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Cum să-ţi asumi 
naţionalitatea

Ieri, de Sărbătoarea 
„Sfântului Apostol 

Andrei”, creştini gălăţeni au 
ieşit, cu mic cu mare,  la în-
tâlnirea cu Sfinţii şi  Arhiereii 
lui Hristos, veniţi la Galaţi  
din patru ţări  ortodoxe: 
Grecia, Bulgaria, înstrăina-
ta Basarabie şi România. 
Doisprezece arhierei au 
slujit în Altarul Catedralei 
Episcopale a Galaţiului, alătu-
ri de Prea Sfinţitul Dr. Casian 
– Episcop al Dunării de 
Jos.  Între   oaspeţi,    Înaltul 
Mitropolit   Barnabas   de 
Te sa  lonic  -   reprezentan tul 
Sanc  tităţii   Sale   Bartolo-
meu I, Patriarhia  Ecumenică 

a Constantinopolului, care 
ne-a oferit spre închinare 
Moaştele Sfântului Mucenic 
Gheorghe. A fost alături de 
gălăţeni, Prea Sfinţitul Ciprian 
Câmpineanu, episcop-vi-
car la Patriarhia Bisericii 
Ortodoxe Române - delega-
tul Prea Fericitului Patriarh 
Teoctist. Nu a lipsit  Înalt Prea 
Sfinţitul Petru al Basarabiei,  
dar şi Prea Sfinţiţii Episcopi 
din mai multe eparhii.  Erau 
prezenţi primarul Dumitru 
Nicolae, alţi reprezentanţi ai 
instituţiilor publice.  

mângâiere de la sfinţi 
De Sf. Andrei

[ 100.000 de sarmale la masa 
creştinilor

Istorie 
pe româneşte

adresa redacţiei: 
str. Domnească nr. 68

tEl 460 620, FaX 471 028

[ Începând de astăzi, FSS, Forum şi UTSL 
discută CCM-ul [ Ministerul Muncii a trimis un 
document care scoate ”Solidaritatea” în afara 
negocierilor [ Zece lideri ai ”Solidarităţii”, 
în greva foamei [ Gheorghe Tiber a cerut în 
instanţă anularea reprezentativităţii celorlalte 
sindicate de pe platformă 

Sub securea războiului sindical

Cui îi mai pasă 
de siderurgişti?
[ Noi  autodisponibilizaţi din combinat

Oficial, pe 1 decembrie, 
adică astăzi, se renegociază 
Contractul Colectiv de Muncă 
de pe platforma Mittal Steel. E 
o adevărată nebunie ce se în-
tâmplă cu mişcarea sindicală 
de aici, unică la nivel naţional. 

Aşadar, cu cine va negocia în-
cepând de astăzi, timp de 60 de 
zile, administraţia Mittal Steel 
Galaţi? FSS, UTSL şi Forum au 
primit invitaţie. "Solidaritatea", 
ieri, la ora 12,00, nu primise 
încă nimic. 

1 Decembrie

evenIment/3

un basarabean care fusese o vre‑
me la muncă în Portugalia îmi 
povestea că la un  moment dat, 

după ce presa portugheză scrisese că “un 
grup de români” a  spart o bancă, fuse‑
se sfătuit de prieteni să se dea drept 
“moldovean”, atunci când este întrebat 
de origine. Sigur, nici măcar nu este 
neobişnuit ca un  basarabean să‑şi 
spună “moldovean” chiar acasă la el, 
dar omul nostru, care avea în el inimă 
românească adevărată, nu s‑a folosit 
de acest subterfugiu ca să fie privit cu 
respect. Şi avea dreptate să rişte, cum 
ar fi riscat poate şi un francez serios atunci 
când  presa portugheză ar fi scris că un grup 
de francezi a spart vreo drogherie. “un grup 
de francezi” nu înseamnă “Franţa”!  un grup 
de români nu înseamnă românia – să nu ne 

lamentăm pentru câteva lichele!  Dar nici 
când fac bine nu sunt percepuţi ca români...

Basarabeanul de care vorbeam mi‑a 
explicat că el este un bun meseriaş ‑  un 
bun constructor, că munca lui are căutare 

şi că dovedeşte prin el însuşi că a fi român 
poate fi şi un lucru bun, nu are deci rost 
să se ascundă după deget! a fi bun român 
– asta este problema acum, când eşti tentat 
la tot pasul să te ascunzi după deget, să faci 

compromisuri. iar ideea compromisului e 
implantată odată cu ideea scării sociale ce‑
lei noi, construită din neant după revoluţie: 
“Păi dacă şi vlădica fură, en gros, de ce să nu 
şparlească un pic şi opinca?”, îmi mai zice 

câte unul, care mai poate încă scoate 
pe poarta întreprinderii câte o coadă 
de mătură sau un kilogram de ciment. 

Să mai lăsăm criticile! Căci a ve‑
nit şi ziua naţională, acest Întâi 
Decembrie care evocă uniunea statală 
cea mai extinsă a românilor, a… ce‑am 
avut şi ce‑am pierdut, luat de sovietici. 
rămâne un simbol al uniunii de limbă, 

de gândire, de suflet. Şi aceasta nu se poate 
contesta: întotdeauna românii au jinduit să 
fie împreună. 

Florin Piersic 
în „Peer gynt”

[ „Toate femeile din viaţa mea au fost 
un fel de Solveig”
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Colegii noştri 
din eter 
şi de pe sticlă

De ziua lor

„Nostalgii”
comuniste
Cu bicicleta
la maşină

evenIment/5
Ceremonii 
de Ziua
Naţională

Replica Opoziţiei

Scrisori deschise 
pe tema bugetului

[Mircea Geoană şi Adrian Năstase 
au reacţionat la modalitatea de adoptare 

a proiectului Legii bugetului pe 2006

Carnaval 
fără elan   
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Dosarul Stănoiu, 
amânat

Dosarul privind pensia 
fostului ministru al Justiţiei, 
Rodica Stănoiu, va fi jude
cat peste trei luni, instanţa 
Curţii de Apel Bucureşti 
amânând, ieri, cauza pentru 
1 februarie, termen până 
la care părţile ar urma să ia 
act de toate documentele 
depuse la dosar. Totodată, 
la dosar a fost depusă o 
cerere de intervenţie din 
partea Casei Judeţene 
de Pensii Ilfov. Ministerul 
Justiţiei a înaintat Curţii 
de Apel Bucureşti o sesi
zare cu privire la faptul că 
fostul ministru al Justiţiei, 
Rodica Stănoiu, ar primi 
ilegal pensie de magistrat, 
după ce Secţia de urmărire 
penală şi criminalistică de 
la Parchetul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie a declan
şat verificări în acest caz.

Jandarmii 
contra aviarei

O grupă formată din 12 
jandarmi asigură, începând 
de ieri dimineaţă, protecţia 
echipelor care verifică loca
litatea brăileană Scărlăteşti 
pentru descoperirea pă
sărilor nesacrificate şi dez
infecţia zonei afectate de 
virusul gripei aviare. În ace
laşi timp, zece jandarmi au 
venit în sprijinul altor struc
turi din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru a asigura respec
tarea carantinei şi ordinea 
publică în sat, prin instala
rea a trei filtre la intrarea în 
localitate. 

Scheele, 
despre Sănătate

Şeful   Delegaţiei Comi
siei Europene la Bucureşti, 
Jonathan Scheele, consi
deră că proiectul de lege 
a farmaciilor propus de 
Ministerul Sănătăţii (MS) 
sar îndepărta de modelul 
european, singura regulă 
obligatorie în UE fiind ca 
medicamentele să fie vân
dute de farmacişti autori
zaţi. Potrivit BBC, Scheele 
susţine că o nouă viziune a 
MS în legătură cu modul în 
care se doreşte reglementa
rea funcţionării farmaciilor 
ar fi binevenită. Jonathan 
Scheele se declară nedu
merit de proiectul de lege 
a farmaciei propus de mi
nistrul Nicolăescu şi care 
prevede că patronii trebuie 
să fie şi farmacişti. Potrivit 
BBC, oficialul european lasă 
să se înţeleagă faptul că, 
prin această lege, mai mult 
se impun restricţii decât se 
liberalizează un sector de 
maximă importanţă publi
că.

Ratificare daneză
Danemarca “plănuieşte” să ratifice Tratatul de Aderare a României 

la UE până la data de 5 iunie 2006, a declarat, ieri, preşedintele 
Parlamentului danez, Christian Mejdahl, întro întrevedere pe care a 
avuto cu ministrul Integrării Europene, Anca Boagiu. Până în pre
zent, Tratatul de Aderare la UE a României a fost ratificat de Slovacia, 
Ungaria, Slovenia, Republica Cipru, Grecia şi Estonia. Alte state care 
şiau anunţat intenţia de a ratifica tratatul sunt Italia, Spania şi Marea 
Britanie.

Povestea răpirii unei românce
Ministrul de Externe, Mihai Ungureanu, a dezvăluit, ieri, eforturi

le României de a lămuri circumstanţele răpirii unei românce de către 
nordcoreeni, existenţa acestui caz fiind menţionată pentru prima 
dată în cartea scrisă de dezertorul american Charles Jenkins. Se pare că 
românca ar fi murit de cancer în 1997, la Phenian. În continuare, însă, la 
Phenian se află soţul acesteia şi cei doi copii ai lor, dar nu se cunosc mai 
multe detalii despre ei. Ungureanu a spus că, încă de la apariţia cărţii 
scrisă de Jenkins, România a cerut informaţii Coreei de Nord, printro 
notă verbală la care nu a primit răspuns nici până acum.

Cum să-ţi asumi naţionalitatea
După care însă, în secunda 

a doua, sau certat, au trecut la 
contestare, bârfă sau chiar dela
ţiune.  Cine săţi scoată ochii mai 
adânc, dacă nu fratele? – spune 
o vorbă populară. Iar cei care se 
pupă acum sub steag, ţinuţi în 
frâu de clipa solemnă, în nume
le unei idei pentru care (alţi) ro
mâni şiau lăsat oasele sub glie, 
se vor sfâşia mâine, desigur. Ca 
întotdeauna, de sute de ani…

Am învăţat la şcoală, ani la 
rând, o istorie rotundă, lumi
noasă, în care românii se iubeau, 

sacrificânduse pe bandă ruladă, 
voievozii trăiau pe cal, ocaua lui 
Cuza nu dizolva Parlamentul, 
Burebista avea conştiinţa uniu
nii…  etc., etc. Ca la un festin 
uriaş, în care mesele sunt pline 
de caviar, fripturi şi salate sa
vante,  bucătăria ascunde însă 
resturi penibile de coji de cartofi, 
copane mucegăite, tăvi mur
dare şi în viaţa românească ai 
surprize rele! Urmărind câte un 
mare personaj al istoriei, care la 
un moment dat iese la o fereas
tră puternic luminată pentru a 
face o faptă deosebită,  constaţi 
deseori că acelaşi român a fost 
implicat şi în scandaluri de co

rupţie, a făcut nedreptăţi, a tras 
pe alţii, merituoşi, de picioare… 
Sunt rare cazurile în care să nu 
descoperi lucruri măcar uşor pe
nibile despre câte o mare perso
nalitate. Ea este însă înscrisă în 
insectarul Istoriei sub titlul unui 
capitol care ne permite să ne 
adunăm, ca şi acum, atunci când 
ne mai adunăm, în jurul unei idei 
luminoase.

Nu sunt eu cel care dă cu pia
tra  au dat prea mulţi înaintea 
mea! Ca să nu citez decât un cu
noscut român, poet pe deasupra, 
care schiţa portretul României în 
timpul Primului Război Mondial, 
deci foarte aproape de Marea 

Unire. Octavian Goga, ardelea
nul neadaptat corupţiei regăţe
ne, căci de el este vorba, scria: 
“Ţară de secături, ţară minoră, 
căzută ruşinos la examenul de 
capacitate în faţa Europei… Aici 
neau adus politicienii ordinari, 
hoţii improvizaţi astăzi în mora
lişti, miniştrii cari sau vândut o 
viaţă întreagă, deputaţii contra
bandişti.”  Prăbuşirea nu o aduce 
duşmanul, ci o “meningită mora
lă” de care suferă românii, scria 
Goga… Cum o fi acum? Vedeţi 
ziarele...

Totul este săţi asumi naţio
nalitatea, cu bune, cunoscând 
relele… 

... Către Traian Băsescu
Preşedintele PSD, Mircea 

Geoană, îi cere preşedintelui 
Traian Băsescu, întro scrisoare 
deschisă, să nu promulge le
gea bugetului de stat şi pe cea 
a bugetului asigurărilor socia
le pe anul 2006 şi să le trimită 
Parlamentului pentru reexami
nare. Geoană exprimă dezamă
girea sa şi a colegilor din Partidul 
Social Democrat faţă de ceea ce 
consideră a fi “o degradare ex
tremă a relaţiilor dintre putere 
şi opoziţie”. „Nicolae Ceauşescu 
ar putea fi chiar invidios... Ieri, 
coaliţia de dreapta a reuşit să 
egaleze sau chiar să depăşeas
că performanţele Marii Adunări 
Naţionale. Ritmicitatea cu care 
parlamentarii Alianţei au ridi

cat mâna la fiecare articol nea 
amintit de vremuri pe care le 
credeam definitiv apuse...”, se 
arată în scrisoarea lui Geoană. 

El precizează că PSD are obi
ecţiile sale în ceea ce priveşte 
bugetul pe anul viitor, apreciin
dul drept “inconsistent”, având 
în vedere că nu cuprinde modifi
cările Codului fiscal pentru anul 
2006. El  menţionează că PSD 
şia exprimat disponibilitatea de 
a discuta, în cursul zilei de luni, 
proceduri mai rapide de adop
tare a bugetului, această ofertă 
fiind respinsă “cu aroganţă” de 
partidele din coaliţia majoritară. 
“Ştim, de asemenea, că aţi dorit 
să mediaţi între partidele poli
tice parlamentare o formulă de 
compromis. Din păcate, cei din 
coaliţie au preferat adoptarea 

celor două bugete fără voturile 
opoziţiei”, se mai arată în scri
soare.

... către 
„Premierul Faliment”
Liderul PSD Mircea Geoană 

ia trimis o scrisoare deschi
să premierului Călin Popescu 
Tăriceanu, în care susţine că 
acesta este responsabil pentru 
consecinţele sociale nefaste 
pe care le vor provoca bugetul 
de stat şi bugetul asigurărilor 
sociale pe anul 2006, adopta
te precum în Marea Adunare 
Naţională. „Ţineţi minte, domnu
le primministru liberal, că veţi 
rămâne în cărţile de istorie sub 
numele de Premierul Faliment”, 
se arată în scrisoarea lui Geoană. 
El îi mai spune lui Tăriceanu că 

Un sfert din populaţia ţării 
este săracă, iar un român din 
zece trăieşte în sărăcie extremă, 
statul român având legi pentru 
combaterea fenomenului, nu 
însă şi instituţii care să le aplice, 
au concluzionat, ieri, partici
panţii la un seminar pe această 
temă, organizat de Ministerul 
Muncii. „Astăzi (ieri, n.r.) se lan
sează oficial, în România, memo
randumul comun în domeniul 
incluziunii sociale. Este un docu
ment programatic pentru inclu
ziune socială şi combaterea să
răciei. După această conferinţă, 
se va lucra la un plan de măsuri 
de punere în practică a acestui 
document”, a explicat minis
trul Muncii, Gheorghe Barbu. 
Documentul propune înfiinţarea 
unor instituţii şi elaborarea unor 
acte normative menite să reducă 

numărul persoanelor sărace şi să 
combată sărăcia extremă. 

Participant la seminar, şe
ful departamentului pentru 
România al Direcţiei Generale 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate 
de Şanse din cadrul Comisiei 
Europene, Michel Laine, a atras 
atenţia autorităţilor române asu
pra problemei instituţionale pe 
care ţara noastră o are în privinţa 
protecţiei sociale. 

Barbu susţine să România 
este pregătită să asigure formare 
profesională, acces nelimitat şi 
nediscriminatoriu la educaţie şi 
servicii de sănătate şi să asigure 
un nivel calitativ ridicat pentru 
aceste servicii, care să corespun
dă standardelor europene. 

Mai  mulţi   membri ai Con
siliului Superior al Magistaturii 
(CSM)  printre care ministrul 
Monica Macovei, preşedintele 
Dan Lupaşcu şi judecătoarea 
Lidia Bărbulescu  au afirmat, în 
şedinţa de ieri a Consiliului, că 
raportul privind telefonul este 
incomplet. Membrii CSM au luat 
în discuţie, ieri, raportul privind 
telefonul dat procurorului gene
ral al României de către premier, 
document care relevă faptul 
că respectiva convorbire nu a 
lezat imparţialitatea anchetei 
desfăşurate în cazul Rompetrol. 
“Întrebarea legitimă e pe cine 
verificăm cu această ocazie. 

Răspunsul  pe care mi lam dat 
singur  este că verificăm telefo
nul, în general”, a declarat şeful 
CSM, Dan Lupaşcu.  Metoda tele
fonului nu a fost inventată acum, 
pare că este o practică, a spus 
Dan Lupaşcu, susţinând că în 
astfel de cazuri se încalcă legea 
pentru că ea nu e cunoscută. 

Vicepreşedintele CSM, Liviu 
Dăscălescu, a făcut o referire la 
o situaţie petrecută înainte de 
1989, când un reprezentant al 
partidului la umilit pe un pro
curor care era un magistrat dur 
şi vehement. De asemenea, 
Dăscălescu  a  spus că „acum 
cincişase ani” un prefect a cerut 

seamă de la un procuror şef din 
teritoriu privind vizita membrilor 
CSM la parchetele din judeţ. Prin 
aceste exemple, Dăscălescu a 
vrut să arate că întotdeauna po
liticul a fost implicat în justiţie.

Procurorul general al 
României, Ilie Botoş, a afirmat că 
nu a considerat că situaţia telefo
nului era o problemă cât să facă 
obiectul unei discuţii în plenul 
CSM. Totodată, Botoş a apreciat 
că  acele  convorbiri   pe   care 
lea avut cu şeful statului privind 
modificările legii siguranţei na
ţionale erau „o chestiune admi
nistrativă”. 

Sindicatul Naţional al 
Funcţionarilor Publici (SNFP) a 
anunţat, ieri, că amână acţiuni
le de protest până la 1 martie 
anul viitor, sperând că, până la 
această dată, cererile lor vor fi 
soluţionate şi nu vor mai fi ne
cesare acţiuni sindicale. Membrii 
SNFP intenţionau să declanşeze 
o grevă de avertisment în 2 de
cembrie şi greva generală în 7 
decembrie, cerând modificarea 
statutului funcţionarilor publici, 
protecţia acestei categorii de an

gajaţi, plata orelor suplimentare 
şi a deplasărilor, asigurări la risc 
şi accidente pentru funcţionarii 
publici, precum şi reglementări 
privind salarizarea funcţionari
lor publici, din 2006. Sebastian 
Oprescu, liderul SNFP, a declarat 
că sa hotărât amânarea protes
telor până anul viitor, pentru că 
“există semnale” ale unui dialog 
cu partea sindicală şi ale apari
ţiei unei strategii care să rezolve 
problemele funcţionarilor. 

Preşedintele Traian Băsescu 
va participa, mâine, la Kiev, 
la reuniunea de lansare a 
Forumului Comunităţii Opţiunii 
Democratice, alături de preşe
dinţii Estoniei, Georgiei, Letoniei, 
Lituaniei, Macedoniei, Republicii 
Moldova, Sloveniei şi Ucrainei, 
informează Preşedinţia. La re
uniune vor fi prezenţi şi secre
tarii generali ai OSCE, Consiliului 
Europei şi OCEMN. Traian 
Băsescu va rosti un discurs în 
plenul Forumului asupra respon
sabilităţilor ce revin României în 
calitate de stat membru al NATO 
şi viitor membru al UE în ceea ce 
priveşte asigurarea stabilităţii re
gionale şi sprijinirea eforturilor 
statelor din zona ponticocaspi
că în direcţia consolidării demo
craţiei. 

Băsescu va lansa, de aseme
nea, cu acest prilej, conceptul 
Forumului Mării Negre pen
tru Dialog şi Parteneriat. Acest 
format de cooperare, neinsti
tuţionalizat, este o iniţiativă a 

României şi se doreşte a fi un 
instrument de dialog şi coope
rare la dispoziţia statelor din 
Regiunea Extinsă a Mării Negre. 
Preşedintele Băsescu va avea, 
de asemenea, întâlniri bilate
rale, cu preşedintele Ucrainei, 
Viktor Iuşcenko, şi cu preşe
dintele Macedoniei, Branko 
Crvenkovski. 

Măsură 
anti-rujeolică

Ministrul Sănătăţii a hotărât, 
ieri, pentru limitarea extinderii 
infecţiei rujeolice, vaccinarea 
obligatorie a copiilor cu vârste 
între 7 şi 11 luni şi, totodată, 
imunizarea urgentă a celor pre
văzuţi în programul naţional, în 
acest scop fiind achiziţionate 
aproape 500.000 de vaccine. 
Eugen Nicolăescu a precizat 
că  Direcţiile de sănătate pu
blică judeţene şi cea a munici
piului Bucureşti vor realiza, în 
termen de 72 de ore, catagra
fierea copiilor în vârstă de 711 
luni, 1215 luni şi, respectiv, 7 
ani şi vor evalua, în termen de 
72 de ore, dozele de vaccin ne
cesare pentru vaccinarea aces
tor grupe de vârstă. Direcţiile 
de sănătate publică judeţene 
şi cea a municipiului Bucureşti 
în colaborare cu medicii de fa
milie vor acţiona pentru iden
tificarea focarelor de rujeolă şi 
vor întreprinde măsuri privind 
supravegherea şi vaccinarea 
contacţilor.

Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva va vinde peste 

130.000 de brazi şi molizi în 
perioada sărbătorilor de iarnă, 

la preţuri cuprinse între 7 lei 
(70.000 lei vechi) şi 21,5 lei 

(215.000 lei vechi). Romsilva 
pune la dispoziţia populaţiei 

şi a companiilor interesate cir
ca 133.000 de pomi, din care 

85.000 sunt brazi, comparativ 
cu 180.000 bucăţi în 2004. 

Preţurile de vânzare sunt 
aproximativ aceleaşi ca cele 

practicate anul trecut, afirmă 
oficialii Romsilva. Solicitările 

pentru pomii cu o înălţime 
mai mare de 3 metri sunt con
siderate comenzi speciale, iar 
preţul este stabilit de fiecare 
direcţie silvică pornind de la 

tariful minim de 10 lei pe me
tru. Potrivit reprezentanţilor 

Romsilva, direcţiile silvice nu 
vor putea vinde mai mult de 

cinci bucăţi persoanelor fizice, 
pentru evitarea speculei.

Proiecte 
naţionale 
pentru 2006

Premierul Călin Popescu 
Tăricenu a anunţat, ieri, la Cluj
Napoca, lansarea, în 2006, a 
două proiecte naţionale pri
vind construirea campusurilor 
şcolare şi universitare şi înfiin
ţarea unor spitale regionale. 
Tăriceanu a declarat că primul 
proiect se află în faza de ela
borare la Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării şi urmează să fie 
corelat cu planurile de restruc
turare din învăţământ.

Cel deal doilea proiect na
ţional care va fi lansat prevede 
înfiinţarea a opt spitale de ur
genţă regionale amplasate în 
centrele universitare medicale. 
Acest proiect va fi însoţit de un 
alt proiect de dezvoltare a unor 
spitale de urgenţă în fiecare 
judeţ. Tăriceanu nu a precizat 
costurile acestor proiecte.

Scrisori deschise pe tema 
bugetului

[Mircea Geoană şi Adrian Năstase au reacţionat la modalitatea 
de adoptare a proiectului legii bugetului pe 2006

acest buget şi nu jocurile lui 
Traian Băsescu va „falimenta” 
politicile guvernamentale, că 
acest buget şi nu conflictele po
litice din interiorul Guvernului 
„va dărâma soclul” pe care sa in
stalat „fraudulos”.

Atingere la 
credibilitatea
Parlamentului
Preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Adrian Năstase, a 
declarat, ieri, că modul în care 
a fost adoptat proiectul bu
getului de stat pentru 2006 se 

repercutează asupra credibili
tăţii Parlamentului, precum şi 
asupra ideii de parlamentarism 
în România. El a menţionat că, 
de fiecare dată când va apărea 
o problemă  în legătură cu bu
getul, anul viitor, se va spune 
că este bugetul coaliţiei, nu al 
Parlamentului. Adrian Năstase 
a mai precizat că proiectul de 
buget pentru 2006 reprezintă, 
din cauza faptului că nu a fost 
dezbătut în Parlament, „aproa
pe o ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului”. 

Replica opoziţiei

În opinia CSM,

Metoda telefonului  este o modă
Grevă amânată

Băsescu va lansa, la Kiev,

Conceptul Forumului 
Mării NegrePrioritatea Ministerului Muncii:

Lupta împotriva sărăciei
Un brad 

pentru fiecare

Clarificări 
în dosarul 
Mihăileanu

Preşedintele Traian Băsescu 
a trimis, ieri, Parchetului Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie actele 
de cumpărare a apartamentului 
din strada Ştefan Mihăileanu nr. 
2, pentru a fi analizată legalita
tea contractului de cumpărare 
a spaţiului locativ.

Departamentul Naţional 
Anticorupţie (DNA) precizea
ză că nu a anchetat niciodată 
dosarul privind apartamentul 
lui Traian Băsescu din strada 
Ştefan Mihăileanu, ci un alt do
sar, referitor la modul în care 
şeful statului a obţinut un te
ren, caz închis în aprilie 2005. 
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Nou‑născuţi de Sfântul Andrei 
În primele ceasuri ale sărbătorii ocrotitorului spiritual al urbei noastre, au 

venit pe lume paisprezece copii. De la miezul nopţii şi până ieri la prânz, la 
maternitatea Spitalului Clinic de Urgenţă, s‑au născut patru băieţi şi trei fete. 
La cealaltă maternitate, municipală, după o noapte liniştită, în zori s‑a produs 
“o adevărată avalanşă de naşteri”:  cinci fete şi doi băieţi. Parcă întrecându‑se 
care să vină pe lume primul, băieţii s‑au născut în acelaşi timp. Totuşi, până 
la închiderea ediţiei, candidatele la numele de “Andreea” rămăseseră în “su‑
perioritate numerică”.

Marius M.

„Nostalgii”
 comuniste
Decembrie ar 

trebui să fie un timp 
al rememorărilor. Mai 
mult decât altcândva, 
în decembrie ar trebui 
să ne amintim ce‑am 
trăit înainte de 1989. Ca 
să afle şi alţii. Şi ca să 
putem face comparaţii, 
să înţelegem prezentul,  
să mergem mai departe. 
De ce oare decembrie 
înseamnă tot mai puţin 
pentru tot mai mulţi? 
Tinerii nu ştiu şi prea 
puţini se mai obosesc 
să‑i facă să afle. Voi 
povesti de aceea la 
această rubrică  câte 
o întâmplare zilnic! În 
aparenţă, măruntă. 
Cititorii pot adăuga, 
scriindu‑mi, întâmplările 
lor. Comunismul a 
fost, totuşi, şi o teribilă 
problemă personală 
a fiecăruia dintre noi. 
Poate privit aşa va fi 
mai uşor de înţeles, de 
combătut şi de... uitat.

Cu bicicleta
la maşină
Doamna care mi‑a 

povestit, acum uşor 
amuzată, despre 
restricţiile la consumul 
de benzină dinainte de 
1989 conduce de câteva 
decenii şi maşina i‑a fost 
şi îi este extrem de utilă. 
Aşa că, pe vremea când 
circulau o duminică 
maşinile cu număr cu 
soţ şi în cealaltă cele 
fără soţ, iar benzina 
era cumplit de greu de 
găsit, plinul rezervorului 
era o preocupare a 
întregii familii. „Soţul 
meu se scula pe la ora 
patru dimineaţa şi se 
ducea cu maşina la o 
benzinărie. Aşeza Dacia 
la rând, stătea câteva 
ore ca să‑şi stabilească 
fără dubii locul (vecini 
faţă, spate, cine stă, cât 
stă şi cine mai pleacă), 
după care scotea din 
portbagaj bicicleta, se 
urca pe ea şi pleca la 
serviciu. Pe la prânz se 
urca iar pe bicicletă şi se 
ducea să mute maşina 
mai în faţă. Se întorcea 
la serviciu, aproximând 
cam în cât timp îi vine 
rândul la pompă. Abia 
a treia oară lua benzină, 
punea bicicleta în 
portbagaj şi se întorcea 
acasă. Erau oameni care 
se descurcau şi luau 
benzină la canistră. 
Ţineau canistrele pe 
balcon din iarnă pentru 
concediul din vară. Sau 
luau benzină de pe 
litoral, că acolo se mai 
găsea şi o aduceau acasă 
în bidoane pentru a se 
putea mişca  apoi cu 
maşina…” 

K.N.

Agenda 
parlamentarilor, 
de ziua oraşului 
care i‑a ales

Dintre cei 13 
senatori 
şi deputaţi, 
doar cinci au fost 
ieri la Galaţi!

Pentru că ieri a fost ziua 
Galaţiului, oraşul care a trimis 
la Bucureşti, să îi reprezinte 
interesele, nu mai puţin de 13 
cetăţeni, am făcut ieri un scurt 
tur de orizont... parlamentar, 
pentru a vedea cât de ataşaţi 
sunt senatorii şi deputaţii de 
alegătorii lor. Şi să nu credeţi 
că milităm pentru absenteism 
în Parlamentul României, însă 
la cât de goală a fost, marţi, 
sala de şedinţe, la adoptarea 
bugetului, am considerat că 
ziua oraşului care te‑a trimis la 
Bucureşti este, totuşi, o scuză 
plauzibilă de absenţă (oricum, 
cu mai multe justificări decât 
celebra „retragere de la lucrări, 
în semn de protest”). 

Ieri dimineaţă, singurul par‑
lamentar gălăţean care intra 
pe uşa Catedralei Episcopiei 
Dunării de Jos din Galaţi era 
deputatul PSD, Aurel Nechita. 
Pe drum spre Galaţi se afla de‑
putatul UDMR, Szekely Levete 
Csaba, care avea în program şi 
împărţirea de cadouri orfanilor 
instituţionalizaţi din oraş şi de‑
putaţii PD, Constantin Petrea şi 
Iulian Bârsan, dar şi deputatul 
PNL, Emil Strungă, acesta rămâ‑
nând şi astăzi, de 1 Decembrie, 
pentru a participa la manifes‑
tările organizate în plan local 
de Prefectură. Şi dacă tot a 
venit vorba de 1 decembrie, 
astăzi, teoretic, parlamentarii 
social‑democraţi ar trebui să 
fie reprezentaţi de senatoarea 
Adriana Ţicău şi de deputatul 
Dan Nica. La capitolul „promi‑
siuni” trebuie trecuţi senatorul 
PRM, Carol Dina, care a spus 
că face tot posibilul să ajun‑
gă, deşi „acum la Bucureşti e 
scandal cu bugetul” (de, după 
aprobare, mulţi viteji se‑arată!) 
şi colegul său de partid, de‑
putatul Liviu Codârlă. Mai di‑
rect a fost senatorul PNL Paul 
Păcuraru care a spus că şi‑ar fi 
dorit să fie în mijlocul gălăţeni‑
lor, dar „făcând parte din con‑
ducerea Biroului Permanent al 
Senatului, trebuie să particip 
la şedinţa de după‑amiază”.   

Nu am putut lua legătura 
cu deputaţii Petre Lificiu (inde‑
pendent), Bogdan Ciucă (PC) 
şi senatorul Viorel Ştefan (PSD) 
însă asta nu înseamnă neapă‑
rat că nu s‑or fi aflat alături de 
gălăţeni... poate că s‑au aflat 
unde era distracţia mai mare şi 
nu se mai auzeau telefoanele!

Maria Măndiţă                  

Ieri, de Sărbătoarea „Sfântului 
Apostol Andrei”, creştini gălă ţeni 
au ieşit, cu mic cu mare,  la în‑
tâlnirea cu Sfinţii şi  Arhiereii lui 
Hristos, veniţi la Galaţi  din patru 
ţări  ortodoxe: Grecia, Bulgaria, 
înstrăinata Basarabie şi România. 
Doisprezece arhierei au slujit 
în Altarul Catedralei Episcopale 
a Galaţiului, alături de Prea 
Sfinţitul Dr. Casian – Episcop al 
Dunării de Jos. Între oas peţi, 
Înaltul Mitropolit Barnabas 
de Tesalonic ‑ reprezentantul 
Sanctităţii Sale Bartolomeu 
I, Patriarhia  Ecumenică a 
Constantinopolului, care ne‑a 
oferit spre închinare Moaştele 
Sfântului Mucenic Gheorghe. 
A fost alături de gălăţeni, Prea 
Sfinţitul Ciprian Câmpineanu, 
episcop‑vicar la Patriarhia 
Bisericii Ortodoxe Române ‑ de‑
legatul Prea Fericitului Patriarh 
Teoctist. Nu a lipsit  Înalt Prea 
Sfinţitul Petru al Basarabiei,  dar 
şi Prea Sfinţiţi Episcopi din mai 
multe eparhii.  Erau prezenţi 
primarul Dumitru Nicolae, alţi 
reprezentanţi ai instituţiilor pu‑
blice.  

Ieri, la Galaţi, a fost slujbă 
arhierească, a fost comuniune 
între creştini. Bătrâna Catedrală 
era, ca de obicei, neîncăpătoa‑
re. Altă catedrală vie se făcuse 
afară, unde mii de  pelerini au 
aşteptat să ia mângâiere de la 
Sfintele Moaşte ale Apostolului 
Andrei, ale Marelui  Mucenic 
Gheorghe, ale Sfântului Dasie şi 
ale Sfântului Efrem (veşmântul) 
‑ primul Episcop de Tomis care a 
participat la Sinodul I Ecumenic 
din anul 325.

„Bucurie în suflet...” 

 La închinare, creştini  
 de toate vârstele. Chiar şi acto‑
rul Florin Piersic a fost zărit prin‑
tre credincioşi. Mai toţi  purtau 
în mâini crizanteme şi busuioc.  
Cât de mult au pătruns în sufle‑
tul lor cuvintele Evangheliei adu‑
se nouă de Apostolul Andrei? 
„Este o bucurie fără margini, 

ne‑a mărturisit doamna Mioara, 
în vârstă de 50 de ani. Pentru 
mine, Sărbătoarea Apostolului 
Andrei este   parcă ceva rupt 
din măreţia Cerului”.  „Venim an 
de an la Catedrală să cerem tă‑
măduire de la Apostolul Andrei, 
ne‑a spus Aurel Dumitraşcu, 49 
de ani. Anul acesta, Prea Sfinţitul 
Casian ne‑a dăruit Sfinte Moaşte 
de la Tesalonic,  din Ucraina şi 
Bulgaria. Am venit să‑l rugăm pe 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, 
cel care a învins balaurul, să 
ne arate cum să biruim şi noi 
relele acestor vremuri. Am ve‑
nit cu flori de busuioc şi le‑am 
atins de Sfintele Moaşte, ca să 
duc şi eu acasă puţin din harul 
Sfinţilor şi al lui Dumnezeu. Să 
ne ocrotească şi să ne vindece 
de rele. Am şi doi sărbătoriţi în 
casă – un Andrei şi o Andreea”. 
Elevul Daniel Popa, în vârstă de 
14 ani, modest îmbrăcat, dar cu o 
sclipire în ochi,  ne‑a spus că este  
„normal” să vină la  Sărbătoarea 
Sfântului Andrei. „Este o zi foarte 
mare, creştinească şi vine doar 

cu bucurie în sufletul oame‑
nilor. Aduce şi în sufletul meu 
multă pace. Uneori  am şi zile 
mai negre... Când nu‑mi merge 
bine, vin la Catedrală, la Sfântul 
Apostol Andrei. Mă rog,  mai 
stau în genunchi în faţa lui, îi cer 
ca să intermedieze pentru mine 
la Dumnezeu...”  Ieri, aceasta  era 
starea „Bisericii vii” de la Dunărea 
de Jos, în rândul închinătorilor 
veniţi la Sfintele Moaşte.    

În acelaşi timp, la Sfânta 
Liturgie  în Catedrală, Arhierei, 
corişti şi închinători s‑au în‑
trecut în a aduce laudă şi slavă 
lui Dumnezeu şi Apostolului 
Andrei. Nu există cuvinte care să 
exprime frumuseţea vocilor care 
au cântat nemuritoarele imne bi‑
zantine sau „Colinda lui Andrei”, 
poate cea mai veche colindă a 
noastră, a românilor. 

Iubirea şi filantropia 
românilor
 
Despre propovăduire, apos‑

tolat şi credinţa în Hristos, ma‑

nifestată  prin iubire şi filantro‑
pie, a vorbit în predanie Prea 
Sfinţitul  nostru Părinte  Casian. 
„Anul acesta a fost pentru în‑
treaga noastră Biserică Ortodoxă 
Română un an al încercărilor, 
prin inundaţiile care s‑au abătut 
peste noi. De sărbătoarea aceas‑
ta, Apostolul Andrei a  deschis 
larg  uşile caselor sinistraţilor de 
la Torceşti şi Cosmeşti Vale. 16 
familii între care şi cea a copi‑
lului salvat cu elicopterul de la 
Cosmeşti, pe nume Andrei, au de 
ieri în casă nouă... Trebuie să în‑
văţăm de la Apostolul Andrei că 
atunci când fratele nostru este 
în suferinţă să fim cei dintâi care 
să‑i sărim în ajutor...”

Nu au lipsit mesajele 
Patriarhiei Ecumenice, al Prea 
Fericitului Patriarh Teoctist, 
adus de Prea Sfinţitul Ciprian, 
dar şi  al Înaltului Barnabas al 
Tesalonicului care ne‑a oferit 
spre închinare Moaştele Sfântului 
Mucenic Gheorghe. „Apostolul 
Andrei  şi Sfinţii noştri trebuie să 
ne unească pe toţi creştinii într‑o 

Europă civilizatoare, culturală, o 
Europă a vieţii şi nu a morţii...”

Despre lucrarea de excepţie, 
sfinţitoare, a Arhiereului de la 
Dunărea de Jos au vorbit lauda‑
tiv toţi înalţii ierarhi. Felicitându‑l 
pe Prea Sfinţitul Casian, dele‑
gatul Prea Fericitului Patriarh 
Teoctist a îndemnat toţi creştinii, 
cu vorbele Apostolului Pavel, de 
a „lucra bine şi a păstra tradiţiile 
şi credinţa părinţilor noştri”. 

S‑au oferit daruri de preţ 
oaspeţilor, dar şi tradiţionalele 
prosoape româneşti, ţesute de 
o ţărancă. O  icoană cu Sfântul 
Apostol Andrei a  primit şi prima‑
rul  Dumitru Nicolae. 100.000 de 
sarmale au fost pregătite pentru 
creştini la  masa dragostei.   Dar 
cele mai de preţ odoare sădite în 
sufletul românilor de Apostolul 
Andrei, rămân pentru veşnicie: 
„Credinţa, nădejdea şi dragostea. 
Dar mai mare între ele este dra‑
gostea”. Să nu uitaţi aceasta!...

Foto: Vasile Caburgan

De Sf. Andrei

Mângâiere de la sfinţi
[ 100.000 de sarmale la masa creştinilor

Deşi de mai mult de o 
săptămână pe străzile centrale 
ale Galaţiului domneşte o 
atmosferă de bâlci, concitadinii 
noştri nu s‑au grăbit să iasă pe 
stradă prea devreme, ca în anii 
precedenţi. Străzile nu au fost 
prea aglomerate  până spre 
ora 19.00. Motiv pentru care 
poliţiştii au permis maşinilor 
să circule şi prin zonele în care 
traficul era închis. Abia după ora 
19.00, strada Brăilei a început să 
se umple, vânzătorii să‑şi mute 
tarabele direct pe carosabil, 
muzica să cânte, artificiile să se 
audă. Tarabagii s‑au pregătit, în 
schimb, ca pentru o petrecere 
în toată regula. Pe toată strada 
Brăilei, la distanţe de câţiva 
paşi, gălăţeanul găsea mititei, 
cârnăciori, vin fiert, bere (că nu 
prea e frig), ţuică, plăcinte, clătite, 
colaci secuieşti, pentru care se 
şi stătea la coadă. Vânzătorii de 

mici erau chiar mulţumiţi astă‑
seară. De la ora 15.00, vânduseră 
mai bine de cinci sute de mici, se 
aşteptau să treacă de două mii. 

Vânzătorii de baloane îşi 
plimbau marfa prin mulţime, 
dar copiii erau atraşi mai 
degrabă de caruselul din 
mijlocul trotuarului, de jucăriile 

Carnaval fără elan   

orăcăitoare sau sclipitoare, de 
medalioanele luminoase (nu era 
puşti care să nu aibă atârnată 
de gât asemenea trăsnaie), de 
măşti. Nu era chip să‑i scoţi pe 
prichindei dintre tarabele cu 
mărunţişuri, nici de lângă căluşei, 
chiar dacă mama, plictisită, ar 
fi vrut să se întoarcă acasă.  Aşa 

că, pentru a scăpa de ţipetele 
inerente, tatăl se mai opintea 
o dată şi lua puştiul pe umeri, 
ca să vadă şi el lumea, jucăriile, 
caruselul, bâlciul.

Nici costume de carnaval 
prea multe nu s‑au prezentat 
la apel, gălăţenii au preferat 
să‑şi păstreze vestimentaţia 
obişnuită, însă nu s‑au dat în 
lături de la un pahar cu vin. 
Cârciumile improvizate, de 
pe Brăilei, de la Păpădie, de 
la Potcoava au fost ultrapline, 
cred că era nevoie de rezervare 
ca să prinzi un loc. O firmă mai 
întreprinzătoare a descoperit 
că Sărbătoarea Galaţiului este 
momentul perfect pentru 
reclamă. A plantat vizavi de 
Potcoava de Aur un camion, în 
a cărui remorcă vreo patru‑cinci 
domnişoare dansau de mama 
focului, invitându‑i şi pe privitori 
să facă la fel. Unii, chiar trecuţi 
binişor de prima tinereţe, le‑au 
urmat exemplul. Din când în 
când, câte un animator anunţa 
că îi premiază pe cei care poartă 
numele de Andrei sau Andreea.

După vreo două ore, gălăţenii 
au ieşit totuşi să petreacă în 
stradă. Au cântat, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor şi pe 
Faleză, Blondy, Latin Expres, 
Voltaj, Talisman, Iris, Sofia 
Vicoveanca şi Gheorghe Turda. 
Artificiile au fost lansate în acest 
an de pe un vas, din mijlocul 
Dunării, gălăţenii putându‑le 
urmări de pe Faleză.

Atmosferă de carnaval a fost 
şi nu prea. Gălăţenii au ieşit la 
plimbare, tradiţional, dar parcă 
nu cu atâta elan ca în alţi ani. Să 
fie de vină anul greu prin care 
am trecut cu toţii?

Nicoleta Crânganu

Foto: 
Viorel 
Dudău
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SITUAŢIA NAVELOR MARITIME ÎN PORTUL GALAŢI LA DATA DE 30 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 
24.  Docuri Orsa Mehmet Turcia 1000 t D  feromangan România 27.11/14 29.11/12
48  Bazinul Nou Unity XII St. Vincent 4000 mc I  cherestea Liban 27.11/15 -
50/51  Bazinul Nou/AZL Yeni Yapan Turcia 3000 t I  laminate Turcia 27.11/16 29.11/13  
54  Oil Terminal Unicom 3 România 1100 t I  combustibil Ucraina 28/11/21 29.11/13
-  Şantierul Naval  Ahts 6114 St. Vincent - -   - -  9.06/19 -
 Damen
-  Rada Guzide S Turcia 4100 t AP laminate Turcia 27.11/19 -

    
   

   
 

   

Galaţiul pe Rasdaq

30 noiembrie 
 

lei noi       lei  

1 franc elveţian 2,3591 23.591

1 EURO 3,6549 36.549

1 liră sterlină 5,3505 53.505

1 leu moldovenesc 0,2413 2.413

1 dolar SUA 3,1024 31.024

1 g AUR  49,2491 492.491

Denumire societate Tranzactii Volum Valoare Mediu Inchidere Variatie (%)
HEPITES 1 931 46,55 0,05 0,05 0
ROMPORTMET 2 283 1.839,50 6,5 6,5 0
ROMPORTMET 1 1.000 6.500,00 6,5 6,5 0
SPIRT GHIDIGENI 2 7.950 715,5 0,09 0,09 21,29

Ieri, la BVB
Prudenţă 
şi nehotărâre
În ultima şedinţă a 
lunii noiembrie, piaţa 
bursieră a oscilat între 
variaţii pozitive şi 
variaţii negative în cazul 
majorităţii titlurilor 
lichide, cu uşoare scăderi 
în segmentul financiar 
(SIF) şi cel bancar, dar cu o 
lichiditate bună şi creşteri 
în sectorul petrolier. 
Investitorii au manifestat 
şi ieri interes faţă de 
principalele acţiuni 
tranzacţionate la Bursa 
de Valori Bucureşti (BVB), 
susţinerea la cumpărare 
reuşind chiar, la jumătatea 
şedinţei, să aducă SIF-
urile pe creştere. În cele 
din urmă, indicii au 
închis pe scădere, după o 
intensificare a vânzărilor 
la finalul şedinţei, 
variaţiile fiind însă mai 
mici de unu la sută. ”E 
greu de spus dacă vor 
continua să se corecteze 
creşterile mari de curs 
din ultima perioadă, însă 
este cert că vânzătorii 
au avut oponenţi serioşi 
în piaţă, ceea ce a oprit 
unele scăderi mai mari. Pe 
de altă parte, fluctuaţiile 
de preţ din cursul sesiunii 
de ieri atestă o oarecare 
prudenţă şi nehotărâre 
din partea investitorilor“, 
ne-a declarat Marcel 
Roşu, broker în cadrul 
SSIF Prime Transaction SA, 
Agenţia Galaţi.

Sicomed a fost lider
Din punctul de vedere 
al valorii tranzacţionate, 
Sicomed  (SCD) a fost 
lider, cu un rulaj de 10,3 
milioane RON, pentru 
circa 7,4 milioane acţiuni. 
S-a realizat o tranzacţie 
importantă, de 6 milioane 
acţiuni, la preţul de 1,3800 
RON/acţiune, care a şi 
generat acest rulaj.
Pe locul imediat următor 
s-a plasat SIF Oltenia 
(SIF 5), cu un rulaj de 9,2 
milioane RON, preţul 
conservându-se, după 
o serie de fluctuaţii, 
la valoarea şedinţei 
precedente, respectiv 
2,5000 RON/acţiune. 
Aceeaşi situaţie s-a putut 
observa şi în cazul SIF 
Transilvania (SIF 3), în rest 
înregistrându-se scăderi 
de până la unu la sută.

Prima zi de... Biofarm
În top s-a regăsit, 
de asemenea, şi o 
reprezentantă a sectorului 
petrolier, Petrom 
Bucureşti (SNP), cu un 
rulaj de 7,75 milioane 
RON. SNP a fost singurul 
titlu mai lichid care a 
închis sesiunea cu o 
variaţie pozitivă, de 
1,04%, respectiv 0,4840 
RON/acţiune.
În prima zi de 
tranzacţionare la 
categoria I a bursei, 
Biofarm Bucureşti (BIO) 
a înregistrat un rulaj 
bun, de 5,08 milioane 
RON, închizând la 0,5700 
RON/acţiune (+3,6% faţă 
de ultimul preţ de pe 
Rasdaq).
În zilele de 1 şi 2 
decembrie, bursele vor fi 
închise. Următoarea zi de 
tranzacţionare va fi luni, 5 
decembrie.

D.C.Predescu

Ieri, câteva zeci de ţărani din 
Schela au luat calea oraşului pen-
tru a protesta împotriva lui Petru 
Bărceanu, preşedintele societăţii 
agricole „Albina”. Oamenii spun 
că s-au săturat să fie jefuiţi şi că 
vor înapoi pământurile şi bunu-
rile cu care au intrat în asociaţie, 
însă conducerea de la „Albina” 
refuză dialogul.

Dimineaţă, ţăranii din Schela 
au descins la Prefectură unde 
au încercat să ceară o mediere 
a conflictului, mai ales că Petru 
Bărceanu se afla, cu treburi, chiar 
în amintita instituţie. Din păca-
te, nu au fost primiţi la discuţii, 
însă l-au întâlnit pe preşedinte-
le asociaţiei, care le-a promis că 
va veni la Schela de urgenţă, „în 
cel mult zece minute, un sfert de 
oră”, pentru a negocia cu ei. Asta 
se întâmpla la ora 10,00.

Ţăranii au plecat imediat la 
Schela şi, în prezenţa presei, l-au 
aşteptat pe preşedinte vreme de 
circa trei ore, dar acesta pur şi 
simplu nu a mai venit. Păcat, am 
fi fost curioşi cum explică situa-
ţia...

În timpul în care am aşteptat 
alături de ei, oamenii ne-au po-
vestit, revoltaţi, mai multe lu cruri 
aproape neverosimile despre 
conducerea asociaţiei. Am aflat 
astfel că toate animalele din fer-
ma zootehnică au fost vândute, 
că utilajele au fost de asemenea 
vândute (către nişte persoane 
care acum le închiriază la tarife 
piperate... societăţii), că preşe-
dintele a vândut combinele dar 
a cumpărat un... autocar („Ară cu 
ăsta?”, ne-a întrebat cu tâlc unul 
dintre protestatari) şi multe alte 
grozăvii – să le zicem – manage-

riale.
Cea mai mare supărare a să-

tenilor este aceea că nici măcar 
nu li se aprobă să-şi ia pământul 
înapoi. „Ne cer 3,6 milioane pe 
hectar ca să acopere ce au furat”, 
acuză ei. Interesant este că situa-
ţia societăţii „Albina” nu este de-
loc „roz”, în acest moment fiind 
pe rolul Tribunalului Galaţi un 
dosar de faliment. Datoriile tota-
le sunt foarte mari, iar pierderile 
sunt de peste 7,4 miliarde de lei.

Ţăranii de la Schela au decis 
ca sâmbăta asta, la ora 10,00, să 
se întâlnească la Casa Miresei, 
într-o adunare generală a asocia-
ţilor, pentru  a schimba conduce-
rea asociaţiei „Albina”

Costel Crângan

Oficial, pe 1 decembrie, adică 
astăzi, se renegociază contractul 
colectiv de muncă de pe plat-
forma Mittal Steel. E o adevă-
rată nebunie ce se întâmplă cu 
mişcarea sindicală de aici, unică 
la nivel naţional. Pe de o parte, 
FSS, UTSL şi Forum, pe de altă 
parte Sindicatul "Solidaritatea" 
se acuză reciproc, antrenându-
se într-un şir interminabil de 
procese. Rar poţi vedea aşa ceva, 
atâta mocirlă sindicală, ce pare 
imposibil de asanat. Aşadar, cu 
cine va negocia începând de 
astăzi, timp de 60 de zile, admi-
nistraţia Mittal Steel Galaţi? FSS, 
UTSL şi Forum au primit invitaţie. 
"Solidaritatea", ieri, la ora 12,00, 
nu primise încă nimic. În lungul 
şir de procese, una dintre cauze 
este legată de numărul de mem-
bri ai fiecărui sindicat. FSS a reîn-
ceput, în ultimile luni, o numără-
toare pe platformă şi a ajuns cu 
adeziunile la peste 12.000 side-
rurgişti. "Solidaritatea" afirmă, 
prin vocea liderului, Gheorghe 
Tiber că este  "o numărătoare 
după ureche" şi consideră că ei 
au "6.000 de adeziuni". Câteva 
mii de oameni au adeziuni în 
ambele sindicate, iar legea inter-
zice aşa ceva. Constant rămâne 
numărul membrilor din "Forum" 
şi UTSL: primul are vreo 800, al 
doilea puţin peste 1.000. Cât des-
pre negocierea Contractului de 
muncă,  FSS a cerut un punct de 
vedere de la Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
iar Direcţia Legislaţia Muncii a 
dat un răspuns. Conform aces-
tuia, potrivit art. 23, al. 2 din 
Legea 130/1996 şi potrivit art. 
3, al. 2 din acelaşi act normativ, 
părţile pot hotărî prelungirea 
aplicării în continuarea a CCM 
existent. Actul adiţional, care 
modifică clauzele unui contract, 

trebuie să fie negociat şi semnat 
de ace leaşi părţi care au semnat 
contractul iniţial. Sub semnătura 
dnei Camelia Cărbunaru, de la 
direcţia amintită din ministerul 
de resort, iată fraza care dă apă 
la moară FSS-ului: "Prin sintagma 
aceleaşi părţi înţelegem ca acest 
act adiţional să fie negociat şi 
semnat de către aceeaşi organi-
zaţie sindicală şi aceeaşi organi-
zaţie patronală care au participat 
la negocierea şi semnarea con-
tractului colectiv de muncă".   Cu 
alte cuvinte, s-a găsit un temei 
legal ca "Solidaritatea" să nu fie 
invitată la negocieri. Mai mult, 
dacă ea totuşi ar veni, semnătu-
ra sa ar fi ilegală. Pentru că acest 
CCM e negociat pe patru ani, 
deci expiră anul viitor. Iar nego-
cierea de anul acesta este, prac-
tic, o acţiune prin care se face un 
act adiţional. 

Dl Gheorghe Tiber consideră 
însă punctul de vedere primit 
de la minister ca fiind unul "per-
sonal şi care încalcă articolele 2 
şi 3 din lege, ce spune că nego-
cierea contractului este obliga-
torie în fiecare an. Se negociază 
salariul, timpul de muncă şi alte 
lucruri în fiecare an". Dar bomba 
a dat-o tot dl Tiber ieri, când, în 
instanţă, a cerut anularea repre-
zentativităţii FSS, UTSL şi Forum 
"pentru că nu au dreptul legal 
de a negocia niciun contract pe 
platformă". E de-acum deja mult 
prea mult. După ce administra-
ţia a cerut scoaterea sindicatului 
"Solidaritatea" în afara legii, într-
un gest cu care încalcă drepturi-
le omului, acum "Solidaritatea" 
cere, pur şi simplu, anularea tu-
turor drepturilor de reprezenta-
tivitatea celorlalte sindicate de 
pe platforma siderurgică. Şi dl 
Tiber a spus că va merge până la 
capăt, cerând în instanţă şi anu-

larea CCM valabil între 2002 şi 
2006, iar începând de astăzi zece 
lideri ai "Solidaritatea" intră în 
greva foamei. De Ziua Naţională 
a României zece siderurgişti vor 
protesta în acest fel la poarta 
combinatului. În tabăra FSS era 
linişte ieri. Deja s-au făcut echi-
pele de negociere, iar preşedin-
tele Nică Mocănelu declara: "Cel 
mai important lucru al acestor 
negocieri sunt salariile, pentru 
care avem speranţe mari. Plecăm 
de la profitul pe care l-a obţinut 
patronatul şi suntem pregă tiţi 
pentru orice fel de tratative. 
Toată lumea trebuie să înţeleagă 
că pe platformă se munceşte se-
rios şi atunci avem nevoie de sa-
larii pe măsură". Maricel Oancea, 
secretarul FSS, declara şi el: "Din 
păcate, Solidaritatea continuă 
acţiunea de calomnie grosolană 
la adresa noastră şi ne târăşte în 
procese interminabile. Cine ridi-
că sabia, de sabie va pieri!".

Luna decembrie pare a fi 
pentru Mittal Steel Galaţi o lună 
traversată la o temperatură mai 
mare decât cea din faţa conver-
tizorului, când oţelul lichid se 
răstoarnă în oală. Cum şi cu cine 
vor fi discutate salariile siderur-
giştilor este încă o nebuloasă. 
Precumceaţa lăptoasă de afară. 
Începând de astăzi au apărut şi 
corturile cu greviştii foamei la 
poarta centrală. FSS a obţinut pe 
cale oficială un document care 
împiedică legal "Solidaritatea" 
să participe la negocieri. 
"Solidaritatea" contestă, în in-
stanţă, toată existenţa de 15 ani 
a FSS-ului şi chiar actualul CCM. 
O nebunie. Şi o mare ruşine. 
Siderurgistul, omul ăla simplu 
care-şi pierde sănătatea şi uneori 
viaţa, de cine mai este apărat? Pe 
cine să mai creadă?

Aurel Stancu

În momentul privatizării 
combinatului siderurgic gălă-
ţean, erau pe platformă 28.000 
de siderurgişti. Clauza socială a 
contractului de privatizare in-
terzicea disponibilizările colec-
tive, evident, cu excepţia celor 
naturale. Dar, în fiecare an, s-a 
găsit o formulă prin care s-au fă-
cut disponibilizări colective, ast-
fel că la 1 decembrie 2005 mai 
sunt doar aproximativ 17.000 de 
combi nişti pe platformă. Şi din 
aceştia vor pleca cel puţin câte-
va sute, chiar de Crăciun. Pentru 
că, începând cu 1 decembrie, s-a 
redeschis lista de autodisponibi-
lizări la Mittal Steel, urmând ca în 
perioada 25-28 decembrie lista 
să se închidă. 

Prima plecare a avut loc în 
2002,  când 8.000 de siderurgişti 
s-au autodisponibilizat. S-a petre-
cut atunci un lucru foarte ciudat. 
Cu toate că precizările exprese 
din clauza socială a contractului 
de privatizare, statul a mai scos 

totuşi câteva sute de miliarde din 
buget (din buzunarele noastre) 
şi a acordat plăţi compensatorii 
celor care voiau să plece. A fost 
o atitudine distructivă, pentru 
că, din moment ce investitorul 
LNM îşi asumase responsabili-
tatea pentru locurile de muncă, 
prin semnătura pe contractul de 
privatizare, era treaba lui cum se 
descurca. În schimb, guvernul 
putea să investească aceste sute 
de miliarde în crearea de locuri 
de muncă la Galaţi. Şi ar fi fost o 
treabă eficientă, inteligentă, cu 
bătaie lungă. Disponibilizarea 
din 2005 a însemnat plecarea 
a 1.575 de siderurgişti. Ultima 
disponibilizare de anul acesta a 
însemnat plecarea a peste 1.100 
de oameni, în condiţiile în care 
patronatul voia să plece 1.800. 
Motiv pentru care, începând de 
la 1 decembrie, chiar de ziua 
României, s-a redeschis lista cu 
autodisponibilizaţi, pe aceleaşi 
principii: plăţi compensatorii de 

120, 140 sau 160 de milioane şi 6, 
9, 12 salarii personale, în funcţie 
de vechime. Cei care au sub trei 
ani de la momentul angajării nu 
beneficiază de nimic, iar cei cu 
vechime între trei şi cinci ani iau 
numai suma fixă. 

Interesant este de remar-
cat faptul că UE a semnat cu 
România, pentru siderurgia na-
ţională, un acord prin care i se 
permite lui Mittal Steel Galaţi ca 
în momentul aderării şi timp de 

10 ani după aceea să aibă maxi-
mum 16.500 de oameni angajaţi, 
însă se pare că patronul gândeş-
te ca maximum de angajaţi să 
fie 14.000. Şi mai e un lucru in-
teresant, începând de anul viitor, 
din noiembrie, patronul poate să 
facă disponibilizări colective fără 
plăţi compensatorii, întrucât se 
împlinesc cinci ani de la privati-
zare şi clauza socială expiră. 

Sigur afacerea Mittal Steel 
trebuie consolidată pentru bine-

le întreprinderii, al oraşului şi al 
siderurgiei româneşti. Evident, 
patronul îşi are propriile calcule 
şi nu poate fi condamnat pentru 
asta. Aşa se face capitalismul. 
Dar constatarea tristă că dispar 
zeci de mii de locuri de muncă 
din Galaţi în orice moment,  şi 
asta înainte de Crăciun, îngrijo-
rează şi doare.   

Aurel Stancu      

Încet-încet se-nfiripă în con-
ştiinţa naţională tragismul 
faptelor istorice petrecute în 
decembrie. Cum nici nu se pu-
tea altfel, purtătorul de vorbe 
al PSD, Mircea Geoană, într-un 
discurs de întremare emoţiona-
lă, a ţinut să amintească sursa 
prăpădului patriei. Cu infailibilă 
subtilitate, Mircea Geoană iden-
tifică un strat subversiv alcătuit 
din foştii lucrători ai Securităţii 
care se menţin în câmpul activi-
tăţii proaspete prin intermediul 
"elitei politico-economice de 
tip oligarhic". Sigur că, lovit de 
amnezie, nu poate indica nomi-
nal responsabilii cu degradarea 
vieţii şi demnităţii româneşti. El 
doar evocă cei 15 ani de impas 
politic şi economic pe care i-a su-
ferit România. Până în 12 decem-
brie PSD va susţine manifestaţii 

"in memoriam" pierderii alege-
rilor de anul recut, când Adrian 
the Wonder (Minunatul Adrian) 
a fost surclasat de Troienică. 
Data de 12 decembrie va apăsa 
şi va mâhni veşnic inima partiza-
nilor partidului stângaci. Ei speră 
ca prin dezbateri şi conferinţe 
să poată remedia inconştienţa 
faptică a Partidului Mamă. De 
asemenea, Geoană semnalea-
ză impotenţa binefăcătoare a 
preşedinţilor şi premierilor de 
după 1989. Aşadar, nu-i este ne-
cunoscută dubla prestaţie a tu-
torelui nemuritor, Ion Iliescu. La 
orice solicitare de a face trimiteri 
concrete către vinovaţi, Geoană 
aruncă blamul asupra "lăcomiei 
şi vinovăţiei". După cum ve deţi, 
Mircea cel Treaz se păstrează în 
limita vizualizării principale a 
Răului. Pentru el, situaţia parti-

culară pierde în lumina analizei 
comparative. Mircea cel în Stare 
de Veghe refuză să admită faptul 
că în jurul său s-ar afla foşti se-
curişti. Nu-şi cunoaşte nici com-
poziţia anturajului de consilieri, 
astfel încât împrăştie un mesaj 
anemic de protecţie la ceva rău 
care ne  înconjoară pe noi româ-
nii, dar nu ştie cum se cheamă 
răul. În ce priveşte celebrarea şi 
impactul Zilei Naţionale, Mircea 
Punctul G priveşte desfăşurarea 
de forţe psd-iste ca fiind oportu-
nă pe sub Arcul de Triumf, numai 
dacă sunt băgaţi, cu invitaţie, pe 
dedesubtul Arcului. Este neîndo-
ios că atenţia critică a opoziţiei 
nu se va opri până când nu va 
vedea România acolo unde nici 
noi nu gândim.

Victor Paul Dobre

Cadou de Crăciun?

Noi  autodisponibilizaţi 
din combinat

Sub securea războiului sindical

Cui îi mai pasă 
de siderurgişti?

 

Revoltă la Schela
] Câteva zeci de ţărani au ieşit în stradă pentru a protesta 

împotriva conducerii societăţii agricole „Albina”

A 12-a lună românească 
sau lamentaţiile 

lui Mircea Geoană
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SC APATERM SA Galaţi 
aduce la cunoştinţă tuturor consumatorilor că 

programul de lucru al casieriilor societăţii în data 
de 1.12.2005, va fi între orele 

11,00‑19,00. În acelaşi timp aminteşte că pro‑
gramul pentru ridicarea bonurilor de căldură 

acordate în conformitate cu OUG 55/2004, modi‑
ficată cu HGR 776/2005, în ziua de 1.12.2005 este 

între orele 8,00‑16,00, de la sediul societăţii.
Vă mulţumim.

 

Locuinţe 
modulare 
de Ziua
 României
[ Deşi în judeţ au 

ajuns doar circa 20 de 
module, adică o cin-
cime din promisiuni,  
Prefectura susţine că 
mai există doar patru fa-
milii fără acoperiş!

Este Ziua Naţională a 
României, prilej cu care, 
teoretic, toţi românii ar tre‑
bui să sărbătorească. Totuşi, 
este greu să nu te gândeş‑
ti la familiile de sinistraţi 
care şi‑au pierdut casele 
în inun daţiile din această 
vară. Având în vedere că în 
urmă cu doar două săptă‑
mâni subprefectul judeţu‑
lui Galaţi, Vasile Curduman, 
prezenta numărul de lo‑
cuinţe modulare ce vor fi 
repartizate în comunele 
Cosmeşti (29), Umbrăreşti 
(27) şi Iveşti (44), ieri am 
vrut să vedem câte din 
aceste module au ajuns în 
teritoriu. Trebuie precizat 
faptul că sinistraţilor din ju‑
deţul Galaţi li s‑au promis în 
total 100 de locuinţe modu‑
lare, din care 30, din partea 
Crucii Roşii şi 70 din partea 
Guvernului.  

Viceprimarul comunei 
Cosmeşti, Ioan Ciot, ne‑a 
informat că deja au fost 
aduse nouă locuinţe mo‑
dulare, din care cinci ‑ din 
partea Crucii Roşii, iar pa‑
tru, din partea Guvernului. 
Viceprimarul comunei 
Umbrăreşti, Paraschiv 
Stoica, ne‑a informat că 
s‑a primit un singur modul, 
ce va fi dat unuia din săte‑
nii despre care cotidianul 
„Viaţa liberă” a semnalat 
că trăieşte într‑o magazie, 
lui Neculai Zaharia. Nu am 
reuşit să luăm legătura nici 
cu primarul, nici cu vicepri‑
marul din Iveşti, însă ni s‑a 
transmis de la primărie că 
s‑au primit ba 20 de modu‑
le, ba 10 şi că mai urmează 
să vină alte zece, tot din 
partea Crucii Roşii. Deci, în 
total, în judeţ au venit în 
ultimele zile între 20 şi 26 
de locuinţe modulare ce se 
montează şi urmează să fie 
luate în primire de sinistraţii 
fără un acoperiş deasupra 
capului în această iarnă.

Pe de altă parte, din par‑
tea purtătorului de cuvânt al 
Prefecturii Galaţi, Emanuela 
Turcu, am aflat că de fapt în 
judeţ nu sunt decât patru 
familii, (una în Cosmeşti şi 
trei în Umbrăreşti) care nu 
au unde locui la iarnă şi că 
acestea „refuză alt spaţiu de 
cazare, pentru că nu doresc 
să‑şi părăsească bunurile 
personale” sau „refuză alte 
spaţii de cazare”. Precizarea 
din partea Prefecturii vine 
ca urmare a unor informa‑
ţii apărute în presă „că ar 
exista zeci de familii care 
locuiesc sub cerul liber”. 

Faţă de diferenţa dintre 
numărul familiilor fără adă‑
post existente în scriptele 
Prefecturii şi cele descope‑
rite de noi  în judeţ, nu pu‑
tem trage concluzia decât 
că fie Prefectura a informat 
greşit necesarul de locuinţe 
modulare (care, repetăm, 
era de 100, câte familii fără 
adăpost ar exista), fie ze‑
cile de familii necăjite din 
Torceşti cu care am vorbit... 
nici măcar nu există! 

Maria Măndiţă   

Onoare după regulament
Ca urmare a controverselor din acest an privind modul de acorda‑

re a titlului de Cetăţean de Onoare şi a premiilor municipiului Galaţi, 
Comisia de buget – finanţe din cadrul CL a realizat un proiect de re‑
gulament privind procedura de acordare a distincţiilor în cauză, a 
declarat consilierul George Cubasa. Asupra proiectului urmează să 
se pronunţe şi Comisia de cultură, urmând ca în final regulamentul 
să fie supus dezbaterii Consiliului Local. 

Ovidiu Amălinei 

Asociaţiile şi restructurarea
Serviciul de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Primăriei 

Galaţi a intrat într‑un proces de restructurare, care a implicat inclusiv 
schimbarea conducerii, a declarat consilierul local George Cubasa. 
Astfel, de conducerea serviciului se va ocupa dna Loredana Buşilă, 
jurist de profesie. Predecesorului acesteia, dl Pricop Roman, îi vor re‑
veni funcţii executive, urmând să se ocupe în mod special de anumi‑
te asociaţii de proprietari. 

Ovidiu Amălinei

În arhiva Bibliotecii judeţene 
„V.A. Urechia”, am avut şansa să 
găsesc în comunicatele oficiale 
ale Prefecturii judeţului Covurlui 
emise în perioada Primului 
Război Mondial date despre fră‑
mântările din Basarabia, care au 
dus la independenţa, apoi la rea‑
lipirea ţinutului la ţară. Vremuri 
de război, bolnave de foame şi 
de… “spionită”.  Poate de aceea 
nu am gãsit comentarii despre 
frământările unioniştilor basa‑
rabeni. Se instalase cenzura în 
presă – apăreau goluri în ziar, 
articole întrerupte de menţiunea 
“CENZURAT”…, În comunicate‑
le Prefecturii, ca acela de vineri 
12 ianuarie 1918,  era din când 
în când reiterată interdicţia: “se 
reaminteşte tuturor persoanelor 
civile şi militare că le este cu de‑
săvârşire interzis a discuta şi co‑
menta în ori‑ce loc s´ar găsi, eve‑
nimentele la ordinea zilei şi mai 
cu seamă dispoziţiunile luate de 

comandamentele militare cu pri‑
vire la dislocarea de trupe sau în 
altă direcţiune./ Contravenienţii 
vor fi arestaţi şi trimişi în judecata 
Curtei Marţiale” – ameninţa co‑
mandantul  Garnizoanei Galaţi, 
comandor C. Niculescu‑Rizea. 

Republica 
Democrată Moldavă

În Comunicatul Oficial de joi, 
4 ianuarie 1918 (10 bani foaia tip 
A3  tipărită pe o singură parte), 
sub titlul „Primul cabinet basa‑
rabean”, se consemna: „La 6/19 
Decembrie, consiliul de stat a 
proclamat Basarabia Republică 
Democrată Moldavă, intrând în 
Republica federativă rusă”, în 
continuare fiind menţionate nu‑
mele membrilor guvernului ba‑
sarabean. Era primul pas spre vii‑
toarea unire.   „Franţa recunoaşte 
republica Moldavă”, puncta un 
alt titlu. Urma: „Sarre a fost numit 

reprezentantul Franţei la Kişineu 
(Chişinău, n.n.)”… „Moldovenii 
de peste Nistru au hotărât şi ei 
alipirea la Republica Moldova 
basarabeană.”

Cărţi pentru Basarabia

Un alt titlu sugestiv atunci, ca şi 
acum: “Cărţi pentru basarabeni”. 
“D. George Vasiliu strada Chihan 
Vodă 17, a binevoit să aducă la 
[ziarul] «Galaţii‑Noi!» pentru ba‑
sarabeni: Aritmetica de clasa a 
doua – trei bucăţi, Aritmetica de 
a treia – şase bucăţi, Aritmetica 
de a patra – patru bucăţi, Istoria 
română de clasa a doua – o bu‑
cată, Gramatica de clasa a doua 
– o bucată.”  “D. Manole Mârza, 
strada Vegetalelor No. 4” a adus 
19 cărţi. A. From, institutor, di‑
rector la Şcoala israelită, a donat 
trei cărţi de Citire, o gramatică şi 
11 aritmetici. Gesturi frumoase şi 
simbolice pentru viitoarea unire. 

Observăm însă că nici acum nu 
a fost dus la bun sfârşit efortul: 
încă mai este multă nevoie de 
carte românească în şcolile ba‑
sarabene!

Români, treceţi Prutul!

Comunicatul Oficial de dumi‑
nică, 14 ianuarie 1918, anunţa: 
“Comandamentul rusesc ne‑a ce‑
rut, în urma intervenţiei “Sfatului 
Ţărei” din Kişineu să asigurăm 
prin trimiterea de trupe române, 
ordinea în Basarabia. Era cu atât 
mai necesar să se răspundă aces‑
tei chemări a comandamentului 
rus şi a Republicei Moldoveneşti, 
cu cât bande, răsvrătite din ar‑
mata rusă opreau trenurile cu 
aprovizionare   pentru armata ro‑
mână şi cea rusească, dădeau foc 
sau prădau  depozitele de hrană 
înfiinţate de noi în Basarabia, 
precum şi pe acele ce trebuia, 
în urma înţelegerii cu guvernul 

„Transilvania, Bucovina până 
şi Basarabia! România Mare!/ 
Parcă îmi venea ameţeală când 
îmi dădeam seama de mărini‑
mia soartei”, scria în jurnalul său 
(„Povestea vieţii mele”) Regina 
Maria, emoţionată după sosi‑
rea  delegaţilor din Transilvania 
şi Bucovina, veniţi să declare 
Unirea. „Trebuise să se dărâme 
atâtea state ca să se înfăptuiască 
Unirea noastră şi aveam destulă 
conştiinţă ca să mă înspăimânt 
de hotărârile soartei”, scria însã 
în continuare regina, temperân‑
du‑şi parcă prea mult bucuria…

Primirea suveranilor victorioşi 
la Bucureşti, la 1 decembrie 1918, 
după retragerea de la Iaşi, este 
descrisă de I.G. Duca în „Amintiri 
politice”: regele a coborât din 
tren la Mogoşoaia şi, călare în 
faţa armatei române şi a deta‑
şamentelor aliate  franceze şi 
engleze, a străbătut oraşul, până 
la statuia lui Mihai Viteazul, unde 
a primit defilarea armatei din 
tribuna oficială ridicată în faţa 
statuii.  „De‑a lungul parcursu‑
lui, şcolile se înşiruiau alături de 
o mulţime imensă. (…) Când au 
apărut regele cu regina şi gene‑

ralul Berthelot (şeful misiunii mi‑
litare franceze în România, n.n.) 
a fost un adevărat delir.” Aceasta 
după ce regele a fost întâmpinat, 
în Piaţa Victoriei, de către prima‑
rul capitalei, cu pâine şi sare, şi 
de premierul Brătianu.

Seara s‑a organizat „un mic 
banchet” în sala tronului, la care 
au participat reprezentanţi ai 
provinciilor care se uneau şi ai 
misiunilor militare străine. Atunci 
s‑a primit telegrama transilvăne‑
nilor, care anunţa proclamarea, 
în aceeaşi zi, la Alba Iulia, Unirea  
Ardealului cu Regatul.  

Umbre şi lumini - 
aşa vă place istoria?
Victorie, Unire… Poate fi bu‑

curie completă la români? Căci, 
în continuare, Duca remarca, 
însă, pe generalul „Berthelot, 
care prea vădit se punea pe ace‑
laşi plan cu regele, ţinând parcă 
să accentueze cu o burgheză 
ineleganţă  că datorăm Franţei 
această triumfală reîntoarcere, 
precum şi prezenţa ostentati‑
vă, imediat după suveran, a lui 
Barbu Ştirbei în uniformă de co‑
lonel.” Duca invocă de fapt un 
scandal, explicat de prof. univ. 
dr. Ioan Scurtu printr‑o legătură 
amoroasă a prinţului Ştirbei, ad‑

ministrator al Domeniilor Regale, 
cu regina, care îl numea „prinţul 
alb” pe tânărul cu alură engle‑
zească...  Nici Principele Carol 
– viitorul rege Carol al II‑lea – nu 
scăpă criticului, defilând călare 
în fruntea vânătorilor de munte.  
„Avea o înfăţişare încruntată şi 
posomorâtă, iar mulţimea îi ară‑
ta o vădită răceală. Era la mijlo‑
cul lichidării aventurii lui cu Zizi 
Lambrino, furios că i se impunea 
să rupă cu această femeie şi im‑
posibil să se arate măcar în acea 
zi istorică mai presus de frămân‑
tările sau nemulţumirile intime.”   
Din câte se vede, în umbra ori‑
cărui fapt măreţ creşte destulă 
mătrăgună...

Voinţa provinciilor - 
de două ori mai mare, 
de două ori 
mai numeroasă 

Crearea României Mari, la 1 
Decembrie 1918, a fost posibilă 
datorită conjuncturii interna‑
ţionale a prăbuşirii Imperiului 
Austro‑Ungar şi a însemnat sa‑
crificii enorme pentru români, 
cu pierderea a sute de mii de 
vieţi omeneşti în Primul Război 
Mondial. Dar nu era posibilă fără 
conştiinţa apartenenţei la un sin‑
gur popor a românilor despărţiţi 
de accidente ale istoriei, în care 
mari puteri au tras graniţe artifi‑
ciale.

Dreptul naţiunilor

[Ideea naţională plutea în 
aer. 28 martie 1917, Congresul 
de la Roma al naţionalităţilor 
din Austro‑Ungaria votează mo‑
ţiunea care cere recunoaşterea 
dreptului fiecărei naţiuni de a 
se constitui în stat. [ 24 august, 
Paris: se creează Congresul 
Naţional al Unităţii Române 
(preşedinte Take Ionescu, dintre 
membri, Octavian Goga, Vasile 
Lucaciu), recunoscut de guver‑
nele francez, american, britanic 
şi italian.  

  
România, 
în ajutorul Basarabiei 

[ Sfatul Ţării din Basarabia 
cere ajutorul trupelor româneşti 

împotriva rebelilor ruşi care pră‑
dau ţara. Trupele române ajung 
în ianuarie 1918 la Chişinău. 
1(stil vechi)/14 ianuarie: mini‑
strul României la Petrograd, C. 
Diamandy, şi membrii misiunii 
militare sunt  arestaţi de sovie‑
tici. 13/26 ianuarie: guvernul so‑
vietic rupe relaţiile diplomatice 
cu România şi confiscă tezaurul 
depozitat în Rusia în timpul răz‑
boiului. Pe fondul războiului civil 
din Rusia şi al iminentei înfrân‑
geri a Puterilor Centrale, la 27 
martie/ 9 aprilie 1918, Sfatul Ţării 
de la Chişinău hotărăşte unirea 
necondiţionată a Basarabiei cu 
România. Fără presiunea armatei 
române, invocată apoi de sovie‑
tici ‑ o demonstrează şi votul: la 
86 voturi „pentru” au existat şi 3 
„contra”. 

Marghiloman la Chişinău
  
Paradoxal, recunoaşterea 

unirii o face primul‑ministru 
Alexandru Marghiloman, cel 
care condusese guvernul sub 
ocupaţie germană în timp ce la 
Iaşi funcţiona guvernul Brătianu 
(Marghiloman a dat chiar… în 
judecată ‑ fără câştig ‑ “celălalt” 
guvern!). Marghiloman  a procla‑
mat la Chişinău unirea „în nume‑
le poporului român şi al regelui”, 
unire „de data aceasta pentru 
totdeauna (sic!), cu România una 
şi indivizibilă”. 

Bucovina vine!
27 octombrie 1918: se creează 

la Cernăuţi un Consiliu Naţional 
Român, care proclamă, pe 28 
noiembrie, unirea necondiţiona‑
tă cu ţara. 

  
Transilvania, românilor! 
  Peste munţi, Partidul Naţional 

Român al lui Iuliu Maniu devine 
organ provizoriu de conducere 
al provinciei. 12 octombrie 1918: 
Partidul Naţional Român din 
Transilvania adoptă Declaraţia 
de autodeterminare: „în virtutea 
dreptului naţional al fiecărei na‑
ţiuni de a dispune de ea însăşi”. 
Alexandru Vaida‑Voevod citeşte 
declaraţia în Parlamentul de la 
Budapesta. Iuliu Maniu concen‑
trează, la Viena, 70.000 de transil‑
văneni care fuseseră obligaţi, ca 
şi el, să servească în armata aus‑
tro‑ungară. Aceştia se îndreaptă 
spre Transilvania. [ Noiembrie: 
Consiliul Naţional Român (for‑
mat din membri ai Partidului 
Naţional şi Partidului Social 
Democrat) profită de dezinte‑
grarea administraţiei maghiare 
şi preia controlul în Transilvania.    
18 octombrie 1918: Imperiul 
Austro‑Ungar devine stat fede‑
ral. 18 noiembrie/ 1 decembrie: 
Consiliul Naţional convoacă, la 
Alba Iulia, Adunarea Naţională 
a Românilor din Transilvania şi 
Ungaria, unde au fost aleşi prin 
vot universal 600 deputaţi şi 628 
de reprezentanţi ai organizaţiilor 
şi societăţilor culturale. Peste o 
sută de mii de români au aşteap‑
tat în oraş decizia celor 1.228 de 
depu taţi. 1 decembrie 1918: de‑

putaţii hotărăsc în unanimitate 
unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu 
România. Se constituie un 
Consiliu Dirigent al Transilvaniei, 
condus de Maniu. 

Decretul Unirii
 
Decretul unirii Regatului 

cu Transilvania, Bucovina şi 
Basarabia, adoptat de Parlament, 
este promulgat de regele 

Ferdinand pe 11/ 24 decembrie 
1918. Dacă războiul a ucis o ze‑
cime din populaţia României, 
militari şi civili, Unirea făcea  să 
crească populaţia  României în‑
tregite, de la 7,5 milioane, la 17 
milioane de locuitori. În plus, mii 
de emigranţi români s‑au întors 
în România Mare. Era o bucurie 
vremelnică: viitorul avea din nou 
să ciuntească din trupul ţării!... 
(va urma)

 Victor Cilincă

Ceremonii 
de Ziua
Naţională
 
Manifestările de‑

dicate Zilei Naţionale 
vor debuta la Galaţi, la 
Catedrala Episcopală, cu 
un “Te Deum” oficiat de 
PS Casian Crăciun, epis‑
copul “Dunării de Jos”. 
Memoria înaintaşilor va 
fi cinstită şi prin ceremo‑
nialul militar – religios 
urmat de depuneri de 
coroane la Mausoleul 
Eroilor Neamului, din 
Cimitirul “Eternitatea”. 
În premieră, anul acesta, 
prefectul Mihai Capră, 
reprezentanţi ai instituţii‑
lor publice gălăţene vor 
depune coroane de flori 
şi la Monumentul Eroilor 
Martiri ai Revoluţiei 
din Decembrie 1989. 
Festivităţile dedicate 
Zilei Naţionale se vor în‑
cheia cu o paradă milita‑
ră şi un spectacol artistic, 
care va avea loc pe Faleza 
Superioară a Dunării, la 
“Elice”. În cadrul paradei 
militare, programată să 
înceapă la ora 11.30, vor 
defila militari din sub‑
unităţile Ministerului 
Apărării şi Ministerului 
Administraţiei şi Inter‑
nelor.  

Ovidiu Amălinei

De Ziua 
Naţională
Liga Navală
Română
transmite:

Felicitări 
tuturor 
gălăţenilor
Ziua Naţională a 

României prilejuieşte 
un măreţ eveniment, 
împlinirea a 87 de ani 
de la Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918, ziua  
întregirii neamului româ‑
nesc în graniţele sale, cu 
sacrificiul multor gene‑
raţii.

Îi felicităm cu această 
ocazie pe toţi membrii şi 
simpatizanţii Ligii Navale 
Române, pe toţi gălăţenii 
care iubesc navigaţia pe 
ape, pe constructori şi 
proiectanţi, pe marinari 
şi pe cei care deservesc 
activităţile specifice de 
orice fel.

Preşedinte,
Cpt. ing. Alexandru 

Harbuz

Scurt istoric (I)

Naşterea României Mari

Ziua Unirii ‑ 1918: delir la Bucureşti
[Regele şi Berthelot primesc parada

Victor Cilincă

Galaţiul şi Republica Democrată Moldavă şi comandamentul rusesc, să le 
formăm în zona care ne‑a fost 
desemnată acolo./ În altă parte 
a fost dezarmat şi batjocorit la 
Kişineu detaşamentul trimis din 
Kiev, după cererea comanda‑
mentului ucrainian spre a păzi 
depozitele din acel oraş. Mai 
mulţi din aceştia au fost chiar 
ucişi. Asemenea au fost arestaţi 
ofiţerii noştri din comisia inter‑
aliată pentru aprovizionare, pre‑
cum şi reprezentantul nostru 
pe lângă guvernul Republicii 
Moldoveneşti./ În aceste condi‑
ţiuni, era absolută nevoie să ne 
asigurăm de Kişineu ‑ Ungheni 
şi să restabilim ordinea în regiu‑
nea de unde trupele noastre se 
aprovizionează şi în care popu‑
laţiunea înspăimântată de omo‑
rurile şi de jafurile bandelor ruse 
răsvrătite reclamă ajutorul oştiri‑
lor române”… “Ordinea la Galaţi 
a fost complect restabilită”, 
după luptele din 7, 8, 9 ianuarie 
1918 de la Galaţi, soldate cu   58 
de răniţi şi patru morţi de partea 
noastră. 

Victor CilincăAr
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Securitatea în Europa de Sud-Est
Secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, va găzdui săp-

tămâna viitoare o reuniune cu omologii săi din 13 state din Europa 
de Sud-Est, printre care şi România, pentru a discuta despre pro-
bleme de securitate regională, a anunţat purtătorul de cuvânt al 
Pentagonului. Reuniunea, care va avea loc luni şi marţi, va include 
pentru prima dată Ucraina ca membru cu drepturi depline al aces-
tui grup regional de apărare, a precizat Bryan Whitman. Miniştrii vor 
discuta despre neproliferare, securitatea la frontiere şi exerciţii de 
menţinere a păcii, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Shimon Peres, membru al 
Partidului Muncii din Israel, a 
anunţat, ieri-seară, că demisio-
nează din această formaţiune 
politică şi îl susţine pe actualul 
premier Ariel Sharon în perspec-
tiva alegerilor anticipate progra-
mate în martie.

Fostul lider al laburiştilor 
israelieni, Shimon Peres, a de-
cis să se alăture noului partid 
Kadima al lui Ariel Sharon, a 
anunţat, marţi seară, canalul unu 
al postului public de televiziune. 
Postul public de radio israelian, 
care citează colaboratori apro-
piaţi ai lui Peres, susţine că aces-
ta îşi va anunţa doar decizia de a 
susţine „din exterior” partidul lui 
Sharon, fără a i se alătura oficial. 
Potrivit unor surse, Sharon i-ar 
putea promite lui Peres un post 
ministerial sau o altă funcţie im-
portantă, în cazul victoriei parti-
dului său la alegeri.

La zece zile de la încheierea 
crizei suburbiilor, Guvernul fran-
cez a decis să aplice măsuri mai 
dure în politica sa referitoare 
la imigraţie, mai ales în ceea ce 
priveşte reîntregirea familiei şi 
combaterea căsătoriilor aranja-
te. La încheierea reuniunii Co-
mitetului interministerial pentru 
Controlul imigraţiei, premierul 
Dominique de Villepin a anunţat 
măsuri referitoare la selectarea 
studenţilor străini care vor studia 
în Franţa, urmând să fie privile-
giaţi cei „cu potenţial ridicat”. De 
Villepin s-a pronunţat în favoa-
rea prelungirii la doi ani (faţă de 
un an, în prezent) a perioadei de 
şedere după care un străin poa-
te cere reîntregirea familiei (soţ/
soţie, copii). În ceea ce priveşte 
combaterea căsătoriilor aranja-
te, Guvernul va dubla perioada 

de trai comun prealabil natura-
lizării la patru ani (cinci, în cazul 
căsătoriilor în străinătate).

Insistând asupra unor poli tici 
de integrare intensificate, de 
Villepin a propus „generalizarea, 
apoi obligativitatea contractului 
de primire şi integrare pentru toţi 
străinii” din Franţa. Premierul i-a 
cerut ministrului de Interne să-i 
prezinte concluziile asupra tu-
turor acestor propuneri în luna 
februarie.

Stop stării de urgenţă!

Aproximativ 50 de partide 
şi asociaţii franceze au cerut, 
ieri, Executivului să pună capăt 
„fără întârziere” stării de urgen-
ţă instaurată până în februarie 
în urma violenţelor din subur-
bii, se arată într-un comunicat 

al Partidului Socialist. Această 
măsură „a trimis un semnal de-
zastruos populaţiei afectată 
de discriminare şi celor care nu 
aşteaptă decât o ocazie pentru 
a face un discurs xenofob”, au 
apreciat semnatarii comunica-
tului. „Adevărata problemă nu 
este de securitate, ci un socială”, 
afirmă semnatarii, printre care 
figurează Partidul Comunist, 
ecologiştii, LCR - formaţiune de 
extremă dreapta -, Sindicatul 
Magistraturii (de stânga), Liga 
Drepturilor Omului. Preşedintele 
PS ceruse, duminică, ridicarea 
stării de urgenţă adoptată de 
Parlament, susţinând că măsura 
este „un semnal negativ şi este 
inutilă din punctul de vedere al 
securităţii”. PS a votat împotriva 
instaurării stării de urgenţă.

Politica franceză faţă de imigraţie

Pumnul de fier 

Cancelarul german Angela 
Merkel a declarat, ieri, în faţa 
Bundestagului, că Berlinul nu 
va ceda „şantajului” în cazul ră-
pirii arheologului german şi a 
şoferului acestuia. „Nu trebuie 
să diminuăm eforturile în lupta 
împotriva terorismului internaţi-
onal, îndreptat împotriva a ceea 
ce constituie miezul civilizaţiei 
noastre”, a subliniat ea. „Este clar 
că Executivul german depune 
toate eforturile pentru a asigura 
protecţia Susannei Osthoff şi a 
însoţitorului ei irakian şi pentru 

a-i elibera”, a adăugat cancelarul. 
Până în prezent, Guvernul nu ştie 
„nimic despre motivele sau con-
textul răpirii”, mai spus Merkel. 
Susanne Osthoff, o bavareză de 
43 de ani convertită la Islam şi 
care locuieşte de zece ani în Irak, 
a dispărut vineri, împreună cu 
şoferul său. Germania, una din-
tre ţările care s-au opus cel mai 
fervent războiului din Irak, par-
ticipă la formarea ofiţerilor ira-
kieni, în statele vecine. Berlinul a 
mai furnizat şi ajutor civil pentru 
reconstrucţia ţării.

Ceremonia de lansare a misi-
unii Uniunii Europene de moni-
torizare la frontiera moldo-ucrai-
neană, care include segmentul 
transnistrean, urma să aibă loc, 
ieri, la Odesa, în Ucraina. La cere-
monie au participat ministrul de 
Externe al Republicii Moldova, 
omologul său ucrainean, comi-
sarul european pentru Relaţii 
Externe şi Javier Solana, Înaltul 
reprezentant al UE pentru 
Politică Externă. Misiunea de mo-
nitorizare a frontierei are drept 
scop prevenirea traficului de 

persoane şi a fraudei vamale, 
fiind programată să se desfăşoa-
re inclusiv pe segmentul trans-
nistrean al frontierei. Oficialii 
moldoveni apreciază că misiu-
nea UE va contribui la reglemen-
tarea conflictului transnistrean. 
Uniunea Europeană va trimite, 
începând de la data de 1 decem-
brie, 120 de poliţişti de frontieră 
şi agenţi vamali care vor pregăti 
personalul de la frontiera dintre 
Republica Moldova şi Ucraina. 
Misiunea are un mandat de doi 
ani, care poate fi prelungit.

Preşedintele american, 
George W. Bush, a lăudat, ieri, 
progresele înregistrate în ulti-
mul an în procesul de formare a 
trupelor irakiene, cu ocazia unui 
discurs rostit în faţa Academiei 
Navale de la Annapolis (statul 
Maryland). Liderul de la Casa 
Albă şi-a luat angajamentul de 
a obţine o „victorie completă” 
în Irak.  „Victoria va fi obţinută în 
momentul în care teroriştii şi par-
tizanii fostului dictator Saddam 
Hussein nu vor mai putea ame-
ninţa democraţia irakiană”, a 
adăugat preşedintele. Misiunea 
va fi îndeplinită „când forţele de 
securitate irakiene vor putea asi-
gura securitatea propriilor cetă-
ţeni şi când Irakul nu va mai pu-
tea fi un refugiu pentru teroriştii 
care pregătesc noi atacuri asupra 

ţării noastre”, a adăugat el.
George W. Bush, a mai de-

clarat, ieri, că nivelul efectivelor 
Statelor Unite din Irak depinde 
de condiţiile de pe teren şi nu 
„de calendare artificiale sta-
bilite de oamenii politici din 
Washington”.

Casa Albă anunţase, ieri dimi-
neaţă, că intenţionează să redu-
că numărul forţelor americane 
din Irak în 2006, avertizând însă 
că nu poate oferi „o dată exac-
tă” a victoriei în această ţară, 
transmite AFP. „Un război nu a 
fost niciodată câştigat în funcţie 
de un calendar, iar acest caz nu 
va face excepţie de la regulă”, a 
declarat Consiliul de Securitate 
Naţională, într-un document inti-
tulat „Strategia naţională pentru 
victorie în Irak”. „În pofida faptu-

lui că suntem încrezători într-o 
victorie în Irak, nu vom spune o 
dată sigură a momentului în care 

va avea loc fiecare succes, pentru 
că această dată depinde de anu-
mite condiţii, nu de calendare 

arbitrare”, adaugă textul.

Discurs al preşedintelui Bush 

Strategie pentru victoria 
în Irak

Germania nu se lasă 
şantajată  

Frontiera 
moldo-ucraineană

Un pas 
spre monitorizare

Israel

Kadima 
câştigă un Peres

Închiderea temporară a fron-
tierelor Uniunii Europene ar pu-
tea fi indispensabilă în cazul unei 
pandemii de gripă aviară, a apre-
ciat ministrul francez al Sănătăţii, 
Xavier Bertrand, insistând asu-
pra necesităţii unei coordonări 
la nivel european a acţiunilor, 
relatează AFP. „Controlul frontie-
relor este o temă centrală pentru 
a câştiga timp şi a întârzia propa-
garea virusului în cazul apariţiei 
unei epidemii umane în afara 
Europei”, a declarat el în faţa co-
misiei parlamentare care se ocu-
pă de gripa aviară. În acest caz, 

ar trebui să punem în aplicare 
„detectarea sanitară”, prin inter-
mediul termometrelor auricula-
re sau a camerelor termice insta-
late în aeroporturile din cele 25 
de state membre UE. Bertrand a 
precizat că intenţionează să 
abordeze problema controlului 
frontierelor Uniunii Europene 
cu ocazia următorului Consiliu 
al miniştrilor Sănătăţii, care se 
va desfăşura la 9 decembrie, la 
Bruxelles, şi să propună înfiinţa-
rea unui stoc european de medi-
camente antivirale, independent 
de rezervele naţionale.

În cazul unei pandemii aviare,

Graniţele UE 
ar putea fi închise

Washingtonul a recunoscut, 
marţi, pentru prima dată, că este 
necesar să răspundă întrebărilor 
îndreptăţite ale europenilor în 
legătură cu activităţile desfăşu-
rate de CIA pe continent. Statele 
Unite îşi dau seama că acest su-
biect generează interes în rân-
dul opiniei publice şi al parla-
mentelor din Europa şi că sunt 
întrebări la care va trebui să se 
răspundă”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Departamentului 
de Stat, Sean McCormack. „Sunt 
întrebări cu siguranţă legiti-
me, puse de presă, şi ne vom 
da silinţa pentru a răspunde la 
ele”, a subliniat purtătorul de 
cuvânt după întrevederea avu-
tă la Departamentul de Stat 
de şefa diplomaţiei americane, 
Condoleezza Rice, cu noul minis-
tru german de Externe, Frank-
Walter Steinmeier. 

Rice l-a asigurat pe Steinmeier 
că Statele Unite vor da un răs-
puns la scrisoarea pe care o aş-

teaptă din partea preşedinţiei 
britanice a Uniunii Europene. 
Documentul urmează să ceară 
oficial explicaţii Washingtonului 
despre cursele aeriene america-
ne suspectate că ar fi transportat 
prizonieri islamişti către închi-
sori secrete ale CIA din Europa, 
a adăugat purtătorul de cuvânt.  
Însă Washingtonul nu a primit 
încă această solicitare oficială, a 
precizat McCormak.

Schimbarea de atitudine 
a Washingtonului a interve-
nit după întrevederea de la 
Departamentul de Stat între 
Condoleezza Rice şi noul minis-
tru german de Externe, Frank-
Walter Steinmeier

Într-un  interviu  acordat   
marţi canalului de televiziune 
ABC, directorul CIA, Porter Goss, 
nu a negat existenţa unor închi-
sori secrete ale agenţiei în diver-
se zone ale lumii, dar a dezminţit 
oficial că Statele Unite ar fi recurs 
la tortură.

Închisorile CIA

Washingtonul 
răspunde la întrebări

Londra

Suspect 
arestat 
Poliţia britanică a 

anunţat, ieri, arestarea 
unui bărbat suspectat 
că intenţiona să cum-
pere arme ce urmau să 
servească la comiterea 
unor atacuri teroriste 
internaţionale. Bărbatul 
în vârstă de 28 de ani 
a fost arestat marţi di-
mineaţă, în apropierea 
unei benzinării de pe 
autostrada M25, la 
nord-vest de Londra. 
„Arestarea a fost efec-
tuată în baza unor in-
formaţii care au condus 
la deschiderea unei an-
chete a poliţiei şi servi-
ciilor de securitate”, a 
afirmat poliţia londo-
neză. Poliţişti înar maţi 
au arestat suspectul în 
timp ce ieşea dintr-o 
maşină parcată în apro-
pierea benzinăriei. Nu a 
avut loc niciun schimb 
de focuri. Suspectul a 
fost escortat la un comi-
sariat din Londra pentru 
a fi interogat.

Şi bulgarii 
sunt corupţi
Ambasadorul Marii 

Britanii la Sofia, Jeremy 
Hill, a salutat, marţi, ho-
tărârea Guvernului bul-
gar de a combate crima 
organizată, afirmând 
că Bulgaria va intra în 
Uniunea Europeană 
când va reuşi să înfrân-
gă acest flagel. Jeremy 
Hill, în calitate de am-
basador al ţării care de-
ţine preşedinţia Uniunii 
Europene, a prezentat 
public  ultimul raport 
de ţară pentru Bulgaria 
întocmit de Comisia 
Europeană. Diplomatul 
a subliniat cu această 
ocazie importanţa com-
baterii crimei organiza-
te pentru ca Bulgaria să 
fie deplin pregătită să 
adere la UE la 1 ianuarie 
2007. Pe de altă parte, 
comisarul european 
pentru Extindere, Olli 
Rehn, a declarat, în tim-
pul şedinţei Comitetului 
parlamentar mixt UE-
Bulgaria, că această 
ţară „trebuie să depună 
toate eforturile pentru 
implementarea anga-
jamentelor asumate în 
vederea aderării”.

Comitetul, care s-a 
reunit luni, la Bruxelles, 
a adoptat o declaraţie 
finală, potrivit căreia 
Bulgaria este capabilă 
să îndeplinească anga-
jamentele asumate şi 
să adere la data prevă-
zută, 1 ianaurie 2007. 
Bulgariei i s-a solicitat 
să îmbunătăţească 
funcţionarea sistemului 
judiciar, comisarul Rehn 
reamintind că încrede-
rea în acest sistem este 
un aspect foarte impor-
tant pentru UE.

Flash

Deces cauzat 
de aviară
O femeie din Indo nezia (25 

de ani) a murit la Jakarta din 
cauza virusului gripei aviare, 
potrivit testelor preliminare 
care urmează să fie confirmate 
de OMS, a anunţat, ieri, un res-
ponsabil din domeniul sănătă-
ţii. Mai mult de 12 indonezieni 
au murit, foarte probabil, din 
cauza gripei aviare, dar doar 
şapte decese au fost confirma-
te de OMS, care nu a efectuat 
încă teste în cazul tuturor victi-
melor.

Nu scăpăm 
de cicloane
Sezonul uraganelor formate 

în Oceanul Atlantic, deşi se în-
cheie teoretic la 30 noiembrie, 
ar putea continua şi în luna 
decembrie, în condiţiile în care 
marţi s-a format o nouă furtună 
tropicală. Sezonul începe oficial 
la 1 iunie şi se încheie la sfârşitul 
lunii noiembrie. În acest an, au 
fost înregistrate 26 de fur tuni 
tropicale, ceea ce depăşeşte 
recordul de 21, din 1933. Media 
unui sezon normal este de zece 
furtuni şi şase uragane, două 
dintre ele putând atinge cate-
gorii superioare. Există temerea 
că următorul sezon va aduce şi 
mai multe uragane.

Trăsnaia zilei

Pradă de război
O uniformă care i-a aparţi-

nut fostului preşedinte irakian, 
Saddam Hussein, a fost pusă în 
vânzare de un site specializat în 
licitaţii, preţul de pornire fiind 
de 50.000 de dolari. Uniforma, 
scoasă la licitaţie de site-ul Ma-
nion, specializat în vânzarea de 
uniforme militare cu valoare 
istorică, este de culoare kaki, 
cu epoleţi şi a fost prezentată 
ca fiind „autentică”. „Am ob-
ţinut uniforma direct de la un 
soldat care se întorcea din Irak”, 
a declarat John Conway, purtă-
tor de cuvânt al casei de licita-
ţii. Uniforma „este identică cu 
aceea pe  care o purta Saddam 
Hussein în fotografii şi are ace-
leaşi galoane”, iar „provenienţa 
sa este o garanţie suplimentară 
a autenticităţii”, a adăugat el. În 
timpul atacului forţelor aliate 
asupra Bagdadului din 2003, 
uniforma a fost găsită de un 
sergent american în unul dintre 
magazinele deţinute de croi-
torul personal al lui Saddam 
Hussein.

Avertisment est-european
Principalii patru noi membri ai UE - Ungaria, Polonia, Cehia şi 

Slovacia - l-au avertizat pe premierul britanic Tony Blair, într-o scri-
soare comună, că absenţa unui acord asupra bugetului european 
„va compromite grav” încrederea într-o Uniune Europeană extinsă. 
Liderii acestor patru ţări foste comuniste - care fac parte din gru-
pul celor zece state care au aderat la UE în mai 2004 - vor discuta 
cu Tony Blair, mâine, la Budapesta, cu ocazia reuniunii Grupului de 
la Vişegrad, consacrată bugetului european pentru perioada 2007-
2013.

Francezii s-au arătat interesaţi de rapiditatea cu 
care au acţionat britanicii după atentatele din 
vară, când specialiştii în lupta antiteroristă i-au 
putut identifica destul de repede pe câţiva sus-

pecţi, surprinşi graţie camerelor de luat vederi montate 
în foarte multe locuri din Londra. Programul britanic de 
apărare antiteroristă presupune o puternică supraveghere 
electronică a locurilor publice, singura modalitate de a 
micşora întrucâtva riscurile morţii violente.

Iată că acum şi Guvernul francez intenţionează să ur-
meze modelul britanic: se estimează ca 60.000 de camere 
video de supraveghere să fie montate în Franţa, destul de 
puţine faţă de Marea Britanie, unde funcţionează nu mai 
puţin de patru milioane! E greu, căci, pe lângă tehnică, 
este necesară însă şi o creştere a efectivelor umane specia-
lizate (cu cheltuielile salariale aferente), datorită volumului 
mare de muncă pe care îl cere o supraveghere eficientă. 
De exemplu, la identificarea suspecţilor pentru comiterea 
atentatelor la metroul londonez, au fost vizionate nu mai 
puţin de 80.000 de casete video.

Locurile publice care trebuie să fie protejate sunt ma-
rile magazine, metroul sau chiar moscheile. Rămâne de 
văzut dacă lăcaşurile sfinte, care presupun un dialog intim 
cu divinitatea, vor putea fi profanate cu astfel de instalaţii 
iscoditoare, chiar dacă sunt menite să-i apere pe enoriaşi. 
De asemenea, nu se pomeneşte de plantarea camerelor 
video în biserici… Sigur, sunt mai puţine cazuri de creştini 
care pun bombe şi niciunul de kamikaze “cruciat”, pe când 
teroriştii cei mai periculoşi sunt recrutaţi din rândul musul-
manilor. Oricum ar fi, tot discriminare este.

Moda de iarnă 
antiterorism
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Proiect 
european
Elevii de la ţară - agenţi
 ai integrării europene

Elevii din liceele de la ţară 
ar putea deveni „agenţi ai 
integrării europene”. Printr-
un proiect iniţiat de Centrul 
Educaţia 2000+, ei vor alcă-
tui echipe şi îi vor informa pe 
membrii comunităţilor din 
care provin în legătură cu va-
lorile europene. 

Proiectul „Sub stelele 
Europei” se concentrează asu-
pra valorilor, atât ale satului 
românesc, cât şi ale Europei 
Unite, fiind lansat recent, la 
Casa Corpului Didactic, în 
prezenţa inspectorului şcolar 
general Tania Iuliana Bogdan 
şi a reprezentanţilor Centrului 
Educaţia 2000+.

Obiectivul proiectului este 
de a contribui la integrarea mai 
rapidă a României în Uniunea 
Europeană, prin adoptarea 
valorilor pe care aceasta le 
promovează şi prin creşterea 
vizibilităţii acţiunilor acesteia 
în ţara noastră. Elevii vor pune 
umărul la îmbunătăţirea gra-
dului de cunoaştere  şi înţele-
gere a procesului de aderare la 
Uniunea Europeană, în rândul 
populaţiei din mediul rural.

Pentru început, elevi de 
la Grupul Şcolar „Paul Bujor” 
din Bereşti, Grupul Şcolar 
„Eremia Grigorescu” din 
Târgu Bujor, Grupul Şcolar din 
Tudor Vladimirescu şi Grupul 
Şcolar „Costache Conachi” 
din Pechea, vor face un fel de 
sondaje de opinie pentru a 
afla care sunt valorile funda-
mentale ale satului românesc. 
Coordonatoarea proiectului, 
Orventina Leu,  le-a reco-
mandat tinerilor să fie cât mai 
creativi, dându-le libertatea 
să stea de vorbă oriunde cu 
consătenii lor, de la cârciumă, 
la biserică.

După identificarea valori-
lor, urmează un seminar, în 
cadrul căruia formatorii de la 
Centrul Educaţia 2000+ le vor 
arăta elevilor care sunt valorile 
europene. Ei trebuie să identi-
fice elementele comune, apoi 
pe cele diferite, pentru a le 
prezenta sătenilor. 

Constituiţi în echipe de 
coordonare formate din trei 
elevi de liceu şi un cadru di-
dactic, elevii au fost invitaţi 
să-şi asume responsabilitatea 
pentru întreaga derulare a 
activităţilor, să lucreze în echi-
pă, să-şi atragă în primul rând 
propriii colegi. „Proiectul li se 
adresează şi este al tinerilor. 
Cadrele didactice vor crea din  
umbră suportul necesar acti-
vităţilor” a subliniat Orventina 
Leu.

Pentru ca activităţile să 
se desfăşoare în bune condi-
ţiuni, Centrul Educaţia 2000+ 
asigură atât asistenţă, cât şi 
logistica necesară, proiectul 
fiind finanţat de către Uniunea 
Europeană.

Nicoleta Crânganu

Victoria 
nimănui, 
înfrângerea 
tuturor

Greva cadrelor didac-
tice a intrat în istorie - în 
cronica ei cu frustrări enor-
me, generale şi anonime. 
O mulţime de bocitoare 
publice se dau cu limbile 
de turul ecranelor - în şe-
zători, tip talk-show, de la 
ţate moderatoare la invita-
te decorate, de la miniştri 
negociatori la începători, 
de la prostovani gornişti, 
foşti pionieri, la babalâci 
gubari, bolnavi de pojar în 
parlament - pe tema tehni-
că a recuperării materiei, a 
suferinţelor, chiar a "şocuri-
lor", pe care le resimt elevii 
(după vorba unei doamne 
psiholog cu aspect de 
pacient), a preocupărilor 
părinţilor, a îngrijorării cu 
fustele în vânt a MEdC etc. 
Vorbe de clacă, personaje 
de carton, indivizi cocoţaţi 
pe prepeleacuri! Vai, vai, 
vai, greva cadrelor didac-
tice loveşte în sfârla ge-
niului naţional, care nu va 
acumula punctual, bagajul 
de cunoştinţe în drum spre 
Europa, "specialişti" de pe-
luză gânditoare fac gale-
rie, că se poate, că nu se 
poate, că vor hotărî şcolile 
şi inspectoratele, că minis-
terul va face şi va drege...

Opriţi-vă, copii de bă-
tătură! Anul şcolar 2005-
2006 are două săptămâ-
ni mai mult decât până 
acum, prin grija partidului 
şi a statului european (care 
urmează!), pe aceeaşi pla-
nificare la manuale care nu 
s-au schimbat de mulţi ani, 
aşadar, aceeaşi materie se 
parcurgea de foarte mulţi  
ani  într-un interval mai 
scurt cu două săptămâni. 
Astfel, rămâne numai o 
săptămână şi o zi de grevă. 
V-aţi venit în fire, domnilor 
şi doamnelor? Cu o altă 
ocazie, o să vă povestesc 
felul cum şi celelalte zile 
de grevă pot fi (aproape!) 
la fel recuperate. În fond, 
ştie poporul că dramă/tra-
gedie ar fi dacă dascălii ar 
munci de 11,83 mărire la 
salariu. Este dezolant - vic-
toria nimănui, înfrângerea 
tuturor!

Îl salut respectuos, chiar îi zâmbesc inocent,
nu zice nimic, încă o dată îl mai salut,
el se uită la mine tare, parcă ar fi de ciment,
apoi îmi dă o mână, parcă mi-o dă împrumut.
Trec nişte secunde in/utile, una stă lângă noi,
îmi face din ochi, complice, vrea o ţigară,
îi dau două, i le aprind, numai să nu plece.
Băăă, ai grijă să-mi dai mâna înapoi! – 
strigă dumnealui îndepărtându-se rece
în această lume ciudată şi plină de afară.
Secunda fumează şi zvârle fumul pe nas, 
se prăpădeşte de râs, chiar mă compătimeşte:
Ioane, din domnul acela nimic nu a rămas,
nu vezi că nu are nimic-nimic româneşte!?
Din respect pentru domnişoara secundă – 
căci secunda va rămâne mereu domnişoară – 
îi sărut mâinile multe şi lungi până unde
nu mă poate uita, nu poate să se mai ascundă,
nu mă mai poate lăsa în această rece afară, 
trebuie să mă ducă dincolo de cele mărunte.
Şi uite-aşa mă ia domnişoara în spinare – 
eu aş fi fost mulţumit şi numai la sânul său – 
şi mă cară foarte departe, dar mi-i frică: 
nu cumva mă urmăreşte omul de ciment
să-i dau mâna înapoi şi să-mi ia clipa,
căci este cronofag şi are scris pe el câine rău?

Luna noiembrie este dedi-
cată românilor din localita-
tea Aalborg –Danemarca. 

Dacă vă întrebaţi cum, răspun-
sul e simplu. În urmă cu 13 ani, 
din iniţiativa unui danez de la 
Centrul de refugiaţi, a luat fiinţă 
Asociaţia româno-daneză din 
Aalborg. “Danezul avea răspun-
dere pentru un grup de români 
refugiaţi şi s-a gândit să-i orga-
nizeze, pentru a se cunoaşte mai 
bine între ei, pentru a comunica 

mai uşor cu ambasada română, 
cu cei din ţară. Scopul său a fost 
frumos dar, practic, greu de rea-
lizat. Au fost conflicte mici, de 
grup, nepotrivire de idei”, po-
vesteşte Alisa Krogh, gălăţeanca 
stabilită în Aalborg despre care 
ziarul nostru a mai scris. “Abia 
în ianuarie 2004 s-au schimbat 
lucrurile, când opt români cu 
altă mentalitate şi altă inimă au 
vrut să facă ceva pentru ca se-
menii lor din comuna Aalborg 

Pelicula lui Cristi Puiu, nominalizată din nou
"Moartea domnului Lăzărescu", în regia lui Cristi Puiu, este nominalizat la 

categoria cel mai bun film străin al Premiilor Independente Spirit pe 2006. 
Aceste distincţii - ce vor fi decernate pe 4 martie, la Santa Monica - recom-
pensează în primul rând performanţele din sectorul filmelor independente 
americane realizate cu cel mult 20 de milioane de dolari. Premiile sunt înmâ-
nate în mod tradiţional cu o zi înaintea Oscarurilor. Filmul lui Cristi Puiu este 
şi propunerea României pentru nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai 
bun film străin. 

Mediafax / C.C.

Omul de ciment
 (de ziua republicii, pentru Ion Caburgan, 

la mulţi ani!)

Ioniţă Benea expune în Danemarca

Foto: V. 
Caburgan

Gălăţenii care au fost pre-
zenţi  marţi  seară,  în   
sala  Teatrului Muzical 

„Nae Leonard”, l-au putut ve-
dea pe îndrăgitul actor Florin 
Piersic într-o ipostază specia-
lă: aceea de narator şi interpret 
în opt scene din drama „Peer 
Gynt”, de Ibsen. Orchestra sim-
fonică a Teatrului Muzical „Nae 
Leonard”, sub bagheta dirijoru-
lui Liviu Buiuc, a prezentat două 
suite - op. 46 şi op. 55 -  cele mai 
preţioase perle din giuvaerele 
orchestrale ale compozitorului 
norvegian Edvard Grieg, iar so-
prana Margareta Dumitrache a 
interpretat momentele vocale 
ale lucrării (bine cunoscuta arie a 
personajului Solveig). Octavian 
Ursulescu a făcut o scurtă pre-
zentare a subiectului dramei, 
după care în sală au răsunat 
acordurile muzicale şi vocea lui 
Florin Piersic. 

„Acest rol înseamnă debutul 
meu în teatru”, ne-a mărturisit, 

la final, Florin Piersic. „În anii 
de facultate am jucat în piese 
diverse, cu regizori diverşi, dar 
în anul IV când trebuia să-mi 
dau examenul de licenţă, Dinu 
Cernescu, dându-şi, la rândul 
său, absolvirea, ca director de 
scenă, a ales piesa ˝Peer Gynt˝ 
– n-am să înţeleg şi n-am să ştiu 
niciodată de ce.  Probabil că s-a 
gândit la mine, pentru că perso-
najul are ceva din felul meu de 
a fi, de a iscodi, de a căuta. Mi-a 
dat acest rol şi vă daţi seama ce 
senzaţie am avut când mi-a spus: 
Florinache, tu nu poţi să joci rolul 
ăsta pentru că nu ai văzut nicio-
dată marea! Iar Peer Gynt stă pe 
mal, în fiordurile din Norvegia.  
Aşa m-a dus la mare şi, prima 
dată când am ajuns la Constanţa 
şi am văzut marea, am rămas 
mut: aveam 21 de ani jumate. 
Citind piesa şi el ocupându-se de 
mine, mi-a dat foarte bune indi-
caţii, e un regizor foarte talentat, 
am început să simt rolul. Jucam 
şi partea întâi şi maturitatea şi 
bătrânul Peer Gynt. Aşa că a fost 
rolul meu de început care are şi 
o mare valoare sentimentală: e 
prima piesă în care m-au văzut 
mama şi tata.  Au stat în rândul 

doi, iar când mă duc la Casandra 
nu mă pot concentra aproape la 
nimic pentru că îi am în cap cum 
stăteau acolo. Şi îmi aduc aminte 
cum în prima pauză m-au strigat 
Ioana Bulcă şi regretatul Cosma 
Braşoveanu care mi-au spus 
– vino să vezi ceva ce n-ai văzut: 
era după tabloul cu moartea 
mamei lui Peer Gynt, după vreo 
10 minute de aplauze, m-am ui-
tat prin cortină şi aproape toţi 
spectatorii erau în jurul părinţi-
lor mei. Asta a fost pentru mine 
ca o decoraţie nemaipomenită. 
A fost rolul datorită căruia eu am 
intrat la Teatrul Naţional.  Nu-mi 
vine să cred că acum, la aproa-
pe 70 de ani retrăiesc emoţiile 
de atunci, de-asta sunt şi într-o 
stare mai ciudată când fac acest 
rol pentru că în capul meu sunt 
toţi cei care jucau rolurile mici 
– Cernescu a distribuit pe toată 
lumea, a fost prima superpro-
ducţie din acei ani şi eu am tras 
foloasele... Datorită acestui Peer 
Gynt, Liviu Braica, directorul de 
atunci al filarmonicii a spus: hai 
că scriu eu un scenariu – poves-
tea lui Peer Gynt şi tu spui câteva 
monoloage. Şi am făcut primul 
concert cu Ion Baciu – un înger, 

n-am văzut un om atât de bun, 
decât pe Nichita Stănescu. Dacă 
era posibil ca un om să aibă aripi,  
acest  Baciu    cred   că   zbura 
la stele. La Iaşi, în sala Teatrului 
Naţional, cu orchestra condusă 
de el, eu recitam şi plângeam şi 
el plângea lângă mine dirijând. 
Apoi am continuat cu Remus 
Georgescu, cu Ilarion Galaţi, 
cu Iosif  Conta  şi iată, acum, cu 
maestrul Liviu Buiuc”.

L-am întrebat pe Florin Piersic 
dacă există în viaţa sa un perso-
naj Solveig: „Toate femeile din vi-
aţa mea au fost un fel de Solveig, 
pentru că în fiecare dintre ele – 
Tatiana, Ana Szeles, Ana Toader, 
pe care acum o cheamă  Piersic 

– soţia mea pe care, sincer, nu 
o iubesc, o ador – în fiecare am 
căutat un pic de Solveig, adică în 
toate am căutat ceva din mama 
mea. La unele am găsit mai mult, 
la unele mai puţin, dar mi-au 
fost dragi toate, dovadă că am 
rămas în relaţii de prietenie cu 
fiecare. Şi poanta cea mai bună e 
că acum doi ani, de Paşte, le-am 
luat pe toate trei şi m-am dus la 
Ierusalim. S-au bucurat şi a fost 
o nebunie. N-aş avea linişte dacă 
nu aş şti despre fiecare dintre ele 
că e bine”.

Foto: Angela Ribinciuc           

Ca în fiecare an, Revista de 
cultură Porto-Franco va decerna 
premiile literare pe 2005, nomi-
nalizările fiind următoarele:

Poezie: Dan Vâţă, Jean 
Drăgan, Leonard Matei

Proză: Constantin Tănase, 
Dimitrie Lupu, Mircea Vasiliu

Critică şi istorie literară: 
Oana Dugan, Adrian Botez, 
Alexandru Cucereanu.

E s e u - M e m o r i a l i s t i c ă : 

Ion Bârsan, Dumitru Matală, 
Maximilian Popescu

Debut (Poezie): Andra Rotaru, 
Valeriu Mititelu, Diana Corcan 

(Proză): Mihaela Butnaru, 
Sergiu Valentin Florian, Geo 
Naum.

Traduceri: Vasile Plăcintă, 
Olimpia Iacob, Ioan Flora

Artă plastică: Ion Avram-
Dunăreanu, Grigore Patrichi-
Smulţi, Liliana Negoescu

Premiile vor fi decernate de 
Sfântul Nicolae, 6 decembrie, 
ora 16,00, în Amfiteatrul Liceului 
«Dimitrie Cuclin», str. Domnească 
95-97, Galaţi.

Notă: Scriitorii gălăţeni sunt 
invitaţi să-şi aducă ultimele 
apariţii editoriale care vor con-
stitui expoziţia anuală intitulată 
«Cărţile Dunării», ce va fi organi-
zată în foaierul Amfiteatrului.

La această manifestare sunt 

invitaţi, de asemenea, oameni 
de cultură, tineri condeieri, cadre 
didactice,  politicieni etc., care 
vor viziona cu aceeaşi ocazie şi 
un spectacol de muzică, poezie 
şi balet susţinut de premianţii 
revistei şi de elevii Liceului de 
muzică şi arte plastice «Dimitrie 
Cuclin». Intrarea este liberă.

Redactor-şef Porto Franco,
Sterian Vicol 

Florin Piersic 
în „Peer Gynt”

] „Toate femeile din viaţa mea au fost un fel de Solveig”

Angela Ribinciuc
angela@viata-libera.galati.ro

să-şi facă simţită prezenţa în via-
ţa culturală daneză. S-a început 
cu seara românească Mărţisor, 
în martie 2004, care a fost un 
succes. În noiembrie 2004, s-a 
organizat o seară românească 
dedicată zilei de 1 Decembrie. 
S-a continuat cu seara Mărţişor, 
în 2005, care a înregistrat un nu-
măr record de participanţi – 137 
de persoane dintre care 38 de 
români. Luna aceasta au avut loc 
două manifestări: vernisajul pic-
torului Ioniţă Benea – la care, din 
păcate, autorul nu a putut fi pre-
zent şi o seară de dans popular 
românesc şi danez. Urmează o 
altă seară românească dedicată 
zilei de 1 Decembrie”, mai spu-
ne Alisa, căreia îi aparţine ideea 
deschiderii expoziţiei lui Ioniţă 
Benea în Danemarca. “Despre 
vernisaj s-a scris şi s-a anunţat 
cu două săptămâni în urmă, în 
două ziare (local şi judeţean) în 
fiecare miercuri. S-au făcut in-
vitaţii în limba daneză, despre 

vernisaj şi pictor, cu foto după 
tabloul "Arc" din colecţia de ta-
blouri "Visare" ale pictorului. La 
vernisaj a vorbit lidera Centrului 
cultural, Ingelise Pedersen, care 
a făcut o frumoasă prezentare 
a lucrărilor. Eu am completat-o, 
în româneşte şi daneză, vorbind 
despre omul Ioniţă Benea. Am 
transmis celor prezenţi salutul 
şi mesajul pictorului. La vernisaj 
au participat români şi danezi, 
iar din partea localităţii Aalborg 
a fost un reprezentant de la sec-
ţia culturală. Am aflat că în public 
au fost şi doi pictori din nordul 
Iutlandei, un artist, un parlamen-
tar şi un cercetător în domeniul 
electronicii. Dar aici nimeni nu-şi 
arată "gradele". S-au admirat ta-
blourile (în ulei, acuarelă şi tuş) 
şi s-au facut aprecieri. Expoziţia  
a fost prezentată pe trei grupe 
de tablouri: portrete de artişti 
-  unde au fost expuse  portrete 
în ulei şi tuş, satul românesc - 
unde s-au expus  tablouri în ulei 

reprezentând sate româneşti în 
cele patru anotimpuri şi natura 
românească - unde s-au expus  
tablouri reprezentând muntele 
şi marea. Despre culori şi com-
poziţie, Ingelise a spus: "Suntem 
bucuroşi să avem pentru prima 
dată în Centrul nostru cultural 
tablourile unui pictor român. 
Picturile lui Ioniţă Benea sunt viu 
colorate. Noi în vest ne-am obiş-
nuit cu picturi abstracte şi puţin 
colorate. La Benea găsim culoare 
multă, dar şi culori dominante. 
Găsim căldură şi nostalgie dar şi 
duritate. Se poate remarca fap-
tul că pictorul a folosit talentul 
şi creativitatea dar sufletul picto-
rului a fost şi el acolo în momen-
tul creaţiei". Expoziţia va fi des-
chisă până pe 16 decembrie la 
Trekanten după care sperăm că 
va fi itinerată şi în alte oraşe”, mai 
spune Alisa Krogh, românca da-
torită căreia danezii au început 
cu adevărat să ne descopere. 

Angela Ribinciuc

Eveniment cultural

Premiile anuale Porto-Franco 2005
] Nominalizări 

Tablourile 
lui Ioniţă 
Benea expuse 
la Centrul 
Cultural 
„Trekanten” 
din Aalborg 
- Danemarca
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Oferta culturală, turisti-
că, economică şi portuară a 
Galaţiului a fost studiată ieri, în 
amănunt, în cadrul unei întâl-
niri româno-austriece găzduite 
de sala Panoramic a Hotelului 
Galaţi. Motivul acestei întâl-
niri l-a constituit proiectul 
“Donauhanse”, un proiect ini-
ţiat la Viena şi care va cuprinde, 
în final, pe un singur portal de 
internet, 19 localităţi riverane 
Dunării din opt ţări: Regensburg 
şi Passau (din Germania), Linz, 
Viena, Krems şi Enns (Austria), 
Gyor, Vişegrad, Budapesta 
(Ungaria), Vukovar (Croaţia), 
Novi Sad, Belgrad, Smederevo 
şi Kladovo (Serbia), Giurgiu, 
Galaţi şi Sulina (România), Ruse 
(Bulgaria) şi Odessa (Ucraina).  
Pe scurt, “Donauhanse” se vrea 
a fi un portal informatic - o plat-
formă de date pe internet co-
mună tuturor acestor oraşe, prin 
care să fie încurajată dezvoltarea 
economică, a turismului, dez-
voltarea porturilor şi a schim-
burilor interculturale dintre ele. 
Indiscutabil că toate acestea ar 
fi în avantajul Galaţiului, motiv 
pentru care Primăria Galaţi (par-
tener în cadrul proiectului) a “su-
nat” adunarea pentru întâlnirea 
cu delegaţia austriacă. Au răs-
puns “prezent” reprezentanţi ai 

Universităţii “Dunărea de Jos”, ai 
Administraţiei Porturilor Dunării 
Maritime, ai armatorilor şi ope-
ratorilor portuari, ai operatorilor 
de turism din Galaţi (Galtour) şi, 
nu în ultimul rând, ai administra-
ţiei publice locale. Au mai fost de 
asemenea prezenţi la întâlnire şi 
reprezentanţi ai municipalităţii 
din Sulina. “Este un proiect per-
fect pentru intenţiile noastre”, 
astfel a sintetizat consilierul Gelu 
Kahu punctul de vedere al părţii 
gălăţene. 

“Galaţiul este un oraş com-
plex şi, sincer, fascinant. Am 
avut doar două ore la dispoziţie 

pentru a-l vizita, dar am rămas 
impresionaţi. Mai ales că sun-
tem pentru prima dată aici şi nu 
cunoşteam foarte multe despre 
oraşul dumneavoastră. Galaţiul 
are un potenţial imens, atât tu-
ristic, cât şi economic (prin pre-
zenţa unor mari companii ca 
Mittal Steel sau Damen), ceea 
ce-l face să fie un partener foarte 
bun pentru Viena în cadrul pro-
iectului Donauhanse”, a afirmat 
şi unul dintre oaspeţii austrieci, 
Klaus Kapper. 

Text şi foto: Cristinel Luca

 „În această perioadă se caută 
argumente pentru europenita-
tea culturii româneşti în gene-
ral. Expoziţia Valori patrimonia-
le, deschisă la Muzeul de Artă 
Vizuală din Galaţi,  este o ple-
doarie pentru   această spirituali-
tate europeană pe care o găsim, 
ca pe un filon continuu, atât în 
arta modernă, cât şi în arta con-
temporană românească”, a spus 
ieri, la vernisaj, criticul de artă 
Mariana Cocoş Tomozei şi, toto-
dată, muzeograful care s-a ocu-
pat de organizarea unei expoziţii 
cum rar putem vedea.      

Dan Basarab Nanu, directorul 
instituţiei gazdă, a precizat că 
această expoziţie de excepţie, 
rod al efortului doamnei Mariana 
Cocoş, este darul pe care Muzeul 
de Artă Vizuală îl face gălăţeni-

lor de sărbători. Aici putem ve-
dea lucrări de pictură semnate 
de Nicolae Grigorescu, George 
Demetrescu Mirea, Gheorghe 
Petraşcu, Ştefan Dimitrescu, 
Aurel Băeşu, Ştefan Popescu, 
Jean Al.Steriadi, Octav Băncilă, 
Vasile Popescu, Nicolae Dărăscu, 
Camil Ressu, Iosif Iser, Theodor 
Pallady, Lucian Grigorescu, 
Dumitru Ghiaţă, M.H.Maxy, 
Marcel Iancu, Victor Brauner, 
Ion Ţuculescu, Henri H.Catargi, 
Alexandru Ciucurencu, Corneliu 
Baba, dar şi lucrări de sculptură 
de Oscar Han, Ion Irimescu, Ion 
Jalea, Gheorghe Anghel, Miliţa 
Petraşcu şi Irina Codreanu. 

Trebuie spus că expoziţia re-
prezintă, pe de o parte, o selec-
ţie şi o cercetare a patrimoniu-
lui Muzeului gălăţean începută 
încă din 1975  de Mariana Cocoş 
Tomozei şi, pe de altă parte, aşa 
cum spunea criticul de artă, un 

puternic argument pentru ex-
tinderea secţiei de artă modernă 
românească în cadrul Muzeului 

de Artă Vizuală cu valori pe care 
timpul nu le-a erodat, ci, dimpo-
trivă, le-a reconfirmat.

Spre sfârşitul lunii ianuarie, va 
fi deschisă şi o a doua parte a ex-
poziţiei Valori patrimoniale.

„Noi vă oferim bani. Dar numai 
să-i vedeţi!”. Cu aceste cuvinte 
ale domnului dr. Ştefan Stanciu 
s-a deschis, ieri, la Muzeul Casa 
Cuza Vodă expoziţia itinerantă 
„Tezaur” - realizată în colaborare 
de Muzeul Judeţean de Istorie 
din Galaţi şi Muzeul Mixt din 
Tecuci – care oferă publicului un 
excurs tematic privitor la desco-
peririle de depozite monetare 
de pe teritoriul judeţului Galaţi 

şi din împrejurimi.  „Expoziţia 
reuneşte, după cum afirmă mu-
zeograful Costel Ilie, cel care 
s-a ocupat de organizare, peste 
1000 de piese monetare dintre 
cele mai diverse, tezaure din di-
ferite perioade istorice, din anti-
chitate până în zorii epocii mo-
derne, emisiuni din aur, argint şi 
bronz tezaurizate şi descoperite 
întâmplător. Cel mai vechi este 
tezaurul de la Răcoasa, judeţul 

Vrancea – cu monede dacice de 
tip Inoteşti, datate din sec. II-I 
î.Hr.”.

Prezent la vernisaj, dom-
nul Laurenţiu Groza, directorul 
Muzeului Mixt din Tecuci – unde 
a fost vernisată în luna octom-
brie expoziţia, a mulţumit colec-
tivului muzeului gălăţean pen-
tru buna colaborare şi a precizat 
că muzeul tecucean deţine o 
colecţie impresionantă de peste 
20.000 de monede, „astfel că – a 
afirmat dumnealui - am avut de 
unde alege pentru a putea ieşi în 
faţă cu monede dintre cele mai 
interesante, unele foarte căuta-
te de pasionaţii de numismatică. 
Ele au fost scoase la iveală fie ca 
urmare a săpăturilor arheologi-
ce efectuate în zonă, fie în urma 
descoperirilor întâmplătoare 
sau au fost achiziţionate de la 
colecţionari”.

Expoziţia este deosebită şi 
merită să vă faceţi timp să o 
vedeţi, mai ales că Muzeul Casa 
Cuza Vodă este deschis în fiecare 
zi, chiar şi astăzi, 1 decembrie.

Angela Ribinciuc
Foto: Viorel Dudău   

Cine va fi 
şef la poliţie?
Înscrierile pentru 
concursul de şef  al 
Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Galaţi  şi 
pentru adjunct s-au 
încheiat. Dosarele 
au fost depuse la 
sediul I.G.P. Bucureşti, 
urmând ca susţinerea 
concursului pentru 
şef inspectorat să aibă 
loc pe 7 decembrie, 
iar pentru adjunct pe 
8 decembrie.  Potrivit 
informaţiilor furnizate de 
Liviu Mălureanu, ofiţer 
de presă la Biroul I.G.P., 
concursurile vor stabili 
câştigătorii.

Patru pe un loc

Pe lista candidaţilor 
la funcţia de şef al 
Inspectoratului gălăţean 
de poliţie se află 
comisarul-şef Ioan Goia, 
şeful biroului Arme, 
explozivi şi substanţe 
toxice, subcomisarul 
Aurelian Câmpeanu, 
subcomisarul Antonel 
Marius Dobrea, şeful 
Secţiei 1 Poliţie, şi 
subcomisarulDaniel 
Mergeanu, şeful biroului 
Poliţiei Economice şi 
interimar al adjunctului 
în acest moment. 
Unul dintre aceştia patru 
va fi peste câteva zile cel 
care va scăpa Galaţiul de 
tâlhari şi de hoţi. 

Şase pentru 
un adjunct 

La categoria „adjunct” 
s-au înscris pe lista de 
concurs inspectorul 
principal Cornel 
Mototolea, subcomisarii  
Constantin Răduţă şi 
Aurelian Câmpeanu 
(pe care îl regăsim 
şi la categoria „şef”), 
comisarii Emil Goidescu 
şi Cristache Jipa şi 
comisarul-şef Constantin 
Baltă. 
Cine este preferatul? 
Greu de spus, având în 
vedere că fiecare are 
atuuri cu care se prezintă 
în faţa comisiei de 
evaluare. 

Alina Comşa

Doi ofiţeri şi cinci agenţi de 
poliţie din cadrul Inspectoratului 
gălăţean al Poliţiei de Frontieră 
au fost avansaţi înainte de ter-
men, cu ocazia Zilei Naţionale 
a României. Printre avansaţi se 
află şi Bogdan Carp, purtător de 
cuvânt al poliţiei de frontieră 
care de ieri este inspector. Tot 
de la gradul de subinspector la 
cel de inspector a fost avansat şi 
Emil Mocanu, ofiţer operativ la 
sectorul P.F. Galaţi. 

Alina Comşa
Foto: A.C.D.

La 
Paradisul...
cumpărăturilor:

Se deschide
Modern
Grand 
Center Galaţi 
Primul Mall gălăţean 

– adică un loc civilizat de 
cumpărături, de stat la 
cafele cu prietenii, de afi-
şat în weekend – îşi des-
chide porţile. Compania 
Winmarkt s-a ocupat şi 
în oraşul nostru de mo-
dernizarea vechiului cen-
tru comercial, începând 
cu data de 15 iulie anul 
acesta. Cosmetizarea 
"Modernului" nostru se 
va face în trepte. Din de-
cembrie, momentul fina-
lizării lucrărilor din prima 
etapă, putem intra în 
interiorul Modern Grand 
Center Galaţi, amenajat 
la standarde occidentale, 
cam greu de găsit, până 
acum, în spaţiul oraşului 
de pe Dunăre. 

Astăzi - 
DESCHIDEREA!

Winmarkt-ul gălăţean 
şi-a revoluţionat infra-
structura, iar amenajările 
interioare îi vor suprinde 
şi pe cei mai exigenţi din-
tre vizitatori. Conceptul 
de loc de recreere, ală-
turat ideii de comerţ nou 
şi modern, orientat către 
client, prinde, în sfârşit, 
contur. Au fost schimba-
te  instalaţiile  electrice, 
s-au schimbat şi comple-
tat scările rulante, au fost 
înlocuite vitrinele şi au 
fost montate uşi rotative.

De câte ori nu ne-am 
plâns, femei şi bărbaţi 
deopotrivă, că “s-a în-
chis Modernul, de unde 
ne mai luăm ceva de ca-
litate?”. Dacă prima eta-
pă a transformărilor din 
magazin  nu redeschide 
iarăşi drumul către interi-
orul lui, iată ce pregăteş-
te cea de-a doua etapă: 
deschiderea unui corp 
al Modern Grand Center 
Galaţi, aflat pe aripa de 
est. 

Spaţiu? 
Mult mai mare!

Noul corp va comuni-
ca  firesc cu vechea clădi-
re, accesul fiind uşurat şi 
de faptul că nu vor exista 
niciun fel de diferenţe de 
nivel. Corpul cel nou va 
fi gata în luna mai 2006, 
iar suprafaţa noului ma-
gazin va creşte de la cei 
5.500 metri pătraţi ac-
tuali, la 8.500 de metri 
pătraţi. Aici vor fi ampla-
sate şi zonele de recreere 
– necesare, după plăcuta 
oboseală provocată de 
raidul printre standurile 
cu marfă. 

Subsolul Modern 
Grand Center este des-
tinat produselor elec-
trocasnice, la parter gă-
sindu-şi loc parfumurile 
şi cosmeticele de firmă, 
bijuteriile, telefonia mo-
bilă, schimbul valutar şi 
chioşcul de ziare.  Etajul 
unu intră în stăpânirea 
domnilor, în timp ce la 
etajul doi doamnele pot 
regăsi paradisul femei-
lor. Articolele sportive şi 
pentru tineret, magazi-
nul Leonardo şi delicate-
le piese de îmbrăcăminte 
şi jucării pentru micuţi se 
vor afla la etajul trei.  

Ani la rând, în călă-
toriile prin ţară am in-
vidiat magazinele din 
Bucureşti, Sibiu, Iaşi sau 
Braşov şi am sperat că şi 
Galaţiul va face parte din 
acest circuit al calităţii, 
atât în prezentare, cât şi 
în conţinut. Se pare că 
Modern Grand Center ne 
va ajuta şi pe noi să in-
trăm în rândul lumii. 

Elena Parapiru 
Stoica 

Robert Neagoe (student acto-
rie, anul al II-lea)  şi Daniel Lungu 
(elev împătimit de teatru, viitor 
dramaturg) îi aşteaptă pe toţi 
cei care vor să vadă un specta-
col bun - „Second hand”, astăzi, 
începând cu ora 20.00, în „Casa 
Veche” (lângă Casa de Cultură 
a Studenţilor). Merită să fie sus-
ţinuţi de un public cât mai larg, 
având în vedere iniţiativa lor lău-
dabilă de a monta un spectacol 
după un text semnat de drama-

turgul gălăţean Victor Cilincă. 
Iată de ce crede Daniel Lungu  că 
nu ar trebui să rataţi acest mo-
ment: „Veniţi pentru că intrarea 
e liberă. Nu vreau să fac publici-
tate gratuită, dar  această piesă 
este despre noi şi voi, despre 
surzi şi orbi, despre vechi şi nou, 
despre oameni care se îmbracă 
de la second hand sau nu.”

R. A. P.

Jefuit la Brăila
Cristian Dan, angajat la o staţie Peco, cu  punct de lucru pe Şoseaua de 

Centură a municipiului Brăila, a reclamat că, în noaptea de 28 spre 29 no-
iembrie, autori necunoscuţi au tăiat lacătul de la rastelul pentru depozitarea 
recipienţilor cu gaz lichefiat.  Autorii au sustras şapte butelii pentru aragaz. 
Prejudiciul cauzat este de 700 RON. Culmea este că unitatea era asigurată 
de agenţi din cadrul unei firme specializate din Brăila, dar nu se ştie exact 
cum păzeau obiectivul. În cauză s-a întocmit dosar penal şi se efectuează 
cercetări pentru identificarea şi prinderea autorilor.

Alina Comşa

Gălăţean, victimă în accident
Marţi noaptea, în jurul orei 22.30, un brăilean conducea autoturismul 

“Volkswagen” pe Drumul Naţional 22B. Din cauza ceţei şi a şoselei umede, el 
l-a accidentat pe Gheorghe G., de 74 de ani din  Galaţi, care circula pe carosa-
bil. Victima a fost internată la Spitalul Judeţean Galaţi pentru îngrijiri medicale. 
Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabili-
rea gradului de alcoolemie. 

Alina Comşa

La Muzeul de Artă Vizuală

Valori reconfirmate
] O expoziţie de excepţie ca pledoarie pentru Europa

Foto: 
Viorel 

Dudău  

Angela Ribinciuc
angela@viata-libera.galati.ro

Pe valurile Dunării

Galaţiul, partener al Vienei

Bani la Casa Cuza Vodă

La „Casa Veche”

Se dă pe gratis 
„Second hand” 

Bogdan Carp, 
avansat în grad
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„Se poartă 13”, răspunde 
Angela Ciupitu, la întrebarea 
noastră legată de fatidica cifră. 
Nimeni din echipă, un redac‑
tor‑şef, Bogdan Botezatu, doi re‑
porteri, Cristina Bălan şi Andreea 
Mihai, o crainică, Carmen Radu şi 
doi redactori muzicali – Angela 
Ciupitu şi Oana Cernat n‑au trea‑
bă cu superstiţiile. O echipă foar‑
te tânără, care iubeşte muzica şi 
face radio din pură pasiune. De 
aceea nu se sperie de imprevizi‑
bil, nici de 13, ani pe care îi îm‑
plineşte postul de radio. „Eram 
într‑o zi în emisie, citeam un ar‑

ticol de ziar. Un coleg a vrut să 
facă o glumă şi mi‑a stins lumina. 
Eram în direct, a trebuit să im‑
provizez”, îşi aminteşte Bogdan 
Botezatu. „Uneori trebuie să fii 
foarte stăpân pe situaţie”, adau‑
gă Angela Ciupitu. „Aveam o 
emisiune, în care discutam în 
direct despre fetele materialis‑
te. Am primit un telefon de la 
un ascultător supărat tare, care 
mi‑a spus acolo, în direct, cu 
multe beep‑uri, tot ce crede de‑
spre discuţie. Atunci nu mi‑a fost 
uşor, eram cam pe la început”, îşi 
aminteşte ea.

„Boboaca” postului de Radio 
Alfa este Oana Cernat. Este stu‑
dentă la Facultatea de Jurnalism, 
pentru că dorea să lucreze în pre‑
sa scrisă. Între timp, s‑a angajat la 
radio, îi place atmosfera, muzica, 
echipa.

Aproape toată echipa redac‑
ţională a postului de Radio Alfa 
este feminină. Un singur bărbat, 
restul, fete. Ele susţin că îl prote‑
jează: „Îi spunem: Bogdan, fă aia, 
Bogdan, fă aia. Bogdan, s‑a stri‑
cat nu ştiu ce. Bogdan ne sare în 
ajutor. În ultima vreme, avem so‑
licitări mai pământeşti: Bogdan, 

nu merge messengerul”, spun 
ele. Bogdan nu se plânge, însă, 
câteodată, şi‑ar dori să mai discu‑
te lucruri „ca‑ntre bărbaţi”. „Lasă, 
că te duci la sediul central”, sar 
fetele, „la Bogdan Donea”, aflăm 
de la ele, directorul postului de 
radio. 

Cum este, pentru această 
echipă, jurnalista radio ideală? 
„Blondă, 90‑60‑90, ochi albaştri”, 
râde Angela, în timp ce jurnalis‑
tul este „proprietar de BMW, cu 
foarte mulţi bani”, se amuză fe‑
tele, iar Bogdan confirmă, cu o 
ironică speranţă.

E multă veselie la Radio Alfa. 
În trei încăperi, situate la etajul al 
XII‑lea al unui bloc de locuinţe, 
s‑a adunat şi entuziasm, şi tine‑
reţe şi pasiune pentru meserie. 

„Suntem singurul radio nesusţi‑
nut de niciun trust, sută la sută 
local”, spun jurnaliştii, mândri că 
emisiunile lor se retransmit şi la 
Brăila, pe o altă frecvenţă. 

Colegii noştri din eter 
şi de pe sticlă

Două radiouri şi o televiziune sunt sărbă‑
torite la sfârşit de noiembrie şi început de 
decembrie – Lider FM (noul nume al cunos‑
cutului Radio Galaţi), PROTV, astăzi, pe 1 de‑
cembrie, şi Radio Alfa, pe 30 noiembrie.

Veteranul este, între toate, Lider FM, care 

împlineşte astăzi, 14 ani de la prima emisie în 
eter. Ceva mai tânăr, Radio Alfa a împlinit ieri 
13 ani de existenţă. „Copilul de grădiniţă” este 
însă PROTV Galaţi, la cinci ani de la transmite‑
rea primei imagini pentru gălăţeni. 

Cei mai mulţi dintre jurnaliştii de radio sau televiziune se opresc uşor dezorientaţi în 
momentul în care li se adresează întrebări. „ Nu suntem obişnuiţi să ne aflăm de cealaltă 
parte a microfonului”, răspund. Totuşi, „de cealaltă parte a microfonului” se află o viaţă 
neştiută de publicul ascultător sau telespectator, cu poantele şi necazurile ei, cu hazul 
sau cu spaimele de zi cu zi. Viaţa de jurnalist de radio sau de televiziune poate fi oricum, 
dar, cu siguranţă, nu e niciodată monotonă.,

Radioul 
cu buletin 
de Galaţi

Acum 14 ani, un grup 
de entuziaşti, cei mai 
mulţi studenţi, a vrut să 
sărbătorească, într‑un 
fel, ieşirea din lagărul 
comunist. Cum se putea 
sărbători mai bine decât 
deschizând uşa libertăţii 
de exprimare, decât 
aducând publicului 
informaţia de care fusese 
privat atâta timp? Aşa 
trebuie să se fi născut 
Radio Galaţi, unul dintre 
primele trei radiouri 
private înfiinţate în ţară. 
Aşa au intrat în casele 
gălăţenilor primele piese 
muzicale pe care doar 
pe la posturile străine le 
puteau auzi, aşa au intrat 
ştirile BBC. 

Între timp, postul a 
crescut, s‑a maturizat, a 
făcut buletin de Galaţi. 
Între timp, şi‑a diversificat 
emisiunile şi audienţa. S‑a 
schimbat, parcă a întinerit, 
deşi, iată, media de vârstă 
a „nucleului” Radio Galaţi 
este de 30‑35 de ani. Între 
timp, de trei luni,  Radio 
Galaţi a devenit Lider 
FM, de curând, „casa” sa, 
crescând şi un „pui”, Radio 
S, făcut în colaborare cu 
Liga Studenţilor din Galaţi. 

Radu Enache este unul dintre 
veteranii Radio Galaţi. El ne‑a 
povestit o mulţime de lucruri 
despre postul de radio la care lu‑
crează, pentru că a fost aici de la 
început. El ne‑a spus că, în par‑
teneriat cu ProFM, Radio Galaţi 

Radioul este 
un fel de militărie

a întinerit, are alt 
format, o muzică 
mai dinamică, des‑
tinată persoanelor 
active  şi tinere, 
chiar dacă au peste 
35 de ani. Pe vre‑
mea înfiinţării pos‑
tului, era student. 
„Eram la Nave, fa‑
cultate pe care am 
absolvit‑o, lucru 
de care sunt mân‑
dru, dar, din cauza 
radioului, am pier‑
dut vreo trei ani de 
şcoală. Nici măcar o 
lege nu exista când 

ne‑am înfiinţat noi. Atunci se in‑
venta radioul”, ne spune interlo‑
cutorul nostru. El îşi aminteşte cu 
plăcere de toţi primii săi colegi, 
Ilie Pleşcan, George Neamu ‑ as‑
tăzi „veteranii” meseriei ‑ Marius 
Dumitrache, Florin Mingireanu, 

dar şi de „forţele proaspete” care 
au venit ulterior. Viaţa de radio 
este atât de fierbinte, încât une‑
ori foile iau foc, luminile se sting 
chiar  în   timpul   ştirilor   de la 
ora 21.00.  „Ideea  este  să  nu  
te  pierzi, să‑ţi continui ideea. 
Odată, pe când Ovidiu Popica 
citea ştirile, foile ardeau imediat 
ce termina un rând. Dar el nu şi‑a 
pierdut sângele rece. Radioul 
este un fel de militărie”.

Ştirea de radio nu este efeme‑
ră, am aflat de la Radu Enache, 
ea este răstălmăcită, generează 
reacţii. „Uneori, reacţiile vin şi 
după câteva zile. Poţi să asculţi 
radioul făcând şi altceva, în ace‑
laşi timp. Dacă te interesează 
ceva, devii atent. Şi, în afară de 
aceasta, radioul este cel mai ra‑
pid mijloc de informare. Dacă se 
întâmplă ceva, în cinci minute se 
difuzează. Este ultraprompt”.

Chetă 
pentru 

calculatoare
Un jurnalist 

de radio nu îşi 
poate uita nicio 

clipă meseria, ne 
spune Ilie Pleşcan, 

directorul Lider FM. 
„Eram la Londra, 

la BBC, cu George 
Neamu. Redactorii 

de acolo construiau 
o emisiune. Noi 
eram invitaţi. La 
un moment dat, 

am început să ne 
implicăm, fără să ne 

dăm seama. Dădeam 
sfaturi, spuneam 

ce ar trebui să facă. 
Până când ne‑au 

oprit. Ne‑au amintit 
că nu lucrăm acolo, 
că suntem invitaţi”, 

îşi aminteşte  amuzat 
directorul. „La 

început, nu exista 
radio, a trebuit să 

inventăm reguli, 
apoi am descoperit 
că inventasem nişte 

reguli internaţionale, 
dar care erau de 

bun‑simţ. Când am 
vizitat BBC Londra, 

am descoperit că ei 
lucrau cu bandă. Noi 

deja trecusem la soft. 
Am zis să facem o 

chetă să le luăm şi lor 
calculatoare”, râde dl 

Pleşcan.

O echipă de 28 de oameni, din 
care 20 de redactori, aduce, zi de 
zi, ştiri din ce în ce mai dinamice, 
la Radio Lider FM. La ora docu‑
mentării noastre, i‑am găsit în 
redacţie pe Marius Ţuca, Marius 
Grama şi pe Rodica Mişcalencu. 
Marius Ţuca, redactor‑şef, ne 
spune că îi este mai uşor să lu‑
creze în sprijinul colegilor săi, 
are un an de radio, deşi în presă 
lucrează de ceva mai mult timp.

Marius Grama are deja doi ani 
de radio. I se pare că, în ultime‑
le luni, postul la care lucrează 
a trecut de la un stil sobru, la 
unul mai dinamic. Cel mai rău 
lucru care i se poate întâmpla, 
ne spune, este să‑i vină invitatul, 
la emisiune, la cinci minute după 
începerea acesteia. I s‑a întâm‑
plat cu Mihai Cimpoi, subiecte‑
le interesante descoperindu‑le 
abia la finalul emisiunii. „Aşa se 
întâmplă, dacă invitatul întârzie. 
Intri fără să fii pregătit şi afli lu‑
cruri noi chiar în timpul discuţiei 

Cel mai greu ‑ 
să folosesc  banda

în direct”, spune el.
Rodica Mişcalencu are 21 de 

ani şi este studentă la Drept. 
„Cea care trebuie să muncească 
cel mai mult, pentru că a venit 
abia în primăvară”, spun colegii 
ei, râzând. Îi place atât de mult 
ceea ce face, încât s‑a înscris şi 
la Facultatea de Jurnalism. „Vin, 
de altfel de la un ziar, dar cel mai 
greu mi s‑a părut să învăţ să fo‑
losesc banda. Am avut uneori 
câte o declaraţie mişto, pe care 
nu am reuşit să o înregistrez, aşa 
că am pierdut‑o”, spune Rodica.

Radio Alfa nu se teme de numărul 13

Dublă sărbătoare la Protv Galaţi

Protv Galaţi îşi sărbătoreşte 
ziua de naştere, pe 1 decembrie, 
odată cu Protv Bucureşti. Unul 

De ziua lor

M‑a luat vântul 
la o transmisie 
în direct

Când am stat de vorbă 
cu ea, Camelia Donţu 
se pregătea să intre în 
emisie. Ne‑a zis din start 
că lumea îi spune că la 
televizor pare atât de 
serioasă. „În realitate sunt 
o fire veselă. Îmi place să 
râd, chiar şi atunci când 
sunt la ananghie. De 
exemplu, aveam de făcut o 
transmisie live. Noi ţinem 
legătura cu Bucureştiul 
cu ajutorul telefonului 
mobil şi hands free‑ul. 
Am plecat foarte târziu 
la faţa locului. Am ajuns 
acolo şi am constatat că 
nu am coordonare de la 
Bucureşti, că nu aud în 
cască ştirile de la ei. Am 
vrut să verific dacă îmi 
merge telefonul. Numai 
că... îl uitasem în redacţie. 
M‑au ajutat operatorii”, 
mărturiseşte Camelia, care, 
apoi, râzând, ne‑a povestit 
cum a luat‑o vântul la o 
transmisie în direct despre 
zăpadă şi deszăpeziri. „Am 
căzut pe spate”, subliniază 
crainica.

Diana Tănase este cea mai 
proaspătă ştiristă de la Protv. 
„Apar de foarte puţin timp pe 
sticlă”, ne mărturiseşte. „La tele‑
viziune am ajuns din întâmpla‑
re. Mă angajasem la un alt post, 
ca să fac finanţe‑contabilitate. 
M‑au plăcut însă şi m‑au trimis 
pe sticlă, iar acum sunt aici”.

Deşi încă nu are întâmplări 
penibile sau picante pe care să 
le spună pe la aniversări, Diana 
îşi aminteşte totuşi o experienţă 
memorabilă: eram la Bucureşti, 
la SIAB, unde George Buhnici 

transmitea live. După încheierea 
emisiei, mi‑a spus să iau micro‑
fonul şi să trasmit. Ca şi cum ar fi 
fost în direct. A fost o experienţă 
teribilă”, spune ea. 

Diana are o dorinţă: pleacă 
în curând în America şi doreşte 
să viziteze studiourile de tele‑
viziune de la New York, să vadă 
cum sunt în comparaţie cu ale 
Protv‑ului. „De curiozitate, nu 
pentru altceva. Îmi place aici, 
vreau să mă întorc, dar vreau să 
şi văd”, aflăm cu puţin înainte de 
jurnalul de ştiri.

Daniela Bogdan ne spune 
că publicul îi spune că este alt‑
fel în realitate decât „pe sticlă”. 
„Oamenii îşi imaginează fel de 
fel de lucruri despre noi. De 
exemplu, lumea crede că sunt 
căsătorită cu Cristi Deceanu. La 
un botez, mi s‑a spus că şi copi‑
lul seamănă cu el. Tatăl copilului 
avea cioc ca şi Cristi. Oamenii 
au spus că, dacă Cristi nu e tatăl 
puştiului, poate e văr cu tatăl. 
Oamenii încearcă să stabilească 

legături.”
Pentru Daniela, viaţa de şti‑

ristă de televiziune are şi lucruri 
simpatice, „când mă întreabă lu‑
mea ce fac cu sacourile” şi groaz‑
nice, „când îmi cade prompte‑
rul”. Ulterior, oamenii de tele‑
viziune fac haz de întâmplările 
jenante. „Într‑o zi, în plin jurnal 
de ştiri, mi‑a sunat telefonul. Ca 
un făcut, nu a sunat pe imagine, 
ci exact când citeam ştirea. A fost 
groaznic, dar acum râd”. Râd şi 

colegii ei, cei care au şi invitat‑o 
să povestească cum i‑a sunat te‑
lefonul în plină emisie.

Lumea crede că sunt căsătorită 
cu Cristi Deceanu

Finanţista de la ştiri

paginã realizatã de

foto Viorel Dudău

Nicoleta Crânganu
nicoleta@viata‑libera.galati.ro

   Sorin Pană

Veselie 
la Radio 
Alfa

Agitaţie 
la PRO TV

are cinci ani, al doilea dublul 
vârstei. De aceea, la Protv Galaţi, 
pe 1 decembrie, nu se emit jur‑
nale de ştiri. Toată lumea este la 
Bucureşti, la petrecere în frunte 
cu Atena Bondoc, directorul zo‑
nal.

La ora documentării noastre, 
în sediul de la Casa de Cultură a 
Sindicatelor era însă mare agita‑
ţie. Picasem cu o oră înainte de 
jurnalul de ştiri de la ora 17.00. Se 
pregăteau ştiri, se transmiteau 
imagini. Fetele se machiau. „Se 
moţăie”, râde Dorian Dumitrescu, 
redactorul‑şef al postului. Cu 

o echipă redacţională mică, 
Protv Galaţi „prinde” practic tot 
ce mişcă în viaţa Galaţiului şi a 
Brăilei. Patru crainice, care sunt, 
în acelaşi timp, şi reporteri, şi 
redactori. „Lumea se miră când 
ne vede pe teren. Oamenii cred 
că noi venim la redacţie şi citim 
ştirile, însă munca noastră este 
mai complexă aici la Galaţi”, ne 
explică Daniela Bogdan. Alături 
de ea, Camelia Donţu, Gianina 
Iordache şi Diana Tănase sunt 
fetele care ne întâmpină zilnic cu 
spectacolul ştirilor.

Cel mai frumos şi cel mai
greu gen jurnalistic

Dorian Dumitrescu ne expli‑
că modul în care ajung ştirile în 
casele noastre. „La sumar, avem 
vreo 8‑10 ştiri pe zi, care vin din 
vreo 20 de ponturi. Dacă trebuie, 
chiar şi cu zece minute înainte de 
intrarea în direct, le rearanjăm, le 
rescriem, ca să intre şi cele de ulti‑
mă oră”.  Televiziunea este un me‑
diu complex, dar foarte dinamic. 
„Este cel mai frumos şi cel mai 
greu gen jurnalistic. Există însă 
şi satisfacţii. Un cadru bun face 

cât o mie de cuvinte. În schimb, 
într‑un ziar, ai spaţiu mai mult ca 
să‑i explici cititorului subiectul. 
La Tv, nu, eşti constrâns de tim‑
pul de emisie. Nu vorbim de ştiri 
neimportante. Acestea nici nu 
intră în sumar”, explică Dorian, 
cu experienţa jurnalistului care 
a trecut din presa scrisă în tele‑
viziune. Tot el ne mărturiseşte 
că, atunci când eşti în direct, tre‑
buie să fii spontan, să ai replică. 
„Eram la o emisiune ProPorţia, cu 
un politician, căruia i‑am spus că 
nu şi‑a îndeplinit promisiunile. El 
mi‑a spus să‑i dau un exemplu. 

M‑am enervat atât de tare, încât 
m‑am blocat şi nu mi‑a venit în 
minte niciuna. După emisiune, 
mi le‑am amintit, i le‑am enu‑
merat, dar mi‑a spus că trebuia 
să i le spun în direct”.

Şeful e şef, dar tot i se fac 
poante. „După vreo 10 zile de 
concediu, m‑am întors la redac‑
ţie şi mi‑am găsit biroul plin cu 
dosare, cărţi, ba chiar şi un cuier. 
Colegii ştiau că am mania ca bi‑
roul meu să fie în permanenţă 
curat, ei spun că sunt obsedat 
de curăţenie. Nimeni nu supor‑
tă, aşa că mi‑au făcut farsa”.
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Săptămâna trecută, la Gura 
Humorului, toţi procurorii şefi de 
unităţi de parchet din Moldova 
au fost convocaţi de condu-
cerea Consiliului Superior al 
Magistraturii (CSM) la o întâlni-
re de lucru. În locul ministrului 
Justiţiei care era plecat în Franţa 
cu preşedintele României a par-
ticipat ministrul secretar de stat 
Cristina Manta. Din partea CSM 
a fost vicepreşedintele Liviu 
Dăscălescu, precum şi membrii 
Secţiei procurori.

Acolo, după cum ne-a infor-
mat domnul Dinu Gâlcă, procu-
rorul general al Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Galaţi, 
a fost prezentat raportul de mo-
nitorizare a României pe 2005 
(cu referire la Justiţie) întocmit 
de delegaţia Comisiei Europene. 
În acelaşi timp, au fost luate în 
discuţie teme precum:”Strategia 

de reformă a sistemului judiciar 
şi revizuirea proiectului legisla-
tiv”.  S-a discutat, de asemenea, 
despre  repartiţia aleatorie a 
cau ze lor, dosarele restante la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
despre probleme de personal, 
restanţele salariale ale magistra-
ţilor, sediile unor instanţe din 
zonă etc.

„Personal, spune domnul Dinu 
Gâlcă, am supus încă o dată aten-
ţiei chestiunea crizei de personal 
în unităţile de parchet gălăţene 
(în special a Parchetului de pe 
lângă Judecătorie) şi i-am cerut 
procurorului general al României 
să ne ajute în acest sens, dar şi 
pentru găsirea unor spaţii (sedii) 
necesare structurilor gălăţene 
ale Departamentului Naţional 
Anticorupţie (DNA) şi Direcţia 
de Investigare a Infracţiunilor 
de Crimă Organizată şi Terorism 

(DIICOT). Aceste structuri func-
ţionează acum în sediul de pe 
strada Basarabiei care a fost con-
ceput iniţial doar pentru procu-
ratura locală şi judeţeană, insti-
tuţii care aveau un număr mult 
mai mic de procurori. În fine, am 
fost asiguraţi şi de  vicepreşe-
dintele CSM – Liviu Dăscălescu, 
dar şi de domnul procuror ge-
neral Ilie Botoş că ne vor ajuta. 
Ni s-a promis, de pildă, că vom 
fi sprijiniţi în rezolvarea cererilor 
de reîncadrare a unor procurori 
care au plecat anterior din moti-
ve neimputabile. S-a propus, de 
asemenea, şi ni s-a promis ajutor 
în tentativa de a readuce în acti-
vitate – măcar temporar – procu-
rori care s-au pensionat, dar care 
sunt încă în putere... Vom vedea 
ce vom reuşi.

În rest, domnul procuror ge-
neral Ilie Botoş ne-a promis că 

la sfârşitul anului va face o eva-
luare «la sânge», după cum s-a 
exprimat, cu privire la activitatea 
procurorilor.”

Suntem şi noi curioşi cum se 
vor rezolva în primul rând criza 
de cadre în parchetele gălăţe-

ne, pentru că, din câte am  în-
ţeles, la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Galaţi aproape că nu 
mai e nimeni (?!).

Ştefan Dimitriu  

Una dintre măsurile de refor-
mă anunţate cu surle şi trâm-
biţe de către Consiliul Superior 
al Magistraturii (CSM) este ace-
ea a transparenţei deciziilor. 
Interesant, ne-am zis în prima 
fază, după care am început să 
constatăm că între vorbă şi faptă 
e o oareşcare diferenţă.

Să luăm ca exemplu „măsura 
3.2.2: Realizarea de către curţile 
de apel a unui material cu deci-
ziile relevante; termen: trimestri-

al,   începând   cu    septembrie 
2005; responsabile: curţile de 
apel”. Potrivit CSM (vezi www.
csm1909.ro), „Măsura a fost în-
deplinită. Materialul elaborat de 
fiecare curte a fost transmis ce-
lorlalte curţi de apel, Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie şi parchete-
lor de pe lângă acestea şi a fost 
publicat pe adresa www.portal.
just.ro”.  Frumos! Dar total ne-
adevărat!

De fapt adresa de net men-

ţionată nici măcar nu există. Am 
încercat să o accesăm din mai 
multe locaţii mai multe zile la 
rând iar răspunsul a fost acelaşi: 
„Nu pot determina adresa IP din 
numele host-ului pentru www.
portal.just.ro”. Care va să zică nu 
e, semn că uneori justiţia nu-i 
doar oarbă, ci şi niţel mitomană. 
Apropo, declaraţiile mincinoase 
nu-s pedepsite cumva de Codul 
penal?

Costel Crângan

Cornel D., în vârstă de 49 de 
ani,  din  Galaţi, a ajuns să fie 
subiect de dosar penal în urma 
unei escapade nocturne cu ma-
şina personală (Cielo). Asta s-a 
întâmplat în seara zilei de 25 mai 
a.c. (ora 22,00), când circula pe 
Bulevardul Unirii. Atunci a fost 
oprit pentru verificări şi con-
trol de agenţi de poliţie aflaţi în 
exerciţiul funcţiunii la acea oră şi 
în acea zonă.

Cel de la volan mirosea a al-
cool aşa că a fost supus repede 
unui test cu aparatul Drager 
după care a fost dus la spital 

pentru analize mai... precise. I s-a 
găsit o îmbibaţie de 1,55 grame 
la litru de alcool pur în sânge, 
ceea ce a fost destul ca „şoferul 
vesel” să intre sub incidenţa pre-
vederilor OUG 195/2002, care se 
referă la circulaţia pe drumurile 
publice.

Fireşte, la judecată se va hotă-
rî în ce mod va plăti pentru o ase-
menea ispravă bahică. În ceea ce 
ne priveşte, noi am expus cazul 
cu... gânduri preventive, adică 
de luare aminte.

S.F.      

Un ordin al Comisariatului 
General  a atras, la un moment 
dat, atenţia Gărzii Financiare 
Galaţi asupra SC  GASLEMN SRL 
Tecuci. Cine e GASLEMN? O soci-
etate care are ca principal obiect 
de activitate prestaţiile în silvi-
cultură şi exploataţii forestiere 
pentru ocoalele silvice Galaţi, 
Vrancea, Griviţa şi Tecuci.

După control, s-a constatat 
că, în baza a zece  contracte de 
prestări de servicii au şi fost exe-
cutate niscai lucrări de împăduri-
re şi amenajări în valoare totală 
de 13,3 miliarde lei vechi, iar în 
perioada ianuarie-iunie 2005, 
lucrări de 5,7 miliarde lei (tot 
vechi).  Aşadar,  ceva  de   treabă   
tot să fi fost numai că, din verifi-
cări, a rezultat că GASLEMN SRL 
Tecuci nu prea avea cu cine să... 
presteze. Pur şi simplu nu a dis-
pus de personal angajat sau cu 
contract temporar de muncă. De 
fapt, lucrările au fost făcute de 
terţe persoane juridice precum 

Dinfa Impex, Cristib, Mediplus 
Exim şi Floris Internaţional, toate 
SRL-uri din Bucureşti.

Una din probleme a fost aceea 
că, aşa cum scrie în nota de con-
statatre a Gărzii Financiare Galaţi, 
unele dintre societăţile bucureş-
tene amintite nu figurau în baza 
de date a Oficiului Registrului 
Comerţului Bucureşti, iar o alta 
nu a fost identificată la sediul 
social declarat. Mai mult decât 
atât, la control, administratorul 
GASLEMN n-a putut prezenta 
documente din care să reiasă 
realitatea prestaţiilor efectuate, 
ceea ce a condus la concluzia 
că facturile de prestări servicii 
înregistrate în contabilitatea 
GASLEMN Tecuci sunt fictive, ne-
având la bază operaţiuni reale, 
fiind utilizate doar cu scopul de a 
diminua impozitele şi taxele da-
torate bugetului de stat.

După verificările de la 
GASLEMN s-a estimat că, prin 
înregistrarea în evidenţele con-

tabile de cheltuieli care nu au la 
bază operaţiuni reale, utilizân-
du-se, de fapt, în contabilitate, 
facturi de prestaţii fictive în va-
loare totală de 3,8 miliarde lei 
în 2004 şi de 1,3 miliarde lei în 
2005,  s-a  produs  un prejudiciu 
(estimat) la bugetul de stat în 
valoare de peste 1,6 miliarde lei, 
reprezentând impozit pe pro-
fit sustras şi TVA. De asemenea, 
prin înregistrări  contabile  care   
nu   au avut la bază documente 
justificative s-a creat un prejudi-
ciu estimativ datorat bugetului 
de stat de 1,7  miliarde lei.

În total, gaura la buget a fost 
de 3,3 miliarde lei, iar cei care au 
făcut controlul l-au considerat 
răspunzător pe administratorul 
GASLEMN, Oancă Viorel. În final, 
vina aceasta s-ar putea să fie şi... 
penală. Asta, fireşte, vor hotărî 
organele de cercetare şi urmări-
re penală.

Ştefan Dimitriu  

La instanţe
Regulament 
- în vigoare, 
dar nu şi 
în practică

Se pare că, de la 1 
ianuarie 2006, grefierii 
din Palatul de Justiţie 
Galaţi, şi nu numai ei, 
vor avea mai mult de 
lucru. Regulamentul 
de Ordine Interioară 
al instanţelor a suferit 
unele modificări, dar 
nu toate pot fi puse în 
aplicare de la intrarea 
în vigoare.
 Ţinând cont că 
planificările la instanţe, 
atât pentru judecători, 
cât şi pentru grefieri, 
se fac cu şase luni 
înainte, modificările 
aduse regulamentului 
în ceea ce-i priveşte pe 
grefierii cu studii de 
specialitate (absolvenţi 
ai facultăţilor de drept) 
vor putea fi puse în 
aplicare abia din 2006. 
Conform acestui 
regulament, 
grefierii cu studii 
de specialitate vor 
prelua atribuţiile 
judecătorului de 
serviciu şi, mai mult de 
atât, vor stabili taxele 
de timbru care trebuie 
plătite în fiecare dosar 
civil şi comercial. Ce 
se întâmplă dacă 
grefierii greşesc taxa 
de timbru? Nimic grav. 
La studierea dosarului 
judecătorul va analiza 
taxa achitată, iar 
dacă aceasta nu a 
fost stabilită corect, 
va dispune plata 
diferenţei. 
Dacă până acum, după 
ce terminau procesele, 
judecătorii erau 
obligaţi să completeze 
condica, de acum 
înainte această 
sarcină va reveni 
tot grefierilor. Tot în 
acest regulament se 
stabileşte şi faptul 
că nu mai există 
dactilografe, ci doar 
grefiere, care vor face 
şi dactilografie. 
Prin modificările 
aduse se stabileşte şi 
programul de muncă 
al judecătorilor, 
procurorilor şi 
personalului auxiliar 
din justiţie. Astfel 
activitatea din instanţă 
va începe la ora 8,00 
şi se va încheia la ora 
16,00. 
Prin aceste modificări 
se urmăreşte uşurarea 
muncii judecătorilor. 
Se va şi reuşi?

Teodora Miron

Deşi, de obicei, se spune că a 
fost „liniştea dinaintea furtunii”, 
ieri, la Palatul de Justiţie această 
zicală a fost inversată. 

Lume multă, avocaţi grăbiţi 
să ajungă la mai multe procese, 
multe cauze de judecat, într-un 
cuvânt, zarvă mare. Au fost ju-
decate 384 de procese în nouă 
săli. Dintre acestea, nouă au fost 
la secţia Comercială, Maritimă şi 
Fluvială şi 17 la secţia Comercială 
şi de Contencios Administrativ. 
Cele mai multe procese au fost 
pe ramura civilă: 283, în timp ce 

pe cea penală nu au fost judeca-
te decât 75 de dosare. Pe această 
listă lungă de procese civile s-au 
înscris 38 de divorţuri, 12 contes-
taţii la executare, 42 de pretenţii, 
10 plângeri la procese-verbale, 
restul fiind cereri de eliberare 
condiţionată, somaţii de plată şi 
recursuri.  

Ţinând cont de faptul că as-
tăzi nu se lucrează, înţelegem 
de ce a fost aşa aglomerat ieri la 
Palatul de Justiţie.

Teodora Miron

La examenul de admitere în Barou

Unii absenţi, alţii excluşi
La examenul de admitere în Baroul Galaţi s-au înscris 78 de candidaţi. De prima 

probă, eliminatorie, la Drept procesual civil şi penal, au trecut 71. Doi candidaţi au 
fost excluşi din examen pentru fraudă, doi au absentat la  ambele  probe,  iar unul 
s-a prezentat doar la o probă, unde a luat nota patru. În afară de aceştia şase, doar 
un singur candidat a fost declarat respins.  Aşadar, 71 de candidaţi au intrat la pro-
bele scrise. Rezultatele finale sunt aşteptate pe data de 10 decembrie 2005.

Teodora Miron

Gălăţeanul Gigi R. a reuşit în 
această toamnă o performan-
ţă... juridică mai puţin obişnuită. 
Pentru că şi-a înşelat nevasta, el 
s-a ales cu două procese: unul ci-
vil, de divorţ, şi altul penal, pen-
tru adulter.

În ziua de 11 septembrie 2005, 
Nicoleta, soţia lui Gigi, a plecat 
cu cei doi copii ai familiei la un 
restaurant din zona Micro 19. 
Acasă a rămas bărbatul şi soacra 
acestuia, Mariana V. După cum 
declară Nicoleta, după doar câ-
teva sute de metri de drum şi-a 
dat seama că şi-a uitat portofe-
lul acasă şi s-a întors. Intrată în 
apartament, femeia a auzit zgo-
mote suspecte din dormitorul 
conjugal, iar surpriza nu i-a fost 

deloc mică atunci când a intrat 
în încăpere: Gigi întreţinea re-
laţii sexuale cu Mariana, mama 
Nicoletei. Desigur, a izbucnit un 
scandal monstru, cu vecini che-
maţi să fie martori la flagrantul 
în pielea goală şi cu vreo câteva 
geamuri sparte. 

Soţia înşelată a intentat divorţ 
şi, în plus, şi-a reclamat soţul la 
poliţie, acesta alegându-se şi cu 
un proces penal pentru adulter. 
Infracţiune abrogată prin lege, 
dar de-abia  de la 1 iunie 2006.

Audiat de judecători, pârâtul 
a recunoscut faptele, dar a ţinut 
să afirme că soacra este cea care 
l-a provocat. „De câte ori pleca 
Nicoleta de acasă, soacră-mea 
mă provoca. Umbla prin aparta-

ment mai mult dezbrăcată (N.R. 
soacra e divorţată şi locuieşte cu 
familia fiicei ei) şi îmi făcea apro-
pouri sexuale”, a declarat bărba-
tul în faţa instanţei. De remarcat 
că Gigel are 38 de ani, soacra are 
40, iar soaţa înşelată 23 de ani.

Dacă în ceea ce priveşte di-
vorţul, lucrurile par simple, vino-
văţia pârâtului fiind demonstra-
tă cu mărturia vecinilor care au 
asistat la... eveniment, în privinţa 
dosarului  penal se anunţă tre-
buri  grele.  Gigel  riscă  să fie pe-
depsit, conform articolului 304 
din Codul penal, cu între o lună şi 
şase luni de închisoare. Se vede 
treaba că nu-i potrivit nici să te ai 
prea... bine cu soacra.

Costel Crângan

Cronica 
divorţurilor

Nu sunt ceea 
ce-ţi doreşti!

Din dragoste se pot face 
multe compromisuri. Dar, 
dacă sunt prea multe renun-
ţări de o parte, atunci apare 
o problemă. Aşa s-a întâm-
plat în familia lui Nicu. Soţia 
lui, Dorina, şi-a făcut o listă 
cu toate compromisurile pe 
care le-a făcut în cei doi ani 
de căsnicie şi s-a prezentat 
cu ea în faţa instanţei pentru 
a cere divorţul. 

“Chiar dacă nu îşi dă sea-
ma am făcut foarte multe 
pentru el. De când ne-am 
căsătorit nu m-am mai întâl-
nit cu nimeni din grupul 
meu de prieteni. Cu priete-
nii lui, în schimb, ne vedem 
săptămânal. E normal? În 
concediu mergem doar dacă 
vrea el şi unde vrea el. Nu 
contează ce îmi doresc eu”. 
Aşa a început lista de com-
promisuri a Dorinei.

Dar asta nu e tot. Mai 
sunt şi altele. Femeia a fost 
nevoită să îşi schimbe stilul 
vestimentar, să îşi facă pro-
gramul în aşa fel încât să îşi 
poată vizita, zilnic, socrii etc. 
“Cum ziua sunt la serviciu nu 
pot citi decât seara, înainte 
de culcare. Am fost nevoită 
să renunţ şi la acest lucru 
pentru că ţin lumina aprinsă 
şi se consumă prea mult 
curent”.   

După doi ani de renunţări, 
femeia şi-a dat seama că nu îi 
place nimic din ceea ce face. 
Şi că dragostea pentru soţul 
ei nu e chiar atât de mare 
încât să se schimbe total 
pentru el.  

“Nici măcar nu mai 
ştiu cine sunt de la atâtea 
renunţări. Dar cu siguranţă 
nu sunt ceea ce vrea el să 
fiu, de asta sunt sigură. Nu 
mai vreau să fiu o parte a 
vieţii lui, este un calvar pen-
tru mine să fim împreună. 
Înainte de căsătorie nu era 
aşa, abia după aceea şi-a 
arătat adevărata faţă”, şi-a 
încheiat femeia motivarea 
divorţului.

Soţul nu s-a prezentat 
în faţa instanţei, aşa că nu 
putem relata şi punctul lui 
de vedere. Dar, dacă tot ce 
susţine Dorina este adevărat, 
atunci chiar că motivele de 
divorţ sunt întemeiate.

Teodora Miron  

Partaj 
pentru nimic

În fiecare zi la Palatul de 
Justiţie din Galaţi au loc cel 
puţin 20 de divorţuri. Nu mai 
vorbim de alte aproximativ 
20 de procese în care se îm-
part bunurile comune rezul-
tate dintr-o căsnicie. Toate 
aceste dispute devin intere-
sante, la un moment dat. 

Dacă motivul de divorţ 
este plauzibil, atunci, cu si-
guranţă, la partaj intervine 
ceva ieşit din comun. Ieri, 
la unul dintre procesele de 
partaj ce s-a aflat pe rol la 
Judecătoria Galaţi am aflat 
cum se împart bunurile: eu 
iau masa, tu scaunele, eu 
vreau televizorul, ia tu com-
bina. 

Cei doi foşti soţi aveau lis-
te cu toate bunurile pe care 
le doreau. „Ştiţi ceva? Eu nu 
vreau decât masa, televizo-
rul şi dormitorul. În rest nu 
are decât să le păstreze. Nu 
am ce să fac cu ele. Să le îm-
partă cu amanta lui, pentru 
care am şi divorţat”, a decla-
rat femeia în faţa instanţei. 

Soţul, liniştit, nu a avut 
nicio obiecţie: „E adevărat că 
mi-am găsit pe cineva. E o fe-
meie de milioane cu care mă 
înţeleg foarte bine. M-am 
mutat deja la ea, aşa că nu 
am ce să fac cu obiectele din 
fosta căsnicie. Nu are decât 
să le păstreze”. 

Instanţa nu a luat nicio 
hotărâre, acordând un nou 
termen, în speranţa că cei 
doi foşti soţi vor ajunge la o 
înţelegere.

Teodora Miron

Criza de procurori la Galaţi
] La o adică ar fi buni şi cei pensionaţi!  

 Dinu 
Gâlcă

Foto: 
Viorel 

Dudău

Agenda Parchetului local

Experienţă bahică 
pe patru roţi

La instanţă

Liniştea de după 
"furtună"

La GASLEMN Tecuci

Cu terţi prestatori 
şi facturi fictive

În divorţ cu nevasta şi...

În pat cu soacra!

„Reforma” Justiţiei

Hai pe net, 
că noi nu suntem acolo

Piaţa drogurilor
Faţă de anii precedenţi, în 2004 preţul mediu la nivelul străzii al principalelor dro-

guri a scăzut semnificativ, rămânând constant tot timpul anului, afirmă specialişti ai 
Agenţiei Naţionale Antidrog, organism aflat sub tutela Ministerului Administraţiei 
şi Internelor. Marijuana s-a vândut cu 3 euro pe gram, un kilogram fiind 700 de 
euro. Haşişul a înregistrat valori mai ridicate, ajungând la 2050 de euro pentru un 
kilogram, în timp ce gramul s-a comercializat cu 5 euro. O ţigară de cannabis sau 
haşiş costă în medie între 20 şi 50 de mii de lei vechi.

A.M.Press / C.C.
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Din Sportul

gãlãþean

Silviu, un produs căutat 
în galantarele Diviziei A 
Ultimul produs al fotbalu-

lui gălăţean, mijlocaşul Silviu 
Izvoranu, încă prezintă aspect 
comercial pe piaţa internă, cu 
toate că prestaţiile sale din turul 
acestui campionat i-au schim-
bat sensibil mirosul, culoarea şi, 
evident, valoarea. “Izvo” a fost 
motiv de polemică în Galaţi, 
conducătorii Oţelului şi cei de 
la FCM Dunărea contrându-se 
de câteva ori pe marginea unui 
eventual transfer al jucătorului la 
cluburile mari din ţară. Conform 
contractului de trecere a sporti-
vului de 22 de ani la prima echi-
pă a oraşului, un nou transfer al 
său urma să aducă automat în 
bugetul FCM Dunărea jumătate 
din suma tranzacţiei. De aceea 
au şi existat discuţii în contra-
dictoriu între cele două grupări 
dunărene. De pildă, în timp ce 

Auraş Braşoveanu, preşedinte 
la Dunărea, afirma cu tărie că 
îşi doreşte plecarea lui Izvoranu 
de la Oţelul, oficialii din curtea 
“roş-alb-albaştrilor” îndemnau 
la calm şi atrăgeau atenţia că 
internaţionalul de tineret nu-şi 
poate schimba “căminul” decât 
cu acordul lor.

Braşoveanu 
şi-a schimbat poziţia

Într-o emisiune TV, Auraş 
Braşoveanu a declarat zilele tre-
cute că ar fi bucuros să-l vadă în 
continuare pe “Izvo” la Oţelul. 
“Ar fi foarte bine ca el să joace tot 
aici, să ajute Galaţiul şi, astfel, să 
fie unul dintre pilonii noii forma-
ţii a Oţelului”, a spus preşedinte-
le lui FCM Dunărea. Întrebat de 
ce şi-a schimbat poziţia cu 180 
de grade, “Braşi” nu s-a sfiit să 
anunţe că Izvoranu aparţine în 
totalitate Oţelului şi că partea de 

50 la sută din suma unui viitor 
transfer i-a fost vândută clubului 
condus de Marius Stan. Se pare 
că, în această afacere, Dunărea 
va încasa, în trei rate, aproxima-
tiv 150.000 de dolari.

Va intra în lotul lui Hagi

Altfel, Izvoranu este ca şi 
transferat la Poli Timişoara, for-
maţia de pe Bega manifestân-
du-şi interesul pentru gălăţean 
încă din vara acestui an. Noul 
antrenor al bănăţenilor, Gică 
Hagi, a declarat, după meciul cu 
Oţelul (scor 2-0), că i-a plăcut jo-
cul omului de bandă stângă din 
tabăra dunăreană, dar a evitat 
să spună dacă şi-l doreşte în lot. 
“Transferurile se vor discuta abia 
după data de 8 decembrie”, a pa-
rat Hagi. Între timp, publicaţiile 
centrale au dat acest transfer ca 
şi rezolvat, chiar dacă directorul 
general al Oţelului, Marius Stan, 

susţine contrariul. “Izvoranu nu a 
plecat nicăieri, este în lotul nostru  
până  după  meciul  de cupă, cu 
FC Naţional, iar apoi vom vedea 
dacă va fi vândut sau nu”, a spus 
Stan. Că este sau nu deja acontat 
de Poli, Silviu Izvoranu are şanse 
de aproape 100 la sută să mear-

gă pe Bega în această iarnă, iar 
cei 300.000 de dolari reprezen-
tând contravaloarea sa vor intra 
direct în bugetul de transferuri 
pentru campania “oţelarilor” din 
pauza competiţională.

Dănuţ Lungu

Investitor-surpriză la FC Argeş
Ilie Badea Stănescu, Rege Internaţional al Rromilor, şi-a manifestat intenţia de a prelua clubul de fot-

bal FC Argeş, de care mai sunt interesaţi finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, şi vicepreşedintele grupării 
Dinamo, Gigi Neţoiu. Ilie Badea Stănescu, zis Tortică, din Costeşti-Argeş, spune că, dacă va fi lăsat, este 
dispus să investească două milioane de euro pe sezon în echipa piteşteană. Tentativa regelui rromilor, 
dar şi a celor doi investitori din Capitală de a prelua FC Argeş ar putea însă eşua, ţinând cont de faptul 
că actualii acţionari ar putea reveni asupra deciziei de a nu mai susţine financiar formaţia.

D.C.P.

Flash Fotbal

Vialli nu 
mai vine!

[ Impresarul Dumitru Tudor a 
declarat că antrenorul Gianluca 
Vialli a renunţat la ideea de a pre-
lua conducerea tehnică a echi-
pei Farul Constanţa. Impresarul 
a susţinut că Vialli intenţiona să 
ajungă la Bucureşti în cursul serii 
de astăzi. Tudor a mai spus că nici 
Gianfranco Zola nu mai doreşte 
să antreneze în România.

[ Preşedintele grupării ŢSKA 
Moscova, Evgheni Giner, a decla-
rat înaintea meciului cu Dinamo, 
programat astăzi, de la ora 19.30, 
în Grupa F a Cupei UEFA, că for-
maţia rusă poate câştiga orice 
joc. De partea cealaltă, antrenorul 
Ioan Andone consideră că meciul 
cu ŢSKA trebuie câştigat, pentru 
că este una dintre ultimele şanse 
ale echipei sale de a obţine cali-
ficarea în faza următoare. Echipa 
moscovită a sosit în România ieri 
după-amiază. Antrenorul Valeri 
Gazzaev a deplasat la Bucureşti 
21 de jucători.

[ Meciul Rapid - PAOK Salonic, 
contând pentru etapa a IV-a a 
Grupei G din Cupa UEFA, se va 
disputa în această seară, de la 
ora 21.45, pe Stadionul „Giuleşti”. 
Partida este caracterizată ca fiind 
una cu grad ridicat de risc, deoa-
rece se apreciază că pe stadion 
vor fi prezenţi circa 3.000 supor-
teri ai echipei oaspete.

[ Agenţia italiană Calcio-
mercato a anunţat că portarul re-
prezentativei României, Bogdan 
Lobonţ, ar putea ajunge la gru-
parea Benfica Lisabona, cam-
pioana Portugaliei. Lobonţ, care 
a fost mai mult rezervă la Ajax 
Amsterdam în acest sezon, este 
dorit la Benfica de antrenorul 
olandez Ronald Koeman.

] Competiţii 
] Ştiri 
] Rezultate

Martina
Hingis
revine!
TENIS. Sportiva 
elveţiană Martina Hingis 
a anunţat că va reveni în 
circuitul WTA în sezonul 
viitor. Câştigătoare a 
cinci titluri de Grand 
Slam şi fostă numărul 
1 mondial, Hingis (25 
de ani) s-a retras în 
octombrie 2002, din 
cauza unei accidentări 
la gleznă, devenind 
consultant sportiv 
pentru televiziune.
BASCHET. Echipa 
masculină de baschet 
Asesoft Ploieşti a 
pierdut, în deplasare, 
cu scorul de 63-77, în 
faţa formaţiei Dinamo 
St.Petersburg, în ultimul 
meci din Grupa A a 
FIBA EuroCup. Asesoft 
a ratat calificarea în 
optimile de finală ale 
EuroCup, rundă în care 
vor evolua echipele 
Dinamo St.Petersburg 
şi Azovmash Mariupol, 
ocupantele primelor 
două locuri în grupă.
TENIS DE MASĂ. 
Reprezentativa 
masculină de tenis 
de masă a României 
a învins, cu scorul de 
3-1, echipa similară a 
Poloniei, într-un meci 
disputat la Bucureşti, 
în preliminariile 
Campionatului 
European din 2007. 
Punctele României 
au fost realizate de 
Adrian Crişan - 2 şi 
Constantin Cioti. În 
primele două meciuri 
din grupă, România a 
învins Ungaria (scor 3-
1, acasă) şi a pierdut în 
faţa Germaniei (1-3, în 
deplasare).
GIMNASTICĂ. Sportivii 
români Cătălina Ponor 
şi Ioan Suciu vor 
participa, în perioada 
1-11 decembrie, la 
turneul demonstrativ 
Gymmotion Gala, 
organizat de Federaţia 
Germană de Gimnastică 
în 11 oraşe.

Grupaje realizate 
de D.C.Predescu

(din surse Mediafax)

În cele două serii ale 
Campionatului judeţean de fot-
bal situaţia este diferită. Într-una 
dintre serii s-au disputat jocurile 
ultimei etapei a turului, în timp 
ce în seria I mai sunt de disputat 
două etape.

Aşadar, Seria a II-a şi-a încheiat 
socotelile cu sezonul de toam-
nă, în ultima etapă înregistrân-
du-se  rezultatele: Inter 2000 
Tudor Vladimirescu - Olimpia 
Barcea 3-1, Siretul Nămolaosa - 
Înfrăţirea Ţepu 3-4, Zorile Griviţa 
- Recolta Munteni 7-4, Avântul 

Matca - Unirea  Hanu Conachi 
0-3 şi Avântul Lieşti - Victoria 
Buciumeni 3-0.

Pe primul loc se află echipa 
din Tudor Vladimirescu - cu 25 
de puncte, urmată de Lieşti - 22 
p,  Hanu Conachi - 21 p şi Ţepu 
- 19 p. Pe ultimele trei locuri: 
Matca - 6 p, Buciumeni - 3 p şi 
Nămoloasa -  zero puncte.

Seria I: Agrojor Jorăşti 
- Victoria Băleni 3-0, Prutul 
Vlădeşti - Voinţa Cişmele 1-0, 
Petrolul Schela - Voinţa Şiviţa 5-
2, Agronomia Tuluceşti - Foresta 

Şendreni 5-0, Flacăra Pechea 
- Metalosport 3-2 şi Imperfect 
Braniştea - Munca Fârţăneşti 3-
0. 

Conduce detaşat echipa din 
Braniştea - 27 p, secondată de 
formaţiile din Tuluceşti şi Schela 
- câte 17 p, Metalosport - 16 p, 
Agrojor şi Cişmele - câte 15 p. Pe 
ultimele locuri: Pechea - 7 p şi 
Fârţăneşti - 3 p. În această serie 
mai sunt de disputat jocurile a 
două runde.

 Gh.Arsenie

Mâine seară, pugilistul gălă-
ţean Lucian Bute va susţine cea 
de-a 15-a partidă în ringul profe-
sionist, în compania americanu-
lui Donnell Wiggins. Întâlnirea 
se va disputa la Montreal şi este 
programată pe durata a 12 re-
prize, însă Bute este decis să în-
cheie meciul mult mai repede, 
dorindu-şi cea de-a 15-a victorie 
prin KO. „În primul rând vreau să 
câştig, în al doilea rând îmi do-
resc să fac spectacol, iar al treilea 
obiectiv este victoria prin KO”, a 
declarat pugilistul originar din 
Pechea. În acest meci, Bute îşi va 
pune în joc Centura NABA.

Înaintea acestui meci, Lucian 
Bute (25 de ani) ocupă locul 33 
în ierarhia mondială a catego-
riei supermijlocie, în timp ce ad-
versarul său se află pe locul 56. 
Donnell „Cadillac” Wiggins (25 

de ani) are în palmares 32 de me-
curi, dintre care a câştigat 24 (14 
prin KO), a pierdut şase, iar alte 
două le-a încheiat la egalitate.

În cadrul galei de vineri sea-
ra, vor mai urca în ringul de la 
Montreal  alţi  doi   pugilişti ro-
mâni,  Adrian Diaconu  şi  JoJo   
Dan (Ion Ionuţ).

După disputa contra lui 
Wiggins, Bute va veni acasă, 
urmând să-şi petreacă sărbăto-
rile de iarnă alături de familie. 
Reîntoarcerea sa în Canada şi, 
implicit, în sala de antrenament 
a clubului Interbox, este progra-
mată pentru data de 10 ianuarie 
2006. 

Să menţionăm şi faptul că, 
din luna noiembrie, Lucian a de-
venit student al Universităţii din 
Montreal.

D.C.Predescu

Partida dintre echipele 
Pandurii Tg.Jiu şi Oţelul Galaţi, 
care va avea loc vineri, de la ora 
13.00, în etapa a 15-a a Diviziei A 
(ultima a turului), va fi condusă 
la centru de vâlceanul Augustus 
Constantin. 

Această delegare a Comisiei 
Centrale a Arbitrilor (CCA)  - un 

oltean în Oltenia! - este cel pu-
ţin ciudată, în condiţiile în care 
meciul de vineri este unul foarte 
important pentru disputa din 
partea inferioară a clasamentu-
lui primei noastre divizii.

Augustus Constantin va fi 
ajutat de asistenţii Aurel Oniţa 
(Constanţa) şi Eduard Ungureanu 

(Bucureşti), iar arbitru de rezervă 
va fi Florin Ghimbăşan (Braşov). 
Observatorii întâlnirii de la Tg.Jiu 
vor fi Ion Turculeanu (Craiova) şi 
Vasile Avram (Bucureşti).

Echipele Pandurii Tg.Jiu şi 
Oţelul Galaţi se întâlnesc în pre-
mieră în Divizia A.

D.C.P.

În urma poziţiei tranşante a 
conducătorilor Oţelului de a-l 
sprijini pe Gică Popescu în ale-
gerile pentru şefia FRF, era de 
aşteptat ca oficialii federali să 
pună ceva beţe-n roatele echi-
pei gălăţene. Iar primul prilej s-a 
ivit ieri, când Mircea Sandu (rea-
les preşedinte al FRF, în dauna 
„baciului” Popescu) a promis că 
se va implica personal în litigiul 
existent între gruparea gălăţea-
nă şi jucătorii excluşi din lotul 
Oţelului în urmă cu mai bine de 
o lună. Trei dintre aceştia - Dănuţ 
Şomcherechi, Ionuţ Dragomir şi 
Aurelian Dumitru - au fost, ieri, în 
audienţă la Mircea Sandu, iar şe-
ful FRF le-a promis tot sprijinul în 
lupta contra Oţelului, declarând 
că situaţia în care se află jucătorii 
nu este normală.

După ce au fost excluşi din 
lotul gălăţean, Şomcherechi, 
Dragomir şi Dumitru au depus 

memorii, cerând să fie despă-
gubiţi financiar. Comisia pentru 
Statutul Jucătorului a dat, însă, 
dreptate clubului gălăţean, după 
ce acesta a revenit asupra desfa-
cerii contractelor de muncă. În 
urma acestei decizii, Dragomir 
trebuie să revină la Oţelul, fiind 
sub contract până în vara lui 
2007, iar ceilalţi doi au primit 
câte două salarii şi li s-au semnat 
dezlegările. Cel de-al patrulea 
exclus - Dănuţ Oprea - nu s-a ală-
turat protestului.

[ În acelaşi context, ieri, 
Comisia de Disciplină a FRF a de-
cis sancţionarea cu avertisment 
şi cu o amendă de 2.000 de euro 
a preşedintelui Marius Stan, 
pentru declaraţii calomnioase 
la adresa arbitrilor şi a finanţa-
torului grupării FC Vaslui, Adrian 
Porumboiu.

D.C.P.

Înfrângere în 
"Top Teams 
Cup"

[ Voleibalistele de la 
CSU Metal Galaţi au jucat 
ieri seară la Belgrad, cu 
echipa locală Postar 064. 
Meciul a avut loc în cadrul 
competiţiei continentale 
"Top Teams Cup" şi s-a în-
cheiat cu succesul echipei 
belgrădene  la  scorul de 
3-0 (22, 23, 22).

Întâlnirea a fost ar-
bitrată de cuplul polo-
nez J.Kolodziejczyk - 
D.Jasinski.

Următorul meci al gă-
lăţencelor în competiţia 
continentală va avea loc 
pe 7 decembrie, la Galaţi 
- returul cu Postar 064.

[ În cadrul ultimei 
etape a Campionatului 
Naţional de baschet pen-
tru juniori mari, echi-
pa Liceului cu Program 
Sportiv Galaţi (antrenor 
Dragoş Gherasim) a pro-
dus o mare surpriză, câşti-
gând în faţa echipei favo-
rite - CSS Unirea, la Iaşi, cu 
79-76. LPS a trecut astfel 
pe locul II în serie, după 
Constanţa. De la gălăţeni 
s-au remarcat Paţilea (18 
puncte), Prică (14), Catană 
(12), Vârtosu (8) şi Barbu 
(6).

[ La Piscu s-a înfiin-
ţat Asociaţia Sportivă 
"Olimpia", cu secţiile spor-
tive fotbal, handbal, atle-
tism şi haltere. Asociaţia 
funcţionează pe lângă 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 
"Dimitrie Luchian". Ca o 
pată de culoare, din con-
siliul de administraţie face 
parte şi Marilyne Vlad, ce-
tăţean francez, stabilită 
în Piscu, cumnata lui Nicu 
Vlad, fost campion olimpic 
şi mondial, preşedintele 
F.R.Haltere.

[ În Sala "Dunărea", din 
Valea Grădinii Publice, au 
continuat întrecerile pri-
mei ediţii a turneului de te-
nis "Cupa Dunării", compe-
tiţie care se încheie astăzi. 
Iată câteva rezultate: băie-
ţi, 10 ani: Marius Frosă 
(CSM Dunărea Galaţi) - 
Ionuţ Picuş (CT ICMRSG) 6-
1, 6-1; Barbu Florin (Valmet 
Brăila) - Andreas Bracaci 
(CT ICMRSG) 6-0, 6-3; în fi-
nală, Barbu - Frosă 2-6, 6-5, 
6-1; 14 ani: Mircea Cătălin 
(Sănătatea Botoşani) - 
Adrian Băjenaru (Venus) 
6-3, 6-3; Silviu Mistreanu 
(CFR Iaşi) - Marin Teodor 
(Valmet) 3-6, 6-7; în finală, 
Mircea - Marin 6-0, 6-4; 18 
ani, fete: Antia Gheorghiu 
(CT ICMRSG) - Cristina 
Dănăilă (CSM Dunărea) 7-
6, 5-7, 7-5; Doina Lovin (CT 
ICMRSG) - Diana Zainea 
(CSM Dunărea) 6-4, 6-1.

[ FC Oţelul organizea-
ză selecţie pentru copii de 
6-8 ani, în vederea formării 
de noi grupe. Selecţia are 
loc la sala de sport a Şcolii 
Nr. 13 (Ţiglina II), în zilele 
de luni, marţi, miercuri, 
joi, orele 18,00-20,00 şi du-
minica, orele 10,00-12,00. 
Selecţia este coordonată 
de antrenorul Zoli David.

Gh.Arsenie

Fotbal / Clubul de primă divizie nu mai împarte banii cu FCM Dunărea

Oţelul ia tot de pe urma 
vânzării lui „Izvo”
] Silviu Izvoranu, internaţionalul de tineret din lotul „roş-alb-albaştrilor”, este ca şi vândut 
la Poli Timişoara ] Totuşi, suma de 300.000 de dolari ce va intra în contul clubului 
gălăţean nu va mai fi împărţită de Oţelul şi FCM Dunărea, echipa de Divizie A cumpărând 
„clauza” concitadinei

Mâine, Lucian Bute boxează 
cu Donnell Wiggins 

În căutarea celui 
de-al 15-lea KO

Mircea Sandu 
atacă Oţelul!

Surprize de la CCA

Un oltean ne arbitrează 
în Oltenia!

Campionatul 
"Judeţ - seniori"Ar
hi
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SAPARD, 
ca şansă 
ratată...

Deşi Europa ne‑a 
impus condiţii dure 

în privinţa industriei 
cărnii, firmele gălăţene 
nu prea s‑au înghesuit 

la retehnologizare. 
Potrivit datelor 

existente la Direcţia 
pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală 
Galaţi (DADR), doar 

un singur producător 
gălăţean din industria 

cărnii a accesat un 
proiect SAPARD. „S‑au 
purtat discuţii cu toţi, 

dar doar TOP FISH 
FOOD a avut curajul 

să se înhame la treabă, 
iar rezultatele se văd: 
în acest moment este 
cea mai mare fabrică 

de profil din regiunea 
de dezvoltare din care 
facem parte şi printre 
puţinele din ţară care 

se înscriu în exigenţele 
europene”, ne‑a 

declarat Petre Grigore, 
directorul general al 

DADR Galaţi.

Neamţul, 
tot neamţ!
Poate părea uşor 

incredibil, dar toate 
firmele germane care 

au furnizat utilajele 
firmei TOP FISH FOOD 

SRL Galaţi trimit 
periodic specialişti 

pentru a verifica 
funcţionarea acestora. 

„Vin şi controlează 
la milimetru totul. 

Insistă chiar să le 
spun dacă e ceva care 

nu‑mi convine. Este 
uimitor pentru noi, 

românii, care nu prea 
avem încetăţenită 

responsabilitatea de 
după vânzarea mărfii”, 

spune Nicu Dumitru, 
patronul firmei 

gălăţene.

Planurile de dezvoltare ale fir‑
mei sunt fabuloase. În 2006, gru‑
pul de firme „ALBO” va accesa o 
nouă finanţare SAPARD, valoarea 
proiectului fiind de data aceasta 
de trei milioane de euro. „Ne‑am 
făcut toate socotelile şi am ajuns 
la concluzia că putem susţine 
acest efort financiar, chiar dacă 
asta implică nişte sacrificii”, spu‑
ne managerul firmei.

Dacă în acest moment capa‑

citatea fabricii este de zece tone 
de preparate pe zi, după finaliza‑
rea investiţiei de trei milioane de 
euro se va ajunge la 20 de tone 
pe zi. Asta înseamnă 60 la sută 
din capacitatea de absorbţie a 
pieţei gălăţene, care va fi domi‑
nată clar de marca „ALBO”. „Mă 
bazez pe două lucruri, spune 
Nicu Dumitru: pe preţul imbata‑
bil şi pe calitatea de excepţie”.

La un moment dat, firma TOP 
FISH FOOD a avut unele proble‑
me din cauza preţurilor practica‑
te. „M‑au reclamat unii că nu se 
poate să vând marfa la un preţ 
aşa scăzut. Că fac dumping! A 
venit o serie de inspectori de la 
Consiliul Concurenţei şi a luat 
actele firmei la puricat, dar la 
final m‑au felicitat că ştiu să fac 
afa ceri”, ne‑a spus managerul 
firmei.

Adevărul este că atunci când 
vezi că la ALBO kaizerul este 
100.000 de lei pe kilogram, iar la 

alţii marfa e cu 40.000 de lei mai 
scumpă, îţi cam vine să‑ţi pui în‑
trebări. Reţeta preţului mic e însă 
simplă: materie primă la costuri 
mici, eficienţă tehnologică mare, 
regie mică (totul se desface prin 
reţeaua de magazine proprii) şi o 
rată redusă a profitului. „Aş pu‑
tea să scot acelaşi profit vânzând 
jumătate din cât vând acum, dar 
prefer să vând mai mult şi mai 
ieftin. Eu cred că succesul unei 
afaceri stă în rulajul în viteză al 
banilor”, spune Nicu Dumitru.

Nicu Dumitru, managerul 
grupului de firme „ALBO”, este 
categoric când vine vorba des‑
pre implicarea patronului în 
propria afacere: „Dacă nu simţi 
piaţa, tu, proprietarul, în orice 
secundă a existenţei tale, ai o 
afacere moartă. Chiar dacă la un 
moment dat pare că merge. Nu 
vreau să fiu înţeles greşit. Am 
foarte mulţi specialişti angajaţi 
în firmă (N.R.: în total este vorba 
de 200 de salariaţi), dar eu coor‑
donez totul. De la achiziţia ma‑
teriei prime şi până la evaluarea 
calităţii produsului finit. Eu chiar 
gust din toate produsele mele, 
să ştiţi”.

Interesant este că firma folo‑
seşte în mare măsură carne din 
import. „Nu sunteţi patriot?”, 
l‑am întrebat de Nicu Dumitru. 

Dacă este să vorbim despre 
calitatea produselor „ALBO” şi 
despre condiţiile igienice şi teh‑
nologice în care acestea sunt 
fabricate, atunci trebuie să re‑
cunoaştem că senzaţional nu‑i 
destul. 

În sălile de fabricaţie de la TOP 
FISH FOOD te simţi ca‑n labo‑
ratoarele de la NASA. Curăţenie 
de farmacie,  halate  albe, măşti, 
căşti, utilaje care merg parcă sin‑
gure... Am văzut o maşinărie care 
face nişte chestii extraordinare. 
N‑am priceput cum devine trea‑
ba din punct de vedere tehnolo‑
gic, dar am înţeles că e vorba de 
vreo şase operaţiuni, care înain‑
te consumau o grămadă de timp 
şi de personal. Acum totul se 
face de către un singur om şi un 
computer, iar produsele nu intră 

nici măcar o secundă în contact 
cu mâna omului. Operaţiunile se 
petrec într‑o incintă izolată per‑
fect de mediul înconjurător. 

„Aşa se face în fabricile euro‑
pene de mare prestigiu, aşa fa‑
cem şi noi”, spune Nicu Dumitru. 
„Pentru ca toate acestea să fie 
posibile a trebuit să bat Europa 
în lung şi în lat. Pur şi simplu o 
astfel de tehnologie nu există în 
România şi nimeni nu a reuşit să 
mă îndrume. Am mers, pe banii 
mei, la firme mari din Spania şi 
Germania şi am văzut ce se cere 
în UE. Fabrica mea este la nivelul 
standardelor de acolo şi pot în 
orice clipă să fac export de pre‑
parate în orice ţară din Europa 
sau din lume”, a adăugat omul 
de afaceri.

În doar 12 luni de zile, 
fabrica de preparate din 
carne a TOP FISH FOOD 
SRL Galaţi a cunoscut un 
adevărat „boom” tehno‑
logic. Acum în fabrică gă‑
seşti numai utilaje de fa‑
bricaţie germană, ultimul 
răcnet în materie. Numai 
inox şi computere! „Am 
trecut de la tehnologia 
tradiţională, bazată pe 
utilaje şi proceduri româ‑
neşti, vechi de câteva de‑
cenii, la utilaje de ultimă 
generaţie”, spune Nicu 
Dumitru.

Saltul a fost posibil 
mulţumită unui program 
de finanţare SAPARD. 
Proiectul de moderni‑
zare a avut o valoare 
totală de un milion de 
euro, din care jumătate 
a fost contribuţia UE, iar 
jumătate a fost efortul 
firmei TOP FISH FOOD. 
„Nu a fost uşor. Pentru 
a procura o jumătate de 
milion de euro a trebuit 

să reinvestim tot profitul 
şi să ne împrumutăm de 
la bănci”, a adăugat ma‑
nagerul.

„Nu v‑a fost frică?”, 
l‑am întrebat pe Nicu 
Dumitru. „Un pic. Piaţa 
românească nu este una 
statornică încă. Am re‑
uşit însă să ne impunem 
marca şi de aici a fost 
mult mai simplu”, ne‑a 
răspuns el.

Cert este că am desco‑
perit că nu e deloc greu 
să cheltuieşti un milion 
de euro. Mai greu e să 
faci rost de banii ăştia. Şi, 
mai ales, să‑i cheltuieşti 
cu folos!

Alinierea industriei gălăţene a 
cărnii la rigorile impuse de Uniunea 
Europeană pare în acest moment o 
mare problemă. Nu de alta, dar din 
cele nouă unităţi de profil înregistrate 
în judeţul Galaţi, doar patru au şanse 
reale de a‑şi continua activitatea după 
1 ianuarie 2007. Celelalte cinci vor fi, 
după toate probabilităţile, închise...

În cursa către Europa, în pole‑posi‑
tion se află firma TOP FISH FOOD SRL 
Galaţi, proprietara deja cunoscutei 
mărci de preparate din carne „ALBO”. 
Firma a obţinut deja aprobările pen‑
tru a fi trecută din categoria de acre‑
ditare „B” în categoria „A” (standarde 

europene îndeplinite 100 la sută, ceea 
ce înseamnă că marfa poate fi livrată 
oricând pe piaţa UE), în urma finaliză‑
rii unui program de modernizare am‑
biţios în valoare de peste un milion 
de euro. „A fost un efort financiar ex‑
traordinar din partea firmei noastre, 
dar credem că a meritat”, ne‑a decla‑
rat Nicu Dumitru, managerul grupului 
de firme „ALBO”. „Iar investiţiile nu se 
vor opri aici – a adăugat Dumitru. În 
prima parte a anului 2006 vom trece 
la a doua etapă a programului de mo‑
dernizare, care înseamnă o investiţie 
de trei milioane de euro”. Fabulos, am 
putea spune.

Viaţa şi integrarea

Salam... ecologic
Una dintre priorităţile pentru 

următoarele luni ale firmei TOP 
FISH FOOD este implementarea li‑
niilor de fabricaţie după tehnologii 
ecologice. Vor fi produse salamuri 
şi alte preparate din carne după 
tehnologia tradiţională (marfă de 
tip salam de Sibiu, babic etc.), care 
presupune maturarea, uscarea şi 
afumarea în decurs de 12‑14 zile. 
Să te lingi pe degete, nu alta!

„ALBO” ‑ fabricat în Europa
[Cunoscuta marcă gălăţeană de preparate din 

carne îndeplineşte toate condiţiile legale pentru a 
fi comercializată în graniţele Uniunii Europene

Igienă de farmacie şi 
tehnologie de NASA

Mai bun şi mai ieftin
[Dumping?! Nu! Eficienţă ca‑n Vest

Din 
2007, „ALBO” domină 

piaţa din regiune
[  Încă trei milioane de euro investiţi în fabrica 

de preparate din carne, care va ajunge la o capacitate 
de 20 de tone pe zi

Cum 
să cheltui 
un milion 
de euro

„Dacă nu simţi piaţa, 
ai o afacere moartă”

‑ spune Nicu Dumitru, managerul concernului „ALBO”

„Sunt un mare patriot ‑ ne‑a răs‑
puns el – dar nu pot face afaceri 
în pierdere”. Apoi ne‑a explicat 
că în România carnea de porc 
carcasă costă în jur de 70.000 de 
lei pe kilogram, în vreme ce în 
Grecia, Polonia sau Spania, pre‑
ţul este de 35.000‑45.000 de lei 
pe kilogram. Aproape la jumă‑
tate, în condiţiile în care carnea 

de „afară” este de o calitate mai 
bună!

Interesantă este şi explicaţia 
pentru această mare diferenţă 
de preţ: vesticii nu sunt atât de 
lacomi ca şi crescătorii români 
de porci. „Preţul din ţările euro‑
pene este cel real. În România 
este pur şi simplu umflat”, spune 
Nicu Dumitru. 

paginã realizatã de

foto Sorin Pană

Costel Crângan
costel@viata‑libera.galati.ro
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Ieri, de Sf. Andrei, 10 persoa-
ne care poartă acest nume şi-au 
petrecut ziua la Tribunal. Opt 
bărbaţi cu numele de Adrian (din 
care unul arestat), o Andree şi un 
Andrei au avut procese pe rol 
chiar de ziua  numelui. Motivele 

pentru care aceştia au fost ne-
voiţi să se prezinte în instanţă au 
fost: divorţul (trei cazuri), stabili-
rea pensiei alimentare (un caz), 
încredinţarea minorilor (un caz), 
o cerere de reabilitare, o cerere 
de eliberare condiţionată şi un 

caz de delapidare.
Şi la Barou am găsit ceva sărbă-

toriţi, patru la număr – Andreea 
Mirică, Adriana Sandu, Andreea 
Ivan şi Andrei Hăineală.

Le urăm tuturor „La Mulţi 
Ani”.  

Azi e zi mare şi plină de bucu-
rie pentru oamenii loviţi de ape 
din satul Vameş, comuna Piscu. 
Cele 40 de case construite sinis-
traţilor de Grupul New Century 
Holdings vor fi sfinţite, familiile 
îşi vor primi actele de proprieta-
te şi totul se va încheia cu o pe-
trecere sătească pe cinste. 

După ce Siretul le-a luat 
totul, le-a distrus gospodării-
le şi casele, iată, Grupul New 
Century Holdings le-a redat si-
nistraţilor zâmbetul şi, împreu-
nă cu el, o viaţă mai bună decât 
au avut înainte de inundaţii! 
Companiile Active International, 
Anticorosiv, Electroaparataj, 
Elpreco, Electrotehnica,  IMSAT, 
Libra Bank, Metex, Romarta, 
Romportmet, UMEB, Vel Pitar 
şi Winmarkt, din Grupul New 
Century Holdings (NCH), îm-
preună cu Mittal Steel au făcut 
pentru ei ceea ce nici Guvernul, 
nici autorităţile locale nu au 

putut face: le-au construit case 
noi şi frumoase prin proiectul 
social „Un zâmbet”, lansat pe 17 
august. Astăzi familiile benefi-
ciare, reprezentanţii companii-
lor şi autorităţile vor sărbători 
cum se cuvine reuşita proiectu-
lui. La eveniment sunt aşteptaţi 
prefectul Mihai Capră, preşe-
dintele Consiliului Judeţului, 
Eugen Durbacă,  şi chiar mini-
strul Administraţiei şi Internelor, 
Vasile Blaga.  Cu atâţia oaspeţi 
aleşi, oamenii s-au pregătit cu 
„protocolul” specific la Piscu. Îi 
vor întâmpina cu colac şi sare, 
apoi îi vor ospăta cu peste o mie 
de sarmale, pastramă şi ţuică 
fiartă, toate din belşug la restau-
rantul halterofilului Nicu Vlad. 
Oaspeţii se vor delecta şi cu un 
spectacol folcloric unde le vor 
cânta cu drag ansamblul de co-
pii „Colindiţa” şi cunoscutul grup 
vocal de bătrâni din Piscu. 

Piscu a reînvăţat 
să zâmbească
[Ospăţ de casă nouă cu ţuică fiartă, 
pastramă şi sarmale

Andrei, la Tribunal

Teodora Miron

Anca Melinte
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Expunerea îndelungată la 
zgomote puternice creşte riscul 
producerii infarctului miocardic, 
indică rezultatele unui studiu 
realizat pe un grup de 4.000 de 
voluntari cu probleme cardiace, 
informează site‑ul Nature.com. 

Viaţa şi munca într‑un mediu 
zgomotos cresc riscul declanşă‑
rii unui atac cardiac cu nu mai 
puţin de 50 la sută, avertizează 
dr. Stefan Willich de la Centrul 
Medical Charité din Berlin. 

Echipa condusă de dr. Willich 

a făcut această descoperire după 
ce a analizat mai aprofundat ca‑
zurile pacienţilor internaţi cu in‑
farct miocardic în spitalele din 
Berlin. În cadrul acestui studiu au 
fost analizate condiţiile de la lo‑
curile de muncă şi cele de recu‑

perare ale pacienţilor, sub aspec‑
tul impactului fonic. Concluziile 
au fost fără echivoc. Expunerea 
constantă la un mediu zgomotos 
induce o creştere a hormonilor 
de stres, fenomen care poate 
fi identificat uşor la persoanele 

care muncesc pe şantier sau în 
mari uzine, precum şi la cele care 
locuiesc în apropierea autostră‑
zilor aglomerate. Această expu‑
nere la zgomote puternice este 
direct relaţionată, în cele din 
urmă, cu afecţiuni ale inimii.

Zgomotul loveşte în inimă

P.P. 

,
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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. - 630 neg.

1 cam. Mazepa II, bloc mixt, 42 mp - 850 mil.
1 cam. Ţig. I, 4/5, PS-uri, liber - 700 neg.
1 cam. M 20, 1, bloc mixt - 700 mil.
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, 3, liber - 1,1 mld. neg.
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

ExclusivităţiGarsoniere /ap. 1 cameră

39.500 RON - M 40, C, et. 1

30.000 RON - M 19, G, et.3/4

55.000 RON -Ţigl. I, I, et. 7/10

59.000 RON -Ţigl. II, I, et. 2/7

55.000 RON - M 40, H, et.1/4

57.000 RON - I.C. Frimu, U, et.4/4

2 camere

56.000 RON - dec. M 19, L, et. 2/4

85.000 RON - sdec. M 16, C, 2/4 

86.000 RON - dec. M 19, O, 3/10 

95.000 RON - dec. M 21, R, et. 1/4

100.000 RON - dec. Maşniţă, p/4

120.000 RON - dec. IREG, 1/4, 60 mp

3 camere

90.000 RON - dec. M 39A, B,3/4

95.000 RON - dec. M 39B, J, et. 4/4

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

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
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

20 E/mp - teren Barboşi 750 mp, d=31
170.000 RON - 2 cam. ptr. privatizare, M 19
200.000 RON - vilă p+1+M

Vă oferă:
- consultanţă credite bancare, consiliere şi 
asistenţă imobiliară şi juridică;
- întocmim dosare credit imobiliar sau ipo-
tecar prin Banca Transilvania şi Raiffeisen 
Bank Galaţi.

1 cam. Micro 14, p/4, liberă - 69.000 RON neg.
2 sdec. Micro 40, 1/4, 2 balc. - 62.000 RON neg.
2 dec. Micro 19, 1/4, simplu - 50.000 RON neg.
2 dec. Micro 21, 10/10, liber -  65.000 RON neg.
3 dec. Micro 14, 3/4, 3 balc., liber - 110.000 RON 
3 dec. Micro 21, 2/4, 2 balc. -  120.000 RON 

Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

Vânzãri
3 camere

1 cameră Ţig. l., p/10 - 55 mii (550 mil.) 
1 cameră Ţig. II, 2/7 - 60 mii (600 mil.) 
1 cameră Centru, 3/3 - 25.000 E
1 cameră Micro 40, 3/4 - 55 mii (550 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 - 60 mii (600 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 Micro 38, 4/4 - 70 mii (700 mil.)
4 camere Ţiglina I, 2/4 - 120 mii  (1200 mil.)
4 camere Micro 20, p/4 - 130 mii (1300 mil.) 
4 camere Micro 39, 3/4 -  80 mii (800 mil.) 
4 camere I.C. Frimu, 3/4 - 135 mii (1350 mil.)
4 camere Micro 20, 3/8 - 140 mii (1400 mil.)
4 camere Micro  38, 3/4 - 90 mii (900 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 in-
termediar
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
Spaţiu comercial, zonă centrală, 140 mp - 200.000 E
Spaţiu comercial, zonă centru, 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, suprafaţă 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
Teren Vânători - 1000 mp     - 25.000 RON
DE ÎNCHIRIAT - 1 cameră mobilată, utilată, Mazepa I
DE ÎNCHIRIAT - 2 camere mobilate, Centru - 250 E
DE ÎNCHIRIAT - hală 200 mp - 5 E/mp

lPf vând garsonieră Ţiglina 1, A6, par-
ter, cu îmbunătăţiri, 80.000 RON. Tel. 
0722244757. (009106)
lVând garsonieră Ţiglina, bl. I1, et. 
8, modificată, 520 mil. negociabil. 
0742854117. (009138)
lGarsonieră Micro 40, Mehid 1, 
avantajos, urgent. Tel. 0740006638. 
(000563)
lVând garsonieră Micro 40, bl. I2, et. 
4, liberă, preţ 250 mil. negociabil. Tel. 
0740636392. (000603)
lVând garsonieră Micro 19, R-uri. Tel. 
0743251649. (000642)
lGarsonieră Avicola, grup sanitar, 210 
mil. 0744658791, după 16.00. (009321)
lPf vând garsonieră Ţiglina 1, et. 2, 
58.000 negociabil. Exclus agenţii. 
0743322179. (009383)
lPf vând garsonieră Ţiglina 1, g, f, ap, 
rep, îmbunătăţiri, preţ 520 mil. nego-
ciabil. Tel. 0744572687. (009463)
lPersoană fizică vând urgent gar-
sonieră Micro 19, L2, curată, parter, 
başcă, baie, apometre. 0745952729. 
(009471)
lVând garsonieră Micro 19, 3/4, N-
uri, liberă, 46.000 RON negociabil. 
0743252489. (11/05PC15)

lVând garsonieră Micro 40 Mehid 1, 
grup sanitar propriu, gresie, faianţă, 
apometre, tâmplărie de Al la inte-
rior, parchet, curată, 350 mil. Telefon 
0721323039. (000925)

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. (970856)
 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 (970856)
lPf vând apartament 1 cameră, et. 1, 
liber, preţ 520 mil. Telefon 0740349158. 
(000646)
lVând apartament 1 cameră, Mazepa, 
et. 4. Tel. 468323. (009373)
lVând 1 cameră Mazepa 30 mp, curat, 
termopan, centrală, 700 mil. Telefon 
311330. (9708609)
lUrgent 1 cameră Micro 20, 40 mp, la 
cheie, 750 mil. 432258. (009427)
lVând apartament 1 cam. 42 mp, et. 
1, zona Piaţa Energiei. Tel. 0741031472. 
(000698)

lVând 2 camere Mazepa, et. 3, liber, 
1,200 mld negociabil. 475479. (12/
05CS05)
lVând apartament 2 camere sdec. 
Ţiglina 1, str. Saturn. Tel. 0723072929, 
433789. (008839)
lAp.  2 camere, liber, curat, Micro 
17, bloc nou, 3/4, negociabil. Tel. 
0743428761, 0742300596. (009125)
lVând  apartament  Port 2 camere  
gresie, faianţă, parchet, uşă metali-
că, termopan, int.-ext.,  nou, făcut la 
cheie, preţ 1 mld. Tel. 0747512695. 
(009080)
lVând apartament 2 camere sdec. 
Port, et. 1. Tel. 327999, 0722293376. 
(009054)
lVând apartament 2 camere Centru. 
Tel. 453708. (009244)
lVând apartament 2 camere sdec. et. 
4, Micro 17, preţ 725 mil. negociabil. 
Telefon 0740119963. (008376)
lVând apartament 2 camere. 329399, 
0742159078. (000545)
l2 cam. dec. îmbunătăţit, 7/10 nego-
ciabil. Tel. 0740551197. (000609)
lPf vând apartament 2 camere dec. 
Micro 38, gresie, faianţă, parchet, 
balcon, başcă. 319621, 0745782357. 
(000618)
lProprietar vând apartament 2 came-
re sdec. et. 3, complex Siret, 840 mil. 
negociabil. Tel. 0746879888. (000682)

lVând apartament 2 camere Micro 
40. Tel. 427421. (000586)
lVând apartament 2 camere Aurel 
Vlaicu. Tel. 474357, 0744785637. 
(000586)
lPf vând urgent apartament 2 ca-
mere  Centru, acte la zi. 0740693215. 
(000746)
lVând apartament BR-uri, 55 mp, 
9/10. Tel. 461939. (009360)
lVând apartament 2 camere dec. 
parter, posibilitate privatizare, zona 
Micro 13B, 900 mil. Fără agenţii. Tel. 
0745998188. (009380)
lVând apartament 2 camere Micro 
19, L2, 600 mil. negociabil. Telefon 
441726. (000814)
lMicro 20 vând apartament 2 came-
re et. 8/10, 50 mp, 2 balcoane, g, f, 
apometre, repartitoare, 95.000 RON, 
negociabil. Tel. 0721482100, 324066. 
(000785)
lVÂND APARTAMENT 2 CAMERE ET. 1 
CONSTRUIT ÎN 1988 SIDERURGIŞTILOR 
VEST AMENAJAT LA CHEIE. TEL. 
0743878148. (009343)
l2 dec. Micro 19, 45 mp, liber, et. 5, 
780 mil. 0741027680. (009427)
l2 dec. Sid V, parter, simplu, 850 mil. 
432258. (009427)
l2 dec. Micro 39, et. 1, Billa, 750 mil. 
432258. (009427)
l2 camere  Mazepa 1, clauză viage-
ră 87 ani. 0724040053. (000820)
l2 dec. Micro 18, et. 1, liber, 800 mil. 
438874. (11/05BC531)

l2 dec. Micro 19, et. 3, 460 mil. 438874. 
(11/05BC531)
lVând 2 dec. Sid Vest, et. 4, iz. bună, 
eliberabil repede, 850 mil. negociabil. 
Tel. 311330. (9708699)
lVând apartament 2 camere sdec. 
parter cu balcon, Micro 17, negociabil. 
Tel. 0742569186. (000834)
lVând/schimb cu diferenţă aparta-
ment sdec.  cu 2  camere Micro 39B. 
Tel. 329301. (009340)
lUrgent apartament 2 camere DL-uri. 
Tel. 0747199077, 318530. (008849)
lVând apartament 2 camere 3/10, ve-
dere Dunăre, lângă Liceul de Marină. 
415870, 0722589724. (009245)
lProprietar vând apartament  2 ca-
mere  I.C. Frimu,  îmbunătăţit. Tel. 
480104, 0740859236. (000854)
l2 camere Micro 38, parter, balcon. 
471611, 0741750248. (12/05/MR/05)
lVând/schimb 2 camere, libere, 
Micro 16. 471611, 0788664095. (12/05/
MR/05)
l2 dec. Siderurgiştilor, et. 3. 471611, 
0741664120. (12.05MR05)
lVând 2 camere dec. îmbunătăţit, 
Micro 19, 850 mil. 326605, 0740234357, 
0741737794. (000908)
l30.000 E apartament ultracentral, 
zonă extraordinară, liniştită, et. 3. 
318622. (009566)
lVând apartament 2 camere N. 
Leonard, parter, bloc nou, pretabil 
privatizare. Tel. 318751, 0741781608. 
(000922)

l2 cam. dec. 7/10, Micro 21, uşă meta-
lică, t.g+f, pereţi izolaţi, merită văzute, 
800 mil. negociabil. Tel. 0745897141. 
(000920)

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

Vând urgent 2 dec., Micro 21, 
et. 8/10, îmbunătăţiri, 780 mil. 
neg., merită văzut. 0745534764. 
(009186)

lVând apartament 3 camere în Brăila, 
et. 4/8, Calea Călăraşilor, bl. B2. Rel. 
0236342611. (000572)
lVând apartament 3 dec. I.C. Frimu, 
et. 2, stradal, curat, preţ negociabil. 
Telefon 0747626285. (000578)
lVând apartament 3 camere (ne) 
şi mobilat. Telefon 0740858750. 
(000614)
lVând apartament 3 camere vizavi de 
Modern, 80 mp, amenajat, utilat, mo-
bilat. Tel. 0746163701. (000643)
lVând apartament 3 camere sdec. 
parter, Ţiglina 1, ultraîmbunătă-
ţit, 35.000 E negociabil. Telefon 
0742926937. (009270)
lPf vând apartament I.C. Frimu 3 
camere, 2 gr. sanitare, et. 2. Rel. tel. 
0745335830, 0748945889. (000570)
lVând 3 dec. General, et. 3, 110.000 
RON, exclus agenţii. 0745227466. 
(009383)
l3 sdec. Micro 17, izolaţie nouă, g, 
f, termopan, ct, uşă metalică, modi-
ficări interior, izolat termic, mobilă 
bucătărie, 137.000 RON negociabil. 
Tel. 0745621499. (009359)
lVÂND APARTAMENT 3 CAMERE 
DECOMANDATE SID-VEST (ÎN SPATE 
PIZZERIA ISHARO) PARTER, CENTRALĂ, 
PARCHET, UŞĂ METALICĂ, MODIFICAT, 
PARŢIAL MOBILAT, PREŢ 50.000 
E NEGOCIABIL. TEL. 0744633995. 
(11.05EXT202)
lUrgent! 3 sdec. termopane, et. 4, 
Micro 19, izolaţie nouă, multiple îm-
bunătăţiri. Tel. 0744548235. (009415)

lVând 3 camere General, et. 3, 3 balc., 
liber. 438381. (12/05CS05)
lVând apartament 3 camere dec. mo-
dificat, utilat, I.C. Frimu, et. 2, preţ ne-
gociabil. Tel. 0745955382, 0742320648. 
(009132)
l3 dec., 3 balcoane, 2 băi, termopan, 
centrală, casieria IREG, Siderurgiştilor, 
1,5 mld. Tel. 0722436789. (009996)
lVând 3 dec. PC, 100 mp, et. 3, bloc 
nou, îmb. lux., 2 mld. Tel. 0723779281. 
(000522)
lVând apartament 3 camere. 329397, 
0742159070. (000545) 
lP.f. vând apartament 3 camere, de-
comandate, hol spaţios, 2 băi, 2 bal-
coane, Siderurgiştilor, bl. C1. Telefon 
0723688553. (009188)
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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

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,   
 semimobilat
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, 1/4 - 47.000 neg.
gars. Ţiglina I, 3/4 - 55.000 neg.
gars. Ţig. I, 6/10 - 58.000 neg.
1 cam. Micro 38, 4/4 - 50.000 neg.
1 cam. Micro 40, 1/4 - 55.000 neg.
1 cam. Micro 18, et. 9 - 65.000 neg.
1 cam. I.C. Frimu, 3/4 - 65.000 neg.

2 camere
2 dec. General, 3/4, ap, rep., 2 balc., libere - 98.000 neg.
2 dec. IREG, p/4 - 115.000 neg.
2 dec. I.C. Frimu, 2/4, 2 balc., CT - 118.000 neg.
2 dec. Micro 21, 7/10 - 83.000 neg.
2 dec. Micro 21, 10/11 - 63.000 neg.
2 dec. Micro 20, 7/10 - 88.000 neg.
2 sdec. Micro 16, 4/4 - 72.000 neg.

2 dec. PC, bloc nou, 7/10, 60 mp - 125.000 neg.
2 sdec. Ţig. II, 3/4 - 100.000 neg.
2 sdec. Mazepa I, 2/4, modif. - 100.000 neg. 
2 sdec. Micro 39A, 1/4 - 70.000 neg.
2 sdec. Micro 38, 2/4 - 60.000 neg.
2 dec. Micro 39C, 4/4 - 80.000 neg.
2 dec. Micro 13B, 2 balc., 2/4 - 85.000 neg.
2 sdec. Micro 40, L, 4/4 - 70.000 neg.

3 camere
3 sdec. Micro 38, 1/4- 79.000 neg.
3 sdec. Micro 38, 2/4 - 65.000 neg.
3 sdec. Micro 16, 2/4 - 105.000 neg.
3 sdec. Micro 16, 1/4 - 100.000 neg.
3 sdec. Micro 19, 2 balc. - 90.000 neg.
3 sdec. Micro 17, 1/4 - 100.000 neg.

3 dec. Centru, bloc nou, 4 balc., et. 6, 80 mp - 150.000 
3 dec. Domnească, et. 3, 90 mp - 170.000 neg.
3 dec. I.C. Frimu, p/4 - 110.000 neg.
3 dec. Nae Leonard, 3/4 - 120.000 neg.
3 dec. I.C. Frimu, 2/4 - 47.000 E
3 dec. Sid. Vest, 3 balc., CT - 160.000 neg.
3 dec. Mag. General, 3/4 - 105.000 neg. 

4 camere
4 dec. Micro 39C, 2/4, 2 balc. - 37.000 E
4 dec. Micro 39A, 1/4, 2 balc., liber - 120.000 neg.
4 sdec. Micro 39A, 3/4, îmb. - 90.000 neg.
4 dec. Micro 21, 6/8, 110 mp, CT - 170.000 neg.

Închirieri
ap. 1 cam. nemobilată Salcia II - 100 E/lună

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Spaþii comerciale

Vânzãri
Auto

Cumpãrãri
Terenuri

Vânzãri
Terenuri

Cumpãrãri
Case

Vânzãri
Case

Schimburi
Imobiliare

Închirieri - Cereri
Apartamente

Închirieri - Oferte
Apartamente

Vânzãri
4 - 5 camere

Cumpărări
Garsoniere

Cumpărări
1 cameră

Cumpărări
2 camere

Cumpărări
3 camere

Cumpărări
4 - 5 camere

Închirieri - Cereri
Spaţii comerciale

Închirieri - Oferte
Spaţii comerciale

Vânzãri
3 camere

lCumpăr urgent garsonieră cu banii 
în mână. 318622. (009566)

lCumpăr urgent apartament 1 came-
ră, garsonieră. 475479, 438381. (12/05/
CS/06)
lCumpăr apartament  o cameră fără 
agenţii.477760, 0742434295. (009352)
lCumpăr 1-2 camere zona I.C.Frimu, 
Sid.Vest, ofer 610-900 mil. Telefon 
311330. (9708699)
lTineri căsătoriţi cumpărăm aparta-
ment 1 cameră, fără agenţii. 473135. 
(009566)

lCumpărător cu bani caut vânzător 
serios. Tel. 477292. (10/05/BC/526)
lCumpăr urgent apartament 2 ca-
mere, plata imediat. 475479, 438381. 
(12/05/CS/06)
lCumpăr apartament cu 2 camere. 
329399, 0742159078. (000545)
lDorim să cumpărăm 1-2 camere 
zona Dunărea, plata numerar. Telefon 
0788757959. (9708699)
lCaut apartament zona Aviaţie, plata 
cash. Telefon 311330.(9708699)
lPf cumpăr apartament 2 came-
re, cu balcon, etaj intermediar, 
Micro 18, 19, 20, 21. Ofer 650 mil. 
0744240052.(007717)
lCumpăr 2 camere, urgent. Tel. 
313442, 0724116672. (11/05/MR/05)
lPersoană fizică cumpăr apartament 
2 camere, cu banii în mână. 473135. 
(009566)

l3 camere Mazepa 1, 35.000 E. 
0724040053. (000819)
l3 dec. I.C.Frimu, etaj intermediar, 
1200 mil. neg. 0740191677. 11.05CS13)
l3 cam. Micro 21, 3/4, 1,1, 68 mp. 
479434, 0740781615. (000831) 
l3 cam. Micro 17, 1/4, 1,050 mld, 
479434, 0729005959. (000831)
lVând apartament 3 camere Piaţa 
Centrală. Tel. 0743080902. (009421)
lPf urg. 3 camere, recent îmbună-
tăţiri, et. 1, Ţiglina 3, în spate comp. 
Siretul, eliberăm urgent. Merită văzut, 
başcă 19 mp, suport cheltuieli acte. 
0740253141, 478428. (009488)
lVând apartament 3 camere dec. bl. 
nou, V-uri, Piaţa Centrală. Tel. 474426. 
(009496)
l3 camere sdec. Ţiglina 1, 800 nego-
ciabil. 0746751084. (009527)
l3 dec. parter Doja. 471611, 
0741664120. (12.05MR05)
l3 sdec. Micro 39A, parter, simplu, 
eliberare rapidă, 65.000 RON. 436899. 
(12/05CS04)
l550 mil. apartament 3 dec. et. 2, 70 
mp, impecabil, Tudor Vladimirescu 
sau schimb cu o garsonieră. 318622. 
(009566)
l3 cam Micro 21, 2 gr. sanitare, 3/4, 1,1 
mld. 0740781615. (000923)
l3 cam. 74 mp Mazepa, et. intermedi-
ar, 2 balcoane. 0740781615. (000923)
lUrgent! Apartament ultracentral 
duplex, scară interioară, foarte avan-
tajos. 0726448721. (009566)

l4 camere dec. Micro 17, 2 intrări, 
başcă + 2  cam. subsol, pretabil orice, 
instalaţie centrală, preţ 133 mii ne-
gociabil. 0743084185, 0742066868. 
(008922)
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)
lApartament 4 camere ct., termopa-
ne, parter. 496134. (009790)
l4 dec. p/4, Mazepa 2, 3 grs, 2 bal-
coane, gf, parchet, centrală termică, 
76.000 E. Tel. 0744789368, 328592. 
(0000751)
l4 camere Ţiglina 1, et. 1, centra-
lă, amenajări deosebite, 55.000 E. 
0724040053. (000818)
lVând apartament 4 camere  din-
tre care 2 camere spaţiu comercial, 
parter I.C. Frimu,  preţ negociabil. 
0742627631. (000823)
l4  camere PS-uri, modern, living, toa-
te dotările. Tel. 491991, 0745046745. 
(000370)
lVând apartament 4 camere, bl. K1A, 
ap. 5, I.C. Frimu. Tel. 478441. (009475)
lVând/schimb 4 dec. 2/4, J8/22, 
Micro 39A, ultraîmbunătăţit cu varian-
te 3+dif sau 2 dec. + diferenţă. Merită 
văzut, după ora 18.00. 0747406696. 
(000867)
lVând apartament  4 camere I.C. 
Frimu, ultraîmbunătăţit, termo-
pan, AC, CT, preţ negociabil. Tel. 
0741146360. (009520)
l70.000 RON Micro 38, 2 balcoane. 
471611, 0788219862. (12.05MR05)

Cumpăr apartament cu 2 came-
re, simplu, curat la blocurile S, 
I.C.Frimu, exclus parter şi et. 4. 
Telefon 0721331373. (000560)

lCumpăr apartament 3 camere. 
329395, 0742159075. (000545)
lCumpăr 3 camere urgent. Tel. 
313442, 0724116672. (11/05/MR/05)

lApartament 3-4 camere, etaj inter-
mediar, blocuri noi, dacă preţul e co-
rect. 0721576193, 418391. (000878)

 
lVând casă cu mansardă Vânători, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, living, Sc=200 
mp, St=500 mp. Tel. 0766334231, 
0741422611. (008927)
lVând casă în Brăila zonă centrală, 
toate utilităţile, ideală pentru ca-
binet medical sau birouri de firmă, 
preţ 340.000 RON. Tel. 0727707462. 
(000436)

lVând casă 3 camere zonă centrală 
cu toate utilităţile. Tel. 0726144517. 
(000472)
lVând casă Smârdan 820 mil. nego-
ciabil. Tel. 0745026654. (000548)
lVând  urgent casă cărămidă acope-
rită cu tablă situată în Brăila pe şo-
seaua Baldovineşti, 3 camere , baie, 
bucătărie, magazie, ac, gresie, faianţă, 
geamuri şi uşi termopan, canalizare, 
acces auto, posibilităţi gaze, mobila-
tă. Posibilităţi spaţiu comercial, po-
sibilitate firmă, preţ 97.000 RON. Tel. 
0724638668. (009199)
lVând casă com. Tudor Vladimirescu, 
jud. Galaţi, S=1540 mp. Tel. 
0744240955. (000608)
lVând casă zonă centrală (magazin 
Modern), 4 camere , 2 băi, garaj, toa-
te utilităţile, centrală termică, St=300 
mp, deschidere 12 m. Tel. 0788198169, 
410035, după ora 17.00. (009258)
lVând casă Basarabiei nr. 99, preţ ne-
gociabil. Tel. 414167. (008356)
lVând casă Centru 6 camere toate 
utilităţile sau schimb cu apartament 
+ diferenţă. Telefon 0722477314. 
(009368)
lVând casă Barboşi 55.000 negociabil, 
exclus agenţii. 0745974399. (009383)
lCasă Centru, Păunului nr. 6. Tel. 
323097, 0722563057. (009456)
lVând casă nouă, ultracentral, p+1, 
pretabil privatizare. Tel. 415682. 
(000661)

Vând urgent casă zonă centrală, 2 
corpuri, intrări separate, pentru 2 
familii. Tel. 460473, 0723458206. 
(009103)

lVând  casă Piscu. Tel. 827751. 
(000321)
lVând casă sau 300 mp Vânători. 
329141. (000638)
lVând casă 4 camere, cărămidă, garaj, 
280 mp, zonă ultracentrală, dublă des-
chidere, Brăila. Telefon 0239633991. 
(009516)
lVând 2 case com. Folteşti, fam. 
Grigoraş Marian. Telefon 7043636678. 
(009541)

lCasă cu deschidere la strada princi-
pală. 0721842528.(000776)

lSchimb casă Schela plus diferenţă 
cu apartament Galaţi. Telefon 325184. 
(009335)

lAltivom închiriază  apartamente 
(ne)mobilate, comision zero proprie-
tar. 475479, 438381. (12/05/CS/06)
lAg.  Aris  închiriază apartamente 
(ne)mobilate, comision zero proprie-
tar. Tel. 438994, 0788502823. (10/05/
BC/527)
lÎnchiriez ap. o cameră, 2 camere, 
parţial mobilat, pe termen lung, ur-
gent. 0740297081.(000418)
lÎnchiriez apartament 3-4 camere 
(ne)mobilat, cu centrală termică pen-
tru o perioadă lungă. 0744703795. 
Fără comisionari. (9712360)

lÎnchiriez apartament. Tel. 329396, 
0742159075. (000545)

Închiriez ap. 2-3 camere, par-
ter, central, Tg. Bujor, Galaţi. Tel. 
433650, 0720093204. (009238)

lDoresc să închiriez garaj zona 
I.C.Frimu, A. Vlaicu. Tel. 0740483100, 
488203. (009402)
lDoresc să închiriez restaurant-piz-
zerie, termen îndelungat, chiria lunar. 
0744614980. (9708708)

lAltivom închiriază apartamente 
(ne)mobilate. Tel. 475479, 438381. 
(12/05CS06)
l2 camere nemobilate Aviaţie, 
2.500.000. 475479. (12/05CS05)
lAg.    Aris      închiriază   aparta-
mente (ne)mobilate. Tel. 438994, 
0788502823. (10/05BC527)
lOfer spre închiriere apartament 2 
camere. Tel. 0740253089. (000492)
lÎnchiriez apartament 2 camere dec. 
nemobilat, Micro 16. Tel. 464919. 
(000489)
lÎnchiriez  apartament  (ne)mobilat. 
329398, 0742159072. (000545)
lOfer spre închiriere apartament  2 
camere  zona Piaţa Centrală.  Telefon 
0741155958. (000201)
lÎnchiriez  garsonieră  Ţiglina I, I4, 
mobilată, utilată, p, gr, f, t, ap, rc, 120 
E/lună. Tel. 0745044439. (009206)
lÎnchiriez apartament mobilat 2 ca-
mere. 472518. (000565)
lÎnchiriez 3 camere mobilat, utilat, 
stradal, preţ 150 E. Tel. 0740285073. 
(009257)
lÎnchiriez apartament o cameră 
Mazepa I, G-uri. Tel. 0746533701. 
(000613)
lÎnchiriez apartament 1 cam. Mazepa 
II, nemobilat, 90 E. 0724976409. 
(009243)
lÎnchiriez apartament 2 camere par-
ter, Micro 20 şi garsonieră Ţiglina 1, 
A3 pentru birouri, agenţii, cabinete. 
0744421804. (000630)
lÎnchiriez casă+curte pentru spaţii 
comerciale sau alte destinaţii. Tel. 
0740275686. (000670)
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)
lOfer spre închiriere apartament 2 
camere pe termen lung, plata antici-
pat în Micro 19, mobilat. Tel. 460290, 
0745596945. (000732)
lPrimesc în gazdă familie str. Unirii nr. 
34. (000713)
lPrimesc în gazdă familie str. Unirii nr. 
56. (000714)
lÎnchiriez apartament 2 camere dec. 
nemobilat, Biserica Sf. Vasile, 100 E. 
Exclus agenţii. 0742033979. (000742)
lÎnchiriez apartament 1 cameră în 
Micro 17, 2.400.000 negociabil. Tel. 
0746429284. (000752)
lCaut tânăr/cuplu tânăr  pentru în-
chiriere apartament 2 camere, supe-
ravantajos. Tel. 0740169653. (000788)
lApartament o cameră lux regim 
scurt/hotelier. 0744793223. (009409)

lÎnchiriez 2 cam. mobilate şi utilate. 
0741027680. (009427)
l2 dec. nemobilat, chiria lunar. 
438874. (11/05BC531)
lDe închiriat casă recent renovată 
150 mp, pretabil birouri, servicii. Tel. 
0721233686. (009464)
lPrimesc în gazdă tineri căsătoriţi sau 
2 fete. Tel. 0742649165. (000842)
lÎnchiriez garsonieră mobilată la 2 
fete. Telefon 468264. (000843)
lCameră casă, condiţii bune, băiat sa-
lariat. 431244, 0745388796. (000869)
lÎnchiriez apartament 2 camere. Tel. 
442881. (009486)
lPrimesc în gazdă un băiat. Tel. 
0740886727. (009478)
lÎnchiriez apartament 2 camere, Port. 
0745523088. (000886)
lÎnchiriez apartament o cameră, mo-
bilat central. Tel. 431471, 0740091258. 
(000896)
lApartament o cameră complet mo-
bilat, foarte curat, central, 150 E anti-
cipat 3 luni. 0722530535. (000904)

lÎnchiriez teren 1600 mp, d=35 m 
la DN 26, lângă Pietricica, cu uti-
lităţi, pretabil orice. 0747906351, 
0747416385. (009171)
lÎnchiriez spaţiu comercial 50 mp 
cu vad excepţional. 0744421804. 
(000631)
lÎnchiriez spaţiu comercial, zona Pţa 
Centrală (producţie, depozitare, pre-
zentare), negociabil. Tel. 0745361206. 
(009274)
lÎnchiriez spaţiu comercial: gaze, 
380/220 V, termopan, încălzire centra-
lă. Telefon 0740556070. (000654)
lÎnchiriez  spaţiu 600 mp Ţiglina 1. 
Tel. 0722205781. (009305)
lÎnchiriez garaj zona Micro 19, vi-
zavi de Biserica Sf. Ana. Tel. 493576. 
(000720)
lÎnchiriez 60 mp pentru birouri, 
Ţiglina 1. 0742827431. (009444)
lÎnchiriez spaţiu comercial 
Siderurgiştilor între Doja şi IREG lângă 
magazin Larisa 30-120 mp, format din 
3 camere cu extindere, foarte modern 
amenajat, pretabil orice domeniu, 
18 E/mp. 0723967608, 0746005341. 
(000824)
l80 mp construcţie+curte, centură. 
Tel. 323097, 0722563057. (009457)
lÎnchiriez spaţiu comercial 100 mp, 
magazie 30 mp şi curte asfaltată 170 
mp. Rel. 0744581270. (000127)
lÎnchiriez  imobil adaptat pt. cabi-
net stomatologic, necesită igienizare. 
Telefon 437162. (000633)
lSpaţii, toate utilităţile, str. Tecuci 
105. 0721842528. (000775)
lÎnchiriez garaj zona IREG. Telefon 
0743469743. (009536)
l30 sau 50 mp, depozitare materiale 
electrice, sanitare, scule, alimenta-
re, farmaceutice etc. Telefon 425520. 
(009531)

Închiriez Pub seara de Revelion. 
0742431877. (9708761)

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)

lVând loc casă zona Seromgal 500 
mp, 1500 E. Tel. 430806, 0746026110. 
(009846)
lVând 4,25 ha teren irigabil Agrogal, 
variante. 0742235915, 448312. 
(008965)
lVând teren 185 mp, str. Griviţei nr. 54, 
toate utilităţile, 95 E/mp. 0722304493. 
(000538)
lVând teren. 329398, 0742159072. 
(000545)
lVând urgent 61 ari vie nobilă, 1,76 
ha teren arabil, Tuluceşti. Telefon 
0726496376. (000487)
lVând vatră de casă în Smârdan. Tel. 
0742093931. (000620)
lVând teren Micro 17, 100 $/mp (1000 
mp). Telefon 0740556070. (000655)
lDN 26 teren Metro intravilan 
zona vile, 40 E/mp. 0744502929, 
0722387376. (009300)
lVând teren cu livadă Vânători, îm-
prejmuit, sursă apă. 344410. (009290)
lVând teren 9000 mp cu deschi-
dere la DN 26, aproape de intersec-
ţia cu Gârboavele. Tel. 0746190026. 
(009322)
lTeren 425 mp Democraţiei, preţ 
avantajos. 0746617562. (009294)
lVând teren concesionat Soveja 1000 
mp cu 2 case. 0747400925. (009391)
lVând loc casă Lac Vânători 500 mp, 
gaz metan, apă. Tel. 0720083771. 
(0000783)
lVând teren 650 mp str. Domnească. 
Tel. 0745630264. (000759)
lVând teren 700 mp lângă Metro, 15 
E/mp şi 10.000 mp la Smârdan, lân-
gă cazarmă, 5 E/mp. Tel. 0741533619. 
(9708755)
lVând teren sat Costi. Tel. 0744582536. 
(009430)
l9000 mp parcelabil, centură. Tel. 
323097, 0722563057. (009458)
lTeren cu vedere la Dunăre, 340 mp, 
d=13 m. 0788594770. (009535)
lTeren bdul Coşbuc, 700 mp, des-
chidere 15 m. 471611, 0788664095. 
(12.05MR05)
lVând teren 300 mp, 75 E nego-
ciabil. Tel. 0747945324, 0720101722. 
(000912)

Vând teren 3000 mp zonă ultra-
centrală. Rel. tel. 0744545158. 
(9708757)

lCumpăr teren DN 26, zona Barieră-
Metro. Tel. 334183, 0744502929. 
lCumpăr teren zona Metro-Vânători. 
Telefon 0744692331. (009160)
lCumpăr teren arabil pe raza comu-
nelor Smârdan, tarla 44, 45, 46, 50, 51 
şi Slobozia-Conachi, tarla 40, 41. Tel. 
0722380199, 471313. (000337)
lCumpăr teren agricol 1-50 ha în 
Cudalbi, inclusiv imaş, 0721576193, 
418391. (000877)
lCumpăr teren intravilan, minim 
500 mp. Telefon 0724116672. (12/05/
MR/05)

lVând chioşc construcţie, vad bun. 
Telefon 0741239080. (9708616)
lVând consignaţie 12 mp, 2700 E, ne-
gociabil, apă, lumină, 2 mese, rafturi. 
0747511276. (000611)

lVând/cedez 70 mp magazin ali-
mentar amenajat, dotat, piaţă. 
0744399688. (009330)
lVând spaţiu 600 mp Ţiglina 1. Tel. 
0722205781. (009304)
lVând SC şi spaţiu Piaţa 20. Telefon 
0745689681. (000786)
lCedez contract stand Galgros. 
Telefon 0747094428. (000779)
lSpaţiu comercial p+1, Sc=668 mp, 
com. Braniştea, preţ 76.000 E negocia-
bil. Tel. 0741270185. (00946)
lVând restaurant ultracentral în 
funcţiune, superutilat, 185 mp. Tel. 
0722203488. (9708713)
lVând/închiriez spaţiu 12 mp în 
Micro 19, în spatele Şcolii Nr. 29. Tel. 
0723532044. (000852)

Societate comercială vinde 
chioşc cu suprafaţa 15 mp, am-
plasat în Piaţa Centrală din ora-
şul Tecuci. Rel. la tel. 471840. 
(11.05EXT190)

lCumpăr spaţiu comercial cu supra-
faţa între 20-150 mp. Tel. 0745286616. 
(007717)
lCumpăr spaţiu comercial str. 
Domnească, str. Brăilei, de preferin-
ţă zona cuprinsă între SC Arcada şi 
Potcoava de Aur. Telefon 0746824646. 
(009260)
 

lOpel Vectra C Diesel, iunie 2004, 
carte service, în garanţie, compu-
ter bord, ABS, EBD, pilot automat, 
stare ireproşabilă, în garaj, jante 
Al, cauciucuri de iarnă, 13.600 E. 
314623, 0788240092. (009309)
lAcoperiş fibră, Dacia 1304 Papuc. 
314623. (009309)
lVând cu 1000 E Mercedes Cobra, 
2000 cmc. Tel. 0745833490. 
lCielo ´99, îmbunătăţit, gri metalizat, 
impecabil. 0742922329. (009324)
lCielo ´96 Coreean, benzină, 2001, 
îmbunătăţiri. 0723558186, 494950. 
(009324)
lDacia Break  1998, gri metalizat, GPL, 
78 mil. Telefon  0745787190. (009385)
lCedez (persoanelor juridice) leasing 
Ford Fiesta. 0745529872. (009793)
lVând Matiz E din 2003. Tel. 
0744625140. (9708841)
lVând Dacia Nova an fab. 2000, preţ 
negociabil. Tel. 488225, 0743624505. 
(00241)
lVând Espero an fabricaţie ´97, stare 
f. bună, preţ 4200 E. Tel. 0748121922.  
(008909)
lVând Mercedes Sprinter 313 CDI, an 
fabricaţie 2000, 17 locuri cu licenţă în 
oraş, preţ negociabil. Tel. 0788183430. 
(000379)
lVând VW Sharan 7 locuri, 2001, 
preţ negociabil. Telefon 0745520111. 
(008954)
lVând Dacia Solenza an fabricaţie 
2003, km bord 41.000, aer condi-
ţionat, geamuri electrice, 5500 E. Tel. 
0740797456, 0745857447. (008963)
lVând Raba tip FNC cu remorcă, stare 
perfectă funcţionare. Tel. 0743589864, 
0740511168. (000414)
lVând Audi A6, an 2000, cap. 2,4 
consum 9l/100 km, preţ 10.700 E ne-
gociabil, variante. Tel. 0722164606. 
(000421)
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Cumpãrãri
Auto

Cumpãrãri
Diverse

Vânzãri
Diverse

Oferte de
Serviciu

Matrimoniale

Vânzãri
Electronice

lVând Dacia Break 1310, 5 trepte, an 
fabricaţie 1987, 20 mil. Tel. 0723336252. 
(000454)

Vânzãri
Auto

lDacia Break an fabr. 2003, GPL 
omologat, km reali, proprietar. Tel. 
0745795274. (009045)
lBuletinul Auto vinde peste 1000 ma-
şini. 474222. (11/05CS61)
lBuletinul Auto vinde peste 1000 ma-
şini. 474222. (11/05/CS/61)
lVând Solenza Clima roşu imperial, 
an 2003 oct. garaj, 26.000 km, 5400 E 
negociabil. Tel. 0742681709. (000557)
lVând Dacia Berlină, vişinie met. 
1994, 45 mil. negociabil. 0741239039. 
(009203)
lDacia 1988, RAR, casetofon, 25 mil. 
negociabil. 0743296045. (000596)
lCielo 1996, full electric, 4200 nego-
ciabil. 0740265194. (009207)
lCedez contract Super Nova 2003 
echipată taxi. 0742637234. (000574)
lVând Cielo 1996, Coreea, alarmă, 
închidere centralizată, casetofon, pro-
iectoare, ireproşabilă. Tel. 0742397772, 
0741475207. (000575)
lVând Dacia 1999, 90 mil. negociabil. 
488545. (009222)
lVând Daewoo Tico 2002, unic pro-
prietar. Tel. 0721355718, 0745779691. 
(000591)
lCielo 2000, full options, impecabil. 
0726193390, 464563. (000610)
lVând Dacia 1310, an ´88, stare bună, 
preţ 17 mil. Telefon 0740264417. 
(000606)
lVând Solenza 2003, full, preţ 4800 E. 
Tel. 0745259660. (000605)
lCielo 2002, 5850 E, Dacia ´95, 58 mil. 
foarte bune. 0742128375. (000604)
lDacia Berlină 2002, km reali, radio-
casetofon, impecabilă. 0788264948. 
(009241)
lAudi A4 Diesel 131 cp, full option, 
adus în septembrie, impecabil, varian-
te auto. 0788264948. (009241)
lVând Berlină ´98, bord CN, gri me-
talizat, impecabilă, 800 negociabil. 
319621, 0745782357. (000619)
lVând Cielo an 1996, alarmă, aer con-
diţionat, geamuri electrice, preţ 4300 
E negociabil. Tel. fix 324978, mobil  
0741639277. (000621)
lVând autoizotermă nr. GL-03-AXX, 
preţ negociabil. 0722835774, orele 
7.00-17.00. (009242)
lDacia Solenza 2003 Clima. Telefon 
0745105236. (000629)
lVW Bora 1,9 TDI, an 2000 climatro-
nic, full option. 0740300515. (000628)
lOpel Astra Sedan 1,7 DTI, an 2000, 
full option. 0743479290. (000627)
lVând VW Passat 1995, 1,8i, full, preţ 
5300 E negociabil. Tel. 0740285073. 
(009255)
lFord Transit 13+1 semiînălţat 1998, 
stare bună, 7000 E. Tel. 479375, 
0743017282. (11.05EXT188)
lVând Mercedes Cobra impeca-
bil, metalizat, 40 mil. 0745673328. 
(0006784)
lVând VW Passat 1,9 TDI, 2002, unic 
proprietar. Accept variante. 438187, 
0741607602. (009292)
lDacia Papuc 1,9 Diesel, 4x4 obloane 
2003, 155 mil. 0722387376. (009298)
lCielo 2002 primul proprietar, full. 
0722387376. (009298)
lCielo Executive an 2005 în garan-
ţie, toate opţiunile. Tel. 0721463372. 
(000671)
lVând Wartburg 1986, funcţionabil. 
Tel. 417186, 0746917279. (009285)
lRenault Clio Diesel 2002 nov, full, 
7200 E. 0721390420. (000662)
lVând Super Nova 2002 echipa-
tă taxi şi staţie portabilă Motorola. 
0720330629, 0740050179. (000660)
lVând Fiat Punto 2002. 0723380381. 
(009311)
lBreak ´99 impecabil. 443677, 
0743425801. (000681)
lVând Aro camionetă. 0745230226. 
(9708686)
lVând Tico 2001 cu instalaţie GPL. 
0744526371. (9708686)
lVând Dacia 1999, stare bună, pro-
prietar. 0744693708. (000695)
lDacia Break 2002, metalizat, unic 
proprietar. 0740055475. (000704)
lTico 2001 stare excepţională. Tel. 
0788277009. (009251)
lVând  Dacia Break  1999 dec. impe-
cabilă. 499357. (000554)
lVând pentru dezmembrat Mercedes 
-Bot de cal, motor defect, 10 mil. lei. 
Tel. 318855. (000663)
lVând Dacia Berlină 2003, unic 
proprietar, cas Panasonic, 125 mil. 
negociabil. 0741239039. (009204)
lVând Matiz  E din 2003, preţ avanta-
jos. Tel. 0744625140. (9708690)
lVând Pick-up carosat, 0 km, preţ 
avantajos. Tel. 0744625140. (9708690)
lVând Ford Focus, 1,8 TDI, din 2001, 
full options, argintiu, unic proprie-
tar, preţ 7950 E. Telefon 0742915089. 
(009338)
lVând Logan an 2005, 1,4 MPI. Tel. 
322915. (000728)
lVând tractor U 445, plug, disc, pră-
şitoare, remorcă. Tel. 0723020142. 
(000726)
lVând Matiz an 2004 în garanţie, 
13.800 km, toate dotările, 5500 E. Tel. 
0744164646. (000745)
lVând Peugeot J5, 3,5 t, an 1989. Tel. 
0746427666. (000740)
lVând Oltcit an 1990. Tel. 0748968680. 
(000740)
lVând autoturism Kia 1,5 an 1999, full 
option. Tel. 0740081602. (000734)
lVând Dacia Super Nova 2002, pro-
prietar. Accept variante. Tel. 496577, 
0743084016. (000733)

lPapuc 5 locuri 1998 carlingă omo-
logată, 82 mil. negociabil, Dacia 1992, 
ţinută în garaj, 30.000 km reali, 44 mil. 
negociabil. Tel. 0747759728. (009357)
lPapuc 1998 carosat, omologat, 
perfect, baterie nouă, radiat, 76 mil. 
465341, 0744831083. (009346)
lVând Dacia 1988, 5 viteze, 29 mil. 
Telefon 0744614195. (009350)
lVând Dacia Papuc , 5 locuri. Telefon 
0745788353. (009374)
lVând Dacia Break 1997. Telefon 
0745630264. (000758)
lVând Dacia 1987 Ungaria proprietar, 
22 mil. negociabil. Tel. 0742326266. 
(009362)
lVând Cielo Executive, 2004, full, 
negociabil. Telefon 0722312513. 
(009366)

Cedez contract leasing Hyundai 
Elantra Diesel 40.000 km. Tel. 
0745048747. (000774)

lPassat Variant 2003, 131 cp, full na-
vigaţie, magazie CD, recent adus. Tel. 
0744559216, 0788316417. (000772)
lDacia 1300i, preţ 13 mil. Telefon 
0740682057. (000768)
lVând Audi 100 cc, 2300 cmc, preţ 
78 mil. negociabil, variante. Tel. 
0740682057. (000767)
lVând Cielo full options, an fab. 1998. 
421469, 0747861181. (009390)
lVând Super Nova an 2001, proprie-
tar, geamuri ionizate, alarmă, preţ 127 
mil. Telefon 0744693700. (009397)
lProprietar Super Nova Clima 2002 
km 40.500, carte service, full, aer 
condiţionat, impecabilă, variante 
auto. 0746168183. (000792)
lVolkswagen Golf 5, TDI, 2005, 
garanţie 9.000 km, full options, 
import Germania. 0723989624. 
(000796)
lMercedes E 220 CDI, 2004, full op-
tions, Passat 1,9 TDI 2003, impeca-
bile, recent aduse, variante leasing. 
0723798514. (000796)
lVând Volkswagen Passat 2001 ur-
gent, 10.800 E. 0743693744. (000805)
lVând Espero preţ negociabil. Tel. 
0747565565. (000804)
lVând autobasculantă Raba tip Irak, 
licenţe, tahograf, stare bună de func-
ţionare, preţ 200 mil. lei + TVA (20.000 
RON+TVA). Telefon 0743738494. 
(9708752)
lVând Ford Transit 2001, 13 locuri, su-
praînălţat negociabil. Tel. 0740266734. 
(009399)
lVând cap tractor Daf 85 din ´98 cu 
semiremorcă Burg ´98 cu prelată. Rel. 
tel. 0722686232. (9708756)
lVând 2 pluguri deszăpezire 3 m 
lăţime, Olanda. Tel. 0722686232. 
(9708756)
lVând Renault Clio Symbol an fa-
bricaţie 2004 consum 4,5 motorină, 
27.000 km bord reali, aer condiţionat, 
ABS-uri, proprietar unic, casetofon 
original, vopsea originală, jante Mg, 
închidere centralizată, 2 airbag-uri, 
geamuri electrice, oglinzi electrice, 
impecabilă, preţ 8700 E negociabil. 
Accept variante. Tel. 0745965872. 
(009419)
lFord Escort 1,6i, 1996, 4500 E. 
0742033776. (009432)
lOpel Astra Sedan 2004, full extrase. 
0742033776. (009432)
lVW Passat Variant 1,9 TDI, 2000, full. 
0742033776. (009432)
lSeat Alhambra 1,9 TDI 2002, full ex-
trase. 0742033776. (009432)
lVând Dacia Papuc 1,9 Diesel, 4x4 ca-
rosată şi omologată, RAR, an fabricaţie 
2005, garanţie. Rel. la tel. 0741551732. 
(009434)
lVând Super Nova echipată taxi, ur-
gent, preţ avantajos. Tel. 0745670525. 
(009436)
lVând Fiat Tempra  c.cil 1400 an 
1992, stare foarte bună, unic proprie-
tar. Tel. 0745538254, 418090, 318804. 
(009438)
lVând Berlină 1998, bord CN case-
tofon, albastru metalizat, preţ 75 mil. 
negociabil. Tel. 0744483506. (000815)
lVând Dacia 1310, an 1987, preţ 20 
mil. negociabil. Tel. 0726390920, 
0743155366. (000813)
lVând Aro 243 motor Braşov, an 1993. 
Tel. 0741075652. (009445)
lVând Dacia Break 2003, proprietar, 
impecabilă. Tel. 0727790051. (009447)
lVând VW Passat an 1998, full op-
tion, preţ 8600 E. Telefon 0742693696. 
(009459)
lDacia Papuc izotermat 1997, 75 
mil. negociabil. 0724807711, 419403, 
0724111680. (000795)
lSuper Nova Clima, an 2000, full elec-
tric. 0745140977. (009144)
lEspero 1997, instalaţie GPL, full 
option. 0746114867. (009218)
lOpel Astra 2.0 DTI, 2002, full options, 
impecabilă, variante. 0743409533. 
(000558)
lVând  Dacia  ´98, proprietar, urgent, 
impecabilă. 0745627531, 473892. 
(000556)
lSkoda Fabia 2003, full option, 
37.700 km, variante auto. 0722425914. 
(009200)
lDacia Berlină 1997, bord CN, vişiniu 
metalizat, 5 trepte, motor 1400, impe-
cabilă. Accept probă la drum, 69 mil. 
negociabil. 0722755113. (000583)
lDaewoo Cielo, an 2004 VI, 27.000 
km, full option, variante, 6950 E nego-
ciabil. 0722425914. (009200)
lDacia Berlină 1998, km puţini, 
bej metalizat, de garaj, proprietar. 
Rog seriozitate, 73 mil. negociabil. 
0747406830. (000584)
lCielo 2000, full option, 67.000 
km, carte service, variante Dacia. 
0746114867. (009218)
lVW Bora 1,9 TDI, 2003 X, model 
special, 12.500 E. 0745318829. 
(009215)

lBMW 320 Diesel 2002, full op-
tions, impecabil, 14.000 E, variante 
auto. 0745318829. (009215)
lRenault Megane 1,6i, 2003, full 
options, 8500 E. 0745318829. 
(009215)
lVW Bora 2002, 10 zile în ţară, cli-
matronic, variante. 0746114867. 
(009218)
lCielo 1997, ABS, airbag, neînmatricu-
labil sau cumpăr Cielo avariat. 334183, 
0744502929. (009235)
lOpel Vectra 1,6, 1993, ABS, în-
chidere, jante, servo, 4500. 334183, 
0744502929. (009235)
lVând Dacia Break 2003, roşu impe-
rial, unic proprietar, 19.000 km reali, 
impecabilă, negociabil. Tel. 423707, 
0744858935. (000673)
lBMW 520 D, 2001, toate opţiuni-
le, 7% Diesel, variante, 12.700 E. Tel. 
0745607440. (000658)
lDacia Break 1998, alb, proprietar, 62 
mil. negociabil. 0740548258, 310254. 
(009303)
lVând microbuz Mercedes Sprinter, 
negociabil. Tel. 0723338433. (000360)
lVând Opel Astra Caravan Break 1,7 
DTI, 2000, ABS, aer condiţionat, ne-
gru ,8000 E negociabil. 0722273966, 
465834, 18.00-21.00. (000498)
lVând  Renault Kangoo 1,9 DCI, 4x4 
permanent, 80 cp, II 2002, 81.000 km 
reali, verde olive metalizat, aer con-
diţionat, luminator trapă electrică, 
cârlig remorcare, full electric, 5 lo-
curi, ABS, recent adus în ţară, înma-
triculat XI 2005, 13.500 E negociabil. 
0722302382, 465834, 17.00-21.00. 
(000498)
lVând Renault Laguna Privileg Break, 
gri metalizat, X 2001, 1,9 TDI, 120 cp, 
110.000 km reali, full electric, extraop-
ţiuni, piele, volan reglabil, dublu cli-
matronic, carkit Nokia, ESP, ABS, neru-
lat în ţară, înmatriculat XI 2005, 12.500 
E negociabil. Tel. 0722273966, 465834, 
18.00-21.00. (000498)
lVând Dacia Break din 1991, 27 mil. 
lei. Tel. 0741026064, 441721, după ora 
19.00. (000535)
lVând Audi 80 TD 80 cp, an fab. 
1989, geamuri el., oglinzi el., servo-
direcţie, jante Al, motor făcut, factu-
ră piese, preţ 4650 E negociabil. Tel. 
0744956660. (009420)
lVând urgent Dacia Logan, an 2005. 
Tel. 0746573131. (000832)
lVând Dacia 2002, gri diamant, impe-
cabilă. 0743155177.  (000837)
lVând Opel Astra DTI, 2003, 9850 E 
negociabil. Tel. 0740674131. (009465)
lVând Dacia Break 1995, pe gaz (GPL), 
59 mil. negociabil. Tel. 0744216121, 
0727070944, 452649. (009363)
lDacia 1310, an 1993, cutie 5 trepte, 
proprietar. 318298. (009267)
lVând Ford Transit an 1995 cu licenţă 
oraş. Tel. 0742130215. (000593)
lDacia Berlină ´96, bej metalizat, tra-
pă, bord CN, linie audio Kenwood, CD 
player, 4 boxe, 55 mil. negociabil. Tel. 
0741778089. (000845)
lFord Focus Ghia Vagon 2001, 71.000 
km, unic proprietar, full options, inclu-
siv parbriz cu încălzire electrică, 8800 
E. Tel. 0742207176. (009498)
lCedez avantajos leasing Skoda 
Fabia Sedan, an 2005, 10.800 km. Tel. 
0720530883. (000963)
lCedez leasing aprilie 2005, Ford 
Fiesta. 0745529872. (000859)
lRover 75 Limousine 2000 TDI, 
an 2000, full extrase. 0722511494. 
(009509)
lVând Dacia Nova an fab. 1999, 7800 
RON. Tel. 0740793032. (009521)
lDacia ´98, impecabilă, preţ 65 mil. 
negociabil. 0724147569. (009524)
lVând Dacia Berlină, an 2003, 20.000 
km. Tel. 0740168002, 0740509024. 
(000889)
lLogan Ambition, full options, preţ 
atractiv. 0740055475. (000884)
lSuper Nova Clima 2001, multiple 
îmbunătăţiri, impecabilă, 135 mil. 
Telefon 0742141797. (009533)
lVând Golf 2 Cabrio, 1992, servo, 
comp. bord, MP3, ireproşabil, 90 mil. 
negociabil. 0740910663, 0746225428. 
(009538)
lVând Dacia Super Nova Rapsodia, 
2002, 6200 km, proprietar, preţ 3500 E 
negociabil. Tel. 0747772063. (009540)
lVând Dacia Berlină 1993, 40 mil. Tel. 
0729044423. (009543)
lCedez leasing BMW 320 D, an 2001, 
full electric, navi., unic proprietar. 
0747599551. (009547)
lVând Cielo GLE 1999, AC, 4 geamu-
ri electrice, închidere, alarmă, 5300 E 
negociabil. Tel. 0746227591. (009550)
lVând urgent, convenabil, Dacia 
1998. Tel. 0745232030. (009545)
lVând Golf 1, an fabricaţie 1978, 1,6 
D, preţ 800 E, negociabil. Telefon 
0745811989. (000903)
lVând Opel Frontera, an fab. 1992, 
benzină + GPL, 2,4i, preţ 4500 E nego-
ciabil. Tel. 0745811989. (000902)

lDacia Break 1993, negociabil, 39 mil. 
491185, 0740274968. (000897)
lCielo din ´99, full electric, AC, jante 
Al, instalaţie GPL, MP3, alarmă. Tel. 
0744793536. (000905)
lCielo Koreea ´95, CD-MP3, full elec-
tric, alarmă, preţ 3850 E negociabil. 
Tel. 0744793536. (000905)
lVând VW Bora  1,9 TDI, climatronic, 
full options, impecabil. 0746230939. 

(000906)
lVând Fiat Ducato supraînălţat lung 
1987, proprietar, insp. 2007, varian-
te, preţ negociabil. Tel. 0727389660, 
825453. (009559)
lVând tractor U 650, rk efectuată, 
plug+grapă, semănătoare SPC 8 
Piatra Neamţ, negociabil. Tel. 825453, 
0727389660. (009559)
lDacia 1310, 1995, 4500 lei, negocia-
bil. 474222. (11/05CS58)
lDacia 1310, 1999, 7700 lei. 474222. 
(11/05CS58)
lDacia 1310, 2001, 9700 lei. 474222. 
(11/05CS58)
lDacia 2004, vopsea originală, 12.800 
lei, negociabil. 474222. (11/05CS58)
lCielo 1997, închidere, aer condiţio-
nat, 4300 E. 474222. (11/05CS58)
lSolenza 2004, alarmă, garanţie, 
16.800 lei, negociabil. 474222. (11/
05CS58)
lEspero 1999, închidere, alarmă, 5000 
E, negociabil. 474222. (11/05CS58)
lVW Sharan 1997, Diesel, full, 9200 E. 
474222. (11/05CS58)
lOpel Astra 1993, închidere, alarmă, 
3900 E. 474222. (11/05CS58)
lFord Mondeo 1999, full, carte servi-
ce, 7200 E. 474222. (11/05CS58)
lDacia ́ 96, vopsea originală, unic pro-
prietar, 60 mil. negociabil. 0740196114. 
(009565)
lVând Dacia Papuc Diesel sept. 2003. 
Tel. 0788685050. (9708783)
lVând Skoda Fabia 2001. Tel. 
0788685050. (9708783)
lVând Peugeot 206 Diesel 2004, 9000 
E. Telefon 0788685050. (9708783)

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

Vând Solenza Scala noiembrie 
2003 argintie, metalizată, gea-
muri ionizate, 33.000 km, alarmă, 
unic proprietar, preţ 5700 E. Tel. 
0744793218. (000527)

Opel Omega 2,2 DTI 2001 climă 
jante înscrisă recent. 0742030440. 
(009299)

Vând Dacia 1310, 1997, unic pro-
prietar, garaj, trapă, bull-bar, 
boxe, sănii, geamuri ionizate, ITP 
12.11.2007, stare impecabilă, preţ 
73 mil. negociabil. Tel. 0722298727. 
(000853)

lCumpăr Dacia, Cielo, Opel, orice sta-
re. 334183, 0744502929. (007039)
lDacia 1985 - 2000, plata imediat. 
426150, 0742757503. (006819)
lCumpăr Dacia pentru dezmembrări. 
Tel. 0745483762, 418430. (008516)
lCumpăr acte Audi 80  tip ‚89. Telefon 
0745434270. (009003)
lDacia 1985-2004, plata pe loc. 
451473,0722291062. (009221)
lCumpăr Dacia 1310, 15-20.000.000. 
310602, 0740239520. (000595)
lCumpăr Daewoo, Cielo, Matiz, ava-
riate, defecte. Telefon 0744375844. 
(08/05/ext.42)
lCumpăr Dacia, Cielo, Super 
Nova, Solenza. 327857, 0741619076. 
(009502)

lVând orgă Roland EM 20, Roland VA 
7. Tel. 0747202829, 458524. (000467)
lVând frigider Arctic 240 l, congelator 
Arctic 4 sertare. Tel. 495977. (000736)
lVând TV color, 2 mil. Telefon 480777. 
(000564)
lCongelator Arctic 5 sertare, frigi-
der cu congelator Arctic, în perfectă 
stare de funcţionare, convenabil. Tel. 
0741032052. (000715)

lVând calorifer electric, boxe Unitra, 
75 W, combină muzicală, set motor 
1100 cmc Oltcit, aer condiţionat. Tel. 
0742809234, 0743396394. (000763)
lLaptop Compaq N1020V, 1,5 GHz, 
256 Mb, Ati 32 Mb, DVD-Rom, multi-
port W-Lan, telefon Nokia 2600, nou. 
Tel. 0744938943. (000862)

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. (12.05PC02)

lPui cocker spaniel deosebiţi, posi-
bil cadou de Sărbători. 0721337071. 
(000599)
lMulti Games 5 plăci şi aparate Poker. 
Tel. 0788210844. (08.05ext179m)
lPomi fructiferi Pepiniera Lieşti. 
0236/821796, 0745327444. (005887)
lVând utilaje panificaţie: cuptor ita-
lian, cernător, divizor, maşină modelat 
rotund, maşină modelat lung, leagăn, 
malaxor spiral nou, climatizor, dospi-
tor. 0744627817. (9712308)
lVând brutărie dotată. 0744627817. 
(9712308)
lVând mobilier bar (mese, canapele  
etc.) şi utilităţi bar (espresor cafea, 
maşină de gheaţă, etc.). Rel. la tel. 
0747895707. (9708611)
lVând 2 locuri veci Cimitirul 
Eternitatea. Tel. 0723608357. (009146)
lVând mese şi scaune din lemn, o 
masă plus patru scaune, 500.000 lei. 
Tel. 0741326535. (11/05BC532)
lVând 10 uşi lemn interior aparta-
ment. Tel. 495408. (009234)
lVând mobilă de sufragerie (vitrină, 
bibliotecă, servantă, bar), şifonier 2 
uşi, stare bună, preţ negociabil. Tel. 
480051. (009233)
lVând motor barcă Johnson 15 cp, 2 t, 
stare bună. Tel. 0740264417. (000607)
lVând porc 130 kg, de carne sau arvu-
nesc, preţ 70.000 kg. Tel. 0740285073. 
(009256)
lVând combină recoltat Claas 
Dominator 96 în perfectă stare 
de funcţionare. Tel. 0745370412. 
(000641)
lVând cuptor 3 vetre pe gaze. Tel. 
0740556070. (000652)
lVând echipament complet ski, ne-
gociabil. Tel. 0745361206. (009275)
lVând grâu panificabil şi porumb 
boabe 3000 lei/kg. Tel. 0741097886. 
(000679)
lVând maşină turat foitaj, cuptor 
pizza, mese, rafturi. 0744597224. 
(000680)
lVând/închiriez garaj nou, Micro 17. 
0727321619. (009320)
lVând caroserie izotermă pt. Papuc 2 
locuri. Tel. 0740556070. (000653)
lVând prefabricate (chesoane) cu 
dim. 5,0x1,0x0,18 m=7 buc. Telefon 
0722738732. (009796)
lVând curci 10-15 kg. 0745309644. 
(009910)
lVând  6000 l Merlot, 4000 l Fetească, 
ţuică. Tel. 0237614013, 0237678284, 
0722672644. (000587)
lVând bicicletă gimnastică (ergome-
trică), pampers adulţi. Tel. 0747042238. 
(000582)

Vând loc veci Eternitatea. Tel. 
433535, 0720093204. (009239)

4 şifoniere stejar etajate cu 2 
uşi. 465283, 470107, 0741179405. 
(9708691)

lVând bormaşini cu percuţie, druj-
be, pendulare, flexuri, sh Germania. 
0746052877. (000709)
lVând barcă cu motor Mercury 60 cp 
şi peridoc. 0746052877. (000709)
lVând remorcă 2 axe acoperită alu-
miniu, 2 t. 0722352877. (000709)
lVând porci 110-130 kg. Tel. 
0722558361. (009388)
lVând garaj situat în zona Şcolii 43, 
Micro 20, 25.000 RON, negociabil. Tel. 
0721482100, 324066. (000784)
lVând baloţi lucernă 50.000 buc, 
jud. Brăila. 0740003845, 0741179415. 
(000762)
lVând cuptor cafea capacitate 15 kg. 
Tel. 488026, 0788357697. (000780)
lVând aparat auditiv hipoacuzie 
medie + 2 proteze accesorii. Tel. 
0740266734. (009398)
lVând boiler Ariston 100 l. Telefon 
0740266734. (009398)
lVând pianină. 0745921584, 
0723035168. (000799)
lVând loc de veci la Cimitirul 
Eternitatea. Tel. 418534. (009412)

lVând miere albine, polifloră, tei, 
rapiţă, 70.000, salcâm 120.000. Tel. 
835595, 0744314422, 493937, distribu-
ţie la domiciliu. (006236)
lVând  2 locuri veci Cimitirul Sf. Lazăr,  
zona I, maşină încălzit marca Zilan 
(gaz metan+ curent). Tel. 0748957977. 
(009345)
lVând convenabil îmbrăcăminte cali-
tate, damă etc. 460264. (000827)
lConstrucţie din profile şi panouri tip 
sandviş dimensiuni 7/14 m, parter 3 m, 
et. 1, 2,50 m. 0746957091. (000778)
lFirmă luminoasă, friteuză cartofi. 
0740089594. (000835)
lVând balanţă Sibiu 500 kg. Tel. 
0722205781. (009306)
lVând casă marcat taxi. Tel. 
0744657441. (009333)
lMaşină de cusut Singer. Tel. 468538, 
0722392488. (009247)
lVând spalieri vie. Tel. 426997. 
(009483)
lVând TV plasmă, d 85. Tel. 
0747517214. (009485)
lVând porci + vacă de tăiat, str. 9 Mai 
nr. 37. Tel. 471923. (000892)
lMiere albine polifloră, preţ negocia-
bil. 491185, 0740274968. (000898)
lVând SC SRL recent înfiinţată şi 
casă de marcat nouă. 0747599551. 
(009548)
lVând porci şi purcei. 0740196114. 
(009564)

SC din Buzău vinde din stoc ma-
şină termoculat, 60 cm, 2530 E 
şi 3 arzătoare. Tel. 0744670816, 
0727175363. (009193)

Vând malaxor panificaţie 80 l. 
499705, 0742431877. (9708762)

Vând porci, 65.000 lei/kg. Tel. 
0740632487. (000911)

Vindem pavele preţ 230.000  lei/
mp calitate garantată. 0788354655, 
0788279456, 465205. (9708729)

lCumpăr hală producţie. 0747282600. 
(11/05/CS/43)
lCumpăr pompă injecţie şi disc 
ambreaj pentru tractor U 650. 
0722584208. (9708632)
lCumpăr diverse antichităţi. Tel. 
0239633180, 0744601105. (009461)
  

lCetăţeni italieni în căutare de doam-
ne şi domnişoare în vederea prieteniei 
şi căsătoriei. 317769.(009994)
lCăsătoriţi-vă cumpărând revista 
Matrimoniale, chioşcul Potcoava, 
Mazepa. (9708754)
lRalco matrimoniale pentru doamne, 
domni şi domnişoare. 415902. (07/05/
ext.39)
lMecanic locomotivă 38/1,75/90, 
divorţat, un copil încredinţat mamei. 
Deţin locuinţă şi autoturism, îmi do-
resc alături o soţie echilibrată, cu vâr-
stă apropiată şi maxim un copil. Tel. 
0747043729. (08949)
lCeva deosebit pentru doamne şi 
domnişoare discrete şi generoase 
şi nu numai. Telefon 0741482980. 
(009530)

Partener CONNEX VODAFONE
angajează 

agenţi vânzări 
în magazin gSm

Cerinţe minime:
-  cunoştinţe utilizare PC (Word, 

Excel, internet);
-  cunoştinţe minime de limba 

engleză;
-  gestiune şi contabilitate 

primară;
-  putere de convingere.
Se oferă:
-  salariu motivant;
-  şcolarizare în domeniu;
-  perspective reale de promovare.

CV-urile se vor trimite 
până la data de 5.12.2005 

la fax 0236/313226 sau pe adresa 
personal@voxnetgrup.ro.

Departamentul de pază ALFA 
angajează agenţi pază în următoarele condiţii:
- vârsta maximă 35 ani;
- stagiul militar satisfăcut;
- asigurăm atestarea profesională de „agenţi pază şi 
ordine” după angajare.
Relaţii la telefon 326263 între orele 8,00-16,00 sau la 
sediul firmei din str. Brăilei nr. 3.

lImportator piese auto angajea-
ză: pentru 2 posturi operator PC 
şi 1 post  agent distribuitor. Tel. 
0723075679. CV+foto la gscris@ya-
hoo.com (9712313)
lAngajez secretară. Rog seriozitate. 
475479, 438381. (12/05/CS/06)

lPROMOŢIE. De sărbători Şcola de 
şoferi STAR reduce taxele cu 30% 
(700.000 LEI VECHI) Telefon 463220, 
Complex Comercial Ţiglina I. (11/05/
MR/29)
lAutoservice angajează mecanici 
auto, tinichigii şi ucenici, pentru 
maşini import. Telefon 325316.  
(3280739)
lAngajez barmani(iţe), ospătar. 
Tel. 434096, 0744590469. (009354)
lAngajăm vânzători stradali pre-
să, comision atractiv. Relaţii tel. 
460395, str. Tecuci nr.  3, bl. V3, 
tronson 2 (sector Difuzare).
lSC Corzah Auto Grup angajează ti-
nichigiu auto. Relaţii la sediul firmei 
str. Traian 441, în apropiere Metro. 
(9711827)
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)
lAngajări domeniu videochat. 
Cunoscătoare engleză. Posibilităţi 
mari de câştig, seriozitate. CV ade-
lik2005@yahoo.com. 0721074447. 
(008062)
lSC angajează vânzătoare cu experi-
enţă magazin alimentar, Micro 19, sa-
lariu atractiv. 0744614980. (9712204)
lAngajez navigatoare videochat. 
Salarii peste 250 E. Tel. 0746563870 
sau veronica@yahoo.com (008448)           
lSC angajează gestionar magazin 
alimentar. Relaţii zilnice la magazinele 
Albo din Micro 38, Aleea Comerţului, 
ora 18,00. (10/05/BC/516)
lSC Comprim angajează operator(oa-
re) copiator. CV-urile se depun zilnic la 
sediul din str. Gării nr. 64. (9708828)
lAngajez cocător, modelator pâine. 
496718, 0744627817. (9712307)
lSC angajează confecţioneri textile 
cu experienţă în maşini de cusut indu-
striale. Condiţii avantajoase. Relaţii la 
tel. 497667. (9712363)
lAngajăm operatoare chat. Condiţii şi 
salarii excelente. Telefon 0747089389. 
(9712365)
lSC angajează urgent instalator ter-
mic şi sanitar. Relaţii la tel. 0788521690. 
(11/05/ext. 169)
lAngajez operatoare video chat. 
Telefon 0740451513, mail info_4we-
b@yahoo.com (000405)
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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.

Angajez

MENAJERĂ
EXPERIENŢA ÎN DOMENIU 
CONSTITUIE UN AVANTAJ

Relaţii la telefoanele: 329127, 
329128, 329129, 0788377967.

11.05 EXT 180 M                                AP.: 26, 28 NOV., 1 DECEMBRIE 
 
 

OFERTE SERVICIU 
 
 

COMPANIE INTERNA IONAL   
CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL BUNURILOR DE LARG CONSUM 

 

angajeaz  pentru zona GALA I  
 

DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZ RI 
Cerin e: 

 Experien  de minim 2 ani în coordonarea i organizarea unui punct de lucru în domeniul 
bunurilor de larg consum. 

 Experien  în lucrul cu bugetul i în coordonarea unei echipe de peste 15 oameni. 
 Bun negociator, coordonator i cu abilit i de comunicare i organizare. 
 Disponibil pentru deplas ri în teritoriu.  

Oferim: 
 Pachet salarial atractiv în func ie de realiz rile punctului de lucru (salariu fix+ bonifica ie+ 

ma in  de serviciu + telefon) 
 
A tept m C.V.-ul pân  la data de 9 decembrie 2005 la adresa de e-mail: office@ro.pvmgrp.com sau 
pe fax: 0264-444579. 
 
 
 

                                 9,5 / 6,5 

      PERFETTI 26 doc în U:/publicitate

31 E x 3 apari ii + TVA = 110,67 E x 3,6524 = 404,22 RON  
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Anun  concurs pentru ocuparea pozi iei de 
 

Economist
 

Cerin e: 
Studii superioare finalizate; 

Cuno tin e de operare calculator (Office, Internet); 
Capacitate de comunicare i rela ii publice; 

Capacitate de analiz  i sintez ; 
Abilit i de lucru în echip ; 

Minim 3 ani experien  în domeniu; 
Disponibilitate pentru un program flexibil. 

 
Dac  sunte i interesa i v  rug m s  trimite i CV-ul, o scrisoare de inten ie i o 

fotografie, în aten ia Directorului General, la adresa 
Str. Saturn nr. 32 Gala i sau la fax: 0236 – 46.46.56, e-mail: tvgalati@galati.astral.ro 

 
 

      
 

Anun  concurs pentru ocuparea pozi iei de 
 

Economist
 

Cerin e: 
Studii superioare finalizate; 

Cuno tin e de operare calculator (Office, Internet); 
Capacitate de comunicare i rela ii publice; 

Capacitate de analiz  i sintez ; 
Abilit i de lucru în echip ; 

Minim 3 ani experien  în domeniu; 
Disponibilitate pentru un program flexibil. 

 
Dac  sunte i interesa i v  rug m s  trimite i CV-ul, o scrisoare de inten ie i o 

fotografie, în aten ia Directorului General, la adresa 
Str. Saturn nr. 32 Gala i sau la fax: 0236 – 46.46.56, e-mail: tvgalati@galati.astral.ro 

Prestãri
Servicii

Cereri de
Serviciu

Oferte de
Serviciu

lSocietate comercială angajează lăcă-
tuşi constructori navali şi sudori CO2. 
Tel. 418467, 0724518892.(9712328)
lAngajăm muncitori necalificaţi lu-
crări ISPAT, vizavi Autogară. (9712349)
lSC Anlasen SRL angajează mecanici 
utilaje cu profilul excavatorist, 2 locuri 
şi buldozerist 3 locuri. Relaţii la sediul 
societăţii, str. Lemnari nr. 2. Telefon 
448100. (9712335)
lSC angajează urgent tâmplari lemn 
şi PVC. Asigurăm cazare şi condiţii 
avantajoase. 0788521690. (11/05/ext. 
184)
lAngajez asistentă farmacie pen-
tru mediul rural. Tel. 0727888682. 
(9712119)
lAngajăm personal activităţi tip cazi-
no. Telefon 0740673724. (9712318)
lSocietatea Taxi Pynk 947 anga-
jează şoferi cu experienţă. Inf. la nr. 
0746393105. (9708613)

lContracte muncă străinătate: os-
pătari, barmani, patiseri, brutari, me-
najere, paznici. Condiţii avantajoase. 
Tel. 0241550178, 550179, email: glo-
balamg_personnel@yahoo.com.au. 
(11/05/ext.183)
lFirmă construcţii oferă contracte 
muncă în străinătate pentru zida-
ri, sudori, macaragii, şoferi, zugravi, 
mecanici, instalatori, electricieni, per-
sonal asamblări lift. Condiţii avanta-
joase. Tel. 0241550178, 550179, email: 
globalamg_personnel@yahoo.com.
au. (11/05/ext.183)

lSalonul Michelle angajează 
cosmeticiană cu experienţă. Tel. 
0723177168. (9708659)
lVânzători mini-librării, salarizare 
atractivă. 0740118384, 0722616552. 
(009185)
lAngajăm secretară. Se cer: seriozi-
tate, cunoştinţe practice la calculator, 
noţiuni elementare de contabilitate 
primară. Tel./fax 413511. (11/05/IV/
128)
lSC angajează manipulanţi pt. depo-
zit băuturi. Relaţii în str. Traian nr. 187. 
Tel. 460836. (9708663)

lAngajăm  zugravi-rigipsari şi faian-
ţari.  Tel.  413511.   (11/05/IV/128)
lAngajăm maistru construcţii civile, 
dulgher, zidar,zugrav, montator ri-
gips, fierar betonist. Tel. 0742884075, 
0723920556. (9708655)
lAngajez personal frizerie salon în-
frumuseţare. 0740885199. (009231)
lAngajez şofer BCE. 0744608222. 
(9708624)
lSocietate comercială angajează 
îngrijitoare, coordonator activitate 
transporturi şi secretară. Relaţii la tel. 
472962, 461082. (11/05/ext.189)
lAngajez vânzătoare magazin alimen-
tar, experienţă. 412267, 0723338208. 
(000632)
lTransilvania General Import Export 
Galaţi angajează pentru depozitul din 
Tecuci agent comercial. Condiţii: ex-
perienţă relevantă în vânzări directe, 
domiciliul stabil în Tecuci, caracteriza-
re de la ultimul loc de muncă. Se oferă: 
salariu funcţie de realizări, autoturism 
de serviciu. CV + relaţii la tel. 820229 
sau 0788332057. (9708674)
lAngajez vulcanizatori. Angajez 
manipulanţi depozit anvelope. Tel. 
0744909527, 314885. (000675)
lLandury 2005 angajează vânzătoa-
re cu studii minim 5 ani în comerţ. 
344410. (009291)
lSC Tancrad SRL Galaţi angajează 
sudori şi lăcătuşi mecanici cu expe-
rienţă în reparaţii siderurgice. Relaţii 
la tel. 406109. (11/05/MR/27)

lKilkenny's Irish Pub angajează os-
pătăriţe. Interviul astăzi ora 13,00. 
(9708679)
lSC angajează vânzătoare bar. Relaţii 
la tel. 0744663048, 472224. (9708633)
lAngajez ospătar pentru restaurant. 
Telefon 410056. (009282)
lSocietate construcţii angajează 
muncitori necalificaţi, salariu moti-
vant. Rel str. Basarabiei 170, I.C.Frimu. 
(009280)
lAngajez vânzătoare chioşc mixt. 
Telefon 0721263890. (009264)
lAngajez vânzătoare magazin bijute-
rii. Telefon 0788498002. (9708631)
lAngajez cu contract de muncă os-
pătăriţe. Relaţii la tel. 0720900627. 
(11/05/BC/572)
lRestaurant Ellinas lângă Calipso 
angajează bucătari cu experienţă. 
Telefon 320043. (009319)
lSC Ecotech Auto SRL angajează 
vânzător piese auto import şi opera-
tor calculator. Telefon 0744517768. 
(9708685)
 lSC Andrada SRL, partener Nestle 
România, angajează: 1. Persoană di-
namică cu abilităţi tehnice pentru 
operator automate de cafea. Se cer: 
permis de conducere categoria B, fără 
antecedente; stagiu militar satisfăcut; 
disponibilitate pentru program pre-
lungit. Trimiteţi CV şi scrisoare de in-
tenţie la numărul de fax 0236/471225 
sau pe adresa de email: jobs@andra-
da.ro până la data de 5 decembrie 
2005 inclusiv. (11.05MR03)
lSC Andrada SRL angajează: 1. Agenţi 
de vânzări pentru divizia cosmetice. 
Permis de conducere categoria B, 
fără antecedente; minim studii me-
dii; stagiu militar satisfăcut; dispo-
nibilitate pentru program prelungit; 
2. Supervizor zonă. Permis de con-
duecre categoria B, fără antecedente; 
studii superioare; experienţă într-o 
poziţie similară minim 2 ani; stagiu 
militar satisfăcut; disponibilitate pen-
tru program prelungit. Trimiteţi CV şi 
scrisoare de intenţie la numărul de fax 
0236/471225 sau pe adresa de email: 
jobs@andrada.ro până la data de 10 
decembrie 2005 inclusiv. Vă rugăm 
specificaţi poziţia pentru care optaţi. 
(11.05MR33)
lAngajăm tâmplari universali. Tel. 
0721249979, 0744565121. (009334)

lAngajez tâmplari experienţă în 
PAL. 0723844408. (6050033)
lBingo Europa angajează agenţi gar-
dă. Selecţia astăzi, la ora 12,00 la se-
diul firmei. (11.05BC532)
lSC angajează lăcătuşi mecanici. 
Salarizare netă minim de la 5,5 mil. 
CV la fax 0236/478000, e-mail: offi-
ce@telesys.ro. (11/05/CS/43)
lAngajăm cu carte de muncă vânză-
tori tarabă presă-carte. Căutăm serio-
zitate. Relaţii la tel. 320742. (9708643)
lSC angajează sudori, lăcătuşi şi ne-
calificaţi interviurile au loc zilnic între 
orele 12,00-14,00, în str. Traian nr. 187. 
Telefon 0723062259.(9708662)
lAngajez vânzătoare confecţii, 
Galeriile Mariano, stand D14. Telefon 
0740055410. (009351)
lPizzeria Extreme, Micro 40, anga-
jează bucătar. Preselecţia zilnic, ora 
17,00. (000761)
lAngajez personal videochat, cu 
exp., engleză nivel mediu, scris şi vor-
bit. Se oferă câştiguri între 300-500 
$. Condiţii de lucru. Rog seriozitate. 
Telefon 0745953933. (009369)
lSC angajează şofer ca-
teg. B,C,E, cu atestat. Telefon 
0745516403.(9708694)
lAngajăm casieră schimb valutar. Tel. 
0788426550, 491485.(000777)
lAngajez operator PC cu experienţă 
în tehnoredactare. Telefon 492530. 
(9708649)
lAngajez ing. naval, lb. engleză, 
absolvenţi. Telefon 0724742149. 
(9708650)
lLaborator de tehnică dentară an-
gajează tehnician dentar. 432573, 
0743412408.(000771)
lSC Ralys Company SRL angajează 
şoferi pt. taximetrie. Tel. 0745501627 
sau 0747109002.(009394)
lSC angajează urgent om curte, tâm-
plar, maistru tâmplar cu cunoştinţe de 
tâmplărie. Tel. 0726596699. (000797)
lKilkenny's Irish Pub angajează bar-
mani, bucătari, pizzari. Interviul astăzi 
la ora 12,00. (9708759)
lSC Copacabana angajează urgent 
bucătar. Selecţia zilnic str. Culturii 19. 
Telefon 478314. (009426)
lSpiact Galaţi SA angajează şef ser-
viciu Financiar Contabilitate. Cerinţe: 
studii superioare economice-profil 
contabilitate, experienţa în domeniu 
constituie un avantaj, salariu motivant, 
posibilităţi de promovare. Curriculum 
Vitae se primesc până la data de 
5.12.2005, la fax 460062,460021 sau la 
sediul societăţii din str. Moruzzi nr. 19. 
(11/05/ext. 203)
lConsiliul Local al comunei 
Frumuşiţa, judeţul Galaţi organizează 
concurs pentru ocuparea postului de 
consilier juridic, personal contractual 
în sectorul bugetar pentru data de 21 
decembrie 2005, ora 10,00. Relaţii tel. 
344510. (11/05/ext.193)
lConsiliul Local al comunei Frumuşiţa, 
judeţul Galaţi organizează concurs 
pentru ocuparea postului de biblio-
tecar comunal, personal contractual 
în sectorul bugetar pentru data de 19 
decembrie 2005, ora 10,00. Relaţii tel. 
344510. (11/05/ext.193)
lConsiliul Local al comunei Frumuşiţa, 
judeţul Galaţi organizează concurs 
pentru ocuparea postului de topome-
trist, personal contractual în sectorul 
bugetar pentru data de 22 decembrie 
2005, ora 10,00. Relaţii tel. 344510. 
(11/05/ext.193)
lConsiliul Local al comunei Frumuşiţa, 
judeţul Galaţi organizează concurs 
pentru ocuparea postului de inspec-
tor/contabil, personal contractual în 
sectorul bugetar pentru data de 20 
decembrie 2005, ora 10,00. Relaţii tel. 
344510. Toate concursurile se vor or-
ganiza la sediul Primăriei la data şi ora 
stabilite. (11/05/ext.193)
lAngajez vânzătoare chioşc, şofer ca-
teg. D. Telefon 493472.(009416)
lAngajez vânzătoare stradal covrigi. 
Tel. 0740483100, 488203. (009403)
lAngajăm vânzătoare, tranşator, sala-
rii atractive. Relaţii la tel. 0723524422 
sau 455223 după ora 16,00. (009404)
lAngajez vânzătoare magazin alimen-
tar cu experienţă. Tel. 435479,491496. 
(000803)
lAngajez vânzătoare cu experienţă 
magazin alimentar Micro 19, salariu 
4.200.000 net. 0744614980. (9708709)
lAngajăm secretară cu studii supe-
rioare şi experienţă. CV la fax 460865. 
(9708711)
lDispensarul Şendreni angajează 
asistentă medicală generalistă, ab-
solventă şcoală postliceală, promoţia 
2005. Telefon 414263. (9708711)
lAngajăm gestionar, operare Light, 
produse medicale. CV/fax 471166. 
(9708714)
lMusic Plus angajează consultant 
vânzări muzică, salarizare deosebită. 
Tel. 470442, 0721233686. (9708766)
lAngajez barmaniţe str. Gării vizavi 
restaurant Locomotiva. 0743466019. 
(009370)
lUrgent Italia, croitorese, menajere şi 
îngrijire bătrâni. Telefon 0720189171. 
(009145)
lAngajăm vânzătoare magazin. 
Oferim şi spaţiu locuibil. 329141. 
(000637)
lCasă software caută programatori 
cu experienţă VC++/CSharp, Java şi 
ASP. Trimiteţi CV-uri la inforo@evoda-
ta.it. (9708671)
lSC Luna Plast SRL, producător saci 
polipropilenă angajează: inginer şef 
profil electromecanic. Cerinţe: cunoş-
tinţe operare PC, cunoştinţe lb. engle-
ză. Tel./fax 334248, mobil 0722216913, 
0742221107, e-mail: luna_plast@ya-
hoo.com (11/05/ext. 196)
lDacă ai cunoştinţe minime de lb. 
engleză, eşti şomeră, studentă sau 
lucrezi şi vrei un venit suplimentar 
poţi lucra pe videochat în condiţii de 
lucru şi salarizare foarte bune. Tel. 
0747089389, mail: rodica2010@yahoo.
com. (9708652)

lAngajez vânzătoare cu experien-
ţă pentru extindere alimentară, str. 
Al. Cernat nr. 229, colţ cu str. Tecuci. 
Telefon 494276. (009268)

Societate comercială cu activitate 
de producţie angajează conta-
bil şef cu experienţă. Relaţii tel 
0744559619, 0744559618. CV se 
pot transmite la fax 449441, e-mail: 
tripomet@xnet.ro (9708771)

lTransport persoane Italia. Se asigu-
ră loc de muncă. Telefon 0742683268. 
(000860)
lSC angajează bucătar, barman, vân-
zătoare magazin alimentar. Telefon 
0740245678. (000873)
lLocuri de muncă în Israel în meseria 
de fierar betonist. Se cere vechime 
minim 2 ani şi calificare. Relaţii tel. 
315304. (009507)
lSpălătoria auto Bobo angajează per-
sonal. Telefon 833226. (9708727)
lAngajez rigipsari, zidari, faianţari 
şi necalificaţi. Telefon 0742128894. 
(000885)
lAgenţia Bobi Stil angajează secreta-
ră. 0744709921, 319445. (009534)
lCabinet stomatologic angajează me-
dic stomatolog. Telefon 0747772818. 
(9708777)
lCafe-bar angajează personal. Tel. 
0788375758, 0788699868. (009558)
lCaut persoană serioasă pentru în-
grijire bătrână contra locuinţă. Telefon 
418225. (009551)

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

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)

Angajez urgent vânzătoare 
mag. mixt. Tel. 0740071760, 
475594. (9712323)

SC Citadina 98 SA, cu sediul în 
Galaţi, str. Crizantemelor nr. 6A, 
angajează inginer mecanic cu ex-
perienţă în reparaţii utilaje de con-
strucţii şi mijloace de transport. 
Relaţii la tel. 495482.(9708651)

SC angajează inginer şi mai-
stru constructor. Tel. 466848, 
0788080070. (9708666)

Societate comercială angajează 
vânzătoare cu experienţă în dome-
niul îmbrăcăminte damă pentru 
magazin Modern. Tel. 0744789340, 
0744789342. (009224)

Societate comercială angajează 
tinichigii auto, electrician auto 
şi mecanic auto. Relaţii la tel. 
0745980673. (9708618)

Societate comercială angajează: 
dulgheri, fierari, zidari. Relaţii la 
tel. 416424, între orele 8,00-17,00. 
(9708672)

Angajez muncitoare necalificate, 
barmaniţă. 462045. (000612)

Societate acreditată plasare forţă 
de muncă străinătate facilitează 
urgent contracte de muncă Cipru 
pentru constructori, tâmplari, sud-
ori, electricieni , ospătari, bucătari, 
menajere şi necalificaţi cu cunoş-
tinţe engleză. Tel. 0747565116, 
Domnească 58. (9708630)

Societate angajează un electri-
cian cu experienţă în construc-
ţii civile. Relaţii la tel. 311673. 
(9708681)

Angajez economist, absolvent 
2004 - 2005. Trimiteţi CV la fax 
0336401298. (11.05BC574)

SRL Tango Scraps Recycling 
Company angajează inginer cu 
experienţă în coordonarea activi-
tăţilor de amenajare (construcţii, 
confecţii metalice), întreţinere şi 
reparaţii (construcţii, maşini şi uti-
laje). Se oferă salariu net 9-11 mil. 
, autoturism de serviciu. CV-urile 
se primesc la tel./fax 312061 sau e-
mail: resurse_umane@tangorecy-
cling.ro până la data de 2.12.2005. 
Numai candidaţii eligibili vor fi 
contactaţi. (11/05/CS/21)

Agent marketing/vânzări publici-
tate, ghid Galaţi, colaborare part-
time, scrisoare de intenţie şi CV la 
fax 324885 sau e-mail: carteagal-
bena@flash.ro (9708693)

Angajez muncitor necalificat 
pentru bază fier vechi, salariu 
4.000.000 net şi carte de muncă. 
Preselecţia ora 15,00, la IATSA - 
Autoservice Dacia (şos. de centu-
ră). (9708760)

Angajez sudor autogen pen-
tru debitare fier vechi, inclusiv 
cunoştinţe sudură electrică, sa-
lariu 5.000.000 net şi carte de 
muncă. Tel. 0726187173, 826536. 
(9708760)

SC Comersid SA Galaţi, str. Tecuci 
nr. 189, bl. N4, angajează: sudor 
electric, sudor autogen, lăcătuş, 
instalator. Se oferă salariu atractiv. 
Relaţii la sediul firmei sau la tel. 
306013. (9708765)

SC Tat SRL, str. Poşta Veche nr. 136, 
angajează: tâmplari universali, 
muncitori necalificaţi, instalator. 
Relaţii la sediul societăţii, între ore-
le 10,00-16,00. (9708720)

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

Angajăm electricieni, str. Traian 
nr. 195. (000891)

Angajez tinichigii, vopsitori     
auto,     salariu     1.000-1.500 
lei RON, str. Cezar nr. 29. Tel. 
0740865369, 476306. (009528)

lŞofer categ. B, solicit angajare, se-
riozitate. Tel. 318649 sau 0722436670. 
(000798)
lSolicit angajare B,C,D,E. 
0742310249.(009428)
lMaistru electrician autorizat Renel. 
Reparaţii întreţinere, revizii, montaj. 
316041, 0745297863. (000909)

lMontaj centrale, obiecte sani-
tare, scurgeri separate. 476076, 
0722294373. (008945)

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, 
ferestre din PVC, aluminiu cu geam 
termopan, zidărie balcoane, jaluze-
le verticale, 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 preţu-
ri. 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, 135.000 
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)

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

lTransport marfă, Ford Transit, 12 
mc. Telefon 0723196944. (008843)
lTransport persoane: Italia, Franţa, 
Spania, Portugalia la destinaţie. Tel. 
0721293867, 0746210541, 0261770036. 
(11.05EXT89)
lAmenajări interioare, tâmplărie Al 
şi PVC, materiale construcţie trans-
port gratuit, jaluzele verticale, rulouri 
exterioare, construcţii metalice. Tel. 
0744793226. (000324)
lTaxi! Bucureşti şi în ţară, 2 mil. lei. 
Tel. 0742438610, 451276. (000367)
lTransport marfă 2,5 t, intern. Tel. 
0742038335. (009012)
lExpert contabil ţin evidenţe conta-
bile, avantajos. Telefon 0744504470. 
(9712388)

Transport marfă 1,5-3,5 t, 12-30 
mc. Tel. 0723717728. (000544)

lCabinet de consultanţă înfiinţează, 
modifică acte societăţi, reprezintă în 
instanţă pe litigii de muncă şi comer-
ciale, oferă asistenţă în domeniul re-
surselor umane. Telefon  0742223638. 
(9712224)
lTâmplărie aluminiu, termopane, 
plase tânţari, preţuri minime pentru 
extrasezon. Tel. 417280. (9711840)
lEfectuez curse în ţară cu Renault 
Laguna. 0745022272. (000499)
lTransport intern-internaţional, au-
toturism Peugeot 307, siguranţă, con-
fort, profesionalism, avantajos. Tel. 
0747325921. (000506)
lZugrăveli, rigips, parchet, găuri be-
ton. 437463, 0724065350. (000546)
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48
Joi

Talon valabil
pentru perioada

28 noiembrie- 4 decembrie

ÎN ATENŢIA 
MEDICILOR 

STOMATOLOGI
Toţi medicii stomatologi 

sunt convocaţi să participe 
sâmbătă, 3 decembrie, orele 

9.00, în Sala Ateneu din 
Casa Sindicatelor Galaţi la 

dezbaterile pe probleme de 
Colegiu al Medicilor Dentişti 

şi de Asociaţie a Medicilor 
Stomatologi – U.N.A.S. Galaţi.

Preşedinte,
Ghioca Vasile

ctr. 
43
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Comemorãri

Propuneri de
Afaceri

Meditaþii

Pierderi

Licitaþii

Adunãri
Generale

Societăţi: constituiri, autorizări, ce-
siuni! Fundaţii, asociaţii non-pro-
fit, sindicate. 493440, 0721949205. 
(11/05/CS/59)

Constituiri societăţi, cesiuni, 
consultanţă, autorizaţii. 498739, 
0742803025. (9708669)

lAmenajări rigips, parchet, gresie, 
zidării, zugrăveli. Reduceri manoperă. 
0745989324. (000561)

Transport marfă (mobilă) în ţară 
1,5-2,5 t, 8000 km. Tel. 0744325696, 
0741740693. (000569)

lTransport internaţional Italia-Spania, 
rapid, confortabil. Tel. 0729230785, 
0748930475. (000616)
lSC amenajări interioare  standar-
de europene. Detaliul face diferen-
ţa. Garanţii, calitate, profesionalism. 
0744177571, 499814. (9708625)
lRaşchetat,  montat parchet, lambri-
uri,  placări  rigips,   hidroizolaţii, ter-
moizolaţii. 0726835985. (9708626)
lExecut curse în ţară cu VW Passat. 
Tel. 0740285073. (009254)
lOfertă de sărbători! Transport 
România-Italia cu numai 100 E. Tel. 
478410, 0740419967, 0742462616, 
0742867048. (000622)
lCurse Bucureşti şi în ţară. Tel. 
0745607440. (000659)
lFierărie, dulgherie, zidărie, ten-
cuieli, placări, zugrăveli, faianţări. 
0748946747. (000649)
lReparaţii frigidere, congela-
toare la domiciliu, garanţie. Tel. 
0742170898, 462212. (000684)
lContabil evidenţă computeriza-
tă, eventual şi evidenţă primară. Tel. 
0723406266. (000442)
lSC Parchet lemn masiv, recondiţio-
nare, comercializare, şlefuire, lăcuire, 
scule ultraperformante. 0745636418. 
(9711623)
lExcursii zilnic Italia, Belgia, 
Germania, Franţa, Spania, vauchere 
incluse. Oferim toate facilităţile, tre-
cere garantată. 497860, 0747770233, 
0722930333. (000747)
lExecutăm amenajări interioare 
(gresie, faianţă, rigips, zugrăveli, in-
stalaţii electrice). Tel. 0729230717, 
0742365512. (009349)
lElectrician autorizat Renel execut in-
stalaţii. 327829, 0746045199. (009347)
lExecutăm lucrări interioare, zidărie, 
tencuieli, gleturi, zugrăveli, şape ri-
gips, parchet laminat, izolaţie polies-
ter. 462715, 0747301968. (009393)
lCurse în ţară, preţ rezonabil. Tel. 
0745689681. (000787)
lExecut zugrăveli, gresie, faianţă. 
0746930145. (000782)
lTransport marfă 2 t. Tel. 0740682057. 
(000769)
lSocietate comercială vă oferă sistem 
de tâmplărie aluminiu şi PVC, măsu-
rarea tabloului de tâmplărie, cu eva-
luarea eventualelor complicaţii, ca şi 
ofertarea sunt gratuite, fără niciun fel 
de obligaţii din partea potenţialului 
client. Consultaţii în stabilirea soluţii-
lor tehnice livrare la termen. Montaj la 
tâmplăria de aluminiu pentru lucrări 
mai mari avem un sistem de rate fără 
avans. Pentru alte informaţii apelaţi 
462977. (9728705)
lExecut rapid zugrăveli, placări cu ri-
gips, gresie, faianţă, parchet, calitate. 
Tel. 0743425393, 826679. (000801)
lÎnfiinţăm, modificăm societăţi co-
merciale, acordăm consultanţă juridi-
că orice problemă. Tel. 0740047138, 
312679. (009435)
lDepanare TV audio, garanţie. Tel. 
496472. (009451)
lExecutăm interioare, zugrăveli, zi-
dării, tencuieli, şape, izolaţii, parchet, 
rigips, gleturi. 0743805459. (009466)
lSocietate, montează şi repară sobe 
de teracotă, curăţă şi repară coşuri de 
fum. 417756, 0745509160. (000836)
lAsigur tractări auto cu platformă, 
ieftin. Telefon 0742038550. (000833)
lSpargem beton, găuri hote. 
0740606591. (008808)
lContabil autorizat, evidenţă conta-
bilă, declaraţii. 311546, 0745550936. 
(9711858)
lOfer sonorizare pentru orice ocazie, 
maxim 1000 waţi. Tel. 0742086688. 
(008644)
lEconomist - expert contabil elabo-
rez proiecte economice pentru licenţă 
şi master. 0722727676. (000453)
lSoţ, soţie zugravi, lucrăm repede, 
bine. 324741. (000739)
lReparaţii frigidere, congela-
toare, maşini  spălat automate, 
domiciliul clientului, garanţie. 
496406, 0722421075, 0741984870. 
(000844)
lMontez instalaţii sanitare, maşini de 
spălat, calorifere. 479752, 0744599515. 
(009503)
lExecut zidării, tencuieli, zugrăveli, 
montări rigips, faianţă şi pardoseli la-
minate. Tel. 0722810486. (000870)
lExecut lucrări interioare: electrice, 
gresie, faianţă, zugrăveli. 0740098243. 
(009480)
lFaianţări, zugrăveli, rapid, calitate. 
Tel. 0721299943. (009492)
lRAPID ŞI AVANTAJOS! Construcţii, 
amenajări interioare, tâmplărie alumi-
niu cu geam termopan. 0740019962, 
491879. (11.05IV150)
lCurse Otopeni, Mercedes. 
0741369443. (009544)
lRepar frigidere, congelatoa-
re, maşini spălat automate, do-
miciliu client, garanţie. 471743, 
0741523857. (009561)
lExecut zugrăveli, faianţări, rigips, 
parchet, instalaţii sanitare. 484348, 
0744291422. (000916)

Prestãri
Servicii

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

Firmă profesionistă execută zu-
grăveli, montări parchet, geamuri 
(termopan) amenajări interioa-
re, reparaţii electrice şi sanitare. 
Tel. 0720540170, 0744778776. 
(000690)

Emailez căzi baie. 426766, 
0744279983. (000800)

lVrei să ajungi în spaţiul Schengen 
cu o siguranţă de 100%? Ai probleme? 
Sună acum la tel.0745930348. Nu vei 
regreta! (009191)

lSC RER Ecologic Service Galaţi SRL 
vinde prin licitaţie publică un încăr-
cător frontal (Ifron). Tel. 0724899652, 
0722230048. (9708706)
lColegiul Naţional Mihail 
Kogălniceanu Galaţi organizează li-
citaţie închiriere spaţiu - sala sport. 
Relaţii la sediul unităţii. (9708721)

lCAR Profamilia Galaţi convoacă 
pentru sâmbătă, 10.12.2005, ora 10.00, 
conferinţa membrilor săi. Ordinea de 
zi şi materialele ce urmează a fi pre-
zentate pot fi consultate la sediul CAR. 
Conferinţa va avea loc la Clubul CFR 
din str. Universităţii nr. 3. (9708701)

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)
lProfesoară de matematică meditez 
orice nivel, reuşită garantată. Telefon 
319267. (009197)
lMeditez italiană, spaniolă. 465631, 
0744382453. (000676)
lRomână, engleză, franceză orice ni-
vel. 465631, 0744382453. (000676)
lProfesor meditez engleză cu cele 
mai moderne metode orice nivel. 
0723920724. (009462)
lRomână, engleză, franceză bacalau-
reat, capacitate. 465631, 0744382453. 
(000676)
lMeditez limba română şi limba fran-
ceză, capacitate. Tel. 0722740769 sau 
323959.(000809)
lÎnvăţătoare pregătesc recapitulări,  
teme,  teste,  eficient. 0740339252. 
(009377)
lProfesoară meditez  avanzajos ro-
mână/engleză. 319312, 0743958872. 
(009552)

lPierdut certificat FPP Moldova 
având nr. 88029 Curenoi Mihăiţă. Se 
declară nul. (9708767)
lPierdut certificat acţionar FPP 
Moldova având nr. ord. 385900, Rusu 
Neculai. Se declară nul. (9708717)
lPierdut certificat acţionar FPP 
Moldova având nr. ord. 385673 - Rusu 
Marioara. Se declară nul. (9708718)
lPierdut certificat de acţionar FPP 
Moldova, Palade Catinca. Se declară 
nul. (9708715)
lPierdut certificat acţionar SIF II 
Moldova pe numele Constantin 
Cristina. Se declară nul. (9708768)
lPierdut certificat acţionar SIF 
Moldova pe numele Lupaşcu Vasilica. 
Se declară nul. (9708770)
lPierdut certificat acţionar SIF 
Moldova pe numle Lupaşcu 
Lăcrămioara. Se declară nul. 
(9708769)
lPierdut carnet şomaj pe nume-
le Ivaşcu Dorel. Se declară nul. 
(9708772)
lPierdut legitimaţie ISPAT SIDEX SA 
cu număr marcă 99045. Se declară 
nulă. (9708719)
lPierdut adeverinţă mecanic loco-
motivă Mittal Steel, Căuş Valentin. Se 
declară nulă. (9708722)
lPierdut contract de vânzare-cum-
părare nr. 67536/95 încheiat între 
SC Loconfort SA şi Istrate Neculai şi 
Ioana, apartament situat în Galaţi, car-
tier Micro 18, bl. C2, ap. 36. Se declară 
nul. (9708775)
lPierdut carnet şomer pe nume-
le Stan Constantin. Se declară nul. 
(9708774)
lPierdut certificat FPP Moldova având 
nr. ord. 63972, Bosmaga Manole. Se 
declară nul. (9708723)
lPierdut legitimaţie student pe nu-
mele Amihaesei Ramona. Se declară 
nulă. (9708724)
lPierdut carnet şomaj pe numele 
Albu Ilie. Se declară nul. (9708728)
lPierdut legitimaţie Mittal Steeal mar-
ca 96349. Se declară nulă. (9708780)
lPierdut legitimaţie Mittal nr. 78245. 
Se declară nulă. (9708778)
        
      
                    

lCabinetele medicale: a) pediatrie, 
dr. Iulia Negulescu, dr. Cornelia 
Stanciu; b) obstetrică ginecologie, 
dr. Traian Negulescu, reîncep acti-
vitatea la noul sediu pe str. Traian 
nr. 11, bl. W2, ap. 3, peste drum de 
Restaurantul Chinezesc, alături de 
Biserica Armenească, începând cu 
data de 1.12.2005. (9708660)
lDr. Nicoleta Boldea, medic de fami-
lie la CMI str. I. Fernic nr. 8, Micro  38, 
face înscrieri de pacienţi. Rel. la tel. 
0746984513. (9708716)
lOrganizaţia Femeilor Liberale 
- Filiala Judeţeană Galaţi, anunţă or-
ganizarea alegerilor interne în data 
de 10.12.2005, ora 10.00, la Parcul de 
Tehnologie a Informaţiei. Pentru buna 
desfăşurare a acestei acţiuni şi res-
pectarea prevederilor statutare, toate 
candidaturile se vor depune la sediul 
PNL, serviciul Secretariat, până la data 
de 2.12.2005, ora 16.00. Conducerea 
Organizaţiei Femeilor Liberale, Filiala 
Judeţeană Galaţi.(9708773)
lVineri 2.12.2005, ora 18.00 are loc 
conferinţa de deschidere a cursului de 
Ayurveda, la Centrul de Consultanţă 
Ecologică, str. Basarabiei nr. 2. Vă aş-
teptăm! (009364)
lCedez contract leasing Seat Ibza 
26000 km, un an, full option, culoare 
roşie. Efectuez curse personale în ţară. 
Tel. 0721427159. (11.05EXT206)

lAgenţia pentru Protecţia Mediului 
Galaţi anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii solicitărilor de obţinere 
a acordurilor de mediu privind pro-
iectele UAF-Instalaţii de desprăfuire 
la Furnalul nr. 4 şi UAF - Instalaţie de 
desprăfuire la Furnalul nr. 5 - pe am-
plasamentul din şos. Smârdan nr. 1 
- Platforma SC Mittal Steel SA, jud. 
Galaţi, necesare pentru obţinerea 
acordurilor de mediu. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului ale proiectelor propuse pot 
fi consultate la sediul APM Galaţi  din 
Galaţi, str. Regimentul 11 Siret nr. 2 şi 
la sediul SC Mittal Steel SA din Galaţi,  
şos. Smârdan nr. 1, în zilele de luni 
până vineri, între orele 8.00-14.30. 
Observaţiile publicului se primesc zil-
nic, la sediul APM Galaţi, tel. 460049, 
418385, în termen de 5 zile lucrătoa-
re de la apariţia anunţului. (11.05EX-
T207)
lSC SF Tex SA, cu sediul social în 
Galaţi, str. Traian nr. 239, care are ca 
domeniu de activităţi fabricarea de 
frânghii, sfori şi plase, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor cu staţie de 
vopsire, show-room, anunţă publicul 
interesat asupra dezbaterii publice  
pentru consultarea Raportului cu con-
cluziile bilanţului de mediu, în data de 
13.12.2005, ora 12.00, la sediul Galaţi, 
str. Traian 239. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului 
cuprinse în Raportul la bilanţul de 
mediu pot fi consultate la sediul APM 
Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2, 
precum şi la sediul social al SC SF Tex 
SA. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Galaţi până la data 
de 12.12.2005. (9708776)
lSC ICMRS SA Galaţi, cu sediul în 
Galaţi, şos. Smârdan nr. 1, solicită 
acord de mediu pentru desfiinţarea 
Staţiei de distribuţie carburanţi semi-
transportabilă Microsta 12 şi ampla-
sarea Staţiei de distribuţie carburanţi 
semitransportabilă Microsta 12, pe 
amplasamentele din şos. Smârdan 
nr. 1. Eventualele observaţii se pot 
comunica în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Galaţi, în termen 
de 5 zile de la apariţia anunţului. 

Restaurantul NEACŞU organi-
zează mini-Revelion şi Revelion 
2006. Numărul de locuri - 300. 
Relaţii la telefoanele 462516, 
0788265281. (000144)

Drepturile de arendă se ridică de 
la SC Hanţă SRL Suceveni, până 
la 20.12.2005, obligatoriu. Se 
livrează numai produse (grâu, 
porumb, ulei). (9708726)

lO rugăciune, o lumânare şi multe la-
crimi în ziua de 1 decembrie, când se 
împlinesc 2 ani de când iubitul nostru 
tată şi soţ, CUCU ALECU, a trecut în lu-
mea umbrelor. 

Familia. (009479)
lCARP GHEORGHE, Galaţi, au trecut 
11 ani unde, după o lungă, grea su-
ferinţă te-ai hotărât să pleci în lumea 
veşnică luând cu tine toate bucuriile 
noastre, lăsând în urmă numai tristeţe 
şi durere şi mormântul tău umezit cu 
lacrimile noastre. 

Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să aşeze 
sufletul tău bun în rândul celor drepţi. 
Familia, copiii şi nepoţica. (000602)
lAstăzi se împlinesc 5 ani de când a 
plecat dintre noi MĂDĂLINA ISAR, un 
suflet deosebit. Îngerii să o aibă în 
pază acolo unde este. 

Timpul nu poate şterge durerea, dar 
amintirea ta va rămâne veşnic în ini-
mile noastre. Mama, tata şi Andrei. 
(000865)
lExistă un loc unde timpul se opreş-
te, speranţele mor şi durerea este fără 
cuvinte. Acolo este de 8 ani scumpa 
noastră bunică, mamă şi soţie, BASOC 
ILEANA. Dumnezeu să-i vegheze som-
nul veşnic. 

Nu te vom uita niciodată! Familia. 
(009508)

lPios omagiu aducem colegei noastre  
ŞERBAN  ANETA  la împlinirea unui an 
de când ne-a părăsit! Colectivul unită-
ţii 11mixt Socom Eva-Lux. 

Dumnezeu s-o ierte şi să-i lumineze 
calea către eternitate. (000883)
lA trecut deja un an, 365 de zile de 
când nu mai eşti lângă mine şi nu e zi 
în care să nu mă gândesc cu dor la cli-
pele petrecute împreună şi în care să 
nu îl întreb de ce mi te-a luat scumpa 
mea mamă, ŞERBAN ANETA. 

Rozina. (009532)
lUn suflet de care ne aducem aminte 
cu drag şi un gând care ne sfâşie ini-
ma. Aceste sentimente ne răscolesc 
zilnic, draga noastră mamă şi soţie 
ŞERBAN ANETA  după un an de la ri-
dicarea la cer. 

Rozina, Silviu, Mitică. (009532)
lAm pierdut acum un an o  fiinţă 
dragă, suflet nobil  şi  altruist ŞERBAN 
ANETA. Numai moartea a putut distru-
ge  o   prietenie adevărată.

 O voi regreta toată viaţa. Rada. 
(009532)
   

   
 

i

Diverse

lFie ca dragostea noastră s-o înso-
ţească mereu şi să-i lumineze dru-
mul în eternitate celei care a fost

PAVEL DARIA DANIELA

Dor nemărginit şi recunoştinţă veş-
nică la 4 luni de la trecerea ei spre 
Dumnezeu. (009348)

Astăzi se împlinesc 3 ani de du-
rere şi tristeţe de la trecerea în 
nefiinţă a celui care a fost tată 
şi soţ

POPESCU ILARION.
Dumnezeu să te aibă în paza lui. 
Fiica Indira şi soţia Lidia.
Astăzi, 1 decembrie 2005, se îm-
plinesc 6 luni de când a plecat în 
veşnicie, trist şi îndurerat pentru 
ce lasă în urmă... scumpul şi bunul 
nostru tată, soţ şi bunic, CULIŢĂ 
STOICA, BALINTEŞTI. 

Readucem în memoria celor care 
l-au cunoscut, apreciat şi respec-
tat cuvintele lui înţelepte, ome-
nia, demnitatea şi corectitudinea. 
Familia. (009467)

Astăzi, 1 decembrie, cei 19 ani 
care au trecut  nu pot şterge ima-
ginea vie a scumpului nostru fiu 
GICU CONSTANTINESCU. Rămâne 
veşnic în inimile noastre. Familia. 
(009091)

Cu durere în suflete anunţăm îm-
plinirea a 6 luni de la decesul celui 
care a fost ANGHELINA VASILE. 
Dumnezeu să aibă în grijă sufle-
tul lui bun şi să-i ierte păcatele. 
Odihnească-se în pace! Nu te vom 
uita niciodată! 

Soţia, copiii şi nepoţica. 
Comemorarea la Cimitirul Sf. Lazăr. 
(000511)

Astăzi se împlinesc 20 de ani de 
când dragul nostru soţ şi tată, 
VICTOR ZUHL ne-a părăsit fulge-
rător. Dumnezeu să-l odihnească. 
Soţia şi fiica. (000407)
Se împlinesc 6 luni de când a ple-
cat de lângă noi cea care a fost 
LĂZĂRUŢ ECATERINA. Dumnezeu 
s-o odihnească. Familia. (000871)
Azi se împlinesc 40 zile de la trece-
rea în nefiinţă a bunului nostru soţ, 
tată şi socru, PETREA MATEESCU. 

Veselia şi optimismul tău ne vor 
lipsi  mereu, iar amintirea ta va 
dăinui veşnic. Soţia, fiul şi nora. 
(000918)

O lacrimă, o floare pe tristul mor-
mânt acum la împlinirea unui an 
de la decesul scumpului nostru 
soţ şi tată, TUDOR DUMITRU, 66 
ani. Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Fiica, fiul, nora şi nepotul. 
(000841)
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Au încetat din viaţă 
pe 30.11.2005

1. Iftimescu Nastasia - 85 ani
2. Blaga Iorgu - 55 ani
3. Popa Ion - 80 ani
4. Zală Gavril - 57 ani
5. Marinescu Neculina - 85 ani
6. Frenţescu Victoria - 70 ani
7. Ioschici Gherghina - 73 ani
8. Măgurianu Ion - 77 ani
9. Aştefanei Laura-Elisabeta - 2 ani
10. Crăiţă Paraschiva - 64 ani
11. Paraschiv Elena - 80 ani
12. Balaban Elena - 88 ani

CHRISTIAN COMPANY - LIDER 
servicii FUNERARE  complete! 
RATE, pensionarii 5% REDUCERE. 
NON-STOP! 320700, 0745781785. 
Nou! Fotoceramică Italia. Foto 
A/N 3 lei, color 6 lei. Magazin vi-
zavi McDonald’s. (12/05/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. 317637, 0740465005. 
(11.05IV148)

lRegret nespus trecerea în nefiinţă 
a celei care a fost ISABELA SERIAN, 
un om bun şi un suflet desăvâr-
şit. Dumnezeu să o ierte! Nicoleta 
Panţâru.
lFulgerător şi fără a spune nimic 
a plecat la cele veşnice dragul meu 
soţ GAVRILĂ ZALĂ. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Soţia. (009517)
lLacrimile nu pot alina durerea 
provocată de decesul neaşteptat al 
tatălui şi socrului nostru GAVRILĂ 
ZALĂ. Dumnezeu să-l aşeze în 
rândul celor drepţi. Alina, Cătălin, 
Cristi şi Camelia. (009517)
lCu tristeţe în suflet suntem ală-
turi de familia Zală la dureroa-
sa despărţire de cel care a  fost 
un om deosebit GAVRILĂ ZALĂ. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Fam. Zafiu. (009518)
lSuntem alături de Gina, Nelu Şerban 
la pierderea tatălui socru. Sincere 
condoleanţe. Mariana, Costel Grosu, 
Alina, Cristi Tanasă şi Adrian Iordache. 
(009441)
lNe-ai ocrotit cât ai fost în viaţă, 
sigur ne vei ocroti şi din ceruri bu-
nul nostru tată şi socru, OVIDIU 
CONSTANTINESCU. Nu te vom uita nici-
odată, Sorin şi Camelia. (009497)
lLacrimi şi tristeţe ai lăsat în urmă, 
scump soţ. Nu te voi uita niciodată. Ai 
fost un soţ minunat. Dumnezeu să-l 
odihnească pe cel care a fost OVIDIU 
CONSTANTINESCU. (009497)

lCu adâncă durere în suflet soţia, co-
piii, ginerele, nora şi nepoţii anunţăm 
trecerea în lumea veşnică a celui care 
a fost 

GHEORGHEL MOCANU - Odaia 
Manolache. (009440)
lCu adâncă durere în suflet anun-
ţăm decesul fulgerător al celui care 
a fost tată, socru şi bunic MOCANU 
GHEORGHEL. Gina, Nelu, Teo. 

(009440)
lCu durere în suflet anunţăm trecerea 
la cele veşnice a celui care a fost tată, 
socru, bunic MOCANU GHEORGHEL. 

Doru, Corina, Mircea şi Mihai. 
(009440)
lColectivul Grădiniţei Nr. 38 Licurici 
este alături de copiii familiei Serian la 
marea durere pricinuită de dispariţia 
fulgerătoare a mamei lor ISABELA  şi 
îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletul ei şi de cei 4 copii ră-
maşi fără mângâierea şi zâmbetul de 
mamă. Dumnezeu să-i dea odihnă 
veşnică! (009481)

lLacrimi şi regrete pentru cel care 
ne-a părăsit prea devreme MOCANU 
GHEORGHEL. Nu te vom uita nicioda-
tă, tată. 

Fiul şi fiica, Doru, Gina. (0097440)
lCu adâncă durere în suflet deplâng 
dispariţia fulgerătoare a celui care a 
fost soţ o viaţă MOCANU GHEORGHEL 
- Odaia Manolache. Soţia Elena. 

Dumnezeu să-l odihnească. 
Înmormântarea 1.12.2005. (0097440)
lDeplângem dispariţia, după o grea 
suferinţă, a vărului nostru OVIDIU 
CONSTANTINESCU. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Ilie, Gina şi Viorel 
Ursu. (009470)
lSuntem alături de colega noastră 
Mocanu Elena la greaua pierdere su-
ferită prin moartea soţului MOCANU 
GHEORGHE, Odaia Manolache. 
Colegele de serviciu. (000838)
lCu durere în suflet anunţ dispariţia 
fulgerătoare a dragului meu soţ 

 RADU TRAIAN, 43 ani. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Înmormântarea sâmbătă, 3.12.2005, la 
Cimitirul Eternitatea. (000856)
lCu durere în suflet anunţăm trece-
rea în nefiinţă a tatălui POPA ION, 81 
ani. Dumnezeu să-l odihnească. Soţia, 
fiicele, ginerii,  nepoţii şi strănepoata. 

Este depus la capela Sf. Lazăr unde va 
fi înmormântat astăzi. (009494)
lÎmpărtăşesc durerea prietenului 
meu Viorel Berizovschi şi a familiei 
sale acum când se despart pentru tot-
deauna de blânda lor bunică şi mamă 
DONOSĂ MITRIŢA. Dumnezeu să o 
odihnească. Marga. (000846)

lLa ceas de mare durere suntem 
alături de prietenul nostru Viorel 
Berizovschi, la trecerea în nefiinţă 
a bunicii sale. Dumnezeu să o ierte. 
Sincere condoleanţe. (000846)
lSoţul Ioschici Petru anunţă cu dure-
re în suflet decesul soţiei sale IOSCHICI 
GETA, după o lungă şi grea suferinţă. 
Nu te voi uita niciodată. (009474)
lZamfir Florica anunţă cu regret 
dispariţia, după o lungă suferinţă, 
a surorii sale IOSCHICI GETA, fostă 
CONSTANTIN. Dumnezeu să o ierte. 
(009474)
lFiul Stroe Fănuş anunţă cu durere 
în suflet decesul mamei sale IOSCHICI 
GETA. Dumnezeu să o ierte. (009474)
lFam. Spiridon Ctin şi Olguţa împreu-
nă cu fiii Cristian, Daniel şi nora Irina 
anunţă cu regret decesul celei care a 
fost mamă, soacră şi bunică IOSCHICI 
GHERGHINA (GETA). 

Înmormântarea în data de 1.12.2005, 
la Cimitirul Eternitatea, ora 12.00, 
cu plecarea de la bloc A6, Micro 18. 
(009473)
lCu durere în suflet ne despărţim 
de cel mai bun naş GHEORGHEL 
MOCANU. Finii Ioana şi Costel Palade. 
(009477)
lColectivul Laboratorului clinic al 
Spitalului Judeţean Sf. Apostol Andrei 
este alături de colega Blaga Mariana 
la pierderea prematură a soţului 
BLAGA IORGU. Sincere condoleanţe! 
(009501)
lRegretăm trecerea în nefiinţă a 
bunului şi dragului nostru prieten şi 
cumătru BLAGA IORGU. Condoleanţe 
familiei îndoliate. Mona, Costică, Dan, 
Jan. (00950)
lColectivul secţiei Exploatări suflan-
te I din cadrul Sidex Galaţi cu regret 
se desparte de bunul lor coleg BLAGA 
IORGU. Sincere condoleanţe familiei. 
(009499)
lMariana soţie, Laura fiică, Adela şi 
Miluţă, cumnaţi, cu durere în suflet 
anunţă trecerea prematură în ne-
fiinţă a soţului şi cumnatului BLAGA 
IORGU. Dumnezeu să-l odihnească. 
Înmormântarea astăzi, 1 dec., Cimitirul 
Sf. Lazăr. (009514)
lLocatarii bl. K, Centru, sc. 2, sunt 
alături de soţie, greu încercată, la dis-
pariţia după o lungă şi grea suferinţă 
a celui care a fost CONSTANTINESCU 
OVIDIU, 70 ani. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace. (009510)
lSincere condoleanţe familiei Ioschici 
Petru pentru stingerea din viaţă a soţi-
ei IOSCHICI GEORGETA. Vecinii bl. A6. 
Dumnezeu să o odihnească în pace. 
(009506)
lRegrete eterne la dispariţia celui 
care a fost OVIDIU CONSTANTINESCU. 
Dumnezeu să-l odihnească. Fam. 
Ţârâianu Ctin. (009526)
lÎn clipele de mare durere suntem 
alături  de  familie  şi de tine, Miruna, 
şi-ţi transmitem condoleanţe pen-
tru încetarea din viaţă a mamei tale 
SERIAN ISABELA. Colectivul clasei a III-
a al Şcolii „Nicolae Mantu”. (000887)
lRegrete eterne la trecerea în lumea 
celor drepţi a celui care a fost preşe-
dinte de bloc POPA ION. Condoleanţe 
familiei. Locatarii bl. R1, Micro 19. 
(009537)

lMama, mătuşile, unchii şi verişorii 
sunt alături de Luci în aceste momen-
te grele datorate pierderii soţului 
RADU TRAIAN, 43 ani. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
(000857)
lSincere condoleanţe dnei Veronica 
Ionescu la pierderea ireparabilă prin 
trecerea în nefiinţă a mamei sale. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
Familia Carapidis. (009542)
lColegii secţiei CTS1  suflante regretă 
trecerea în nefiinţă a colegului BLAGA 
IORGU. Condoleanţe familiei îndolia-
te. (009539)
lSuntem alături de prietenii noştri 
Bogdan, Ileana şi Ana Cristescu, în 
aceste clipe grele pricinuite de des-
părţirea de Mamaie. Condoleanţe 
întregii familii. Mica şi Mami. 
(11.05EXT212)
lTransmitem sincere condoleanţe 
familiei îndurerate la trecerea în ne-
fiinţă a celui care a fost cumătru şi 
naş AMARANDEI ION. Dumnezeu 
să-l odihnească! Fam. Lupu şi Iliescu. 
(009549)
lCu durere în suflet, anunţăm în-
cetarea din viaţă a scumpei noastre 
nepoate şi verişoare ISABELA SERIAN 
(GOLOGAN), 37 ani. 

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească 
în pace. Fam. Harabagiu şi Morogan. 
(009554)
lCu durere în suflet anunţăm tre-
cerea în nefiinţă a mamei noastre 
FRENTESCU VICTORIA. 

Copiii Emilia şi Cornel, nora, ginerele 
şi nepoţii. (009560)

Cuvintele înăbuşite de o uriaşă 
mâhnire nu pot descrie tristeţea 
inimilor noastre la acest ceas 
de grea încercare pricinuită de 
trecerea într-un loc cu verdea-
ţă a celei care a fost NICULINA 
MARINESCU (Mamaie), mamă şi 
soacră unică prin bunătatea şi 
înţelegerea de care a dat dova-
dă. A plecat dintre noi cu sufle-
tul senin. Dumnezeu să o aibă 
în pază! Stela şi Leon Moldovan. 
(11.05EXT212)

Mamă, ne-ai învăţat pe toţi să 
trăim cu tine, să ne sprijinim 
pe tine, să suferim şi să luptăm 
alături de tine. Ai urcat spre cer, 
acolo unde nimic nu te poate 
atinge, lăsând în urma ta mul-
tă durere şi speranţa că ne vei 
veghea veşnic. Dumnezeu să-ţi 
odihnească sufletul tău bun, 
scumpa noastră mamă TARU 
ILINCA, 46 ani. Înmormântarea 
va avea loc vineri, 2 decembrie, 
la Cimitirul din com. Pechea. 
Familia.

Suntem alături de familia Taru 
la trecerea în nefiinţă a unei 
mame deosebite, ILINCA TARU. 
Dumnezeu să-i odihnească su-
fletul ei bun. Fam. Ionaşcu.

În aceste dureroase momen-
te, când scumpa sa bunică s-a 
înălţat la ceruri, suntem ală-
turi de colegul nostru Viorel 
Berizovschi. Sincere condolean-
ţe întregii familii. Dumnezeu să 
o ierte şi s-o odihnească în pace. 
Colectivul Ship Design Group. 
(009491)

Cu adâncă durere în suflet, co-
piii şi nepoţii anunţă trecerea 
în nefiinţă a scumpei lor mame 
şi bunici DONOSĂ MITRIŢA. 
Corpul neînsufleţit este de-
pus la  Biserica Sf. Spiridon. 
Înmormântarea va avea loc as-
tăzi, începând cu ora 11.00, la 
Cimitirul Sf. Lazăr. (009484)

Cu adâncă durere în suflete sun-
tem alături de colegul nostru 
Crăiţă Dorin la moartea fulgerătoa-
re a mamei CRĂIŢĂ PARASCHIVA. 
Sincere condoleanţe. (009511)

Deplina noastră compasiune fini-
lor noştri la dispariţia bunului lor 
tată ZALĂ GAVRIL. Sincere condo-
leanţe. Fam. Poroşnicu. (000875)

Colegii din cadrul Direcţiei Sanitare 
şi Spitalului Judeţean Galaţi, cu 
adâncă durere, regretă trecerea în 
nefiinţă a celui care a fost OVIDIU 
CONSTANTINESCU. Îi vom păstra 
o vie amintire. Dumnezeu să-i dea 
odihna veşnică. Florile şi lacrimile 
nu pot acoperi regretele pentru 
Omul care a fost şi care va rămâne 
mereu în inimile noastre. (000890)

Suntem alături de Camelia şi Sorin 
Constantinescu în aceste mo-
mente grele când se despart de 
cel care a fost soţ şi tată OVIDIU 
CONSTANTINESCU.  Dumnezeu  
să-l odihnească în pace. Finii 
Ovidiu, Luminiţa şi Alexandru 
Bejan. (009525)

Bătaie de ceas/ce scutură tim-
pul/ O iarnă a vremii/ Ca o per-
fidă clepsidră/ Cerne pământul. 
Cu sufletele înecate de durere 
anunţăm trecerea în eternitate 
a bunei noastre mame, soacre 
şi bunici NICULINA MARINESCU 
(Mamaie). Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! Raluca, 
Ionuţ, Geta şi Nicu Marinescu. 
(11.05EXT212)

Ne-ai lăsat un gol, nu numai în 
colectiv, dar mai adânc în inimi. 
Ai urcat spre cer acolo unde nimic 
nu te mai poate atinge, lăsând în 
urma ta amintirea unui suflet no-
bil ISABELA SERIAN. Cu deosebit 
regret colectivul de conducere al  
Staţiei Galaţi Trafic. Dumnezeu să 
te aibă în pază.  (000907)

Vorbele nu pot înfăţişa pe deplin 
durerea cu care ne despărţim de 
cea mai dragă mamă, soacră şi 
bunică, NICULINA MARINESCU, 
alături de care am fost întreaga 
viaţă, iubind-o cu aceeaşi dra-
goste cu care ne-a crescut. Fie ca 
şi acolo sus să aibă parte de iubi-
rea noastră veşnică! Sărut mâna 
Mamaie! Corpul neînsufleţit 
este depus la  Biserica Sfinţii 
Împăraţi. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 2 decembrie, ora 
11.00, la Cimitirul Eternitatea. 
Roxana, Neli şi Puiu Ionescu. 
(11.05EXT212)

Ca o tăcere imaculată/Frigul a 
albit pagina/Cuvintele/sunt ur-
mele/lacrimilor noastre/ Ce curg 
în şiroaie/Pentru a nu îngheţa. 
Nimic nu mai e la fel la ceas de 
grea cumpănă datorat trecerii în 
nefiinţă a străbunicii şi bunicii 
noastre NICULINA MARINESCU 
(Mamaie). Ileana, Ana şi Bogdan 
Cristescu. (11.05EXT212)

Doar dragostea şi respectul 
nostru pot egala greutatea du-
rerii ce ne apasă la acest trist 
moment. Iarna a venit acum 
şi în sufletele noastre odată 
cu trecerea în nefiinţă a dragii 
noastre NICULINA MARINESCU 
(Mamaie). Dumnezeu s-o 
odihnească! Rodica şi Mihai 
Cristescu. (11.05EXT212)

Colectivul SC Romcomet SA 
Galaţi este alături de dna direc-
tor Veronica Ionescu în momen-
tele grele de tristeţe provocate 
de trecerea în nefiinţă a mamei 
sale MARINESCU NECULINA 
şi transmite sincere condo-
leanţe familiei greu încercate. 
(11.05EXT212)

Am sperat ca într-o zi chinul să 
se termine, să vin să te găsesc 
spunându-mi că totul e bine. 
Dumnezeu să o odihnească 
pe cea care a fost o bună cole-
gă SERIAN ISABELA. Crăciun 
Viorica. (009557)

Am pierdut-o dintre noi când nici 
nu ne aşteptam pe buna noastră 
colegă SERIAN ISABELA, lăsând în 
urmă doar lacrimi şi durere. Nimic 
nu te va înlocui şi vei rămâne veş-
nic în inimile noastre. Colegii din 
Staţia Galaţi Trafic. (000907)

Colectivul Staţiei Galaţi Larga 
Trafic este profund îndurerat de 
dispariţia fulgerătoare a distinsei 
colege SERIAN ISABELA, 37 ani. Vei 
rămâne veşnic în inimile noastre. 
(000907)

Deplângem dispariţia neaştep-
tată a bunei prietene ISABELA 
SERIAN. Dumnezeu să o ierte. Fam. 
Paraschiv. (000907)

Colectivul clasei a IV-a A de la 
Şcoala Generală Calistrat Hogaş îm-
preună cu dna învăţătoare şi părin-
ţii sunt alături de Serian Teodora la 
durerea pricinuită de decesul ma-
mei SERIAN ISABELA. Dumnezeu 
s-o odihnească. (000913)

Colectivul S.C. MOBLINE SRL 
este alături de familia Cristescu 
la durerea pricinuită de trece-
rea în nefiinţă a bunicii. (11.05.
EXT.212m) 

Decese

Doi fraţi au ajuns colegi de suferinţă, 
fiind internaţi în acelaşi salon la spital, 
după ce au fost ciomăgiţi de alţi doi 
consăteni, tot fraţi, pe fondul unui con-
flict mai vechi. Ion Anton, în vârstă de 
49 de ani, din Tudor Vladimirescu, s-a 
dus duminică la târg, unde a vândut un 
viţel, după care s-a întors acasă şi l-a luat 
pe fratele său mai mare, Neculai, în vâr-
stă de 57 de ani, să bea aldămaşul. Ion 
pretinde că după ce a comandat câte o 
bere pentru fiecare, împins de anumite 
necesităţi fiziologice, a ieşit din cârciu-
mă, să se ducă la toaletă. În curte a dat 
însă peste fraţii Nicu şi Silviu Vlad care, 
când l-au văzut pe Ion, şi-au adus amin-
te că astă vară, oile familiei Anton intra-
seră  în lucerna lor. Gândindu-se că a ve-
nit momentul să regleze conturile, Nicu 

şi Silviu au pus mâna pe nişte pari şi s-au 
năpustit asupra lui Ion. Anunţat de nişte 
comeseni că fratele său are probleme, 
Neculai Anton a ieşit să vadă ce se întâm-
plă şi a fost preluat şi el de fraţii mânui-
tori de bâte, care şi-au lovit rivalii până 
i-au lăsat laţi la pământ, după care au 
şters putina, făcându-se nevăzuţi. Când 
şi-au revenit, Ion şi Neculai s-au dus să 
facă plângere la postul de poliţie, după 
care au chemat salvarea. Transportaţi la 
Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” şi internaţi la Neurochirurgie, cu 
traumatisme craniene şi contuzii toraci-
ce, ei sunt hotărâţi să-şi scoată certifica-
te medico-legale şi să-i dea în judecată 
pe fraţii bătăuşi.

Text şi foto: Viorel Mârza

“Deschide Ochii! Deschide 
Inima!” acesta este sloganul 
sub care parteneriatul format 
din instituţii guvernamentale, 
nonguvernamentale şi agenţiile 
Naţiunilor Unite organizează, şi 
anul acesta, manifestările dedi-
cate zilei de 1 Decembrie, Ziua 
Mondială de Luptă împotriva 
SIDA. Potrivit ultimelor statistici 
ale CNLAS, în România, trăiesc 
6.323 de persoane infectate cu 
HIV, dintre care 4.469 sunt copii. 
Pe lângă aceştia, 9.527 de per-
soane sunt bolnave de SIDA, din-

tre care 7.179 de copii. Mulţumită 
unor finanţări de la Fondul 
Global de Combatere a HIV/SIDA, 
Tuberculozei şi Malariei, anul tre-
cut, în România, a început imple-
mentarea unor programe derula-
te prin diverse organizaţii guver-
namentale şi neguvernamentale, 
în vederea depistării şi tratării 
persoanelor seropozitive, unul 
dintre aceste programe fiind şi 
proiectul “Prevenirea transmiterii 
infecţiei cu HIV de la mamă la făt”. 
Sosită în Galaţi într-o vizită de mo-
nitorizare şi evaluare a proiectu-

lui derulat de fundaţia Romanian 
Angel Appeal, dna Loredana 
Pâclişan, coordonatorul zonal 
al programului, a organizat, ieri, 
o conferinţă de presă, în cadrul 
căreia a prezentat şi activitatea 
Centrului de Consiliere şi Testare 
al Direcţiei de Sănătate Publică 
Galaţi, în decursul unui an, cât a 
trecut de la înfiinţarea sa. Potrivit 
dnei Pâclişan, din noiembrie anul 
trecut şi până în prezent, la CCT 
Galaţi au fost consiliate şi testate 
5032 de gravide, printre care au 
fost depistate patru gravide se-

ropozitive. Cu sprijinul DSP şi al 
Maternităţii din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei”, gravidele depistate 
prin centru au fost asistate fără 
probleme la Maternitate, apoi 
monitorizate de secţia de Boli 
Infecţioase, pentru a urma terapii 
antiretrovirale. Potrivit specialiş-
tilor, dacă depistarea infecţiei cu 
HIV se face în primul trimestru de 
sarcină, iar mama urmează trata-
ment antiretroviral, în peste 80 la 
sută din cazuri copiii se pot naşte 
sănătoşi. Tot la CCT Galaţi, de la 

înfiinţare şi până în prezent, în ca-
drul unui alt proiect, “Extinderea 
capacităţii de consiliere şi testare 
voluntară”, au fost testate 860 de 
persoane, fără a fi depistată nicio 
persoană seropozitivă. La Centrul 
de Consiliere şi Testare HIV, situat 
pe str. Roşiori nr. 2, consilierea şi 
testarea sunt gratuite, iar testarea 
este voluntară, efectuându-se cu 
consimţământul persoanelor şi 
asigurându-li-se confidenţialita-
tea.

Viorel Mârza 

[ Din 
activitatea 
Centrului 

de Consiliere 
şi Testare 
gălăţean

Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA

Un procuror 
gălăţean, 
promovat 
la CSM
Numai cinci dintre cei 

43 de procurori care şi-au 
depus iniţial candidatu-
rile pentru posturile de 
procurori-inspec tori în 
cadrul Inspecţiei Judiciare 
a Consiliului Superior al 
Magistraturii (CSM) au 
fost admişi.

Procurorii interesaţi 
de funcţiile din cadrul 
Inspecţiei Judiciare a CSM 
au fost audiaţi, ieri, de 
membrii CSM, în şedinţa 
de plen. Din cei 43 de ma-
gistraţi care şi-au depus 
iniţial candidaturile, 21 s-
au retras ori au lipsit din 
alte motive. 

Printre cei admişi se 
numără, onorant pentru 
gălăţeni, şi procuroarea 
Tamara Manea de la 
Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Galaţi, 
care se alătură procuro-
rilor  Ioan Burlacu (DNA), 
Adrian Vartireţ (tot DNA), 
Vasile Costinaş (Parchetul 
Judecătoriei Satu Mare) 
şi Constanţa Robu 
(Parchetul Curţii de Apel 
Bucureşti).

Şedinţa de miercuri a 
avut loc în absenţa minis-
trului Monica Macovei 
(care ar urma să plece la 
Bruxelles) şi a procuro-
rului şef al DNA, Daniel 
Morar. De la şedinţă a lip-
sit şi (deja) celebra jude-
cătoare Maria Huza, aflată 
în concediu de odihnă.

Costel Crângan

Urgenţe

Fraţi bătuţi de fraţi

Autoînvinovăţire  în cazul Tanacu 
Medicul psihiatru Gheorghe Silvestrovici, sub tratamentul căruia s-a aflat măicuţa 

Irina, moartă în chinuri în timpul unui ritual de exorcizare, se consideră vinovat de 
moartea tinerei “din cauza contextului de împrejurări”, acuzându-i pe cei care au lă-
sat de izbelişte spitalele de psihiatrie din ţară. Declaraţia şefului Secţiei de Psihiatrie a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă, 
după ce procurorii Parchetului Tribunalului Vaslui i-au declarat nevinovaţi pe medicii 
care s-au ocupat de internarea şi tratamentul Irinei Cornici.

Mediafax / C.C.

Daţi bonurile înapoi!
Sute de familii din municipiul Bârlad sunt obligate de către Direcţia Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei Vaslui să restituie ajutoarele pentru încălzirea locuinţei 
date de stat, deoarece le-au primit în mod ilegal, din moment ce regia de termofica-
re locală nu a pornit căldura în oraş. În evidenţele Direcţiei figurează 771 de familii 
care au primit bonuri pentru achitarea diferenţei facturilor la energie termică pe lunile 
noiembrie şi decembrie. Conducerea instituţiei vasluiene precizează că această pro-
blemă a apărut ca urmare a măsurii luate de către RAGCL Bârlad, de a nu furniza agent 
termic în sistem centralizat în această iarnă.

Mediafax / C.C.
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Glume Glume

Vasile Ghica
redactie@viata‑libera.galati.ro

Cernavodă 40 cm - 3 cm
Hârşova 124 cm staţ.
Brăila   194 cm + 1 cm

GALAŢI  195 cm + 2 cm
Isaccea  150 cm staţ.
Tulcea  121 cm + 3 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 30 noiembrie 2005

Viaþa Horoscop

TV Galaþi
canal propriu

LocalTV
1 decembrie

TV Galaþi
Prima TV

Mega TV
canal propriu

Cinema
25.11 - 1.12.2005

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

Vãrsãtor
20 ianuarie ‑ 18 februarie

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Capricorn
22 decembrie ‑ 19 ianuarie

ReŢeTA 
zilei

1 decembrie

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 
vineri  orele: 18,30 - 19,00 şi  
21,00 - 21,30.

Persoanele interesate de ocu-
parea locurilor de muncă vacan-
te 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 
B.

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 or-
dine şi intervenţie, brutar-pati-
ser-preparator produse făinoase, 
bucătar, confecţioner produse 
textile, confecţioner tâmplărie 
din aluminiu şi mase plastice, 
cosmetică, dulgher, tâmplar, par-
chetar, evidenţă contabilă, fierar 

betonist  montator prefabricate, 
inspector resurse umane,  insta-
lator încălzire centrală,  limba 
engleză, lucrător în comerţ, lu-
crător social, măcelar, montator 
pereţi şi plafoane din gips car-
ton, morar, operator calculatoare 
şi reţele, recepţioner distribuitor; 
sudor, zidar, pietrar tencuitor, 
maseur întreţinere şi relaxare.

Lista locurilor de muncă va-

cante – 1.12.2005: agent pază, 
control acces, ordine şi inter-
venţie; brutar; cofetari; confec-
ţioner asamblator articole din 
textile; dulgher (exclusiv restau-
rator);  electrician în construcţii; 
faianţar; fierar betonist; fochist 
la cazane industriale;   frezor uni-
versal; inginer construcţii civile, 
industriale şi agricole; inginer 
mecanic; inginer montaj; instala-

tor apă canal; lăcătuş  construc-
ţii metalice şi navale;  legător 
manual (în poligrafie şi ateliere 
speciale); maistru construcţii 
civile, industriale şi agricole; 
montator pereţi, plafoane gips 
carton; muncitor necalificat la 
demolări clădiri, zidărie mozaic, 
faianţă, gresie, parchet; munci-
tor necalificat pentru calificare 
la locul de muncă; operator con-

fecţii ind. îmbrăcăminte ţesături, 
tricot., mat. sintetice;  operator 
confecţii îmbrăcăminte din piele 
şi înlocuitori; patiser; rectificator 
universal; şofer de autocamion/
maşină de mare tonaj; strun-
gar universal; sudor autogen; 
 sudor electric; tâmplar univer-
sal ; tipograf-tipăritor; vânzător; 
zidar, roşar tencuitor; zugrav, 
vopsitor.

Prima parte a fabuloasei tri-
logii a regizorului Jackson se 
termina cu o luptă în pădure şi 
cu fuga lui Frodo urmat de bu-
nul lui prieten hobbit Sam, care 
îşi continuă misiunea de a arun-

1864 -  Decret de înfiin-
ţare a Casei de   Depuneri şi 
Consemnaţiuni (CEC).

1868 - Se naşte ION 
BREZIANU (m. 1940), actor de 
teatru şi film.

1879 - Se deschid cursuri-
le Facultăţii de Medicină din 
Iaşi.

1882 - Se naşte GIORGE 
PASCU (m. 1951), lingvist, 
istoric literar, laureat cu 
Premiul “Năsturel-Herescu” 
al Academiei Române.

1892 - Se naşte CEZAR 
PETRESCU (m. 1961), proza-
tor, autor de literatură pentru 
copii, traducător, membru al 
Academiei Române, laureat 
cu Premiul Naţional pentru 
proză (1931).

1911 - Se naşte IERONIM 
ŞERBU (m. 1974), prozator, 
memorialist, eseist, publicist.

1912 - Se înfiinţea-
ză Federaţia Societăţilor 
Sportive din România.

1918  [ Are loc la Alba Iulia 
Marea Adunare Naţională cu 
participarea a peste 100.000 
de români veniţi din toa-
te ţinuturile Transilvaniei şi 
Banatului. Vasile Goldiş, din 
însărcinarea şi în numele 
Consiliului Naţional Român 
Central, citeşte textul rezo-
luţiei de unire a Transilvaniei 
cu România, adoptat în una-
nimitate. Adunarea alege 
Marele Sfat Naţional  Român, 
cuprinzând 250 de membri.

[ Se naşte LUDMILA 
GHIŢESCU (m. 1991) poetă, 
prozatoare.

1919 - Deschiderea primei 
stagiuni a teatrului Naţional 
din Cluj (cu spectacolul cou-
pé “Se face ziuă” şi “Poemul 
Unirii”, de Zaharia Bârsan - 
primul director al teatrului. 

1922  - Îşi începe activita-
tea Uniunea Internaţională 
a Căilor Ferate, cu sediul la 
Paris. (România, membru 
fondator).

1931 - Se naşte ION 
(JONNY) RĂDUCANU, instru-
mentist, orchestrator, com-
pozitor.

1934 [ Se naşte FLORENŢA 
ALBU, poetă, autoare de litera-
tură pentru copii, laureată cu 
Premiul Asociaţiei Scriitorilor 
din Bucureşti (1980).

[ Se naşte PLATON 
PARDĂU (m.2002), prozator, 
poet, ziarist.

[ Se naşte ŞTEFAN RADOF, 
actor de teatru şi film, poet, 
scenarist, publicist.

1946 - Regele Mihai I 
deschide personal, printr-
un mesaj oficial, lucrările 
Parlamentului unicameral, 
constituit în urma alegerilor 
din 19 noiembrie.

1948 - Încetează din viaţă 
MIHAIL CHIRNOAGĂ (n.1913), 
prozator, critic.

1959 - A fost încheiat 
Tratatul Antarcticii, care sta-
bilea statutul internaţional al 
continentului Antartica (Intră 
în vigoare la 23 iunie 1961).

1960  - Încetează din via-
ţă ION VASILESCU (n. 1908), 
compozitor, dirijor, profesor.

1961 - Adunarea Generală 
a ONU alege România ca 
membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate, pe 
termen de un an.

1977  - Încetează din viaţă 
PETRE CONSTANTINESCU-
IAŞI (n. 1892), istoric, membru 
al Academiei Române.

1981 - Încetează din viaţă  
PETRE BOTEZATU  (n. 1911), 
filosof, eseist, membru co-
respondent al Academiei 
Române. 

1991 - Începe să emită 
Radio Galaţi. Continuă să 
emită.

1998 - Se inaugurează, la 
Bucureşti, în Piaţa Senatului, 
monumentul dedicat marelui 
om politic Iuliu Maniu.

1999 - Se inaugurează, la 
Dubai, Emiratele Arabe Unite, 
hotelul «Burj al-Arab», cel mai 
înalt din lume (321 m).

]
- Aş vrea să văd lumea măcar câ-

teva ore prin creierul unui urangu-
tan.

- Şi ce te împiedică?

Se taie vinetele rotocoale de 
grosimea unui deget, se sărea-
ză şi se lasă să se scurgă timp 
de o oră. Se stoarce bine fieca-
re rotocol cu mâna, se şterge 
cu un şervet uscat şi se prăjeşte 
pe ambele părţi în ulei. După ce 

toate rotocoalele au fost prăjite 
şi s-au răcit, se aşază în borcane 
mici (vinetele dintr-un borcan să 
fie suficiente pentru prepararea 
unei mâncări) borcanul rămâ-
nând gol de 2-3 degete. Se toar-
nă deasupra bulion subţire cât să 

le acopere, se capsează şi se fierb 
în baie de apă 25 min. Se lasă să 
se răcească în apa în care au fiert. 
Se păstrează la loc răcoros.

Zeni

Central: “15”. Orele 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
Republica: O altă viaţă.  Orele 13,00; 15,00; 17,15; 19,30.
Ţiglina: Dl şi dna Smith (S.U.A. 2005). Acţiune. Regia: Doug Liman. 

Cu: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody. Orele: 13,00, 
15,15, 17,30, 19,30. 

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Fecioarã
23 august ‑ 21 septembrie

Balanþã
22 septembrie ‑ 22 octombrie

Scorpion
23 octombrie ‑ 21 noiembrie

Proaspăt căsătorita Christina 
Aguilera se gândeşte serios să 
renunţe la numele ce i-a adus 
celebritatea şi să devină Maria 
Bratman. Vedeta, care s-a căsă-
torit pe 19 noiembrie cu Jordan 
Bratman, îşi va schimba nu-
mele din considerente legale. 
"Profesional, probabil voi fi în-
totdeauna Christina Aguilera, 
însă mă gândesc să schimb nişte 
chestii legale, şi m-am oprit la 
al doilea nume al meu, Maria, şi 
la numele lui de familie", a spus 
solista. În acelaşi timp, doam-
na Maria Bratman îşi doreşte să 
devină cât mai curând mămică, 

Frumoasa şi... valetul
Un fost valet la palatul princiar din Monaco, care are 30 de ani, a fost con-

damnat la opt zile de închisoare pentru că i-a trimis 25 de SMS-uri cu cono-
taţii romantice prinţesei Stephanie de Monaco. Prinţesa a depus o plângere 
la tribunalul din Monaco, fără a se constitui însă parte civilă în cadrul proce-
sului. Cele 25 de SMS-uri nu includeau "propuneri indecente", însă emanau 
o stare de "delir amoros", a declarat procurorul Stephanie Vikstrom. Prinţesa 
a primit cele 25 de mesaje text în perioada decembrie 2004 - iulie 2005.

Mediafax / C.C.

Femeile care îşi alăptează 
copilul la sân timp de cel puţin 
şase luni prezintă riscuri mai 
mici să dezvolte în următorii 15 
ani forma cea mai răspândită a 
diabetului, potrivit unui studiu 
publicat miercuri de Journal of 
the American Medical Association 
(JAMA). Studiile anterioare au 
sugerat deja o toleranţă la glu-
coză mai mare la femeile care îşi 
alăptează copiii.

Până în prezent nu a putut fi 

Stăpânul inelelor: 
Cele două turnuri 

(aventură fantastică, SUA/Noua 
Zeelandă)

Pro TV, ora 20,30
Cu: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo 

Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler, 
Orlando Bloom. Titlu original: The 
Lord of the Rings: The Two Towers

ca inelul în focul din Mordor. 
Pe drum îl întâlnesc pe Gollum, 
creatura ce-şi doreşte încă po-
sesia Nepreţuitului. Acesta îi că-
lăuzeşte pe drumuri neştiute şi 
nebătute de picior de om până 

în faţa înfiorătoarei porţi negre 
a Stăpânului Întunericului. Însă 
cea mai bună veste este că Albul 
Gandalf trăieşte! Bătălia Binelui 
poate să înceapă.

Magnificul 
(comedie, Franţa/Italia, 

1973) Naţional TV, ora 0,30
Cu: Jean-Paul Belmondo, Jacqueline 
Bisset. Titlu original: Le magnifique

Francois îşi imaginează că este persona-
jul principal al cărţilor sale, adică Bob Saint 
Clar, un agent secret cu performanţe uimi-
toare şi cu mare trecere la femei. Imaginea 
idilică însă, începe să se estompeze atunci 
când face cunoştinţă cu vecina sa foarte 
frumoasă, Christine...

Fălci II 
(horror, SUA, 1978)

ProCinema, ora 22,00
Cu: Roy Scheider, Lorraine Gary, 

Murray Hamilton. 
Titlu original: Jaws 2

Micuţa staţiune din oraşul Amity trece 
printr-o perioadă foarte grea din punct 
de vedere financiar după ce în urmă cu 
patru ani au existat câteva exemplare 
de rechini foarte periculoşi care au făcut 
victime în rândul turiştilor sosiţi în vacan-
ţă. Dar numărul victimelor nu se opreşte 
aici. 

Spaţiul virtual
 

(SF, SUA, 1993)
TVR 2, ora 23,45

Cu: James Belushi, Dana Delany, Robert Loggia, 
Kim Cattrall. 

Titlu original: Wild Palms

Los Angeles 2007. Harry Wykoff (James Belushi) 
avocat şi familist convins, acceptă o funcţie de condu-
cere în cadrul unei gigantice companii de televiziune. 
Aceasta este promotoarea unei noi tehnologii, prin 
care programele tv sunt proiectate sub formă de ho-
lograme tridimensionale în casele din toată lumea. Dar 
nu orice nouă tehnologie este benefică. Mai ales dacă 
scopul acesteia este lobotomizarea întregii populaţii...

Povestea lui Alan Freed
 (dramă, SUA, 1999)
Hallmark, ora 21,15

Cu: Judd Nelson, Mädchen Amick, Paula Abdul. 
Titlu original: 

Mr. Rock 'n' Roll: The Alan Freed Story

Dinamicul DJ Alan Freed a produs o adevărată re-
voluţie în muzica uşoară. Freed, care a căpătat supra-
numele "Domnul Rock 'N' Roll", s-a luptat pentru a de-
păşi barierele rasiale care făceau ca muzica rhythm and 
blues, numită şi "muzică de rasă", să nu fie acceptată de 
"lumea bună". 

Vinete pentru musaca

Aguilera 
va renunţa 
la numele ei
] În favoarea celui 
al soţului său

ea propunându-şi să "treacă la 
treabă" imediat ce aglomerata 
sa agendă i-o va permite. "Ne 
dorim din tot sufletul să avem 
copii. Cred că vom «trece la trea-
bă», după ce terminăm viitorul 
meu turneu mondial şi aştept cu 
foarte multă nerăbdare momen-
tul", a spus Aguilera.

Click News / C.C.

Alăptarea 
reduce riscul 

apariţiei diabetului
precizată legătura directă dintre 
durata de alăptare şi reduce-
rea riscului apariţiei diabetului 
zaharat tip 2. Cercetătorii de la 
Universitatea Brigham şi Şcoala 
Medicală Harvard au analizat 
două grupe de paciente, inclu-
zând câte 83.585 şi 73.418 de 
femei care au născut.

Rezultatele arată că alăptarea, 
în cazul femeilor care au născut 
în ultimii 15 ani, a redus riscul 
dezvoltării unui diabet de tip 2 
cu 15 la sută pentru cele două 
grupe. În schimb, statisticile nu 
au pus în evidenţă diminuarea 
riscului de diabet la femeile care 
au născut cu mai mult de 15 ani 
în urmă. În studiul lor, cercetăto-
rii au ţinut cont de factorii care 
favorizează apariţia diabetului, 
precum excesul în greutate, lip-
sa exerciţiilor fizice şi un regim 
alimentar prea bogat.

P.P. 

]
- Încearcă să defineşti politica.
- Păi, nu e decât o maşinărie de făcut 

ceaţă.

]
- Crezi în puterea dragostei?
- O, da! Uite-o pe Gina. L-a iubit atât 

de mult pe soţul ei că şi acum, la zece ani 
după ce s-au despărţit ea continuă să nas-
că prunci.

7,00 Ora 7 dimineaţa; 9,00  
Prim-plan; 9,30  Ediţie specia-
lă (r); 10,00  Prima pagină; 10,10 
Spectacol Sărbătorile Galaţiului; 
11,00 Prim-plan; 11,05 Prima pa-
gină; 11,30 Spectacol Sărbătorile 
Galaţiului;  13,00  Prim-plan; 
13,10  Prima pagină; 13,25  
Sărbătorile Galaţiului;  14,00 
Emisiune D.W.; 14,30 Camera de 
râs; 14,50 Prima pagină; 15,00 
Prim-plan; 15,30 Sărbătorile 
Galaţiului; 16,00  Prim-plan; 
16,05  Prima pagină; 16,20 
Cartea profului de română; 
16,30 Sărbătorile Galaţiului  
17,00  Prim-plan; 17,10 1 Club 21; 
18,00 Prim-plan; 18,05 Emisiune 

7,00  Ora 7 dimineaţa; 18,30  
Prim-plan; 22,45 Prim-plan.

D.W.; 18,30  Prim-plan; 19,00 
Oraşul meu; 19,30 Ediţie spe-
cială; 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.

Munciţi din greu, dar rezul-
tatele întârzie. Asta n-ar trebui 
să vă înfrâneze elanul. Puteţi 
totuşi s-o lăsaţi mai moale. 

Faceţi eforturi să fiţi înţe-
les/easă exact, dar vi se pare 
că nimeni nu bagă de seamă 
strădania dvs. Prea multă vor-
băraie. 

Cineva nu se lasă până 
când nu obţine o promisiune 
fermă de la dvs. Nu vă convi-
ne, dar nu puteţi da înapoi.

Demostraţiile de talent pe 
care le faceţi vă obosesc şi nici 
nu vă mai lasă nici o clipă libe-
ră. Acum chiar exgeraţi.

 Vă daţi seama că nu v-aţi 
înşelat nici un moment când 
v-aţi făcut o impresie bună 
despre o persoană de sex 
opus.

Jucaţi tare ori de câte ori 
aveţi ocazia. Este cea mai bună 
strategie, mai ales pentru că 
dvs. ştiţi exact ce atitudine vă 
trebuie.

Originalitatea dvs. este 
apreciată la scară largă, cu 
atât mai mult cu cât păreţi în-
totdeauna neobosit/ă.

 Remarcile răutăcioase 
nu fac decât să vă monteze. 
Sunteţi pregătit/ă să arătaţi că 
nu sunteţi un nimeni.

Simţiţi puţină invidie şi în-
cepe să vă pară rău în clipa ur-
mătoare. Nu sunteţi obişnuită 
cu asemenea atitudini.  

 Sunteţi puţin complexat/ă 
de faptul că alţii se descurcă 
mai bine decât dvs., deşi con-
diţiile sunt absolut aceleaşi. 

Primiţi o sumă importantă 
şi  vă  puteţi  declara mulţu-
mit/ă de cât de mult realizaţi. 
Aveţi în ce să investiţi.

Sunteţi mai calculat/ă de-
cât de obicei. Unii nu suportă 
să vă ştie de neatacat şi din 
această cauză vă zgândăre 
continuu.

Casandra
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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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DreSUră De PUriCi.   Una dintre cele mai aprecia-
te artiste de circ din Mexic, Fernanda Cardoso, se ocupă cu 
dresura de purici! Ei sunt capabili de lucruri uimitoare, putând 
să meargă de-a lungul unei aţe, ca acrobaţii, să „înoate” sau 
să se... dueleze cu săbii făcute din şpan de oţel.  Desigur, cei 
mai talentaţi sunt premiaţi de dresoare, dar nu cu zaharicale, 
precum alţi „colegi”, ci cu porţii zdravene de...  picături  de 
sânge, din care să se înfrupte în voie! 

aTenţie, ŞOFeri!   Potrivit unui studiu recent, unul 
din cinci şoferi britanici a recunoscut că privirea i-a fost cap-
tată de posterele cu femei sexy instalate pe marginea şose-
lelor, cum este cazul Evei Herzigova în reclamele la sutienul 
Wonderbra. În ceea ce le priveşte pe femei, numai una din 
zece  respondente a declarat că atenţia i-a fost atrasă de băr-
baţi-manechin semidezbrăcaţi. Realizat de Privilege Insurance, 
studiul explică faptul că la o viteză de 95 de kilometri pe oră, 
cinci secunde de neatenţie echivalează cu traversarea pe lun-
gime a unui teren de fotbal, în viraje necontrolate...

aCUPUnCTUră la găini.   Ouăle de găină ob-
ţinute la o fermă avicolă chineză au crescut în greutate cu 
cinci grame fiecare, după ce specialiştii au aplicat orătăniilor 
cu pricina un tratament pe bază de acupunctură. Ca urmare, 
au scăzut şi cazurile de îmbolnăvire, gripa aviară ocolindu-le.  
Acum,  chinezii pun la punct un program naţional, pentru 
generalizarea metodei. 

Un SFaT bUn. În tratamentul ulcerului şi gastritei se 
recomandă pulberea de ghindă, câte o linguriţă, de două ori 
pe zi, între mese sau atunci când apar dureri, pe stomacul 
gol. 

Confuzie 
generală
Jucător pe 
poante

Soluţiile jocurilor publicate în ziarul de ieri.
Dă‑i cu şpriţul: MAHMUREALA; APA; PORTER; R; LB; SORIC; ALBITURI; A; SOARE; IBIS; CC; TAP; UN; HAN; 

SCOTCH; ILIAC; CEAI; N; SC; CA; SA; OTETIT; GAT.
Fotbalist român: G; S; R; PILOTAJ; CALOTA; C; MARINAR; POLIPI; TRI; NOROCI; IS; SOC; PENE; T; TARE; 

SPRE; MATASA; IO; TA; CULCAT; CIRCULA; TO; IAR; ATLAS.

Ţăţoi şi ţoape
Încă de pe vremea când 

făcea şpagatul pe două 
scaune, supravegheat atent 
de mămoasa Teo, Mircea 
Badea avea crize grave de 
personalitate şi ego‑ul său 
se răzvrătea. Noroc că Teo, 
izvor inepuizabil de umor 
de  bună calitate, reuşea să‑l 
ţină sub control. Dacă Teo a 
reuşit să se menţină cu brio 
în vârful clasamentului ce‑
lor mai buni prezentatori, 
Badea a eşuat lamentabil, 
pe la televiziuni obscure, 
pentru ca acum să prezinte 
la ore mici „În gura presei”. 
Este, de fapt, o parodie de re‑
vistă a presei în care Badea, 
asemenea unui ţăţoi, îşi dă 
cu presupusul şi se întreabă 
retoric şi inutil despre tot şi 
toate, face poante răsuflate 
şi râde singur. Dar la ceea 
ce s‑a petrecut miercuri di‑
mineaţă nu mă aşteptam în 
veci! Mirciulică s‑a apucat să 
dea de toţi pereţii cu autorul 
unui articol care îl lua peste 
picior. În speţă, redactorul 
cu pricina îi recomanda căl‑
duros lui Badea dicţionarul, 
pe motiv că folosise cândva 
cuvântul „rezolvitor” în loc 
de „rezolvator”. Mircea: „Măi 
imbecilule, măi dobitocule, 
mă băiatule, fetiţă pentru 
matematicieni e un termen 
foarte funcţional! Măi dobi‑
tocule!”. În furia dezlănţuită, 
Badea a comis printre insul‑
te şi un agramatism! Mircică 
a avut ceva de zis şi despre 
redactorul‑şef al revistei 
„ăla pufos, aşa, cu tremurici 
pe el! Nici despre femei nu 
pot să vorbesc cu el că am 
senzaţia că e virgin. Eu dau 
meditaţii doar contra cost şi 
nu cred că are bani!”. Dacă 
a ajuns să‑i reproşeze cuiva 
lipsa de experienţă intimă, 
nu putem concluziona de‑
cât că Badea gândeşte şi 
face emisiuni cu... cel mai 
experimentat organ pe care 
îl are! Cel intim! [ Antena 1 
s‑a apucat să‑i numere pipi‑
ţele lui Irinel Columbeanu. 
Cea mai nouă „achiziţie” 
columbeană este o fătucă 
manechină de 17 primă‑
veri, top model România 
2005. Invitată la Naşul, la B1 
Tv, păpuşica s‑a dovedit a 
fi doar un monument de... 
frumuseţe... şi atât, cu tot 
atâta personalitate şi ambâţ 
cât o ţopică ajunsă la casă 
mare care le dă cu tifla ţă‑
ţicilor rămase la coada cra‑
tiţei! Fătuca a stat aninată 
de toarta Irinelului toată 
emisiunea. Ne întrebăm şi 
noi precum Antena 1 cât 
va dura iubirea, deoarece 
concursuri de miss se ţin şi 
în 2007. 

Aflată la cea de‑a doua edi‑
ţie, adăugită şi revizuită, lucra‑
rea, elaborată de un colectiv de 
autori (coordonator prof.univ.
dr. Adrian  Georgescu)  se   în‑
scrie "...pe linia cunoscută a unui 
ghid cu preponderenţă practică, 
scris într‑un stil concis şi sobru". 
Noutatea acestei ediţii constă 
în faptul că au fost cooptaţi noi 
autori, că au fost adăugate noi 
capitole ‑ ce răspund nevoilor 
curente, de zi cu zi, ale celor 
pentru care a fost scrisă: studen‑
ţi, rezidenţi, medici de familie, 
specialişti în pediatrie ş.a. 

Lucrarea de deschide cu un 
preambul: "Aspecte sociale ale 
pediatriei. În continuare, conţi‑
nutul este structurat în capitole‑
le: [ Aspecte ale creşterii şi dez‑
voltării [ Alimentaţia sugarului 

a examenelor şi concursurilor; 
Doze de medicamente utilizate 
în practica pediatrică).

Se poate procura de la 
Librăria „Costache Negri” (str. 
Domnească nr. 27), cu 50,00 
(500.000) lei.

Virgil Guruianu

* Bucureşti, Editura All, 2005. 
880 p

Ştiaţi că ...
… în România trăiesc aproximativ 73.000 de persoane cu handicap 

locomotor, iar aproximativ 400 de români suferă anual accidente grave 
care îi imobilizează la pat? Fundaţia "Motivation România" a estimat că 
numai în sud‑estul Europei trăiesc peste 200.000 de potenţiali utilizatori 
de fotolii rulante. 

P.P. 

Stigmate de Zea mays (măta‑
se de porumb) conţine flavone, 
saponine, săruri minerale (siliciu 
şi potasiu). 

Se face infuzie din două lin‑
guri de produs la 250 ml de apă 
clocotită. Se beau 2‑3 căni pe zi. 

Indicaţii terapeutice: adjuvant 
în afecţiuni cardiace şi urinare, 

amigdalită, ascită, colică renală, 
edeme de diferite etiologii, me‑
troragii, nefrite, pleurezii, obezi‑
tate, afecţiuni ale vezicii biliare şi 
urinare. 

Contraindicaţii: nu se cunosc. 

G.C.

ORIZONTAL: 1) Ploaie amestecată cu zăpadă. 2) Gheaţă 
(2 cuv.) – Aflate în căsuţă! 3) Recuzită pentru barba lui Moş 
Crăciun – A se înzăpezi pe uliţă. 4) A scoate puţin capul – 
Arbuşti ornamentali exotici cu flori roşii sau albe. 5) Acoperit 
cu zăpadă – Omul crestelor înzăpezite. 6) Locul cel mai plăcut 
de stat la gura sobei – Sloiuri de gheaţă, care plutesc pe ape. 
7) Placat din spate! – Se înroşesc la fiert. 8) Aglomerări citadi‑
ne – Ger… mic! 9) Nu au după ce bea apă – Înhămat la sania 
lui Moş Crăciun. 10) Barză de pe Nil – Spaţiu extraconjugal.

VERTICAL: 1) Avalanşă de zăpadă – Se crapă iarna de căl‑
dură. 2) Una căreia îi tot ninge şi plouă – Primele la alfabet! 
3) Sportivi pe luciul gheţii. 4) Rotat la mijloc! – Scos în lături! 
– Exprimare a veseliei. 5) Încep vacanţa… la vară! – Par în vie. 
6) Colindători mascaţi de Crăciun – Continentul galben. 7) 
Cuvinte legate de un subiect precis. 8) Animalele zăpezilor 
nordice, cu coarnele ca nişte lopeţi ‑ Răcit la cap! 9) Unităţi 
de măsură a forţei – Frig de crapă pietrele. 10) Făcute… din 
clănţănitul dinţilor, pe un ger năprasnic – Sezonul zăpezilor.

Dicţionar:OTA.
Mihai Gherasim

E IARNĂ IAR...

Viraje 
necontrolate

Sănătate 
într-o ceaşcă

Ceai de mătase 
de porumb 

O carte pentru fiecare

Compendiu 
de pediatrie*

[ Malnutriţia protein‑calorică 
[ Rahitismul carenţial comun [ 
Neonatologie [ Aparatul respi‑
rator [ Aparatul cardiovascular 
[ Aparatul digestiv [ Aparatul 
urinar [ Boli de sânge [ 
Sistemul nervos [ Reumatologie 
[ Metabolism [ Oncologie pe‑
diatrică [ Urgenţe [ Diverse 
(Abordarea copilului febril; 
Programul naţional român de 
imunizări; Perioada de incubaţie 
a bolilor infecto‑contagioase; 
Eozinofilia ‑ cauze; Canulaţia in‑
traosoasă; Repere ecografice 
în pediatrie; Particularităţi de 
îngrijire a copilului cu îngrijiri 
speciale; Sedarea şi analgezia 
procedurală în pediatrie; Valori 
normale ale unor investigaţii 
de laborator; Schemă de pre‑
zentare pentru „proba clinică” 

Gh. Gurău

Dubluri La gura 
sobei (pl.)
A duce 
mult şi bine 
(fem.)

Tragere în 
fire
Hrană de la 
centru!

Negru la 
faţă!

Mortale
A face 
autostopul

Monologuri 
în surdină
Sunt de 
apreciat

Poziţia de 
drepţi
Tabloul 
sfânt

Aflată în 
poziţie de 
suspendare

Cură la 
Amara!
Sesiuni!

Loc de 
tragere
Maşină din 
Maroc!

Repriză la 
fileu
Cap de 
păpuşă!

Baci!
Ridicat în 
cap!

Pistă!
Culoare de 
blană

Singură!
Cusut pe 
margini

Masă de 
vânzare
Călcată de 
tanc

Trai în 
stradă!
Nume 
masculin

Domol
Coloană

Luat la 
centru!
Prinse în 
horă!

Scrisoare, 
bilet (rar.)
Un număr 
de cercuri

Cârpit
Raci!

Dă culoare 
ochilor A da greş

În următoarele 24 de ore, vremea se 
va menţine închisă, iar local va ploua 
în cea mai mare parte a intervalului. 
Pe fondul unui cer în general acope‑
rit, vântul va sufla moderat, din sector 
nordic şi nord‑vestic, cu viteze de 10‑
25 km/h. Temperatura maximă va fi 
cuprinsă între 6 şi 8°C, în timp ce mi‑
nima se va situa, în cursul nopţii, între 
1 şi 3°C (informaţii preluate din surse 
on‑line).Ar
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Mihai Costache
redactie@viata‑libera.galati.ro

Divorţul este un moment di‑
ficil în viaţa unui om. Geta şi Dan 
au ajuns în faţa instanţei pentru 
a divorţa dintr‑un motiv foarte 
ciudat. În urmă cu patru luni de 
zile a început scandalul în familia 
celor doi. Motivul? Femeia a vrut 
să diversifice viaţa sexuală, care, 
după câte susţine ea, a ajuns să 
fie foarte monotonă.

În consecinţă, a vrut să prac‑
tice, cu soţul, sex oral. De aici au 
început problemele. Scandaluri, 
păreri contradictorii, suspiciuni, 
toate au dus la un singur final: 
divorţul dintre cei doi. În scenă 
a apărut şi un presupus amant. 
„De unde a învăţat ea acest lu‑
cru? Cu siguranţă are un amant, 
altfel, de unde ar şti ea ce şi cum 
înseamnă acest lucru?”, se în‑
treba în faţa instanţei soţul, cel 
care, de fapt, a înaintat acţiunea 
de divorţ. 

Femeia, destul de mirată că 
soţul ei nu ştie amănunte de‑
spre acest subiect, a încercat să 
se apere, aducând fel de fel de 
argumente. „Până şi ăştia mici 
ştiu ce înseamnă. Dacă eu sunt 
de la ţară asta nu înseamnă că 
nu trebuie să ştiu. Şi ce dacă 
până acum nu am adus în discu‑
ţie acest lucru? Ce dacă ştiu aşa 
ceva înseamnă, neapărat, că am 
un amant, aşa cum susţine soţul 
meu? Eu urăsc monotonia şi de 
aceea am vrut să îi fac o surpriză 
soţului meu. Dar se pare că nu 
mi‑a reuşit”. 

De la surpriza pe care a vrut 
să i‑o facă soţului, Geta s‑a ales 
cu surpriza unui proces de di‑
vorţ şi cu o familie destrămată. 
„Bine că s‑a întâmplat acum. Şi 
nu mai târziu când apăreau şi 
copiii. Măcar ştiu ce soţie mi‑am 
ales. Avea dreptate mama când 
spunea că nu e femeie de casă”, 
a afirmat în declaraţia dată în in‑
stanţă, bărbatul.   

Să înţelegem că şi soacra a 
avut o contribuţie la acest di‑
vorţ? E posibil să existe şi alte 
motive, dar divorţul a început 
din cauza mai sus menţionată. 

Teodora Miron 

Monotonia bat‑o vina!

O surpriză cu... 
divorţ

Lovitura de graţie dată cerşetorilor
Autorităţile din oraşul indonezian Palembang au adoptat o nouă 
reglementare prin care persoanele care dau pomană cerşetorilor din 
intersecţii sunt sancţionate cu o amendă de cinci milioane de rupii 
(500 de dolari). Noua măsură are drept scop eliberarea intersecţiilor 
de cerşetori şi de vânzători ambulanţi. Amenda ar putea fi înlocuită 
cu trei luni de închisoare. Responsabilul i‑a sfătuit pe donatori să 
ofere ajutorul lor orfelinatelor, azilurilor şi organizaţiilor caritabile.

Click News / C.C.

Vând închisoare, confort asigurat
O închisoare din Huntsville, statul american Missouri a fost scoasă 

la licitaţie pe deja celebrul site eBay. Preţul de plecare a licitaţiei este 
de 32.000 de dolari. De menţionat că imobilul va fi cedat fără deţinu‑
ţii găzduiţi actualmente în penitenciar. Autorităţile locale au decis să 
cedeze celui mai bun ofertant clădirea cu două etaje, care de peste 
100 de ani a fost “casa” infractorilor. Din 1989, închisoarea a fost di‑
vizată în două unităţi. La etajul superior, cu bucătărie şi baie, locuia 
şeriful, iar la cel inferior se aflau infractorii.

Click News / C.C.

După ce preşedintele Statelor 
Unite ale Americii, George W. 
Bush, a gratinat curcani de Ziua 
Recunoştinţei, este rândul pri‑
mei doamne să intre în scenă cu 
ocazia apropierii sărbătorilor de 

iarnă. Laura Bush a adus luni la 
Casa Albă un pom  de  Crăciun 
înalt de 5,6 metri, ce va fi ampla‑
sat în Salonul Albastru al reşe‑
dinţei prezidenţiale. Laura a su‑
pravegheat cu atenţie transpor‑

tul imensului brad. “Spiriduşii lui 
Moş Crăciun sunt aici şi se ocupă 
cu decorarea Casei Albe”, a de‑
clarat prima doamnă a Statelor 
Unite ale Americii.

Cântăreţul britanic George 
Michael a anunţat, marţi, la 
Londra, că se va căsători cu iu‑
bitul lui cu care are o relaţie 
de mai mulţi ani, Kenny Goss. 
Fostul solist al trupei Wham!, în 
vârstă de 41 de ani, a declarat 
că ceremonia va avea loc fără 
îndoială la începutul anului vii‑
tor. Începând din 21 decembrie, 

cuplurile homosexuale vor avea 
dreptul să se căsătorească în 
Marea Britanie, iar Elton John 
a anunţat deja că se va căsă‑
tori chiar la această dată. El se 
va căsători cu iubitul lui, David 
Furnish, cu care are o relaţie de 
12 ani. 

Mediafax / C.C.

Ghici cine a sosit 
la Casa Albă?

Click News / C.C.

Căsătorii 
mondenePen’că România a fost cuminte, anul ăsta a primit un cadou de 

excepţie. Din partea presei. Respiraţi uşuraţi şi ziceţi săru’mâna, 
desfaceţi panglica şi… iată… cadoul – am scăpat de un politician. 
De Miron Mitrea. Odată cu el, bănuiesc că o să ne cadă‑n cap şi o 
aripioară sau mai degrabă o pulpă din PSD. 

Faza cu manevra de pe internet este cumplită. Mitrea se stra‑
tegia pe messenger, în marea de internet, cu un pseudonim de 
serviciu mironmitrea. Măcar în scris, e legat. Şi vroia să‑l ardă pe 
Băsescu, lansând în presa mare, printr‑un terţ din presa mică, şti‑
rea că Băsescu ar fi mason de spiţa 14. În cazul lui Miron Mitrea, 
cre’ că  putem  să  o  cântăm pe aia cu “mai întoarce, Doamne, 
roa taaaa … “.

Deducţii: [Miron Mitrea are credibilitate zero. [PSD are cre‑
dibilitate zero.  [Dan Nica trebuie penalizat că nu l‑a educat IT pe 
Miron Mitrea.  [PSD, având credibilitate zero, poa’ să zică despre 
oricine că e orice şi nimeni nu va asculta bună vreme de acum în‑
colo. Chiar dacă vor avea dreptate.  [În urma acestui eveniment, 
Alianţa nu va câştiga niciun vot.  [ Nici PSD nu va pierde prea 
multe. Umblă vorba că ţăranul nu ştie nici ce e şofranul, darămite 
messengeru’.  [Miron Mitrea umblă legat pe net, deşi am auzit 
că a fost, cândva, despărţit.  [Traian Băsescu rămâne ăl drept, 
deştept, tuns.  [ Tăriceanu, nu. PNL nu. PD nu prea.  [Miron 
Mitrea o întoarce ca la Ploieşti.

Iar noi, de ziua noastră, iaca ce pleaşcă am primit. 
În loc să ne vedem de sărbătoare, de defilări, de beţie şi de gân‑

dit liber, stăm bucuroşi că am primit o petardă, acu’ când guvernul 
a interzis pocnitorile. Pocniturile, nu.

Cert e că, de 1 decembrie, premierul Tăriceanu se duce la Alba 
Iulia iar Traian Băsescu face manifestaţia la Bucureşti. Clar. E ceva 
în neregulă cu oamenii ăştia. Mergând la Alba Iulia, Tăriceanu 
parcă doarme pe canapea iar Băsescu rămâne singur în dormitor, 
cu părul pe bigudiuri. Şi nu mă abţin să observ că aniversăm, cu 
ocazia a 87 de ani de unitate naţională, primul an de dezbinare 
guvernamentală.

Hai să trăim şi să ne pricopsim!

Manivrelu’
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