 2 camere 
dec., ofer 80.000 lei. Tel. 0745532611. 
(0086598)
lCumpăr urgent apartament. Telefon 
0745648843. (11/05/PC/12)
lP. f. cumpăr apartament spaţios, 
etaj intermediar. Telefon 0723075680. 
(000239)
lCumpăr 2 camere Ţiglina II, preiau 
datorii, orice etaj. 436899, 0741104641. 
(11/05/CS/06)
lCumpăr 2 camere, urgent. Tel. 
313442, 0724116672. (11/05/MR/05)

Cumpărări
2 camereAr
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SpaţIu lIber, 
elegant, 900 mp, 
în centrul  comercIal 
al galaţIuluI
telefon 460620, 
între orele 9,00-16,00

închIrI
er

e

Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate
care solicită publicarea unor anunţuri la rubricile:
-LICITAŢII -LICHIDĂRI -CONVOCĂRI (Adunări generale) 
-CITAŢII (Chemări în judecată) trebuie să prezinte la 
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Mica
Publicitate

Vânzãri
Terenuri

Vânzãri
Case

Închirieri - Oferte
Apartamente

Cumpărări
3 camere

Închirieri - Oferte
Spaţii comerciale

lUrgent cumpăr apartament cu 3 ca-
mere. 438381. (1105/CS/03)
lCumpăr apartament 3 camere. Tel. 
329395, 0742159075. (000032)
lPersoană fizică cumpăr 3 cam., deco-
mandate Doja, N. Leonard, I.C.Frimu, 
Sid.Vest, 95.000 RON neg. 0744700227. 
(0008883)
lCumpăr 3 camere Sid., I.C.Frimu. 
313442, 0788664095. (11/05/MR/05)

lVând casă cu teren 2170 mp + ane-
xe, 2 fântâni, Barboşi, Galaţi. Telefon 
0743243701. (008439)
lVând casă str. Arcaşilor Sc=1000 mp, 
curte 4300 mp, 450.000 E negociabil. 
0744880772. (008576)
lVând vilă la Lepşa construcţie nouă. 
Tel. 0237265145. (008585)
lVând casă zonă centrală, toate uti-
lităţile sau schimb cu apartament 3 
camere + diferenţă. Tel. 0722477314, 
0727070968. (000068)
lCasă nouă Lieşti, mobilată, cen-
trală, vând/schimb cu apartament. 
0741948585. (008325)
lVând vilă Sinaia peisaj încântător, 
imobil mobilat firma Marsec sculptură 
import, garaj 28,20 mp, teren 200 mp. 
Vila are 3 etaje, et. 1-2 din beton, et. 3 
mansarde lemn, pe fiecare nivel man-
sardă rustică, fiecare nivel 70 mp. Tel. 
0244310998, 0726973058. (008729)
lCasă Centru, str. Păunului nr. 6. Tel. 
323097, 0747572939. (008332)
lCasă nouă, neterminată, Luncaviţa, 
Tulcea. 0742677520. (000193)
lCasă nouă 1998, p+1+m, curte, 
garaj 18 mp, beci, Sc(p+1)=160 
mp, ct, 380 V, fără teren, zona 
Două Babe, 2,1 mld negociabil. Tel. 
480658, 0724864633, 0724865284. 
(008878)
lVând casă cu toate utilităţile în zonă 
rezidenţială, 160 mp, teren 610 mp, la 
cheie. 0745286616. (007717)
lVând casă T. Vladimirescu + 1 ha 
teren arabil. 828702, după ora 19.00. 
(000033)
lCasă nouă p+1, 800 mp, Bariera 
Traian DN 26, zona vile Vega, 190.000 
E. 0744502929, 334183. (008696)
lVând  casă 4 camere, 2 băi, bucă-
tărie, garaj, zonă centrală, Magazin 
Modern, toate utilităţile, centrală 
termică, ST=310 mp, deschidere 12 
m. Tel. 0788198169, 410035, după ora 
17.00. (008773)
lCasă la şosea în sat Fântânele, 
preţ negociabil. Tel. 422041, 433544, 
0743191052. (006066)
lVând imobil central, demisol, parter, 
3 etaje. Tel. 0744779364. (008913)
lVând casă str. Vultur nr. 84. (000297)
lVând casă lângă Spitalul CFR sau 
schimb cu apartament 4 camere zonă 
bună. 412173. (000314)
lVând casă nouă neterminată, urgent, 
com. Piscu. Tel. 828082. (008917)
lVând casă cu mansardă Vânători, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, living, Sc=200 
mp, St=500 mp. Tel. 0766334231, 
0741422611. (008927)
lVând casă str. Basarabiei nr. 99. 
Merită văzută. Tel. 414167. (000342)
lVând vilă zona Metro-Pietricica, 
P+1, 500 mp teren, 80.000 E. 432231. 
(11/05/CS/12)

Cumpãrãri
Case

lCumpăr casă toate utilităţile. 
Tel. 0766762972, după ora 17,00. 
(000225)

Schimburi
Imobiliare

lSchimb ap. stat cu o cameră conf. I 
cu casă de stat, Micro 40, bl.B, ap. 24. 
(008921)

Închirieri - Cereri
Apartamente

lAltivom închiriază apartamente 
(ne)mobilate, comision zero proprie-
tar. 475479, 438381. (11/05/CS/03)
lAg. Aris închiriază apartamente 
(ne)mobilate, comision zero proprie-
tar. Tel. 438994, 0788502823. (10/05/
BC/527)
lÎnchiriez apartament (ne)mobilat. 
419813, 0744604952, 0723184727. 
(11/05/CS/04)
lÎnchiriez apartament (ne)mobilat. 
Tel. 329396, 0742159075. (000032)
lDoresc să închiriez apartament 
mobilat cu 2 camere, eventual CT, pe 
termen lung. Telefon 0727220933. 
(000153)
lÎnchiriez 1,2,3 camere ne(mobilate). 
479434, 0740781615. (008868)
lPersoană fizică închiriez aparta-
ment 2 camere. Telefon 0742646850. 
(009873)
lUrgent 2-3 camere, mob. sau semi-
mob. 463800, 0743925230. (000294)
lCaut spre închiriere apartament sau 
garsonieră. 318622. (008981)

Închirieri - Cereri
Spaţii comerciale
lÎnchiriez spaţiu comercial în 
zona Micro 19, Siderurgiştilor, Piaţa 
Mare. Rel. 0740785750, 0740050691. 
(008711)
lÎnchiriez spaţiu dotat bar, fast-food. 
Telefon 0720540381. (008854)
lÎnchiriez spaţiu comercial, Barieră. 
Telefon 0720540381. (008854)

lAgenţia Elite închiriază apartamente 
în orice zonă. Tel. 471611, 0788210708. 
(11/05/MR/05)
lAltivom închiriază apartamente 
(ne)mobilate. Tel. 475479, 438381. 
(11/05CS03)
l2 camere nemobilate Aviaţie, parter, 
2.500.000. 475479. 
l2 camere nemobilate Mazepa, et. 3, 
90 E. 438381.
l2 camere mobilate, Micro 19, 100 E. 
475479. 
lAg. Aris închiriază apartamente 
(ne)mobilate. Tel. 438994, 0788502823. 
(10/05BC527)
lÎnchiriez 60 mp pentru birouri în 
Ţiglina 1. 0742827431. (008409)
lÎnchiriez apartament (ne)mobilat. 
419813,  0744604952, 0723184727. 
(11/05CS04)
lÎnchiriez  apartament  pe termen 
lung. 329398, 0742159072. (000032)
lÎnchiriez apartament o cameră 
Mazepa, G. Tel. 0746533701. (000035)
lÎnchiriez 2 camere Mazepa 2. Tel. 
415187, 0724134662, 0745081434. 
(000048)
lÎnchiriez apartament central 140 
mp, mobilat nou, AC, CT, WBC inter-
fon, jacuzzi, electrocasnice etc. 600 
E/lună cu garanţii. Tel. 0741145550, 
0788279198, între orele 9.00-20.00. 
(9708882)
lÎnchiriez apartament o cameră I.C. 
Frimu. Tel. 0743469743. (008701)
lÎnchiriez apartament 2 camere 
parter Micro 20, firme, birouri etc. 
0744421804. (008722)
lÎnchiriez casă centrală mobilată 
pe termen 1-3 ani, plata anticipat. 
Eventual cumpărare, privatizare, bi-
rouri; cameră=20,70 mp, cameră 27,03 
mp, bucătărie 15,56 mp, hol 9,31 mp, 
total supraf. 123,59 mp. 0722437279. 
(008727)
lÎnchiriez o cameră mobilată. Tel. 
0745627342. (008742)
l2 sdec. Piaţa Centrală, et. intermedi-
ar, mobilat, utilat, 600 RON/lună. Tel. 
434170, 0788146932. (11/05MR12)
lÎnchiriez apartament 2 camere 
sdec. termen lung, nemobilat, plata 
în avans, Ţiglina 2. Tel. 0744930346. 
(000200)
lÎnchiriez apartament 2 camere, ti-
neri căsătoriţi, Ţiglina 3. 0720147649. 
(000230)
lÎnchiriez 3 dec. superlux Mazepa 2. 
Tel. 413511, 0740273879. (11.05IV141)
lÎnchiriez casă mobilată, încălzire 
cu centrală, zonă centrală, 200 E. Tel. 
0724335701. (000274)
l2 dec. Mazepa, mob+utilat nou. 250 
E/lună. 463800, 0743925230. (000295)
l2 camere mobilate, bucătărie, încăl-
zire gaze. 480928. (008735)
lPf închiriez apartament 2 camere 
dec. et. 1 Centru-Bălcescu, mobi-
lat. Exclus agenţii. Tel. 0743677022. 
(000123)
lÎnchiriez 3 camere dec. nemobi-
late la PS-uri, Ţiglina 1. Tel. 318396. 
(000323)
lParticular, apartament 2 camere, 
Piaţa Centrală. 430551. (008903)
lPrimesc în gazdă 1 băiat+1 fată sau 
femeie. Tel. 430568, 473828. (000315)
lÎnchiriez apartament 2 camere 
Ţiglina 1. Tel. 0746466650. (008924)
lÎnchiriez o cameră+ bucătărie la cur-
te+gaze. Tel. 0740382011. (008432)
lÎnchiriez apartament 4 camere zonă 
deosebită, Mazepa, complet renovat, 
termopan, centrală termică, mobilat 
standard, garaj, 450 E, perioadă lungă. 
0741071077. (008929)
lÎnchiriez apartament 3-4 camere 
(ne)mobilat, cu centrală termică pen-
tru o perioadă lungă. 0744703795. 
Fără comisionari. (9712360)
lÎnchiriez apartament 2 camere. 
0742171604. (000356)
lÎnchiriez o cameră. Tel. 431937. 
(000359)
lÎnchiriez cameră pentru o fată. 
417597. (000376)
l2 camere mobilate, utilate, zonă 
centrală, perioadă lungă. 0724080416. 
(008938)
lApartament o cameră lux regim 
scurt hotelier. 0744793223. (008941)
lApartament o cameră, central, foar-
te curat, complet mobilat, 175 E anti-
cipat 3 luni. 0722530535. (008942)
lApartament nemobilat, plata lunar, 
100 E. 438874. (11/05BC531)
l2 mobilat lux, complet dotat, gr.+-
f+termopan, 300 E. 432231. (11/05/
CS/12)
l3 mob. şi utilat, Port, 200 E. 432231. 
(11.05CS12)
lGars. nemob. Ţiglina, A, parter, 100 
E. 432231. (11.05CS12)
l3 nemob., Ţiglina I, parter, amenajat, 
200 E. 432231. (11/05/CS/12)

Închiriez apartament 3 camere, 
mobilat, zonă centrală. Telefon 
0740214089. (11/05CS22)

lÎnchiriez spaţiu zona Pţa Centrală 
depozitare, producţie, prezentare, 
preţ negociabil. Tel. 0745361206. 
(008604)
lSC COMAT SA Galaţi pune la dispo-
ziţie în vederea închirierii spaţii în-
chise şi deschise şi spaţii de parcare 
în condiţii avantajoase (pază, ilumi-
nat şi acces la utilităţi contra cost). 
Ofertele se primesc la sediul societă-
ţii, str. Mesteacănului nr. 2. Relaţii su-
plimentare la telefon 464721 int. 16. 
(9708853)
lÎnchiriez garaj din tablă curte Centru 
la termen. 0722437279, 0244310998, 
0726973058. (008728)
lChioşcuri vizavi Gara de călă-
tori Galaţi. 0788136266, 416280. 
(97088721)
lÎnchiriez casă + curte pentru spa-
ţii comerciale sau alte destinaţii. Tel. 
0740275686. (008777)
lÎnchiriez spaţiu producţie 220/380 
V, gaze, termopan, încălzire centrală. 
Tel. 0740556070. (008793)
l80 mp + curte, Centură. Tel. 323097, 
0747572939. (008333)
lCedez contract spaţiu comercial 
60 mp, Micro 21, lângă reprezen-
tanţa Mitsubishi. Merită văzut. Tel. 
0741736201. (000270)
lSpaţii comerciale piaţa mare, toate 
utilităţile. 0721842528. (000083)
lÎnchiriez spaţiu comercial 100 mp, 
magazie 30 mp şi curte asfaltată 170 
mp. Rel. 0744581270. (000127)
lOfer spre închiriere spaţiu comer-
cial 100 mp, str. 1 Decembrie 1918 nr. 
4 (Silozului). Tel. 458727, 0745231895. 
(009695)
lÎnchiriez 2 spaţii centrale 100 mp şi 
25 mp. Tel. 0744779364. (008912)

Închiriez hală 8000 mp ac-
ces TIR şi staţie autobuz. Tel. 
0744827788. (008626)

lVând teren parcelabil, zona vile 
Metro, utilităţi, gaze, apă, lumină. 
0720330815. (007717)
lVând loc casă zona Seromgal 500 
mp, 1500 E. Tel. 430806, 0746026110. 
(009846)
lVând teren DN 26, 32 E/mp, nego-
ciabil, parţial amenajat, 4000 mp. Tel. 
0744666763. (9712164)
lVând 90.000 mp în intravilanul lo-
calităţii Vidra, jud. Vrancea, poziţie 
geografică deosebită, facilităţi apă, 
energie, canalizare, ideal pentru sat 
vacanţă, 3 E/mp. Tel. 0722388942, 
0723385904. (008504)
lSC vinde teren şi construcţii situate 
în str. Democraţiei nr. 5 Galaţi. Rel. la 
tel. 0336401477, 472964. (9712200)
lVând teren. 329398, 0742159072. 
(000032)
lVând  teren 16.700 mp lângă vetre-
le din satul Costi, com. Vânători. Tel. 
448236. (008656)
lVând teren pentru construcţie casă 
Bariera Traian, 380 mp, deschidere 12 
m, 58 E/mp, negociabil. 0740350682. 
(008746)
lVând teren 10.000 mp zona unită-
ţii militare Atlas, preţ 1 euro/mp. Tel. 
0748925522. (008768)
lOfertă unică 23.700 mp în satul 
Costi, parcelă dreptunghiulară, irigat, 
deschidere 90 ml la drum, doar astăzi 
2 E/mp fix. 0788770265. (008766)
lSC vinde teren, str. Tecuci nr. 244, 
450 mp, deschidere 13 m, preţ avanta-
jos. Tel. 0720534780. (9708869)
lSuperofertă, teren str. Vulturului, 
aproape de Domnească 445 mp, 
deschidere 22 ml la stradă, ideal con-
strucţie vilă, 150 E/mp, negociabil. 
0788770265. (008765)
lVând teren Micro 17, 1000 mp. Tel. 
0740556070. (008791)
l3000 mp cu deschidere la DN 26, 
zona Metro. Tel. 0726266616. (007717)
l9000 mp parcelabil, Centură. Tel. 
323097, 0747572939. (008334)
lVând  600 mp împrejmuit cu gard 
amplasat pe Drumul de Centură. Tel. 
0746540394. (008749)
lVând teren 1000 mp zona Metro, 600 
mil. Telefon 0740770062. (008818)
####

SC  FAM SA GALAŢI VINDE: TEREN ŞI 
CONSTRUCŢII, HALE INDUSTRIALE, 
BIROURI, ÎN TOTAL 8000 MP ÎN STR. 
DOMNEASCĂ NR. 193. CAIETUL DE 
SARCINI ŞI INFORMAŢIILE SE POT 
OBŢINE LA SEDIUL SC FAM GALAŢI 
DIN STR. CALEA PRUTULUI NR. 50 
A - SECRETARIAT. (9708880)

###
lVânători, 3200 mp intravilan, 8 E/mp. 
Tel. 0741530411, 0741180464. (000233)
lVând 2,5 ha teren arabil, zona 
Tuluceşti. Tel. 433049, după ora 19.00. 
lVând vatră casă 1000 mp Odaia 
Manolache, com. Vânători. Tel. 325807, 
0742589257. (000118)
lVând teren proprietate cartier 
nou Şendreni. Telefon 0724792550. 
(008515)

lVând/închiriez teren în Fileşti. 
0744703397. (000271)
lVând  teren construcţie 1000 mp, 
com. Vânători. Tel. 0746039325. 
(008822)
lVând teren 1400 mp Tuluceşti, 5 E/
mp. Tel. 435950. (000289)
lTeren 1000 mp Smârdan, cartier nou. 
0722353775. (000292)
lVând teren. Tel. 0740526004. 
(000353)
lVând teren 1 ha la 15 km de Galaţi 
la Zătun (Bădălan) irigabil, 4400 E. 
446803, 0740373689. (000368)
lVând 4,25 ha teren irigabil Agrogal, 
variante. 0742235915, 448312. 
(008965)
lTeren bdul Coşbuc 700 mp deschi-
dere 15 m. 471611, 0788664095. (11.05-
MR05)
lPf vând teren intravilan str. Pictor Isser 
780 mp. Tel. 0723518859. (0008969)
lVând teren intravilan situat lângă 
Mol, în Bariera Traian. Tel. 0744505665. 
(9712373)
lVând foarte avantajos teren lângă 
Metro. 0743146523. (008981)
lVând foarte avantajos teren str. 
Bucureştii Noi. 0740882072. (008981)

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Terenuri

lCumpăr spaţiu comercial cu supra-
faţa între 20-150 mp. Tel. 0745286616. 
(007717)

lVând magazin zidărie I.C.Frimu lân-
gă Şcoala Nr. 12. Tel. 0740668809 sau 
0746010942. (007969)
lVând fermă 12 grajduri pe 8,5 ha la 
15 km Galaţi, 400.000 E negociabil. 
0744880772. (008577)
lVând/cedez spaţiu magazin alimen-
tar, 70 mp, amenajat, dotat, piaţă. 
0744399688. (000168)
lÎnchiriem/vindem societate în Zona 
Liberă cu patrimoniu: hală pe piloni 
metalici, izolată termic 500 mp, clă-
dire birouri 147 mp, construcţie hală 
mică 74 mp, construcţii anexe 53 mp. 
0723148381. 
lVând chioşc pretabil pentru activi-
tăţi comerciale, birou, agenţie imo-
biliară etc., preţ negociabil, Şcoala 
Generală nr. 12, poarta intrare elevi. 
Tel. 481097. (9712305)
lVând urgent chioşc Micro 20. Tel. 
0726034812. (008926)
lOfer la vânzare fermă cu profil zoo-
tehnic-teren 5400 mp, saivan, fânar 
şi casă pentru îngrijitori plus diverse 
maşini agricole. Relaţii se pot obţine 
la tel. 811872, 0742081681. (2363430)

lCumpăr teren comuna Şendreni. 
826661. (97111752)
lCumpăr teren agricol Fileşti. Telefon 
0746094040. (009847)
lCumpăr teren arabil orice suprafaţă 
neg. 417102. (000181)
lCumpăr teren pt. locuinţă, ofer 
35-50 mii E. 0744526371. (9712311)

Cumpăr 3 loturi de teren a câte 
1000 mp cu o deschidere de 
peste 20 m pe str. Arcaşilor. Tel. 
470923, 0744782950. (11/05/
CS/49)

Diverse
lApelaţi la Aurica din Galaţi, rezolvă 
garantat cu leacuri sfinte boli incu-
rabile, împacă pe cei despărţiţi, are 
talismane de noroc, ghiceşte în glob. 
Română 123. 438955, 0742367465. 
(008621)
####

Clubul Fantezia face înscrieri 
băieţi, fete pentru cursuri iniţiere 
dans sportiv modern. Locaţii Casa 
de Cultură Sindicate, Şcoala 43, 
tel. 0745982022, Şcoala 40, tel. 
0743155194. (9712246)

####
lCugeac Victor este chemat luni 
28.11.2005, ora 10 a.m, în str. Basarabiei 
nr. 71 să-şi ridice lucrurile rămase în 
custodie. În caz de neprezentare vor fi 
scoase în afara curţii. (008928)
lSC Delconi SRL Galaţi solicită aviz de 
mediu în vederea investiţiei în spaţiul 
situat în Galaţi, str. Brăilei nr. 163 bis, 
aferent bl. A3-A4. Eventualele recla-
maţii se depun la APM în termen de 5 
zile. (9712366)

Restaurantul NEACŞU or-
ganizează mini-Revelion şi 
Revelion 2006. Numărul de lo-
curi -300. Relaţii la telefoanele 
462516, 0788265281. (000144)

Cereri de
Serviciu

lAngajăm vânzătoare pentru parfu-
merie şi magazin haine firmă, zonă 
centrală. Condiţii: aspect fizic plă-
cut, experienţă în domeniul vânzări-
lor, abilităţi de comunicare. Telefon 
0744252254. (008916)
lLiceul de Artă „D Cuclin” anunţă 
concurs pentru ocuparea postului 
de informatician, administrator reţea 
cu studii superioare în domeniu în 
5.12.2005, ora 13,00. Telefon 415414. 
(9712309)
lFirmă distribuţie produse alimenta-
re angajează agent comercial. Se va 
trimite CV la tel.  410995. (9712362)
lCofetăria Ştef angajează bucătari şi 
femeie de serviciu, zilnic 10,00-13,00. 
(9712370)
lSC angajează confecţioneri textile 
cu experienţă în maşini de cusut indus-
triale. Condiţii avantajoase. Relaţii la 
tel. 497667. (9712363)
lBarul Ana angajează barman(iţă). Tel. 
0743616767, 0741786311. (9712364)
lAngajăm operatoare chat. Condiţii şi 
salarii excelente. Telefon 0747089389. 
(9712365)
lSC angajează urgent maistru con-
structor, muncitori necalificaţi, dul-
gheri. Telefon 0726596699. (000380)
lAngajăm personal vânzări presă-
carte pentru magazinul situat în in-
cinta Metro Galaţi. Cunoştinţele de 
calculator şi experienţa în vânzări 
reprezintă un avantaj. Condiţii deose-
bite! Contact 0721244784. CV pe fax 
0213161589 sau e-mail ady@octagon.
ro (9712315)
lAngajez croitoreasă serie mică. 
Telefon 0745648062. (008956)
lSC angajează economist pentru de-
partamentul financiar-contabilitate. 
Trimiteţi CV-urile dvs. la fax 461623. 
(008968)
lAngajez bonă fără obligaţii familiale, 
îngrijire copil cinci ore/zi, inclusiv du-
minica şi de sărbători. 327944, (18,00-
20,00). (008964)
lService Frontal, cu sediul pe str. 
Crizantemelor nr. 77, angajează elec-
trician auto. Se oferă condiţii de mun-
că deosebite şi şcolarizare. Telefon 
462124. (11/05/PC/13)
lAutoservice angajează inginer me-
canic auto, maistru mecanic auto, 
gestionar piese auto, operare PC, 
mecanici auto cu experienţă. Telefon 
464654.(9712375)
###

SC Luna Plast SRL angajează in-
giner şef, profil electromecanic. 
Cerinţe: cunoştinţe de limba en-
gleză. Tel./fax 334248. (9712371)

###
lAngajăm personal activităţi tip cazi-
no. Telefon 0740673724. (9712318)
lAngajez vânzătoare magazin ali-
mentar. 0744642131. (008983)
lPizzerie angajează ospătăriţe. 
Telefon 0724489591. (008980)
lSC RETEC SA angajează electri cieni 
pentru execuţie tablouri electrice 
navale, proaspăt absolvenţi ai unei 
şcoli profesionale/liceu de profil. 
Persoanele interesate sunt rugate să 
trimită CV la nr. fax 449146 sau e-mail: 
administration@retec.ro până pe 
30.11.2005.

Oferte de
Serviciu

SC All Seasons SRL, Hotel Turist, an-
gajează contabil pentru lucrări de 
contabilitate primară. Interviul va 
avea loc joi, 24.11.2005, ora 16,00. 
Informaţii la tel. 328277, 328151. 
(9712175)

SC angajează urgent personal ca-
lificat căi ferate, picher, şef echipă, 
meseriaşi cale I, meseriaşi cale II. 
Telefon 477470. (99712202)

SC angajează: 1 electrician, dul-
gheri, zugravi, zidari. Relaţii la 
tel. 311673. (9712193)

Restaurant italian La Regia, str. 
Carnabel 39A, angajează per-
sonal bucătărie. Tel. 460840, 
0722253545. (9708860)

lŞofer cat. B caut loc de muncă. 
Telefon 0740269272. (008558)
lBucătar cu experienţă doresc anga-
jare. 0723719498. (008853)
lAsistentă medicală generalistă, pro-
moţia 2005, solicit angajare, inclusiv 
stomatologie. Telefon 0742430268. 
(11/05/ext.147)
lÎngrijesc bătrân sau copil peste 3 
ani. Telefon 0724204476. (000285)
lŞofer B,C,D,E + atestate doresc an-
gajare. 0741394334. (008580)
lŞofer cat. B doresc angajare. 
0742290584. (008925)

Tango Scraps Recycling Company 
angajează inginer cu experienţă 
în coordonarea activităţilor de 
amenajări (construcţii, confecţii 
metalice) întreţinere şi reparaţii 
(construcţii, maşini şi utilaje). Se 
oferă pachet salarial motivant , 
autoturism de serviciu. CV-urile 
se primesc până la 26 noiembrie 
la fax 312061 sau e-mail: resur-
se_umane@tangorecycling.ro 
Numai candidaţii eligibili vor fi 
contactaţi. (11/05/CS/21)

SC FAM SA GALAŢI ANGAjEAZĂ 
STRUNGAR UNIVERSAL CU ExPERI-
ENŢĂ PE STRUNGURI AUTOMATE. 
RELAŢII TEL. 448621/231. (9712310)

SC Dialfa Security SRL angajează 
agenţi de pază în condiţiile Legii 
333/2003. Se asigură şcolarizare 
gratuită, examen medical gratuit. 
Relaţii la tel. 326263 sau la sediul 
firmei din str. Brăilei nr. 3. (11/05/
ext.158)

Selectăm şi instruim gratuit perso-
nal în vederea angajării ca agent 
vânzări. Rel. pt. interviu la tel. 
0744770702. (000365)

Angajez coafeză cu experien-
ţă. Tel. 472346 sau 0744785441. 
(9708834)

SC distribuitoare de produse cos-
metice angajează agenţi pentru 
distribuţie, posesori permis auto 
cat. B, experienţa în domeniu pre-
zintă avantaj. Depunerea CV-urilor 
şi preselecţia vor avea loc în zile-
le de 24 şi 25 nov. 2005, la sediu, 
str. Domnească nr. 117, începând 
cu ora 10,00. Relaţii suplimenta-
re la tel. 318918 sau 0788300340. 
(008806)

SC angajează urgent lăcătuşi me-
canici, sudori electric şi autogen, 
macaragiu pod rulant, experienţă 
SIDEx. Telefon 477470. (9708837)

Angajăm muncitor, lucrător 
în Pal. Relaţii la tel. 497140, 
0722301293, după ora 9,00. 
(9708886)

SC Citadina 98 SA Galaţi, cu sediul 
în str. Crizantemelor nr. 6A, anga-
jează urgent: ingineri constructori 
pentru compartimentul Tehnic. 
Relaţii la tel. 498614. (9712301)

Magazinul Eurosport’s angajea-
ză personal cu aspect fizic plăcut 
pentru comercializare confecţii 
şi încălţăminte sport, 416883. 
(9712351)

SC Comersid SA Galaţi, str. Tecuci 
nr. 189, bl. N4, angajează lăcătuşi 
montori, sudori electric. Se oferă 
salariu atractiv. Relaţii la sediul fir-
mei sau la tel. 306013. (9712353)

SC angajează urgent personal ca-
lificat căi ferate, picher, şef echipă, 
meseriaşi cale I, meseriaşi cale II. 
Telefon 477470. (9708836)

Cursuri reflexoterapie 300 RON, 
diplomele Ministerului Muncii, 
oportunităţi angajare. Telefon 
322239. (9711740)

Alege meseria viitorului! Cursuri re-
flexoterapie/masaj, reducere 50%, 
eliberăm diplomele Ministerului 
Muncii, posibilităţi angajare. 
Telefon 322239. (9707059)

SC Analiz Cont Grup SRL caută 
artişti profesionişti sau amatori 
(clovni, jongleur, stripteuză, stri-
per, dansatori, solişti vocali, circari, 
contorsionişti) în vederea orga-
nizării de spectacole de cabaret. 
Relaţii la tel. 324400, între orele 
17,00-20,00. (9708852)

Vând depozit 1100 mp, curte 
1500 mp, acces tir şi staţie auto-
buz. Tel. 0744827788. (008627)

Vând clădire la roşu (hotel) în 
Tecuci, 20 de camere, ultracen-
tral. Rel. tel. 0741648008. (11/
05BC560)
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Electronice

lVând Dacia 1310, an fabricaţie 
1999, stare ireproşabilă. Telefon 
322519. 
lDacia Break  metalizat din 1998 
cu instalaţie GPL, 78 mil. negociabil. 
0745787190, 455612. (008850)
lVând BMW 320D, fabricat 2000, pie-
le, scaune încălzite, xenon, pilot auto-
mat, cd, etc, 11.900 E. Accept variante 
- Audi, VW Diesel. Tel. 0744492266. 
(9712034)
lCedez (persoanelor juridice) leasing 
Ford Fiesta. 0745529872. (009793)
lVând Aro 10, 1987, 23 mil. negocia-
bil. Tel. 0744666763. (9712165)
lVând Dacia Papuc acoperită, an fa-
bricaţie nov. 1999, stare foarte bună 
de funcţionare, preţ 10.000 RON, ne-
gociabil. 0744690825. (009863)
lVând Dacia 1310, an 1979, preţ nego-
ciabil. 311942, 0741368343. (008517)
lUrgent vând tractor U 650, plug, 
disc, remorcă, toate 200 mil. negocia-
bil. 0745149002. (008529)
lVând Super Nova echipată taxi. Tel. 
0745670525. (008538)
lVând camion Saviem 1993 cu pre-
lată, stare bună, 2500 E. Tel. 412817, 
0746297645. (008399)
lVând tractor U 650, RK total +dis-
c+plug sau variante. Tel. 0741792152. 
(008559)
lVând Dacia 1307, 4x4 benzină, 17.500 
km septembrie 2003, prelată la benă, 
CD player MP3, albă, 17.000 RON ne-
gociabil. 0724582042. (008612)
lVând Fiat Mareea 1,9 JTD, 2001, 
avariat dreapta faţă. 0744527191. 
(008226)
lVând Papuc Diesel 2 locuri cu obloa-
ne, an fab. 2003. Tel. 0740690839, 
866459. (009864)
lVând Dacia Break 1996, preţ nego-
ciabil. 0742005072. (11.05IV138)
lVând Cielo 1996, alarmă, închide-
re centralizată, proiectoare, caseto-
fon, ireproşabilă. Tel. 0742397772. 
(008652)
lGolf Variant 2000 TDI, superavanta-
jos. 0788743830. (000069)
lFord Escort, 1,6i, 1996, 4500 E nego-
ciabil. 0742033776. (000092)
lOpel Astra Sedan 1,6i, 2003, 25.000 
km, full. 0742033776. (000092)
lSeat Alhambra 2002, full extrase, ire-
proşabilă. 0742033776. (000092)
lVând VW Passat 2003, Smart 2002, 
taxele la zi. 0724548677. (000090)
lVând Dacia 1999, proprietar, stare 
bună, asigurare RAR, preţ negociabil. 
0744693708. (000059)
lVând Volkswagen Bora fabricat 
2003, 101 cp, 11.000 E. Tel. 0740990935. 
(000085)
lVând Opel Astra 1,7 DTI 2003, full 
option, adusă recent, impecabilă. 
0741245282, 0746302533. (000080)
lVând Renault Clio Simbol an fab. 
2004, consum 4,5 motorină, 27.000 
km reali, bord, geamuri electrice, 
oglinzi electrice, aer condiţionat, în-
chidere centralizată, comenzi audio la 
volan, jante Mg, proprietar, preţ 8700 
E, negociabil. Accept variante. Tel. 
0745965872. (000074)
lVând Berlină Dacia 2002, impecabi-
lă, metalizată. 0743155177. (000076)
lFord Mondeo Turnier, 2,0 TDI, ABS, 8 
airbag, IPS, geamuri electrice, AC, ar-
gintiu. Tel. 0788403585. (000077)
lMercedes 124 Diesel 1989, Audi 
80 turbo Diesel 1990, impecabile. 
0746302533. (008669)
lVând Super Nova 2002, ireproşabilă. 
466102, 0740892059. (008665)
lMercedes C 220 Combi, 2002, full 
option, variante. Tel. 0743428761. 
(008659)
lFord Mondeo, 2002, full option, 
negru, adus recent. Tel. 0743428761. 
(008659)
lBerlină 2003, alarmă, închide-
re, 22.000 km, 126 mil. negociabil. 
0740174922. (000098)
lDacia 1990, 5 trepte, 27 mil. nego-
ciabil. 0743296045. (000100)
lVând Aro 234, 1984 sau schimb cu 
Dacia. 824374. (008690)
lVând Opel Astra Caravan 2001. 
Accept variante auto. 0722267132. 
(008690)
lSkoda Fabia Sedan 2002, 7600 E 
şi camion MAN 12.192, 9500 E. Tel. 
0722244746, 0741244746. (9712147)
lDacia 1997, închidere, alarmă, case-
tofon, 65 mil. 426150. (008715)
lRover 75 Limousine 2000 TDI, an 
2000, full options, variante auto. 
0722511494. (008706)
lVând Ford Focus 1,8 TDI din 2001 
argintiu metalizat, full options, impe-
cabil, unic proprietar. Tel. 0742915089. 
(008700)
lSuper Nova 2003, urgent, impecabi-
lă. 0744786209, 471629. (000115)
lVând Espero alb, 1996, full electric, 
alte îmbunătăţiri, 150.000 km, preţ 
3900 E negociabil. Tel. 0745319811. 
(000113)
lVând Opel Astra an ´99, full op-
tion, 6400 E negociabil, variante. 
0740797852. (000114)
lVând Ford Focus din 2002, Diesel, 
full option variante. 0745519526. 
(000114)
lAstra 2002, full option, impecabilă. 
0746189965. (000108)
lVând Dacia Solenza Confort an fab. 
iulie 2004. 0742432356. (000190)

lPassat 2001, 2002, 2003 recent 
aduse, impecabile. Tel. 0742070902. 
(000108)
lDacia Berlină 2003, impecabilă, fru-
moasă. Tel. 0722697999. (000108)
lDaewoo Leganza CDX full op-
tion, instalaţie gaz. Tel. 0742909794. 
(000109)
lVând Matiz 2004, în garanţie, 4500 E. 
Telefon 0745259660. (008725)
lVW Passat 2002, 1,9 TDI, full options, 
recent adus, 11700 E. 0788200947. 
(008723)
lVând Ford Mondeo, 2001, TDDi, 
115 CP, 8 airbag, AC, CD, ABS, EBD, gri 
metalizat, preţ neg. Tel.0745008765, 
0723262266. (008717)
lUrgent! Megane Scenic '98, 5.000 E 
neg., variante, Dacia Break, '96, 55 mil. 
neg. Telefon 0742425284. (000124)
lBMW 520 D, 155 cp, 2002, Germania. 
Tel. 0742504332. (008740)
lVând Dacia Nova 1999, 58.000 km, 
culoare auriu metalizat, vopsea origi-
nală, 70 mil. 0744200711. (000133)
lVând Cielo ´99 linie audio Sony, 
jante, GPL, alarmă. Tel. 0746554197. 
(000134)
lVând Mercedes Cobra 1980 cmc. 
Telefon 0745833490. (008737)
lVând Dacia Nova 1997. Rel. la tel. 
315694, 0723657750. (008731)
lVând  Mercedes 190, an fabricaţie 
1990 Diesel, negociabil. 0744626812. 
(008733)
lVând Volkswagen Golf 4, 1.9 TDI, 
fab. 2003. Tel. 0744196200. (000145)
lCielo Executive martie 2003, unic 
proprietar, 6500 E, negociabil. Tel. 
0722533246, 325533. (000149)
lVând Cielo Executiv GPL, 2001. Tel. 
0745345277. (008754)
lPredau contract Mercedes E 500 4 
Matic, 310 cp, 5000 cmc, full option, 
piele, computer bord, distronic, cli-
matronic, limitator de viteze, DVD, CD. 
Tel. 0745076316. 
lOpel Vectra 1,6 i, ´92, preţ convena-
bil. 0740491617. (000155)
lDaewoo Cielo 1,5, 2001, impecabil. 
0740491617. (000155)
lVW Bora 2002, 1,9 TDI, 5 zile în 
ţară, superbă, variante. 0746114867. 
(008771)
lVând Dacia 1300 TLX din 1989. Tel. 
425737. (000160)
lBMW 320 Diesel 2000, full option, 
piele, variante. Tel. 0788264949. 
(000165)
lDacia Solenza Scala 1,4i, 2004, aer, 
geamuri, jante, eleron, carte servi-
ce, unic proprietar. Tel. 0788264947. 
(000165)
lVând Opel Vectra 2001 turbo 
Diesel 130 cp, preţ negociabil. Tel. 
0723396441. (008780)
lVând Super Nova şi Break ambe-
le din 2002. Accept variante auto. 
0746206019, 496577. (000171)
lVând Super Nova, septembrie 2002, 
echipată taxi + licenţă, preţ negociabil. 
0740050179, 0720330629. (000173)
lVând Opel Astra 1,7 DTI, an 2001, 
full, negru, negociabil. Rel. tel. 
0744455470. (008785)
lCielo Executive 2001, unic proprie-
tar, full option, 5950 E. 0740300515. 
(000179)
lSolenza Scala 2003 metalizată, full, 
5500 E. 0740300515. (000178)
lOpel Vectra Caravan  1997, full op-
tion, 6150 E. 0743479290. (000178)
lVW Bora Variant 1,9 TDI extra full op-
tion, 9300 E. 0740300515. (000178)
lOpel Astra Sedan 1,7 DTI full option 
recent adus. 0743479290. (000178)
lEspero 1997 instalaţie GPL, 4500 
E. 0746114867. (008771)
lDaewoo Cielo ́ 97, alb, proprietar, full 
option. Tel. 0745205305, 0741946721. 
(008789)
lVând caroserie izotermă pentru 
Papuc 2 locuri. Tel. 0740556070. 
(008792)
lTractor U 650, semănătoare păioa-
se, plug, stelată, 100 mil. negociabil. 
0744550269. (000182)
lRenault  Twingo 2002, full, alb, 
4999 negociabil. 0744276807, 494190. 
(000185)
lVând Daewoo Espero, motor 1800, 
GPL, alarmă, casetofon CD, piese 
schimb motor, preţ  4600 negociabil. 
Telefon 0747565565. (008797)
lVând Ford Transit 1998. 0745957051. 
(008798)
lAduc la comandă piese auto second 
hand din Italia. 0745957051. (008798)
lProprietar vând Dacia Supernova 
Clima 2002, superîntreţinută, 
carte garanţie. Tel. 0722966800. 
(000084)
lProprietar vând Cielo. 0741113737. 
(000091)
lVând Matiz E din 2003. Tel. 
0744625140. (9708841)
lVând Dacia Papuc carosată, 0 km. 
Tel. 0744625140. (9708841)
lVând tractor + plug, stare foarte 
bună. Telefon 332101. (008834)
lDacia 1310, 1984, taxe la zi, funcţio-
nală, 13 mil. negociabil. 0741178687, 
451287. (008825)
lVând Cielo ´95, full options, condi-
ţie foarte bună, preţ negociabil. Tel. 
0740196635. (000194)
lVând autoturism Dacia 1310, an 
1989, bleu, toate taxele la zi. Tel. 
0743402613, 315620. (008810)
lVând Super Nova an 2002, proprie-
tar, echipată taxi, negociabil. Telefon 
0740692981. (000205)

lVând Dacia 1310, an fab. 1988, sta-
re bună, preţ 17 mil. negociabil. Tel. 
0740264417. (000209)

lVând Ford Transit, an fab. 1997, preţ 
negociabil. Tel. 0745079674. (008841)
lVând break 1998, gri metalizat, 
75 mil. lei negociabil. 0721203449, 
462463. (008741)
lVând Dacia an 1981, preţ 13 mil. 
Telefon 0740682057. (008837)
lVând Audi 100 cc, an ´88, 2300 cmc, 
preţ 2700 E negociabil, variante. Tel. 
0740682057. (008837)
lVând VW Passat, an 2000 TDI V6, 
2500 cmc, impecabil, preţ negociabil. 
Tel. 0740682057. (008837)
lVând Dacia Nova an fab. 2000, preţ 
negociabil. Tel. 488225, 0743624505. 
(00241)
lFord Transit persoane 1998, 7000 
E. Tel. 479375, 0743017282. (11.05EX-
T149)
lOcazie! WL Sharan 2001, full op-
tion, climatronic, ESP, ABS, preţ nego-
ciabil sau variante. Tel. 0742906806. 
(000246)
lVând Renault Megane II (Sedan) an 
XII 2003. Tel. 0744234110. (000249)
lDacia ´96, roşie, primul proprietar, 
vopsea originală, preţ negociabil 65 
mil. 0740196114. (008869)
lDacia Break 2002, 11.000, Dacia 1990, 
2.000. 310981, 0745166908. (008874)
lOpel Astra 2002, 1,7 DTI, adus din 
Germania de 5 zile, absolut impeca-
bil, 7.130 E. Tel. 414664, 0742679933. 
(000272)
lAstra Caravan 1,6, 1993, 3650 E, ne-
gociabil. 0723510566. (000282)
lProprietar Dacia Break 1998, albă, 60 
mil. 310254, 0740548258. (000286)
lVând Dacia Berlină 1997, 55 mil. Tel. 
0744322288. (11.05CS50)
lVând tractor U 650, an fab. 1990, 
cauciucuri noi, motor st stare foarte 
bună + remorcă auto 7t, disc, prăşitoa-
re, preţ negociabil. Tel. 0743266482. 
(007737)
lBMW 520i, 2004, extra full, vari-
ante auto. 0745318829. (008661)
lBMW 320 Diesel, 2002, full op-
tions, impecabil. 0745318829. 
(008661)
lRenault Megane 2003, 1,6i, full 
options. 0745318829. (008661)
lProprietar vând Dacia Super Nova 
Clima 2002, super întreţinută, carte 
garanţie. 0722966800. (000084)
lOpel Vectra 1,6 1993, ABS, ser-
vo, închidere 4500 E, impecabil. 
0744502929, 334183. (008697) 
lVând motor cutie Cielo Executive. 
0744502929, 334183. (008697)
lBreak ´99, metalizat, unic proprietar 
CD. 321738, 0741136701. (008713)
lVând Berlină ´98, proprietar, urgent. 
0746687668, 473892. (008714)
lVând Berlină ´97, metalizată, unic 
proprietar. 0746888837, 0745627531. 
(008714)
lBMW 520 D, 2001, toate opţiunile, 
12.700 E, variante. Tel. 0745607440. 
(008705)
lDacia Berlină 1998, bord CN, foarte 
bine întreţinută, instalaţie GPL, ca-
setofon Alpine + 4 boxe, impecabilă, 
accept verificare service, albastru me-
talizat, 78.000.000 neg. 0722755113. 
(00126)
lDacia Berlină, 1998, de garaj, 36.000 
km, bej metalizat, proprietar, accept 
service, 73.000.000. 0747406830. 
(000126)
lOpel Astra 2.0 DTI, 2002, AC, gea-
muri şi oglinzi electrice, adusă foarte 
recent în ţară, preţ avantajos, variante. 
0743409533. (000150)
lVând/schimb Matiz 2002 cu Cielo 
sau altă marcă, eventual ofer diferen-
ţă. 0741340452. (008480)
lVând Opel Omega ireproşabil, insta-
laţie GPL, 95 mil. negociabil, variante. 
0746225428. (009685)
lVând Super Nova 2002, 3200 E. 
Telefon 0744334142. (008174)
lVând  Dacia  1310, an fab. 1990, 
preţ 22 mil. negociabil. Telefon 
0745430090. (000216)
lVând Fiat Croma şi Aro 243. Tel. 
0746039325. (008821)
lVând Dacia Break 1997, albă, pro-
prietar, 52 mil. 0721059208. Exclus in-
termediari. (008896)
lVând Dacia 1304 Papuc 2 locuri, 
necarosată, înmatriculată noiembrie 
1999, preţ 85 mil. negociabil. Rel. 
0741079888. (008888)
lDacia ´99 albă, proprietar. Tel. 
0740301444. (008650)
lVând Nova 1997. Tel. 472746, 
0745252571. (008660)
lDacia Papuc ´99 tracţiune faţă, un 
singur proprietar, vopsea originală, 
preţ negociabil, variante. 0740196114. 
(008870)
lFiat Regata an 1986, benzină. Tel. 
416208. (000232)
lVând Dacia Break 2002, garaj, im-
pecabilă, unic proprietar. 430938, 
0740030048. (9708843)
lVând Cielo 1996, preţ 3600 E. Tel. 
0742070932, 0788299143. (000250)
lVând Dacia Break 1991. Telefon 
0741026064, acasă 441721, după ora 
19.00. (009952)
 lLogan Preferance 2005, 800 km, 
geamuri electrice, airbag, 6000 E fix. 
0745609128. (008915)
lOpel Zafira 2002, full option, 10.500 
E. 0745609128. (008915)
lVând Espero an fabricaţie ´97, stare 
f. bună, preţ 4200 E. Tel. 0748121922.  
(008909)

lVând Dacia 1310, an 1986. Telefon 
0744630651. (008803)
lBerlină 1998 impecabilă, bord CN, 
radiocasetofon Panasonic. 319621, 
0745782357. (008901)
lVând Renault 19 injecţie, cataliza-
tor, livrat prin Cip Bucureşti-Uzinele 
Renault, proprietar direct, fabricat 
1993, bord 8900 km, TXL, aer condi-
ţionat, încălzire dirijată extensie post 
automat casetofon revers, caroserie 
anti-corozivă, închidere centraliza-
tă, anvelope Michelin T 180. Telefon 
435423. (000137)
lBMW 316i, 1900 cc, an 2000, climă 
11.000 E, negociabil, variante auto. 
Tel. 0741622685. (008908)
lVând VW Passat Kombi an fab. 2002, 
1900 cmc, impecabil, preţ negociabil. 
0744388415, 0742082965. (000316)
lBMW 320 D fab. 2002 recent adus, 
full option, deosebit. 0788182375. 
(008885)
lDacia Berlină 1993, impecabilă 
şi Dacia Papuc 1307, 4 locuri, deo-
sebită, fab. 1998. 0747759728. 
(008885)
lVând Logan Laureate, avantajos. 
Telefon 0744398706. (008902)
lCielo 1995, închidere, aer condiţio-
nat, 3700 E. 474222. (10/05CS61)
lCielo Executive, 2000, AC, unic pro-
prietar, 5800 E. 474222. (10/05CS61)
lFord Fiesta 1994, 3000 E negociabil. 
474222. (10/05CS61)
lOpel Astra 2002, unic proprietar, 
8100 E. 474222. (10/05CS61)
lOpel Vectra 1997, vopsea originală, 
6400 E. 474222. (10/05CS61)
lVW Passat 2002, Diesel, full, 12.000 
E. 474222. (10/05CS61)
lVând/dezmembrez VW Golf 1, 
1980, 2 uşi, înmatriculat. 0744224271. 
(11.05EXT159)
lFord Mondeo, motorină, 1997, ac, 
jante, 5450 E. 0746452670. (000329)
lDacia 1310, 1992, 3500 lei, negocia-
bil. 474222. (10/05CS61)
lDacia 1997, bord CN, 6000 lei, nego-
ciabil. 474222. (10/05CS61)
lDacia 2000, vopsea originală, 9500 
lei, negociabil. 474222. (10/05CS61)
lDacia 2004, vopsea originală, 12.800 
lei, negociabil. 474222. (10/05CS61)
lVând Aro camionetă 1998. 
0745230226. (9712312)
lVând Tico 2001 cu instalaţie GPL. 
0744526371. (9712312)
lCedez  contract Matiz, an fab. 2004, 
impecabil. 0743351136. (000344)
lVând BMW 320 D, 2002, climă, 6 air-
bag, xenon, mag. 6 CD, full el., 14.300 
negociabil. 0742111793. (000343)
lPapuc 1998, carosat, omologat, per-
fectă stare, radiat, 74 mil. 0744831083, 
465341. (008935)
lVând Cielo an fab. 2000, impecabil. 
0743351136. (000345)
lVând Volkswagen Passat TDI, 131 
cp, 6 vit. fabric. 2002, cumpărat 
din România, preţ negociabil. Tel. 
0722601284. (000347)
lVând Opel Astra DTI an 2003 adus 
recent Germania, 9850 E, negociabil. 
Tel. 0747037760. (000346)
lOpel Astra 2,0 DTI, an 2002, recent 
adus, full options. Telefon 0722599947. 
(000350)
lFord Transit, lung, înălţat, an 2001, 
2,4 TDI, 125 cp, de marfă, preţ 9700 
E cu TVA inclus. Tel. 0722599947. 
(000350)
lVând Dacia ´99, proprietar, ITP, 2007, 
linie audio LG, gri metalizat, insonori-
zată. 0745244001. (000364)
lCedez avantajos leasing Skoda 
Fabia Sedan, 1,2 HTP, an 2005, 10.700 
km. Tel. 0720530883. (000363)
lProprietar vând Cielo 1995, decem-
brie, metalizat, vopsea originală, 4100 
E fix. 0745486421. (000362)
lFord Probe 2.0 1993, neînmatri-
culat, cutie automată defectă. Tel. 
0742599535. (000371)
lVând Mercedes Sprinter 313 CDI, an 
fabricaţie 2000, 17 locuri cu licenţă în 
oraş, preţ negociabil. Tel. 0788183430. 
(000379)
lVând Dacia 1310, an fab. 1996, pro-
prietar, impecabilă, preţ 67,5 mil. 
Telefon 0740470283. (000378)
lVând Dacia 1998, impecabilă, vopsea 
originală, proprietar. Tel. 0747453544. 
(000374)
lAducem maşini din Germania la 
comandă, preţuri excepţionale, se-
riozitate maximă. Tel. 0722859978. 
(000382)
lSolenza Diesel 2004 unic proprietar, 
38.000 km bord. 323693, 0723942934. 
(000383)
lVW Bora an 2000, 1,9 TDI 140 cp, 6 
trepte Syncro full fără piele, 132.000 
km, carte service. 0722916769, 414201. 
(008940)
lVând VW Sharan 7 locuri, 2001, 
preţ negociabil. Telefon 0745520111. 
(008954)
lDacia Super Nova Clima 2002, 
40.000 km, carte service, pro-
prietar, garaj. Tel. 0723302914. 
(008955)
lUrgent! Audi A4, 1,6, an 1998, ABS, 
computer bord, climatronic, geamu-
ri, oglinzi electrice, alarmă, închi-
dere, linie audio originală, 6 boxe, 
consum 6,5%, impecabilă, preţ 7600 
E. Rog seriozitate. Tel. 0743990512. 
(008958)
lVând Dacia ´99, GPL, înch. centrali-
zată, alarmă. 0723823242. (008959)
lDacia Berlină 1997, proprietar, impe-
cabilă. Tel. 0740188447. (008962)

lVând Dacia Solenza an fabricaţie 
2003, km bord 41.000, aer condi-
ţionat, geamuri electrice, 5500 E. Tel. 
0740797456, 0745857447. (008963)
lVând Fiat Punto ELX 16V, 2002. 
0723380381. (000393)
lVând Cielo Daewoo an 1997, full op-
tion proprietar, toate taxele la zi, su-
perofertă, variante Dacia + diferenţă. 
Tel. 0744518578. (008979)
lVând Dacia 1996, proprietar. Tel. 
465827, 0742955779. (000397)
lCielo 1997 full option impeca-
bil, albastru indigo, 4500 E. Tel. 
0740560516.
lCielo 1996 full option, impeca-
bil, verde metalizat, 4150 E. Tel. 
0742730615.

SC vinde utilaje agricole, utila-
je industriale şi piese de schimb 
noi şi sh cu facilităţi la cumpă-
rare. 0724403668, 0745543834, 
0745815518. (9712166)

VW Passat 1998, 1,9 TDI, 90 cp, 
foarte performantă, ieftină. Tel. 
0744924951. (9712144)

Vând VW Passat 2003, TDI, full, 
piele, Berlină. Tel. 0747521099. 
(000221)

Cielo GLE decembrie 1997, full op-
tions, instalaţie gaz omologată şi 
piese schimb noi. Tel. 0723235310. 
(008957)

lCumpăr Dacia, Cielo, Opel, orice sta-
re. 334183, 0744502929. (007039)
lDacia 1985 - 2000 - plata imediat. 
426150, 0742757503. (006819)
lCumpăr Dacia, Cielo, Super Nova, 
Solenza. 327857, 0747683369. 
(009897)
lCumpăr Dacia pentru dezmembrări. 
Tel. 0745483762, 418430. (008516)
lDacia 1985-2004, plata pe loc. 
451473, 0722291062. (008118)
lCumpăr Dacia 1310, 15-20.000.000. 
310602, 0740239520. (000101)
lCumpăr Daewoo, Cielo, Matiz, ava-
riate, defecte. Telefon 0744375844. 
(08/05/ext.42)

lOfertă specială maşini de spălat, fri-
gidere, televizoare color, audio, video, 
telecomenzi 160.000 lei. Reducere 
1.000.000 sau cadou Tv color, audio, 
video sau DVD. Preţuri 500.000-
4.000.000. Calitate garantată. Rate. 
Tel. 316914, 0744853712, strada Nae 
Leonard, vizavi bloc C6. (10.05MR09)
lVând/cumpăr/schimb telefoane mo-
bile. Decodez. 464877, 0745088879. 
(9705254)
lNOU! BIM ELECTRONIC oferă pro-
duse electrocasnice noi la preţuri 
second hand, tv color diagonala  55 
cm la 360 RON, maşină de spălat auto-
mată 800 rot/min la 760 RON, MAX 
TV peste 300 programe româneşti şi 
străine. RATE ÎN MAXIM 15 minute la 
sediul firmei. Tel. 315965. (11.05MR08)
lVând  calculator şi monitor plat LG în 
termen de garanţie, preţ negociabil. 
0723331719. (009990)
lVând telefon mobil Motorola A 
925 MP3 player, MPEG 4, ecran mare, 
GPS, cască bloototh, 2 baterii. Tel. 
0788403585. (000078)
lDVD Sony. 0741488204. (008826)
lCalculator Pentium complet 
6.500.000 negociabil. 0744700227. 
(000284)
lVând orgă Roland VA 76. Tel. 426215, 
0747996625. (008755)
lVând copiator Canon NP 7161, A4-
A3 nou. Tel. 0741606109. (9708854)
lLaptop P4, procesor 2600. Tel. 
0745607440. (008704)
lVând  frigider 240 l, an fab. 1995, sta-
re perfectă 500 RON, negociabil. Tel. 
476385, 0742784236.  (008861)
lVând sistem AMD Sempron 2600+ 
convenabil. Telefon 0747522679. 
(000300)
lVând maşină de spălat Alba Lux, 
inox, chitară electrică Yamaha, difuzor 
Celestion 100 W, Flanger, staţie com-
pact. Tel. 0745471307. (000298)
lVând rotopercutor profesional 
Bosch. 475116. (000341)
lFriteuză cartofi, firme luminoase. 
0740089594. (000334)
lVând congelator 7 sertare. Tel. 
430620, seara. (000377)
lVând telefon mobil LG-U 8330. Tel. 
0745431142. (000373)

Vând TV plasmă Grundig Top dia-
gonală 107 cm, nou, sigilat. Tel. 
0723730328. (008361)

Neo Soft Computers vinde calcula-
toare noi şi sh, preţuri promoţiona-
le. 410014. (11.05PC02)

Vând foarte convenabil combină 
Arctic. Tel. 432838. (000311)

lMulti Games 5 plăci şi aparate Poker. 
Tel. 0788210844. (08.05ext179m)

lVând societate SRL. Tel. 418217. 
(008906)
lVând cântare balanţă semiautomată 
10-15 kg Sibiu şi râşniţă cafea pt. ma-
gazin. Tel. 0740187346. (008918)
lVând utilaje panificaţie: cuptor ita-
lian, cernător, divizor, maşină modelat 
rotund, maşină modelat lung, leagăn, 
malaxor spiral nou, climatizor, dospi-
tor. 0744627817. (9712308)
lVând miere albine, polifloră, tei, 
rapiţă, 70.000, salcâm 120.000. Tel. 
835595, 0744314422, 493937, distribu-
ţie la domiciliu. (006236)
lVând brutărie dotată. 0744627817. 
(9712308)
lVând garaj Micro 19, zona Liceul 
Economic. Tel. 0742558338. 
(000349)
lVând avantajos canapea şi raft cărţi. 
Tel. 493870. (008953)
lSC vinde din stoc utilaje second 
hand de tâmplărie şi prelucrare a 
lemnului, piese de schimb aferente 
acestora şi accesorii mobilă. Telefon 
0744505665. (9712374)
lVând aragaz Zanussi 3 ochiuri, 
nou, nefolosit, garanţie 2 ani. Tel. 
0721530839. (000394)

lCumpăr diverse antichităţi. Tel. 
0239633180, 0744601105. (007229)
lCumpăr cereale, plata pe loc, minim 
20 tone: grâu, porumb, orz, mazăre, 
rapiţă, floare, soia. 0743988843. (11/
05/CS/31)
lCumpărăm de la domiciliu fier vechi 
şi calorifere, plata imediat. Telefon 
434066. (9712293)
lCumpăr navete 1/12, litru. Telefon 
0788316417. (000121)
lCumpăr bolţari, BCA, fier, ciment, 
nisip. 0724569497. (000135)

lOfer  împrumut garanţie imobiliară. 
Tel. 0746582761. (008550)
lSC Romunivers SRL primeşte cola-
boratori pentru activitatea de taxi. Tel. 
0744613120. (9708896)
lOfer  împrumut 10.000 RON, ga-
ranţie imobiliară. Tel. 0745637013. 
(11/05CS06)

Societate japoneză-americană 
sistem de vânzări MLM cau-
tă colaboratori. 0748836149, 
0726083718. (009834)

lSC Rareş SA Folteşti convoacă 
Adunarea Generală a Acţionarilor în 
ziua de 14.12.2005, ora 12.00 cu urmă-
toarea ordine de zi: iniţierea procedurii 
de lichidare administrativă; revocarea 
Consiliului de Administraţie şi alege-
rea unui nou consiliu; raportul comi-
siei de cenzori; diverse. (9712302)

lGăsit Brak German 5-7 ani. Telefon 
0740845916. (0000052)
lPierdut  diplomat în zona 
Siderurgiştilor cu acte. Cine îl găseşte 
este rugat să sune la tel. 418648, după 
ora 19,00, sau la tel. 0721969943. Ofer 
recompensă mulţumitoare. (008876)
lPierdut titlu de proprietate Hilohi 
N. Niţă, Hilohi Şt. Neculai, nr. 6612-69/
1991. Se declară nule. (9712303)
lPierdut titlu de proprietate Hilohi N. 
Niţă, nr. 6612-69/1991. Se declară nul. 
(9712304)
lPierdut carnet student pe numele 
Bordeianu Florentina. Se declară nul. 
(9712354)
lPierdut foaie parcurs nr. 261298, 
data 15.11.2005, auto BR-11-WMT. Se 
declară nulă. (9712356)
lPierdut act de concesiune nr. 286. Se 
declară nul. (9712369)
lPierdut certificat de proprietar SIF 
Moldova eliberat pe numele Cruglea 
Larion. Se declară nul. (9712367)
lPierdut asigurare auto pe numele 
Dumitraşcu Mihail-Dănuţ. Se declară 
nul. (9712367)
lPierdut poliţe Astra, astfel: 
RCA2715866, 2715867, 2715869, con-
tract 766637, 766638, 766639, medica-
le: MD05GL 080754, MD05GL 077563. 
Se declară nule. (9712314)
lPierdut carnet student Breabăn 
Nicolae. Se declară nul. (9712316)
lPierdut legitimaţie Mittal Steel, 
Luncaşu Emilian. Se declară nulă. 
(9712372)

Vânzãri
Diverse

lVând încărcătoare frontale, sti-
vuitor, plăci vibratoare, compre-
soare de aer pe şasiu şi plug cu 3 
brazde - import Germania. Telefon 
0744539210. 
lVând garaj, Micro 19. Telefon 
0721124933. (008952)
lPomi fructiferi Pepiniera Lieşti. 
0236/821796, 0745327444. (005887)
lVând cositori 1.65. 85, greble, met. 
300, 400, 600, 800 l., freze, pluguri SPC 
4, 6, 8, cultivatoare, combinatoare, 
discuri, noi import. Garanţie 12 luni. 
0744211762. (008808)
lVând S.U.P. 29-31, discuri reversibile 
2, 3, 4, 5 cormeni, SPC 8, prese, tocăto-
ri, tractoare import. Aduc la comandă 
orice utilaj. 0744211762. (008808)
lBaloţi lucernă, ultima coasă, calitate 
excepţională. 0723611164. (008027)
lElectropalan nou cu cărucior 1 t. Tel. 
0745772604, 0239631497. (007974)
lVând şi închiriez motostivuitoare 
1,5-5 t. Telefon 0742709768. (008352)
lVând porci 110-130 kg. 0723205944. 
(008390)
lSC vinde raft frigorific cu perdea de 
aer, masă-casă de marcat, poartă ac-
ces autoservire, cărucioare şi coşuri 
PVC. Rel. la tel. 461900, 0740405088. 
(9712159)
lVând cuptoare patiserie, pizza, baie 
gogoşi, maşină turat foitaj, hotă mare, 
mese. 0744597224. (008406)
lVând 2 sobe încălzire petrol. Tel. 
411881, 0721198817. (008606)
lVând purcei. Telefon 325767. 
(000088)
lVând pui Caniche, deosebiţi. Tel. 
811029, 0726209552. (008664)
lVând plasmă TV sau variante auto. 
0747517214. (008688)
lVând garaj în Micro 13B lângă ANL. 
Tel. 0723626445. (000122)
lVând combină Claas Dominator 96 
în perfectă stare de funcţionare. Tel. 
0745370412. (000125)
lVând urgent baloţi mari de lucernă şi 
grăsuni rasă (35 kg buc.). 0722362585. 
(000152)
lVând urgent mese şi scaune tip bar. 
0726239283. (000152)
lVând casă de marcat taxi. Tel. 
0744657441. (008758)
lVând disc agricol. 474357, 
0744785637. (008769)
lVând servantă 2 fotolii, vitrină, masă 
12 pers. mică. Telefon 0747588139. 
(000177)
lVând cuptor 3 vetre pe gaz. Tel. 
0740556070. (008790)
lSC vinde la superpreţul de 2.200.000 
lei/mc BCA (TVA inclus), asigurând şi 
transportul în jud. Galaţi. Tel. 496643, 
0744513860, 0745858353, depozit 
Coşbuc nr. 276.  (11.05EXT96)
lVând prefabricate (chesoane) cu 
dim. 5,0x1,0x0,18 m = 7 buc. Telefon 
0722738732. (009796)
#####

Vând cameră frig Zanussi din pa-
nouri, agregat frig pentru cameră 
Zanussi, vitrine pernă aer (Orneg), 
etc. în perfectă stare de funcţiona-
re. Tel. 0722614105. (9708876)

#####
  lVând mese şi scaune din lemn, o 
masă plus patru scaune, 500.000 lei. 
Tel. 0741326535. (11/05BC532)
lVând masă de biliard, cântar balan-
ţă, râşniţă de cafea pt. magazin. Tel. 
0745785942, 0722957603. (008814)
lVând motor barcă Jhonson 10 CP, 
preţ 600 E. Tel. 0740264417. (000210)
lCântar piaţă 10 kg. Telefon 
0741488204. (000222)
lVând scoabe casă. Telefon 327494. 
(008840)
lVând pix Magic, ideal pentru elevi 
şi studenţi comozi. Tel. 0741762555. 
(000240)
lGratis, pisicuţe rasă europeană 10 
săptămâni, vaccinate. Telefon 463899. 
(11.05EXT148)
lVând sau închiriez garaj nou Micro 
17. Tel. 0727321619. (008879)
lVând birou stejar urgent. Telefon 
0746061122. (000281)
lGaraj, Domnească, 21 mp, acte, 
lângă Mioriţa, 88 mil. negociabil. 
0744700227. (000283)
lVând porumb. Tel. 0741798665. 
(006031)
lVând urgent societate + casă marcat 
Datecs MP 55. 0747599551. (009738)
lVând curci 10-15 kg. 0745309644. 
(009910)
lVând  maşină de spălat Alba Lux 
şi masă 12 persoane. Tel. 475139. 
(008897)
lVând loc veci Cimitirul Eternitatea. 
434332, 0726142995. (000130)
lVând oi prăsilă. 0744774987. 
(008275)
lVând vacă Holstein. 413775. 
(000106)
lVând palton stofă, haină piele, cojoc, 
toate nr. 54/I, aur dentar 7 g, tacâmuri 
alpaca. Telefon 434282. (000237)
lVând colţar bucătărie nou şi TV co-
lor. Tel. 0747706977, 435645, după ora 
17,00. (008910)Ar
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SC GALFINBAND SA 

GALAŢI 

produce şi comercializează din stoc 
sau la comandă tablă în foi zincată 

sau neacoperită.

- grosimi max. 2,5 mm;
- lăţimi max. 1500 mm;
- formate uzuale sau pe bază de comandă. 

Relaţii la tel. 0236833121, 833101; fax 0236449777.
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Se află rePede...
Mică Publicitate zilnic
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Str. Domnească Nr. 68

Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate
care solicită publicarea unor anunţuri la rubricile:
-LICITAŢII -LICHIDĂRI -CONVOCĂRI (Adunări generale) 
-CITAŢII (Chemări în judecată) trebuie să prezinte la 
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iMPortant!

Comemorãri

Decese

Au încetat din viaţă 
pe 23.11.2005

1. Nicoară Argentina - 83 ani
2. Mehotin Corina - 71 ani
3. Istrate Gheorghe - 96 ani
4. Guţu Georgeta - 75 ani
5. Adămiţă Paraschiva - 72 ani
6. Vasile Ştefan - 71 ani
7. Alexe Costică - 65 ani

lS-a scurs un an de când a plecat din-
tre noi cel care a fost DRĂGAN MIRCEA. 
Cu dor şi durere în suflet, mama, suro-
rile, nepoţii. (000317)
lCu durerea pe care timpul nu o va 
şterge reamintim că astăzi se împli-
nesc 7 ani de când scumpul nostru 
soţ şi tată CĂLIN EUGEN s-a stins din 
viaţă. Dumnezeu să te aibă în paza Sa. 
(000325)

###
CHRISTIAN COMPANY - LIDER 
servicii FUNERARE complete! 
RATE, pensionarii 5% REDUCERE. 
NON-STOP! 320700, 0745781785, 
magazin vizavi McDonald’s. (11/
05/PC/01)

### 
##

NOVOMATIC, 461123, servicii fune-
rare, transport urban, interurban, 
MAGAZIN, parter,   bl. Turn , vizavi  
Sala Sporturilor-Bazinul Olimpic. 
(10/05/BC/523)

##
####

Eternitatea SRL oferă sicrie, trans-
port, modele deosebite, la cele 
mai mici preţuri în rate, str. Tecuci 
nr. 54. Tel. 317367, 0740465005. 
(10.05IV119)

#####
lA plecat dintre noi, după o chi-
nuitoare suferinţă, draga noastră 
bunicuţă MAFTEI GREACA, cea care 
şi-a crescut copiii şi nepoţii cu mul-
tă iubire. Chiar dacă eşti în dreap-
ta Tatălui vei fi mereu şi în inimile 
noas tre. La revedere! (000207)
lFamilia este profund îndurerată 
de încetarea din viaţă, fulger, a soţu-
lui şi tatălui ŞTEFĂNIŢĂ GHEORGHE. 
Înmormântarea are loc astăzi, 24 
noiembrie, ora 12.00, la Cimitirul Sf. 
Lazăr. (008804)
lCu durere în suflet anunţăm înce-
tarea din viaţă a celei care ne-a fost 
mamă şi bunică NICOARĂ ARGENTINA, 
83 ani. Corpul neînsufleţit este depus 
la  Biserica Vovidenia. Înmormântarea 
astăzi 24.11.2005, ora 12.00 la Cimitirul 
Eternitatea. Familia. (0003291)
lCu tristeţe şi profundă durere în su-
flet, anunţăm dispariţia fulgerătoare 
dintre noi a celei care ne-a fost cum-
nată, 

MAXIM MARINELA, 
un om cu inimă mare, căreia îi vom păs-
tra o veşnică vie amintire. Dumnezeu 
să te odihnească în pace. Cu regret 
fam. Maxim Geta şi Costică. (008891)
lSincere condoleanţe cuscrului 
Nicoară Dan pentru decesul mamei. 
Fam. Buluc. (000375)

lA plecat dintre noi pe drumul fără 
întoarcere, fără să-şi ia rămas bun, 
cumătrul nostru AMĂRICĂI VIOREL. 
Sincere condoleanţe. Fam. Basalic. 
(008914)
lSuntem alături de familia Dudău la 
greaua încercare suferită de pierderea 
tatălui PETRE AUREL. Dumnezeu să-l 
odihnească. Fam. Munteanu. (008911)
lDupă o lungă suferinţă a ple-
cat dintre noi cea care a fost GUŢU 
GEORGETA. Înmormântarea astăzi 24 
nov. ora 14.00 la Cimitirul Eternitatea. 
Dumnezeu să o odihnească în pace. 
Vivi şi Vasile. (000313)
lTrist rămas bun alesei şi devotatei 
prietene prof. CICI ICHIM la plecarea în 
lumea veşniciei. Din toată inima con-
doleanţe fiului greu încercat. Sanda 
Ungureanu. (000312)
lÎn copilărie priveam împreună 
spre cer să descoperim fiecare stea. 
De acum vom privi singuri la steaua 
care va străluci în memoria lui tataia 
PETRICA ION. Dumnezeu să te odih-
nească în pace. Nepoţii. (000307)
lE dureroasă clipa despărţirii de 
dragul nostru soţ şi tată PETRICA 
ION, com. Băleni. Ne rugăm ca Bunul 
Dumnezeu să-ţi răsplătească în ceruri 
suferinţa datorată bolii şi dragostea 
pe care ne-o purtai. Dumnezeu să-l 
ierte! (000307)
lCu adâncă durere în suflet anunţăm 
stingerea din viaţă a celei care ne-a 
fost soră, cumnată şi naşă ARGENTINA 
NICOARĂ, preoteasă. Nu o vom uita 
niciodată. Fratele Venuş Nic. Tătaru cu 
familia. (000335)
lColectivul de cadre didactice de la 
Şcoala Gimnazială Nr. 10 „Petre Ţuţea” 
Galaţi este alături de dna învăţătoare 
Dudău Florentina la durerea pricinuită 
de decesul tatălui. Sincere condolean-
ţe. (000354)
lColegii de la SC Energo Bet Service 
SRL sunt alături de Veveriţă Trandafir 
la greaua suferinţă pricinuită de 
dispariţia prematură a surorii sale. 
(9712359)
lColectivul Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Galaţi este alături de dl ins-
pector şcolar general adjunct Mitică 
Dudău şi de familia domniei sale, în 
greaua încercare a trecerii în nefiin-
ţă a socrului. Sincere condoleanţe! 
(000385)
lÎn aceste momente triste suntem 
alături de prietenii noştri Florentina şi 
Mitică Dudău la dureroasa despărţire 
de tată. Sincere condoleanţe! Fam. 
Bobocea. (000384)
lCu durere o conducem pe ultimul 
drum pe cea care a fost presbitera 
NICOARĂ ARGENTINA. Dumnezeu să 
o ierte. Familia Enachi. (000369)
lSuntem alături de colegul nostru 
Mehotin Nicolaie în momentele grele 
pricinuite de pierderea mamei sale, 
după o lungă şi grea suferinţă. Sincere 
condoleanţe: Biroul Inventariere SC 
Apaterm SA. (000387)
lRegretăm mult trecerea fulgerătoa-
re  în eternitate a iubitei noastre 

ADĂMIŢA PARASCHIVA, 72 ani. 
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i dea 
lumină veşnică. Familia. Înhumarea 
va avea loc vineri 25 nov. la Cimitirul 
Cătuşa. (000398)
lPios omagiu celui care a fost colegul 
şi prietenul nostru VELEV GHEORGHE. 
Dumnezeu să-l odihnească. Familia 
Grigore. (008984)

####
Cabinet de consultanţă înfiinţează, 
modifică acte societăţi, reprezintă 
în instanţă pe litigii de muncă şi 
comerciale, oferă asistenţă în do-
meniul resurselor umane. Telefon  
0742223638. (9712224)

####
#######

PROCONSULT  înfiinţează societăţi, 
600 lei, modifică acte constitutive. 
499267, 0744124925. (9711901)

########
lZugrăveli, faianţă, rigips, parchet, 
calitate şi seriozitate. Tel. 0742005072. 
(11.05IV137)
lTâmplărie aluminiu termopane pla-
se tânţari preţuri minime pentru ex-
trasezon. Tel. 417280. (9711840)
lSC amenajări interioare execută lu-
crări la standarde europene. Detaliul 
face diferenţa. Garanţii, calitate, pro-
fesionalism. 0744177571, 499814. 
(9712297)
lReparaţii frigidere, congela-
toare la domiciliu, garanţie. Tel. 
0742170898, 462212. (009610)
####

Cabinet de consultanţă specializa-
tă înfiinţează, modifică societăţi, 
obţine autorizaţii. Telefon  432613, 
0722282050. (9712188)

####
lElectrician autorizat execut instalaţii 
electrice, găuri hote. Tel. 0742006953. 
(9708805)
lFinisaje interioare, tencuieli, glet, 
var, rigips. Tel. 0741128712. (008668)
lTaxi Otopeni, Băneasa, Bucureşti, 
confort, seriozitate. 0744295593. 
(008692)
lAsigur tractări auto 1 leu/km. Tel. 
0742038550. (008698)
lCursă superrapidă Italia supercon-
fort, preţ bun, max 3 persoane serioa-
se. Tel. 0740504638. (000116)
lExecutăm zugrăveli, gresie, faianţă, 
parchet, tencuieli, placări rigips, poli-
stiren. Tel. 0747850911. (008724)
lLucrări rigips, gresie, electricitate, 
convenabil. 475949, 0740999006. 
(000141)
lAmenajări gresie, faianţă, rigips, zu-
grăveli, ieftin, repede. Tel. 0747079755. 
(000140)
lFamilie calificată zugrăvim, ta-
petăm, gletuim, faianţăm. 422115, 
0745501587. (008745)
lRaşchetez, şlefuiesc, lăcuiesc par-
chet, calitate, seriozitate. 0741408705. 
(008744)
lTransport persoane intern, preţuri 
minime. Tel. 0743188677. (008756)
lInstalaţii electrice, reparaţii, mon-
taje. Tel. 0744657441, 0722392766. 
(008757)
lZugrăveli, faianţări, glet, tencuieli, 
rigips, sanitare. 317902. (000061)
lSC Parchet lemn masiv, recondiţio-
nare, comercializare, şlefuire, lăcuire, 
scule ultraperformante. 0745636418. 
(9711623)
lExecut lucrări hidroizolaţie şi cură-
ţări subsoluri la preţuri avantajoase. 
497637, 0741742826. (008820)
lIeftin şi rapid! Amenajări inte-
rioare, zugrăveli lavabile, faianţări. 
0747530458, 446671. (008824)
lExecutăm zugrăveli, raşchetăm par-
chet, cercevele. 421865. (008842)
lExecutăm zugrăveli, rigipsări, par-
chet lamelar. 411174. (000231)
lTransport marfă, Ford Transit, 12 
mc. Telefon 0723196944. (008843)
lAmenajări interioare, gleturi, zu-
grăveli, faianţări, instalaţii electrice, 
rigips. Tel. 0741477790. (000245)
lTransport persoane: Italia, Franţa, 
Spania, Portugalia la destinaţie. Tel. 
0721293867, 0746210541, 0261770036. 
(11.05EXT89)
lCurse Bucureşti (Otopeni) în ţară şi 
extern, persoane + bagaje oricând, 
eficient. Tel. 0745625870. (000266)
lSparg, decupez pereţi, rapid, pla-
chez faianţă, calitate, avantajos. 
0726989382. (000258)
lContabil autorizat, evidenţă conta-
bilă, declaraţii. 311546, 0745550936. 
(9711858)
lVerificări metrologice apometre în 
laborator autorizat 8 lei/apometru. 
SC Metrotehnic SRL, str. Domnească, 
bl. Ialomiţa. Telefon 497333. (10/05B-
C487)
lRate!!! Tâmplărie aluminiu PVC, ca-
litate. 312166, 324235, 0742350310. 
(10/05/BC/525)
lOfer sonorizare pentru orice ocazie, 
maxim 1000 waţi. Tel. 0742086688. 
(008644)
lExecutăm izolaţii, placări rigips, zu-
grăveli. Tel. 0743783967, 0746098616. 
(008875)
lGresie, faianţă, zugrăveli lava-
bile. Tel. 488632, după ora 17.00, 
0744918909. (11.05EXT152)
lParchetar, maşini cu aspirator. 
Calitate germană. 0722572590, 
0746530602. (008847)
lSpargem beton, găuri hote. 
0740606591. (008808)
lAmenajări interioare, tâmplărie Al 
şi PVC, materiale construcţie trans-
port gratuit, jaluzele verticale, rulouri 
exterioare, construcţii metalice. Tel. 
0744793226. (000324)
lEchipă de profesionişti execută 
amenajări interioare, zugrăveli, pla-
cări rigips, gresie, faianţă, tencuieli, 
şape zidării. Tel. 422397, 0743583844. 
(000326)
lTaxi! Bucureşti şi în ţară, 2 mil. lei. 
Tel. 0742438610, 451276. (000367)

lFaianţări, zugrăveli, tencuieli rigips, 
reduceri manoperă. 0742649914. 
(000327)
lExecutăm lucrări de zidărie, ten-
cuială, gresie, faianţă, zugrăvit. Tel. 
0720508044, 0746580710. (008919)
lMontez instalaţii sanitare, maşini de 
spălat, calorifere. 479752, 0744599515. 
(008930)
lMontaj centrale, obiecte sani-
tare, scurgeri separate. 476076, 
0722294373. (008945)
lScări interioare  din lemn masiv, pre-
ţuri atractive. 0727317023. (008937)
lZugrăveli, rigipsuri, faianţări, dul-
gherie, fierarbetonist, parchet, case 
de la temelie, negociabil. 0747864814. 
(000386)
lFirmă, convenabil servicii menaj 
în zilele stabilite de dvs. Telefon 
0722261255. (000389)
lElectrician autorizat Renel execut in-
stalaţii. 327829, 0746045199. (008974)

Transport marfă 2 t, autorizat, con-
venabil. 0744570595. (9712075)

Transport marfă (mobilă) în ţară 
1,5-2,5 t, 8000 km. Tel. 0744325696, 
0741740693. (008651)

lProfesoară meditez la matematică 
orice nivel. Reuşită garantată. Telefon 
319267. (008207)
lCentrul de pregătire Homer orga-
nizează cursuri de limba engleză; 
franceză  pentru orice nivel şi orice 
vârstă, inclusiv şcolari. Pregătire pt. 
examenele Cambridge/Dalf; grupe 
mici, materiale avizate, profesori cu 
experienţă. Tel. 415606. (008774)
lMeditez spaniolă, italiană, orice ni-
vel. 465631, 0744382453. (000021)
lMatematică III-VIII. Tel. 323470, 
0745417851, 0722746035. (008851)
lRomână, engleză, franceză, bacalau-
reat, capacitate. 465631, 0744382453. 
(000020)
lÎnvăţătoare recapitulări, teme zil-
nice, eficient, garantat. 0740339252. 
(008738)
lMeditez avantajos lb. franceză cls. II-
VIII. Telefon 0744231770. (000306)
lProfesoară de matematică, cu ex-
perienţă, meditez avantajos V-XII. 
Telefon 463932. (000322)
lMeditez matematică şi economie 
eficient şi cu rezultate. Tel. 472245, 
0747437074. (008934)

Prestãri
Servicii

Meditaþii

lFotografii, filmări deosebite, realiza-
re, copiere CD, DVD. Calitate, profesio-
nalism. Telefon   0745232054.
lFilmări profesionale, videoclip, 
fotografii, avantajos. Tel. 324844, 
0743549525. (008776)
lElectrician execut, repar, modific 
instalaţii electrice pentru case, apar-
tamente, vile. 0741114619, 481686. 
(008943)
###

INTERMEDIA comercializează şi 
execută în rate HIDROIZOLAŢII 
TERMOSUDABILE la cel mai avan-
tajos raport preţ/calitate. 435746, 
0788249810. (10.05BC528)

###
#######

RATE FĂRĂ GIRANT!!! Tâmplărie 
aluminiu, PVC, geam termopan. 
312166,  324235, 0722437530. 
(10.05BC525)

######
####

TÂMPLĂRIE ALUMINIU cu geam ter-
mopan şi AMENAJĂRI INTERIOARE. 
Rate, garanţie. 490277, 0745922235. 
(10.05BC529)

###
lConfecţionăm la comandă uşi, fere-
stre din PVC, aluminiu cu geam termo-
pan, zidărie balcoane, jaluzele vertica-
le, rulouri exterioare. Tel. 0745499831, 
826661. (9711753)
lTaxi (Opel) Galaţi-Bucureşti 
(Otopeni). 0723921304, 444235. 
(007317)
lFilmări video, DVD, CD, Muzică 
nunţi (DJ), Fotografii. 320159, 
0744533119. (00673)
lSC PROSOLAR confecţionează 
tâmplărie PVC (uşi) interioare, fere-
stre, balcoane la cele mai mici pre-
ţuri. Tel. 471446, 320441, 0745516410. 
(9711851)
#######

Transport marfă intern şi in-
ternaţional 1,5-3,5 t, 12-30MC. 
0744785636. (9712074)

#######
###

HIDROIZOLAŢII cu materiale per-
formante, garanţie, rate. 490277, 
0745922235. (10.05BC529)

###
lSocietate autorizată asigură reverifi-
care metrologică, apometre, 145.000 
lei/apometru. Relaţii la magazin 
Climaserv Micro 21 (lângă Agenţia 
Loto). Tel. 473026, 0741203377. 
(10.05BC530)
########

TÂMPLĂRIE PVC GEALAN. 
GARANŢIE 5 ANI. 490277, 
0745922235, 0788716365, 
0727089951. (10.05BC529)

#######
########

Constituiri societăţi, cesiuni, 
consultanţă, autorizaţii. 498739, 
0742803025. (9711927)

#######
lRAPID ŞI AVANTAJOS! Construcţii, 
amenajări interioare, tâmplărie alumi-
niu cu geam termopan. 0740019962, 
491879. (10.05IV118)
lReparaţii frigidere, congelatoa-
re, maşini  spălat automate, domi-
ciliul clientului, garanţie. 496406, 
0722421075, 0741984870. (008467)
lSonorizări, filmări video, fotogra-
fii, 1 mil. diferite ocazii. Tel. 452671, 
0743042562. (007419)
lReduceri 20% tâmplărie aluminiu şi 
PVC, închideri balcoane, spaţii comer-
ciale, hale, amenajări interioare. Tel. 
479910, 0788242278. (9711845)
lIEFTINE! EXECUTAŢI SINGURI 
JALUZELE VERTICALE. 0236414728. 
(9711904)
lCEA MAI IEFTINĂ TÂMPLĂRIE 
DIN ALUMINIU ŞI PVC. 0236414728. 
(9711904)
lExecut lucrări interioare, electrice, 
faianţă, gresie, zugrăveli. 0740098243. 
(009673)
lRepar, modific mobilier, uşi, ferestre. 
462432, 0740852292. (9712247)
lDJ muzică nunţi, botezuri, ani-
versări. Tel. 0745208723, 315568. 
(008463)
lMontez parchet lamelar 70.000 mp, 
lambriuri rigips 10.000 mp şi zugrăveli 
lavabile 3 mil. camera, gresie, faian-
ţă 150.000 m scafe diferite modele. 
0742514940, 0740542937. (009890)
lReparaţii frigidere, computere, 
maşini de spălat automate, domi-
ciliu, garanţii. 471743, 0741523857, 
334137. (008527)
lExecutăm amenajări interioare, 
apartamente la cheie. Asigurăm cali-
tatea! 0742036387, 322659. (009940)
lSpargem, decupăm beton rapid. 
0742036387, 322659. (009941)
lCurse Bucureşti şi în ţară. Tel. 
0745607440. (008703)

După o lungă şi grea suferinţă 
anunţăm cu durere plecarea din-
tre noi a celei care a fost vecina 
noastră 

MIHOTIN CORINA. 

Dumnezeu să o odihnească. Sincere 
condoleanţe familiei. Locatarii bl. 
C4, Mazepa 1. (000330)

Neluţu şi Titel Brenoaie sunt alături 
de Nicu şi Dan la greaua suferinţă 
pricinuită de moartea mamei lor 
MIHOTIN CORINA. Sincere condo-
leanţe. (000331)

Cu durere în suflet anunţăm dece-
sul mamei şi surorii mele dragi 

DUMITRAN MARIA. 

Înhumarea azi 24.11.2005, corte-
giul va pleca din str. Zânelor nr. 13. 
Cu regrete imense, Guţă Vasilica, 
Marius, Florin, Nina şi familia. 
(000333)

M-ai părăsit fără să-mi spui un 
cuvânt, mama mea cea dragă. 
Nu te voi uita niciodată. Cu du-
rere în suflet pentru mama 

DUMITRAN MARIA. 

Cu regret imens fiul tău Petrică. 
(000332)

Cu profund regret anunţăm trece-
rea prematură în nefiinţă a celui 
mai bun naş şi prieten GHEORGHE 
VELEV. Întotdeauna vei avea un loc 
în sufletele noastre. Adio, prietene, 
Dumnezeu să te odihnească. Finii 
Carla, Maria, Puşa şi Marius Manu. 
(000381)

Cu sufletele pline de durere şi cu 
ochii plini de lacrimi anunţăm tre-
cerea în nefiinţă a celui mai bun 
soţ şi tată 

AMĂRICĂI VIOREL, 44 ani. 

Nu te vom uita niciodată. 
Înmormântarea va avea loc astăzi, 
24 noiembrie, ora 13,00, la Cimitirul 
Cătuşa. (008973)

lDe 2 ani dragostea nostră ţine aprin-
să în eternitate candela neuitării pen-
tru cel mai bun soţ, tată şi bunic 

CRIHANĂ ŞTEFĂNACHE. 
Nu te vom uita niciodată!  Soţia, 
Maria, fiica Mariana, ginerele Ionel şi 
nepoatele Oana, Luminiţa şi Beatrice. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
(008890)
lAu trecut 9 ani de la plecarea în veş-
nicie a soţiei mele 

ŞTEFANA ELENA (NUŢI) 
POPESCU. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nu 
te voi uita niciodată! Soţul. (008892)
lRegrete şi durere pentru cel care a 
fost 

SOARE DUMITRU,
soţ, tată şi bunic. Un omagiu şi la crimi 
la împlinirea unui an de la deces. Soţia, 
copiii şi nepoata. (000290)
lA trecut un an de la decesul celui 
care a fost

DRĂGAN MIRCEA.
 Cu regret mama şi surorile. (000104)
lFie ca dragostea noastră s-o înso-
ţească mereu şi să-i lumineze drumul 
în eternitate celei mai iubite mame 
şi bunici, IOANA ELEFTERIU. Dor ne-
mărginit şi recunoştinţă veşnică la 10 
ani de la dispariţie. Cornelia, Fănică şi 
Ionuţ Constantinescu. (000163)
lCu sufletele îndurerate anunţăm 
împlinirea unui an de când a plecat pe 
drumul fără întoarcere cel care a fost 
soţ, tată, socru şi bunic pe care nu-l 
vom uita niciodată, ANDREI VASILE. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Familia. (008948)

Pios omagiu, lacrimi şi durere 
la cei 6 ani de la decesul soţului 
drag, ec. ŢOCU  ION. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. Rodica

lSe împlineşte un an de când scum-
pul nostru 

SOARE DUMITRU 
a trecut în nefiinţă. Un pios omagiu 
şi o lacrimă pentru sufletul lui bun. 
Dumnezeu să-l odihnească. Rudele 
apropiate.
lDe-ai fi trăit 56 ani ai fi împlinit, dar 
cum soarta crudă te-a răpit dintre noi 
nu putem decât să ne rugăm pentru 
odihna veşnică, să-ţi aprindem o lu-
mânare, să-ţi aducem o floare şi s-o 
udăm cu lacrimi amare. Din tot ce-a 
fost nu au rămas decât amintirile şi un 
nume scris pe cruce, 

CONSTANTIN FLORICĂ. 
Angela şi Ovidiu Constantin. (008947)

Amintiri dureroase, zile triste şi la-
crimi de dor pentru bunul nostru 
soţ, tată şi ginere, prof. dr. 

CĂRUNTU MIHAIL, 
plecat de 6 ani de lângă noi. 
Dumnezeu să-i odihnească sufle-
tul generos. Familia.(000309)

Soţia şi fiica comemorează un an 
de la trecerea în nefiinţă a celui 
care a fost 

POHARIU DUMITRU (BICU). 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. (000303)

Celor care l-au cunoscut pe 

VASILE SZABO 

le amintim că pe 22.11.2005 s-au 
împlinit 2 ani de când Dumnezeu 
ne-a despărţit, lăsând în urmă sin-
gurătate, multă durere şi un dor 
nemărginit. Dumnezeu să te ierte, 
SILE, şi să te odihnească în grădina 
Raiului! Soţia şi familia. (008923)

Cu durere în suflet şi cu ochii plini 
de lacrimi şi cu aceeaşi durere pe 
care timpul nu o poate şterge, via-
ţa îşi urmează cursul vieţii, iar noi 
rămânem cu sufletele  îndurerate, 
după scumpa mătuşă 

MAXIM MARILENA (NELA) 37 ani. 

Dumnezeu să te odihnească. Fam. 
Toma Mihai, Ioana şi nepoţelul 
Sabin. (008904)
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Se află rePede...
Mică Publicitate zilnic

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00 Sâmbătă: 8.00 – 12.00 
Str. Domnească Nr. 68

Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate
care solicită publicarea unor anunţuri la rubricile:
-LICITAŢII -LICHIDĂRI -CONVOCĂRI (Adunări generale) 
-CITAŢII (Chemări în judecată) trebuie să prezinte la 
ghişeele de Mică Publicitate o adresă, în original, cu:
- Antetul firmei; Numărul de înregistrare; Datele de 
apariţie solicitate; Textul înaintat spre publicare; 
Semnătura autorizată; Ştampilă.

iMPortant!
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Publicitate

                                                                                                     
 
 

FORMARE ÎNGRIJITORI COPII 
SC STENTOR SRL Gala i cu sprijinul UNIUNII EUROPENE i în parteneriat cu 
Asocia ia Na ional  Mutual  România - Fran a „Louis Pasteur Dej” - Filiala Br ila 
încheie proiectul “Formare îngrijitor copii în baza standardului ocupa ional”. 
Proiectul a fost finan at din fondurile UNIUNII EUROPENE prin programul 
PHARE 2002 - Dezvoltarea resurselor umane i a constat în organizarea a dou  
cursuri de calificare gratuite în ocupa ia „Îngrijitor copii la domiciliu”, în perioada 
aprilie-noiembrie 2005. 
Bugetul proiectului a fost de 44611 € din care contribu ia UNIUNII EUROPENE 
este de 42350 €, iar contribu ia SC STENTOR SRL a fost 2261 € . 
Obiectivul realizat al proiectului îl constituie 55 de persoane calificate în 
ocupa ia de ”Îngrijitor copii la domiciliu” cu dobândirea competen elor specificate 
în standardul ocupa ional i plasarea pe pia a muncii a 15 % dintre acestea.                      
Grupul tin  a fost format din 56 persoane care au îndeplinit urm toarele condi ii:  

omeri de lung  durat  din Gala i;      
nu sunt cuprin i într-o alt  form  de înv mânt; 
corespund din punct de vedere psihologic profilului ocupa ional „Îngrijitor 

copii”. 
Principala activitate a proiectului a fost instruirea cursan ilor, sus inut  de 
urm toarele activit i:  

consiliere i îndrumare profesional ; 
consiliere i instruire pentru începerea unei afaceri; 
promovarea proiectului i diseminarea rezultatelor proiectului. 

Închiderea oficial  a proiectului va avea loc în data de 24.11.2005, ora 12,00, la 
sediul societ ii din Gala i, str. Stadionului nr. 7, (în incinta Clubului de Tenis 
ICMRS).  
Informa ii suplimentare se pot ob ine de la dna Mihaela M r cine tel./fax 
0236.466.183; 0722.270.639; e-mail office@stentor-consulting.ro. 
 

 
Proiect finan at de 
UNIUNEA EUROPEAN  

Uniunea European  acord  României expertiz  i sprijin financiar în vederea
preg tirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa i Sapard.
Sectoarele beneficiare variaz  de la dezvoltare regional  i sprijin pentru IMM,
pân  la inves ii în infrastructura de mediu i transport, i dezvoltare rural .
Suma anual  total  a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele
trei programe este în cre tere de la cca 660 de milioane de Euro în 2003 la
peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizat
de autorit ile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finan elor
Publice.

Comunicat de pres

47
Joi

Talon valabil
pentru perioada

21 - 27 noiembrie

În atenţia consumatorilor 
captivi casnici de gaze naturale

Revenim la solicitarea noastră privind necesitatea în-
cheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, 
cu prevederi conforme reglementărilor în vigoare. Numai 
deţinând un contract valabil, puteţi fi siguri de respecta-
rea drepturilor dumneavoastră, altfel existând riscuri în 
ceea ce priveşte furnizarea gazelor naturale.

Vă aşteptăm în următoarele 10 zile la sediul nostru din 
str. Mihai Bravu nr. 10, de luni până vineri între orele 9,00-
15,30. Relaţii suplimentare puteţi obţine la telefoanele 
460206, 460607. 

Persoana de contact Bantes Mariana.

Felicitãri

Matrimoniale

lFie ca viaţa să-ţi ofere tot ce e mai 
bun şi mai frumos pe lume. „La mulţi 
ani!”, scumpa noastră Sofia Măstăcan, 
la împlinirea frumoasei vârste de 38 
ani parcurşi pe cărările vieţii. 

Noi îţi urăm sănătate, fericire alături 
de soţul Lucian şi fiul Marius-George. 
Cu drag nepoţii, părinţii, sora, fratele 
şi cumnata. (000072)

lCăsătoriţi-vă cumpărând revista 
Matrimoniale, chioşcul Potcoava, 
Mazepa. (9711747)
lDoamnă divorţată doresc domn 42-
43, serviciu şi locuinţă, maşină. Sunaţi 
0747588139. (000176)
lDomn, 53 ani, doresc relaţii intime 
doamnă 43-53 ani pentru căsătorie. 
Telefon în provincie (ţară) 335609, 
după orele 18,00-20,00. (008805)
lDomniţelor stabile financiar, ma-
xim 38 ani, care doresc simbioza per-
fectă a unei relaţii deosebite, domn 
atletic, iubitor de frumos. Telefon 
0726917860. (000267)
lRalco matrimoniale pentru doamne, 
domni şi domnişoare. 415902. (07/05/
ext.39)
lBătbat drăguţ, înalt, sufle-
tist, îmi caut jumătatea. Telefon 
0747522679.(000299)
lTânăr doresc relaţie discretă de dura-
tă. Numai SMS 0729241203. (000390)

lAgromec Suceveni vinde la licitaţie 
vineri, 25.11.2005, ora 10.00, o hală 
reparaţii situată în sat Găneşti, com. 
Cavadineşti. Licitaţia are loc la sediul 
societăţii. (9712357)
lSpitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, 
str. Ştiinţei nr. 117, organizează selec-
ţie de oferte de preţ pentru achizi-
ţionarea de: ulei de motor auto, cod 
CPSA:2320.18, ulei compresor cod 
CPSA:2320.18.   Criteriul de adjudecare 
este preţul cel mai mic. Termenul-li-
mită pentru depunerea ofertelor este 
data de 30.11.2005, ora 11,00. Relaţii su-
plimentare la tel./fax 460207. (11.05ex-
t160m)
lÎn temeiul art. 157 alin (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 5  decembrie 2005 ora 11,00 
se vor vinde  la licitaţie următoarele 
bunuri mobile, proprietatea debitoru-
lui Clubul de fotbal „Oţelul” Galaţi cu 
domiciliul fiscal în localitatea Galaţi, 

str. Anghel Saligny, nr. 2, CF 14385110.  
Denumirea  bunului mobil descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale 
şi privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul) 1. Două porţi fotbal 
din duraluminiu 7x2; cod 50110 (pere-
che). Preţul de evaluare sau de pornire 
a licitaţiei, exclusiv TVA, este de RON 
4.089. Cota TVA/neimpozabil RON  777. 
2.Tabelă electronică, schimb jucători. 
Preţul de evaluare sau de pornire a lici-
taţiei, exclusiv TVA, este de RON  1.193. 
Cota TVA/neimpozabil RON 227. TOTAL  
Preţul de evaluare sau de pornire a lici-
taţiei, exclusiv TVA, este de RON 5.282. 
Cota TVA/neimpozabil RON 1.004. 
[ Cota de taxă pe valoarea adăuga-
tă pentru vânzarea bunurilor mobile 
este.../neimpozabilă în conformitate 
cu prevederile art. 128 alin (3) lit. (B) 
din Legea nr. 571/2003 privind codul 
fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 
4 alin (3) din Normele metodologice 
de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor  bunuri să înştiinţeze  
despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vân-
zare. Cei interesaţi în cumpărarea bu-
nurilor sunt invitaţi să prezinte până 
la termenul de vânzare sau, în cazul  
vânzării prin licitaţie, până în ziua pre-
cedentă termenului de vânzare: ofer-
te de cumpărare; în cazul vânzării prin 
licitaţie; dovada plăţii taxei de parti-
cipare, reprezentând 10 %  din preţul 

de pornire a licitaţiei;  împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofer-
tant; pentru  persoanele juridice de 
naţionalitate română, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat 
de oficiul registrului comerţului; pen-
tru persoane juridice  străine actul de 
înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane  fizice române, copie 
de pe actul de identitate; dovada emi-
să de creditorii fiscali că nu au obliga-
ţii fiscale restante, urmând să se pre-
zinte la data stabilită pentru vânzare 
la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa ju-
decătorească competentă, în termen 

de 15 zile de la comunicare sau luare 
la cunoştinţă, în conformitate cu pre-
vederile art. 168-169 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, 
cu modificările şi completările ul-
terioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri  de executa-
re silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la se-
diul Administraţiei Finanţelor Publice 
Galaţi, situat în str. Brăilei nr. 33 la etaj 
5, camera 510 sau la telefon 490008, 
interior 2142. (11.05EXT167m)

Licitaþii
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Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Galaþi 
Str. Domneascã nr. 191, Galaþi;  Tel.: 0236/412262; fax: 0236/415151;  e‑mail: ajofmgl@ galati.astral.ro.

Bursa
locurilor de muncã

S‑a întâmplat
pe 24 noiembrie

FilmelaTV
24 noiembrie
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Fondat 
   1989Fondat 
   1989

[[[

Glume Glume

Vasile Ghica
redactie@viata‑libera.galati.ro

Cernavodă      1 cm – 14 cm
Hârşova 108 cm – 10 cm
Brăila   165 cm –   5 cm

GALAŢI  165 cm – 5 cm
Isaccea  129 cm – 2 cm
Tulcea  111 cm – 1 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 23 noiembrie 2005

Viaþa Horoscop

TV Galaþi
canal propriu

LocalTV
24 noiembrie

Express TV
canal propriu

TV Galaþi
Prima TV

Mega TV
canal propriu

Cinema
18 ‑24 noiembrie

Scorpion
23 octombrie ‑ 21 noiembrie

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

Vãrsãtor
20 ianuarie ‑ 18 februarie

Fecioarã
23 august ‑ 21 septembrie

Balanþã
22 septembrie ‑ 22 octombrie

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Capricorn
22 decembrie ‑ 19 ianuarie

24 noiembrie

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Rac
22 iunie ‑ 22 iulie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

Virgil Guruianu
redactie@viata‑libera.galati.ro

Ştirile Mega TV de luni până vi‑
neri  orele: 18,30 ‑ 19,00 şi  21,00 
‑ 21,30.

Central: Curierul 2 (transporter 2). Orele 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 

republiCa: Cărări întortocheate.  Orele 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

Ţiglina: Vocea morţii. Orele: 13,30, 15,30, 17,30, 19,30.

Cehov spunea că la 20 de ani fe‑
meile sunt şampanie, la 30 – coniac, 
iar după 40 – ulei de candelă.

[
‑ Unde a plecat soacră‑ta?
‑ A luat‑o spre Iad, secţia smoală.

[
‑ Vă rog să discutaţi cu procuro‑

rul şef!
‑ Dle, eu fără şireturi la pantofi nu 

discut.

1473 ‑  Ştefan cel Mare cu‑
cereşte cetatea Dâmboviţei 
(Bucureştilor) şi instalează ca 
domn pe Laiotă Basarab.

1632 ‑ Se naşte BENDICTUS 
(BARUCH de SPINOZA) 
(m.1670), filozof olandez.

1729 ‑ Se naşte A.V. 
SUVOROV   (m. 1800), coman‑
dant şi teoretician militar rus.

1816 ‑ Se naşte BARBU 
ISCOVESCU (m. 1854), pictor.

1843 ‑ Mihail Kogălniceanu 
ţine “Cuvântul de deschide‑
re al celui dintâi curs de is‑
torie naţională” la Academia 
Mihăileană din Iaşi. (Cu o zi 
înainte Ion Ghica inaugura, la 
aceeaşi Academie, “Cursul de 
economie politică”).

1864 ‑ Se naşte HENRI 
de TOULOUSE‑LAUTREC (m. 
1901), pictor francez.

1874 ‑ Se naşte JEAN BART 
(EUGENIU P.BOTEZ) (n.1933), 
prozator.

1902 ‑ Se naşte NICOLAE 
CREVEDIA (m. 1978), poet, 
prozator, laureat cu Premiul 
Societăţii Scriitorilor Români 
(1934).

1909 ‑ Se naşte ION SOFIA 
MANOLESCU (m. 1993), poet.

1912 ‑  Se naşte VICTOR 
ILIU (m. 1968), regizor, pe‑
dagog, publicist,  premiat la 
Karlovy ‑ Vary în anul 1956 
(filmul “La moara cu noroc”). 
A fost profesor de regie la 
Institutul de Artă Dramatică 
din Bucureşti; redactor‑şef al 
revistei “Cinema”, preşedinte 
al Asociaţiei Cineaştilor din 
România (1963‑1968).

1920 [ Încetează din via‑
ţă ALEXANDRU MACEDONSKI 
(n.1854), poet, prozator, dra‑
maturg, “unul dintre cei mai 
de seamă reprezentanţi ai 
liricii româneşti, promotor 
al simbolismului şi al tutu‑
ror tendinţelor înnoitoare în 
artă”, pe care le‑a propagat 
şi încurajat prin cenaclul său 
“Literatorul” şi prin revista 
“Literatorul” (1880‑1919) pe 
care a condus‑o.

[ Se naşte JORGE MISTRAL 
(m.1972), actor spaniol.

1927 ‑ Încetează din viaţă 
IONEL I.C. BRĂTIANU (n. 1864), 
om politic liberal, cel de nu‑
mele căruia se leagă Războiul 
pentru Întregirea neamului, 
Unirea de la 1918, Constituţia 
României din 1923.

1932 ‑ Se naşte DUMITRU 
CARABĂŢ, scenarist, distins 
cu Premiul ACIN în 1987 (pen‑
tru filmele “Vulcanul stins” şi 
“Cântec în zori”) şi premiat la 
Cannes în anul 1963 (pentru 
filmul “Codin”). Este auto‑
rul volumului “De la cuvânt 
la imagine”. În anul 2002 i‑a 
fost acordat Ordinul Naţional 
“Serviciul Credincios” în grad 
de Cavaler.

1939 ‑ Se formează un gu‑
vern în frunte cu Gheorghe 
Tătărăscu.

1941 ‑ Se naşte EMIL 
HOSSU, actor cu susţinută ac‑
tivitate la Teatrul Nottara; în 
film peste 30 de roluri.

1953 ‑ Încetează din viaţă 
I.E. TOROUŢIU (n. 1888), critic 
şi istoric literar, folclorist, tra‑
ducător.

1962 ‑ Încetează din via‑
ţă GEORGE GREGORIAN (n. 
1886), poet, laureat cu Premiul 
pentru poezie (1913, 1925), cu 
Premiul Societăţii Scriitorilor 
Români (1922, 1937).

1967 ‑  Încetează din viaţă 
G.C. NICOLESCU (n. 1911), isto‑
ric literar.

1974 ‑ Încetează din viaţă 
NINA FACON (n. 1909), istoric 
literar, eseist.

1977 ‑ Încetează din via‑
ţă VICTOR SLĂVESCU (n. 
1891), economist, membru al 
Academiei Române.

1986 ‑ Încetează din viaţă 
MIHAI FLOREA, teatrolog.

1994 ‑ Încetează din via‑
ţă GEORGE ALMOSNINO  
(n.1936), poet.

Calităţile dvs. ies la iveală 
atunci când este nevoie de 
o persoană care trebuie să 
ia decizii bune într‑un timp 
scurt.

Casandra

Nu reuşiţi să păreţi con‑
vins/ă de ceea ce vreţi să 
spuneţi. Din această cauză, 
mai multe lucruri încep să 
şchioapete.

Nimic nu vi se pare impo‑
sibil, mai ales că acum suferiţi 
de un surplus de energie. Ar fi 
bine să colaboraţi cu cineva. 

Sunteţi pus/ă la colţ şi pe 
drept motiv. Ştiţi însă cu si‑
guranţă că la un moment dat 
veţi avea toate argumentele 
ca să daţi oricui peste nas.

Cineva vrea să vă înveţe 
de bine, dar dvs. consideraţi 
că prea mult ajutor poate să 
strice, la un moment dat.

Găsiţi modalităţi noi de a 
dialoga cu persoanele care 
nu vă simpatizează. O bilă 
albă în contul dvs.

Ideile dvs. îşi găsesc câmp 
fertil, lucru care nu poate de‑
cât să vă bucure. Vă place să 
fiţi implicat/ă în lucruri im‑
portante.

Cine nu poate să vă înţe‑
leagă, mai bine şi‑ar căuta un 
alt partener de discuţie. Dvs. 
preferaţi azi să bateţi apa în 
piuă.

Bravaţi ori de câte ori aveţi 
ocazia şi poate că ar fi cazul 
să vă mai ştiţi lungul nasului. 
Unii se satură de atâta lăudă‑
roşenie.

Vă faceţi un nume bun în 
faţa colegilor prin faptul că 
sunteţi gata să îi ajutaţi ori 
de câte ori este nevoie de aşa 
ceva.

Remarcile dvs. sunt ascul‑
tate şi înţelese, iar dvs. puteţi 
să vă convingeţi zi de zi de 
progresele făcute de o anu‑
mită persoană.

Vă mulţumiţi cu puţin pen‑
tru că acesta este genul dvs. 
Schema nu poate continua la 
infinit, din cauze obiective. 

Papa preferă hainele de firmă
Papa Benedict al XVI‑lea pare să aibă gusturi foarte bune atunci când vine 

vorba de stilul său vestimentar. După cum informează Reuters.it, casele de modă 
preferate ale Suveranului Pontif sunt Prada şi Gucci, aceasta fiind concluzia la 
care au ajuns jurnaliştii istalieni, care l‑au urmărit îndeaproape pe Benedict al 
XVI‑lea, analizându‑i în amănunt stilul vestimentar. În plus, Sfântul Părinte pare 
dispus să renunţe la serviciile atelierului de croitorie care face veşmintele papale 
de mai bine de 200 de ani, preferând hainele create de croitorului său personal.

Click news/g.C.

Maşina 
Timpului 

SF, Sua, 2002)
pro tV, ora 20,15
Cu: guy pearce, Samantha Mumba, 

Jeremy irons. titlu original: the time 
Machine 

Bazat pe romanul omonim al lui H.G.Wells, 
noua versiune aduce la zi povestea matema‑
ticianului Alexander Hartdegen. După ce i 
se întâmplă o tragedie în familie, dorinţa lui 
de a se întoarce în trecut şi a‑l modifica se 
transformă în obsesie. Numai că maşina pe care o inventează îl duce cu 800.000 de ani în viitor în doar 
1,2 secunde. Omul de ştiinţă se trezeşte implicat în lupte pe viaţă şi pe moarte, într‑un dur conflict de tip 
vânat‑vânător.

Marele jaf al trenului
 
(aventură, anglia, 1979)
tVr 1, ora 21,30
Cu: Sean Connery, Donald Sutherland, lesley‑anne Down. titlu 

original: the First great train robbery
Un film de aventură în care îl veţi revedea pe James Bond‑ul scoţian, 

Sean Connery. Un formidabil trio actoricesc “pune la cale” celebrul jaf 
din 1855 al trenului care transporta aurul englezesc în Crimeea ruseas‑
că.

Necruţătorul
 
(western, Sua, 1992)
proCinema, ora 22,00
Cu: Clint eastwood (foto), gene Hackman, Morgan 

Freeman. titlu original: unforgiven
“Necruţătorul este un western negru, a cărui perspectivă sumbră este impusă de luciditate” ‑ Dana 

Duma ‑ 1993 (Noul Cinema). 

Fetele din Piaţa 
Spania

 (romantic, italia, 1997)
tVr 2, ora 22,15
Cu: romina Mondello, Vittoria belvedere, 

alice evans. titlu original: le ragazze di piazza 
di Spagna

Trei tinere frumoase, inteligente, întreprinzătoa‑
re şi foarte bune prietene. Nathalie este creatoa‑
re de modă, Fiamma (Vittoria belvedere) joacă 
într‑un serial TV de succes, iar Bianca are şansa de a 
deveni prezentatoarea de modă a unei firme renumite. 
Dar fiecare continuă să se confrunte cu probleme greu 
de rezolvat. Fiecare ştie însă că, atunci când îi este greu, 
poate conta pe ajutorul celorlalte prietene.

Persoanele interesate de ocu‑
parea locurilor de muncă vacante 
şi de înregistrarea ofertei de locuri 
de muncă vacante sunt aşteptate la 
noul sediu al AJOFM Galaţi, de pe 
strada Domnească nr.191 (Apollo) 
de luni până joi, între orele 
7,30‑14,00, intrarea C.

A.J.O.F.M.  GALAŢI PRIMEŞTE 
ÎNSCRIERI LA URMĂTOARELE 
CURSURI GRATUITE PENTRU 
ŞOMERI: administrator reţea cal‑

culatoare; administrator imobile, 
agent pază şi control, acces ordine 
şi intervenţie, brutar‑patiser‑pre‑
parator produse făinoase, bucătar, 
confecţioner produse textile, con‑
fecţioner tâmplărie din aluminiu şi 
mase plastice, cosmetică, dulgher, 
tâmplar, parchetar, evidenţă conta‑
bilă, fierar betonist  montator pre‑
fabricate, inspector resurse umane,  
instalator încălzire centrală,  limba 
engleză, lucrător în comerţ, lucră‑

tor social, măcelar, montator pereţi 
şi plafoane din gips carton, morar, 
operator calculatoare şi reţele, re‑
cepţioner distribuitor; sudor, zidar, 
pietrar tencuitor, maseur întreţine‑
re şi relaxare.

lista locurilor de muncă va‑
cante – 24.11.2005: administrator 
de reţea de calculatoare; agent co‑
mercial; agent pază, control acces, 
ordine şi intervenţie; agent recla‑

mă publicitară;  analist; barman; 
brutar; coafor; confecţioner asam‑
blator articole din textile; dulgher 
(exclusiv restaurator);  electrician 
în construcţii; electromecanic elec‑
troalimentare; faianţar; femeie de 
serviciu; fierar betonist; fochist la 
cazane industriale;   frizer; ingi‑
ner construcţii civile, industriale şi 
agricole; instalator apă canal; ins‑
pector (referent resurse umane) 

absolvent 2005, studii superioare; 
lăcătuş  construcţii metalice şi na‑
vale;  legător manual (în poligra‑
fie şi ateliere speciale); lucrător 
comercial; maistru construcţii ci‑
vile, industriale şi agricole; mani‑
chiurist; montator pereţi, plafoane 
gips carton; muncitor necalificat 
la demolări clădiri, zidărie mozaic, 
faianţă, gresie, parchet; muncitor 
necalificat pentru calificare la locul 

de muncă; operator confecţii ind. 
îmbrăcăminte ţesături, tricot., mat. 
sintetice;  operator confecţii îm‑
brăcăminte din piele şi înlocuitori;   
patiser; reporter; strungar uni ver‑
sal; sudor autogen; su dor electric; 
tehnoredactor; tâmplar universal 
(interviu la sediul AJOFM Galaţi pe 
30.11.2005, ora 12,00); tipograf‑ti‑
păritor; vânzător; zidar, roşar ten‑
cuitor; zugrav, vopsitor.

9,00 Obiectiv Express (r); 
9,30 Audienţa Express (r); 10,30 
Terminus; 11,00 Închiderea 
programului; 18,30 Obiectiv 
Express/Sport ‑ jurnal informativ; 
19,00  Muzică; 20,00 Alternative 
„Festivalul Constelaţii Dunărene” 
‑ talk‑show de Gabi Chifu; 21,00 
„Dreptul la copilărie” ‑ o emisiune 
de Simona Pasat; 21,30 Obiectiv 
Express/Sport ‑ emisiune infor‑
mativă; 22,00 Închiderea progra‑
mului.

Pune‑ţi mâinile 
pe şoldurile 
mele
 (comedie romantică, Franţa, 2003)
HbO, ora 20,00
Cu: Chantal lauby, Claude perron, Jean‑pierre 
Martins. titlu original: laisse tes mains sur mes hanches

Odile Rousselet e o actriţă bine văzută, chiar dacă nu chiar faimoasă. Atunci când Marie, fiica sa adoles‑
centă, îi spune că pleacă de‑acasă şi se mută cu iubitul ei, Guillaume, criza vârstei mijlocii se declanşează 
cu toată puterea. Totuşi, atitudinea ei începe să se schimbe atunci când îl întâlneşte pe Kader, un tânăr 
arătos care e proprietarul unui stand la un târg local.

7,00 Ora 7 dimineaţa; 9,00  
prim‑plan; 9,30  Ediţie specială 
(r); 10,00  Prima pagină; 10,10 Cu 
cărţile pe masă; 11,00 prim‑plan; 
11,05 Prima pagină; 11,30  Oraşul 
meu; 12,00 Brăila în direct; 12,30 
Gândul de seară;  13,00  prim‑
plan; 13,05  Prima pagină; 13,35 
Camera de râs;  14,00 Emisiune 
D.W.; 14,30 Farsele lui Jugaru; 
14,50 Prima pagină; 15,00 prim‑
plan; 15,30 Movie Planet; 16,00  
prim‑plan; 16,05  Prima pagină; 
16,20 Cartea profului de româ‑
nă; 16,30 Pledoarii turistice; 17,00  
prim‑plan; 17,10  Dosarele FBI; 
18,00 prim‑plan; 18,05 Emisiune 
D.W.; 18,30  prim‑plan; 19,00 
Oraşul meu; 19,30 Ediţie specială; 
20,00  Repere economice; 21,00 
Cartea profului de română; 21,05  
Audienţă la primar; 22,00  prim‑
plan; 22,30  Ediţie specială (r); 
23,00 Ora 7,00 dimineaţa.

7,00  Ora 7 dimineaţa; 18,30  
prim‑plan; 22,45 prim‑plan.

Ar
hi

va
 "V

.L
."



Telefoane Utile

Salvare  ‑ 961; 411000; 
426200
Ambulanţă non stop 
(VITAL MED) ‑ 462222
Pompieri ‑ 981;  ‑ 460441
Centrala Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie 
‑ 407000  
Poliţia Municipală 
‑ 412222
Poliţia Transporturi 
‑ 418460
Secţia 1 de Poliţie 
‑ 419966
Secţia 2 de Poliţie 
‑ 460854
Secţia 3 de Poliţie 
‑ 413400
Secţia 4 de Poliţie 
‑ 468490
Secţia 5 de Poliţie 
‑ 416945
Inspectoratul Judeţean 
al Poliţiei de Frontieră 
‑ 959
Centrul de prevenire şi 
consiliere antidrog 
‑ 934;  ‑ 461800
Jandarmi ‑ 956
Corpul Gardienilor 
Publici   ‑ 470617
Prefectură ‑ 312100
Consiliul Judeţului 
‑ 411099
Primărie ‑ 307799
Protecţia civilă ‑ 982; 
411456; fax ‑ 413219
Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Galaţi        
‑ tel. verde: 0800828674  
‑ 477900; fax: 325530
Garda de Mediu ‑tel. 
verde 0801010101 
(pentru încălcarea Legii 
Protecţiei mediului) 
Diverse:
S.C. ECOSAL PREST S.A.               
‑ 312282
Informaţii CFR  ‑ 460643
Autogara ‑ 412683
Agenţia CFR ‑ 472420
Serviciul Info LINE 
‑ 469000; 469005               
     
Deranjamente ‑
 intervenţii:
APATERM :  dispecerat  
‑ 311018, 473100/120;
 relaţii cu publicul  
‑ 473151 DISTRIGAZ 
SUD 
(Sucursala Galaţi) ‑ cen‑
trală ‑ 460206 ‑ dispece‑
rat  ‑ 460419 
ELECTRICA (Galaţi) ‑ 929;   
‑ 460500 (număr unic 
cu apel gratuit pentru 
toţi clienţii indiferent de 
zona de reşedinţă) 
‑ 460496/460474 (Galaţi) 
‑ 460488 (zona rurală) 
‑ 820159/820160 (Tecuci)
Spitale
De Urgenţă ‑ 315555
Municipal nr.1 ‑ 479401
Boli Infecţioase  ‑ 334022
De Copii ‑ 469100
Militar  ‑ 423938
TBC  ‑ 460712
CFR  ‑ 476716  
Interne ‑ 475768
Maternitatea Municipală 
‑ 413131 
Centrul de diagnostic 
şi tratament (fosta 
Policlinică Municipală) 
‑ 417941
Farmacii non‑stop:
Hygeia (vizavi de Spitalul 
Judeţean) ‑ 473013
Bayer Pharm 
(Siderurgiştilor)       
‑ 464542
Sensi Blu 
(fosta Librărie 
Centrală) ‑ 498135

www.vlg.sisnet.ro
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Vestă antiglonţ pentru câini
La Salonul Milipol din Bourget, Franţa, unde sunt prezentate echipamente 

high tech destinate protecţiei forţelor de ordine, cel mai bun prieten al omului 
nu este uitat: un fabricant german propune o vestă antiglonţ pentru câini. Acest 
echipament se află deja în serviciul armatei elveţiene, asigură Thomas Kühnlein, 
responsabil al societăţii Mehler, participantă la salonul mondial de securitate 
internă a statelor. Vesta, de trei kilograme greutate, protejează de asemenea 
împotriva loviturilor de cuţit, fiind disponibilă în şase mărimi. Aceste veste nu se 
vând en detail, iar preţul lor variază între 800 şi 1.000 de euro.

Click News

Iarba de Convolvulus arvensis 
‑ volbura, conţine rezine, convol‑
vulină, tanin, jalapină, vitamina 
C, substanţe minerale. Preparare: 
infuzie din jumătate de linguriţă 
de produs la o cană de apă clo‑
cotită. Se bea o cană pe parcur‑
sul unei zile. 

Indicaţii terapeutice: purgativ 
foarte bun, colecistokinetic; se 
utilizează în dischinezii biliare, 
constipaţii. 

Contraindicaţii: nu se supra‑
dozează deoarece este un pur‑
gativ drastic!

G.C.

Soluţiile jocurilor apărute în ziarul de ieri
MIŞCULAŢII ‑ ORIZONTAL: T; S; T; GRUPARE; EMISAR; E; OZENEU; ATIPIRI; LG; ITARI; CER; AMICE; CARA; 

ONI; FILET; ELE; VARA; I; ORBECAIRE; OGARNIC; AR; IREAL; ACE.
CREDINŢĂ OARBĂ ‑ ORIZONTAL: HODOROGELI; AFACERISTA; ITI; NANA; U; TARA; SELAR; ALAMA; ROST; 

SM; ACCENT; ORGIE; AER; PLAIURI; NO; ROS; ABATII; EGAL; ICNET.

ORIZONTAL: 1) Înscrise în buletinul de identitate 
‑ Un fel de popă tuns. 2) Cap de coloană printre arhi‑
tecţi ‑ Unul care se descurcă în orice situaţie. 3) Sistem 
de colecţionare a apelor reziduale. 4) Pedeapsă pă‑
rintească ‑ Cavă la mijloc! 5) A se îndopa cu prafuri 
toxice ‑ Arătată de cucoane cu degetul întins. 6) Ou 
răsturnat! ‑ Cară greutăţile cu samarul. 7) Admirator al 
modei fără pic de discernământ ‑ Curier călare de al‑
tădată. 8) Dormitorul bunicilor noştri ‑ Răpus de soare 
în zborul spre înălţimi. 9) Ţin mult la pământ ‑ Una cu 
anumite îndoieli. 10) A da de ştire ‑ Obişnuit cu urcu‑
şul pe Himalaya.

VERTICAL: 1) Obişnuit să pună condiţii ‑ Slujbaş 
la poarta Domnului. 2) Fuga de răspundere. 3) Aflat 
în floarea vârstei ‑ Bate toate fiarele cu tărie. 4) Un fel 
de jertfă religioasă la unele popoare vechi. 5) A se 
ţine de capul cuiva, pe uliţă ‑ Nivel de trai la oraş.   6) 
Nume pentru insecte în stadiul adult ‑ Rănite la cap! 7) 
Fundamentul unei construcţii – Tras după păsările în 
zbor. 8) Esenţă de tabac! ‑ A face ca broasca. 9) Ieşitul 
unei cărţi de sub tipar ‑ Rea de gură. 10) Limbaj de om 

În stil propriu

S.O.S., DePreSiile!    La  Congresul  Naţional de 
Psihiatrie, care a avut loc recent la Iaşi, s‑a atras atenţia că un 
sfert din populaţia României suferă de tulburări psihice, majo‑
ritatea neprimind tratament corespunzător. În timp ce Ungaria 
cheltuieşte 23,5 la sută pentru sănătatea mentală, la noi sunt 
alocate doar trei procente, iar numărul psihiatrilor este de două 
ori mai mic faţă de cât ar fi nevoie. De asemenea, reprezentanţii 
OMS  au arătat că depresia ar putea lua locul afecţiunilor cardio‑
vasculare.

Un nOU reCOrD.    Germanul Stefan Pochmann, de 
cinci ori campion mondial la rezolvarea celebrului cub Rubik, a 
stabilit duminică un nou record, reuşind să facă toate faţetele 
jucăriei, deşi era legat la ochi.

TrăiaSCă berea!   Un om de ştiinţă american a desco‑
perit că micronutrientul Xanthohumol, care se găseşte în bere, 
are proprietăţi care ajută la prevenirea cancerului, informează 
ediţia online a cotidianului „Telegraph”.  La început a fost cioco‑
lata, apoi vinul roşu, iar acum noile cercetări demonstrează că o 
bere pe zi este de asemenea benefică.

aţi aUziT? Râul Po din Italia este populat cu reziduuri de 
cocaină provenite din reţeaua de canalizare a oraşelor din apro‑
piere. Descoperirea oamenilor de ştiinţă italieni sugerează că în 
valea acestui râu se consumă zilnic circa 40.000 de doze de co‑
caină. Cifra contrazice statisticile poliţiei şi a luat prin surprinde‑
re pe toată lumea,  numai 1,1 la sută  din bărbaţii adulţi ai Italiei 
recunoscând că prizează cocaină cel puţin o dată pe lună. 

Celebrul cub Rubik

Mâncare de vinete 
cu usturoi

Ingrediente: 3‑4 vinete potrivit de mari, 4 cepe, 5 
căţei de usturoi, 4 roşii, 3 linguri ulei, sare.

Mod de preparare: Se coc vinetele, se curăţă fier‑
binţi şi se lasă să se scurgă, apoi se desfac în fâşii. Se aşază într‑o cra‑
tiţă un rând de vinete, apoi un rând de roşii, opărite uşor, curăţate şi 
tăiate rotocoale. Se presară puţin din usturoiul tocat şi puţină sare şi 
se aşază din nou un rând de vinete, un rând de roşii, usturoi şi sare. Se 
procedează astfel aşezând toate vinetele şi toate roşiile. Se prăjeşte 
ceapa tăiată felii subţiri în ulei; se scoate ceapa, iar uleiul se scurge 
peste vinetele şi roşiile aşezate în cratiţă. Se dă la cuptor, ţinându‑se 
până când usturoiul devine moale. Se lasă să se răcească, se aşază pe 
o farfurie şi se presară pe deasupra ceapa prăjită. Se serveşte rece.

Zeni

Sănătate 
într‑o ceaşcă
Ceaiul de volbură Conform statisticilor 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS), în lume există mai mult 
de 1,1 miliarde de persoane 
care fumează, dintre care peste 
200 de milioane sunt femei. În 
fiecare an se înregistrează apro‑
ximativ 3,5 milioane de decese 
provocate de fumat, iar la fiecare 
24 de ore mor aproximativ 100 
de fumă tori. Ziua Internaţională 
fără Fumat se marchează, anual, 
în a treia zi de joi a lunii noiem‑
brie, la iniţiativa şi sub auspi‑
ciile „Uniunii internaţionale 
contra cancerului”. La 18 noiem‑
brie 1976, Divizia California a 
„American Cancer Society” a 
reuşit să convingă un milion de 
fumători să renunţe pentru o zi 
la acest obicei dăunător sănătă‑
ţii lor şi a celor din jur. Un an mai 
târziu, în 1977, a treia zi de joi 
din noiembrie a fost celebrată în 
SUA, la nivel naţional, ca zi fără 
tutun.

Deşi data de naştere a Zilei 
Internaţionale fără Fumat este 
plasată oficial în 1977, rădăcini‑
le evenimentului se găsesc în 

1971, când guvernatorul 
Arthur P. Mullaney i‑a convins 
pe toţi fumătorii din Randolf, 
Massachusetts, să renunţe o 
zi la ţigări şi banii economisiţi 
să‑i doneze şcolilor din regiu‑
ne. El a fost cel care a instituit 
„Smokeout”. Succesul obţinut 
a fost menţionat în cotidianul 
Monticello Times din Minnesota, 
care i‑a dat evenimentului un 
nume: D‑Day sau Don’t Smoke 
Day. D‑Day s‑a răspândit în sta‑
tele învecinate, devenind cu tim‑
pul Great American Smokeout.

La conferinţa ţărilor cen‑
tral‑est europene, desfăşurată la 
Varşovia în 2002, s‑a decis decla‑
rarea unor zile de promovare a 
luptei contra fumatului şi organi‑
zarea campaniilor prin care să fie 
explicate populaţiei avantajele 
renunţării la fumat.  Activităţile 
organizate în SUA sunt destinate 
sprijinirii fumătorilor în acţiunea 
lor de renunţare la fumat. Astfel, 

stilat ‑ Obişnuit să dea înapoi tot timpul.
DICŢIONAR: IMAGO.

Mihai  Gheorghe

Pe 22 noiembrie a fost

Ziua Internaţională 
fără Fumat

Reality show 
în Parlament

Ptiu, ptiu, să nu‑l deochi! 
Aşa mi‑am zis când l‑am 
văzut pe Mihai Trăistariu 
la emisiunea „Şase, vine 
presa” de pe B1 Tv. În pri‑
ma fază nici nu l‑am recu‑
noscut! De la look‑ul de 
Michael Jackson, dar blond 
zulufat şi cu pletele în vânt, 
Mihai a trecut la frizură de 
băieţaş de cartier: tuns 
chilug, cu un cercel în ure‑
che, asezonat cu un tricou 
verde şi blugi. Flăcăul po‑
vestea de zor „avatarurile” 
prin care a trecut: „Nu mai 
ştiam ce să mai pun pe cap, 
părul lung nu se mai aranja 
în niciun fel, apărusem şi în 
reviste specializate la prost 
îmbrăcaţi. M‑am dus la se‑
lecţia pentru Cerbul de Aur 
şi am vrut să mă îmbrac mai 
deosebit. Am consultat un 
stilist, am fost personal cu 
el, mi‑am cumpărat haine, 
am dat mulţi bani pe ele şi 
m‑am trezit la prost îmbră‑
caţi. Pe cine să dau vina?! 
La Cerb toată lumea s‑a îm‑
brăcat după un stilist, am 
dat 8‑9 milioane pe haine, 
numai 1,6 milioane pentru 
o cravată! Şi m‑am trezit la 
prost îmbrăcaţi”, s‑a spove‑
dit cu năduf artistul. Chiar 
dacă a trecut de la „Suzana, 
mi‑ai furat banana” şi „Vrem 
femei talentate/ să ne facă 
de toate” la romanticul „Cât 
de frumoasă eşti”, Mihai, 
supranumit privighetoa‑
rea, şi‑a păstrat limba lată 
de moldovean. Întrebat de 
accent, tânărul a replicat 
că a făcut mici eforturi, dar 
accentul lui e tot „semi‑mil‑
dovenesco‑bucureştenes‑
co‑nu ştiu cum să‑i zic. E un 
fel de literar, da’ cu defec‑
te, dar mă străduiesc, mi‑e 
greu că parcă învăţ altă lim‑
bă. În cântat nu am accent!”. 
Ne‑am luminat! Numai că 
artistul a decis ca la fiecare 
videoclip să‑şi schimbe ima‑
ginea radical şi brusc, ca să 
şocheze. Dacă a trecut de la 
plete la „zero” înseamnă că 
data viitoare apare traves‑
tit? [Cine boicotează acti‑
vitatea Parlamentului? N24. 
Uite că reporterul acestui 
post şi‑a găsit să facă trans‑
misiune în direct chiar de la 
locul faptei, adică din sala 
de şedinţă. Nervos, Mitrea 
striga: „Opriţi interviul!”, re‑
porterul îşi vedea liniştit de 
treabă şi de discuţia cu Crin 
Antonescu. Dăruire repor‑
tericească, nu alta! Mitrea 
striga „Opriţi interviul”, fata 
continua. Până când depu‑
taţii PSD au cerut pauză, 
motivând că nu pot lucra 
în asemenea condiţii. Deci 
cine e de vină că nu se vo‑
tează bugetul? Presa!

o firmă celebră în prepararea 
sandwich‑urilor împarte gratuit 
specialitatea casei „cold turkey” 
fumătorilor transformaţi pentru 
o zi în nefumători. 

Nou‑născuţii la Washington’s 
Columbia Hospital au primit, 
anul trecut, tricouri cu inscripţia 
„M‑am născut nefumător”. „Nu 
permiteţi fumatului să fie un ob‑
stacol” a fost deviza concursului 
de atletism organizat la Houston 
şi la care competitorii au avut, 
printre altele, de parcurs o cur‑
să cu obstacole reprezentate de 
pachete de ţigări uriaşe.

Tabagismul este considerat o 
maladie care are toate atributele 
unei  epidemii,   tutunul aflân‑
du‑se la originea a aproximativ 
25 de boli ce pun în pericol via‑
ţa, pentru multe dintre ele exis‑
tând posibilitatea de a fi evitate, 
întârziate sau atenuate dacă 
se renunţă la fumat. Pe scară 
mondială, decesele cauzate de 
fumat sunt în număr mai mare 
decât cele cauzate de SIDA, TBC, 
mortalitatea maternă, accidente 
de circulaţie, sinucideri şi crime. 
Efectele negative ale fumatu‑
lui nu se limitează la cel care 
fumează, ele răsfrângându‑se 
dramatic şi asupra celor aflaţi în 
apropiere. Doar 15  la sută din 
fumul de ţigară este inhalat de 
cel care fumează, restul de 85 la 
sută putând pătrunde în plămâ‑
nii “vecinilor”.           

P.P. 

Funestă
Abandonat

Rarefiate Teren ne‑
roditor
Beteşuguri

Chemare la 
judecată
Nu are de 
niciunele

Teici... 
pentru 
căţei!

Trase pe 
jos
Însemnat

Glumă plină 
de haz
Devotament

Ridică cu 
braţele
Drum de 
urmat

Reclama 
produ‑
sului

Sclipitor
Moral

Centrul 
cercului!
Semn de 
trecere

Personalul 
de Teiuş!
Animal în 
turmă

Răni pe 
spate!
Buimăcit

Apar din 
Asia!
Muscă rea

Ceai!
Crescut 
la mal

Sportul 
minţii
Tras... în 
stradă!

Arici de 
mare!
Primul 
bărbat

Obiceiuri
Marin 
Vasile

Mişcat cu 
greu
Unu!

Avans de 
cumpă‑
rare

Cunună 
la mă‑
năstire!

În următoarele 24 de ore, vremea se 
va menţine relativ rece, iar local va ploua 
în cea mai mare parte a interva lului. Pe 
fondul unui cer parţial noros, vântul va 
sufla moderat, din sector estic şi nord‑es‑
tic, cu viteze de 5‑15 km/h. Temperatura 
maximă va fi cuprinsă între 4 şi 6°C, în 
timp ce minima se va situa, în cursul 
nopţii, între 1 şi 3°C (informaţii preluate 
din surse on‑line).Ar
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Utilizatorii de internet ger
mani, austrieci şi eleveţieni au 
avut neplăcuta surpriză în aceste 
ultime zile de a primi un email 
ameninţător din partea poliţiei, 
prin care erau anunţaţi că sunt 
acuzaţi de copierea ilegală a mai 
multor materiale. 

În realitate este vorba despre 
un virus periculos. 

Mesajele electronice, care par 
a fi trimise de Poliţia Criminală 
Federală germană (BKA), aver
tizează destinatarul: „Posedaţi 
copii piratate” şi îl anunţă că 

în urma unor verificări a con
ţinutului harddiskului, face 
obiectul unei acuzaţii judiciare. 
Reprezentanţii BKA au precizat 
prin intermediul unui comunicat 
de presă că nu au nicio legătură 
cu aceste mesaje şi iau avertizat 
pe utilizatorii de internet să nu 
deschidă aceste emailuri, deoa
rece este vorba despre un virus 
destul de periculos, o variantă a 
„w32.Sober”.

Click News/G.C.

Paraziţii, 
în vizorul 
CNA

CNA a trimis, marţi, o scrisoare de 
avertizare posturilor de radio, cu men
ţiunea că şi piesele muzicale se supun 
reglementărilor CNA cu privire la pro
tecţia minorilor, făcând referire direc
tă la piesa „Violent” a trupei Paraziţii 
şi la o melodie cântată de Pacha Man. 
Consiliul a solicitat, astfel, posturilor 
de radio care difuzează cele două me
lodii să le transmită la „ora potrivită”, 
în conformitate cu Decizia CNA privind 
protecţia minorilor. Membrii Consiliului 
au ascultat melodia „Violent” a trupei 
Paraziţii, difuzată între orele 13.00 şi 
14.00 pe Radio Guerrilla, comentând că, 
chiar dacă este o versiune cenzurată, ea 
nu trebuia difuzată la ora respectivă. 
Membrii CNA susţin că modul în care au 
fost cenzurate piesele permite reconsti
tuirea versurilor, inclusiv a cuvintelor 
considerate „murdare”.

Mediafax/G.C.

Cu puţin timp înaintea săr
bătorilor de iarnă, fanii legen
darului Rege Rock’n’Roll, Elvis 
Presley, vor putea avea ocazia să 
savureze un nou tip de cafea ce 
poartă numele idolului lor. 

Compania „Elvis Presley 
Enterprises” din Memphis, 

Tennessee, va lansa o nouă mar
că de cafea ce va purta numele 
marelui dispărut. 

Sortimentele de cafea Elvis 
Presley, ce va fi produsă în can
tităţi limitate, vor purta nume 
elocvente, precum „Santa Baby”, 
„Blue Christmas”, „Love Me 

Tender” sau „Silent Night”, ver
siunea decofeinizată. Noul sorti
ment de cafea se vrea un omagiu 
adus Regelui, care era un mare 
consumator de „licoare cafenie”. 

Click News/G.C.

Vernisaj Crihană la Mon D`Art
Astăseară, la ora 18,00, la Galeria Mon D´Art din Ţiglina I are loc 

vernisajul unei expoziţii aparţinând caricaturistului şi graficianului 
gălăţean Florian Doru Crihană. Lucrările ce vor fi prezentate – execu
tate în ulei pe pânză  au o poveste legată de Don Quijote, Germania, 
Dieter Burkamp, Dali şi Picasso. Cei ce doresc să afle mai multe, dar şi 
săl cunoască pe autor sunt invitaţi la vernisaj.

A.Ribinciuc 

Cafea Elvis PresleyVirus informatic 

]Anul trecut, ambulanţa Ilfov a cărat vreo mie de pacienţi pe lună 
care nu există, că nu apar nici internaţi, nici externaţi şi nici măcar 
aruncaţi în stradă. Cheltuiala nejustificată însă rămâne, semn că poa‑
te pacienţii ăia erau atât de străvezii încât nici nu au boţit cearşaful de 
pe targă. Se poate totuşi ca ăştia să fi luat bolnavi sănătoşi, zdrahoni 
care să‑i ajute să împingă ambulanţele până unde aveau ei treabă în 
caz că se termină benzina. ]Veste tristă din Vâlcea – biserica în care 
s‑a cununat Mihai Viteazul este atacată de o ciupercă hulpavă, care 
mănâncă lemnul. Cum ar veni, mai nou, bisericile nu mai sunt de‑
molate cu boldozerul, ci cu ciuperca, că numai asta mai produc sin‑
dicaliştii de la Tractorul Braşov. ]Ca să ajute sinistraţii rămaşi fără 
case, Ministerul Construcţiilor le‑a dat oamenilor nişte containere în 
care să treacă iarna şi, dacă se poate, chiar Oceanul Atlantic, până în 
Canada, să scape de hazul lor. Uite, asta e problema cu românii – nu 
numai că mănâncă din container, da’ mai şi locuiesc în container. 
Tinerilor însurăţei le doresc “container de piatră!” ]S‑a calculat că 
românii mănâncă în fiecare lună cam 4 kilograme de carne. E bine. În 
mandatul lui Băsescu s‑a mărit friptura. Cred totuşi că este un efect 
al guvernării Năstase, când oamenii au învăţat cum să se lupte pentru 
ciolan.  ]Anul ăsta, românii au băut cu 10 la sută mai mult lapte de‑
cât anul trecut. Înseamnă că românul blând suge la măcar două vaci, 
care‑l lasă, că‑l confundă cu un viţel, că prea se uită cruciş la vămile 
cele noi. ]Acelaşi român statistic a mâncat aproape un ou pe zi. E 
datorită curvelor alea de găini, că se împiedică mai des. ]Bizar este 
că a scăzut consumul de pâine. Păi acuma, românii s‑au şmecherit şi 
nu mai mănâcă sendvişuri de pâine cu pâine, mănâncă sendvişuri de 
pâine cu mămăligă. ]Umblă vorba că Traian Băsescu are la Golden 
Blitz o masă rezervată în regim non‑stop, că nu se ştie când are 
omul chef de‑o ciorbă de burtă, de‑un şalău sau de‑o tochitură. De 
fapt, lui Traian Băsescu nu‑i prea place ciorba de burtă, da’ comandă 
mereu ca să aibă motiv să strige la ospătari “Ardei, ardei” şi ospătarii 
când aud fug şi mai încep o urmărire penală, să‑i ardă pe corupţi. Că 
de aia nu merge anticorupţia, că parcă se ocupă ospătarii.

7 la sută dintre români sunt stresaţi 
de zgomot la muncă. O fi sforăitul 
celorlalţi 93 la sută, care dorm în timpul 
programului.

Oul şi ciuperca
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