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să ştii ce este adevărat.”

Franklin D. Roosevelt 
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la ora la care scriu aceste rânduri, pe străzi 
încă circulă maşinile pline cu promisiuni. 
la megafon se citesc proiecte şi se spune 

trecătorilor care mai au urechi de auzit cum se vor 
face unele şi altele prin oraş sau prin judeţ. Zgomotul 
electoral este unul de fond pentru lectura similară. În 
paginile ziarului de ieri erau numeroase sondaje, unele 
cu precizarea cui le‑a făcut, altele pur şi simplu sub 
semnul electoral al unui partid sau altul, dar care nu 
se aseamănă de nici un fel. Este şi firesc, ce‑ar fi să 
publicăm doar un singur sondaj, al unui institut abilitat 
şi să ne ghidăm după o singură direcţie? nu ar fi asta 
un soi de manipulare a electoratului?  aşa, avem 
posibilitatea comparaţiei, a analizei personale şi chiar 
a mediei aritmetice între procentele care ne sunt puse 
la dispoziţie. Pe hol, colegii mei fac analiza zvonurilor 
de campanie şi cântăresc cât zahăr, ulei, peşte sau 
bani s‑ar fi vehiculat, cel puţin la nivel de bârfă, prin 
localităţile judeţului galaţi. o adunare minuţioasă a 
„tehnicilor de convingere” din campanie sau a celor de 
fraudare a alegerilor de duminică te duce cu gândul că 
doar practica îndelungată îi poate face pe unii atât de 
bine cunoscători ai unor metode pentru care îi acuză 
pe alţii. Cine pe cine să mai creadă? E o luptă şi fiecare 

a luptat cum s‑a priceput mai bine, chiar dacă unele 
bătălii s‑au dat în tradiţia lui nenea iancu. Şi totuşi, 
redacţia, oraşul, judeţul, ţara, lumea au de toate pentru 
toţi. Şi oameni convinşi că deţin adevărul absolut şi că 
opinia lor este singura cale către victorie, şi decişi să 

meargă pe o singură mână şi indecişi care controlează 
atent pulsul celorlalţi, doar‑doar vor găsi argumente cu 
care să se hotărască, şi nepăsători ce îşi văd doar de 
drumul lor, şi pesimişti care nu mai cred în nimic şi 
dezamăgiţi care cer socoteală. Frumuseţea unor alegeri 
democratice stă tocmai în această paletă largă, la noi 
parcă mult prea largă, de opinii. Din acest puzzle 

al reacţiilor pur omeneşti ar trebui să se închege, 
consistent, viitorul nostru. Care este asemenea nouă. 
nu degeaba votăm de Ziua Copiilor, care este pentru 
românii cei atât de majoritar ortodocşi şi Duminica 
orbului. Sărbătorile însă, de amândouă vorbesc, nu 
trebuie luate ad literam. nu e semn de naivitate faptul 
că votăm de 1 iunie, pentru că pruncii chiar sunt, sau 
ar trebui să fie, cu viitorul lor cu tot,  preocuparea 
noastră, a tuturor. Şi pentru ei votăm. Care ne vom 
duce la vot. iar Duminica orbului este cea care ne 
aminteşte de minunea regăsirii luminii ochilor. Şi ce 
altă lumină mai puternică poate izvorî, pentru văzători, 
în această zi, decât cea din interiorul lor, cea a minţii, 
a raţiunii, a deciziilor corecte, argumentate, bazate pe 
dovezi şi fapte. Dacă cineva spune că lucrurile nu s‑au 
potrivit bine, indiferent cât de debusolat, lehămesit şi 
neîncrezător mai poate fi încă românul cel păţit în două 
decenii de democraţie, atunci probabil că echilibrul 
dorit de noi nu se va instala prea curând. Însă dreptul 
de a vota, de a încerca să fii parte la decizia care va 
influenţa următorii patru ani este un drept pe care nu 
vi‑l poate lua nimeni. Veţi uza sau nu de el, după voinţa 
şi conştiinţa fiecăruia. Vă pun însă o întrebare: dacă nu 
jucaţi la loto, vă puteţi aştepta la vreun câştig?

Dreptul
la lumină 
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”Relaxare, sănătate şi fericire” la  priză 

Coadă la masaj gratuit
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De 1 Iunie, e şi sărbătoarea lor,
a copiilor cu nevoi speciale

„În genunchi în faţa pruncilor”

Fedea cazangiul
şi Frăguţa lui

Patru fetiţe nebotezate

[ „Cumătru ca dom' Vasile, din Brăila, nu mai găsim...”

[ La Grădiniţa Andiana din Cudalbi, copiii cu 
dizabilităţi trăiesc într‑o mare familie, de care n‑ar fi 
avut parte fără fundaţia „Inimă de Copil”

[ Adrian şi Simona Dănilă sunt o familie ca oricare 
alta, dar cu o poveste tulburătoare [ Cei doi dascăli 
pun mai presus de orice dragostea pentru copii

FamIlIa/11

maRtoR oculaR/10

[ De câteva zile, o mulţime de pensionari stau la coadă în faţa unei clădiri din vecinătatea sediului 
Romtelecom [ Un întreprinzător îi lasă să probeze gratis un „aparat portabil de termomasaj” [ 
Bătrânii ţopăie ritmic bătând din palme în ritmul muzicii sau îşi fac  masaj la „şale” la lumina 
unor becuri alimentate din carcasa aparatului [ Medicii de la 
Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică nu ne‑au putut da relaţii.

foto Bogdan Codrescu
foto@viata‑libera.ro

În Galaţi
Asediul ţânţarilor 
şi căpuşelor
Fiindcă nu s-a aplicat niciun 
insecticid, iar vegetaţia nu a 
fost tăiată la timp, Galaţiul este 
asediat de ţânţari şi căpuşe.

Accident bizar
Bătălia Opel‑
Mercedes
Într-un accident cel puţin 
ciudat, un Mercedes nou-
nouţ a fost lovit ieri serios de 
un Opel; un şofer a dispărut, 
celălalt nu-şi mai amintea 
nimic. 

Distracţie
Unde ne ducem 
copilul
Pentru cei mai mici cetăţeni, 
duminică nu se votează, ci 
se sărbătoreşte: mai multe 
instituţii organizează petreceri 
special pentru ei.

Pentru brutari
Bani europeni
Gălăţenii care vor să-şi 
dezvolte o afacere deja viabilă 
în domeniul morăritului şi 
panificaţiei pot accesa fonduri 
europene substanţiale.
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Festival de Literatură la Galaţi şi Brăila
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Ediţie aniversară
a ”Serilor Antares”
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A treia promoţie 
de ingineri 
navalişti gălăţeni
Întâlnire 
după jumătate 
de secol

De Ziua Mondială 
Antifumat
Simpozion 
şi salon 
de caricatură

Festivalul „Leonard”
Rahmaninov 
nu candidează 
la alegerile locale!

Examen pe simezele 
Muzeului 
de Artă Vizuală
Tineri şi neliniştiţi 
de artă

Topul preţurilor
Cireşarul începe 
scump
[ Parada fructelor de sezon

Cavadineşti
Şcoala de Arte 
şi Meserii 
se clatină

Pleşa
Casă de 200 de ani

Poveşti de viaţă
Învingători în lupta 
cu destinul

Acord cu UE

Elveţia va deschide 
piaţa muncii 
pentru români

Mâine, alegeri locale

Românii, 
chemaţi la vot

„Previziunile unei participări scăzute m‑au 
îndemnat să fac un apel către români, către 

cetăţeni” a precizat preşedintele Băsescu
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paginã realizatã de

surse: Mediafax, A.M. Press

Preşedintele Traian Băsescu 
a adresat un îndemn către toţi 
românii pentru a merge să vo‑
teze la alegerile locale de mâi‑
ne. „Previziunile unei participări 
scăzute m‑au îndemnat să fac 
un apel către români, către ce‑
tăţeni”, şi‑a explicat Băsescu 
apelul, subliniind că viaţa de zi 
cu zi a comunităţilor şi a fiecă‑
rui cetăţean depinde în primul 
rând de cei aleşi în administraţia 
locală – primari, consilieri locali, 
consilieri judeţeni şi, începând 
de la aceste alegeri, preşedinţii 
de Consilii Judeţene. „De aceea, 
participarea la vot, implicarea în 
decizia asupra celor care ne vor 
conduce, a celor care vor răspun‑
de de calitatea vieţii fiecăruia 
dintre români este esenţială. Nu 
putem să nu ne implicăm în de‑
cizie prin participarea la vot, iar 
pe de altă parte să ne manifes‑
tăm nemulţumirea”, a susţinut 
şeful statului, adăugând că fie‑
care cetăţean are posibilitatea să 
se implice în alegerea acelora pe 
care îi consideră a fi cei mai buni. 

Totodată, Traian Băsescu a amin‑
tit că după ce aproximativ patru 
milioane de cetăţeni au votat 
la referendumul din noiembrie 
2007 pentru introducerea votu‑
lui uninominal, acest model de 
vot va fi aplicat pentru prima 
oară la alegerile de duminică în 
vederea desemnării preşedin‑
ţilor de Consilii Judeţene. „Este 
obligatoriu, pentru a valorifica 
şansa introducerii votului unino‑
minal, să ne şi exercităm dreptul 
de vot. Altfel, introducerea vo‑
tului uninominal nu va duce la o 
îmbunătăţire a calităţii clasei po‑
litice. Românii au pentru prima 
dată posibilitatea să decidă cine 
va fi preşedinte al Consiliului 
Judeţean şi să nu mai fie o nomi‑
nalizare dependentă de înţele‑
gerile dintre partide. Prin parti‑
ciparea la vot, duminică, românii 
vor pune capăt negocierilor în‑
tre partide, care de multe ori au 
fost condiţionate de avantaje”, a 
mai pledat preşedintele pentru 
participarea la vot. Şeful statului 
a arătat că, deşi ziua de duminică 

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a ales din nou, ieri, să 
meargă la biroul de la Palatul 
Victoria cu ajutorul unui mijloc 
de transport neconvenţional. 
De data aceasta, primul ministru 
a ales o bicicletă, economisind 
astfel timp, dar protejând şi me‑
diul. Şeful Executivului este la a 
doua iniţiativă de acest fel, după 
ce, înainte de summitul NATO, a 
renunţat la coloana oficială şi a 
ales să ajungă la Guvern pe un 
moped, fiind escortat numai de 
o maşină de poliţie, care i‑a des‑
chis drumul. Premierul vrea, prin 
gestul său, să demonstreze că se 
pot folosi şi alte căi de transport 
decât maşinile, pentru a se ajun‑
ge la destinaţie.

Persoanele fizice vor putea 
achita, începând cu 1 octombrie, 
impozitele pe veniturile obţinute 
din activităţi comerciale, agrico‑
le, profesii liberale, transferul de 
proprietăţi imobiliare sau salarii 
direct pe internet, prin interme‑
diul cardurilor bancare. Măsura a 
fost aprobată printr‑un ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală (ANAF). 
Iniţial, şeful ANAF, Daniel Chiţoiu, 
estima, în luna februarie, că siste‑
mul de plată on line a impozite‑
lor şi taxelor pentru persoanele 
fizice autorizate şi pentru cei 
care desfăşoară activităţi libera‑
le va fi introdus la 1 iulie. Pentru 

a pregăti sistemul de plată on 
line, ANAF va organiza o licitaţie 
pentru servicii de încasare on 
line a impozitelor şi taxelor, prin 
intermediul cardurilor bancare. 
Contractul va fi încheiat cu un 
singur operator, pe o perioadă 
de trei ani, fiind estimat între 8,03 
milioane lei şi 16,06 milioane lei, 
inclusiv TVA. Firmele interesate 
pot depune ofertele până cel 
mai târziu la 3 iulie, potrivit unui 
anunţ al ANAF. Pentru a participa 
la licitaţie, ofertanţii trebuie să 
aibă o experienţă de minimum 
trei ani, perioadă în care să fi 
deţinut cel puţin trei contracte 
similare. Totodată, investitorii 

trebuie să ateste că înregistrează 
o cifră de afaceri din tranzacţiile 
cu card bancar de minim 2,33 
milioane lei. Criteriul de atribuire 
este oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic, 
în care comisionul pe tranzacţie 
aplicat sumelor plătite de către 
contribuabili are o pondere de 
70 la sută, costurile de instalare, 
configurare 5 la sută, taxele lu‑
nare de 5 la sută, numărul de ti‑
puri de carduri emise sub diverse 
mărci ce pot fi procesate de 10 la 
sută şi câte 5 la sută suportul teh‑
nic prin linie telefonică, respectiv 
prin help on line.

Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) 
s‑a autosesizat cu privire la uci‑
derea comandantului român 
dispărut de la bordul unei nave, 
după ce autorităţile judiciare 
americane au anunţat că au găsit 
pete roşii, ce păreau de sânge, în 
cabina ofiţerului. Autorităţile ju‑
diciare americane au descoperit 
în cabina comandantului român 
al navei „Morning Cloud”, dispă‑
rut în 23 mai, în timp ce ambarca‑
ţiunea se afla în Oceanul Atlantic, 
pete de culoare roşie, ce păreau 

a fi de sânge, anunţă Parchetul 
ICCJ, într‑un comunicat remis 
ieri. Ca urmare, Parchetul s‑a se‑
sizat din oficiu cu privire la comi‑
terea infracţiunii de omor asupra 
românului Iliescu Liviu Iulian şi 
a înaintat Ministerului Justiţiei o 
cerere de comisie rogatorie inter‑
naţională, pentru a fi transmisă 
autorităţilor judiciare americane 
competente care vor efectua ac‑
tele de cercetare penală. De ase‑
menea, un procuror român se va 
deplasa, săptămâna viitoare, în 
Statele Unite ale Americii.

Un copil în vârstă de şase 
ani din municipiul Lupeni 
(Hunedoara) a căzut ieri‑dimi‑
neaţă de la etajul opt al blocului 
în care locuieşte, suferind mai 
multe fracturi, iar poliţiştii au în‑
ceput o anchetă pentru a stabili 
împrejurările în care s‑a produs 
incidentul. În urma primelor cer‑
cetări s‑a stabilit că băieţelul a 
fost lăsat singur în apartament 
de către tatăl său vitreg, care a 
plecat la serviciu de dimineaţă, 
mama acestuia urmând să revină 

acasă după ce muncise în tura de 
noapte. În timpul în care a fost 
lăsat nesupravegheat, copilul 
s‑a urcat pe un scaun şi a căzut 
de la etaj, direct pe caldarâm. 
Potrivit surselor medicale, băia‑
tul a fost internat la Spitalul de 
Urgenţă din Petroşani, la Terapie 
Intensivă, având politraumatism 
prin cădere de la înălţime, re‑
spectiv fractură de femur stâng 
şi drept, fractură femural pari‑
etal stânga şi fractură claviculă 
dreapta.

Cântăreţul Julio Iglesias şi 
Costel Busuioc, supranumit 
“Pavarotti din Carpaţi”, vor con‑
certa împreună în patru mari 
mari oraşe din România, la mij‑
locul lunii iulie, în cadrul unui 
proiect denumit “Artă contra 
drog”, a anunţat ieri Centrul 
Internaţional Antidrog şi pentru 
Drepturile Omului. „Concertele 
vor avea o durată de două ore, 
fiecare artist va interpreta pro‑
priile melodii, însă va exista şi 
un duet. Primul concert va avea 

loc în 14 iulie, la Cluj, al doilea va 
fi în 16 iulie, la Iaşi, urmat de cel 
de la Constanţa, pe 19 iulie şi la 
Braşov, probabil pe 22 iulie. Încă 
mai negociem pentru Braşov, în 
rest totul a fost stabilit”, a de‑
clarat Anghel Stoian, vicepreşe‑
dinte CIADO. El a precizat că, în 
general, concertele se vor desfă‑
şura pe stadioane, iar intrarea va 
fi contra cost, la preţuri care vor 
fi comunicate în cel mult o săp‑
tămână. 

Costel Busuioc, românul care 

a devenit celebru după ce a câş‑
tigat concursul de interpretare 
“Hijos de Babel”, realizat de te‑
leviziunea publică spaniolă, va 
avea un concert pe 29 iunie, la 
Sala Palatului, care urmează lan‑
sării primului său album. Biletele 
pentru concertul din 29 iunie 
vor fi puse în vânzare luni, la 
Magazinul VreauBilet din Unirea 
Shopping Center etajul 2, la Sala 
Palatului, Magazinul Muzica, sau 
se pot face rezervări pe site‑ul 
www.vreaubilet.ro.

Reformă 
consulară 
la MAE

MAE deschide, până la 
sfârşitul anului 2008, trei 
consulate generale (Bilbao, 
Bologna şi Cosenza), două 
consulate (Ciudad Real şi 
Zaragoza) şi nouă birouri 
consulare (Almeria, Bari, 
Cagliari, Genova, Padova, 
Rimini, Trento, Veneţia şi 
Verona), iniţiative ce fac 
parte din reforma consu‑
lară, care are trei direcţii 
principale de acţiune: im‑
plementarea standardelor 
Schengen, profesionali‑
zarea resurselor umane şi 
modernizarea serviciilor 
oferite.

Cu sau fără 
clauză pe 
justiţie

Preşedinta Consiliului 
Superior al Magistraturii 
(CSM), Lidia Bărbulescu, a 
precizat în cadrul unei emi‑
siuni difuzate de postul pu‑
blic de televiziune că nu se 
pune problema – inclusiv 
în cazul activării clauzei de 
salvgardare pe justiţie – ca 
hotărârile instanţelor ro‑
mâneşti să nu mai fie recu‑
noscute în Europa. „Ele vor 
urma procedura judiciară 
a recunoaşterii, aşa cum se 
întâmpla înainte de 2007, 
când România nu era ţară 
membră. Prin urmare, ho‑
tărârile judecătoreşti vor fi 
executate, dar printr‑o re‑
cunoaştere judiciară.

Cu maşina 
pe calea ferată

CFR Călători va lansa un 
serviciu de transport al au‑
toturismelor, destinat că‑
lătorilor care utilizează tre‑
nurile de noapte, urmând 
să fie instalate, la finele 
anului, rampe de încărcare 
şi descărcare în gările din 
Bucureşti, Arad, Constanţa 
şi Oradea. Serviciul se adre‑
sează persoanelor care 
călătoresc în străinătate 
sau în ţară şi au nevoie, la 
destinaţie, de autoturism. 
Compania deţine două va‑
goane modificate pentru 
transportul autoturismelor ‑ 
cu capacităţi de 9, respectiv 
12 maşini ‑ şi intenţionează 
să modernizeze alte 12.

Primul tur 
al localelor
Campania 
electorală, 
la sfârşit

Campania electorală 
pentru alegerile locale 
din 1 iunie s‑a încheiat 
astăzi, la ora 7.00, continu‑
area  propagandei electorale 
după acest termen constitu‑
ind contravenţie, sancţionată 
cu amendă cuprinsă între 
1.400 lei şi 2.000 de lei. 
Conform unor modificări 
aduse Legii 67/2004 pri‑
vind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
prin Ordonanţa de Urgenţă 
20/2008, continuarea cam‑
paniei electorale presupune 
lansarea, afişarea sau dis‑
tribuirea materialelor elec‑
torale de orice tip, precum 
şi sfătuirea alegătorilor, în 
ziua votării, la sediul secţiilor 
de votare, dar şi până la o 
distanţă de 500 de metri, să 
voteze sau să nu voteze anu‑
mite partide politice, alianţe 
sau candidaţi independenţi.

Conform aceleiaşi legi, 
campania electorală în au‑
dio‑vizual a fost interzisă 
cu 48 de ore înainte de ziua 
votării.

Al doilea tur

Campania electorală 
pentru al doilea tur de 
scrutin va începe de la data 
comunicării oficiale a re‑
zultatelor din primul tur de 
scrutin, cu excepţia cam‑
paniei electorale efectuate 
prin serviciile publice de 
 radiodifuziune şi de televizi‑
une. Astfel, în termen de 
24 de ore de la totalizarea 
voturilor la nivel naţional, 
serviciile publice de radio‑
difuziune şi de televiziune 
vor repartiza noi timpi de 
antenă pentru partidele po‑
litice care au candidaţi în al 
doilea tur de scrutin, în mod 
proporţional cu numărul de 
candidaţi, precum şi pentru 
candidaţii independenţi.

Buletine de vot dispărute

Peste o mie de buletine 
de vot au dispărut în judeţul 
Hunedoara, în timpul trans‑
portului, o mie în drum către 
Lupeni şi 250 în drum către 
Petrila. Potrivit prefectului 
judeţului, Aurel Pricăjan, 
cinci reprezentanţi ai aces‑
tei instituţii au predat bu‑
letinele de vot persoanelor 
care însoţeau transportul 
acestora, după ce ele au fost 
numărate în faţa celor care 
le‑au luat în  primire. Câteva 
ore mai târziu, preşedinţii 
birourilor electorale din 
Lupeni şi Petrila au anunţat 
că au primit mai puţine bu‑
letine faţă de câte erau pe 
procesele‑verbale. Prefectul 
a spus că a sesizat Poliţia şi 
nu exclude nicio ipoteză, 
respectiv este posibil ca 
buletinele de vot să fi fost 
numărate greşit sau să se 
încerce fraudarea alegerilor.

Modificări

Autoritatea Electorală 
Permanentă a anunţat că 
mandatarii financiari ai par‑
tidelor sau ai candidaţilor 
independenţi sunt obligaţi, 
potrivit OUG nr. 66/2008, să 
depună raportul veniturilor 
şi cheltuielilor electorale în 
termen de 15 zile de la data 
desfăşurării alegerilor, şi nu 
de la data publicării rezul‑
tatelor, cum erau procedurile 
până la apariţia Ordonanţei. 
AEP mai precizează că, după 
expirarea termenului de 15 
zile, va publica în termen 
de 24 de ore în Monitorul 
Oficial lista partidelor 
politice şi a candidaţilor 
independenţi care au depus 
rapoartele. AEP aminteşte 
că nerespectarea termenu‑
lui de depunere a rapoarte‑
lor va conduce la situaţia în 
care “candidaţilor declaraţi 
aleşi nu li se pot valida man‑
datele, conform articolului 
38 din Legea 334/2006”.

Pedepse pentru malpraxis
Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, filiala mu‑

nicipiului Bucureşti, a aplicat trei sancţiuni în cazul copilului Marin 
Alexandru Cristian, anesteziat şi operat din greşeală de apendicită, la 
Spitalul “Grigore Alexandrescu” din Capitală. Astfel, au fost sancţio‑
naţi cu avertisment directorul spitalului, asistenta‑şefă şi cu suspen‑
darea dreptului de practică profesională pe o perioadă minimă de 
şase luni, asistenta în cauză.

Dosarul taxei auto
În perioada 25‑28 iunie, Comisia de Petiţii din Parlamentul 

European se va deplasa la Bucureşti, pentru a avea discuţii pe tema 
taxei auto la nivelul Legislativului, ministerelor de Justiţie, Mediului şi 
Economiei, precum şi cu petiţionarii ACR. Comisia va dezbate dosarul 
taxei auto în perioada 23‑25 iunie.
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Mâine, alegeri locale

Românii, chemaţi la vot

este destinată unui respiro după 
o săptămână de muncă, şi‑ar 
dori ca românii să aloce 15‑20 de 

minute din ziua lor liberă pentru 
a‑şi alege viitorii conducători 
locali. „Eu voi fi la prima oră la 

vot, duminică, 1 iunie”, a încheiat 
preşedintele.

De la 1 octombrie

Impozitele vor putea 
fi plătite on line

Premierul a renunţat ieri la coloana oficială

La Guvern, pe bicicletă

În cazul comandantului român dispărut,

Suspiciune de omor

Hunedoara

Supravieţuitorul
] Un copil de şase ani a căzut de la etajul opt al unui bloc 

direct pe caldarâm şi s‑a ales doar cu fracturi

Turneu în România

Duet Julio Iglesias  
- Costel Busuioc
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şi mai curg de-a mierea mâinii tale
plânsurile mele de atunci
când săreau frumos din balamale
porţi de rai şi luminiţe lungi

când puneam tăuni deştepţi pe sfoară
şi făceam morişti din cărăbuşi
când stăteam cu fătfrumos afară
şi dădeam mâncare la păpuşi

dar nu vrei nici să-ţi aduci aminte
că putea să fie-n veci frumos
când mergeam cu spatele-nainte
şi umblam cu ghetele pe dos

şi mai curg de-a lungul mâinii tale
plânsurile mele e acum
când intrăm cuminţi în catedrale
după praf şi pulbere şi scrum

„Prima duminică din luna 
iunie este închinată sărbători‑
rii mamei şi copilului”, iniţiativă 
pe care Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a luat‑o încă 
din 22 martie 1994. Anul aces‑
ta, sărbătoarea coincide cu Ziua 
Internaţională a Copilului. În 
context, Prea Fericitul Daniel, 
Patriarhul BOR, transmite creşti‑
nilor din „Biserica Mamă a româ‑
nilor” câteva gânduri despre ne‑
oboseala, despre curajul  român‑
cei, mesaj din care cităm câteva 
fragmente. 

Copiii ‑ Icoane de bunătate 
şi nevinovăţie

“În anii întunecaţi ai ateis‑
mului comunist umilitor, când 
educaţia religioasă a copiilor era 
interzisă, împiedicată sau dis‑
preţuită, mamele şi bunicile au 
fost cele care au păstrat vie fla‑
căra credinţei, sădind în sufletele 
copiilor iubirea de Dumnezeu 
şi de oameni, credinţa în viaţa 
veşnică şi speranţa libertăţii şi a 
demnităţii umane. Prin rodirea 
acestei iubiri s‑a petrecut minu‑
nea întoarcerii poporului român, 
în anul 1989, la valorile perene şi 
sfinte transmise de‑a lungul vea‑
curilor, valenţe constitutive ale 
identităţii naţionale. 

Credinţa copiilor este inspira‑
tă şi susţinută de iubirea părinţi‑
lor: credinţa lor este dorinţa de a 

fi iubiţi şi de a iubi, iar iubirea lui 
Hristos, împărtăşită prin părinţii 
sufleteşti şi trupeşti, îi transformă 
pe copii în icoane de bunătate şi 
nevinovăţie, care ne conduc spre 
Împărăţia Cerurilor. 

Dragi părinţi,

Creşterea biologică sau tru‑
pească a copiilor trebuie să fie lu‑
minată şi susţinută de creşterea 
duhovnicească, necesară dez‑
voltării fireşti şi armonioase, prin 
cultivarea şi rodirea permanentă 
a darurilor Duhului Sfânt, prin 
rugăciune şi educaţie spre fapte 
bune. Europa este astăzi singurul 
continent care îmbătrâneşte, de‑
oarece se dezvoltă economic dar 
nu şi demografic, material dar nu 
şi spiritual. Iubirea lui Dumnezeu 
pentru noi trebuie să ne îndem‑
ne la iubire faţă de copii, mai ales 
faţă de cei ce poartă crucea su‑
ferinţei datorită înmulţirii păca‑
telor specifice unei societăţi se‑
cularizate, afectate de egoismul 
materialist. Indiferenţa, violenţa, 
destrămarea familiilor, singură‑
tatea, vidul spiritual şi suferinţa 
morală distrug şi pervertesc va‑
lorile sfinte care au stat la baza 
plămădirii şi dăinuirii poporului 
român.

Iubiţi copii, 

Viaţa nu se rezumă la dezvol‑
tarea fizică, la pregătirea intelec‑

tuală şi la realizarea profesională, 
ci ea trebuie împlinită şi lumina‑
tă prin rugăciune şi iubire faţă de 
părinţi, colegi, profesori şi faţă 
de toţi oamenii care au nevoie 
de ajutorul nostru. La o vârstă a 
întrebărilor, nu căutaţi doar răs‑
punsuri oferite de realitatea ime‑
diată. Alegeţi‑vă modele sfinte, 
nu vedete trecătoare, adică iubiţi 
pe Sfinţii Bisericii, care vă pot că‑
lăuzi spre Dumnezeu şi spre iubi‑
rea de semeni. 

Dreptmăritori creştini,

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu 
să îi ocrotească pe copii şi pe 
părinţii lor, să ne ajute să păs‑
trăm curată legătura sfântă a 
familiei, darul minunat al naşte‑
rii de prunci şi demnitatea de a 
fi părinţi, care cresc copii, pentru 
a fi cetăţeni nu numai ai patriei 
pământeşti, ci şi ai Împărăţiei 
Cerurilor. 

Astăzi îi felicităm şi binecu‑
vântăm pe toţi copiii, pe toţi pă‑
rinţii trupeşti şi sufleteşti, în mod 
deosebit, educatorii şi educatoa‑
rele, profesorii şi profesoarele şi 
pe toţi cei ce cultivă darul sfânt 
al vieţii, ca taină a creşterii oame‑
nilor în iubire faţă de Dumnezeu 
şi de semeni”. 

† D A N I E L,
PATRIARHUL BISERICII 

ORTODOXE ROMÂNE

„Bani grei”
Norocoşi cu 
„Viaţa liberă”

Alţi trei gălăţeni au 
câştigat la concursul 
„Bani grei” organizat de 
„Viaţa liberă”. La extra‑
gere au participat 832 de 
plicuri, dar numai trei au 
fost norocoase. Acestea 
au fost depuse de Neculai 
Romeghe (plicul nr. 115), 
Cătălin Ştefan Vasile 
(plicul nr. 475) şi Mihaiu 
Cobanu (plicul nr. 742). Îi 
aşteptăm pe cei trei no‑
rocoşi la sediul ziarului, 
pe strada Domnească nr. 
68, luni, la ora 11,00, pen‑
tru a‑şi ridica premiile. 
Banii câştigaţi pot fi re‑
vendicaţi doar în săptă‑
mâna imediat următoare 
extragerii, până vineri 
când are loc următoarea 
tragere la sorţi.

Teodora Miron

„100 de 
lei pentru 
învăţăcei”
Premiul pleacă 
la Bucureşti

La concursul pentru 
învăţăcei, au participat 
la extragerea de ieri 457 
de plicuri. Câştigătorul, 
Cătălin Apostol, pose‑
sorul plicului norocos cu 
numărul 423 este student 
în anul IV la Politehnică în 
Bucureşti. Îl aşteptăm pe 
Cătălin la redacţie, luni 
după ora 11,00, ca să îşi 
ridice premiul. Felicitări 
studentului norocos.

T. Miron

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
De 1 Iunie, copiii intră gratis

Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor avea duminică, pe 1 Iunie, intrare 
gratuită la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii. Părinţii care doresc să 
le ofere celor mici câteva clipe de relaxare într‑un cadru natural şi intere‑
sant sunt invitaţi să vină la muzeu în această zi. Expoziţiile tematice, tem‑
porare şi permanente, de la Complexul Muzeal, pot constitui un cadou 
plăcut pentru micuţii dornici de a cunoaşte lucruri noi.

A.R.

În cadrul manifestărilor pri‑
lejuite de Ziua Internaţională a 
Copilului, s‑a derulat etapa I a 
Concursului de poezie „Copiii 
României creează”, ediţia a XVI–a. 
Acţiunea face parte din bogatul 
calendar al Zilei Internaţionale 
a Copilului, calendar pe care 
l‑a stabilit în acest an Centrul 
Cultural al Ministerului Internelor 
şi Reformei Administrative.

Profesorii au decis

Pe adresa Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Galaţi au fost 
primite poezii din partea unor 
copii, grupaţi, în vederea jurizării 
lucrărilor lor, pe două categorii 
de vârstă: 8‑11 şi 12‑16 ani. 

O comisie de profesori de 
specialitate, nominalizată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi, a selectat cele mai bune 
poezii trimise de aceştia, clasa‑
mentul pe plan local arătând 
cam aşa:

Clasamentele finale

Categoria 8‑11 ani: locul I 
Iulia‑Andreea Ionaşcu, Şcoala Nr. 
5 „Cuza Vodă”, clasa a IV‑a; locul 
al II‑lea Daniela Baltagă, Şcoala 
Nr. 38 „Grigore Moisil”, clasa a 
IV‑a; locul al III‑lea Adrian‑Albert 
Ciubucciu, Scoala Nr. 5 „Cuza 

Vodă”, clasa a IV‑a; menţiune: 
Mădălina Vieru, Scoala Nr. 5 
„Cuza Vodă”, clasa a IV‑a.

Categoria 12‑16 ani: locul I 
Diana‑Elena Morteci,  Şcoala 
Nr. 38 “Grigore Moisil”, cla‑
sa a VII‑a, Galaţi; locul al II‑lea 
Alexandru‑Florin Neagu, Şcoala 
Nr. 38 “Grigore Moisil”,  Galaţi, 
clasa a VI‑a; locul al III‑lea Bristena 
Mantu, Colegiul Naţional „Vasile 
Alecsandri” clasa a VII‑a, Galaţi; 
menţiune Mara‑Iris Mergeanu, 
Colegiul Naţional „Vasile 
Alecsandri”, clasa a VI‑a, Galaţi.

Poezii la... ”Sud”

Premierea micilor poeţi a avut 
loc la sediul I.P.J. Galaţi, răsplata 
talentului lor constând în diplo‑
me, cărţi, obiecte de papetărie 
şi birotică. Trebuie remarcat 
că valoarea artistică a creaţii‑
lor prezentate de Diana‑Elena 
Morteci s‑a distins în cadrul fa‑
zei naţionale a aceluiaşi concurs, 
la care aceasta a ocupat primul 
loc. Decernarea premiilor are 
loc sâmbătă, 31 mai, la sediul 
Centrului Cultural al M.I.R.A. din 
capitală. Poeziile participanţilor 
vor fi oferite spre lectură pu‑
blicului larg în paginile revistei 
„Sud”.

Text şi foto: 
Elena Parapiru

Sărbătoare 
la Galaţi
Copii, vi s‑a 
pregătit ceva!

La Galaţi, manifestările 
dedicate Zilei Copilului, 
organizate, anul acesta,  
de foarte multe instituţii, 
încep astăzi şi se încheie 
abia la sfârşitul săptămâ‑
nii viitoare. Aşa că, pă‑
rinţi, dacă nu ştiţi cum să 
îi sărbătoriţi pe cei mici, 
oferiţi‑le o ieşire în oraş, 
la una dintre manifestă‑
rile închinate lor. Pentru 
ei va fi un prilej de întâl‑
nire cu alţi prichindei, iar 
pentru dumneavoastră o 
incursiune în lumea celor 
mici, fără teama de a fi ju‑
decaţi greşit că aţi dat în 
mintea copiilor.

Astăzi, toată distracţia 
e concentrată la Palatul 
Copiilor şi al Elevilor. 
Începând cu ora 10,00, 
grupul vocal „Greieraşul” 
şi cele mai noi mem‑
bre ale sale vă aşteap‑
tă să cântaţi împreună. 
Urmează dansul majore‑
telor, al pinguinilor, pe‑
riniţa, dansuri moderne 
sau populare şi nu în ulti‑
mul rând scenete în lim‑
bile franceză şi engleză.

Personajele din bas‑
me îşi dau întâlnire cu 
prichindeii duminică, de 
la ora 9,00, în Grădina 
Publică, în cadrul orga‑
nizat de Biblioteca „V.A. 
Urechia”. Copiii nu ar tre‑
bui să rateze nici specta‑
colele de balet şi pe cel 
muzical, cu “Frumoasa 
din pădurea adormită”. 
Manifestările, găzduite 
de cele două sedii ale 
bibliotecii, vor continua 
până vineri, după un 
program pe care îl vom 
anunţa ulterior. 

C.S.Carp

Premii 
la concursuri 
interjudeţene
Micii Gates» 
din Galaţi 

Elevii gălăţeni parti‑
cipanţi la a VIII‑a ediţie 
a concursului de ma‑
tematică‑ informatică 
“Micul Gates“, organi‑
zat recent de Colegiul 
Naţional de Informatică 
“Matei Basarab” din 
Râmnicu‑Vâlcea, nu le‑au 
dezamăgit pe cadrele di‑
dactice care i‑au pregă‑
tit. Destinată elevilor de 
clasele II‑VIII, competiţia 
a numărat şi nouă parti‑
cipanţi de la Şcoala Nr. 5 
“Cuza Vodă” Galaţi. Aşa 
cum am aflat de la direc‑
toarea şcolii, prof. Ana 
Negulescu, trei dintre ei 
s‑au întors cu distincţii: 
Ana‑Maria Melinte (pre‑
miul al III‑lea, clasa a IV‑a 
B), Mihaela Hîncu (men‑
ţiune, a IV‑a A), Emilia 
Stahie (menţiune, a IV‑a 
A). Proba teoretică şi cea 
practică au cerut cunoş‑
tinţe de matematică, dar 
şi noţiuni de structură 
şi funcţionare a calcu‑
latorului, folosirea unor 
aplicaţii Windows, proce‑
sarea de texte Microsoft 
Word 2003. Lucruri pe 
care cei trei elevi au do‑
vedit că le stăpânesc din 
plin.

C.S.Carp

Astăzi,
Promoţia 1957 a Pedagogicului, 
la aniversare

Absolvenţii promoţiei 1957, învăţători, a Liceului Pedagogic 
„Costache Negri” Galaţi se întâlnesc, astăzi, la fostul lor liceu. Aşa 
cum au hotărât, începând cu a 51‑a aniversare, se vor întâlni anual, 
în ultima sâmbătă din luna mai. Prin urmare, astăzi, de la ora, 9,00, la 
Pedagogic va suna clopoţelul imaginar pentru ultima promoţie de 
învăţători în care s‑au aflat numai băieţi. 

C.S.Carp

A treia promoţie de ingineri 
navalişti din istoria învăţămân‑
tului universitar gălăţean se reu‑
neşte astăzi după de 50 de ani de 
la absolvire. Este vorba despre 
studenţii care, în anul 1958, au 
terminat cursurile Facultăţii de 
Mecanică din cadrul Institutului 
Politehnic Galaţi, actualmente 
Universitatea „Dunărea de Jos”, 
la specializările „Nave şi instalaţii 
de bord”, „Exploatarea navelor 
şi porturilor”, „Maşini şi utilaje 
pentru industrii alimentare”. 101 
absolvenţi au fost în urmă cu 
jumătate de secol, organizatorii 
întâlnirii mizând pe prezenţa a 
peste 60 la întâlnirea de astăzi. 
„Majoritatea celor care ne‑am 
adunat la studii la Galaţi în anul 
1953 eram atraşi de cele două 
specializări din domeniul naval, 
care reprezentau o premieră 
în pregătirea inginerească na‑
ţională. Examenul de admitere 
susţinut a fost laborios şi dur. 
Am fost peste trei candidaţi pe 
un loc. Am dat examen la cinci 
obiecte: matematică, limba şi li‑
teratura română – ambele scris 
şi oral, precum şi probe orale la 
fizică, chimie şi o limbă străină. 
În decursul celor cinci ani de 
studiu, circa 40 la sută dintre cei 
intraţi în anul întâi au rămas în 

urmă sau au abandonat cursu‑
rile din varii motive, inclusiv din 
cauza programelor de învăţă‑
mânt rigide”, îşi aminteşte unul 
dintre absolvenţii de atunci, 
Vasile Alexandru, actualmente 
profesor consultant al Facultăţii 
de Nave, Universitatea „Dunărea 
de Jos”.

Specialişti în nenumărate 
domenii

Din câte se pare, selecţia rigu‑
roasă atât la examenul de admi‑
tere, cât şi din perioada studiilor, 
a avut ca rezultat o promoţie de 
excepţie, ce a umplut apoi şanti‑
erele navale din ţară şi din străi‑
nătate, institutele de cercetare şi 
proiectări, precum şi alte dome‑
nii ale ingineriei şi nu numai. O 
scurtă trecere în revistă a câtorva 
dintre cele mai importante nume 
este relevantă. Majoritatea celor 
care au lucrat în industria navală 
şi a construcţiilor de nave au de‑
venit şefi de secţie de fabricare, 
directori de unităţi şi şantiere 
navale: Ion Călina, Nicolae Orac, 
Gheorghe Panait, Petre Buleci – 
un important inovator în dome‑
niu, cu multiple brevete la activ, 
Nicolae Petrea, Semo Wolfsohn, 
Gheorghe Tănase, Marin Zăuleţ. 

De asemenea, cei care au lucrat 
în proiectarea navelor şi teh‑
nologiilor de fabricare au fost 
şefi de proiect şi de sectoare de 
proiectare: Victor Papadopol, 
Ion Rebega, Grigore Caraman 
sau Ion Baboş. Mulţi au lucrat în 
domeniul comerţului exterior şi 
al reprezentanţelor comerciale: 
Eugeniu Ionescu, Toma Aldea, 
Haralambie Gomoescu. Şi în învă‑
ţământ au intrat mulţi, unii în cel 
preuniversitar (Magdalena Lang, 
Aristiţa Bidoae, Ecaterina Călina, 
Delia Popescu), iar alţii în cel uni‑
versitar (Dumitru Răileanu, Ion 
Bidoae, Vasile Alexandru, Ivan 
Dorel, Ion Bodea, Constantin 

Iosifescu sau Ion Ioniţă, ultimii 
doi fiind în continuare profesori 
consultanţi şi conducători de 
doctorat la Facultatea de Nave 
din Galaţi). Alţii au prins posturi 
în exploatarea navelor şi por‑
turilor, Nicolae Bătrânu, Romeo 
Nedelcu, Ioan Bărluţiu, în presă 
şi în literatură, Dan Căpruciu, 
Octavian Eniceicu, sau în proiec‑
tare şi industrie peste hotare, în 
Israel, Austria, SUA, Canada.

Mulţumiri profesorilor

Profesorul Vasile Alexandru 
este de părere că, la formarea 
acestei promoţii valoroase de 

ingineri, o contribuţie majoră 
au avut‑o cadrele didactice din 
perioada facultăţii. „Acestora le 
datorăm rigoarea manifestată în 
proiectare şi execuţie, dorinţa de 
a realiza produse performante 
cu costuri minime şi la timp, cu 
o durată lungă de exploatare. 
Tuturor le datorăm acumulări‑
le de natură ştiinţifică, dar şi de 
conduită socială care ne‑au că‑
lăuzit în activitatea noastră pro‑
fesională”, concluzionează Vasile 
Alexandru. Tuturor absolvenţilor 
promoţiei 1958 le dorim sănăta‑
te şi la cât mai multe întâlniri de 
promoţie!

Dan Chişu, 
la Galaţi
Lansare 
de carte cu 
bucate incluse

Nu trebuie să fii un 
maestru al gastronomiei 
ca să îţi creezi propri‑
ile reţete, în funcţie de 
preferinţe şi imaginaţie. 
Asta încearcă să vă 
convingă Dan Chişu şi în 
cel de‑al doilea volum al 
cărţii “Reţete pe muchie 
de tigaie”. Cunoscutul 
om de televiziune se va 
afla luni după‑amiază în 
Galaţi, la Pizzeria Bella 
Italia (vizavi de Elice) 
unde îşi va lansa volumul, 
începând cu ora 16,00.

Veţi avea ocazia să 
vedeţi că “Reţete pe 
muchie de tigaie, po‑
vestite de Dan Chişu”, 
apărută la DaKINO 
Publishing, nu se înscrie 
în tiparul manualelor cu‑
linare sau al cărţilor de 
bucate, ci este, de fapt, o 
reinventare a bucătăriei 
exotice şi chiar a celei 
tradiţionale româneşti.

Întâlnirea cu Dan Chişu 
se anunţă una savuroasă 
şi pentru că veţi avea 
parte de o demonstraţie 
live de gătit. Actorul 
Bujor Macrin de la Teatrul 
dramatic “Maria Filotti”  
din Brăila, artistul plastic 
gălăţean Aurel Manole 
şi un bucătar profesio‑
nist vor prepara câte 
un produs culinar după 
reţetele din carte. Aveţi 
toate motivele din lume 
să nu pierdeţi acest eve‑
niment.

Cristina S.Carp

Promoţia 
1958, 
într‑o 

fotografie‑
document

A treia promoţie de ingineri navalişti gălăţeni

Întâlnire după jumătate 
de secol

Premianţii I.P.J. la apel

„Copiii României 
creează”

[ Poliţia gălăţeană i-a premiat 
pe cei mai talentaţi mici poeţi

În prima duminică din iunie, în Biserică, 

Sărbătoarea mamei şi copilului  

Ion Zimbru
redactie@viata‑libera.ro

Cuminţi în catedrale
(de ales: preotul Marin Stamate)
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Cursul Valutar
Valute în cont       Curs lei
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Galaţiul pe Rasdaq
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 1 franc elveţian 2,2244

1 EURO 3,6213

1 liră sterlină 4,6087

1 leu moldovenesc 0,2270

1 dolar SUA 2,3376

1 g AUR  66,0802

Denumire societate Tranzactii Volum Valoare Mediu Inchidere
ICMRS 2 33 6,6 0,2 0,2
ICMRS 9 10.300 2.222,30 0,216 0,24
INTFOR 4 116 763,8 6,6 6,7
MARTENS (MALT-BERE) 1 40 304 7,6 7,6
MOLDOVULCAN 2 53 212 4 4
PORT BAZINUL NOU 1 80 488 6,1 6,1
PRODVINALCO 1 28 56 2 2
ROMPORTMET 7 1.000 11.550,00 11,6 12,1

Petrica Paþilea
petrica@viata‑libera.ro

În fiecare an este 
celebrată ziua de 31 
mai, declarată de către 
Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, Ziua Mondială 
Fără Tutun.

Sloganul pentru anul 
2008 este “Tinereţe fără 
tutun”.

Consumul de tutun în 
rândul copiilor şi al tine‑
rilor este considerat de 
specialişti ca “boală pe‑
diatrică”, iar în unele zone 
ale lumii putem vorbi 
chiar despre o “epidemie 
pediatrică”. 

Motivul este simplu: 
fumatul este o depen‑
denţă de drog – nicotina 
– ce debutează la vârsta copilă‑
riei, iar în multe ţări prevalenţa 
maximă a fumatului este la vâr‑
ste tinere.

În România, conform studiu‑
lui realizat în 2007 de Centrul 
pentru Politici şi Servicii în 
Sănătate, cea mai mare preva‑
lenţă a fumatului zilnic se întâl‑
neşte la grupa de vârstă 15‑24 
de ani – 34,5% ‑ spre deosebire 
de anul 2003 când cei mai mulţi 
fumători constanţi se înregistrau 
între 25 – 34 de ani (39,9%).

Autoritatea de Sănătate 
Publică Galaţi prin 
Compartimentul de Promovare 
a Sănătăţii desfăşoara Campania 
de informare – educare – comu‑
nicare în rândul populaţiei cu pri‑
vire la riscurile pe care le are fu‑
matul asupra sănătăţii şi la bene‑
ficiile renunţării la fumat. Astfel, 
anunţăm populaţia că, în data 
de sâmbătă 31 mai 2008, în 
intervalul orar 900‑1800 pe tro‑
tuarul din faţa parcului Ţiglina 
I (Zona Club „Vip 2000”), va fi 
amplasat un cort alb unde, cu 

ajutorul a două aparate, se va 
măsura monoxidul de carbon 
(CO) expirat, precum şi vârsta 
reala a plămânului.

Prin aceasta se doreşte sen‑
sibilizarea comunităţii noastre 
privind consecinţele negative 
asupra stării de sănătate, datora‑
te consumului de tutun.

Acţiunile din cadrul acestei 
campanii se vor derula în şco‑
lile şi liceele din judeţul nostru  
până  la sfârşitul anului 2008 în 
cadrul a trei proiecte naţionale: 
”Adolescenţii renunţă la fumat”, 
”Pentru un cămin sănătos” şi „Eu 
nu fumez”, acţiuni ce vor încerca 
să conştientizeze elevii, dar şi 
părinţii acestora de implicaţiile 
nefaste ale consumului de tutun 
şi, pe cât posibil, schimbarea  ati‑
tudinilor nesănătoase. 

Director executiv adj.,
medic primar

dr.Mihaela Ghiurca

Consilier principal
promovarea sănătăţii,

dr. Beatrice Cristian

La Liceul 
Pedagogic 
„C.Negri”
Omagiu  lui 
Marin Preda

Zilele Liceului 
Pedagogic „Costache 
Negri”, celebrate recent, 
au reunit sub acest titlu 
numeroase manifestări 
organizate de profesori 
şi elevi. Catedra de Limba 
şi literatura română le‑a 
propus liceenilor să par‑
ticipe la un concurs pe 
tema „Marin Preda. Omul 
şi scriitorul”. Competiţia 
a urmărit să marcheze 
data de 16 mai, când, 
în 1980, marele scriitor 
trecea în eternitate. Cele 
trei echipe alcătuite din 
elevi ai claselor a X‑a şi a 
XI‑a au probat o bună cu‑
noaştere a vieţii şi operei 
prozatorului. De cealaltă 
parte, publicul spectator, 
elevi şi cadre didactice, 
s‑a arătat foarte intere‑
sat de abordarea inedită 
a biografiei şi creaţiei lui 
Marin Preda. Dincolo de 
premii şi cuvinte, au pre‑
valat deschiderea spre 
actul de cultură şi dorin‑
ţa vie a celor prezenţi de 
a mai organiza activităţi 
de acest gen, după cum 
a remarcat profesorul 
Melu State. Din anul şco‑
lar viitor, instituţia de în‑
văţământ va sărbători în 
calitate de colegiu naţio‑
nal, titlu pe care îl va pur‑
ta din septembrie 2008.

C.S.Carp

De Ziua 
Mondială 
Antifumat
Simpozion 
şi salon 
de caricatură

În România, zilnic 
se fumează peste cinci 
milioane de pachete 
de ţigări. Astăzi, în‑
cepând cu ora 10,00, 
în Sala Auditorium a 
Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii, va avea 
loc simpozionul „31 
mai – Ziua Mondială 
Antifumat”, eveniment 
organizat de instituţia 
gazdă în colaborare cu 
Agenţia Naţională de 
Sănătate Publică Galaţi. 
Cu acelaşi prilej, va fi 
prezentat şi Salonul de 
caricatură „Un desen 
pentru sănătatea dum‑
neavoastră”,  coordonat 
de Florian Doru Crihană. 
Lucrările sunt semnate 
de caricaturişti români, 
dar şi de elevi ai Liceului 
de Artă din Brăila. „Ziua 
Mondială Anti Fumat 
reprezintă o oportunita‑
te pentru fumători de a 
scăpa de adicţie şi de a 
se bucura de prima zi din 
restul vieţii lor.  Această 
manifestare îşi propu‑
ne să evidenţieze peri‑
colul la care se expun 
voit cei care fumează”, 
declară muzeografa 
Marcela Roşca, coordo‑
natoarea activităţii de la 
Complexul Muzeal.

Dr. Costinela Geor‑
gescu, motivând de ce 
a ales caricatura ca mod 
de transmitere a mesa‑
jului antifumat, spune: 
„Am ales desenul, un lim‑
baj universal, să aducă în 
atenţia noastră, a tutu‑
ror, greşelile ce pornesc 
din gândurile noastre, 
din faptele noastre, din 
farfuriile noastre. Poate 
cei ce vor avea şansa să 
privească aceste desene 
vor duce mesajul mai de‑
parte, transformându‑l 
în atitudini şi comporta‑
mente sănătoase”.

Angela Ribinciuc 

Întreprinzătorii gălăţeni au 
intrat de la începutul acestei 
săptămâni în cursa obţinerii de 
finanţare pentru investiţii din fon‑
durile europene nerambursabile. 
Mai exact, este vorba de a doua 
schemă de finanţare, pentru mici 
unităţi de producţie, din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii 
Economice” (POS–CCE), formulă 
pe care sunt disponibile sume de 
până în 250.000 euro. 

Gata de start 

Chiar dacă procedura de lansa‑
re a cererii de proiecte pe această 
direcţie de finanţare a fost lansată 
luni, deja au apărut primele în‑
scrieri ale unor oameni de afaceri 
gălăţeni, ne‑a declarat Bogdan 
Costin, directorul general al 
Oficiului Teritorial pentru IMM‑uri 
şi Cooperaţie (OTIMMC) Galaţi.  „A 
fost un start bun. La nivel naţional 
sunt deja 360 de înscrieri! Dacă ar 
fi să ne limităm la zona arondată 

nouă, Galaţiul are şapte solicitări 
de finanţare, Brăila şi Buzăul câte 
patru, iar Vrancea – 12 proiecte. 
Faptul că imediat după lansarea 
cererii de proiecte au  şi apărut 
înscrieri demonstrează că oamenii 
de afaceri sunt preocupaţi de atra‑
gerea de fonduri europene şi că, 
iată, deja aveau planurile făcute”, a 
precizat directorul Bogdan Costin. 

Proiecte după buzunar

Un lucru bun pentru întreprin‑
zători este că pe schema de finan‑
ţare pentru investiţii mici depu‑
nerea de proiecte este continuă, 
adică nu există un termen‑limită, 
ca în cazul altor finanţări. Potrivit 
OTIMMC, aproape 21 milioane de 
euro îi aşteaptă pe întreprinzăto‑
rii din zona Sud‑Est. „După cum 
se arată şi în ghidul de aplicaţie, 
finanţarea ce poate fi obţinută 
în cazul de faţă este de până la 
250.000 euro. Sumele date ca aju‑
tor pot merge până la 70 la sută, 
pentru întreprinderi mici, cu până 

Parlamentul European a dez‑
bătut în plen, în sesiunea de lu‑
cru de la Strasbourg, de săptă‑
mâna trecută, şi situaţia romilor 
din Italia, proveniţi în special din 
Europa de Sud‑Est. Comisarul 
european Vladimir Spidla a 
atras atenţia că orice stigmati‑
zare a romilor şi asimilarea lor 
cu infractorii sunt respinse de 
Comisia Europeană şi a solicitat 
anchetarea atacurilor rasiste şi 
pedepsirea celor care le‑au de‑
clanşat. În plen a luat cuvântul 
şi eurodeputatul  Ioan Mircea 
Pascu, punctând presiunile la 
care era supusă ţara noastră 
înainte de aderarea la Uniunea 
Europeană: „Când România era 
stat candidat, primeam lecţii din 
partea Comisarului Frattini pri‑
vind respectarea drepturilor mi‑
norităţilor. Acum că suntem stat 
membru vedem ce se întâmplă 
cu minoritatea romă într‑un alt 
stat membru”. 

Soluţii plecând 
de la principii comune

În legătură cu tensiunile din 
Italia, unde mai multe tabere ale 
romilor instalaţi la periferia ora‑
şelor au fost incendiate, deputa‑

ta europeană Adriana Ţicău ne‑a 
declarat: „Situaţia din Italia este 
inacceptabilă întrucât pune sub 
semnul întrebării principii fun‑
damentale pe care se bazează 
Uniunea Europeană. Libera cir‑
culaţie a persoanelor este unul 
dintre ele şi nu cred că pentru o 
anumită conjunctură avem drep‑
tul să punem sub semnul între‑
bării valori esenţiale ale Uniunii 
Europene. Cu atât mai mult cu 
cât în decembrie anul trecut a 
fost adoptată şi Cartea europea‑
nă a drepturilor fundamentale, 
document care va face parte şi 

din noul tratat de reformă, aflat 
acum în procesul de ratificare în 
diferite state membre.” 

Cât priveşte o rezolvare a 
actualei situaţii, Adriana Ţicău 
a precizat: „Întâi şi întâi cred 
că situaţia se poate rezolva cu 
calm, fără a încerca să se creeze 
dezbateri sub presiunea unor 

emoţii şi trebuie plecat de la 
nişte principii şi nişte valori pe 
care trebuie să le respectăm 
cu toţii. Având aceste principii 
comune cu siguranţă şi soluţii 
există.  Evident, Guvernul italian 
are datoria să asigure securita‑
tea tuturor cetăţenilor europeni, 
indiferent de naţionalitatea lor, 
indiferent de etnia lor. Spaţiul 
de libertate, securitate şi justiţie 
este de asemenea unul dintre 
pilonii esenţiali ai UE. Mai mulţi 
deputaţi au cerut UE să vină cu 
anumite măsuri şi să vegheze ca 
legislaţia să fie respectată. Dacă 
Italia va adopta o legislaţie care 
contravine principiilor europene 
va trebui declanşată o procedură 
de infringement”.   

Intoleranţă faţă de imigranţii 
clandestini

Din dezbaterea în plen nu 
au lipsit şi comentariile acide la 
adresa Guvernului de la Roma, 

acuzat de „manipulare a fricii 
pentru a obţine voturi”, politi‑
ca lui Berlusconi fiind compa‑
rată cu politica de epurare a lui 
Miloşevici din fosta Iugoslavie. Pe 
de altă parte, eurodeputatul de 
origine italiană Vito Bonsignore 
a ţinut să menţioneze că Italia 
nu e dispusă să tolereze imigran‑
ţii clandestini (mulţi romi nu au 
nici documente de identitate), 
dar oricine este binevenit câtă 
vreme respectă legislaţia ţării şi 
a Uniunii Europene.       

Vladimir Spidla a concluzionat 
că rasismul şi intoleranţa duc mai 
devreme sau mai târziu la catas‑
trofe şi că trebuie să învăţăm din 
istorie pentru a nu repeta astfel 
de experienţe. „În luna iunie voi 
prezenta un document care să 
revizuiască politica existentă, 
pentru că este de datoria fiecărui 
stat membru să susţină drepturi‑
le omului”, a adăugat comisarul. 

Foto: P. Paţilea

Dezbatere în Parlamentul European

Italia - politică de epurare 
a romilor?
] „Sunt puse sub semnul întrebării 
principiile fundamentale pe care se bazează 
Uniunea, iar Italia riscă infringementul,” 
ne-a declarat eurodeputata Adriana Ţicău
] Italienii spun însă că oricine este 
binevenit în Peninsulă dacă respectă legile 
ţării şi ale UE

 “Tinereţe fără tutun”

Controlaţi‑vă vârsta 
plămânilor!

Prin POS-CCE,

Finanţare pentru micile afaceri
la 49 de angajaţi şi până la 60 la 
sută în cazul întreprinderilor mij‑
locii, cu până la 249 angajaţi”, a 
explicat directorul OTIMMC. Din 
primele reacţii, se pare că schema 
pentru investiţii mici va avea mai 
mult succes decât cea deja lansa‑
tă, pentru investiţii mari, unde se 
pot obţine sume cuprinse între 
250.000 euro şi 1,5 milioane de 
euro. O explicaţie ar fi aceea că 
întreprinzătorii s‑au orientat spre 
o direcţie în care se putea asigu‑
ra mai uşor partea de cofinanţare 
din proiect. 

Potenţiali beneficiari

În ce priveşte proiectele, în ca‑
tegoria activităţilor eligibile pen‑
tru a primi finanţare intră crearea 
unor noi unităţi de producţie, 
diversificarea producţiei, moder‑
nizarea şi extinderea întreprinde‑
rilor, achiziţionarea de licenţe, bre‑
vete etc. Desigur, firmele care so‑
licită finanţare nu trebuie să aibă 
datorii la bugetul de stat, să fie în 
stare de faliment sau de lichidare. 
De asemenea, domeniile de activi‑
tate trebuie să se încadreze în co‑
durile CAEN precizate în ghidul de 
aplicare. „Înscrierile se fac on‑line, 
la nivel naţional, practic din orice 
punct din ţară. În ce ne priveşte, 
noi oferim sprijin întreprinzători‑
lor, atât în ce priveşte materialul 
documentar, cât şi în a identifica 
direcţia pe care poate merge un 
IMM, pentru a‑şi maximaliza, în 
momentul evaluării proiectelor, 
şansele de reuşită”, a mai declarat 
directorul Bogdan Costin. Până în 
prezent, firmele gălăţene care au 
depus aplicaţii sunt din domeniul 
industriei mobilei, construcţiilor şi 
confecţiilor metalice. Dar, desigur, 
lista rămâne deschisă, orice firmă 
cu capacitate de creştere fiind un 
potenţial beneficiar al fondurilor 
europene.

Ovidiu Amălinei

[ S‑a lansat cererea de proiecte pentru investiţii de până în 
250.000 euro [ Întreprinzătorii gălăţeni au înregistrat deja 
primele proiecte [ Lista rămâne deschisă, programul fiind 

cu depunere continuă până la epuizarea fondurilor

Ieri, la BVB
Cel mai mare rulaj 
din 2008

Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB) a traversat ieri o şe‑
dinţă excelentă, rulajul con‑
semnat la finele zilei repre‑
zentând cea mai mare lichi‑
ditate din acest an. Valoarea 
totală a tranzacţiilor din 
ultima şedinţă a săptămânii 
s‑a cifrat la 115,2 milioane 
lei (aproximativ 31,8 milioa‑
ne euro), o lichiditate supe‑
rioară înregistrându‑se pe 
21 decembrie 2007, când 
schimburile au însumat 
146,4 milioane lei. Rulajul 
foarte mare indică probabi‑
la intrare în ring a investito‑
rilor străini, care au revenit 
în România profitând de sta‑
bilizarea burselor externe. O 
altă posibilitate emisă de 
brokeri este intrarea la cum‑
părare a fondurilor private 
de pensii. La nivelul cotaţi‑
ilor, bursa s‑a menţinut pe 
un trend crescător, urmând 
tendinţa pieţelor emergen‑
te. Astfel, indicele general 
BET‑C a câştigat ieri 1,86 la 
sută, iar indicele BET, al celor 
mai lichide companii listate 
la BVB, s‑a apreciat cu 2,05 
la sută. În schimb, indicele 
BET‑FI, care monitorizează 
activitatea societăţilor de in‑
vestiţii financiare (SIF‑uri), a 
pierdut 0,04 la sută, compa‑
niile din acest sector ieşind 
de câteva zile din prim‑pla‑
nul bursei.

Importante creşteri ale 
cotaţiilor

În piaţa principală s‑au în‑
cheiat pe parcursul întregii 
şedinţe, 9.797 de contracte, 
prin care s‑au schimbat cir‑
ca 403,7 milioane de acţiuni. 
Pe piaţa „deal” (a tranzacţii‑
lor speciale) şi pe piaţa obli‑
gaţiunilor s‑au rulat acţiuni 
Azomureş, respectiv, bon‑
duri Timişoara în valoare 
de 1,2 milioane lei, respec‑
tiv 1,0 milioane lei. Titlurile 
Amonil s‑au plasat din nou 
pe primul loc, pentru a patra 
zi consecutiv, cu un rulaj de 
excepţie ‑ 22,8 milioane lei, 
dar şi cu o creştere a cotaţi‑
ei de 13,98 la sută (0,097 lei/
acţiune). După anunţarea 
rezultatelor financiare (care 
a şi determinat aprecierea 
foarte puternică din ulti‑
mele şedinţe), la Amonil s‑a 
transferat circa 30 la sută din 
capital, iar brokerii cred că 
firma EuroTrading Chemical 
şi‑a lichidat participaţia de 
aproape 20 de procente. În 
cursul şedinţei de ieri, nu 
mai puţin de 25 de emitenţi 
au realizat rulaje de peste 
un milion de lei. Cele mai 
multe companii au înregis‑
trat creşteri ale cotaţiilor, 
câteva (Azomureş, Broker, 
Condmag, Rompetrol Well 
Services şi Biofarm) reuşind 
chiar câştiguri de peste cinci 
procente.

D.C.Predescu

Sala Parlamentului European

Eurodeputata Adriana Ţicău
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Afacerile viitorului în Galaţi 
se pregătesc în laboratoarele 
AIESEC. Şase echipe de studenţi 
la Universitatea „Dunărea de Jos” 
au intrat într‑o competiţie de 
realizare de planuri de afaceri, 
„Enter Entrepreneurship”, organi‑
zaţia studenţilor economişti ofe‑
rind premii consistente. Potrivit 
organizatorilor, fiecare echipă 
a participat la un program de 
pregătire în care a dobândit cu‑
noştinţele necesare în domeni‑
ile managementului de proiect, 
resurselor financiare, resurselor 
umane, legislaţiei. După această 
perioadă, echipele s‑au concen‑
trat, timp de trei săptămâni, pe 
realizarea planurilor de afaceri, 
singura condiţie fiind aplica‑
bilitatea la mediul economic 
gălăţean. Proiectele celor şase 
echipe au fost apoi prezentate 
unui juriu format din reprezen‑
tanţi ai firmelor BRD – Groupe 
Societe Generale, Instal Electric, 
Piraeus Bank şi Jolie Silhouette. 
Echipa câştigătoare se numeş‑

te „EcoPlasma” (Cosmin Panait, 
Iulia Agreci, Doni Zinaida, Florin 
Zăvoianu, Veronica Osoianu), 
care a realizat un plan de redu‑
cere a poluării şi de transformare 
a deşeurilor de aproape orice tip 
în energie. „Proiectul constă în 
colectarea de gunoaie şi deşeuri, 
mai puţin cele radioactive, în ve‑
derea prelucrării lor pentru obţi‑
nerea de energie, protejând me‑
diul de gaze şi alte substanţe po‑
luante. Toate produsele obţinute 
(gaze, metale, silicaţi) urmează 
să fie comercializate în vederea 
obţinerii sticlei, asfaltului, pro‑
duselor metalice etc. De aseme‑
nea, energia electrică produsă 
este livrată sistemului naţional 
de alimentare cu electricitate”, 
se arată în descrierea proiectului 
„Ecoplasma”. „Membrii echipei 
câştigătoare au îmbinat temeini‑
ce cunoştinţe practice cu analize 
economice foarte bune”, este de 
părere Magdalena Samoilă, di‑
rector al filialei Piraeus Bank. „Vă 
spun sincer că e un proiect foar‑

Comunicări 
ştiinţifice la 
Facultatea 
de Drept
Primul pas 
spre cercetare

Facultatea de Drept din 
cadrul Universităţii „Dunărea 
de Jos” îşi pregăteşte stu‑
denţii pentru cercetare. Ieri 
s‑a desfăşurat cea de‑a doua 
ediţie a Sesiunii Naţionale 
de Comunicări Ştiinţifice 
„Donaris 2008”, la care au 
participat atât studenţi de la 
„Drept” din toţi anii de stu‑
diu, cât şi de la alte facultăţi 
de la universitatea gălăţeană, 
cum ar fi cele de „Mecanică” 
şi „Medicină”. Lucrările au 
fost împărţite pe două secţi‑
uni: Ştiinţe juridice, la care au 
participat 21 de studenţi, şi 
Ştiinţe Administrative, unde 
s‑au înscris 14 studenţi. 

De luni, „LSG 
Olimpi-X”
Jocurile olimpice 
ale studenţilor

Studenţii gălăţeni săr‑
bătoresc olimpismul cu 
două luni înainte de înce‑
perea Jocurilor Olimpice. 
Liga Studenţilor începe, de 
luni, o competiţie care va 
include şase sporturi indi‑
viduale şi de echipă. „LSG 
Olimpi‑X” se desfăşoară, 
timp de două săptămâni, 
pe terenuri de sport aparţi‑
nând  Universităţii „Dunărea 
de Jos”, precum şi în campu‑
sul studenţesc. Astfel, vor 
fi competiţii de fotbal, bas‑
chet, volei, tenis cu piciorul, 
alpinism şi pescuit sportiv 
la care vor putea participa 
numai studenţi ai „Dunării 
de Jos”. „Este a doua ediţie a 
evenimentului, sperăm să îl 
transformăm într‑o tradiţie. 
Proiectul s‑a născut din ne‑
cesitatea de a face sport, de 
a scoate studenţii la activităţi 
în aer liber”, a spus Marius 
Cristea, preşedintele LSG.

M.Ţ.

Ca în filme
Urmărire 
pe Siderurgiştilor

Joi, la ora 7,30, pe strada 
Siderurgiştilor, agenţii de 
circulaţie au făcut semn de 
oprire şoferului unei maşini, 
dar acesta nu s‑a conformat 
ordinului. Trecând la urmări‑
rea autoturismului, s‑a reuşit 
blocarea lui în trafic. Şoferul 
a fost identificat ca fiind gă‑
lăţeanul T.M., de 23 ani, care 
nu avea permis de condu‑
cere, iar maşina pe care o 
conducea avea numere de 
înmatriculare expirate. Celui 
în cauză i s‑a întocmit dosar 
penal.

Elena Parapiru

Examen 
pe simezele 
Muzeului 
de Artă Vizuală
Tineri 
şi neliniştiţi 
de artă

Tineri şi neliniştiţi, 
cu visele la butonie‑
ră, talentaţi şi frumoşi. 
Sunt absolvenţii de anul 
acesta ai Liceului de Artă 
„Dimitrie Cuclin”, care 
îşi prezintă, de ieri, la 
Muzeul de Artă Vizuală, 
pentru a fi notate, lu‑
crările de atestat din 
domeniile artă plastică 
şi arhitectură. Profesorii 
care i‑au văzut crescând 
şi care le‑au îndrumat 
paşii în ultimii ani ‑ 
Ioan Tudor, David Sava, 
Mugurel Vrânceanu, 
Teodora Voicilă – le‑au 
urat şi ieri succes în 
drumul ales. Directorul 
muzeului gălăţean, 
Dan Basarab Nanu, le‑a 
gâdilat uşor ambiţia, 
spunându‑le că ei vor fi 
viitorii expozanţi de pe 
simezele instituţiei. Nu 
însă înainte de a se şco‑
li mai departe, aşa cum 
le‑au amintit şi profe‑
sorii lor, artiştii plastici. 
Criticul de artă Mariana 
Cocoş a remarcat, la rân‑
dul său, bogăţia expozi‑
ţiei din acest an, culorile 
şi valorificarea spaţiului 
cu ajutorul obiectului.  
„Faţă de alţi ani, lucrările 
de arhitectură sunt ab‑
solut surprinzătoare”, i‑a 
lăudat pe elevi directo‑
rul Liceului de Artă, Ioan 
Tudor, dând apoi cu‑
vântul reprezentantului 
promoţiei din acest an, 
Ionel Caraşcă, de la sec‑
ţia Pictură pe şevalet.

Expoziţia cu lucrările 
elevilor de la artă plas‑
tică şi arhitectură poate 
fi vizitată până vinerea 
viitoare, când va debu‑
ta Concursul de Pictură 
„Camil Ressu”.                                           

Cristina S.Carp

Deşi a început de o săptă‑
mână şi cuprinde spectacole 
diverse şi interesante, Festivalul 
Internaţional “Leonard” (ediţia 
a V‑a) nu aduce în sala Teatrului 
Muzical mai mult de 100 de per‑
soane în fiecare seară. Trist, dacă 
ne gândim că, tot în această pe‑
rioadă, aceeaşi sală cu 400 de 
locuri a fost neîncăpătoare când 
s‑au lansat diverşi candidaţi ai 
partidelor politice. Poate, cine 
ştie, dacă Rahmaninov ar mai fi 
trăit şi dacă ar fi fost în campanie 
electorală, numărul spectatorilor 
ar fi fost altul...

Destinul a adus la Galaţi 
doi muzicieni foarte buni

Miercuri seara, puţinii iubitori 
ai genului simfonic care au fost 
curioşi să‑l asculte pe tânărul pia‑
nist american Thomas Pandolfi, 
au fost martorii unui eveniment 
muzical de excepţie: Concertul 
nr.2 de Serghei Rahmaninov a 
sunat extraordinar în interpre‑
tarea pianistului, orchestra tea‑
trului fiind dirijată de un alt vir‑
tuoz: Pedro Negrescu, despre 
care puţini ştiu că s‑a născut la 

Duminică, pe 1 iunie, în cele 
400 de secţii de votare din judeţ 
sunt aşteptaţi 522.457  alegă‑
tori. Cele mai multe persoane 
cu drept de vot, în  număr de 
266.589, se regăsesc în munici‑
piul Galaţi. Potrivit datelor pe 
care le‑am obţinut de la Biroul 
Electoral Judeţean, fiecare cetă‑
ţean votează la secţia la care este 
arondat. Nu se votează în gări! 

Cu buletin, dar fără mobil

Nu trebuie să vă lipsească ac‑
tul de identitate. Asta înseamnă 
carte de identitate, carte de iden‑
titate provizorie, buletin de iden‑
titate, paşaport diplomatic, pa‑
şaport de serviciu (NU turistic!). 
Este interzis accesul în cabina de 
vot cu orice fel de aparatură de 
înregistrare sau preluare de ima‑
gini. Membrii biroului secţiei de 
votare trebuie să vă înştiinţeze 
că odată cu predarea documen‑
tului de identitate aveţi obligaţia 
să predaţi şi aparatele de înregis‑
trare sau preluare imagini (apa‑
rate foto sau telefoane mobile). 
Acestea vă vor fi restituite după 
exercitarea votului. 

Patru buletine şi o ştampilă

Veţi primi patru buletine de 
vot: unul pentru alegerea prima‑
rului, unul pentru alegerea pre‑

şedintelui Consiliului Judeţean, 
unul pentru desemnarea mem‑
brilor Consiliului Local şi unul 
pentru alegerea membrilor 
Consiliului Judeţului, şi o ştam‑
pilă de vot. Atenţie, buletinele 
primite trebuie să poarte ştam‑
pila de control pe verso. Aplicaţi 
ştampila cu menţiunea „votat” în 
patrulaterul corespunzător opţi‑
unii dvs. electorale. Dacă ştam‑
pila este în afară sau există mai 
multe ştampile „votat”, buletinul 
de vot va fi nul. Depuneţi buleti‑
nele de vot împăturite – pentru 
a păstra secretul opţiunii electo‑
rale – în urna corespunzătoare. 
Predaţi ştampila de vot şi veţi 
primi înapoi actul de identitate 
şi telefonul sau aparatul foto.

Urna mobilă

Persoanele netransportabile 
din cauză de boală sau invalidi‑
tate, care doresc să voteze, vor 
face o cerere scrisă în acest sens, 
către secţia de votare. Cererea 
trebuie însoţită de copii ale 
actelor medicale sau alte acte 
oficiale din care rezultă că sunt 
netransportabile. Dacă cererea 
este aprobată de preşedintele 
secţiei de votare, urna mobilă şi 
materialul necesar votării se vor 
deplasa la locul în care se află 
alegătorul, de către doi membri 
ai secţiei.

Ghidul alegătorului

Eu cum votez?

Totul e ok 

Ieri, prefectul judeţului Galaţi, 
Gabriel Panaitescu, a verificat sec‑
ţiile de votare din întreg judeţul, 
pentru a se asigura că scrutinul 
din 1 iunie 2008 se va desfăşu‑
ra în condiţii tehnice impeca‑
bile. Peste 1.200 de lucrători ai 
Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative din judeţul Galaţi 
vor asigura paza transporturilor 
de materiale electorale (buletine 
de vot, ştampile, timbre autocola‑

te, tuş etc.) către secţiile de votare 
şi retur, paza birourilor electorale 
la toate eşaloanele şi a secţiilor 
de votare, măsurile de ordine şi 
siguranţă publică necesare pen‑
tru asigurarea unui climat de nor‑
malitate pe timpul desfăşurării 
procesului de votare, asigurarea 
intervenţiei operative la secţiile de 
votare şi în zona acestora, pentru 
rezolvarea situaţiilor deosebite. La 
cererea scrisă a unui cetăţean aflat 
într‑un astfel de centru, se poate 
deplasa urna mobilă. 

Aveţi grijă!

Promisiunea, oferirea sau da‑
rea de bani, bunuri ori de alte 
foloase în scopul determinării 
alegătorului să voteze sau să nu 
voteze un anumit competitor 
electoral ori un anumit candi‑
dat, precum şi primirea acesto‑
ra de către alegător, în acelaşi 
scop, constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 
şase luni la cinci ani. Tentativa se 
pedepseşte.

Organizatorii 
au oferit 

echipei 
câştigătoare 

premii 
consistente

Competiţie de proiecte la AIESEC

Afaceri studenţeşti

te bun. Nu ştiu dacă v‑aţi gândit, 
însă vă invităm la noi să gândim 
împreună soluţii de finanţare, 
poate îl puneţi în practică”, a spus 
Ciprian Manea, reprezentantul 

BRD – Groupe Societe Generale. 
Şi preşedintele AIESEC Galaţi, 
Cătălin Moroianu, i‑a încurajat 
pe cei cinci membri ai echipei 
„EcoPlasma” să pună în aplicare 

planul. „Sper să nu rămână doar 
la nivel de proiect, aş vrea să îl 
puneţi în practică”, a declarat 
Cătălin Moroianu.

Text şi foto: Marius Ţuca

Festivalul „Leonard”

Rahmaninov nu candidează la alegerile locale!
Tecuci.

Programul serii a stat sub 
semnul destinului, aşa cum a pre‑
cizat Laura Sava în prezentarea 
făcută: în deschidere ‑ Uvertura 
la opera „Forţa destinului”, de 
Giuseppe Verdi, apoi Concertul 
nr.2 pentru pian şi orchestră de 
Serghei Rahmaninov şi în înche‑
iere Simfonia a V‑a, a Destinului, 
de Ludwig van Beethoven.

Un pian numit dorinţă

După concert, l‑am întrebat 
pe oaspetele american cum a co‑
laborat cu dirijorul şi cu orches‑
tra gălăţeană: „Pe muzicianul 
Pedro Negrescu l‑am cunoscut 
la Bucureşti, în 2005, când eu am 
susţinut un concert la Ateneu, 
iar el a venit în culise să mă feli‑
cite şi să‑mi spună că făcuse un 
drum de 600 de kilometri ca să 
mă cunoască. Am păstrat legă‑
tura prin e‑mail, iar anul acesta 
Pedro a venit cu propunerea 
să facem un concert împreună. 
Iniţial propunerea a fost pentru 
Mozart, însă ne‑am hotărât să fie 
Rahmaninov, acesta fiind unul 
dintre concertele mele favorite. 

Tot în această perioadă aveam 
programate două deplasări la 
Tiraspol şi Chişinău şi am fost bu‑
curos că Galaţiul s‑a pliat foarte 
bine pe programul meu. Le sunt 
recunoscător, deopotrivă, dom‑
nului Melinte şi orchestrei teatru‑
lui, care este minunată. Despre 
Galaţi nu ştiam nimic. Îmi place 
să descopăr locuri şi oameni 
noi. Din păcate, teatrul de aici 
nu are încă un pian de concert, 
iar luminile nu sunt întotdeauna 
bine coordonate pe scenă, din 
acest punct de vedere la repetiţii 
a fost mai bine decât la specta‑
col. Când mă voi gândi la Galaţi 
îmi voi aminti căldura publicului 
de aici şi deschiderea orchestrei 
în colaborarea cu mine. Am sim‑
ţit din privirile lor că şi‑au dorit 
acest lucru. Şi‑mi voi mai aminti 
că a fost prima mea colaborare 
cu Pedro Negrescu!”.

L‑am întrebat pe dirijor cum 
a fost să‑l aibă solist la Galaţi pe 
Thomas Pandolfi: „Pentru mine a 
fost o bucurie infinită şi o onoa‑
re deosebită să pot cânta cu 
Thomas, un solist foarte impor‑
tant, căruia îi mulţumesc pen‑
tru şansa pe care mi‑a oferit‑o. 

Le sunt recunoscător şi celor de 
la Teatrul Muzical, începând cu 
domnul Melinte, pentru faptul că 
au acceptat această colaborare 
şi cred că nu au fost dezamăgiţi. 
Îmi dau seama de seriozitatea şi 
de amplitudinea calităţii muzica‑
le a lui Thomas, membrii orches‑
trei mi‑au spus că au ascultat în 
el un pianist de mare sensibili‑
tate. Pentru Galaţi a fost un eve‑
niment, dacă ţinem seama şi de 
faptul că Thomas cântă pentru a 
treia oară în România, iar primele 
două concerte le‑a dat la Ateneul 
Român. Îi mulţumesc lui Thomas 
că a acceptat, îmi doresc să re‑
vină în România, ne‑am propus 
o vacanţă împreună, îmi doresc 
să lucreze cu fiul meu, pe care 
l‑a cunoscut. Iar pentru toam‑
nă, îmi doresc să‑l invit să cânte 
două concerte la Brăila, în cadrul 
Festivalului „Johnny Răducanu”. 
Thomas este nu doar un foarte 
mare artist, ci şi un om extraordi‑
nar”, a spus Pedro Negrescu.

Galaţiul le datorează o seară 
memorabilă. 

Text şi foto: Angela Ribinciuc

De la Poliţie 
Rănită 
pe strada 
Păcii

Gălăţeanul C.G., de 19 
ani, îşi conducea maşina 
joi, la ora 10,10, pe strada 
Dogăriei. La intersecţia 
cu strada Păcii, şoferul a 
accidentat‑o uşor (trau‑
matism cranio‑cerebral) 
pe M.D., de 76 ani, din 
Galaţi, care traversa prin 
loc nepermis şi fără să se 
asigure.

Elena Parapiru

Sala ”Ioan 
Simion 
Mărculescu” 
a fost, ieri, 
neîncăpătoare

Foto: 
Cristina 
S.Carp

„Acest eveniment este 
doar un prim pas în cerce‑
tarea studenţească întrucât, 
din toamnă, vom înfiinţa un 
cerc ştiinţific pentru ei. Tot 
în toamnă vom mai organiza 
o sesiune similară, de data 
aceasta pentru cadrele di‑
dactice”, ne‑a declarat unul 
dintre coordonatori, lector dr. 
Florin Tudor. „Manifestarea 
e foarte importantă pentru 
că le oferă studenţilor cu 
preocupări pentru cerceta‑
re posibilitatea de a se ex‑
prima, precum şi facilitarea 
unui dialog cu colegii lor”, a 
completat decanul facultăţii, 
conf. dr. Răducan Oprea.

M.Ţ.

Conducerea 
LSG a prezentat 

cupele ce vor 
fi distribuite 

câştigătorilor

Foto: M. Ţuca
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După mai bine de un deceniu de lupte împotriva 
talibanilor, miliarde de dolari (americani!) investiţi 
în reconstruirea statală şi războiul împotriva 
terorismului, Afganistan rămâne un stat decimat 
de lupte interne pentru putere, sărăcie extremă 
şi regres economic. Viaţa în Kabul este tragic 
asemănătoare cu cea din Priştina sau Bagdad: 
ocupaţie militară continuă, teoretic aflată sub 
protectoratul ONU, jafuri şi crime îngrozitoare 
aproape zilnice, lipsa unui sistem judiciar 
veritabil, a unor provizii alimentare continue sau 
a unei infrastructuri viabile. Afganistanul se afla 
în incapacitate logistică de a organiza alegeri 
libere şi securizate, la care cetăţenii de rând să 
poată participa fără frica de a fi împuşcaţi în 
plină stradă. Alte ţări precum Timorul de Est, 
Columbia, Uganda, Zimbabwe sau Etiopia se 
află exact în aceeaşi situaţie. Toate aceste state 
au un numitor comun: forţele internaţionale 
implicate în medierea conflictelor interne au 
investit bani, influenţă şi ajutor logistic în absolut 
toate sectoarele economice, uitând însă complet 
de justiţie. Fiecare caz are istoria sa proprie, 
dar miezul problemei este acelaşi: în aceste ţări 
problema insurgenţilor, a luptătorilor de gherilă 
şi/sau a proscrişilor societăţii nu a fost rezolvată. 
În ciuda faptului că Afganistan se află încă din 
2001 sub ocupaţie americană, nici până acum 
problema responsabililor pentru moartea a sute 
de mii de oameni şi trimiterea a milioane de 
afgani în exil nu a fost rezolvată. Guvernul afgan 

neglijează problema criminalilor de război şi, 
totodată, continuă să menţină în funcţie sute de 
oameni consideraţi responsabili pentru acte de 
ucidere în masă. Un corespondent al ziarului “The 
Times” făcea recent uluitoarea afirmaţie că nu mai 
puţin de 70 la sută dintre liderii locali şi regionali 
din Afganistan sunt răspunzători de moartea a 
cel puţin unui concetăţean. Cauza acestei situaţii 
este, în primul rând, lipsa unei alternative viabile. 
Mai simplu, alternativa unor oameni oneşti, cu 
experienţă sau măcar capabili să citească pare, 
şi este, într-adevăr, utopică. Conform raportului 
UNESCO pe 2007, se estimează că mai puţin 
de 28 la sută din populaţia Afganistanului poate 
să citească, incluzând şi afganii care trăiesc în 
străinătate. Situaţia pare momentan fără ieşire. 
Incredibil, dar acelaşi fenomen se repetă la 
nesfârşit în peste 15 ţări din întreaga lume. Fără 
soluţii practice, implicarea forţelor locale în 
procesul de reconstrucţie, grafice de retragere sau 
investiţii targetate pe probleme realiste, planurile 
de reconstruire statală implementate de O.N.U 
urmăresc ciclic acelaşi tipar: promisiuni deşarte, 
optimism brusc, eşec lamentabil, dezamăgire, 
tragedie umană. Şi apoi povestea începe de la 
capăt.  De prea multe ori ca să mai fie o pură 
coincidenţă.

N.A. Pentru mai multe articole de politică 
internă şi externă ale autorului vizitaţi blogul 
www.radiolynx.ro/blogs/politica-in-timp-real/

Poveste fără de sfârşit

Elveţia a acceptat deschide‑
rea progresivă şi controlată a 
pieţei muncii pentru România şi 
Bulgaria, protocolul de extindere 
asupra celor două ţări fiind sem‑
nat marţi, la Bruxelles, a infor‑
mat, ieri, Agenţia Naţională pen‑
tru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM). Protocolul de extinde‑
re asupra României şi Bulgariei 
a fost semnat de consilierul fe‑
deral Eveline Widmer‑Schlumpf 
şi secretarul de stat sloven din 

partea preşedinţiei Consiliului 
UE, Matjaž Šinkovec. Data de 
intrare în vigoare a protocolului 
nu a fost stabilită, însă deschi‑
derea progresivă a pieţei muncii 
pentru români şi bulgari se va 
întâmpla, cel mai probabil, anul 
viitor. În protocolul referitor la 
acordul pentru libera circulaţie a 
persoanelor, Elveţia şi UE au con‑
venit asupra unei măsuri tranzi‑
torii care prevede că, şapte ani 
după intrarea în vigoare a pro‑

tocolului, Elveţia poate menţine 
restricţii relative la accesul pe 
piaţa muncii (prioritatea la anga‑
jare a mâinii de lucru autohtone, 
controlul condiţiilor de muncă şi 
salariu, contingente progresive 
anuale). Elveţia are posibilitatea 
de a invoca o clauză de salvgar‑
dare specifică zece ani, după in‑
trarea în vigoare a protocolului, 
permiţându‑i să reintroducă nu‑
mărul maxim în caz de imigrare 
excesivă, fără a se teme să fie 

Macedonenii sunt chemaţi 
la urne mâine, în cadrul alege‑
rilor legislative anticipate, con‑
vocate după eşecul de a adera 
la NATO în timpul summitului 
de la Bucureşti, de la începutul 
lui aprilie, din cauza opoziţiei 
Greciei cu care Skopje are un di‑
ferend pe tema denumirii fostei 
republici iugoslave. Potrivit AFP, 
partidul conservator macedo‑
nean ‑ VMRO‑DPMNE ‑ speră să 
îşi consolideze puterea în urma 
scrutinului, în timp ce partidele 

albaneze concurează pentru a 
putea intra în viitorul Guvern, 
ceea ce a generat incidente vio‑
lente. Guvernul care va fi format 
după alegeri riscă să fie supus 
unor presiuni puternice din par‑
tea formaţiunilor albaneze, care 
cer ca Macedonia să recunoască 
independenţa Kosovo, cu care 
se învecinează. Autorităţile de 
la Skopje au preferat până în 
prezent să aştepte, dornice să 
menţină relaţii bune cu Serbia şi 
Rusia, care se opun acestei inde‑

pendenţe. Viitorul Guvern se va 
confrunta de asemenea cu dis‑
puta cu Grecia, care blochează 
din 1991 recunoaşterea interna‑
ţională a Macedoniei sub aceas‑
tă denumire, apreciind că nu‑
mele face parte din patrimoniul 
său istoric naţional. Campania 
electorală a fost marcată de 
tensiuni inter‑albaneze în vestul 
Macedoniei, unde albanezii (care 
reprezintă circa 25 la sută din cei 
două milioane de locuitori ai 
Macedoniei) sunt majoritari.

O confruntare electorală 
pentru Casa Albă între John 
McCain şi Barack Obama ar pu‑
tea reconfigura harta politică în 
noiembrie, mutând centrul de 
greutate în noi state americane 
şi modificând raportul de forţe 
în Florida şi Ohio, unde lupta 
este, în mod tradiţional, acerbă. 
Potrivit Reuters, atât McCain, cât 
şi Obama consideră că pot câşti‑
ga în cel puţin câteva state domi‑
nate recent de partidul rival, în 
baza şablonului electoral potri‑
vit căruia republicanii câştigă în 
statele din sudul şi centrul ţării, 
iar democraţii în cele situate de‑a 
lungul coastei şi în nord‑vestul 
ţării, alte câteva state decizând 
victoria în final. Obama, senator 
de Illinois, este la un pas de în‑
vestitura democrată pentru Casa 
Albă în cursa internă împotriva 
senatorului de New York, Hillary 
Clinton. McCain, învestit deja 
candidat republican, se axează 
asupra alegerilor din noiembrie 
de două luni de zile.

Democraţi vs. republicani

Strategiile celor doi candi‑
daţi, McCain şi Obama, moni‑

torizează sondajele de opinie, 
listele cu alegători şi rapoartele 
demografice în efortul lor de a 
identifica statele unde pot obţi‑
ne cele 270 de voturi electorale 
necesare victoriei în scrutinul 
din noiembrie. O atenţie deose‑
bită va fi acordată statelor care 
s‑au dovedit cruciale în recen‑
tele alegeri prezidenţiale, inclu‑
siv Michigan şi Pennsylvania. 
McCain, veteran al războiului din 
Vietnam, mizează pe abilitatea 
sa de a convinge alegătorii in‑
dependenţi şi pe dificultăţile cu 
care se confruntă Obama în a 
ralia sprijinul clasei muncitoare 
albe pentru a‑şi adjudeca vic‑
toria în Ohio şi Pennsylvania. În 
Florida, unde McCain a organizat 
deja câteva turnee electorale, 
Obama are dificultăţi în mobi‑
lizarea electoratului hispanic şi 
evreiesc. Problema care se pune 
în cazul lui Obama este dacă 
poate obţine victoria în Virginia 
şi Colorado, pentru a compensa 
o eventuală înfrângere în Ohio 
şi Pennsylvania. Sondajele de 
opinie dezvăluie o cursă strânsă 
la nivel naţional şi în majoritatea 
statelor cheie.

Preţul petrolului a coborât ieri 
până la 125 de dolari pe baril, 
în contextul în care aprecierea 
dolarului a compensat impactul 
negativ al celei mai mari scăderi 
în inventarul de petrol al Statelor 

Unite din ultimii patru ani şi te‑
merile privind cererea de ener‑
gie la nivel global. Cotaţia barilu‑
lui de ţiţei scăzuse cu 1,15 dolari, 
la 125,47 dolari, până la ora 8:00 
GMT, după declinul de 4,41 do‑

lari de joi, când a închis şedinţa la 
126,62 de dolari. Preţul petrolu‑
lui Brent, de referinţă la Bursa de 
la Londra, a pierdut 76 de cenţi, 
la 126,13 dolari pe baril.

Vaticanul a publicat joi un de‑
cret prin care ameninţă cu exco‑
municarea imediată pe oricine va 
hirotonisi o femeie, măsură care 
vizează, totodată, şi femeile deve‑
nite preoţi. Decretul Congregaţiei 
pentru doctrina credinţei, publi‑
cat în jurnalul oficial al Vaticanului, 
L’Osservatore Romano, indică 
faptul că “cel care îşi asumă riscul 
de a hirotonisi o femeie, dar şi fe‑
meia care va îndrăzni să se lase 

hirotonisită riscă excomunicarea 
«latae sentantiae»”, adică imedi‑
ată. Hirotonisirea femeilor este 
un subiect delicat pentru Biserica 
catolică. În 2002, şapte femei ‑ 
germane, austriece şi america‑
ne ‑ au fost hirotonisite în sânul 
unei comunităţi fondate în 1975, 
la Buenos Aires, de un fost preot 
catolic, Romulo Antonio Braschi. 
Sfântul Scaun le‑a excomunicat 
câteva săptămâni mai târziu, 

spunând că acestea au comis “un 
delict grav împotriva constituţi‑
ei divine a Bisericii”. Ioan Paul al 
II‑lea, predecesorul lui Benedict 
al XVI‑lea, a reafirmat, în 1994, 
poziţia Bisericii catolice, expli‑
când că aceasta nu are puterea 
de a hirotonisi femei. Subiectul 
constituie o sursă de dispute, la 
Roma, cu Biserica anglicană, care 
autorizează existenţa preoţilor de 
sex feminin.

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) a solicitat ieri, 
înaintea Zilei Mondiale fără 
Tutun, “interdicţia oricărei forme 
de publicitate, de promovare şi 
sponsorizare privind tutunul”. 
În viziunea OMS, este vorba de 
protejarea a circa 1,8 miliarde de 
tineri care sunt ţinta “metodelor 
promoţionale subtile” ale produ‑
cătorilor de ţigarete care cheltu‑
iesc “miliarde de dolari” pentru 
“a atrage tinerii către produsele 

lor ce generează dependenţă”. 
Potrivit OMS, studii recente au 
arătat că, cu cât tinerii sunt mai 
expuşi la reclame în favoarea tu‑
tunului, cu atât riscă mai mult să 
se apuce de fumat. “Cu toate as‑
tea, numai cinci la sută din popu‑
laţia mondială este protejată de 
o interdicţie globală a publicită‑
ţii, promoţiilor şi sponsorizărilor 
realizate de industria tutunului”, 
menţionează OMS. Organizaţia 
precizează că fabricanţii de ţi‑

gări îşi promovează produsele 
în mediile frecventate de tineri: 
cinema, internet, concerte şi ma‑
nifestaţii sportive. Un studiu al 
OMS realizat pe subiecţi cu vâr‑
ste de 13 ‑ 15 ani care studiază în 
şcoli din întreaga lume a arătat 
că peste 55 la sută dintre elevi 
au văzut afişe publicitare de pro‑
movare a ţigaretelor în ultima 
lună, în timp ce 20 la sută dintre 
ei posedă obiecte cu emblema 
unei mărci de ţigarete.

Silvio 
Berlusconi, fără 
bune maniere

Premierul italian, Silvio 
Berlusconi, şi‑a dovedit lip‑
sa de politeţe faţă de baro‑
neasa Margaret Thatcher, 
fostul său idol, după ce nu a 
reuşit să ajungă la un dineu 
şi nu a dat nici măcar un 
telefon prin care să îşi ex‑
prime scuzele, potrivit The 
Daily Telegraph. Berlusconi 
a fost invitatul unui dineu 
organizat, marţi seară, în 
cinstea „Doamnei de Fier” 
de către familia Rebecchini. 
Aproximativ 30 de invitaţi 
au fost lăsaţi să aştepte so‑
sirea premierului, dar aces‑
ta nu a mai venit.

Metodă 
de recâştigare 
a popularităţii

Gordon Brown a început 
să se adreseze direct publi‑
cului larg într‑un ultim efort 
menit să îi recâştige popu‑
laritatea pierdută, potrivit 
presei britanice. Brown, 
afectat de rezultatele slabe 
în alegerile locale, a sunat 
la întâmplare diferiţi critici 
care i‑au adresat scrisori în 
care se plângeau de diferi‑
te probleme, în speranţa că 
acesta îi va asculta într‑un 
final. Nu se ştie câte apeluri 
efectuează Brown săptă‑
mânal, dar potrivit presei, 
ar fi vorba de aproxima‑
tiv 20. Potrivit sondajului 
YouGov, publicat de Daily 
Telegraph, laburiştii sunt 
cotaţi cu 23 la sută, iar con‑
servatorii din opoziţie cu 47 
la sută, înregistrând astfel 
cea mai slabă cotaţie, de la 
începerea monitorizării, în 
1943.

Formula 
vocii perfecte

Cercetătorii britanici 
spun că au descoperit for‑
mula matematică pentru 
vocea umană perfectă, ba‑
zată pe o combinaţie dintre 
ton, viteza de vorbire, frec‑
venţa cuvintelor pe minut şi 
intonaţie, potrivit unui stu‑
diu, preluat de BBC. Astfel, 
vocea ideală ar trebui să 
emită nu mai mult de 164 
de cuvinte pe minut, cu o 
pauză de 0,48 de secunde 
între propoziţii. Intonaţia de 
la sfârşitul propoziţiei ar tre‑
bui să coboare, nu să urce. 
Vocea masculină perfectă 
ar fi, în opinia specialiştilor, 
o combinaţie între acto‑
rii Alan Rickman şi Jeremy 
Irons, iar vocea feminină 
perfectă ar fi o combinaţie 
între cele ale actriţelor Judi 
Dench şi Honor Blackman şi 
cea a prezentatoarei de te‑
leviziune Mariella Frostrup.

Tragedie aeriană
Un elicopter s‑a prăbuşit joi 

peste o clădire a unui cartier 
central aglomerat din Panama 
City, provocând moartea a cel 
puţin 11 persoane, printre care 
şi comandantul poliţiei federa‑
le a statului Chile. Cinci cetăţeni 
ai statului Panama şi şase din 
Chile au murit, după ce elicop‑
terul, un model vechi de la sfâr‑
şitul anilor ‘60, a lovit un maga‑
zin şi a explodat. O singură per‑
soană care se afla în elicopter a 
supravieţuit şi se află la spital 
într‑o stare stabilă. Chilienii se 
aflau în Panama pentru o con‑
ferinţă împotriva terorismului. 
Preşedintele Chile, Michelle 
Bachelet, a declarat că a discu‑
tat cu omologul său panamez, 
Martin Torrijos, referitor la ac‑
cident şi a anunţat trei zile de 
doliu naţional.

Drama chineză
Seismul înregistrat la 12 mai 

în China a provocat moartea 
a 68.858 de persoane şi dis‑
pariţia altor 18.618, a anunţat 
ieri un purtător de cuvânt 
al Guvernului, citat de AFP. 
Conform acestui bilanţ, numă‑
rul răniţilor este de 366.586, a 
adăugat purtătorul de cuvânt, 
Guo Weimin. Numărul per‑
soanelor strămutate în urma 
cutremurului este de peste 15 
milioane.

Macara prăbuşită
O macara amplasată pe un 

şantier de construcţii din New 
York s‑a prăbuşit ieri, incidentul 
soldându‑se cu un mort şi trei 
răniţi, potrivit postului de tele‑
viziune WNBC, care a prezentat 
imagini cu macaraua prăbuşită 
peste o clădire şi membrii ser‑
viciilor de urgenţă intervenind 
la locul incidentului. Serviciul 
de pompieri a anunţat că a scos 
mai multe persoane de sub dă‑
râmături, fără a oferi informaţii 
despre starea lor de sănătate. 
O serie de oficiali locali au de‑
clarat că operatorul macaralei a 
fost rănit.

”Bebeluş, 
colecţie unică”

Poliţia germană a demarat 
o anchetă după ce un cuplu 
şi‑a pus în vânzare pe eBay 
bebeluşul în vârstă de nu‑
mai opt luni. Potrivit Reuters, 
mai multe persoane au su‑
nat autorităţile din întreaga 
Germanie, după ce au văzut 
oferta pe eBay: “Bebeluş ‑ co‑
lecţie unică. Ofer spre vân‑
zare copilul meu nou‑născut 
pentru că plânge prea mult. 
Mascul, 70 de centimetri înăl‑
ţime”. Preţul de plecare era de 
un euro.

Ucraina
Iulia Timoşenko ameninţă cu demisia

Premierul ucrainean Iulia Timoşenko îşi va prezenta demisia dacă 
partidul preşedintelui Viktor Iuşcenko, care formează în prezent o 
coaliţie cu Blocul Iulia Timoşenko (BIT), încheie o alianţă cu Partidul 
Regiunilor (la opoziţie), a anunţat, într‑un interviu acordat postului 
public de televiziune, joi‑seară, primul ministru ucrainean, unul din‑
tre artizanii “revoluţiei portocalii”.

În urma ploilor,
Sud‑estul Marii Britanii, sub ape

Sute de case din comitatele Devon şi Somerset, din sud‑estul Marii 
Britanii, au fost avariate după căderile masive de precipitaţii de joi, care le‑au 
distrus proprietăţile. Potrivit The Daily Telegraph, zeci de persoane au fost 
evacuate din propriile locuinţe într‑una dintre cele mai afectate zone, din 
sudul comitatului Somerset, iar alte câteva au fost salvate, după ce au fost 
surprinse de inundaţii în maşini. Deşi apele au început să se retragă rapid, 
sunt aşteptate noi averse, potrivit meteorologilor. Nu au existat victime.

Din partea Elveţiei, protocolul a fost semnat 
de consilierul federal Eveline Widmer‑Schlumpf

Acord cu UE

Elveţia 
va deschide 
piaţa muncii 

pentru români

supusă unor măsuri din partea 
UE. Elveţia şi UE au negociat re‑
gimul tranzitoriu pentru români 

şi bulgari ca urmare a aderării 
celor două ţări la UE, la 1 ianuarie 
2007.
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Topul 
preţurilor
Cireşarul 
începe scump
[ Parada fructelor 
de sezon [ Brăila a 
nimerit Galaţiul cu 
căpşune [ Usturoi 
la pachet nou 
[ Caisa lui Eschil  
[ Şi piersica lui 
Euripide...

Luna lui Cireşar ne 
întâmpină cu şapte lei 
kilogramul de cireşe. 
În Piaţa Centrală, dacă 
ai timp să analizezi cu 
de‑amănuntul oferta, 
poţi cumpăra un ki‑
logram şi cu cinci lei, 
mai mici, dar tot cireşe. 
Venite şi ele pe tarabe, 
mai ales din Grecia, gal‑
benele caise se vând cu 
şase lei kilogramul, iar 
parfumul de piersică, 
tot de nuanţă elenă, 
se vinde cu şapte lei 
kilogramul. Ceea ce în‑
seamnă că poţi să dai 
pe cireşe ce ai luat pe 
piersici… 

La căpşune, marja 
de variaţie a preţurilor 
se întinde de la 2,50 
lei la şase lei kilogra‑
mul, pe alese. Cele mai 
arătoase şi îmbietoare 
se dovedesc cele de 
Brăila, comercializate 
la maximul de preţ… 
Devalorizate de noi‑
le fructe, merele, mai 
ales că şi ele au preţuri 
considerabile – 4,50 lei 
kilogramul ‑  sunt mai 
puţin solicitate. Ca să 
nu mai vorbim  despre 
prunele uscate de 
Vrancea, căzute cu to‑
tul în dizgraţie, la zece 
lei kilogramul. Dintre 
citrice, tot lămâia, cu 
8,50 lei kilogramul, s‑a 
cocoţat în top.

Dulcea mazăre 
de acasă

Sub ofensiva roşiilor 
de seră autohtone, cele 
de import au scăzut la 
preţ. Cele mai accep‑
tabile, şi ca înfăţişare, 
şi ca preţ,  par a fi mi‑
cuţele roşii de Sicilia. Şi 
iată cum “patria” mafiei 
ne serveşte tomate… 
De la Popeşti Leordeni, 
Codlea sau alte locuri 
din ţară, roşiile româ‑
neşti se vând cu preţuri 
între 4,50 şi şase lei ki‑
logramul.  Castraveţii 
au ajuns la doi lei ki‑
logramul, în timp ce 
un kilogram de ceapă 
verde se vinde cu 2,50 
lei.  Varza nouă este doi 
lei kilogramul, iar cono‑
pida de două ori mai 
scumpă. Ajuns, pe alo‑
curi, la maturitate, us‑
turoiul nou se vinde la 
legătură, două sau trei 
căpăţâni, a doi lei „pa‑
chetul”.  Mare diferenţă 
de preţ între păstăile de 
„mazăre dulce” româ‑
nească şi cele de fasole, 
În timp ce primele sunt 
doar trei lei kilogramul, 
fasolea în ambalaj natu‑
ral costă zece şi chiar 12 
lei kilogramul. Tot cam 
pe acolo se află şi arde‑
iul gras, cel mai adesea, 
zece lei kilogramul. Pe 
lângă el, vinetele se 
vând cu şase lei kilogra‑
mul. Cartofii noi au mai 
coborât la preţ, ei se 
pot cumpăra şi cu 1,50 
lei kilogramul. Morcovii 
noi sunt trei lei kilogra‑
mul, iar dovleceii trei lei 
kilogramul.  

Şi o sinteză de final: 
prima lună a verii ne în‑
tâmpină la piaţă cu pre‑
ţuri între 1,50 şi 12,00 
lei kilogramul, la legu‑
me şi fructe. Va fi o vară 
scumpă? Vom cumpăra 
şi vom vedea…

Ion Manea 

Joi după‑amiază şi până târ‑
ziu în noapte, locuitorii comunei 
Costache Negri au trăit momen‑
te nemaiîntâlnite! Aici şi‑au dat 
întâlnire absolvenţii claselor a 
VIII‑a A şi B, care au părăsit bănci‑
le şcolii cu 35 de ani în urmă.

Peste 40 de absolvenţi, înso‑
ţiţi de cadrele didactice – cărora 
li s‑au alăturat sute de consăteni 
– au luat parte la manifestările 
organizate cu acest prilej.

Sărbătoarea ‑ organizată de 
Emanoil Savin, fiu al satului, ac‑
tualmente primar al oraşului 
Buşteni – a debutat cu întâlnirea 
de la şcoală unde s‑a procedat la 
tradiţionala „strigare a catalogu‑
lui” şi a continuat cu schimburi 
de impresii, depănarea amintiri‑
lor etc. 

Spre seară s‑a desfăşurat un 
spectacol extraordinar, cu par‑
ticiparea cunoscutului solist de 

muzică uşoară Ovidiu Komornik 
şi a trupelor Talisman, Romania, 
Haiducii şi Rustik.

Pe înserate, cerul comunei a 
fost brăzdat de un spectaculos 
foc de artificii, spre satisfacţia 
şi uimirea celor din Costache 
Negri. 

Gh. Arsenie
Foto: Ilie Stan

Până pe 15 iunie
Plăţi anticipate 
din impozitul 
pe venit

15 iunie 2008 este 
 data‑limită pentru efectua‑
rea plăţilor anticipate cu 
titlul de impozit pe venit 
pentru al doilea trimestru al 
anului 2008. Sunt obligate să 
facă aceste plăţi persoanele 
fizice din judeţul Galaţi care 
au obţinut în cursul anului 
2008 venituri din: ‑ activităţi 
independente (exceptân‑
du‑se cazul veniturilor pen‑
tru care plăţile anticipate se 
stabilesc prin reţinere la sur‑
să conform art. 52 din Legea 
571/2003 privind Codul 
Fiscal) ‑ cedarea folosinţei 
bunurilor, cu excepţia ve‑
niturilor din arendare; ‑ ac-
tivităţi agricole impuse în 
sistem real (pe baza datelor 
din contabilitatea în partidă 
simplă). 

Finanţele Publice atrag 
atenţia că neefectuarea la 
termen a plăţilor anticipate 
duce la calcularea majoră‑
rilor de întârziere de 0,1 la 
sută pentru fiecare zi de în‑
târziere.

S.A.T.

De la un biolog specializat în 
entomologie (care până în 2006 
îşi desfăşura activitatea în de‑
functul „Compartiment vectori” 
din cadrul Direcţiei Sanitare – 
Medicină Preventivă) am aflat  
că perioada optimă de stârpire a 
larvelor de ţânţari este luna apri‑
lie. Această primă etapă asigură 
eficienţa celei de‑a doua, care ar 
trebui să fie în curs, dar semnele 
sunt de‑a dreptul timide. Aşadar, 
istoria se repetă şi noi ne scărpi‑
năm de zor în timp ce la licitaţia 
pentru dezinsecţie se dau lupte 
grele mai ales că suntem în peri‑
oadă electorală…

Pericol pentru animale şi om

Colac peste pupăză, de parcă 
nu ar fi suficientă ameninţarea 
ţânţarilor – şi veţi vedea de ce 
de anul acesta este de‑a dreptul 
redutabilă – ne‑am procopsit şi 
cu căpuşe. Şi nu doar prin pădu‑
rile şi poienile din jurul oraşului, 
ci chiar în mijlocul acestuia. Am 
primit la redacţie mai multe sesi‑
zări pe această temă. Unii cititori 
ne‑au sesizat faptul că au găsit în 
blana animalelor mai multe ase‑
menea insecte. Altcineva ne‑a 
telefonat la redacţie pentru a 
ne informa că în faţă la Unicom, 

pe frunzele vegetaţiei dintr‑un  
parc, se pot vedea cum stau agă‑
ţate căpuşe pe spatele frunzelor. 
Or, cu căpuşele nu este de glu‑
mit, căci, dacă se prind de pielea 
omului încep să sugă sânge, iar 
dacă se încearcă desprinderea 
lor, prin zdrobire există riscul 
provocării unei infecţii locale sau 
chiar a unei encefalite virale. 

Am fi victime sigure ale 
„tigrului” zburător

Şi dacă tot vorbim de peri‑
cole, entomologii serviciilor de 
sănătate publică din alte ţări eu‑
ropene (unde reforma sanitară 
nu a scos pe tuşă specialiştii în 
vectori ai bolilor transmisibile, 
aşa cum s‑a considerat oportun 
la noi) sunt în alertă din cauza 
unui musafir nedorit ‑  ţânţarul 
–tigru. Prezenţa acestei specii 
de ţânţar care provine din Asia a 
fost observată în mai multe ţări  
europene. Alarmant este faptul 
că insecta respectivă transmite 
boli fatale precum febra tifoidă, 
febra hemoragică (adică ebo‑
la!!!), febra Chikungunya, febra 
denga şi altele.

Periculoasa insectă s‑a stabi‑
lit deja în nordul Italiei, unde a 
transmis febra Chikungunya mai 

multor persoane, dar a fost sem‑
nalată şi în Germania şi Olanda, 
după cum informează prestigio‑
sul cotidian „The Independent”.

Poate măcar amenzile 
vor avea ecou 

Din fericire, noi suntem încă 
în situaţia de a întreba: „Ce aş‑
teptaţi, stimaţi reprezentanţi ai 
autorităţilor, mult prea preocu‑
paţi de alegeri? Să ajungă şi la 
noi ţânţarul‑tigru? Trebuie să 
vă reamintim despre epidemia 
de meningoencefalită cu virus 
West‑Nile, care în 1996 a necesi‑
tat spitalizarea a 500 de persoa‑
ne dintre care cinci au decedat? 
Şi de recidiva acesteia în 2005? 

Am întrebat‑o pe dr. Mihaela 
Ghiurcă, director adjunct 
al Autorităţii Judeţene de 
Sănătate Publică, coordonator 
al Departamentului de Sănătate 
Publică, fosta „Medicină 
Preventivă”, de ce nu s‑a făcut o 
dezinsecţie până în prezent şi cât 
de expuşi riscului de transmitere 
a unor boli infecţioase prin in‑
termediul ţânţarilor şi căpuşelor 
suntem.

„Indiscutabil, trebuia realiza‑
tă dezinsecţia până acum. Noi, 
ASPJ, am făcut demersurile nece‑

sare în timp util, dar au rămas fără 
rezultat. Prima adresă transmisă 
Primăriei este din 24 martie, cu 
numărul de înregistrare 1034, iar 
a doua a fost transmisă pe 8 mai 
a.c. Urmează ca dna dr. Moise, 
inspectorul şef al Inspecţiei 
Sanitare de Stat să decidă aplica‑
rea de măsuri contravenţionale. 
Unele primării din judeţ (nu şi 
cea din Galaţi) au răspuns că nu 
dispun de fondurile necesare, 
motiv pentru care am solicitat 
implicarea Consiliului Judeţean. 
Dacă s‑ar fi făcut dezinsecţia 
la timp, nu ar mai fi apărut nici 
căpuşele  întrucât substanţele 
insecticide recomandate de dna 
dr. Ioan sunt polivalente. Din pă‑
cate, nu s‑a făcut aşa încât nu ne 
rămâne decât să ne rugăm să nu 
avem probleme epidemiologi‑
ce.”

Aceasta este de altfel singu‑
ra alternativă şi pentru noi, cei 
mult mai interesaţi de propria 
sănătate decât de competiţia 
electorală! Da’ apropo, oare cum 
de nu s‑a gândit nimeni că din 
avioanele utilitare se pot împrăş‑
tia şi fluturaşi electorali odată cu 
insecticidul?  

Marius Mototolea
     

Articolul care a deschis ediţia 
de joi a „Vieţii libere” – „Tamponaţi 
şi cu banii luaţi” a reuşit să atra‑
gă interesul cititorilor. Mail‑urile 
de felicitare sosite pe adresa re‑
dacţiei nu fac decât să confirme 
nevoia unanimă de – ce altceva? 
– NORMALITATE! 

Unde este „normalitatea”?

„Este una din multiplele coţ‑
cării pe care le întâlnim la fiecare 
pas şi asta cu complicitatea tacită 
a celor care ar trebui să se sesiseze 
primii”, scrie pe mail‑ul redacţiei 
Marin M., cititor al ziarului. Şi con‑
tinuă: „Ca de fiecare dată nimeni 
nu va păţi nimic, situaţia se va 
muşamaliza, se vor găsi alte meto‑
de de a‑i jecmăni pe cei în cauză. 
Personal aş da afara poliţistul sau 
poliţiştii sub nasul cărora au loc 
astfel de situaţii, ca şi pe şefii lor 
pentru că ştiu sau cu atât mai mult 
pentru că nu ştiu ce se întâmplă în 
ograda lor. În orice caz felicitări re‑
porterilor pentru implicare, dacă 
fiecare ne‑am implica poate vom 
ajunge şi noi la normalitatea către 
care tindem”.

Vă descriam joi situaţia de 
la Biroul Tamponări al Poliţiei 
Rutiere Galaţi, Birou aflat în clă‑
direa Patinoarului gălăţean. Aici 
vin ghinioniştii care şi‑au tampo‑
nat maşina şi au nevoie să dea cu 
sumbsemnatul şi să povestească 
exact cum s‑a petrecut acciden‑
tul. Totul trebuie să apară scris 
pe o declaraţie tip, bineînţeles. O 
declaraţie pe care Poliţia susţine 
că nu este obligată să o pună la 
dispoziţia cetăţenilor (aşa cum, 
de pildă, se întâmplă în momen‑
tul în care solicităm, de la aceeaşi 
Poliţie, eliberarea cazierului judici‑
ar – acolo formularele sunt puse la 
dispoziţie gratuit de oamenii legii, 
exact în aceeaşi încăpere în care 
se face eliberarea cazierului).

Între bar şi xerox - barul. 
Că e mai aproape!

Ca atare, la Biroul Tamponări, 
deşi există o declaraţie‑exemplu, 
completată şi înrămată pe perete, 
nu există şi un tipizat pus la dis‑
poziţie gratuit. El trebuie cumpă‑
rat. Iar pentru acest lucru îşi oferă 
serviciile barul aflat exact în col‑
ţul clădirii Patinoarului – la 20 de 
metri de Tamponări, sau xerox‑ul 
Administraţiei Domeniului Public, 
xerox plasat ceva mai departe, 
după bar, la vreo 15 metri. La bar 
declaraţiile zac pe un raft, aduse 
de nu se ştie cine – nimeni nu îşi 
asumă proprietatea lor – şi sunt 
comercializate contra sumei de 
2 lei, pentru care nu primeşti nici 
bon, nici chitanţă. Dacă cineva gă‑
seşte xerox‑ul A.D.P.‑ului, cumpără 
aceeaşi declaraţie cu doar 0,5 lei şi 
este trecut într‑un catastif. Nu am 
reuşit, timp de două zile, să aflăm 
cine este proprietarul barului (ni 
s‑a comunicat doar de către pasi‑
onaţii de rummy din interiorul câr‑

ciumii că acesta se numeşte „dom’ 
Florin şi atât”). Toţi cei pe care i‑am 
găsit miercuri la Tamponări, com‑
pletând declaraţii, cumpăraseră ti‑
pizatele, conform propriilor spuse, 
de la bar. Pe de altă parte, poliţis‑
tul de serviciu declara nu i‑a îndru‑
mat pe oameni la bar, ci după colţ, 
la xerox. Deducţia logică este că 
de câte ori oamenii care se duceau 
„după colţ” nimereau mai întâi la 
bar, nu la xerox ‑ aflat, după cum 
ziceam, 15 metri mai departe –, şi, 
ca să vezi surpriză, declaraţii se gă‑
seau şi în crâşmă! Intrigată, vânză‑
toarea de la xerox‑ul A.D.P.‑ului se 
întreba tot miercuri cum de Poliţia, 
sub al cărui nas funcţionează afa‑
cerea „declaraţii de la bar”, nu se 
autosesizează.

Contradicţie lege-realitate 

De la Inspectoratul Poliţiei 
Judeţene Galaţi, subcomisarul 
Ştefan Gohoreanu, purtătorul 
de cuvânt al instituţiei, puncta: 
„Poliţia nu este obligată să pună la 
dispoziţie aceste declaraţii. Este o 
problemă a O.J.P.C.‑ului”. Tot sub‑
comisarul Ştefan Gohoreanu a ex‑
plicat şi ieri: „Conform articolului 
71, alineatul 1, din Ordonanţa de 
Guvern 195 din 2002 republicată 
˝Conducătorul implicat într‑un 
accident de circulaţie de pe urma 
căruia au rezultat numai pagube 
materiale este obligat să îl anunţe 
în termen de 48 de ore la cea mai 
apropiată unitate de poliţie sau la 
formaţiunea de poliţie specializa‑
tă .̋ Aşadar, textul legii nu spune 
că Poliţia trebuie să asigure aceste 
declaraţii.”. 

Deşi suntem convinşi că aşa 
este, nu înţelegem de ce, to‑
tuşi, în condiţiile în care Poliţia 
„nu este obligată să pună la 
dispoziţie aceste declaraţii”, în 
momentul în care inspectorii 
O.J.P.C. sosiţi la două ore după 
reporterii „V.L.”  la Tamponări,  
au găsit declaraţiile‑tip GRATUITE 
pe masa din Biroul Tamponări! În 
plus, ele dispăruseră ca prin far‑
mec de oriunde ar fi fost la vânza‑
re mai devreme şi nimeni nu recu‑
noştea că ele existaseră vreodată! 

Ne amintim că, de asemenea, 
poliţistul de serviciu miercuri la 
Tamponări preciza că la un mo‑
ment dat aceste declaraţii au 
existat în sediul Tamponărilor, 
gratuite chiar, dar acest lucru s‑a 
întrerupt cu ceva timp în urmă.  
Toată povestea a început de la re‑
volta unui cititor.

Numărul mail‑urilor dumnea‑
voastră (pe care din reală modes‑
tie nu îl pomenim, aşa cum nici nu 
ne apucăm să cităm toate felicită‑
rile) şi entuziasmul cu care a fost 
primit materialul „Tamponaţi şi 
cu banii luaţi” demonstrează însă 
că gălăţenii încep să fie conştienţi 
că au drepturi. Şi că vor explicaţii. 
Chiar şi pe probleme aparent mă‑
runte – dar parcă nu suficient de 
mărunte ca să fie legale.   

Elena Parapiru

Asta ne mai lipsea

Suntem la discreţia ţânţarilor şi a căpuşelor?
] În afară de roiurile de ţânţari s-ar părea că ne-am procopsit şi cu căpuşe ] Acum aşteptăm (puşchea pe limbă!) 

ţânţarul-tigru ] Care dă frisoane, la propriu şi la figurat, în Italia şi în alte ţări europene

Reacţii la „Declaraţii de la bar”

„Tamponaţi şi cu 
banii luaţi” continuă

Sărbătoare la Costache Negri

Emoţiile unei promoţii

Foto: Ion 
Manea

Sala Eminescu a Bibliotecii 
„V.A. Urechia” s‑a dovedit a 
fi neîncăpătoare, ieri după‑
amiază, la deschiderea Serilor 
de Literatură ale Revistei 
“Antares”. Zeci de invitaţi din 
ţară, dar şi din străinătate, alături 

de mulţi dintre cei mai impor‑
tanţi scriitori gălăţeni şi brăileni 
au deschis festivităţile printr‑o 
ceremonie simplă, dar plină de 
entuziasm. Cu atât mai mult cu 
cât manifestarea a ajuns la ceas 
aniversar, fiind vorba despre cea 
de a zecea ediţie. Preşedintele 
filialei Galaţi‑Brăila a Uniunii 
Scriitorilor din România, Corneliu 
Antoniu, directorul revistei şi al 

fundaţiei “Antares”,  a urat bun 
venit tuturor invitaţilor, după care 
a precizat însemnătatea acestei 
ediţii aniversare. „Sunt zece ani 
de când facem acest adevărat 
festival de literatură, timp în care 
am adunat numeroase amintiri şi 
nu numai. Am acordat, de‑a lun‑
gul timpului, 11 premii «Opera 
Omnia» celor mai importanţi 
scriitori din România, am oferit în 

Festival de Literatură la Galaţi şi Brăila

Ediţie 
aniversară a 
”Serilor Antares” total 21 de premii pentru poezie 

şi 18 pentru proză, avem nouă 
scriitori pe care i‑am ridicat la 
rang de comandori ai Ordinului 
Cavalerilor Danubieni, precum şi 
14 Cavaleri. De  când a fost înfiin‑
ţată filiala Galaţi‑Brăila a Uniunii 
Scriitorilor din România, aceste 
două oraşe au căpătat un alt sta‑
tut în lumea literară românească, 
implicit acest festival a căpătat o 
altă amploare”, a spus Corneliu 
Antoniu în cadrul ceremoniei 
de deschidere. Acesta a menţi‑
onat că cele trei zile de festival, 

de vineri şi până duminică, vor 
fi un adevărat regal de poezie în 
limbile engleză, franceză, româ‑
nă şi nu numai. Asta cu atât mai 
mult cu cât anul acesta invitaţii 
din străinătate vin din toate ză‑
rile culturale: Austria, Norvegia, 
Estonia, Belgia, Marea Britanie, 
Australia şi Franţa. Festivalul 
continuă astăzi cu o serie de 
dezbateri şi lansări de carte, 
precum şi cu decernarea premi‑
ilor Festivalului, la ora 18,00, la 
Muzeul de Artă Vizuală, şi se va 
încheia duminică la Brăila.

Marius Ţuca
mtuca@viata‑libera.ro

Foto: M. Ţuca

 Parada 
fructelor 
de sezon 

De la Furcenii Noi
Balada unei oi 

În noaptea de miercuri spre joi, cineva a intrat în ţarcul stânei lui R.G., de 62 
ani. De la stâna aflată în câmp, pe raza localităţii Furcenii Noi, individul a furat o 
oaie (valorând 300 lei). În urma cercetărilor efectuate de lucrătorii postului de 
poliţie, s‑a reuşit identificarea autorului în persoana lui L.D., de 39 ani, din satul 
Furcenii Noi, comuna Cosmeşti, fără ocupaţie, cu antecedente. Oiţa a fost recu‑
perată şi s‑a întors la stăpânul său, în timp ce hoţul este cercetat în libertate.

Elena Parapiru
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Premierul Călin Popescu-
Tăriceanu a declarat săptămâ-
na trecută, la finalul discuţiilor 
pe care le-a avut cu Madeleine 
Albright, fost secretar de stat al 
SUA, că, din această toamnă, în 
România ar putea fi demarat un 
program naţional de vaccinare 
împotriva cancerului de col ute-
rin. “Am evaluat posibilităţile ca 
în România să lansăm un pro-
gram de prevenire a cancerului 
de col uterin printr-un program 
de vaccinare. În România, este o 
mare incidenţă a acestui tip de 
cancer în rândul femeilor”, a spus 
primul-ministru. Fostul secretar 
de stat al SUA a adăugat: “Având 
în vedere că ştiinţa a avansat, am 
venit de această dată cu un vac-

cin care să prevină cancerul de 
col uterin, să realizeze o imuniza-
re şi ne-am concentrat pe impor-
tanţa prevenirii. Noi susţinem un 
program care ar implica vaccina-
rea tinerelor din România pentru 
a se realiza prevenirea. Probabil 
că acest program va începe chiar 
din această toamnă, când fetele 
din România vor veni la şcoală”, a 
spus Madeleine Albright. 

Fostul secretar de stat al SUA 
este implicat în campania de 
prevenire a cancerului de col 
uterin din România, deoarece 
ţara noastră este pe primul loc în 
Europa de Est în ceea ce priveşte 
mortalitatea cauzată de această 
formă de cancer.

P. Paţilea

Bine de ştiut
Poluarea 
accentuează 
calviţia

Bărbaţii care trăiesc în 
zone poluate sunt mult 
mai predispuşi calviţiei, 
spre deosebire de cei 
care locuiesc în regiuni 
cu o atmosferă curată, 
conform unui nou studiu, 
realizat de oameni de şti-
inţă de la Universitatea 
din Londra. Autorii lu-
crării cred că toxinele 
şi carcinogenii prezenţi 
în aerul poluat pot opri 
creşterea părului prin 
blocarea mecanismelor 
care produc proteina din 
care este compus firul 
de păr. Specialiştii în do-
meniu consideră calviţia 
ereditară, însă noul stu-
diu sugerează că facto-
rii de mediu pot agrava 
această problemă. 

P. Paţilea

Continuăm să vă prezentăm 
în cadrul acestei rubrici pre-
vederile legale în legătură cu 
”Răspunderea civilă a persona-
lului medical şi a furnizorului 
de produse şi servicii medicale, 
sanitare şi farmaceutice”. Potrivit 
Legii 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătaţii, titlul XV, gre-
şelile de practică medicală sau 
farmaceutică - dovedite - care au 
urmări negative pentru pacient, 
atrag răspunderea civilă a au-
torilor acestora. Răspundere pe 
care orice pacient, victimă reală 
a malpraxisului, este îndreptăţit 
să o solicite. 

Şi unităţile sanitare pot fi 
trase la răspundere

Unităţile sanitare publice sau 
private, în calitate de furnizori 
de servicii medicale, răspund 
civil, pentru prejudiciile produ-
se în activitatea de prevenţie, 
 diagnostic sau tratament, în si-
tuaţia în care acestea sunt con-
secinţa infecţiilor nosocomiale 
(„de spital”) , cu excepţia cazului 

când se dovedeşte o cauză ex-
ternă ce nu a putut fi controla-
tă de către instituţie; defectelor 
cunoscute ale dispozitivelor şi 
aparaturii medicale folosite în 
mod abuziv, fără a fi reparate; 
folosirii materialelor sanitare şi 
medicamentelor după expirarea 
perioadei de garanţie; acceptării 
de echipamente şi dispozitive 
medicale, materiale sanitare şi 
medicamente, fără asigurarea 
prevăzută de lege, precum şi 
subcontractării de servicii medi-
cale sau nemedicale de la furni-
zori fără asigurare de răspundere 
civilă în domeniul medical.

Unităţile medicale răspund în 
condiţiile legii civile pentru pre-
judiciile produse de către perso-
nalul medical angajat, în solidar 
cu acesta, dar şi pentru prejudi-
ciile generate de nerespectarea 
reglementărilor interne ale uni-
tăţii sanitare, de viciile ascunse 
ale echipamentelor şi dispozi-
tivelor medicale, substanţelor 
medicamentoase şi materialelor 
sanitare, aflate în perioada de 
garanţie, conform legislaţiei în 
vigoare.

Acordul pacientului informat

Pentru a fi supus la meto-
de de prevenţie, diagnostic şi 
tratament, cu potenţial de risc 
pentru pacient, după explicarea 
lor de către medic,  dentist, asis-
tent medical/moaşă, pacientului 
i se solicită acordul scris. Pentru 
obţinerea acordului scris, paci-
entului trebuie să i se prezinte 
informaţii cu un nivel ştiinţific 
rezonabil pentru puterea de în-
ţelegere a acestuia. Informaţiile 
trebuie să conţină: diagnosticul, 
natura şi scopul tratamentului, 
riscurile şi consecinţele trata-
mentului propus, alternativele 
viabile de tratament, riscurile şi 
consecinţele lor, prognosticul 
bolii fără aplicarea tratamentu-
lui. Vârsta legală pentru expri-
marea consimţământului infor-
mat este de 18 ani. Minorii îşi 
pot exprima consimţământul în 
absenţa părinţilor sau reprezen-
tantului legal, în următoarele ca-
zuri: situaţii de urgenţă, când pă-
rinţii sau reprezentantul legal nu 
pot fi contactaţi, iar minorul are 
discernământul necesar pentru 
a înţelege situaţia medicală în 
care se află; situaţii medicale 
legate de diagnosticul şi/sau 
tratamentul problemelor sexu-
ale şi reproductive, la solicitarea 
expresă a minorului în vârstă de 
peste 16 ani.

Medicul curant, asistentul 
medical/moaşa răspund atunci 
când nu obţin consimţământul 
informat al pacientului sau al 
reprezentanţilor legali ai aces-
tuia, cu excepţia cazurilor în care 
pacientul este lipsit de discernă-
mânt, iar reprezentantul legal 
sau ruda cea mai apropiată nu 
poate fi contactat, datorita situ-
aţiei de urgenţă.

Marius Mototolea

Congresul 
Societăţii 
Române de 
Pneumologie 
În premieră, 
dezbatere 
pe tema 
tabagismului

În aceste zile, la 
Constanţa se desfăşoară 
cel de-al 20-lea Congres 
al Societăţii Române de 
Pneumologie, manifesta-
rea de înalt nivel ştiinţific 
reunind 1.300 de medici. 
Printre participanţi se 
numără şi cinci medici 
gălăţeni de la Spitalul de 
Boli Pulmonare, respec-
tiv Marilena Tănase, 
Roxana Spiridon, Irina 
Georgescu, Lenuţa 
Stoleru şi Liliana 
Dobrotă.

Printre temele dezbă-
tute în cadrul congresu-
lui se numără tuberculo-
za pulmonară, infecţiile 
respiratorii, pneumonii-
le, neoplasmul bronho-
pulmonar, asistenţa me-
dicală pneumologică la 
domiciliu şi reabilitarea 
respiratorie etc. 

De asemenea, pentru 
prima dată în cadrul unui 
congres naţional, va fi 
abordată în detaliu pro-
blema tabagismului.

Marius M.

„Judeţeanul” are, deocamdată, heparină
Spitalul Clinic de Urgenţă nu se confruntă cu lipsa heparinei după ce 

un lot masiv din acest produs, fabricat în China, a fost retras din uz, de-
oarece conducerea instituţiei a reuşit să se aprovizioneze dintr-o sursă 
sigură. De asemenea, din produsul care a generat efecte secundare şi 
chiar decese în alte ţări, la Judeţean nu a fost administrată nicio fiolă. 
Problema e însă aceea că rezerva actuală este suficientă pentru cel mult 
două luni. 

M.M.
 

Management pentru medici
Toţi medicii şefi de secţie de la Spitalul Clinic de Urgenţă urmează 

cursuri de management sanitar. Desfăşurate în amfiteatrul spitalu-
lui, acestea sunt susţinute de specialişti din cadrul Şcolii Naţionale 
de Management Sanitar. Instruirea cuprinde 12 module a câte trei 
zile pe săptămână cu două pauze programate pentru lunile august 
şi decembrie.

M.M.

Sfatul medicului 
”Medicamente” 
produse
de albine

Deşi apiterapia 
reprezintă un domeniu 
principal al terapiilor na-
turiste, “arsenalul” aces-
teia este încă insuficient 
cunoscut. Dl dr. Toader 
Petrache, un medic şi în 
acelaşi timp apicultor cu 
state vechi, ne-a prezentat 
bogăţia “arsenalului” tera-
peutic datorat albinelor: 

Mierea este un aliment 
deosebit de apreciat, cu 
proprietăţi energizante, de 
stimulare a digestiei, laxa-
tiv, diuretic, antibacterian 
(împiedică dezvoltarea 
germenilor, fiind şi un bun 
conservant), antiinflama-
tor etc. În funcţie de specia 
de plantă din care provine, 
poate avea şi alte beneficii 
terapeutice.

Se recomandă în stări 
de oboseală, lipsa poftei 
de mâncare, constipaţie, 
tuse, viroze respiratorii, fa-
ringite, plăgi (ajută la cica-
trizarea lor în uz extern).

Este bine să se ia zilnic, 
dimineaţa, 1-2 linguri de 
miere, pe stomacul gol.

Atenţie la diabe-
tul zaharat! (mierea e 
contraindicată).

Polenul este un exce-
lent supliment nutritiv, cu 
efect tonic (anabolizant), 
cât şi stimulent (şi chiar 
afrodiziac). De reţinut că 
este foarte bogat în ami-
noacizi liberi, vitamine 
şi enzime, foarte uşor de 
asimilat de către orga-
nism, furnizând o cantitate 
importantă de energie or-
ganismului. Se recomandă 
în caz de astenie fizică, 
psihică şi sexuală, lip-
sa poftei de mâncare, 
constipaţie (polenul 
reglează tranzitul intesti-
nal!), colită, ateroscleroză, 
h i p e r c o l e s t e r o l e m i e , 
stări depresive, hepatită 
cronică, ciroză hepatică. 
Este bine să se ia zilnic 1-2 
linguriţe dimineaţa, pe sto-
macul gol, în amestec cu 
miere. Nu se înghite, ci se 
mestecă până se dizolvă.

Propolisul are 
proprietăţi antibiotice, an-
tifungice, antiparazitare, 
cicatrizante şi antiinfla-
matorii. Se recomandă în 
infecţii respiratorii, stoma-
tologice şi în sfera ORL, boli 
de piele, depresie, edeme. 
Se pot mesteca zilnic 2-3 
grame pe zi de propolis 
brut. Atenţie, există şi per-
soane alergice la propolis.

Veninul de albine 
este un produs complex, 
care, utilizat în doze mici, 
stimulează capacitatea de 
apărare şi de refacere a 
organismului. Are în prin-
cipal un efect de stimu-
lare a circulaţiei sangvine, 
de vasodilataţie, creşte 
fluiditatea sângelui şi 
stimulează sistemul endo-
crin. Se recomandă în caz 
de reumatism (artrite, ar-
troze), spondiloze, radicu-
lite, nevralgii şi inflamaţii 
ale nervilor, astm bronşic, 
boli degenerative ale 
ţesutului conjunctiv, boli 
neurologice, boli der-
matologice. Atenţie, pot 
exista persoane alergice 
la venin; de aceea trebuie 
ca, înainte de aplicarea 
produselor care conţin ve-
nin de albine, să se facă o 
testare a sensibilităţii. Se 
foloseşte cel mai frecvent 
în uz extern, sub formă de 
unguent (Apireven), apli-
cat pe locurile dureroase.

Lăptişorul de matcă 
s-a demonstrat că este 
util pentru creşterea 
rezistenţei organismu-
lui. Se recomandă în stări 
de oboseală, lipsa pof-
tei de mâncare, anemie, 
convalescenţă, boli cro-
nice ale ficatului, stări de-
presive, astenie sexuală, 
infertilitate (ajută ovulaţia 
şi menţinerea sarcinii), 
îmbătrânire, ateroscleroză. 

Marius M. 

De câteva zile, zeci, ba chiar 
mai nou sute de pensionari stau 
zilnic la o coadă respectabilă ce 
se formează în faţa unei clădiri 
noi din imediata vecinătate a se-
diului Romtelecom. Etajul aces-
teia a fost închiriat de  un între-
prinzător care derulează o aface-
re în franciză. Vinde un „aparat 
portabil de termomasaj” numit 
„Ceragem” a cărui utilizare ar 
oferi – potrivit prospectului pro-
moţional tipărit în culori frumoa-
se, pe hârtie lucioasă – ”relaxare, 
sănătate şi fericire”.  Existenţa 
prospectului contrazice întru-
câtva motivul pentru care tot 
mai mulţi vârstnici gălăţeni se 
aşază încă din zori la coadă: „ma-
sajul cu căldură” (cum l-a numit o 
femeie ce-şi aştepta rândul).

„Testare” inedită

Intrigaţi, am urcat pe o scară 
metalică abruptă (cam ca aceea 
din interiorul vapoarelor) şi am 
pătruns într-un spaţiu neaştep-
tat de mare  în care locul aeru-
lui fusese luat de un miros greu 
de transpiraţie. Câteva zeci de 
vârstnici ţopăiau ritmic bătând 
din palme deasupra capului în 
ritmul unei muzici la fel de stri-
dente (din cauza volumului exa-
gerat) ca şi vocea unei ... nu ştiu 
cum s-ar putea numi, să-i zicem 
animatoare, care le repeta la mi-
crofon beneficiile Ceragem-ului. 
Pe marginile sălii, alţi vârstnici 
stăteau întinşi pe nişte paturi, 
având sub „şale” nişte becuri ali-
mentate din carcasa aparatului 

„Ceragem”.  

Marketing cu schepsis

Sesizându-ne nedumerirea 
din priviri, directorul de vânzări, 
dl Costel Rusu, a fost de acord 
să ne ofere detalii despre ceea 
ce pentru noi  semăna a fitness 
pentru vârstnici şi a şedinţă de 
fizioterapie: „Asistaţi la o formă 
inedită de marketing. Noi oferim 
oricui posibilitatea să testeze ori 
de câte ori doreşte aparatul pe 
care îl comercializăm pentru a se 
convinge de beneficiile acestuia. 
Poate veni oricine, pe o perioa-
dă nelimitată, zilnic chiar, dacă 
doreşte. De aceea, nu facem pu-
blicitate clasică produsului (dar 
ne-a oferit prospectul)”.

 Vioiciune periculoasă? 

Înainte de a întreba ce este 
şi ce face aparatul care costă nu 
mai puţin de 980 de euro (cu 
TVA), am avut altă curiozitate, 
legată de neobişnuita vioiciune 
a celor câteva zeci de vârstnici, 
cu siguranţă în proporţie covâr-
şitoare cardiaci: cum se proce-
dează dacă unul dintre cei  care 
ţopăie, scuzaţi terminologia, 
„cade lat”? 

„Chemăm salvarea” a fost 
răspunsul dezarmant al direc-
torului care ne-a arătat apoi că 
fiecare persoană, înainte de a 
testa Ceragem-ul, semnează un 
document prin care îşi asumă 
riscurile, căci aşa cum a ţinut să 
precizeze vânzătorul acestuia: 

„Să fie limpede, noi nu oferim 
servicii medicale. Doar vindem 
aparatul şi nu obligăm pe nimeni 
să se convingă de binefacerile 
acestuia”. 

Despre Ceragem am aflat că 
este de provenienţă sud-core-
eană. Sursele de căldură pentru 
termomasaj sunt nişte becuri 
cu infraroşii, cu heliu şi, potrivit 
interlocutorului nostru, şi nişte 
pietre de jad încălzite. 

Împotriva beteşugurilor, dar 
fără caracter de tratament (?!)

„Avem 24 de paturi pe care zil-
nic testează Ceragem-ul 336 de 
persoane, în intervalul orar 8.00 
– 17.40.  O şedinţă durează 40 de 
minute din care 30 sunt de masaj 
propriu-zis. Efectele benefice vi-
zează o gamă largă de afecţiuni, 
dar, neavând pregătire medicală 
şi neoferind servicii medicale, nu 
mă pot referi la ele”,  a mai decla-
rat acesta.

După ce am aflat misterul co-
zii, am coborât cu mare atenţie 
scara abruptă gândind că dacă 
reuşesc să ajungă teferi înapoi 

pe trotuar şi octogenarii, după 
cel puţin o oră de aşteptat în 
picioare (să intre la „testare”) şi 
zece minute de “fitness”, s-ar pu-
tea ca beculeţele Ceragem-ului 
să aibă oarece efecte.

De altfel, vârstnicii cu care am 
discutat la ieşire s-au declarat 
convinşi că în urma „testărilor” li 
s-au ameliorat simptomele unor 
boli precum arterită, osteoporo-
ză, sciatică, tromboflebită, astm, 
constipaţie ş.a..

Măi, să fie!

“Eu aveam probleme cu calciul 
din oase, dar, după 20 de şedin-
ţe, simt cum s-a fixat!”, ne declară 
încântat Gheorghe Perieţeanu.

Fiecare dintre cei care for-
mează impresionanta coadă are 
o astfel de poveste, despre care 
vorbeşte cu vecinii de cartier şi 
cunoştinţele, aplicând astfel ge-
nialul plan de marketing al orga-
nizatorilor.

„Scump, domnule, scump !”

I-am spus directorului de 

vânzări că, pentru a cumpăra un 
aparat, trebuie să-şi pună la băta-
ie întreaga pensie toţi cei câteva 
zeci de participanţi la o şedinţă 
de testare.  Impasibil, acesta a re-
plicat: ”Şi ce dacă, au alternativa 
de a-l folosi gratuit, dar de la ei 
află alţii, care au rude la muncă în 
străinătate şi îi pot ajuta cu 300 
– 400 de euro. Nu vă  gândiţi că 
aparatele nu se vând !” 

Ceragem Global Netwotk 
este o corporaţie extinsă în pes-
te 50 de ţări, în care comerciali-
zează aparatul de termomasaj. În 
România, există până în prezent 
12 reprezentanţi (ultimul fiind cel 
de la Galaţi).

Dacă afacerea acestora  este 
sau nu periculoasă pentru sănă-
tatea publică nu e treaba noas-
tră să ne pronunţăm. În orice 
caz, medicii de la Autoritatea 
Judeţeană de Sănătate Publică, 
între ale căror atribuţii este inclu-
să şi acordarea avizelor pentru 
activităţi comerciale şi respectiv 
prestarea de servicii (medica-
le sau nu), nu auziseră despre 
Ceragem. Aud acum. 

”Relaxare, sănătate şi fericire” la  priză 

Coadă la  masaj gratuit 
cu căldură

Marius Mototolea
marius@viata-libera.ro

Legislaţie medicală

Răspunderea civilă în cazurile 
de malpraxis

Pentru tinere

Vaccin împotriva 
cancerului de col

[ Programul ar putea fi aplicat 
chiar din toamna acestui an

[ Fizioterapie rebotezată marketing?
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Criză de cereale
Rapiţa aduce 
foametea!
[ O veste proastă: 
vor fi tăiate subvenţiile 
pentru culturile folosite 
la producerea de 
biocombustibili

Teoretic, anul 2008 pare 
unul excelent pentru agri‑
cultură. În realitate însă piaţa 
este perturbată puternic de 
tendinţa ca produsele agri‑
cole să fie folosite în industria 
chimică (biocombustibili), iar 
de aici până la o criză de ce‑
reale mai este doar un pas.

Potrivit unui raport 
prezentat în Parlamentul 
European în această săptă‑
mână, stocurile de cereale 
actuale ale UE ar fi suficien‑
te doar pentru 30 de zile. 
Raportul afirmă că ar trebui 
analizat dacă aceste stocuri 
sunt la nivelul potrivit, în 
special dacă se iau în consi‑
derare posibile crize alimen‑
tare. 

În aceste condiţii, de‑
putaţii au decis să solicite 
Comisiei Europene previ‑
ziuni mai realiste privind 
producţia agricolă.  Potrivit 
Parlamentului European, 
„hrana trebuie să fie consi‑
derată mai importantă de‑
cât carburanţii, iar producţia 
de biocombustibili ar trebui 
însoţită de criterii stricte de 
durabilitate”.  De aceea, se 
consideră că nu mai sunt 
justificate subvenţiile din 
UE acordate culturilor des-
tinate producţiei de bio-
carburanţi. 

Iată, deci, o veste proas‑
tă pentru fermierii gălăţeni, 
care în ultimii doi ani reuşi‑
seră să vină pe linia de plu‑
tire (financiar vorbind) pe 
baza rapiţei pentru moto‑
rina ecologică. „Eliminarea 
subvenţiei pentru culturile 
destinate producerii de bi‑
ocombustibil este o lovitură 
pentru agricultorii din zona 
noastră, dar cu siguranţă că 
aceştia vor găsi alte soluţii de 
a fi profitabili”, ne‑a declarat 
inginerul Petre Grigore, di‑
rectorul DADR Galaţi.

Agenţia de Plăţi
Schimbări 
la primirea 
de proiecte

Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
ne‑a transmis că între 9 şi 
27 iunie vor fi primite doar 
proiecte pentru Măsura 123 
– „Creşterea valorii adău‑
gate a produselor”, împre‑
ună cu cele două scheme 
de ajutor de stat aferente: 
„Stimularea IMM‑urilor care 
procesează produse agrico‑
le” şi „Stimularea microîn‑
treprinderilor din domeniul 
prelucrării primare a pro‑
duselor forestiere”. Măsura 
121 (Modernizarea exploa‑
ţiilor agricole) şi Măsura 322 
(Renovarea şi dezvoltarea 
satelor) se vor organiza sesi‑
uni la fiecare două luni, re‑
spectiv, în iulie, septembrie 
şi noiembrie.

La Galaţi
Cel mai scump grâu din ţară

Potrivit mercurialului întocmit de Ministerul Agriculturii, în pieţele 
şi oboarele din judeţul Galaţi se vinde cel mai scump grâu (vechi) din 
ţară: 1,3‑1,5 lei pe kilogram. Doar la Iaşi şi Caraş‑Severin preţul este 
comparabil, în rest grâul fiind mai ieftin pe piaţa ţărănească. La an‑
gro, preţul grâului este la Galaţi între 0,96‑0,98 lei pe kilogram.

Vine secerişul, 
deci:
Atenţie 
la samsarii 
de grâne!

În vreo două săptămâni, 
în funcţie şi de vreme, va 
începe secerişul. Recolta din 
acest an se anunţă foarte 
bună în judeţul Galaţi, însă 
nu doar fermierii par să pro‑
fite de conjunctură, ci şi sam‑
sarii. Avem înformaţii că prin 
judeţ au început să circule 
tot felul de indivizi dubioşi, 
care au la ei geamantanul cu 
bani şi contracte de livrare a 
producţiei de grâu. Ţăranii 
sunt ademeniţi cu plata pe 
loc să‑şi vândă în avans grâul, 
la un preţ modest – de 35‑40 
de bani pe kilogram. Asta în 
condiţiile în care analizele de 
piaţă (pe contractele futures 
încheiate la bursă) indică 
faptul că la nivelul lunii iulie 
preţul grâului va fi de minim 
55 de bani pe kilogram, iar în 
august preţul va ajunge la 70 
de bani, urmând să crească 
uşor în lunile următoare.

Recomandarea noastră 
este să nu semnaţi astfel 
de contracte, deoarece s‑ar 
putea să fiţi obligaţi să vă 
vindeţi grâul la jumătate de 
preţ. Mare atenţie!

Griviţa
35 de euro 
pentru pus 
un bec!

Mai mulţi săteni de la 
Griviţa ne‑au scris pentru a 
ne informa că primarul co‑
munei a dispus să se plăteas‑
că unei firme o manoperă 
de 35 de euro pentru fieca‑
re lampă de iluminat public 
montată în sat. Vorbim aici 
doar de manoperă, pentru 
că lămpile şi materialele ne‑
cesare au fost asigurate de 
primărie, iar stâlpii existau 
deja. 

Cum s‑ar zice, firma doar 
a pus becuri pe stâlpi şi a 
încasat pentru asta o sumă 
mai mult decât frumuşică: 
contravaloarea a cam patru 
zile de muncă pentru fiecare 
bec! Întâmplător sau nu, fir‑
ma beneficiară aparţine unui 
prieten de‑al primarului, cu 
care edilul a fost coleg de 
clasă în şcoala primară.

Deoarece doi dintre con‑
silierii locali din comună 
ne‑au confirmat că lucrarea 
s‑a făcut, la preţul menţio‑
nat şi fără a exista aprobarea 
Consiliului Local, am încercat 
să obţinem şi un punct de 
vedere (şi explicaţii) din par‑
tea primarului. Asta încă de 
acum o lună de zile, când am 
primit sesizarea. 

Din păcate, însă, prima‑
rul a evitat sistematic să dea 
un răspuns la sesizarea să‑
tenilor (care conţine şi alte 
acuzaţii grave, asupra cărora 
vom reveni), aşa că nu ne‑a 
rămas decât să publicăm în 
serial „aventurile financia‑
re” ale domnului primar de 
la Griviţa. Asta până când 
acesta va găsi o jumătate de 
oră să discute cu presa şi să 
prezinte documente care să 
arate că acuzaţiile sunt sau 
nu justificate.

Potrivit inginerului Ionel 
Nicula, directorul Agenţiei 
de Plăţi pentru Intervenţii în 
Agricultură (APIA) Galaţi, plata 
subvenţiei pe suprafaţă aferentă 
anului 2007 se va încheia până la 
data de 10 iunie în judeţul nos‑
tru. „Până în acest moment au 
fost achitate subvenţiile către 
19.738 dintre cei 28.437 de fer‑
mieri aflaţi în evidenţele noas‑
tre. Termenul‑limită stabilit cu 
Uniunea Europeană este pe 30 
iunie, dar am primit asigurări de 
la Bucureşti că până pe 10 iunie 
vor fi viraţi în conturile fermi‑

erilor toţi banii”, ne‑a declarat 
Nicula. Vă reamintim că subven‑
ţia pe hectar este de 98 de euro, 
din care 50 de euro de la UE, iar 
48 de euro de la bugetul naţio‑
nal.

Chiar dacă, în sfârşit, vin banii, 
cei mai mulţi dintre fermierii gă‑
lăţeni sunt revoltaţi de întârziere. 
Ei spun că banii le‑ar fi fost de 
folos în februarie‑martie, când 
era în pregătire campania de 
primăvară, cea mai mare consu‑
matoare de fonduri din tot anul 
agricol. Mulţi dintre ei au fost ne‑
voiţi să contracteze credite pen‑

tru a se putea finanţa şi spun că 
Ministerul Agriculturii ar trebui 
să plătească subvenţii pentru în‑
târzirea plăţilor. Pe de altă parte, 
Ministerul Agriculturii a precizat, 
joi, că nu se pune problema să 
plătească penalităţi. „Potrivit 
înţelegerii cu UE, plăţile trebu‑
ie făcute în intervalul decem‑
brie‑iulie, iar noi ne încadrăm în 
acest termen”, se afirmă într‑un 
comunicat remis presei.

Cu alte cuvinte, fermierii vor 
rămâne cu paguba...

Foto: Costel Crângan

Gata! S‑a deschis finanţarea 
europeană din fonduri 
structurale şi pentru proiectele 
din industria de morărit şi 
panificaţie, după ce până acum 
doar agricultura şi dezvoltarea 
rurală au avut acest privilegiu. 
În linii mari, brutarii şi morarii 
pot cere finanţări pe bază de 
proiecte eligibile însă ‑ atenţie! 
‑ suma disponibilă la nivel 
naţional pentru acest an ‑ 118 
milioane de euro ‑ este destul de 
mică, deci trebuie să vă grăbiţi 
dacă vreţi să apucaţi ceva.

Cine poate cere?

Din capul locului, trebuie să 
vă spunem că solicitantul este 
obligat să asigure jumătate din 
valoarea proiectului, iar restul 
de 50 la sută vine de la bugetul 
UE (80 la sută) şi de la Guvern 
(20 la sută). Interesant este că 
nu se cer garanţii bancare sau 
imobiliare, fiind suficientă o 
simplă declaraţie cum că finan‑
ţarea proprie va fi asigurată.

Poate cere bani europeni 
orice persoană juridică română 
care are o afacere în domeniul 
morăritului şi panificaţiei şi care 
vrea să se extindă. Este vorba 
de mori de cereale, brutării, fa‑
brici de biscuiţi, de macaroane, 
tăieţei sau fidea, patiserii etc.

Pentru ce se dă?

Să fie clar un lucru: nu se dau 
bani pentru afaceri de la zero, 
ci doar pentru extinderea celor 
existente. „Scopul strategiei eu‑
ropene este consolidarea aface‑
rilor în domeniu, pentru a exista 
în piaţă producători puternici şi 
o concurenţă reală”, ne‑a decla‑
rat Vasile Berlea, director execu‑
tiv adjunct pentru Dezvoltare 
Rurală la DADR Galaţi.

Aşadar, sunt finanţate urmă‑
toarele categorii de investiţii: 
introducerea şi dezvoltarea teh‑
nologiilor şi procedeelor pentru 
obţinerea de produse alimenta‑
re, precum şi utilizarea surselor 
de energie regenerabilă; adap‑
tarea întreprinderilor la noile 
standarde comunitare pentru 
etapele de procesare şi distribu‑
ţie; îmbunătăţirea competitivită‑
ţii; creşterea calităţii produselor; 
creşterea siguranţei alimentare; 

protejarea mediului. 
După cum observaţi, sunt 

categorii destul de largi, însă 
asta este în folosul potenţialilor 
beneficiari. „Se dau bani pentru 
aproape orice tip de investiţii. 
Este mai greu să fii... neeligibil 
decât să fii eligibil”, spune Vasile 
Berlea.  
La ce uşă trebuie să bateţi?

Evident, pentru a obţine o fi‑
nanţare este fundamental să ştii 

cum să faci proiectul şi unde să‑l 
depui. Recomandăm doritorilor 
să se adreseze unei firme de 
consultanţă pentru întocmirea 
proiectelor. Ori, şi mai simplu, să 
meargă la Oficiul Judeţean de 
Consultanţă Agricolă (la Blocul 
Cristal, în spatele Prefecturii; 
director: ing. Floricel Dima) pen‑
tru a obţine detalii, sprijin sau 
lista cu consultanţi acreditaţi. 
Informaţii mai puteţi obţine şi 
de la Direcţia pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală Galaţi (pe 
strada Domnească, colţ cu 
Basarabiei).

Depunerea proiectelor se 
face la Oficiul Judeţean de Plăţi 
pentru Dezvoltarea Rurală şi 
Pescuit. Acesta se află tot la 
blocul „Cristal” (director Victor 
Honciu) şi este în măsură să vă 
ajute în rezolvarea problemei 
dumneavoastră. Succes!

Foto: Vasile Caburgan

Foto: Sorin Pană

Stocurile de cereale 
ale UE ajung pentru 
doar 30 de zile

Din iunie

Liber la bani pentru brutari

Supărare mare

Nu este exclusă posibilitatea să se iasă din nou în stradă

Fermierii - revoltaţi de întârzierea 
subvenţiilor

Cam aici se va ajunge: brutărie cu controlul calităţii prin computer

] Ei cer penalităţi de întârziere de la Ministerul Agriculturii 
] Ministerul spune că până pe 10 iunie va plăti toţi banii, dar 
că nu se pune problema de penalităţi 
] Jumătate dintre fermierii gălăţeni au deja banii în cont

Pagină realizată de

[ „Viaţa liberă” vă lămureşte cum să procedaţi şi unde să vă adresaţi pentru a obţine finanţare europeană 
pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră
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Pagină realizată de

Cavadineşti e pe punc-
tul de a pierde Şcoala de Arte şi 
Meserii, dintr-un motiv previzibil 
– absolvenţii de anul acesta ai 
clasei a VIII-a fug pur şi simplu de 
profilul ei, nu vor să audă de agri-
cultură. Preferinţa băieţilor, con-
strucţiile, unde se găsesc relativ 
uşor locuri de muncă şi se câştigă 
bine. Fetele vor în industria ali-
mentară, profesii din acest sector 
tentant. În aceste condiţii, Şcoala 
de Arte şi Meserii pare să aibă 
sentinţa iscălită. Va mai funcţiona 
un an, pentru ducerea până la ca-
păt a seriei de 15 elevi aflaţi acum 
în clasa a IX-a, după care ori va de-
veni o „amintire frumoasă” ori va 
renaşte prin schimbarea profilu-
lui. Directoarea Şcolii Gimnaziale 
Nr.1, profesoara Maria Abaza, 
s-a obişnuit cu gândul că pentru 
Şcoala de Arte şi Meserii a înce-
put numărătoarea inversă.

- Spuneţi-mi, domnişoară, 
am rugat-o, chiar toţi absol-
venţii de-a VIII-a refuză profi-
lul agricol?

- Unii dintre ei, neavând înco-
tro, vor rămâne pe loc. Au părinţi 
care nu pot suporta cheltuielile 
presupuse de frecventarea, de 
către copiii lor, a unor şcoli din 
Galaţi. Pe aceştia, prea puţini ca 
să putem înfiinţa cu ei o clasă, îi 
vom consilia să meargă la grupu-
rile şcolare din vecinătate, Bereşti 
şi Murgeni. Au cu ce face naveta şi 
li se decontează transportul.

- Ce fac cei de la a IX-a, „agri-
cultorii”?

- Cu aceştia am avut o experi-
enţă interesantă. Cât timp n-au 
ştiut decât de ce se întâmplă în 
agricultura locală, nu au mani-

festat interes deosebit pentru 
meseria în numele căreia vin la 
ore. Inginerul Nicolae Banu, de la 
disciplinele de specialitate, având 
la Matca un fost coleg, adminis-
trator de exploataţie agricolă, a 
dus clasa acolo, să vadă elevii, cu 
ochii lor, ce înseamnă organizare 
modernă şi activitate agricolă cu 
deschidere europeană. Vă spun, 
au rămas impresionaţi de utila-
jele şi instalaţiile de la Matca, de 
producţia de lapte, modul cum 
sunt îngrijite şi furajate anima-
lele… Nu vă ascund că au fost 
la fel de impresionaţi şi de cât li 
s-a spus că se câştigă, fără efor-
turi fizice ieşite din comun. Li s-a 
propus, fiindcă au 16 ani împliniţi, 
ca în perioada vacanţei de vară 
să muncească la AGRIMAT, la sis-
temul de irigaţii. S-a mers până 
la discutarea salariilor, ceea ce 
i-a entuziasmat. Exploataţia are 
unde să-i cazeze şi „corespunde” 
şi cu masa. Cel puţin patru băieţi 
se vor duce sigur. Îi interesează 
Matca şi, firesc pentru vârsta lor, 
vor să simtă cum e când ai inde-
pendenţă financiară. Nu ştiu însă 
cât au înţeles ei din riscurile pe 
care şi le asumă investitorul. Clasa 
lor se va menţine, vor intra într-a 
X-a, să termine ce au început. Că 
e neplăcut că în urmă nu va mai 
fi o clasă de-a IX-a, asta-i situaţia. 
În lipsa unei societăţi agricole 
puternice la Cavadineşti, care să 
absoarbă forţa de muncă, nu e 
de mirare că se preferă mersul la 
cules căpşuni în Spania, în defa-
voarea practicării „sportului” cu 
sapa, la Vădeni, în Grăpeni sau pe 
dealul Găneştilor…

Foto: Ion Trif Pleşa

Pe Ion Stănescu, alias Fedea, 
l-am vizitat la cort. Născut 
la Jorăşti, în 1953 („Acolo au 
prins-o pe mama durerile face-
rii”). Domiciliul stabil, în Feteşti. 
La mână, ceas sovietic, meca-
nic, ideal pentru supranumele 
Fedea.

- Ce sunteţi dumneavoas-
tră, l-am întrebat, ţigan, rom 
sau nomad?

- Eu sunt om, asta să scrieţi. Iar 
ca meserie, cazangiu. Fac balii, 
oale, căldări.

- Nevasta?
- Frăguţa, o să v-o arăt acuşi. 

E cu zece ani mai tânără decât 
mine.

- Vă mai amintiţi, când aţi 
luat-o de la părinţii ei, câţi 
bani aţi dat pe ea?

- Eu am ţinere de minte. Am 
plătit, număraţi în palmă,150.000 
de lei, bani din care pe timpul lui 
Ceauşescu se puteau cumpăra 
două Dacii. Au fost mulţumiţi. 
Frăguţei, în dar, i-am oferit o pe-
reche de pantofi, o fustă şi un 
batic.

- Copii?
- Nu mă plâng, Frăguţa a năs-

cut 11. Pe şase, mărunţii, i-am 
luat cu noi; ceilalţi au rămas la 
Feteşti.

- L-aţi dat pe vreunul la 
şcoală?

- Numai pe Ionel, atât. E în 
clasa a IV-a, învaţă în judeţul 

Ialomiţa. Nu l-am luat în Moldova 
ca să nu-l stricăm de la carte.

- Astă-noapte, domnule 
Fedea, a plouat puternic. Cum 
aţi rezistat în cort?

- Nu s-a putut dormi. Tunetele 
au speriat-o pe Frăguţa… Apa 
ne-a udat pernele şi lucrurile pe 
care eram culcaţi. Azi-dimineaţă, 
prima noastră grijă a fost să le în-
tindem afară, să le ia soarele.

- Soţia dumneavoastră spu-
ne că pentru azi nu are din ce 
pregăti mâncare. Ar fierbe 
fasole, ar face nişte cartofi ori 
s-ar ocupa de-o găină, dar îi 
lipseşte materia primă. Ce răs-
pundeţi, în calitate de cap al 
familiei?

- Ne-aţi nimerit într-una din zi-
lele când n-avem nimic. De fapt, 
ca să nu vă mint, ceva tot există 
– bucăţile de slănină afumată, de 
la intrarea în cort, legate sus. Se 
pot observa! Mi le-a dat Vasile 
Scafaru. I-am lucrat un ceaun şi 
o găleată: „Pe lângă bani, mi-a 
spus, îţi dau şi slănină, du-o la cort 
şi mâncaţi-o!”.

- Sunteţi opt persoane. 
Aveţi farfurii pentru fiecare?

- Întregi, numai trei. De-am 
avea noi ce pune măcar în astea! 
Restul, din teanc, au fost sparte 
de copii.

- Spuneţi-mi, Frăguţa ghi-
ceşte?

- Categoric, nu. Nouă nu 

ne place să minţim oamenii. 
 Puneţi-vă întrebarea cum i-ar sta 
ei, ca soţie a lui Fedea, să umble 
prin Balinteşti cu ghicitul!

- Deşi nu sunteţi ţăran, vă 
întreb: dumneavoastră ştiţi să 
prăşiţi?

- Ca să prăşeşti, mai întâi tre-
buie să ai sapă, or eu n-am. Sapa 
nu e pentru mâinile mele. Ultima 
dată am prăşit acum 20 de ani. 

- Aveţi fetiţe frumuşele.

- Frumuşele şi… nebotezate. 
Gemenele Lenuţa şi Camelia, 
născute la Feteşti, în vârstă de doi 
ani, nu sunt încreştinate. Luţărna, 
de patru ani, la fel. Frosinica, nici 
ea. E greu de găsit un cumătru, 
să le boteze pe toate fie şi într-o 
singură apă. Nu se pune proble-
ma să li se cumpere plăpumioa-
re sau să fie duse în braţe. Fiind 
mărişoare, pot merge la biserică 
pe picioarele lor. Ne conside-

răm creştini: ia scoate, Frăguţo, i 
s-a adresat soţiei, punga în care 
ţii nu aur, că n-avem, ci iconiţa 
cu Maica Domnului, s-o vadă şi 
dumnealui!

- Băieţii?
- Cu ei suntem în regulă. Puteţi 

controla. Ni i-a botezat cineva 
din Brăila, dom’ Vasile, vânător. A 
murit în 2004. Cumătru ca el nu 
mai găsim…

Învelită cu un stuf din care 
a dispărut vârsta, despre casa 
Catrinei Roşu se spune că ar 
fi văzut muritori de pe la anul 
1800. Împovărată de ani, o ţine 
sub soare un lut a cărui energie 
e în scădere. Când trece prin 
dreptul ei, ca să te atenţioneze, 

Săseni 
Sfinţirea 
icoanelor 
praznicale
[ 12 apostoli pictaţi în 
satul lui Horea, din Ţara 
Moţilor

La biserica nouă din sat, 
în prezenţa ctitorului ei, dr. 
ing. Petru Lificiu,  dumini-
ca trecută s-a săvârşit, de 
către un sobor de preoţi în 
frunte cu Sfinţia sa Toader 
Pohrib, protopopul de la 
Tg. Bujor, sfinţirea icoane-
lor praznicale de pe cata-
peteasmă. 12 sfinţi apostoli 
şi tot atâtea icoane lucrate 
de maica Serafima, din Ţara 
Moţilor, de la mănăstirea 
din satul lui Horea, Albac. 
Privindu-le, nu îndrăzneşti 
să te gândeşti la valoarea 
lor exprimată în bani, ex-
clami doar atât, în gândul 
tău, să te auzi singur: „Sunt 
desăvârşite. O comoară!”.

Biserica, plină de lume. 
Grupul vocal de la strană – 
„Hristos a înviat!”. Pe coliver, 
ouă roşii, cozonac, o sticlă 
cu vin. „Maica Serafima, 
ne-a spus domnul Lificiu la 
finalul slujbei, lucrează în 
paralel şi pentru biserici 
creştine din Peninsula 
Sinai, Israel, Grecia, 
Italia. Având mâna extra-
ordinar de fină, au ieşit 
icoane ce sunt totodată 
şi opere de artă”. Pentru 
pictarea pereţilor interiori, 
întrucât betonul din ei s-a 
aşezat, este uscat, are în 
vedere, ca dată de înce-
pere, reperul calendaristic 
Sf. Dumitru. Deputatul a 
gândit totul. I s-au prezen-
tat măsurătorile, a ascultat 
propunerile venite din par-
tea specialiştilor, urmând 
să decidă. Asupra vopse-
lelor - chibzuială, verificări 
de formule chimice: „Să 
iasă, după cum l-am auzit 
spunând în biserică, o pic-
tură definitivă, pentru sute 
de ani”. 

   Subliniind că numai el 
singur n-ar fi putut înălţa 
sfântul lăcaş, le-a mulţumit 
tuturor celor care, în timp, 
l-au încurajat şi ajutat – 
Prea Sfinţitului dr. Casian 
Crăciun Episcopul Dunării 
de Jos, protopopului 
Toader Pohrib, construc-
torilor, familiei sale, oame-
nilor din sat, preotului din 
parohie, autorităţilor de 
la Bereşti-Meria. Pentru 
pomenirea părinţilor săi 
Anica şi Costache Lificiu, 
trecuţi la Domnul, parastas 
la mormântul lor. Tuturor 
celor veniţi la slujbă li s-au 
înmânat sacoşe cu de-ale 
gurii, pline, pentru care au 
rostit „Bo’daproste!”.

Rădeşti
Poliţia, 
în sărbătoare

15 iunie a.c., ziua inaugu-
rării sediului Poliţiei. În sfâr-
şit, este gata! Suma de bani 
cheltuită pentru construirea 
sa, astronomică. Dacă aş 
transcri-o, m-aş încurca în 
zerouri. Şeful de post, dom-
nul Dănuţ Leopa, va fi gazdă 
pentru invitaţii săi, nu puţini, 
de la I.P.J. Galaţi, din judeţ şi 
de la Bucureşti. Agenţii din 
comună vor sclipi - unifor-
mă de gală, emoţii, număr 
record de comisari pe strada 
principală. La Poliţie, flori, 
fursecuri, şampanie… 

 

34 de preoţi 
tineri

Din cei 52 de slujitori ai 
Altarului, din Protopopia Tg. 
Bujor, peste jumătate sunt 
tineri. Din 1990 până astăzi, 
numărul hirotonisirilor a 
ajuns la 34, cifra în sine spu-
nând destule! Pentru că pe 
mulţi dintre preoţii tineri îi 
cunosc, depun mărturie că 
au meritat să fie învestiţi cu 
puterea de a săvârşi sfintele 
taine. Mă gândesc acum la 
Ionuţ Iordache, de la Moscu, 
Iulian Palade, de la Băneasa, 
Cătălin Oprea, de la Meria, 
plecat între timp la Galaţi, 
Ciprian Răcăşanu, de la 
Slobozia-Corni…

Flash Nord 
Două aniversări

Mâine, 1 iunie a.c., se îm-
plinesc 40 de ani de la înfiin-
ţarea comunei Bereşti-Meria, 
ca urmare a aplicării preve-
derilor Legii nr.2/1968 pri-
vind reorganizarea teritorial-
administrativă a României. 
Primar, Gheorghe Furtună 
(să-i fie ţărâna uşoară!); se-
cretar, domnul Ion Avram. 
Specificul – de atunci - al 
conglomeratului de sate nu-
mit Bereşti-Meria: comună 
suburbană. Câteva zile mai 
târziu, şi anume, pe 4 iunie, 
comuna Bereşti devenea 
oraşul Bereşti, cu tentă agro-
industrială. Primar, Neculai 
Petrescu (născut în Bogheşti, 
fostul judeţ Tecuci). Sunt 
două date de istorie locală, 
cu importanţa lor, neluate 
însă în seamă de autorităţile 
de azi. Doar oraşul Tg. Bujor 
a organizat activităţi ce au 
marcat trecerea sa de la rural 
la urban.

Bereşti
Profesori 
şi fondante

Trei, Doamne, şi toţi trei 
cu aceeaşi zi de naştere – 27 
mai. Este vorba de profe-
sorii Mihai Talaşman, direc-
torul Grupului Şcolar „Paul 
Bujor”, adjunctul său, Viorel 
Mânza, şi Bogdan Cojocaru, 
de la aceeaşi unitate de în-
văţământ. Întâmplându-se 
să fiu în şcoală când, emoţi-
onaţi, ofereau colegilor lor 
bomboane fondante, i-am 
fotografiat. Mihai Talaşman, 
de Istorie-filozofie („bate” 
serios spre Cioran!), s-a năs-
cut la Prodăneşti, acasă, 
asistat de vecina părinţilor 
săi, Eleonora Batog, moaşă. 
Domnul Mânza, de Fizică, 
a venit pe lume în Bârlad, 
la maternitate – alte con-
diţii! Dragoş Cojocaru, de 
Istorie, agent la Poliţia de 
Proximitate, a văzut lumina 
zilei la Mangalia. Ce căuta 
mama sa acolo? Soţul ei fiind 
marinar, se aflau amândoi la 
Pontus Euxinus. Bogdan – 
la Paşti admira splendorile 
Vienei - predă Cultura civi-
că. Şi pentru că salariaţii de 
la TESA nu puteau rămâne 
fără un 27 mai al lor, au fost 
reprezentaţi, în cercul sărbă-
toriţilor, de casiera Grupului 
Şcolar, doamna Elena Petrea 
(n. 27 mai 1954). Mama sa, 
Paraschiva, se afla pe malul 
pârâului Hobana, la Ciureşti, 
când şi-a dat seama că i se 
împlinise sorocul.

Balinteşti/ Patru fetiţe nebotezate

Fedea cazangiul şi Frăguţa lui
[ „Cumătru ca dom’ Vasile, din Brăila, 

nu mai găsim…”

Fedea, Frăguţa şi o parte din copiii lor. Nu s-au plâns că le-ar fi fost foame, mi-au cerut doar bani

Foto: Ion Trif Pleşa

Foto: Ion Trif Pleşa

Petru Lificiu, pe solul 
de la Săseni, între 
biserica al cărei ctitor 
este şi mormântul 
părinţilor săi

Mânza, Cojocaru şi Talaşman, 
profesori strâns uniţi în jurul 

aceleiaşi date - 27 mai

Pleşa

[ „Mălaiul şi burca pârlită în foc. Iar în preajma Moşilor, braga”

timpul o salută, obligându-te şi 
pe tine să faci la fel.

- Ce ştiţi despre casa în 
care locuiţi, am întrebat-o pe 
Catrina Roşu, câţi ani să aibă?

Catrina Roşu. 
Revenită acasă, 

de la Galaţi, 
a constatat 
că pe unele 

din femeile de 
vârsta sa le-a 
înghiţit argila

Locuinţă ”marca” Pleşa, a Catrinei Roşu. A rezistat la multe  ierni

Prof. Maria Abaza: 
”Între agricultura de 

la Cavadineşti şi ceea 
ce se face la Matca e o 
distanţă ca de la cer la 

pământ. Elevii de la Şcoala 
de Arte şi Meserii nu 

pot uita ce au văzut la 
AGRIMAT”

Cavadineşti

Şcoala de Arte 
şi Meserii se clatină

- 200. Dar puteţi pune mai 
mult. E făcută de unul Ion Dobre, 
luată apoi de ginerele său, 
Grigore Bârlălescu. Cum arată azi 
tot aşa era şi după război, când a 
cumpărat-o bărbatul meu. E ori-
ginală – prispă înaltă, geamuri 
mici, tindă cu lut pe jos.

- Aici v-aţi crescut copiii.
- Am născut opt, din care trei 

au murit - i-am îngropat în bună 
stare. Cu tot cu cea a tatălui lor, 
am făcute patru gropi. A cincea 

va fi a mea, că am 88 de ani, vâr-
stă la care e normal să te gân-
deşti cum îţi va sta cu mâinile 
puse pe piept.

- Una din fete v-a luat cu ea, 
la Galaţi.

- Stă la bloc, Lenuţa. Deşi mă 
simt bine în apartamentul ei, cu 
câteva zile în urmă i-am spus: Ştii 
ce, du-mă acasă, Lenuţo, măcar o 
zi, să mă bată vântul la Pleşa…

- Cum e la oraş?
- În Postul Mare, am postit. La 

vremea împărtăşirii, m-am îm-
părtăşit. Nepotul e cu internetul, 
fiică-mea, cu ale sale. M-au dus 
la mănăstirile Grăjdeni, Cernica, 
Adam, Cocoş, Vladimireşti. Ce 
slujbe, ce preoţi!

- Ceva de altădată, dintr-ale 
bucătăriei de Pleşa?

- Mălaiul şi burca pârlită în foc. 
Iar în preajma Moşilor, braga. 

- Soţul?
- Ilian. În război, căzut prizo-

nier, a stat pe ape, alături de alţii, 
îngrămădiţi. Când trebuia să li se 
dea câte-un biscuit, veneau avi-
oanele şi bombardau. A murit 
la 68 de ani. Suferind de hernie 
umblătoare, a scăpat-o în păca-
te, ajungând la doctor: „Ţi l-am 
făcut pe moşul flăcău, mi-a spus 
cel care îl operase. De acum în-
colo să aibă grijă să se păstreze”. 
Dar Ilian nu l-a ascultat…

Foto: Ion Trif Pleşa

Casă de 200 de ani

[ La Matca, 
o agricultură ce i-a uluit 

pe elevii 
din Valea Horincei
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Dna educatoare Vasilchiţa 
Dinu predă la Grădiniţa 
„Andiana”. Lucrează de 32 de ani 
în învăţământ. E deja bunicuţă cu 
trei nepoţi. „Şi ei sunt copiii mei”, 
spune arătând spre copiii care 
desenează cuminţi, la masă. „În 
primii şapte ani de învăţământ 
am lucrat cu copiii cu handicap. 
Am pus mult suflet. Apoi, am re‑
venit la învăţământul de masă, 
iar de şase ani mă ocup din nou 
de copiii cu nevoi speciale. Aici 
nu munceşti ca să treacă ziua. Ca 
să fii la aceeaşi înălţime trebuie 
să stai în genunchi în faţa copii‑

lor, să pătrunzi în creierul lor, în 
sufletul lor. Fiecare cu diagnosti‑
cul lui, este special în felul lui şi 
la fiecare reuşită, bucuria e mare. 
Muncim în echipă: părinţii, copi‑
ii, noi. Aici, eu sunt şi educatoare, 
şi director, şi inspector, şi parte‑
ner de joacă şi femeie de servi‑
ciu. Sunt copii care după cinci ani 
au reuşit să înveţe 15‑16 cuvinte! 
Să spună mamă! E o mare reali‑
zare! Îţi trebuie răbdare, dăruire 
sufletească, aşa cum te rogi la 
Dumnezeu şi cauţi semnul că Cel 
de Sus te‑a ajutat”, ne‑a mărturi‑
sit dna educatoare. 

Cum arată mama?

„Părinţii s‑au despărţit. De 
mama nu mai ştiu nimic de când 
aveam 11 ani. A fost plecată în 
Grecia, pe urmă s‑a întors. A 
venit într‑o seară şi a doua zi 
ne‑am trezit fără nimic în casă, şi 
fără ea”, ne‑a mărturisit Adrian. 
Povesteşte cu seninătatea pe 
care doar înţelepciunea şi cre‑
dinţa în Dumnezeu ţi‑o pot da. 
Dna educatoare Vasilchiţa Dinu, 
colega lui, ne spune că Adrian 
face parte dintr‑o familie cu şap‑
te fraţi: „Viaţa lui e un roman”. 
„Nu am apucat să stau nicioda‑
tă pe stradă pentru că au avut 
vecinii grijă de mine. Doi dintre 
fraţii mei erau pe stradă. Când 
veneam de la şcoală, îi vedeam 
în Ţiglina, unde stau copiii străzii. 
Familia la care mă aflam o cunoş‑
tea pe dra Anna Burtea – direc‑

torul fundaţiei „Inimă de Copil”. 
Dra Anna şi colega ei, Daniela 
Ariton, m‑au luat în apartamen‑
tul lor, alături de trei sau patru 
copii. Cu banii lor ne întreţineau”, 
spune Adrian. „Inimă de copil” 
i‑a adunat fraţii din orfelinate şi 
de pe stradă. Sora lui suferă de 
o cumplită boală. „Nu mai ştiam 
nimic de ea. Cu ajutorul fundaţi‑
ei am găsit‑o. Iniţial, n‑am recu‑
noscut‑o la spital”, spune Adrian. 
Dna educatoare continuă: „Cu 
Adrian a pornit fundaţia. Eu am 
luat iniţiativa şi am ajuns până la 
«Surprize, surprize», sperând să 
o găsim pe mama lor. Fratele cel 
mic, care e la liceu, mă tot între‑
ba: dar cum arată mama? Ca ori‑
ce mamă, îi răspundeam... dacă 
poate fi numită mamă o femeie 
care îşi lasă copiii”. Din păcate, 
cei de la „Surprize” nu s‑au ţinut 
de cuvânt.

„N‑am murit”

A fost o vreme în care Adrian 
cântărea 40 de kg cu pantofi cu 
tot. Era bolnav, iar un medic ce‑
lebru l‑a externat, convins că 
va muri. A fost uluit să desco‑
pere, câţiva ani mai târziu, că 
Dumnezeu l‑a vindecat şi trăieş‑
te. După clasa a VIII‑a, Adrian a 
urmat şcoala mecanică şi un curs 
de bucătari, iar acum e instructor 
la grădiniţa pentru copii cu nevoi 
speciale. „Ne ocupăm de copii, 
scriem, citim poveşti, desenăm. 
Avem multe idei, dar nu e spaţiu 
suficient să ne desfăşurăm”, spu‑
ne cu regret Adrian. Educatoarea 
ne dezvăluie: “Nu o dată s‑a 
dus la Galaţi şi a venit cu saco‑
şa de haine cumpărate pentru 
copii. Îi îmbrăca şi îi trimitea aşa 
acasă”. “Dacă mie îmi plăceau?! 
Hăinuţele le veneau aşa bine! 

Dumnezeu spune să îl ajuţi pe 
cel de lângă tine!”, replică Adrian. 
Uneori cumpără banane, porto‑
cale şi le duce copiilor.

Simona 

Aici, la grădiniţa pentru copiii 
cu nevoi speciale a cunoscut‑o pe 
Simona. Tinerei i‑a plăcut dintot‑
deauna să fie profesoară,dar nu 
s‑a gândit că va ajunge să lucre‑
ze cu copiii cu dificultăţi: „Acum, 
că m‑am obişnuit, nu mi se mai 
pare greu. Ne‑am ataşat de copii, 
suntem ca nişte fraţi mai mari”. 
„Eu i‑am încurajat să lucreze în 
doi pentru că lui Adrian îi plăcea 
de ea, Simonei îi plăcea de el, dar 
 niciunul nu avea curaj să spună. 
La nuntă a fost toată fundaţia. Am 
trăit nişte clipe… Doamne, nici nu 
puteai să te abţii să plângi!”, spu‑
ne dna educatoare. 

Casă pentru fraţi, 
cămin pentru toţi

Cu ajutorul fundaţiei şi al 
unui sponsor Adrian a făcut o 
casă în Cudalbi, pentru fraţii 
lui. Preferă să stea cu socrii, în 
comuna Costache Negri. “Chiar 
mi‑am dorit părinţi pentru că 
am crescut în grija altora”, spu‑
ne Adrian. A dărâmat casa bă‑
trânească a părinţilor Simonei 
şi acum munceşte de zor la o 
casă nouă în care să locuias‑
că toţi. Simona e studentă la 
Psihologie. La toamnă, el vrea să 
înceapă clasa a XI‑a, să îşi termi‑
ne liceul. Ce‑şi mai doresc? Un 
copil sănătos. „Să fim o familie 
fericită. Dumnezeu mi‑a oferit 
mai mult decât aş fi meritat eu. 
Să ne bucurăm de fiecare zi!”, 
spune Adrian.

„Ce faci? Bine?!”, te întâmpină prietenoşi. Te trag 
uşurel de mânecă: „Uite, titirezul meu!”, „Vezi ce cocoş 
moţat am colorat?!”, „Zâmbeşte, te filmez!”. O spun mai 
mult prin gesturi, pentru că vorbele nu‑i prea ajută. Poţi 
să juri că sunt copii sănătoşi. Nu‑ţi vine să crezi că te afli 
la o grădiniţă pentru copii cu nevoi speciale, care suferă 
de autism, Sindromul Down ori alte dizabilităţi. 1 Iunie 
este şi ziua lor: La mulţi ani!

La Grădiniţa şi Centrul de zi „Andiana” din Cudalbi, 
copiii şi tinerii ‑ pentru că unii au împlinit 20 de ani ‑ sunt 
înconjuraţi de un univers multicolor: personaje din de‑
sene animate, inimioare, păsărele, steluţe. Au parte de 
educaţie, dragoste, înţelegere şi prietenie. Când a venit 
aici, Cătălin, un înger blond, cu ochi albaştri, nu vorbea 
deloc. Acum, datorită instructorilor grădiniţei, spune 

Surprize 
şi concursuri
„Ziua Copiilor 
Noştri”

De şase ani încoace, a 
devenit deja o tradiţie ca 
pe 14 iunie să fie celebra‑
tă „Ziua Copiilor Noştri” la 
Fudaţia „Inimă de Copil”. 
După cum am aflat de la 
una dintre asistentele so‑
ciale ale fundaţiei, Anca 
Aurora Chiosea, sărbăto‑
rirea acestei zile „a plecat 

Simona, la masa de 
lucru, alături de una 
dintre tinerele care 

frecventează Grădiniţa 
„Andiana” de la 

Cudalbi

Foto: Bogdan Codrescu

Bun la toate
Se spune că nevoia te învaţă. Nu există ceva la care Adrian 

Dănilă să nu se priceapă! Glumeşte singur spunând despre el 
că este şi bucătar, şi constructor, şi instructor, şi morar. Dar, vai, 
încă nu a gătit pentru iubita lui soţie Simona. „Nu mă bag peste 
mama soacră. Aştept să facem bucătăria noastră şi apoi îi arăt 
ce ştiu ce să fac”, zâmbeşte promiţând Adrian.

Cuvânt 
de ordine, 
implicare!
„Inima de 
Copil” bate 
pentru ei

Anna Burtea, medic 
de profesie, a lucrat în 
programe de suport şi 
reintegrare pentru copiii 
străzii, copiii infectaţi cu 
HIV şi  copiii cu dizabilităţi 
şi este director executiv al 
Fundaţiei “Inimă de Copil”. 
Anna Burtea ne‑a declarat 
că fundaţia dezvoltă pro‑
grame pentru copii şi tineri 
în dificultate. De exemplu, 
în două din apartamentele 
fundaţiei se află tineri cu 
handicap sever, scoşi acum 
şapte‑opt ani din centre 
de plasament. În alte două 
apartamente sunt copii din 
familii aflate în situaţii de 
risc. Fundaţia acordă spri‑
jin unor familii, are un cen‑
tru educativ, la Pechea, o 
grădiniţă şi un centru de zi 
pentru copii cu nevoi spe‑
ciale la Cudalbi. Aflaţi că 
sunt în jur de 130 de familii 
pe care le susţine. Copiii şi 
tinerii infectaţi cu HIV/SIDA 
fac terapie prin artă, chiar 
la sediul fundaţiei. Acolo 
puteţi admira o minunăţie 
de expoziţie de lucrări rea‑
lizate de copii.

Doleanţe
Primăria Pechea 
e pe recepţie?

Fireşte că fundaţia are 
nevoie mereu şi mereu de 
noi sponsori, mai ales în 
condiţiile în care susţinăto‑
rii se mai retrag. Una dintre 
dorinţele mari ale fundaţi‑
ei, pe care ni le‑a împărtă‑
şit asistenta socială Anca 
Aurora Chiosea, vizează 
dezvoltarea Centrului de 
zi de la Pechea. Oamenii 
cu suflet mare ai „Inimii de 
Copil” se plâng că acolo  
spaţiul este extrem de mic 
– o cameră unde copiii vin 
şi dimineaţă, şi după‑amia‑
ză, pentru a lucra cu două 
instructoare. „Vrem un spa‑
ţiu mai generos. Sperăm 
la o mai bună colaborare 
cu Primăria Pechea”, ne‑a 
mărturisit Anca. Se bucu‑
ră, în schimb, de sprijinul 
Primăriei Cudalbi. S‑ar bu‑
cura dacă grădiniţa din 
localitate ar fi dotată cu un 
microbuz pentru transpor‑
tul copiilor, mai ales al ace‑
lora  care nu pot merge pe 
propriile picioare.

Centrul de zi
Singura soluţie

Anca ne‑a explicat de 
ce e atât de important un 
centru de zi. Centrul de zi e 
singura soluţie pentru co‑
piii care au parte de o fami‑
lie aşa cum ar trebui. Când 
tatăl este, de exemplu, în 
închisoare, mama e alcoo‑
lică, copilul vine la Centrul 
de zi unde învaţă să vor‑
bească, să dea bună ziua, 
să spună te rog şi mulţu‑
mesc, să se spele pe  mâini. 
Tot aici învaţă că e respon‑
sabilitatea lui să‑şi facă te‑
mele la şcoală, că trebuie 
să mănânce sănătos, să fo‑
losească un tacâm. Află ce 
frumos este să mergi în ex‑
cursie. „Societatea trebuie 
să îl accepte şi el să se vadă 
egalul celorlalţi. Mereu le 
spun: «Tu eşti important, 
eşti unic, eşti valoros! Să 
lupţi ca să îţi dezvolţi po‑
tenţialul»”, spune Anca 
Chiosea. 

Poveşti de viaţă

Învingători în lupta cu destinul
Adrian şi Simona Dănilă 

sunt doi tineri care se 
iubesc şi sunt fericiţi 

împreună. Un cuplu ca 
oricare altul.... Povestea 

lor e tulburătoare. Adrian 
ar fi putut fi unul dintre 

oamenii străzii. Condamnat 
de indolenţa mamei, Adrian 

a respins strada şi falsa 
ei iluzie de libertate. N‑a 

vrut să cerşească pentru o 
bucăţică de pâine. A vrut să 

înveţe. Dumnezeu i‑a scos 
în cale oameni minunaţi 

care i‑au întins mâna 
şi l‑au redat societăţii. 

Fundaţia „Inimă de Copil” 
a fost salvarea lui, prima 

lui familie. Astăzi, Adrian 
este instructor de educaţie 

la Grădiniţa „Andiana”, 
pentru copii cu nevoi 

speciale, din Cudalbi. Acolo 
a cunoscut‑o pe Simona 

şi tot acolo s‑a înfiripat 
povestea lor de iubire. 

 La nunta lor a venit toată fundaţia Simona şi Adrian ‑ o familie minunată

Educatoarea Vasilchiţa Dinu

„În genunchi 
în faţa pruncilor”

Grădiniţa pentru copii speciali

1 Iunie e şi sărbătoarea lor

Hei, zâmbeşte, te filmez!

La Grădiniţa Andiana din Cudalbi, copiii cu diza‑
bilităţi trăiesc într‑o mare familie, de care n‑ar fi 
avut parte fără Fundaţia „Inimă de Copil”

poezii. Grădiniţa „Andiana” şi Centrul de zi pentru co‑
piii cu nevoi speciale sunt unice în judeţ. Au fost create 
în 2004, de Fundaţia “Inimă de Copil” în colaborare cu 
SERA România, Primăria Cudalbi şi Inspectoratul Şcolar 
Galaţi. Anca Aurora Chiosea, una dintre inimoasele 
asistente sociale ale fundaţiei, ne‑a spus că grădiniţa 
de la Cudalbi este un exemplu clasic al modului în care 
dezvoltă „Inimă de Copil” serviciile. Copiii şi tinerii au 
fost scoşi din centre şi au căpătat familii de plasament: 
“Aici avem cei mai mulţi copii cu handicap. A fost aşa, 
un curent între localnici: a luat vecina şi vreau să iau şi 
eu un copil în plasament, cred că aş putea să am grijă de 
el. I‑am evaluat şi unde a fost posibil am plasat un co‑
pil. În familii, copiii au învăţat să mănânce singuri, să se 
îmbrace, să meargă la toaletă, dar aveau nevoie de mai 
mult, să socializeze cu alţi copii ca şi ei, să întâlnească 
alţi oameni, să înveţe”. Grădiniţa s‑a înfiinţat într‑o clădi‑
re care a fost iniţial casă de copii a fundaţiei. Copiii care 
locuiau în ea au venit la Galaţi, la liceu. Beneficiarii gră‑
diniţei au vârsta mentală la trei‑patru‑cinci ani. După 
grădiniţă, ar fi trebuit să meargă la o şcoală specială. Dar 
cine să‑i ducă la Galaţi, când pe unii abia reuşesc să‑i 
aducă asistenţii la grădiniţă, cu bicicletele sau căruţa? Şi 
asta doar de câteva ori pe săptămână! Un microbuz i‑ar 
ajuta enorm! La Centrul de zi pot veni mai departe, să 
socializeze şi să înveţe. 

foto Bogdan Codrescu
foto@viata‑libera.ro

Anca Melinte
melinte_anca@yahoo.com

Pagină realizată de

de la ideea că trebuie să 
existe un moment de 
referinţă, în care toţi cei 
pentru care «Inimă de 
Copil» contează să se 
întâlnească, fie că sunt 
copii, asistenţi, tineri, 
asistaţi, familii volunta‑
re, autorităţi, sponsori, 
personalul nostru. Să 
se cunoască şi să fie un 
moment în care copiii şi 
tinerii noştri să îşi poată 
spune: «Eu acum sunt im‑
portant». «Eu acum sunt 
numărul unu pentru toţi 
ceilalţi! Nu mai sunt cel 
din ultima bancă, săracul, 
handicapatul, eu sunt cel 
mai important»”.

Pentru fiecare

Anul acesta, ca şi anul 
trecut, evenimentul va 
avea loc în sala de spec‑
tacole a Liceului de Artă. 
Pentru fiecare dintre co‑
piii fundaţiei s‑a încercat 
găsirea unui tip de con‑
curs în care să se regă‑
sească. Data‑limită de în‑
scriere este 31 mai. Adică 
azi! În funcţie de vârstă şi 
de pasiuni, copiii de care 
fundaţia are grijă se pot 
înscrie la: concursul artis‑
tic sau cel de compunere 
cu tema „Pot să mă im‑
plic şi eu”, concursuri de 
dans, pe trei categorii de 
vârstă. Nu va lipsi  nicio 
paradă a costumelor 
neconvenţionale şi nici 
momentele speciale – 
surprize pregătite de cei 
mici. Pe scurt: Pe 14 este 
ziua tuturor celor din 
marea familie „Inimă de 
copil”  Este o zi pe care o 
poţi simţi a ta! 

Anca Aurora Chiosea

O inimă 
mare largă, 
cât 
"Inimă 
de Copil”
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Din Sportul

gãlãþean

Între vestiar şi gazon

Fotbal

Competiţii
ştiri
rezultate

Bursa transferurilor

Dănuţ Lungu
danut.lungu@viata-libera.ro

Trei 
voleibaliste 
la lot

[ În acest weekend, Sala 
Sporturilor din Buzău găz-
duieşte meciurile primului  
turneu de calificare pentru 
Campionatul European de 
volei. Se întrec patru se-
lecţionate naţionale femi-
nine: România, Macedonia, 
Spania şi Azerbaidjan. Din  
lotul ţării noastre fac par-
te şi trei gălăţence, de la 
CSU  Metal - Alina Albu, 
Nneka Onyejekwe şi Daiana 
Mureşan. Un al doilea tur-
neu va avea loc săptămâna 
viitoare, în Spania (6-8  iu-
nie).

[ Ieri au înce-
put, la Miercurea Ciuc, 
Campionatele Naţionale de 
taekwondo pentru cadeţi şi 
copii. La întreceri iau parte 
şi 22 luptători de la Clubul 
Sportiv Municipal Dunărea 
Galaţi, conduşi de către 
sensei Nicolaie Milea.

[ Astăzi, de la ora 
17,00, în sala de handbal 
a Complexului Sportiv 
“Siderurgistul”, se desfăşoa-
ră concursul de dans sportiv 
dotat cu “Cupa Municipiului 
Galaţi”. La competiţia orga-
nizată de către Asociaţia 
Judeţeană de Dans (pre-
şedinte Marian Adam) şi 
Direcţia pentru Sport par-
ticipă dansatori de la toate 
cluburile din ţară.

[ De la orele 9,00 şi 
15,00, în sala de volei a 
Complexului “Siderurgistul” 
din Galaţi se desfăşoară în-
trecerile ultimei zile a “Cupei 
României” la badminton 
pentru juniorii Under 11 şi 
Under 15. Competiţia este 
organizată de către federa-
ţia de specialitate şi de an-
trenorul loturilor naţionale 
de juniori, ing. Dorel Badiu.

[ Pe terenuri-
le “Galaxy” din Complexul 
Studenţesc Tei din Bucureşti 
continuă întrecerile din 
cadrul Campionatului 
Naţional de tenis pentru 
copiii de 12 ani. Marius 
Frosa (CSM Dunărea Galaţi) 
urmează să joace cu Florin 
Băloiu (Frontiera Oradea), 
iar Raluca Belehuz (Clubul 
de Tenis ICMRS Galaţi), fă-
când pereche cu Bianca 
Iorga (SCM Bacău), va 
juca cu Yasmeen Parviz 
(Antilopa) / Mădălina Untilă 
(Universitatea Craiova).

[ Clubul Sportiv 
Sakura Kiai Galaţi (cu sediul 
la blocul I 5 - Ţiglina I) orga-
nizează, astăzi, un concurs 
demonstrativ cu prilejul zi-
lei de 1 Iunie. Participanţii 
vor fi recompensaţi cu di-
plome şi cadouri. Concursul 
va debuta la ora 13,00.

[ Baschetbaliştii 
Phoenix LPS au susţinut, 
ieri, al treilea meci din tur-
neul final al Campionatului 
Naţional de juniori II. 
Adversară le-a fost echi-
pa clujeană CSS Viitorul. 
Clujenii s-au impus cu sco-
rul de 93-76. Pentru semifi-
nale -  care se vor disputa 
astăzi - s-au calificat ambe-
le echipe, gălăţenii urmând 
să întâlnească CSS Bega 
Timişoara.

Gh.Arsenie

Astăzi sunt programate jocu-
rile barajului pentru promovarea 
în Liga a III-a de fotbal. Sunt pro-
gramate 21 de meciuri, în care 
sunt angrenate echipele cam-
pioane ale tuturor judeţelor şi a 
municipiului Bucureşti. Partidele 
sunt programate astăzi, într-o 
singură manşă (de la ora 17,30), 
pe terenuri neutre.

Campioana Ligii a IV-a a jude-
ţului Galaţi este Sporting Tecuci. 
Aceasta a dominat clar întreaga 
competiţie, acumulând 65 de 
puncte - rezultate din 21 de vic-
torii, două egaluri şi o singură 
înfrângere (golaveraj: 79-21). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
FCM Dunărea II - 49 p, Unirea 
Hanu Conachi - 46 p, Muncitorul 
Ghidigeni - 43 şi Unirea Bolonia 
Tuluceşti - 35 puncte.

Astfel că Sporting Tecuci şi-a 
dobândit dreptul de a susţine 
meciul decisiv pentru promova-
rea în al treilea eşalon fotbalistic. 
Adversară îi va fi câştigătoarea 
campionatului judeţului Tulcea - 
Săgeata Stejaru.

Tecucenii au folosit judicios 
timpul acestei săptămâni pentru 
punerea la punct a prepartivelor 
în vederea importantului exa-
men. Ei au avut antrenamente 
susţinute, şi-au studiat adversa-
rul într-un cantonament organi-
zat în Staţiunea Lacu Sărat.

Meciul Sporting - Săgeata se 

va disputa, aşadar, astăzi, de la 
ora 17,30. Confruntarea va fi găz-
duită de Stadionul “Municipal” 
din Brăila. Şi  conducătorul jocului 
este un brăilean - arbitrul Daniel 
Deca - asistat de V.Marinescu şi 
Ad.Ginguleac (Bucureşti); rezer-
vă - Luciliu Zaharia (Brăila), obser-
vator federal - Victor Cruceană 
(Bucureşti).

Echipa noastră - antrenată de 
Mircea Pascal şi Ştefan Ganea - se 
prezintă cu următorul lot de ju-
cători: Marcu, Dodu - Gheorghe, 
Niţă, Apostu, Viuleţ, Chiriţă, 
Ilie, Neculiţă, Răducan, Robu, 
Florea, Voicu, Anton, M.Nare, 
Gheorghiţă, Cristea şi V.Nare.

* Săgeata Stejaru a câştigat 
competiţia tulceană în urma unui 
baraj cu Şoimii Topologu - cele 
două echipe fiind câştigătoarele 
celor două serii ale Ligii a IV-a. Au 
învins cei de la Săgeata cu cate-
goricul scor de 5-0. Tulcenii pre-
zintă o echipă echilibrată, “plom-
bată” cu trei jucători care au evo-
luat şi în primul eşalon: Carabaş, 
M.Popa şi Pitu! În meciul de as-
tăzi, se va putea impune echipa 
care va acţiona cu răbdare, care 
va greşi mai puţin. Sperăm ca 
aceasta să fie gruparea gălăţea-
nă, care ar aduce Tecuciului un 
loc într-o ligă  naţională după o 
absenţă îndelungată. Mult suc-
ces, Sporting!

Gh.Arsenie

[ STEAUA DUNĂRII - în semi-
finale. În meciul de ieri, cu Poli 
Iaşi, echipa gălăţeană a terminat 
nedecis 1-1 (golul nostru a fost 
marcat de Tudorie). Departajarea 
s-a făcut la loviturile de la 7 m, 
gălăţenii impunându-se cu sco-
rul de 4-2 (goluri Hodorogea, 
Ciurea, Dajboc şi Bălan). De notat 
că portarul nostru Victor Odainic 
a apărat două asemenea lovituri! 
“Cupa Gheorghe Hagi” continuă 
astăzi, la Constanţa, cu meciu-
rile semifinale: Steaua Dunării - 
Gloria Bistriţa şi Kinder Tg.Mureş 
- FCM Reşiţa. Competiţia se în-
cheie duminică, odată cu dispu-
tarea  finalelor.

[ DUMINICĂ se dispută jocuri-
le ultimei etape a Campionatului 
“Judeţ seniori”. În competiţie au 

rămas numai echipele din Seria 
I. Iată programul meciurilor de 
mâine, de la ora 11,00: Fulgerul 
Smulţi - AS Cuca (arbitru - Radu 
Zărnescu), Viitorul C. Negri - 
Flacăra Pechea (Alin Dragomir), 
Agrojor Jorăşti - Foresta 
Şendreni (Marius Gheonea), 
Petrolul Schela - Prutul Vlădeşti 
(Dumitru Dima), Voinţa Cişmele 
- Victoria Băleni (Dorin Mihai) şi 
Voinţa  Şiviţa - Mălina Smârdan 
(Alexandru Dobrin).

[ SĂPTĂMÂNA viitoare, 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
organizează  meciurile primei 
faze a ediţiei 2008-2009 a “Cupei 
României”. Vom reveni cu pro-
gramul meciurilor, care vor avea 
loc miercuri, 4 iunie.

[ ECHIPELE de juniori ale 

Clubului Oţelul - câştigătoare ale 
seriilor Campionatului Naţional 
de fotbal şi-au aflat, ieri, la sediul 
F.R. Fotbal adversarele din etapa 
de zonă.

Astfel, juniorii A (18 ani) vor 
juca la Bucureşti, în zilele de 5, 
6 şi 8 iunie, cu Poli Iaşi, Şcoala 
“Marius Lăcătuş” şi Jiul Rovinari. 
Echipa de juniori B (mici) a CF 
Oţelul va fi prezentă în zona de 
la Bacău, unde în zilele de 9, 10 
şi 12 iunie va avea ca adversare 
pe FCM Bacău, Inter Star Sibiu şi 
Pandurii Tg.Jiu.

Echipele clasate pe locul întâi 
se vor califica pentru semifinale-
le Campionatului Naţional. Vom 
reveni cu amănunte.

Gh.Arsenie

Roland Garros, 
fără români 
la simplu

TENIS. Jucătoarea româ-
nă de tenis Sorana Cârstea a 
ratat calificarea în turul trei la 
Roland Garros, al doilea tur-
neu de Grand Slam al anului, 
fiind învinsă în turul secund, 
cu scorul de 6-0, 6-0, de 
Victoria Azarenka (Belarus). 
De asemenea, tenismanul 
român Victor Hănescu a fost 
învins, în turul al doilea, cu 
scorul de 6-4, 6-3, 6-7, 7-6, 
de francezul Florent Serra. 
În primul tur al probei de du-
blu feminin, perechea Edina 
Gallovits / Monica Niculescu 
a învins, cu scorul de 6-2, 6-1, 
cuplul Maria-Emilia Salerni 
/ Selima Sfar (Argentina / 
Tunisia). În schimb, perechea 
Raluca Ioana Olaru / Arantxa 
Parra Santoja (România / 
Spania) a fost învinsă, cu 
scorul de 6-3, 6-2, de cuplul 
Maria Koriţeva / Vladimira 
Uhlirova (Rusia / Cehia).

BASCHET. Echipa de bas-
chet masculin CSU Ploieşti 
a învins, pe teren propriu, 
cu scorul de 94-90, formaţia 
“U” Cluj, în al cincilea meci al 
finalei Diviziei A, rezultat în 
urma căruia conduce la ge-
neral cu scorul de 3-2. Prima 
echipă care va acumula pa-
tru victorii va câştiga titlul, 
care de patru sezoane a re-
venit formaţiei din Ploieşti.

ŞAH. După şase runde, 
în „Turneul Regilor” la şah, 
aflat în desfăşurare la Bazna, 
conduc Nigel Short (foto) 
şi Lajos Portisch, cu câte 4 
puncte, urmaţi de Henrique 
Mecking (3,5 p). Portisch şi 
Mecking au obţinut singure-
le victorii ale rundei a şasea.

BASCHET. Echipa Los 
Angeles Lakers s-a calificat 
în finala ligii profesioniste 
nord-americane de baschet 
(NBA), după ce a învins, pe 
teren propriu, cu scorul de 
100-92, formaţia San Antonio 
Spurs, în meciul cinci al fina-
lei Conferinţei de Vest. Los 
Angeles Lakers a câştigat la 
general cu scorul de 4-1.

TENIS. Tenismanul argen-
tinian David Nalbandian, cap 
de serie nr. 6, a fost eliminat 
în turul secund la Roland 
Garros, al doilea turneu de 
Grand Slam al anului. Au mai 
părăsit, surprinzător, com-
petiţia din capitala Franţei 
James Blake (SUA, nr. 7), Igor 
Andreev (Rusia, nr. 27), Anna 
Şakvetadze (Rusia, nr. 6), 
Maria Kirilenko (Rusia, nr. 21), 
Amelie Mauresmo (Franţa, nr. 
22) şi Ai Sugiyama (Japonia, 
nr. 31).

HOCHEI. Hocheistul 
echipei nord-americane 
Vancouver Canucks, Luc 
Bourdon, a decedat, după 
ce motocicleta sa a intrat în 
coliziune cu un camion pe o 
autostradă. Bourdon (21 de 
ani) era considerat una din-
tre marile speranţe din NHL, 
liga nord-americană de ho-
chei pe gheaţă.

BASCHET. Organizarea 
Campionatului European 
de baschet masculin under 
20, Divizia B, manifestare 
ce va avea loc în perioada 
1-10 august, la Tg.Mureş, 
va costa 2,4 milioane de lei. 
La competiţie vor participa 
579 de jucători şi oficiali, dn 
20 de ţări. România va juca 
în grupă alături de Polonia, 
Ungaria şi Olanda.

Grupaj realizat de
D.C.Predescu

(din surse Mediafax) 

[ Congresul FIFA a votat, ieri, 
în favoarea regulii “6 autohtoni 
plus 5 străini”, cerându-i preşe-
dintelui forului internaţional, 
Joseph Blatter, “să continue să 
găsească pentru Europa orice 
mijloace în limitele legii ca acest 
crucial obiectiv sportiv să fie în-
deplinit”. Congresul a votat cu 
o majoritate copleşitoare - 155 
de voturi pentru, cinci împotrivă 
şi 40 de abţineri. Regula „6+5” 
este considerată ilegală de către 
Uniunea Europeană şi nu se poa-
te aplica pe bătrânul continent.

[ Preşedintele clubului 
Pandurii Tg.Jiu, Marin Condescu, 
a anunţat că gruparea gorjea-
nă se va adresa Tribunalului 
de Arbitraj Sportiv (TAS) de la 
Lausanne în cazul meciului cu FC 
Vaslui, în care formaţia moldavă 
a folosit şase jucători extraco-
munitari, după ce Comisia de 
Apel a respins, ieri, memoriul, ca 
urmare a refuzului FRF şi LPF de 
a face o sesizare.

[ Rezultate înregistrate, joi, 

în meciurile de pregătire pentru 
turneul final al Campionatului 
European: Olanda - Danemarca 
1-1, Turcia - Finlanda 2-0, Irlanda 
- Columbia 1-0.

[ Jucătorul portughez Tiago 
Gomes, de la Estrella Amadora, a 
semnat un contract pe un an cu 
gruparea Steaua Bucureşti, unde 
va evolua în sezonul următor 
sub formă de împrumut. Tiago 
Gomes (22 de ani) a fost împru-
mutat cu opţiune pentru achi-
ziţionarea definitivă. La Steaua, 
Gomes va purta tricoul cu numă-
rul 30.

[ Echipa naţională a Italiei 
a câştigat pentru prima oară în 
istorie turneul de tineret de la 
Toulon, după ce a învins, joi, în 
finală, cu scorul de 1-0, repre-
zentativa statului Chile. În finala 
mică, selecţionata Coastei de 
Fildeş a învins, cu scorul de 5-4 la 
loviturile de departajare, forma-
ţia Japoniei. La finalul timpului 
regulamentar, scorul a fost egal 
2-2.

D.C.Predescu

Ultimul meci de verificare al 
fotbaliştilor “tricolori” înainte 
de participarea la Euro-2008 va 
avea loc în această seară, de la 
ora 20.45, pe Stadionul „Steaua”, 
în compania reprezentativei sta-
tului Muntenegru.

Selecţionerul Victor Piţurcă 
a declarat, ieri, că se gândeşte 
să trimită în teren aceeaşi for-
mulă de echipă pe care ar pu-
tea-o folosi şi în primul meci de 
la Campionatul European, cel 
contra reprezentativei Franţei. 
“Vreau să rulez tot lotul, să ve-
dem nivelul la care suntem. Sper 
să nu avem parte de surprize ne-
plăcute. Mă gândesc să introduc 
în teren 11-le care s-ar putea să 
fie la meciul cu Franţa. Nu va fi 
definitiv, pentru că se mai pot 
întâmpla multe până la ora jocu-
lui. În presă apar diferite formule 
de echipă, însă nici eu nu ştiu în 
momentul acesta care va fi pri-
mul 11. Starea de spirit în rândul 
jucătorilor este bună şi sper să 

Grigoraş: „Regret plecarea lui Jula”
Antrenorul Oţelului, prezent zilele trecute în Galaţi, susţine că-i va fi greu fără 

atacantul Emil Jula în formula de bază. „Îmi pare rău de toţi cei care au plecat, 
Szekely, Deac îmi vor lipsi cu siguranţă, dar cel mai mult regret despărţirea de Jula, 
om care a reuşit să ne scoată de atâtea ori din situaţii foarte dificile. A marcat o 
mulţime de goluri pentru Oţelul, dar este bine pentru el că a ajuns în Germania. A 
plecat la un salariu mult mai bun, dar a şi scăpat de tratamentul incorect pe care o 
bună parte a publicului i l-a aplicat”, a comentat Petre Grigoraş.

Dănuţ Lungu

Cei mai câştigaţi: 
Szekely şi Jula

Dorin Semeghin (fundaş stân-
ga) a sărit din schemă chiar la în-
ceputul primăverii. A fost trecut 
pe linie moartă după meciul cu 
Rapid, însă oricum se afla în ul-
timele luni de contract. Şi Sergiu 
Brujan (fundaş dreapta) a ajuns 
la finalul relaţiei cu gruparea du-
năreană, dar şi-a luat rămas bun 
- n-a fost nevoit să spună adio. 
Janos Szekely (mijlocaş dreapta) 
s-a despărţit de roş-alb-albaştri 
imediat după încheierea sezo-
nului, semnând pentru Steaua 
Bucureşti. Ciprian Deac (mijlocaş 
stânga), proprietate exclusivă a 
lui CFR Cluj, s-a întors la echipa-
mamă după o scurtă perioadă 
de împrumut la Galaţi. Emil Jula 
(atacant central) închide, pentru 
moment, cercul plecărilor certe. 

Alaltăieri, el a urcat într-un tren 
special: va juca în Bundesliga, la 
Cottbus. 

Îşi mai fac bagajele Stan, 
Labukas şi Ionescu

În mod normal, nici Gabriel 
Giurgiu (mijlocaş central) nu mai 
este „oţelar”, dar în aceste zile se 
duc diligenţe pentru prelungirea 
şederii sale. Rubin Kazan, liderul 
campionatului din Rusia, nu mai 
are nevoie de sportivul în vârstă 
de 26 de ani, însă la fel de bine 
l-ar putea scoate la mezat în loc 
să-l ţină provizoriu la Oţelul. În 
ideea schimbării radicale la faţă 
a grupării locale vine şi proba-
bilitatea foarte mare ca Daniel 
Stan (atacant lateral) să plece la 
FC Argeş (sau Unirea Urziceni), 
existând unele negocieri în 
acest sens. Şi nici aşa nu s-ar ter-
mina campania de „migrare” din 
această primă jumătate a anului 

2008. Adrian Ionescu (mijlocaş 
central) şi Tadas Labukas (ata-
cant lateral) îşi caută echipă, cei 
doi ieşind din calculele antreno-
rului Petre Grigoraş.

Haideţi 
cu „piesele de schimb”!

Nouă inşi ca şi plecaţi din 
vestiarul dunărean şi niciunul 

venit - aceasta este în prezent 
realitatea din terenul Oţelului. 
Miroase a deşertificare, nu şi 
pentru conducerea clubului de 
Liga I care susţine că a pregătit 
soluţii corespunzătoare pentru 
a nu slăbi forţa echipei. „Avem 
discuţii foarte avansate cu câţiva 
fotbalişti şi le vom face publice 
numele în cel mai scurt timp. Am 
pierdut jucători foarte buni, dar 
vom aduce oameni la fel de buni 

în loc, doar n-o să ne retragem 
din competiţie dacă ne-au ple-
cat atâtea piese de bază”, a preci-
zat directorul general al Oţelului, 
Marius Stan. Cert este că noua 
trupă a lui Petre Grigoraş nu va 
mai semăna aproape deloc, de 
la mijloc în sus, cu fosta echipă a 
Galaţiului!

Foto: 
Bogdan Codrescu

Fotbal Formaţia gălăţeană de Liga I va avea altă faţă

Oţelul îşi face operaţie 
estetică!

[ Şase fotbalişti din echipa lui Petre Grigoraş s-au despărţit de club în 
acest an, alţi trei fiind la un pas de a face aceeaşi mişcare [ Prin urmare, 
Oţelul din vara lui 2008 va semăna doar în defensivă cu formaţia de la 
începutul anului

„Şi noi ce ne facem acum?” - cam asta pare să-l întrebe Silviu Ilie (stânga) pe căpitanul 
Gabriel Paraschiv, după plecările din acest an din vestiarul Oţelului

România - Muntenegru

Ultima verificare a „tricolorilor”

fim sănătoşi şi după meciul de 
mâine”, a spus Piţurcă.

Delegaţia Muntenegrului a 
sosit, ieri, la Bucueşti, cu o cursă 
charter. Selecţionerul oaspeţi-
lor, Zoran Filipovici, a declarat 
că echipa sa este, aparent, vic-

timă sigură în meciul amical cu 
România, dar a spus că va încer-
ca să răstoarne calculele hâr-
tiei printr-o replică pe măsura 
adversarului. “Echipa României 
ne este superioară, aparent nu 
avem nicio şansă, dar jucătorii 
noştri vor da totul pe teren pen-
tru a încerca să răstoarne calcu-
lele hârtiei”, a spus Filipovici.

* Accidentarea suferită, ieri, la 
antrenament, de fundaşul Dorin 
Goian (foto) este una uşoară, 
“care nu pune în pericol partici-
parea sa la Euro-2008”, a anunţat 
Federaţia Română de Fotbal. 
Goian a părăsit terenul înainte 
de finalul şedinţei de pregătire 
de ieri dimineaţă, fiind suspectat 
de o accidentare la tendon.

D.C.Predescu

Flash Fotbal

FIFA a adoptat 
regula „6+5”

Astăzi după-amiază, la Brăila

Sporting Tecuci 
atacă Liga a III-a

Meciuri, arbitri, observatori...

Ar
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Cumpãrãri
Case

Schimburi
Imobiliare

Închirieri - Cereri
Apartamente

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

Vânzãri
4 - 5 camere

Cumpărări
Garsoniere

Cumpărări
1 cameră

Închirieri - Cereri
Spaţii comerciale

Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
3 camere

• VAND 1 CAM 22 MP-1 CAM SI 
BUCATARIE DEMISOL 19 MP MICRO 40 
C-URI 105.000 LEI CU BAIE DUS HIDRO 
MASAJ G.F.T.P.UM.PARTIER 0754891656 
(SMS/30-05-2008 13:10:24)
• VAND 1 CAM 23 MP MICRO 39 
(FABRICA DE BERE) ET.4/4 UM.BAIE 
CU DUS HIDRO MASAJ.G.F.GEAM 
LA BAIE.P.T.LUX TOTUL MODERN 
SI NOU.105.000 LEI 0754891656 
(SMS/30-05-2008 12:48:51)

• VAND AP.2 CAM SEMI.MICRO 21 J-URI 
ET.4/4 155.000 LEI RENOVAT RECENT 
T.G.F.P.APOMETRE 0754891656 
(SMS/30-05-2008 13:23:20)
• VAND AP 2 CAM SEMI PARTIER CU 
BAL MARE MICRO 40 BL.E STRADAL 
TOTAL SUPRAFATA 39 MP FOARTE 
CURAT.185.000 LEI 0748819295 
(SMS/30-05-2008 13:10:24)
• VAND 2 DECOMANDATE 
SIDERURGISTILOR, 3 BALCOANE, 
ST=58MP, ET 4, FARA PROBLEME, 
TERMOP, AC.CURAT.PRET: 205000 RON 
TEL. 0742686917 SAU 0770642008 
(SMS/30-05-2008 11:53:50)

• VAND 3 CAM DEC MICRO 39 A ET 1 
81.000E 0752819565 (SMS/30-05-2008 
14:33:20)
• VAND AP. 3 CAM, MICRO 13B,ET 3/4, 
RENOVAT, CU GARAJ, PRET  73.000 
EUR. 0755346839 (SMS/30-05-2008 
13:10:24)
• VAND AP 3 CAMERE DEC MICRO 
38 ET 2 80.000E 0754891656 
(SMS/30-05-2008 12:45:19)
• VAND AP. 3 CAM, MICRO 13B, ET 3/4, 
RENOVAT, CU GARAJ, PRET  73.000 
EUR.  0755346839 (SMS/30-05-2008 
12:45:19)
• VAND AP 3 CAMERE DEC MICRO 
38 ET 2 80.000E 0754891656 
(SMS/30-05-2008 12:36:52)

Cumpărări
2 camere

Vânzãri
Case

• VAND URGENT CASA P+1. 
G+F+P+T+CT TU.ST 480MP, SC 65MP, 
SL 130MP. STR G COSBUC. PRET 180.000 
EURO. 0754918417 (SMS/30-05-2008 
7:29:22)

• CUMPAR APARTAMENT 2 CAM DEC 
INDIFEREM DE ETAJ EXCLUS ZONA 
AVIATIEI OFER MAXIM 50.000 E BANI 
CASH 0754891656 (SMS/30-05-2008 
13:48:50)

Cumpărări
3 camere

• Vindem garsoniere lux, preţ pro-
moţional Brăila. www.asistaq.ro, 
0766313342. (003822/NC-100165)
• P.f. vând garsonieră, s =30 mp, Ţiglina 
1 (Tribunal), preţ negociabil. Tel. 
0740296823. (003920/NC-100348)
• Vând garsonieră Micro 39, bloc B1. 
Relaţii la telefon 0722495766. (004469/
NC-102118)
• Vând garsonieră complet utilată pe 
Aurel Vlaicu. Tel.0748686688. (004470/
NC-102148)
• Vând garsonieră în judeţul Brăila, car-
tier Obor e+1 cu centrală, izolaţie ex-
terioară pereţi, g, f, p, t, preţ 125.000. 
0766638170. (003333/NC-102508)
• Persoană fizică vând garsonieră 
Micro 40, bloc C3, et.3 cu îmbunătăţiri. 
Rel.0742422817, 0746247348. (003421/
NC-102841)
• Vând garsonieră Ţiglina, A3, parter, 
UM, termopan, ideal birou, cabinet 
sau locuit, preţ 39.000 E. Telefon 
0747854893. (0022639/NC-102971)
• Vând garsonieră, bl.G5, Micro 19. 
0742412010. (003479/NC-102995)
• Vând garsonieră lux, Odobeşti, et.2. 
0743685917. (003519/NC-103462)
• Vând garsonieră Ţiglina I. 
Tel.0744140373, 0762619829, 
0762619798, 0743514619. (005032/
NC-103818)
• Garsonieră Ţiglina II, et.2/9, g, 
f, p, t, rulouri, lux, 135.000 lei. 
438994, 0788397325. (05/08/BC/45/
NC-103959)
• VÂND GARSONIERĂ A7, ETAJ 4, 
EXCLUS AGENŢII ŞI INTERMEDIARI, 
493757. (004597/NC-102487)

• BLOC NOU VEGA FALEZĂ, 54 mp, LA 
CHEIE. 0763625861. (VL/NC-4000)
• P.f. vând o cameră cu îmbunătăţiri 
zona Viaduct, preţ negociabil. Tel. 
0746426905. (003496/NC-103052)
• Vând apartament cu o cameră în 
bloc mixt, Micro 20. 0740255088, 
0728216378. (003542/NC-103232)
• Vând apartament o cameră, ultra-
central, 40 mp, complet renovat, 
pereţii izolaţi termic, poziţie exce-
lentă, 55.000 E. Telefon 0722457339. 
(004558/NC-103444)
• Vând apartament o cameră, Mazepa 
I, bloc Salcia, et.1. Telefon 0726308685. 
(003619/NC-103521)
• P.f. vând apartament o cameră 
I.C.Frimu, bloc P2A, et.1. 0752378367. 
(003630/NC-103533)
• Vând apartament o camră, bloc nou, 
parter, 40 mp lângă Piaţa Ruşilor, 
195.000 lei. Tel.0741094349. (004936/
NC-103566)
• O cameră cămin, Micro 40, etaj 2, WC 
în cameră, g, f, t int. -ext., p, 22 mp. 
0740412558. (vl/NC-103730)
• Vând apartament o cameră lux, nou, 
parter, ideal pentru birou, 45.000 E. 
0740699770, 0743525254. (003572/
NC-103832)
• Vând apartament cu o cameră, 
I.C.Frimu, 1/4, stradal. Tel.436182. 
(003741/NC-103881)
• Vând apartament o cameră la curte 
comună cu utilităţi, preţ 95.000 lei. 
0741402469, 0336402830. (003749/
NC-103896)
• O cameră, Micro 40, bloc mixt, g, 
f, p, t, mobilată lux, 125.000 lei neg. 
438994, 0788397325. (05/08/BC/45/
NC-103960)
• O cameră, cămin Trefo, baie, g, 
f, p, t, totul nou, 95.000 lei neg. 
438994, 0788397325. (05/08/BC/45/
NC-103962)
• 1 cameră lux, Micro 20, 1,550 mld, 
et. 4/10. Tel. 0723374882. (005120/
NC-104006)

• Vând apartament o cameră, bl.A6, 
et.4/4, 120.000 lei. 0752316893. 
(0022665/NC-102830)

• Ocazie! Două camere la cheie, 1,9 
mld neg. Tel.0745361207. (0025637/
NC-100007)
• Vând apartament 2 camere se-
midecomandate, ultracentral. Tel. 
0742598623, 0746455288. (002571/
NC-100077)

• Vând 2 camere, posibilităţi priva-
tizare. Tel.0742025362. (002632/
NC-100223)
• Vând ap. 2 camere decomandate 
confort 1 +garaj. Telefon 495342. 
(003861/NC-100290)
• Vând apartament 2 camere, central 
în curte, la Teatrul Dramatic, etaj 4, ul-
tramodern cu bucătărie utilată, merită 
văzut, 85.000 E. 0747811482. (002749/
NC-100504)
• Vând apartament 2 camere, bdul 
George Coşbuc, bl.M2. Tel.0743661792. 
(003996/NC-100572)
• Vând apartament 2 camere, sdec., 
et.4/4, 1.550.000.000 lei vechi. 
Tel.0752881598. (004006/NC-100587)
• Vând apartament 2 camere, zona 
Siderurgiştilor. Tel.0721374862, 
0722674768. (004092/NC-100832)
• P.f. vând 2 decomandate, etaj 1, Doja, 
îmbunătăţiri, negociabil, fără agenţii. 
0744616177, 0752211900. (004246/
NC-101329)
• Apartament 2 camere, sdec., Micro 
38, N-uri, et.4. 0743820436. (003215/
NC-102161)
• Vând 2 sdec., parter (lângă Ştef), 
Centru, 0747663928, 0742330291. 
(004460/NC-102172)
• Apartament bloc nou, 120 mp, 
135.000 E, parter. 0745361207. 
(0022545/NC-102211)
• Vând 2 sdec., Ţiglina I, 3/4, 55.000 E 
neg. 436262, 0745431869. (004535/
NC-102352)
• Vând apartament 2 camere, Centru 
(Spicu), fără balcon, et.4/4, deco-
mandat, 200.000 lei. preţ negociabil. 
Tel.0749106369. (004544/NC-102363)
• P.f. 2 sdec., Micro 19, bl.Q2. 
0747378030. (004569/NC-102424)
• P.f. vând ap. 2 cam. dec. 2/4, Nae 
Leonard, cu îmb., CT, 2 AC, termoi-
zolaţie ext. nouă, g +f, termopane 
+rulouri. 0745451456, 0764447020. 
(003348/NC-102583)
• P.f. vând apartament cu multiple îm-
bunătăţiri, 2 camere, zona I.C. Frimu, 
etaj 3, preţ 2,5 mld. Tel. 0747671816. 
(5/8/bc/61/NC-102725)
• Persoană fizică vând apartament 
2 camere, IREG, etaj 2, îmbunătăţit. 
0723200969. (003405/NC-102821)
• Vând apartament 2 camere la cheie, 
0745362963. (003481/NC-102996)
• Vând apartament două camere, 
Mazepa I. Tel.0748199102. (003487/
NC-103032)
• Vând apartament 2 camere, bdul 
George Coşbuc, M2, etaj 6, mobi-
lat şi cu îmbunătăţiri, preţ 65.000 E. 
Tel.0722290743, 0753858470. (004638/
NC-103114)
• Apartament 2 camere, zona IREG, 
curat, liniştit, modernizat, dependin-
ţe, proprietar. 0744909362. (004755/
NC-103124)
• Vând apartament 2 camere, Mazepa 
I. 0743200588. (003450/NC-103133)
• Vând apartament 2 camere, Micro 
17, etaj 4/4, 0236829208, 0723458692. 
(003513/NC-103175)
• Vând apartament 2 camere sdec., 
parter din 4 Aviaţie, 185.000 neg., 
exclus agenţii. 0741537174. (004821/
NC-103190)
• P.f. vând apartament 2 camere, 
I.C.Frimu, S-uri. 0745582059. (003530/
NC-103196)
• 2 camere, bl. Avicola, 80.000. 
0726308611. (00425/NC-103204)
• Vând ap. 2 cam., pretabil birouri, 
cabinete medicale, 200.000 lei. Tel. 
0722431242. (191/ZBR/NC-103335)
• Vând apartament 2 camere, 70 mp, 
Micro 21, bloc nou -2003, preţ 280.000. 
Tel.0751010820. (004893/NC-103372)
• Persoană fizică vând apartament 2 
camre, Micro 38. Telefon 0741005681 
după ora 18,00. (003593/NC-103491)
• 2 decomandate, etaj 1, Micro 38. 
0724116672. (004909/NC-103497)
• Vând apartament 2 camere, Micro 
40, N8, sdec. Tel.0743060952. (003606/
NC-103499)
• Vând apartament 2 camere deco-
mandate, Centru, etaj 4/4, exclus agen-
ţii. 0748757432. (003654/NC-103607)
• P.f. vând apartament 2 camere 
decomandate, et.2/4, zona IREG, 
230.000 lei. Tel.0723081329. (004947/
NC-103615)
• Vând apartament două camere, str.
Siderurgiştilor, etaj 3. Tel.0770648178. 
(003662/NC-103630)
• Vând apartament 2 camere deco-
mandate, îmbunătăţit, str.Anghel 
Saligny. 0723002703. (0022563/
NC-103659)
• Vând apartament 2 camere, I.C.Frimu, 
C-uri, etaj 1/4, renovat, utilat şi mo-
bilat. Telefon 0727842258. (005006/
NC-103684)
• P.f. vând apartament 2 camere de-
comandate, Mazepa II, ct, t, ac, et.4/4. 
Tel.0741223998, 463692. (003676/
NC-103685)
• 2 camere, Micro 21, g, f, t int. -ext., 
parchet, instalaţii sanitare noi, liber. 
0770530896. (vl/NC-103734)
• Vând 2 camere şi hol (sup.55 mp) +te-
renul aferent (sup.70 mp) în comuna 
Şendreni în incinta Agromec cu drum 
acces, preţ 40.000 lei. Telefon contact 
0740019350. (005055/NC-103797)
• Persoană fizică vând apartament 2 
camere decomandate, etaj 9/10, Micro 
21 lângă Billa, neg. Tel.0744750099. 
(005061/NC-103801)
• Vând apartament 2 camere se-
midecomandate. Tel.0744140373, 
0762619829, 0748193519, 470845. 
(005032/NC-103816)
• P.f. vând apartament 2 camere, Micro 
20, etaj 8/10 la cheie, superîmbună-
tăţit, merită văzut. Tel.0742731794. 
(005069/NC-103886)
• P.f. 2 cam. dec. mansardă, nou, li-
ber, 63.000 E. 0746070404. (003761/
NC-103933)
• OCAZIE! Preţ excepţional pentru 2 
camere în paradis verde, cu 2 balcoa-
ne mari, Parfumul Teilor, 190.000 Ron. 
0744/610621 (05/08cs10/NC-104014)
• Vând urgent apartament 2 camere, 
îmbunătăţit, Mazepa II, bl. M8, preţ 
80.000 euro. Telefon 0745340463. 
(004789/NC-103061)

• Vând urgent apartament 2 ca-
mere, Mazepa II, MC3, et.1, uşă 
metalică, repartitoare, apometre, 
decomandat, un geam termopan, 
65.000 E. Tel.322773, 0743730086. 
(004530/NC-102347)

• Vând urgent apartament 3 camere. 
Tel.0745361206. (0025382/NC-97189)
• Trei camere dec. şi garaj, Piaţa 
Centrală. Tel.0745361207. (0025637/
NC-100006)
• 3 camere decomandate Ţiglina II, 
72.000 euro. 0721174417. (003774/
NC-100097)
• P.f. vând apartament îmbunătăţit 
şi mobilat, 350.000 lei. 0740087687. 
(002670/NC-100363)
• Vând apartament Micro 38, 3 camere 
decomandate, parter, 105.000 E neg. 
0748217673, 0336414835. (002948/
NC-101266)
• Vând apartament 3 camere dec., 
et.7, îmbunătăţit, CT, zona băncilor. 
Tel.0746983315. (004309/NC-101512)
• Vând apartament 3 camere, 120 
mp, lux, în vilă. 0746254824. (003220/
NC-102164)
• Vând apartament 3 camere, deosebit, 
Micro 18, 9/10. 0746254824. (003220/
NC-102165)
• Urgent! Apartament 3 camere, 
Micro 21, 74 mp la cheie, 2,7 mld. neg. 
0745361207. (0022545/NC-102212)
• Vând apartament 3 camere, etaj 
2, preţ negociabil, 65 mii euro. 
Tel.0741662190. (004506/NC-102331)
• Vând apartament 3 camere, 2 băi, 
decomandat, Piaţa Centrală, 80.000 
negociabil. 0724889551. (003284/
NC-102377)
• Vând apartament 3 camere, Micro 
21, ultramodern, mobilat. 0746692457, 
0236824734. (003341/NC-102534)
• Vând apartament 3 camere dec., 
I.C.Frimu, parter, extindere balcon, 
îmbunătăţit, neg. 451217, 0740668065. 
(004608/NC-102539)
• Urgent persoană fizică, trei came-
re, 150.000. 0747390332. (004632/
NC-102587)
• Vând apartament 3 camere semi-
decomandate Ţiglina I, et. 3, îmbu-
nătăţit, CT, AC, 65.000 E. 0742109997. 
(004640/NC-102638)
• Vând apartament 3 camere, mo-
bilat, Centru vizavi de Modern sau 
Parc Eminescu pentru locuit sau se-
diu firmă. Tel.0746163691. (004711/
NC-102803)
• P.f. vând apartament 3 camere, 
sdec., Micro 39A, N-uri, etaj 2/4. 
Tel.0743697716. (004690/NC-102877)
• Vând 3 camere, I.C.Frimu, la Z-uri, 
etaj 1, 2 băi, 2 balcoane, 73.000 E. 
Tel.0754219766. (004677/NC-102904)
• Vând apartament 3 camere semide-
comandate, simplu, Micro 19, bloc U2. 
0729697312, 0234512970. (003468/
NC-102917)
• P.f. 3 dec., I.C.Frimu, 1/4, liber, 
lux, 90.000 E neg., accept schimb. 
0729107779, 0729897719. (004735/
NC-102928)
• Vând apartament 3 camere, Mazepa 
I, bloc B4, et.1. Tel.0728136716. 
(0022635/NC-102935)
• Vând apartament 3 camere, etaj inter-
mediar, Piaţa Centrală. Tel.0744886717. 
(003455/NC-102944)
• Vând 3 decomandate, Micro 20, 
stradal, spaţios, simplu, preţ 260.000 
negociabil. Telefon 0747854893. 
(0022639/NC-102975)
• Vând urgent apartament 3 camere, 
2 balcoane, et.2, bl.E5, Oltului, Micro 
17, stradal. 0765482098. (003506/
NC-103150)
• Vând apartament 3 camere cu îmbu-
nătăţiri, et.1/4 şi garaj. Tel.0744583917. 
(004831/NC-103210)
• 3 camere decomandate, 3/4, Ţiglina 
I, PS 11 A, liber, 83.000 E, negociabil. 
Tel.0742064628, 0766255821. (004866/
NC-103324)
• Vând apartament 3 camere deco-
mandate, Micro 39A, bl.W, et.3, preţ 
2,5 miliarde. Informaţii la 0741249034. 
(003591/NC-103353)
• Vând apartament trei camere, bloc 
nou, Faleză. 0766631180. (003648/
NC-103603)
• 3 dec., 2 balcoane, stradal, 3/4, Micro 
39 (lângă CEC), ct, ac +tp. 0740683320. 
(00364/NC-103611)
• Vând 3 sdec., Ţiglina I, 1/4. 0747517308. 
(003663/NC-103633)
• 3 camere I.C. Frimu, 83 mp, et. 
1, lux, cu toate utilităţile posibile. 
0754481254. (vl/NC-103732)
• Persoană fizică vând apartament 3 
camere semidecomandate, Ţiglina 
II, et.3, cu 2 balcoane. 0743015014. 
(005024/NC-103745)
• Vând apartament 3 camere, etaj 3/4, 
str.Traian vizavi de Baia Comunală, 
69.000 E. Tel.0766578560. (005043/
NC-103791)
• Vând apartament 3 camere, Micro 
40, M1, îmbunătăţit, 200.000 lei. 
Tel.0741746486. (005031/NC-103811)
• Vând apartament 3 camere, etaj 
1, I.C.Frimu cu multiple îmbunătă-
ţiri, 85.000 E. 0766242823. (003705/
NC-103840)

• 3 camere Mazepa I, R3, ap.13, 
et.4/10, Brăilei 19. 494122 între orele 
16,00-20,00. (003721/NC-103848)
• Vând apartament 3 camere, etaj 1. 
Tel.0749058286. (004923/NC-103851)
• Vând/schimb 2 apartamente a 3 ca-
mere situate pe aceeaşi scară +garaj, 
contra casă. Tel.426400, 0740277462. 
(005088/NC-103903)
• Vând/schimb apartament 3 came-
re, Mazepa II cu 2 camere +diferenţă. 
0724423473. (005093/NC-103927)
• 3 dec., I.C.Frimu, R-uri, et.4/4, îm-
bunătăţit, 280.000 lei. 0749702031. 
(05/08/BC/5/NC-103963)
• 3 decomandate, Micro 38, Z-uri, uti-
lat, liber, 2,2 mld. 438874, 0741971636. 
(05/08/BC/1/NC-103987)
• Vând apartament cu 3 camere deco-
mandate, Micro 38, 80.000 E, exclus 
agenţii. Telefon 0728128774. (05/08/
BC/7/NC-103989)
• Vând apartament cu 3 camere de-
comandate, Micro 39 A -piaţă, 81.000 
E, exclus agenţii. Telefon 0728128774. 
(05/08/BC/7/NC-103990)
• 3 decomandate I.C.Frimu, etaj 4/4, 
2 gr. sanitare, izolaţie în garanţie, 
240.000 ron. 0745/526231 (05/08cs10/
NC-104015)

• Vând 2 apartamente cu 3 came-
re, central, modernizate, garaj. 
Tel.0766682208 după ora 16,00. 
(003564/NC-103270)

• OCAZIE! 3 DECOMANDATE, 
MICRO 20, PARTER, CU 
BALCON, 75 MP, 240.000 NEG. 
TEL. 475479, 0727897437. 
(05/08/cs/03/NC-103748)

• Vând apartament 4 camere dec., 
Micro 17, parter, stradal, posibilităţi 
privatizare. Tel.0723406283. (004114/
NC-100979)
• Vând duplex de lux, zona Mazepa, 
preţ 240.000 euro. Relaţii la telefon 
0744581265. (05.08/BC.53/NC-102398)
• Vând apartament patru came-
re. Telefon 0755676537. (004952/
NC-103584)
• Vând apartament 4 camere lux, 
central. 0740699770, 0743252254. 
(003572/NC-103826)
• P.f. vând duplex 4 camere, Mazepa II, 
etaj 5, construcţie 2007, Sup. -160 mp, 
multiple îmbunătăţiri. Tel.0744567261. 
(005075/NC-103875)
• Vând apartament 4 camere, Micro 
16, etaj 1. 0723179395. (005083/
NC-103899)

• Cumpăr garsonieră, plata pe loc. 
0746474992, 0788540189. (2365945/
NC-95427)
• P.f. cumpăr garsonieră sau apar-
tament cu o cameră în Ţiglina 
I-II, p-1-2-3, credit bancar. Ofer 
max.120.000. 0740253141, 467101. 
(004364/NC-101700)

• Cumpăr apartament 1 cameră. 
463737. (1/08/BC/23/NC-399)
• Cumpăr apartament o cameră, 
gaze, cash. 0742686917, 0770642008. 
(2365945/NC-95430)
• Cumpăr garsonieră sau 1 came-
ră. 435572, 0724080279. (2365945/
NC-97195)

• Persoană serioasă cumpăr apar-
tament 2 camere. Telefon 477292. 
(11/08/BC/23/NC-737)
• Cumpăr 2 camere, orice zonă, cash. 
0746474992, 0770642008. (2365945/
NC-95428)
• Cumpăr apartament, ofer preţul 
pieţei. Tel. 0754868783. (5/08/bc/02/
NC-98384)
• Persoană fizică cumpăr apartament 2 
camere, confort I, etaj 1, 2, 3 prin cre-
dit bancar, ofer preţ maxim 210.000, 
rog seriozitate. 0748638180. (003722/
NC-103944)
• Cumpăr apartament cu 2 sau 3 
camere. 0752264496. (5/08/bc/5/
NC-103958)
• Cumpar urgent apartament, 
banii cash. 471070, 0749374726 
(01/08gc03/NC-66202)

• Cumpăr apartament 3 camere orice 
stare. Telefon 463737. (11/08/BC/23/
NC-567)
• Cumpăr 3- 4 camere, orice zonă. 
0746474992, 0770642008. (2365945/
NC-95429)

• Cumpăr 3 camere, de preferat sim-
plu. 436101, 0724080279. (2365945/
NC-97197)
• Cumpăr 3 sau 4 camere, de preferat 
simplu. 436101, 0727317023. (2365945/
NC-97198)
• Cumpăr apartament 3-4 camere, 
Micro 20. Tel.0744629997, 497099. 
(004614/NC-102570)
• Cumpăr 3 camere spaţioase, fără 
intermediari. 0755513881. (005132/
NC-104026)

• Vând apartament în vilă 73mp, 
două camere, dependinte, curte, 
zona Biserica Greacă. Preţ 90.000E Tel 
0741-031472 0728-084223 (1/8/gc/8/
NC-67611)
• Vând casă com. Smârdan. Tel. 
0747089283. (004412/NC-87525)
• Vând casă Bereşti. Tel.0744784136, 
342476. (001090/NC-93192)
• Vând casă Frumuşiţa. Tel.0728123260. 
(000998/NC-95632)
• Vând casă Şendreni. Tel. 0749354168. 
(001432/NC-96249)
• Vând casă şi 1800 mp teren Tămăoani, 
343818. (003626/NC-99815)
• P.f. vând casă M. Eminescu 124. Tel. 
0729674732. (003797/NC-100128)
• Vând casă Băleni, AC 2000, zonă 
centrală, 30.000 euro. 0766591958. 
(003820/NC-100164)
• Vând casă +3000 mp, comuna 
Fârţăneşti, jud.Galaţi, preţ negociabil. 
0749671456, 0753597814. (002629/
NC-100219)
• Vilă p +1, la roşu, vie, livadă, utili-
tăţi Odaia Manolache merită văzută, 
100.000 E negociabil. 0746512343. 
(003866/NC-100293)
• Vând casă, sat Costi, 75.000 E. 
0744577625. (002758/NC-100526)
• Vând/schimb casă Fileşti cu apar-
tament. 0746824874. (004098/
NC-100842)
• Vând casă Smârdan sau schimb cu 
apartament 3 camere. Tel.0752290830. 
(004263/NC-101430)
• Vând 2 case, zonă centrală. 
Tel.0744852754. (004291/NC-101492)
• Vând casă ţară, fix 0336419367, 
0751763000. (003038/NC-101845)
• Vând casă comuna Independenţa, 
75.000 E, 1850 mp. Tel.0749929575. 
(004449/NC-101867)
• Vând casă Tg.Bujor. Tel.0722899738. 
(004492/NC-102310)
• Vând casă cu teren str.Traian, accept 
variante. Tel.0745346034. (004531/
NC-102349)
• P.f. vând casă cu teren, 800 mp 
str.Traian. Informaţii la telefon 
0745151844. (003293/NC-102395)
• Vând casă cu teren 5000 mp în 
sat Rogojeni, 24.000 E, negociabil. 
Tel.0729024608. (004585/NC-102439)
• Vând casă contrucţie nouă, str.
Arcaşilor, ST=550 mp, Scd=260 mp, 
280.000 E. 0720043066. (003335/
NC-102528)
• Vând casă, CT, t, teren 1000 mp, ne-
gociabil. Tel. 0723342451. (004628/
NC-102562)
• Casă nouă p+1, Arcaşilor, zona Vega, 
525 teren, construcţie 280 deosebită, 
toate utilităţile. 0751982149. (004712/
NC-102774)
• Vând casă curte comună. 
Tel.0747035811. (004704/NC-102793)
• Vând casă cartier rezidenţial. Tel. 
0755023320. (003473/NC-102988)
• Vând casă nouă cu mansardă, 160 
mp, 2 camere, bucătărie, living, baie 
şi mansardă, necompartimentată 
+teren, preţ 235.000. Tel.0751025800. 
(004773/NC-103040)
• Vând casă com.Floteşti, jud.Galaţi 
cu vie, livadă, fântână posibilita-
te canal, preţ 80.000 lei negociabil. 
Tel.0748625500. (004751/NC-103123)
• Vilă p+1, construcţie nouă, solidă, po-
sibilitate 2 familii, living +2 bucătării 
+3 dormitoare +4 băi +2 terase +curte 
mare, ST=350 mp, SC=230 mp, D=23 
ml, locuibilă +utilităţi, preţ 215 mii E. 
Tel.0742604421. (004800/NC-103142)
• Vând vilă, parter hală în oraş Brăila. 
0745418194. (003543/NC-103237)
• Vând casă cărămidă, 5 camere, gaze, 
canalizare, condiţii bloc, 250 mp, 
Lozoveni 35. Tel.427136. (004862/
NC-103304)
• Vând casă, utilităţi 2007, nouă, 
Şerbeştii Vechi, Şendreni. 0729078610. 
(003585/NC-103318)
• Vând imobil centru, 1400 mp. 
Tel.0744779364. (004895/NC-103380)
• Vând casă Smârdan, 1,1 miliarde neg. 
0741999473. (004769/NC-103439)
• Vând casă Galaţi, locuibilă. 
Tel.0236419727, 0748292285. (004567/
NC-103446)
• Vând casă cu toate utilităţile, zona 
General. Tel.0745252965. (004740/
NC-103450)
• Vând locuinţă la curte, pentru tineri 
căsătoriţi. Tel.0752214584, 491853. 
(004760/NC-103451)
• Com. Frumuşiţa, casă de vânza-
re. Telefon 0744272192. (003621/
NC-103519)
• Vând casă cu curte, zona O, Brăila sau 
schimb cu apartament 3 camere, Brăila 
-Galaţi plus diferenţă. Tel.0732212800. 
(004932/NC-103558)
• Casă nou, utilată, Independenţa. 
Telefon 0751775686. (004942/
NC-103614)
• Vând casă, Centru, proprietate 
sau schimb cu apartament 3 came-
re, Micro 19, 20, 21. Tel.0721745124. 
(004978/NC-103628)

• Vând casă com.Independenţa (şosea 
-zonă), 1127 mp, utilităţi la poartă, 5 
camere locuibile, deschidere 18 m. 
0753302862. (003660/NC-103629)
• Vând casă (schimb) Balinteşti, vie, 
pământ arabil. 0754519342. (003669/
NC-103635)
• Vând casă locuibilă, Târgu Bujor. 
0747324587. (004999/NC-103658)
• Vând casă cu teren str. Livezeni nr. 
31. Telefon 0723989626. (003681/
NC-103692)
• Vânc casă comuna Scânteieşti sau 
scimb cu apartament. Tel.0752140166. 
(003688/NC-103716)
• Casă Şendreni, zona vilelor, 900 mp, 
deschidere 20 m. 0754481254. (vl/
NC-103733)
• Vând casă în stare bună pe Cuza-
în spatele Prefecturii,60.000Euro. 
0754628115 (05.08.TD.06/NC-103741)
• Vând casă +moară grâu, porumb. 
Tel.0748850162. (003726/NC-103785)
• Vând vilă com.Şendreni, demisol par-
ter +mansardă, 85.000 E. 0762651433. 
(003726/NC-103786)
• Vând casă şi teren str.Poşta 
Veche, ST=1520, SC=220, 500 E/mp. 
Tel.0744106253. (005059/NC-103798)
• Vând casă ultracentral, preţ nego-
ciabil. Telefon 0754391402. (003701/
NC-103838)
• Odaia Manolache, vând casă bătrâ-
nească, casă locuibilă. 0743807449. 
(003710/NC-103843)
• Vând casă, zonă bună. Tel.0743841110. 
(004878/NC-103850)
• Vând casă şi teren 200 mp pe strada 
Morilor, Galaţi. 0754647434. (003629/
NC-103852)
• Vând casă +garaj +vie şi grădină, 
total 621 mp. Tel.444423. (004939/
NC-103853)
• Vând casă cu teren com.Băneasa, jud.
Galaţi. 0236478558. (05.08.EXT.192m/
NC-103862)
• Vând casă nouă în Traian com.
Braniştea, aproape de DN25. 

0741623245. (003723/NC-103865)
• Vând vilă la Lepşa. Tel.0744480402, 
0741238012. (005073/NC-103868)
• Vând casă nouă în Şendreni, cartie-
rul de vile, preţ neg. Tel.0753625872. 
(005076/NC-103871)
• Vând casă cu curte şi dependinţe 
1000 mp la munte, Vrancea, preţ neg. 
0788010839, 0723604305. (005077/
NC-103872)
• Vând casă, zonă centrală, str.
Plugului nr.39A, colţ cu Alexandru 
Cernat, 275 mp, 70.000 E, negociabil. 
Tel.0745469158. (005085/NC-103902)
• Casă str. Cicero pretabil cabinet, 
depozit, locuit. 0755513881. (005132/
NC-104027)
• Vând casă p+m la roşu, zona 
Metro, partea spre Lacul Brateş, ne-
gociabil. 0730003932, 0730003933. 
(004575/NC-102434)

• Vând vilă p+2 380 mp,racordată 
la toate utilităţile, poziţie foarte 
bună, acces la două străzi, supra-
faţă teren 564 mp. 0729230793, 
0726280714. (002025/NC-99090)

• Casă gata pentru mobilat, zonă şi 
poziţie foarte bune. 0744690016. 
(004148/NC-101065)

• SC vinde casă, 6 camere, ST - 
276 mp, SC -167 mp, are centrală 
termică, alarmă, termopane şi 
posibilităţi depozitare 100 mp 
pe str.Română nr.43, preţ nego-
ciabil. Tel.0747497702. (0022536/
NC-102216)

• Vând casă utilităţi (locuibilă), 3 
camere, baie, bucătărie, 165 mp, 
preţ neg. 0747899185. (003575/
NC-103293)

• Vând urgent vilă la cheie, toate 
utilităţile: foişor, sistem irigaţii cen-
tralizat, ST=760 mp, SC=260 mp, 
2D=30 m, negociabil. 0724169060. 
(005105/NC-103970)

• Cumpăr casă cu preţ 150.000 -200.000 
lei, fără intermediar. 0723022238. 
(003053/NC-101829)

• Schimb apartament Ţiglina 3, etaj 2, 
3 camere, 2 balcoane, CT, AC pentru 
apartament 2 sau 3 camere parter. Tel. 
0729027466. (002827/NC-96927)

• Schimb ap. 1 cam., 3 cam. Faleză 
Vega şi diferenţă cu teren zonă bună. 
Tel. 0722643430. (002604/NC-96929)
• Schimb casă, CT, termopan, 1000 
mp cu apartament şi diferenţă (ne-
gociabil). Tel.0723342451. (004621/
NC-102574)
• Schimb, vând 3 camere, confort I 
cu 2, fără îmbunătăţiri. 0728639266. 
(003483/NC-103028)
• Schimb sau vând casă cu magazin 
mixt, sifonărie, curte 1 ha în com. 
Măstăcani cu ap. 2 cam. în Galaţi. 
0746067055, 0722272480. (003526/
NC-103244)
• Schimb apartament 2 camere deco-
mandate bloc J5, etaj 6, Micro 20 str. 
Frunaliştilor cu 2 camere semideco-
mandate cu balcon plus diferenţă, 
etaj 1-2. Telefon 0741381418. (004823/
NC-103247)
• Schimb casă cu teren 600 mp cu 
apartament 3 camere +diferenţă. 
Telefon 0721727770, 456853. (003557/
NC-103248)
• Schimb /vând garsonieră 28 mp, 
balcon cu 2,3 4 camere +diferenţă, 
preiau datorii. 0749055169. (003537/
NC-103251)
• Schimb casă nouă, la cheie, 2007, cu 
ap. 2 -3 cam., +dif., Şerbeştii Vechi, 
Şendreni. 0729078610. (003584/
NC-103320)
• Schimb apartament 3camere, dec., 
74mp, centrală, termopan,zona 
Ultimul Leu cu apartament 2came-
re, min.55mp+diferenţă 100.000lei. 
0336.805.442, 0770.727.592 (05.08.
TD.06/NC-104035)

• Închiriez avantajos apartament (ne)
mobilat. Telefon 0741274900. (1/08/
bc/23/NC-693)
• Doresc să închiriez ap. 1 cameră ter-
men lung, mobilat, nemobilat zona 
Micro 18 -19 -20 -21, ofer 350 -400 lei, 
plătesc anticipat 3-5 luni. 0746763435, 
0745962004. (003426/NC-102897)
• Persoană fizică doresc garsonieră sau 
apartament 1 cameră, seriozitate. Tel. 
0751670184. (004912/NC-103557)

• Caut să închiriez spaţiu comerci-
al 20-25 mp. 0740865490. (004906/
NC-103575)

Închirieri - Oferte
Apartamente

• O cameră lux, sistem hotelier, Centru, 
0732281821. (002652/NC-96520)
• Ofer spre închiriere garsonieră şi 
apartament mobilat sau nemobilat. 
Telefon 0747854893, 0755289262. 
(0025875/NC-101494)
• Închiriez o cameră, 20 mp, amena-
jată birou firmă, utilităţi. 0745496716. 
(0022521/NC-101885)
• Apartament 3 camere, 90 mp, regim 
hotelier, echipe lucrători. 0745361207. 
(0022545/NC-102151)
• Închiriez garsonieră mobilată şi 
utilată, preţ 200 E. Tel.0742545093. 
(003182/NC-102176)
•  Apartamente  o cameră lux, Faleză, 
regim hotelier. 0744793223. (003256/
NC-102206)
• Închiriez apartament 3 camere, 
Nae Leonard, utilat şi mobilat, pe-
rioadă îndelungată, preţ 250 E neg. 
Tel.0740057608. (004500/NC-102317)
• Închiriez apartament 2 camere, 
Mazepa II, mobilat şi utilat, bl.M10, 
sc.2. Tel.0744622558. (004571/
NC-102430)
• Închiriez apartament 2 camere, 
confort I, et.2, curat, g, f. 0766638170. 
(003332/NC-102509)
• Închiriez apartament 2 camere mo-
bilate, lângă Modern. 0740382011. 
(003415/NC-102829)
• Ţiglina I, bl.A7, et.1, modern ame-
najat, 250 E. 0744709921. (003459/
NC-102948)
• Primesc în gazdă. Tel.0751527198. 
(004869/NC-103322)
• Închiriez garsonieră Ţiglina I, 
A-uri, mobilat. Telefon 0752393648. 
(004865/NC-103323)
• Închiriez apartament două came-
re, utilat şi mobilat, situat în Piaţa 
Centrală. Tel. 0728231683. (004872/
NC-103330)
• Cameră mobilată, zona Centru. 
Telefon 0723547965. (003626/
NC-103512)
• Închiriez apartament o cameră goală 
la A-uri, Ţiglina I. 0741623850. (003616/
NC-103523)Ar
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• Închiriez apartament 2 camere goa-
le, la Depou, 600 lei lunar, plata antici-
pat un an, garanţie 3 luni. 0754511709. 
(003615/NC-103526)
• Primesc în gazdă băiat (fată). 
Tel.0749069940. (004926/NC-103554)
• Închiriez apartament o cameră ne-
mobilată, exclus agenţii, 0745880221. 
(004928/NC-103560)
• Ofer cameră mobilată unui 
intelectual(e), termen lung. Telefon 
0748761382. (004967/NC-103596)
• Particular închiriez garsonieră, zona 
Ultimul Leu, mobilat, utilat, 5 mili-
oane/lună, anticipat 2 luni, exclus 
agenţii. Tel.0740026541. (004975/
NC-103625)
• Închiriez apartament o cameră mobi-
lată, Micro 20, zona A-uri, prefer tineri 
căsătoriţi, 170 E. Telefon 0742196009. 
(004991/NC-103642)
• Apartament o cameră +man-
sardă, mobilat, utilat, Mazepa II. 
Tel.0722272652. (005014/NC-103697)
• Închiriez apartament 2 camere 
Mazepa-Bănci,mobilat,utilat, curat. 
0754628115 (05.08.TD.06/NC-103740)
• Închiriez apartament cu 3 came-
re nemobilate. Tel.0728350765, 
0744248080. (003714/NC-103845)
• Primesc în gazdă 2 băieţi sau 2 
fete. Telefon 0747111366. (005072/
NC-103892)
• Închiriez apartament o cameră mo-
bilată. Telefon 0770713499. (005080/
NC-103898)
• Ofer cămăruţă contra grădinărit se-
zon. 0743624962. (005111/NC-103982)
• Apartament nemobilat, lunar. 
0741649010. (05/08/BC/1/NC-103988)
• Garsonieră amenajată, semimobi-
lată 5,5 mil. 0723374882. (005120/
NC-104005)
• Închiriez apartament o cameră 
în regim hotelier. 0744401766. 
(004676/NC-102902)

• Închiriez pe timp nelimitat apar-
tament 2 camere, mobilat, par-
ter, Micro 14, preţ negociabil. 
0763606152. (003580/NC-103315)

Nou-născuţi  30.05.2008

Melicianu Sara Eveline1. 
Oana Iustina2. 
Savin Andreea  Diana3. 
Aradei Irina Florentina4. 
Axente Adriana5. 
Baranga Valentin 6. 
Andrei
Maravela Crina Daria7. 
Radu Andrei8. 
Fulger Angelica 9. 
Loredana
Tofan Daniel 10. 

• VAND TEREN SAT TRAIAN COM. 
BRANISTEA LA SOSEA 1500 MP 
DES=25M 25E/MP 0754891656 
(SMS/30-05-2008 13:39:21)
• VAND TEREN IN GALATI STR.
TECUCI 400MP DES=17M 165E/
MP IN POARTA GAZE APA 
CANALIZARE LUMINA.0754891656 
(SMS/30-05-2008 13:36:21)
• VAND TEREN VADENI 2000MP.
DES=15M LA DN SI DES=14.60M LA 
SOSEAU VADENI L=137M DESCHIDERE 
LA DOUA ARTERE.14E/MP 0754891656 
(SMS/30-05-2008 13:31:21)
• VAND TEREN SAT NOU FILESTI 1000 
MP.DES=14M PE DOUA STRAZI 20E/
MP.0754891656 (SMS/30-05-2008 
13:26:21)
• PARCELE500-1000MP, SAT COSTI 
APROPIERE DN26, DESCHIDERE 
MARE, UTILITATI. 0745286616 
(SMS/30-05-2008 10:23:22)
• VAND TEREN TUDOR VLADIMIRESCU 
1000 MP 0745593874 (SMS/30-05-2008 
8:24:18)

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Terenuri

Închirieri - Oferte
Spaţii comerciale

• Societate închiriez spaţiu comerci-
al, negociabil. 0741058141. (002590/
NC-96235)
• Închiriez spaţii pentru depozit 
sau producţie, inclusiv birou şi uti-
lităţi. Telefon: 334138, 0741.027648 
(05/08cs50/NC-99003)
• ÎNCHIRIEZ SPAŢII COMERCIALE 
- BLOCURI NOI FALEZĂ. Telefon: 
0741.041331 (05/08cs33/NC-99008)
• Închiriez spaţii de depozitare şi biro-
uri în incinta fostei Muncă şi Artă. Tel. 
0745594763. (0025751/NC-100099)
• ÎNCHIRIEZ SPAŢIU PRODUCŢIE, 
DEPOZITARE 300 MP, ZONA COŞBUC. 
0747348484. (004221/PF/101253)
• Închiriez spaţii comerciale, Ţiglina I, 
complex 55 mp, Complex Flora 55 mp, 
Micro 19 -Aleea Comerţului 22 mp. 
0730713046, 0728510472. (002951/
NC-101269)
• Închiriez spaţiu comercial 110 mp. 
Telefon 0754044844, 0747700426. 
(003192/NC-101907)
• 220 mp, str.Nicolae Bălcescu nr.24, fost 
Magazin Universal. Tel.0724010641. 
(003245/NC-102209)
• Închiriez spaţiu comercial str.1 
Decembrie 1918, suprafaţă 65 mp, aer 
condiţionat, baie, vestiar, magazie, 
gresie, faianţă, două uşi acces. Relaţii 
la telefon 0722495766. (004602/
NC-102502)
• Închiriez 30 mp pe Siderurgiştilor. 
0751106408. (004624/NC-102577)
• Închiriez 80 mp bloc, Spicu str. 
Domnească. Tel.0722211310. (003359/
NC-102599)
• Închiriez garaj în Micro 21, 
0748382363. (004673/NC-102900)
• Spaţiu 100 mp, Centru, 0744366047. 
(004727/NC-102950)
• Apartament o cameră parter, 39 
mp, pentru birouri. Tel. 0730612679. 
(003495/NC-103049)
• Închiriez spaţiu comercial, 34 mp în 
Micro 18. Relaţii 0763548467. (003527/
NC-103184)
• Închiriez spaţiu 180 mp, demi-
sol, Centru. 0743312769. (0022701/
NC-103257)
• SC oferă spre închiriere 15000 mp, 
zona Atlas. 0724529136. (003306/
NC-103265)
• Cedez contract nuntă pentru data 
de 30.08.2008. 0744307790. (003555/
NC-103276)
• Închiriez spaţiu, parter, bloc 70 mp 
orice activitate, Micro 39B, reno-
vat recent. 0744426746, 074008892. 
(004857/NC-103300)
• Ofer spre închiriere spaţiu comercial, 
strada 1 Decembrie 1918 nr. 23, Galaţi, 
suprafaţa de 66,50 mp, preţ 850 E plus 
TVA. Relaţii la tel. 0728829284. (5/08/
ext./184m/NC-103406)
• Spaţiu comercial, 40 mp, racor-
dat gaze, apă, curent, str.Traian 225. 
317965. (003578/NC-103484)
• Închiriez spaţiu comercial, sat 
Movileni, com.Şendreni, jud. Galaţi 
pentru diverse lucrări. 0749683643. 
(003637/NC-103540)
• Închiriez spaţiu construcţie cără-
midă, 250 mp, situat în Galaţi str. 1 
Decembrie 1918 nr.21. Relaţii la tele-
fon 0744637974. (0022721/NC-103572)
• Ofer spre închiriere garaj în Mazepa 
I, zona Ancora. 0740285744. (003699/
NC-103807)
• Închiriez spaţiu comercial complet 
dotat, 11 mp plus toaletă. De pre-
ferinţă: reprezentanţă sau casierie. 
0751832832. (003528/NC-103825)

• Unirea SCM Galaţi închiriază spaţiu, 
complex Micro 40. Tel.0752291092, 
0236415598. (0022582/NC-103909)
• Închiriem spaţiu comercial complet 
amenajat, în suprafaţă totală de 53,7 
mp situat central pe str.Domnească 
nr.17, parter. Informaţii la telefon 
0745100304. (0022769/NC-103998)
• SC oferă spre închiriere birouri la 
cheie. Relaţii la telefon 0741989985. 
(0025683/NC-99676)
• Parter - 800 mp se închiria-
ză în Complex "CAPITOL" (fost 
Distrugătorul) Ţiglina I. Acces se-
parat, parcare în faţa si în spatele 
Complexului. Relaţii la telefon: 
0236 /319.300; mobil: 0722.377 
.122 (05/08cs06/NC-101399)

• Închiriez spaţiu producţie sau 
depozitare, suprafaţă 300 mp, sat 
Costi. Tel.0747222201. (0022566/
NC-103701)

• Închiriez hală în zona Atlas, SC 
1000 mp +birouri 250 mp, teren 
liber -5000 mp, deschidere 33 
m, preţ 6000 euro/lună nego-
ciabil. 0721297297. (0025834/
NC-101018)

• Închiriez imobil (spaţiu comer-
cial), Ţiglina I, 145 mp, toate 
utilităţile, pretabil reprezen-
tanţe, birouri, cabinete medica-
le. Tel.0744560906. (0025886/
NC-101245)

• Vând loturi de teren de 400 mp. fi-
ecare, vizavi de Metro cu toate utili-
tăţile. Tel.: 0748/010867 (05/08cs49/
NC-82659)
• Vând teren 800 mp. Tel.0751196622, 
0740033466, 0751142060. (002540/
NC-96410)
• Vând loturi case, utilităţi sat Costi 
aproape de DN26. Tel.0749945400. 
(002761/NC-96815)
• Proprietar vând teren şi casă, 676 
mp, str. Domnească 101, 420.000 E. 
0753036661. (002870/NC-97110)
• Vând teren 400 mp cu posibilitate ex-
tindere 600 mp (fără alte costuri), zonă 
excelentă, construcţie vilă, preţ 88.000 
euro negociabil. Tel.0742417187. 
(002215/NC-98786)
• Vând teren +casă şi teren loc.
Şendreni, jud.Galaţi. Relaţii tel. 
0742959176. (002042/NC-99433)
• Vând teren arabil, Folteşti. 
Tel.0722203421. (002399/NC-99474)
• Vând teren intravilan, 12.000 
mp, Tămăoani, 343818. (003627/
NC-99796)
• Vând teren 750 mp, Barboşi, 
0753786299. (003833/NC-100239)
• Teren sat Costi, 4500, 30 E. 
0748346154. (002737/NC-100486)
• Vând teren 3500 mp, com.Vânători. 
Tel.0741114687. (002820/NC-100806)
• Vând teren com.Vânători, jud.Galaţi. 
Tel.0752011877. (004217/NC-101216)
• Teren liber, 570 mp, Maternitate. 
0744793223. (003257/NC-102204)
• 1600 mp intravilan, Vânători, DN26. 
0741261371. (003312/NC-102401)
• Vând 1150 mp intravilan, 
Independenţa cu utilităţi şi 9 ha extra-
vilan Braniştea, preţ bun. 0747136165, 
0722238111. (0025943/NC-102414)
• Vând teren DN26, Pădurea 
Gârboavele, 13400 mp, deschidere 
40 m, preţ 25 E/mp. Tel.0731838167. 
(003330/NC-102506)
• Vând teren DN26, intrare Vânători, 
6000 mp, D=38 m, 40 E/mp. 
0722672666. (003335/NC-102524)
• Vând teren DN26, 3000 mp, D=27,5 
m, 90 E/mp. 0720043066. (003335/
NC-102526)
• Vând teren 2500 mp cu deschidere de 
25 ml la DN 26 lângâ SCANIA. Preţ 105 
Euro/mp. Tel.: 0742030432 (05/08cs24/
NC-102753)
• 1000 mp, Arcaşilor lângă Aleea 
5, 90 E/mp. 0751982149. (004712/
NC-102777)
• Vând teren 1000 mp. Tel.0742025374. 
(004707/NC-102797)
• Vând teren Vânători în zona vilelor. 
0722405149. (003424/NC-102847)
• Vând parcele teren, Arcaşilor 60-120 
E/mp. Tel.0722777685. (004687/
NC-102869)
• Vând teren 200 mp, str.Frunzei (8 
mpx25 mp). Telefon 0744574046. 
(004689/NC-102873)
• Vând 2 vetre casă com.Braniştea, 
intravilan. 0236435051, 0749393787. 
(003394/NC-102898)

• Teren de vânzare 750 mp, intravilan, 
zona Calea Prutului. Tel.0748813431. 
(004679/NC-102907)
• Teren Tuluceşti -cartierul nou 2x900 
mp, central, 22 E/mp. 0748195471. 
(004738/NC-102931)
• Teren 490 mp, str.Frunzei, deschide-
re mare, 280 E/mp neg. 0740224546. 
(004738/NC-102933)
• Vând vatră casă 1600 mp, sat Stoicani. 
Tel.0752231227. (004746/NC-102943)
• Vând teren intravilan, zona 
Romportmet, 9000 mp, D=67/134. 
0766301434. (003456/NC-102946)
• Vând teren 3750 mp, categoria A. 
0727145491, 0752842347. (003446/
NC-102956)
• 500 -600 mp, ideal pentru casă. 
0742502502. (003463/NC-102958)
• Vând teren Vânători, ST-1450 mp, 
D -22 m, toate utilităţile, preţ 32.000 
E, negociabil. Telefon 0747854893. 
(0022639/NC-102969)
• Vând tren 300, zonă centrală. 
Tel.0723293089. (0022671/NC-102980)
• Vând teren 1,34 ha, zona Vama 
Giurgiuleşti. 0723293089. (0022671/
NC-102981)
• Vând teren cu construcţie uşoară, 
500 mp, apă, canalizare, curent, des-
chidere 13. Tel.0788494082. (003492/
NC-103037)
• Vând teren sat Costi, 2500 mp, 
parcelat. Tel.0754409892. (004619/
NC-103116)
• Vând teren zona Atlas. 0724529136. 
(003305/NC-103121)
• Vând 3 loturi casă la DN26, Iricad, 
Vânători, urgent. 0765482098. 
(003505/NC-103153)
• Vând teren drum Gârboavele, 
13.100 mp. Tel.0763654623. (003508/
NC-103157)
• Vând 2000 mp, Vânători, 23 E/mp. 
Tel.0754354213. (004819/NC-103183)
• Vând teren construcţii, com. Smârdan. 
0747685154. (003533/NC-103205)
• Vând 2500 -5000 mp la DN26, 
0723342477. (003538/NC-103222)
• Vând vatră casă, 600 mp, intravilan, 
Vânători, utilităţi, 65.000 lei negociabil. 
Tel.0755923377. (004836/NC-103226)
• Vatră casă 1100 mp, zona vile cu 
utilităţi, (curent, gaze etc.) în Odaia 
Manolache. 0765268414. (003567/
NC-103245)
• Vindem vatră casă, com.Smârdan, 
1000 mp. Tel.0740089703, 0752002329. 
(004840/NC-103269)
• Vând teren pentru casă, 500 mp, 
Şendreni. Tel.0766295272. (003558/
NC-103278)
• Vând vatră casă, urgent. Tel. 
0742125919. (004874/NC-103331)
• Vând teren construcţii 610 mp, zona 
Metro. Tel. 0722262260. (004877/
NC-103333)
• Vând teren +300 mp fundaţie 
Şendreni, cartier vile. Tel. 0740674780. 
(003594/NC-103364)
• Teren Vădeni, 2000 mp. 0721602036, 
0765373930. (003600/NC-103373)
• Teren sat Costi, parcele 500 -700 mp. 
0721602036. (003600/NC-103374)
• 350 mp, intravilan, aleea 5, 10 mx35m, 
aproximativ 150 mp, din Arcaşilor, preţ 
170 E/ mp. 0746474992. (2365945/
NC-103405)
• Vând teren, 0236349029. (004534/
NC-103445)
• Vând teren extravilan 0,33 ha, 
Odaia Manolache, negociabil. 
Tel.0236344358. (004660/NC-103447)
• Vând 2000 sau 1000 mp zona 
Genereal. Telefon 0745252965. 
(004739/NC-103449)
• Vând vatră casă, intersecţia 
Gârboavele, Tuluceşti. Telefon 
0730528191. (003560/NC-103476)
• Vatră casă, sat Tămăoani, central, 700 
mp, d=20 m. Tel.0731221066. (004859/
NC-103485)
• Teren Vânători, 10.200 mp, T 35, P 44, 
IRICAD, preţul zonei. Tel.0721711885. 
(004852/NC-103486)
• Vând 500 mp în comuna Schela, 
centru, toate utilităţile. 0236828359. 
(003625/NC-103514)
• Vând 2300 mp tren pentu construc-
ţie la Şoseaua Naţională, Văcăreni 
-Tulcea. 0749087314, 0748265569. 
(003614/NC-103530)
• Vând teren intravilan sat Movileni, 
com.Şendreni, 60 ari, 5 euro/mp 
negociabil. 0749683643. (003638/
NC-103543)
• Vând 1000 mp, zona Vânători 
spre Odaia Manolache. 344489, 
0764476735. (003645/NC-103601)
• Vând teren în Galaţi, accept variante. 
425217. (003646/NC-103602)
• Vând teren 750 mp, com.Schela, uti-
lităţi, centru +60 mp construcţie, stare 
bună, 330 mil. negociabil. 0747571040. 
(003658/NC-103609)
• Vând teren 4000 mp, Tuluceşti la in-
tersecţia cu Gârboavele. 0747581060. 
(004990/NC-103640)
• Vând teren 727 mp, Calea Prutului, 
0727196610, 417650, 0748757346, 
0746603356. (005000/NC-103657)
• Vând vatră casă, 500 mp, com.
Vânători, jud.Galaţi. Tel.0743546496. 
(004998/NC-103661)
• Vând intravilan 1800 mp, 
Kogălniceanu, 10 km de Galaţi -te-
ren arabil irigat, calitate superioară. 
Tel.0724807160. (005023/NC-103805)
• Vând urgent teren 3000 mp cu 
toate utilităţile, zona str.Libertăţii. 
0762619829, 0748193519, 478845. 
(005032/NC-103814)
• Vând teren 2000 mp Delta Dunării, 
braţ Sulina intravilan, zonă deosebită, 
deschidere la apă şi pădure în spate. 
0740699770, 0743252254. (003572/
NC-103830)
• Vând 350 mp sau schimb aparta-
ment. Telefon 0723096808. (003547/
NC-103834)
• Vând vetre de casă, 2000 mp, Odaia 
Manolache. 0744183868. (005063/
NC-103882)
• Vând teren 1200 mp între Metro 
şi Pietricica. 0754283818. (003750/
NC-103897)
• Vând teren intravilan, Drumul Viilor, 
1000 sau 500 mp, 40 E/mp, curent elec-
tric. 0741017822. (003752/NC-103918)

• Teren Lepşa -Greşu, 3,5 ha în veci-
nătatea pârtiei, întreg sau parcelat. 
0748193789. (005093/NC-103926)
• Arcaşilor, ST=350 mp, 10x35, utili-
tăţi, 140 E/mp. 0746474992. (2365945/
NC-103965)
• Vând teren extravilan, Vânători. 
0742215432. (005104/NC-103971)
• Vând 650 mp teren, zona Metro, preţ 
100 E negociabil. Telefon 0745667635. 
(003766/NC-103973)
• 843 mp, str. Milcov (Coşbuc), des-
chidere 18 m, 320 E /mp. 0743146523. 
(005132/NC-104024)
• Teren spre Vama Giurgiuleşti, 
stradal, 0743599562. (003949/
NC-100452)
• Vând teren 425 mp pe Faleză 
lângă Distrigaz, 400 E/mp. 
Tel.0741200091. (0025851/
NC-100889)
• 500 mp intravilan, str.
Traian nr.439C, aces utili-
tăţi. Tel.0721198817. (004392/
NC-101849)

• Teren zona Lepşa -Greşu, in-
travilan, utilităţi, zonă superbă. 
Tel.0724277644, 0723119911. 
(003245/NC-98348)

• Vând trei loturi teren, zona 
Vânători sau accept variante, fără 
intermediari. Tel.0755840937, 
0755798777. (002583/NC-99930)

• Vând teren Braniştea, ieşire 
DN25. Tel.0753248736. (003984/
NC-100538)

• 600 mp (24/25), deschidere str.
Anghel Saligny -lângă sediul WBC. 
0748914906. (003503/NC-103078)

• Vând teren sat Costi (2000 mp), 
intravilan, toate utilităţile. Telefon 
0726111375. (004805/NC-103155)

• VÂND TEREN, LIBER DE 
CONSTRUCŢII, STR.ALEXANDRU 
CERNAT, ST -287 MP, D -8,70 M. 
RELAŢII LA TELEFON 0722213608. 
(003540/NC-103231)

• Teren 1500 mp, lângă sat Costi, 
convenabil. 0751231656. (004837/
NC-103240)

• Vând 1000 mp, Vânători, 
DN26. Tel.0745214473. (003577/
NC-103289)

• Vând teren 1600 mp intravilan, 
Tuluceşti, posibilităţi apă, curent, 
gaze. Relaţii 0788375410. (003587/
NC-103351)

• Vând teren 2090,79 mp zona 
Metro, din care 307 mp construc-
ţie nouă P + 1, destinată birouri-
lor, acces DN 26, toate utilităţile, 
telefon: 0741.993408 (05/08cs77/
NC-103763)

• Vând teren 5,20 ha, lângă Metro, 
zona vile, acces DN 26, posibilita-
te utilităţi. Telefon: 0741.993408 
(05/08cs77/NC-103764)

• Vând 240 mp teren Bucovinei colţ 
cu Unirii. 0788645570. (003625/
NC-103806)

• Vând pământ zona Beyler supra-
faţă 3 ha la DN26, utilităţi, gaze, cu-
rent, apă, poate fi lotizat, persoa-
nă fizică. Tel.0744565608, exclus 
intermediari (ag. imob.). (005095/
NC-103923)

• Vând teren sat Costi 3000 mp str.
Turturelelor, apă irig., gaze, cu-
rent, gard, posibil divizat, persoa-
nă fizică, fără intermediari şi ag. 
0744565608. (005095/NC-103925)

• Vând teren loturi pentru casă, 
Vânători, utilităţi. 0724169060. 
(005105/NC-103966)

• Vând teren loturi pentru casă, 
DN26, utilităţi. 0724169060. 
(005105/NC-103967)

• Vând 4,3 ha teren arabil si-
tuat în fosta fermă Zătun. Tel. 
0745221474. (5/8/ext/167m/
NC-102989)

• Vând teren DN26, ST=2500 
mp, D=25 m, utilităţi, 65 E/
mp. 0724169060. (005105/
NC-103968)

• Vând teren DN26, ST=20.000 
mp, utilităţi, 65 E/mp neg. 
0724169060. (005105/
NC-103969)

• Cumpăr/arendez teren Agrogal, 
Zătun, 0768100211, 0749546670. 
(001404/NC-96213)
• Cumpăr teren intravilan sau casă 
cu teren, în oraş sau zone periferi-
ce. 435572, 0727317023. (2365945/
NC-97192)
• Cumpăr teren la curte, 20 mp pen-
tru depozit marfă. Tel.0730904131. 
(005004/NC-103941)
• Cumpăr (închiriez) teren 100 -200 mp 
la Centură, Basarabiei, Calea Prutului. 
0741568633. (0022571/NC-103946)

• Societate comercială vinde spaţiu 
comercial situat în Micro 20 parter, 
suprafaţă totală 200 mp, vinde sau 
închiriază birouri şi spaţii pretabi-
le pentru showroom şi service auto 
(TIR-uri), hale depozitare situate pe 
str.Basarabiei 210 (Calea Prutului). Tel. 
0788403844 sau 0788373177. (5/8/
cs/46/NC-98566)

• Vând Club Internet cafe, complet 
dotat, cedez contract, spaţiu 100 mp, 
preţ avantajos. 0743766339. (002256/
NC-99106)
• Vând clădire p +2 în incinta fos-
tei Muncă şi Artă, s =2100 mp. Tel. 
0745594763. (0025751/NC-100098)
• Spaţiu magazin str.Dogăriei, 25 mp, 
140.000 lei şi spaţiu Gara Fileşti, 46 mp, 
115.000 lei. Tel.0720962101. (004358/
NC-101684)
• Vând dotările unui magazin ali-
mentar, complet utilat, eventual ce-
dez contract. 0752058068. (004605/
NC-102503)
• Vând construcţie p+1, 380 mp +teren 
1100 mp, Coşbuc, 394. Tel.0722211310. 
(003359/NC-102596)
• Vând spaţiu comercial 57 mp, 
zona Mazepa. 0770650319. (003371/
NC-102648)
• Vând spaţiu comercial 18 mp, are toa-
te utilităţile. Tel.0732090050. (005071/
NC-103890)
• Cedez contract spaţiu comercial -70 
mp, Piaţa Centrală. Tel.0744614562. 
(005089/NC-103905)
• Vând magazin, 0743624962. (005110/
NC-103983)
• Cedez contract spaţiu comercial. 
Tel.0740245673. (005115/NC-103985)

• VÂND CLADIRE ŞI TEREN 
AFERENT, SITUATE ÎN STR. BRĂILEI, 
ZONA POTCOAVA DE AUR. 
TEL.: 0762/989441 (04/08cs52/
NC-91855)

• Vând/închiriez imobil situat pe 
str.Domnească 152 lângă Cartierul 
rezidenţial Bey City. Detalii 84 mp 
construiţi, deschidere 11 m, teren 
300 mp. Tel.0723266100. (003318/
NC-102442)

• VÂND HALĂ SITUATĂ LA 
AVICOLA B3, ST=3200 MP, 
SC =2700 MP. RELAŢII LA 
TEL.0748199100. (0022623/
NC-102748)

• Societate comercială vinde următoa-
rele: maşină cutat tablă; maşină întins 
oţel beton; utilaje tipografice; maşină 
debitat tablă; încărcător frontal tip 
Wolla; cap autocamion Man; ciment 
Ruck Wanhool; autoturism BMW X3. 
Tel. 0788403844 sau 0788373177. (5/8/
cs/46/NC-98568)
• Butelii aragaz 26 l, ambalaj en-
gross. Tel. 0753136267. (5/8/ext/91m/
NC-99709)
• Donez pui metis cu Bichon, negri. 
0766313342. (003821/NC-100159)
• Vând 250 oi. Tel.0743627253. (003980/
NC-100482)
• Vând şalupă agrement. Relaţii la 
0749077093. (004082/NC-100827)
• Vând ambarcaţiune agrement cu 
motor Honda 225 CP, 4 timpi, 15 ore 
funcţionare, fabricaţie 2007 sau sepa-
rat. 0745578851, 0744243251. (004097/
NC-100840)
• Vând/închiriez vibrator beton, riglă 
pătrată 8/8. 0721231902. (002884/
NC-100937)
• Vând coloană irigat din aluminiu. 
Tel.0727814259. (002743/NC-101113)
• Vând schelă metalică Italia, popi 
telescopici. 0740148968. (003279/
NC-102225)
• Vând vibropresă bolţari, 0744395480. 
(004498/NC-102324)
• Vând 2 garaje, zona Mazepa. Relaţii 
la telefon 0744581265. (05.08/BC.53/
NC-102397)
• Vând stupi sau familii de albine. 
Tel. 0745231363. (5/8/ext/161m/
NC-102621)
• Vând garaj zona Ancora, preţ 6800 
E neg. Tel. 0722312233. (004660/
NC-102736)
• Vând/închiriez schelă metalică, popi 
telescopici, motostivuitor, maşină 
tăiat asfalt, mai compactor, placă vi-
brat pavele. 0754527766. (003402/
NC-102820)
• Vând sufragerie, perfectă sta-
re. Telefon 450205, (0755587542). 
(004686/NC-102867)
• Chirpici uscat şi pământ negru (grădi-
nă). 0754543618. (004678/NC-102906)
• Vând lucernă baloţi şi porumbei. 
Tel.0740342207. (004744/NC-102940)
• Vând mese, scaune din plastic. 
0745362963. (003480/NC-102997)
• Vând modul (container), 6x2,5x2,5. 
Tel.0788494082. (003491/NC-103038)
• Tejghele +rafturi din pal şi sticlă, folo-
site, preţ foarte bun. Tel. 0743182368. 
(0022680/NC-103059)
• Vând garaj, Micro 20. Telefon 
0236828328. (004765/NC-103135)
• Vând cântare, casă de marcat, tej-
ghele. Tel.0770294333. (003507/
NC-103159)
• Vând fermă cu 700 ha, animale. 
0747675537. (003522/NC-103180)
• Vând rochie de mireasă, mărimea 48. 
477640. (004833/NC-103217)
• Vând docare, şarete, ceas pendulă. 
0745418194. (003543/NC-103235)
• Vând apartament, sală fitness. 
0743312769. (0022701/NC-103260)
• Vând 2 capre bune cu lapte, 500 
negociabil. 0729705217, Barboşi. 
(003552/NC-103275)
• Vând garaj cu beci lângă Piaţa 
Centrală. Tel.0746789270, 0720029873. 
(004625/NC-103448)
• Vând două şifoniere şi o canapea, 
preţ convenabil. Tel.0742024673. 
(004843/NC-103465)
• Vând rafturi, cântar electronic, 
casă de marcat etc. Tel.0751670184. 
(004912/NC-103509)
• Vând garaj dublu, pretabil spaţiu 
comercial, Piaţa Energiei. Telefon 
0749102375. (003622/NC-103517)
• Vând garaj (fostul Poligon), I.C.Frimu. 
Tel.0747059291. (003636/NC-103545)
• Vând vin Fetească, Merlot, ţuică, 
Podgoriile Boloteşti, Vrancea. Telefon 
0722672644, 0237614013, 0237678284. 
(004924/NC-103549)
• Vând două locuri de veci cu lucrare 
pe Ştefan cel Mare. Tel.0747083573, 
468428. (004938/NC-103568)
• Vând cuşti pentru câini şi compre-
sor industrial pentru vopsitorie auto. 
Tel.0753237948. (004956/NC-103586)
• Vând uşă stejar, strada Dragoş 
Vodă nr.27. Tel.0748523957. (004977/
NC-103626)

• Vând garaj zona 39. Tel.0741915473. 
(003671/NC-103660)
• Vând pui de carne coloraţi şi pui 
de curcă rasă grea. Tel.0744779395, 
0722339395. (005008/NC-103690)
• Vând pictură pe pânză înrăma-
tă şi icoană veche. Telefon 450063. 
(005054/NC-103795)
• Vând mobilă de sufragerie. 
Tel.0724199977, 0236424322. (005060/
NC-103800)
• Vând pui pisică persană. 

Tel.0745633188. (003700/NC-103810)
• Două locuri veci, Eternitatea. 
Tel.444907. (003651/NC-103855)
• Vând miere de albine en-gross, 
ceară propolis centrifugă, rame cu 
ceară pentru topit, obiecte mobilier. 
0748757432. (003655/NC-103857)
• Bibliotecă, scaune sufragerie, două 
persane. Tel.0336101457. (003733/
NC-103876)
• Datorită emigrării în occident cedez 
loc de veci liber, Cimitirul Eternitatea. 
0212522624 -Bucureşti, seara. (003736/
NC-103879)
• Vând garaj lângă Talcioc, Galaţi. 
0744546169. (005064/NC-103884)
• Vând 2 vitrine frigorifice, maşină tocat, 
barcă fibră tip Brateş. Tel.0744614562. 
(005090/NC-103904)
• Vând şalupă cu motor şi peridoc şi 
Honda 40 CP, 4T. 0740240395. (003760/
NC-103935)
• Vând mobilier magazin. 0740183929. 
(003759/NC-103937)
• Frigider Arctic, maşină cusut, cărămi-
dă, tablă diferită, firmă tablă, plumb, 
ţeavă. 412720. (005100/NC-103951)
• Vând societate Markfood SRL. 
Tel.0746230902. (003767/NC-103972)
• Vând foarte avantajos 3 garaje, 
zone centrale. 0743146523. (005132/
NC-104025)

• Vând garaj zidit, poziţie 
bună, Domnească -Vultur. 
Tel.0766682208 după ora 16,00. 
(003564/NC-103271)

• Vând tablă zincată cu urmă-
toarele grosimi: import India 
-rulou zincat -0,27x1000 -3,9 
lei/kg fără TVA; tablă zincată 
lis -0,27x1000x2000 -19,50/coa-
lă cu TVA inclus; import Kosice 
-rulou zincat -0,4x1000 -3,4 
lei/kg fără TVA; tablă zincată 
lis -0,4x1000x2000 -25,50 lei/
coală cu TVA inclus. Vă mul-
ţumim şi aşteptăm solicitările 
dumneavoastră la următoarele 
numere de telefon 0748228907, 
0748228908. (05.08.TD.37/
NC-101316)

• Vând aparatură discotecă com-
pletă. Tel.0722356755. (004250/
NC-101356)

• Cumpărăm: fier vechi de la domici-
liu idem calorifere, plata imediat. Tel. 
0236434066. (0030840/NC-91968)
• Consignaţie obiecte artă, Brăilei 142. 
Tel. 315033, 0740562770. (5/08/bc/8/
NC-97183)
• Cumpărăm fier vechi de la domi-
ciliu. Tel.0236310809. (0025176/
NC-96150)

• Trandafiri, iubire, noroc, multă sănăta-
te, baftă la examene îţi trimitem astăzi 
de ziua ta Cătălin Iftimie. 

"La mulţi ani!" Părinţii, Cristi şi Remus. 
(004955/NC-103947)

Cumpãrãri
Diverse

Vânzãri
Diverse

Felicitãri

Piaþa Imobiliarã
Închirieri - Oferte
Apartamente

Vânzãri
Terenuri

• Astăzi, la împlinirea 
frumoasei vârste de 40 de 

ani, îi mulţumim Domnului 
că exişti, Lucian Rânja. Îţi 

mulţumim pentru dragostea 
şi grija pe care o porţi ca soţ şi 

tată. Să ne trăieşti mulţi ani, să 
ne bucurăm zi de zi de tine. 
“La mulţi ani!” Cu dragoste 

soţia şi fiul tău care te iubesc. 
(003667/NC-103948)

• Maria Albişteanu, mamă/ cel 
dintâi cuvânt, cea/ mai dulce 

voce, cea/ mai grea durere, 
cea/ mai mândră floare de 
/ pe pământ îţi mulţumim/ 

pentru tot. “La mulţi ani!”/ iu-
bită mamă. Familia. (004778/

NC-103949)

• A mai căzut o frunză/ Din cas-
tanul vieţii/ A mai trecut un an/ 

Din vârsta tinereţii/ Şi-n adierea 
vântului/ Ce bate prin castani/ 

Nu vei uita niciodată/ Cei 40 de 
ani. Fie ca în această zi specială 

fericirea, bucuria şi dragostea 
să învingă orice urmă de tristeţe 
şi cum fericirea supremă a vieţii 

este convingerea că suntem 
iubiţi, noi, soţia, băiatul, părinţii 

şi socrii îţi urăm 
un sincer “La mulţi ani!”

ţie Tudorancea Iulian Remus 
spunându-ţi că te iubim mult! 

Şi pentru noi eşti totul! 
(005121/NC-104013)

• Acum 50 de ani, într-o zi plină de soare 
şi de început de drum, părinţii noştri se 
căsătoreau. Pentru că împreună “la bine 
şi la greu” au fost protejaţi de o mare 
dragoste, pentru că în faţa necazurilor 
au ştiut să rămână uniţi, speranţa în 
fericire nu i-a părăsit niciodată pe 31 
mai vor sărbători nunta de aur. Noi le 
mulţumim pentru cel mai mare cadou 
viaţa. Nu vom reuşi niciodată să le ară-
tăm recunoştinţa pentru tot ceea ce au 
făcut, le dorim ca drumul lor împreună 
să continue plin de clipe senine şi bu-
curii. “La mulţi ani!”, mami şi tati. Vă iu-
bim. Mihaela şi Claudiu Tusac. (004941/
NC-103945)Ar

hi
va
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Cartele PrePay: Orange 
la cele mai bune preţuri, 
prin cea mai mare reţea 
de difuzare din Galaţi 

Orange PrePay

   7 C
12 C   

 4 C 17,7 RON
31 RON
53 RON

Pachet Orange
17,7 RONdoar

orange

S.C. ROMPORTMET S.A. Galaţi 
angajează în condiţiile legii următoarele categorii de personal: 

1. macaragii - autorizaţi ISCIR 
  grupa I (pneuri şi şenile)
  grupa II (macarale portic)
  grupa III (macarale portal şi pod rulant)
2. lucrători comerciali (gestionari) - produse siderurgice. 

Pentru posturile de gestionari se pot adresa şi tineri absolvenţi  de 
liceu în vederea formării profesionale.
Persoanele interesate vor trimite C.V. la fax: 0236462064 sau le pot 
depune la Comp. Resurse Umane de la sediul societăţii din str. Siret nr. 1. 

 Relaţii suplimentare la telefon: 473228, int. 134.    

S.c. atlaS S.a. Galaţi,
şoseaua Smârdan nr. 2,  

angajează  în condiţii avantajoase:

Şoferi cu permis categ. c, e

Se oferă:  - primă de instalare
  - salarizare atractivă
  - tichete de mas
  - bonusuri salariale
  - transport gratuit
  - siguranţa locului de muncă.
 

Relaţii suplimentare la serviciul Resurse Umane, 
telefon 448114. Program: luni-vineri, orele 8,00-16,00.   

Oferte de
Serviciu

• ANGAJEZ VANZATOARE PENTRU 
MAGAZIN MIXT IN IC FRIMU. TELEFON 
0740905875 (SMS/30-05-2008 
11:07:50)
• ANGAJEZ SOFER DUBITA 
INTERNATIONAL. 0746525492 
(SMS/30-05-2008 10:04:19)
BAR MICRO 17 ANGAJAZA BARMANITE 
CU EXPERIENTA TEL 0740041408 
(SMS/30-05-2008 10:03:53)

• Videochat legal, condiţii deosebite, 
se lucrează pe mai multe site-uri, câş-
tiguri 500-1500$/luna. 0747098523, 
0730533331. (0025864/NC-5110)
• SC Gamacris angajează inginer 
tehnolog panificaţie, cu experienţă; 
modelatori şi cocători cu experienţă; 
muncitori necalificaţi pentru formare 
profesională. Persoanele interesate 
sunt aşteptate la sediul firmei în str. 
Saturn nr. 13. (0022760/NC-93341)
• SC Inovaspect angajează: tâmplar 
PVC şi aluminiu, cerinţe: experienţă 
în domeniu, seriozitate, se oferă sala-
rizare motivantă. Relaţii la tel. 410349. 
(04.08.GC.28/NC-93628)
• Grup bancar recrutează şi selecţi-
onează consilieri credite. Trimite CV 
la simonaursu12@yahoo.com, fax 
322280. Telefon 0746587420. (5/08/
bc/28/NC-95394)
• SC angajează muncitori în maşină de 
cusut industrială şi necalificaţi pentru 
curăţat, finisat etc. Rel. la tel.449440, 
0749359572. (0025309/NC-96286)
• Salon Adina angajează cosmeticiană. 
Tel.312787. (vl/NC-96293)
• Angajez vânzătoare magazin alimen-
tar cu carte muncă, salariu 750 lei, 
0743317242. (0025414/NC-97004)
• SC Robmih Ital SRL recrutează per-
sonal calificat pentru Italia cu su-
dori, lăcătuşi şi montatori mecanici. 
Experienţă minim 10 ani, relaţii luni-
vineri 14,30-18,30 la tel 311488 sau 
0745623570. (0025366/NC-97035)
• Salon de masaj angajează cu/fără 
experienţă, condiţii avantajoase şi 
calificare în domeniu, 0748786997. 
(0025383/NC-97154)
• Inovator Media angajează reprezen-
tanţi vânzări cu experienţă. CV la ino-
vatormedia@gmail.com. (0508/gc15/
NC-97901)
• Angajez vânzătoare magazin ga-
blonţuri, rog seriozitate. Telefon 
0723355637, 0722871581. (0022644/
NC-98186)
• Firmă pază şi protecţie angajea-
ză agenţi pază, salariu motivant. 
Tel. 454666, 0743431453. (0025653/
NC-99219)
• Intermedia angajează hidroizola-
tori, zugravi, gletuitori, necalificaţi, 
manipulanţi. intermedia_galati@
yahoo.com. 0748249810. (5/8/bc/59/
NC-99405)

• Angajez şofer cu experienţă pe taxi, 
0747080124. (003684/NC-99706)
• SC angajează muncitor în termoizo-
laţii. 0768359169. (002631/NC-100273)
• SC angajează personal finisator faţa-
de, clădiri şi placări cu polistiren, insta-
latori centrale termice, instalaţii sani-
tare şi de aer condiţionat. Relaţii la tel. 
0723706819, 0754885267. (0025643/
NC-100274)
• SC distribuţie angajează manipu-
lanţi marfă. Relaţii la tel. 0745105334 
sau bdul G. Coşbuc nr. 203. (0025802/
NC-100435)
• Patiser, covrigar cu experienţă, Eforie 
Nord. Se oferă cazare, diurnă, salariu 
1700 lei. Tel. 0216424545, 0723346153, 
0723346154. (002707/NC-100439)
• Angajez croitorese cu experienţă. 
0729090764. (002712/NC-100443)
• Angajez persoană pentru menaj 
la domiciliu. 0745950285. (002719/
NC-100445)
• SC angajează muncitori necalificaţi. 
Relaţii la tel. 470347, 0752233113. 
(002726/NC-100451)
• Societate comercială angajează mun-
citoare necalificate şi vânzătoare ma-
gazin alimentar. Relaţii la magazinele 
Albo, Micro 38, Aleea Comerţului, ora 
18,00, zilnic. (5/08/bc/37/NC-100478)
• SC angajează manipulant ptr. depo-
zit băuturi şi agent vânzări distribuţie. 
Rel. Traian 249. (0025784/NC-100555)
• Angajăm personal pentru amena-
jări interioare şi montaj ţiglă metali-
că. Telefon: 0766.317949 (05/08cs60/
NC-100655)
• SC Silhouette Galaţi angajea-
ză instructor aerobic -Tae -Bo. Tel. 
0723234685. (004020/NC-100719)
• Angajăm personal pentru călcat fi-
nal, ambalat, finisat, surfilat, croit, etc. 
Detalii la tel.: 320024/25 (05.08.TD.29/
NC-101019)
• Angajez montatori pavele, neca-
lificaţi. 0740202218, 0765244113. 
(004121â/NC-101047)
• Bunker Oil angajează distribuitor GPL. 
Tel. 312609. (0025830/NC-101052)
• Angajăm muncitoare bar, zona 
Micro 19. Tel. 0752759934. (002877/
NC-101055)
• SC Gyron Crew selectează marinari 
şi timonieri pentru contracte fluvi-
ale Europa. Organizăm transport 
Germania în vederea obţinerii CM, 350 
E, total (transport vizită medicală acte). 
0753082092, tel./ fax 0239622030. 
(5/08/ext./126m/NC-101072)
• SC Dedal -Bahamat SRL Galaţi an-
gajează, începând cu data de 1 iu-
nie, zidari 5 posturi, fierar -betonist 2 
posturi, dulgheri 5 posturi tinichigii 
construcţii 2 posturi, betonişti -neca-
lificaţi 10 posturi. 464747. (0025848/
NC-101284)
• Contract muncă Italia restaurant, 
cameriste, baby-sitter. www.europu-
blic-job.ro. 0729772702, 0268415350. 
(5/08/ext./108m/NC-101326)
• Societate construcţii angajează: 
zidari, zugravi, muncitori necali-
ficaţi. Relaţii tel. 0724554462, fax 
0236316239. (0025894/NC-101384)
• Departamentul de pază ALFA anga-
jează agenţi pază şi şoferi intervenţie. 
Se oferă salariu atractiv, tichete masă. 
Relaţii la tel. 326263 sau la sediul firmei 
din str. Brăilei nr. 3. (05/08/ext./132m/
NC-101467)
• Angajăm şofer experienţă, repara-
ţii mecanice, electrice. 0721896893. 
(0025907/NC-101505)

• Angajăm mecanic întreţinere, re-
paraţii utilaje agricole şi construcţii. 
0721896893. (0025907/NC-101507)
• Angajez vânzătoare şi muncitoare. 
Tel. 0744852754 sau 0236449006. 
(004292/NC-101538)
• Angajez vânzătoare magazin mixt. 
Tel. 0740072249. (003083/NC-101577)
• Angajez vânzătoare magazin ali-
mentar, zona Două Babe. Relaţii la tel. 
0723872301 şi 0752428939. (004468/
NC-101957)
• Angajez vânzătoare magazin ali-
mentar. 452702, 0740862588. (003173/
NC-101970)
• Construct angajează meseriaşi în 
construcţii. Tel. 0747260247. (004440/
NC-101975)
• Angajăm bucătari, ajutori bucătari, 
pizzari, ospătăriţe, barmani, salariu 
motivant, 200 -650 E. Tel. 0755063699. 
(003159/NC-101976)
• Angajăm coafeză, frizer(iţă), cosme-
ticiană, manichiuristă, avantaj salarial. 
0236415133, 0746455953, 0763110938. 
(003154/NC-101994)
• Angajăm zugrav, salariu avantajos. 
0752440177, 0731036581. (0025928/
NC-102003)
• Societate de construcţii angajea-
ză fierari betonişti, sudori, dulgheri. 
Relaţii la telefon: 416366 (05.08.TD.42/
NC-102060)
• Firmă cu activitate de producţie şi 
comerţ angajează economist pentru 
biroul Financiar-contabilitate, ofer 
salariu atractiv. Trimiteţi CV pe adresa 
de e-mail: office@ecostim.ro (003246/
NC-102136)
• Societate comercială angajează vân-
zători staţie distribuţie carburanţi. 
Relaţii la 410223. (025927/NC-102170)
• Angajez şofer maxi -taxi, traseul 63. 
0740264579. (003226/NC-102171)
• Societate comercială angajează zi-
dari, faianţari, zugravi, fierari betonişti, 
instalatori sanitari. Tel. 0236324140. 
(0025923/NC-102190)
• Spălătorie auto angajează personal. 
Tel. 0745314427. (0025884/NC-102201)
• Angajez şofer maxi - taxi. 0740095782, 
0765257292. (004496/NC-102356)
• SC Style Construct angajează mun-
citori cu experienţă pentru izolări cu 
polistiren, tencuieli şi rigipsări, salariu 
atractiv. Tel. 0745975496, 0766632864. 
(004501/NC-102361)
• SC Almaterm angajează montator 
tâmplărie PVC - aluminiu, cu permis ca-
teg. B, experienţă 2 ani. CV-uri e-mail: 
galati@almaterm.ro. Tel. 0722455351. 
(0022601/NC-102370)
• Angajăm vânzătoare pentru ma-
gazin fast -food, cu carte de muncă. 
0744307710. (004537/NC-102378)
• Angajez zidari, dulgheri şi fierari, 
cu experienţă, salarizare deosebită. 
0749094211. (004545/NC-102381)
• Angajez urgent şofer Papuc, trans-
port electrocasnice şi vânzător maga-
zin electrocasnice, salariu motivant. 
CV la 320082, vallettabalcescu@ya-
hoo.com (0025943/NC-102394)
• Angajez modelator pâine, covrigi. 
Tel. 0743864376, 0729030817. (004557/
NC-102406)

• Pizzeria Ama angajează personal: 
barmani, bucătari, ospătăriţe. Nu ne-
cesită experienţă. Relaţii la tel. 413200. 
(004576/NC-102416)
• Angajez femeie de serviciu cu cazare. 
0742827431. (004580/NC-102423)
• SC angajează instalatori sanitari, 
salarizare motivantă. Relaţii tel. 
0741027684, fax 498964. (0025948/
NC-102441)
• Angajez vânzătoare magazin mixt 
şi fornetti. Tel. 0740094618. (003328/
NC-102516)
• Societate de construcţii angajea-
ză fierari, dulgheri, zidari, muncitori 
necalificaţi, inginer constructor. Tel. 
0747686340, 0751065304. (0022652/
NC-102543)
• Angajez tâmplar, zidari, faianţari, su-
dori, lăcătuşi. 0752002925. (003342/
NC-102549)
• Ferma viticolă şi agricolă din loca-
litatea Nicoreşti angajează: inginer 
agronom -viticol sau tehnician agro-
nom viticol, salariu foarte atractiv. CV 
la adresa de e-mail: spiact_sa_galati@
yahoo.com. Relaţii suplimentare la tel. 
0744785676. (5/08/gc/29/NC-102557)
• SC angajează secretară. Cerinţe: 
cunoscătoare limba engleză şi rusă. 
Relaţii 0236436631, 0723197544. 
(004622/NC-102572)
• Angajez menajeră, rog seriozita-
te. 313039, 0741590052. (004621/
NC-102576)
• SC de construcţii angajează munci-
tori calificaţi şi necalificaţi. Rel. la tel. 
0753105301. (0022611/NC-102590)
• Societate comercială angajează per-
sonal pentru spălat, călcat rufe. Tel. 
0740055486. (003358/NC-102598)
• Societate comercială angajează 
motostivuitorişti calificaţi. Oferim sa-
lariu atractiv. Telefon: 0723.197544, 
0236/449007 (05/08cs72/NC-102601)
• Angajăm vânzători cunoştinţe mi-
nime calculator. Te. 0722211310. 
(003359/NC-102602)
• Angajez vânzătoare magazin mixt 
fast-food. 0740952082. (0022656/
NC-102611)
• Job part-time. 0752396659. (003368/
NC-102635)
• Societate comercială angajează su-
dor autogen şi excavatorist, salariu 
motivant. Tel. 0721246513. (0022616/
NC-102640)
• Angajez vânzătoare magazin alimen-
tar, salariu 8.000.000, ofer locuinţă 
ptr. serviciu. 0747664812. (003375/
NC-102661)
• Angajez barman -ospătar, Ţiglina I 
SC Noemyy, lângă Banca Transilvania, 
10,00 -14,00. (0022659/NC-102662)
• SC confecţii textile angajează per-
sonal pentru CTC, maşinistă finisat. 
0723541148, 0742248658. (0022661/
NC-102696)
• Angajez, în condiţii avantajoase, 
cosmeticiană, coafeză, maseuză. Tel. 
0740391088. (004661/NC-102737)
• Societate angajează paznic noap-
te. Rel. str. Basarabiei 170 (I.C.Frimu). 
(0022663/NC-102826)
• Angajez vânzătoare magazin Galgros, 
salariu motivant, rog seriozitate. Tel. 
0754554759. (003419/NC-102840)

• SC angajează, în condiţii legale, zu-
gravi, faianţari, zidari. Se oferă 400 -500 
E. 0740536715. (004685/NC-102848)
• Angajăm montator rigips. 
0751183604. (0022629/NC-102850)
• Angajăm muncitori pentru termo-
izolaţii. Tel. 0753958792. (004692/
NC-102852)
• Ca Jou angajează personal cu expe-
rienţă pentru bar şi pizzerie. Relaţii 
zilnic la bar, la ora 14,00 sau la tel. 
0236416782. (004669/NC-102874)
• MAGICNAILS angajează, urgent,  
manichiuristă unghii tehnice, pe-
dichiuristă, salariu atractiv! Tel. 
0730019941. (004675/NC-102883)
• Angajăm şoferi -distribuitori ca-
teg. B şi C +E ( experienţă min. 3 ani) 
pentru distribuţie lacuri şi vopseluri. 
Preselecţia luni -vineri orele 16,00 
-17,00. CV-urile luni -vineri, orele 16,00 
-17,00 sau fax 0236465658. Relaţii la 
tel. 0746120120. (0022666/NC-102901)
• Angajez vânzătoare. Tel. 0748906331. 
(003442/NC-102911)
• Complex Briza Dunării angajează 
bucătari, grataragii, salvamar, ospă-
tari, salarii motivante. Tel. 0746147009. 
(004726/NC-102913)
• Restaurant Corso angajează bucătari, 
barmani, ospătăriţe, salarii motivante. 
0752209862, 0236494018. (0022632/
NC-102914)
• Societate comercială angajează 
persoană calificată, cu brevet, pentru 
agenţie de turism. 324857. (0022671/
NC-102934)
• Angajăm barmani, ospătar, gra-
taragiu. Tel. 0744220526. (003447/
NC-102938)
• Societate comercială angajează: 
asistent manager. Condiţii: persoană 
responsabilă, cu spirit de iniţiativă şi 
abilităţi de comunicare, cunoştinţe 
operare PC, studii medii sau superioa-
re, profil economic sau administrativ; 
cunoaşterea limbii engleze sau ger-
mane. CV-ul se depune la sediul firmei 
din str. Brăilei nr. 88, bl. BR5B, ap. 15, 
Galaţi sau la adresa de e-mail: office@
casido.ro (0022662/NC-102945)
• SC angajează doi muncitori calificaţi 
pentru amenajări interioare şi exteri-
oare, salariu 11 mil. lei/ lună, carte de 
muncă. Tel. 0744204557. (0022640/
NC-102961)
• Taxi GT angajează şoferi. Tel. 472122. 
(0022636/NC-102965)
• Taxi GT angajează dispecere. Tel. 
472122. (0022636/NC-102966)
• Angajez coafeză. 0744390280. 
(004743/NC-102968)
• SC Doyle SRL angajează frizeriţă, 
vad format. 0747777609. (003448/
NC-102972)
• Angajez zugravi, rigipsari şi faianţari. 
0749777555. (5/08/bc/01/NC-103002)
• SC angajează vânzătoare cu experi-
enţă pentru magazin non stop, Micro 
21. Relaţii la 0740968392. (003486/
NC-103035)
• SC angajează vânzător articole sa-
nitare. Rel. la tel. 0741025898 sau 
0722878065. (5/08/pc/29/NC-103047)
• Angajez bucătar restaurant. Tel. 
0748792799. (003499/NC-103051)
• Angajăm  muncitori specialişti în 
echiparea şi montarea ferestrelor 
termopan.  Asigurăm venituri deo-
sebite, str. Tecuci 168A. Tel. 463021. 
(0022682/NC-103063)
• Angajăm paznic. Tel. 492477. 
(0022649/NC-103120)
• Angajez instructor(oare) aerobic. 
0743312769. (0022701/NC-103130)
• Angajăm şofer distribuitor categ. 
B, experienţă 3 ani, pentru distribu-
ţie lacuri şi vopsele. CV-urile de luni 
-vineri orele 16,00 -17,00 sau la tel. 
0236465658, preselecţia de luni -vi-
neri, orele 16,00 -17,00. Relaţii la tel. 
0746120120. (0022685/NC-103140)
• SC angajează un zidar, zugrav şi 3 
necalificaţi. Tel. 0744139048. (003517/
NC-103144)
• Angajez personal pizzerie, fost food, 
rotiserie. Tel. 0745894434. (004816/
NC-103154)
• Angajez 2 persoane pentru fermă. 
0747675537. (003523/NC-103156)
• SC Turnarom SA angajează: turnători 
-formatori, polizatori, muncitori neca-
lificaţi. Relaţii la tel. 0236448359 sau la 
sediul din Galaţi, str. Calea Prutului nr. 
9 (0022704/NC-103164)
• Societate comercială angajează ca-
sier cu studii medii economice/ studii 
superioare, cu experienţă şi cunoştin-
ţe de contabilitate primară. CV la fax 
0236411048. (0022705/NC-103169)
• Angajăm placator polistiren şi ne-
calificaţi. 0740019962, 0236491879. 
(004830/NC-103177)
• Angajez barmaniţă, cu experien-
ţă, persoană serioasă. 0720360352. 
(0022707/NC-103182)
• Angajez două vânzătoare bar, de-
cont transport comuna Smârdan. Tel. 
0745595811. (003549/NC-103186)
• Angajez vânzătoare, cu experien-
ţă, magazin alimentar. 0236311557. 
(003562/NC-103194)
• Angajăm muncitori necalificaţi pen-
tru termoizolaţii. Tel. 0748649034. 
(003550/NC-103197)
• Angajez vânzătoare, salariu atractiv. 
Tel. 0754485617, 0749139990. (003554/
NC-103198)
• SC Rer Ecologic Service SRL Galaţi, 
angajează: muncitori necalificaţi. 
Relaţii la tel. 467152, 465001 sau la 
sediul societăţii din Galaţi, str. Reg. 
11 Siret, Complex Francezi. (0022689/
NC-103199)
• Fabrică de confecţii angajează 
încărcători -descărcători. Rel. tel. 
0744340480 şi 325297, între orele 9,00 
-17,00 (0022690/NC-103201)
• Magazin second hand angajează 
persoană pentru călcat. 0744551855. 
(004842/NC-103203)
• Angajez frizer coafor. Tel. 0746165829. 
(004847/NC-103209)
• Angajez vânzătoare. Tel. 0745660790. 
(004854/NC-103261)
• Angajez zidari, dulgher, fierari 
betonişti şi muncitori necalificaţi. 
0745240919, 0728010449. (003579/
NC-103314)
• Angajez motostivuitorist cu brevet 
şi experienţă. 0744618651. (0022715/
NC-103316)

• Societate comercială de construcţii 
angajează manager resurse umane, 
bun cunoscător al limbii engleze, ab-
solvent al Facultăţii de Drept şi asis-
tent contabil. Aşteptăm CV-urile pe: 
fax 0239/671291 şi e-mail -secretari-
at_athenabr@adslexpress.ro (5/08/
ext./181m/NC-103334)
• Societate angajează şoferi taxi, 
condiţii avantajoase. 0766377604, 
0740957845. (003588/NC-103356)
• Angajăm barman, ospătar, pizzerie 
-braserie Azzuro, zona I.C.Frimu, str. A. 
Saligny nr. 148, lângă Banca Raiffeisen. 
313660, 0746114988. (003590/
NC-103362)
• Angajez cocător şi modelator pa-
nificaţie cu experienţă. 0236499700. 
(004888/NC-103382)
• Angajăm urgent bucătăreasă, bar-
man ospătar, calificaţi, carte de mun-
că, cu experienţă min. 3 ani, salarizare 
între 1000 -1500 lei. Mai angajăm: aju-
tor bucătăreasă, salariu 700 -900 lei; 
femeie spălat vase; femeie serviciu, 
salariu 600 -700 lei. Tel. 0747394472. 
(004890/NC-103390)
• Direcţia Regională de Poştă Galaţi an-
gajează OFICIANT şi FACTOR POŞTAL. 
Condiţii: liceu (pentru oficiant) şi în-
văţământ obligatoriu (pentru factor). 
Informaţii suplimentare la sediul ofici-
ilor poştale sau la telefon 0236/411893 
(5/08/ext./185m/NC-103461)
• SC Ana şi Dan SRL angajează, cu expe-
rienţă, ospătari, bucătari, ajutori bucă-
tari, grataragii, femei serviciu, 2 mun-
citori întreţinere piscină. Preselecţia 
va avea loc marţi, 3.06.2008, la 
Briza Bunării. Tel. nr. 0732261297, 
0751047513. (004907/NC-103468)
• Beatrice Bar angajează personal. Tel. 
0751670184. (004912/NC-103473)
• Magazin Alex -Complex Ţiglina I an-
gajează tranşatoare carne -pasăre cu 
experienţă şi vânzătoare cu şi fără ex-
perienţă, domeniul alimentar. Relaţii 
la 0788600309. (0022695/NC-103478)
• SC angajează gestionar CTC-ist, ma-
şinist maşini de ambalat. CV la fax 
0236449449. (0022696/NC-103480)
• Angajez vânzătoare magazin ali-
mentar. Tel. 0722762743. (004921/
NC-103482)
• Angajăm modelatori mobilă şi tâm-
plari mobilă, salariu motivant. Tel. 
0742098656. (004920/NC-103483)
• SC Dedal -Bahamat SRL Galaţi an-
gajează inginer construcţii pentru 
activitate de şantier sau serviciu teh-
nic, începând cu data de 1.06.2008, 
tel. 0236464747, mobil 0748155530. 
(0022724/NC-103487)
• Angajez şofer prezentabil maxi-ta-
xi, Micro 19 -Barieră. Tel. 0740545939. 
(004950/NC-103556)
• Societate comercială angajează su-
dori CO2, cu experienţă în naval, sala-
riu atractiv. Tel. 0740165473. (004953/
NC-103561)
• Caut persoană îngrijire bătrân, pre-
ferabil zona Micro 20, cer seriozitate. 
Tel. 0236421927, mobil 0746540044. 
(004970/NC-103577)
• SC recrutează muncitori necalificaţi 
pentru agricultură în Anglia. Plecarea 
6 iunie, urgent; şoferi profesionişti C+E 
în ţară sau Anglia. Tel. 0743995071. 
(0022731/NC-103580)
• SC Oniluci SRL angajează cunducă-
tor auto, profesionist, cu experienţă 
şi atestat. Informaţii str. Traian 255. 
(0022555/NC-103589)
• Caut persoană îngrijire copil bolnav. 
0729395815. (004981/NC-103600)
• Angajăm personal pe sezon la mare 
(Mamaia). Tel. 0746223700. (004983/
NC-103604)
• Angajez muncitori calificaţi şi neca-
lificaţi pentru izolaţii exterioare. Tel. 
0755067776. (003659/NC-103608)
• Angajez ospătari(iţe) şi barmani(iţe). 
Rel. la tel. 0742038538. (004984/
NC-103610)
• Angajez vulcanizator şi manipulant 
depozit anvelope. Tel. 0744909527, 
498443. (003668/NC-103647)
• Soc. angajează zugravi, zidari, faian-
ţari, rigipsari, lucrători în tâmplărie 
Al şi PVC, necalificaţi. 0748034989. 
(0022558/NC-103648)
• SC angajează contabil. Rel. la 
0236494476, fax 0236316122, 
0742219908. (5/08/gc/39/NC-103673)
• SC angajează conducător autogre-
der, buldozerist, excavatorist, dragli-
nist, volist, sondor. Se oferă salariu 
atractiv. 0236494476, fax 0236316122, 
0742219980, 0744-560891. (5/08/
gc/39/NC-103674)
• SC Romvictan angajează mecanici 
utilaje grele, terasier. Se oferă salariu 
atractiv. 0236494476, fax 0236316122, 
0742219980, 0744-560891. (5/08/
gc/39/NC-103675)
• Firmă curăţenie angajează personal. 
Tel. 0741223998, 477765. (003676/
NC-103682)
• Şofer maxi-taxi traseul 63. Tel. 
0754623780. (005011/NC-103713)
• Recrutăm persoane motivate pentru 
muncă în construcţii, în Cipru (sudori, 
zidari, vopsitori). Tel. 0740397213. 
(005019/NC-103738)
• Depozit de materiale de construcţii 
angajează manipulanţi, bdul Coşbuc 
nr. 219. Tel. 0766208323, 0236479699. 
(0022568/NC-103739)
• SC angajează, în condiţii avantajoa-
se, tractorişti, mecanici utilaje, salariul 
după competenţă. Tel. 0741533250, 
0748770582. (003684/NC-103742)
• SC angajează necalificaţi. Tel. 
0236833086. (003685/NC-103743)
• SC angajează instalatori termosani-
tari, cu experienţă min. 2 ani. Relaţii 
la tel. 0744589807, 0236448680. (5/08/
gc/30/NC-103744)
• Direcţia pentru Sport a judeţului 
Galaţi angajează bucătar. Relaţii su-
plimentare Restaurant Sport, str. Al. 
Ioan Cuza nr. 76 -78. Tel. 0236412340, 
0740046816. (5/08/ext./191m/
NC-103746)
• SC angajează şofer taxi cu atestat. 
Tel. 0766334415. (004996/NC-103762)
• SC angajează, cu salarii mari şi mul-
tă seriozitate dulgheri, zidari, zugravi, 
necalificaţi. Tel. 0740645031. (0022757/
NC-103908)
• Angajez şoferi taxi, cu experienţă, ptr. 
Samatax. Tel. 0742130033. (003737/
NC-103910)
• Angajăm personal ptr. montaj tâm-
plărie Al şi PVC, salarizare motivantă. 
0724290196, 0336802214. (0028581/
NC-103911)

• Angajăm personal necalificat ptr. ter-
mopane. Tel. 0336802214. (0022581/
NC-103912)
• Şcoala de Arte şi Meserii Griviţa or-
ganizează concurs pentru ocuparea 
postului de contabil şef în ziua de 10 
iunie 2008. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului: data-limită de depunere 
a dosarelor, 6 iunie 2008, ora 12,00; 
concursul se va desfăşura pe data de 
10 iunie 2008, ora 11,00 (proba scrisă 
şi interviul). Condiţii de participare la 
concurs: studii medii de specialitate, 
minim 2 ani vechime în specialitate, 
completarea studiilor de specialitate 
în domeniul contabil începând cu anul 
universitar 2008 -2009, cunoştinţe de 
operare pe calculator nivel mediu. 
Relaţii la tel. 0236825568. (0022580/
NC-103921)
• Companie de pesticide, în vederea 
dezvoltării activităţii, angajează per-
sonal dinamic pentru postul de casier 
şi ing. agronom. CV se primesc la fax 
471840. Cei selectaţi vor fi contactaţi. 
(0022569/NC-103924)
• SC Bogdanos Construct SRL anga-
jează muncitori necalificaţi zugravi 
-rigipsari. Tel. 0730904131. (005004/
NC-103928)
• Angajez şofer categ. B, urgent. Tel. 
0742066857, 0742066858. (005026/
NC-103929)
• Societate comercială angajează paz-
nici. Relaţii în str. I.L.Caragiale nr. 19 
(Stirex). (0022744/NC-103930)
• Societate comercială angajează 
urgent bobinatori maşini electri-
ce. Relaţii la 0745645553. (0022578/
NC-103932)
• SC angajează persoană întreţine-
re servici aparatură stomatologică. 
0765529352. (005057/NC-103934)
• Angajăm operator calculator cu cu-
noştinţe limba engleză. Recrutăm 
personal maritim, ofiţeri punte -maşi-
nă, personal fluvial Matroz - Stoerman, 
sudori navali CO2, Mig Mag, lăcătuşi 
navali. Tel. 0336102102, 0743670567. 
(0022762/NC-103953)
• Angajez croitoreasă cu experienţă, 
ofer salariu 900 lei. Tel. 0726251327. 
(003765/NC-103961)
• SC Santorini angajează barmani, 
grataragii, femei serviciu. Relaţii Piaţa 
Basarabiei. Tel.0740245673. (005114/
NC-103986)
• Angajez vânzătoare bar. 0740293635. 
(005116/NC-103995)
• Angajez vânzătoare consignaţie. 
0740293635. (005116/NC-103996)
• SC angajează personal pentru insta-
lare centrale termice şi aparate aer 
condiţionat. Relaţii la tel. 0744620857. 
(0022766/NC-103997)
• Angajez patiseră cu sau fără expe-
rienţă. Tel. 0722260878 sau 416964. 
(0022768/NC-104000)
• Căutăm persoană îngrijire copii 
şi menaj. 0770614401. (0022770/
NC-104003)
• Salon de înfrumuseţare angajează 
manichiuriste, cosmeticiene, coafeze, 
personal frizerie, min. 3 ani experienţă. 
Tel. 0722686285. (005124/NC-104009)
• SC angajează necalificaţi (700 lei/
lună), rigipsari, faianţari, placatori 
polistiren, (1.000-1.200 lei/lună) 
0766999034 (05/08cs15/NC-104017)
• Caut menajeră. Tel. 0747599636. 
(005135/NC-104032)
• Angajez fete pentru spălătorie auto. 
Tel. 498414, 0723.372.828 (05.08.
TD.39/NC-104033)
• SC angajează muncitori calificaţi, 
necalificaţi pentru amenajări in-
terioare -exterioare, CM, bonuri şi 
salariu. 0754484671, 0740086804. 
(002581/NC-100473)
• Angajez consilier vânzări şi stu-
denţi, magazin mobilier. Tel. 
472685, 0744554442, 0744781484, 
a l m a t h e r 2 0 0 2 @ y a h o o . c o m . 
(0025817/NC-100771)
• Societate comercială angajea-
ză maistru mecanic montator 
agregate navale, salariu 3000 lei. 
0745652741, 0744361414. (0025932/
NC-102163)
• Societate comercială angajează 
mecanici montatori agregate na-
vale, salariu 2000 lei. 0745652741, 
0744361414. (0025932/NC-102166)
• SECŢIE ÎMBUTELIERE ANGAJEAZĂ 
PERSONAL: MANIPULANT, 
PERSONAL ÎMBUTELIERE, 
SECRETARĂ CU CUNOŞTINŢE 
OPERARE PC, PROGRAM FLEXIBIL. 
0740022929. (004596/NC-102517)
• Vânzători chioşcuri cărţi, sa-
larizare 700 RON. 0740118384, 
0722616552. (003340/NC-102546)
• SC angajează ospătăriţă club bili-
ard, M 20. Tel. 0744629997, 497099. 
(004615/NC-102555)
• Angajez zidar, dulgher, fierar 
-betonist, calificat/ necalificat. Tel. 
0742885920, 0766612186. (003355/
NC-102585)
• Societate comercială angajează 
modelatori pâine, cocători pâine 
vatră la lopată şi personal pentru 
formare cocători, salarizare avanta-
joasă. Tel. 319412, orele 8,00 -14,00 
(0022630/NC-102857)
• Exfilmetal Galaţi angajează lăcă-
tuşi şi sudori pentru reparaţii si-
derurgice. Tel. 448013. (0022635/
NC-102962)
• SC Acces Grup SRL Galaţi angajea-
ză electricieni pentru construcţii ci-
vile şi industriale. Tel. 0740119443. 
(0022727/NC-103565)
• Agenţia turism Beija Flor anga-
jează agent turism. Condiţii: studii 
superioare, limba engleză exce-
lent, cunoştinţe operare PC. CV-uri 
pe adresa beijaflor_galati@yahoo.
com. Tel. 0236474710. (004980/
NC-103598)
• Societate comercială angajează 
modelatori pâine şi cocători pâi-
ne vatră la lopată şi pentru for-
mare, salarizare avantajoasă. Tel. 
0723234702, 0746025905, orele 
8,00-14,00. (0022736/NC-103668)
• Angajăm personal calificat roti-
serie. Tel. 0724941139. (0022704/
NC-103670)
• SC Club King angajează bucătă-
reasă, salariu min. 1000 lei. Tel. 
0744566992. (002742/NC-103736)
• S Freeconstruct angajează electri-
cian construcţii, salariu min. 1000 
lei. Tel. 0744566992. (0022741/
NC-103737)Ar
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SELIR S.R.L. cu o activitate de peste 12 ani dedicat  dezvolt rii produselor software pentru pia a 
occidental  , anun  o inedita campanie de recrutare de personal. 
 
 
 
 
 

POZI IA: Operator Call-Center 
CERIN E 

minim cuno tinte de italian  la nivel mediu; 
persoan  politicoas  cu atitudine pozitiv ; 
capacitate de asimilare a detaliilor tehnice; 
experien  utilizare PC (MS Office, navigare Internet); 
comunicare clar  i eficient  cu clien ii. 

 
OPORTUNIT I 

 
posibilitatea unui start bun în carier , într-un 
mediu occidental i al turi de o echip  tân r  
i dinamic ; 

acces la cele mai noi tehnologii, prin 
echipamente de ultim  or  într-o industrie 
dinamic ; 
o modelare adecvat  a atitudinii fa  de 
client. 

 
 
 
 
 
 
 
Persoanele interesate vor trimite un curriculum vitae la sediul firmei din Gala i, str.Basarabiei, 
nr.55, bl.A16, sc.2, parter, fax 0236/499564 / www.selir.com sau prin e-mail  
george.istrate@selir.com pân  la data de 31/05/2008. Aplica iile Dumneavoastra vor fi tratate 
cu maxim  confiden ialitate. Doar persoanele selectate vor fi contactate. Persoan  de contact 
Istrate George (nr. tel. 0742031176). 
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SC VEGA’93 SRL angajeaz  în condi ii avantajoase: 
Ingineri instala ii; 
Subingineri instala ii; 
Mai tri instala ii; 
Ingineri topometri ti; 
Tehnicieni topometri ti; 
Ingineri compartiment tehnic – instala ii; 
Instalatori; 

Rela ii la telefoanele 0236 464116, 473105, 306070, de luni 
pân  vineri, între orele 7,30 – 15,30.

U:publicitate/Vega’93.doc

Grupul de firme WBC
angajează

în condiţiile Legii 333/2003

Agenţi pentru
- departamentul intervenţie rapidă, salariu 1.350  cu bonuri 
incluse + bonus;
- departamentul pază, salariu 1150 cu bonuri incluse + bonus.

Se oferă:
- curs agent pază gratuit
 - fişa medicală gratuită.

Relaţii luni-vineri între orele 8,00-17,00. Telefon 322200 
sau  la sediul din str. Ing. Anghel Saligny nr. 4 (Castel WBC). 

S.C. TREFO S.A. Galaţi angajează urgent 
personal pentru următoarele meserii:

- Acoperitor metale
- Trefilator

- Muncitor necalificat 
- Lăcătuş mecanic.

CV-urile se depun pe fax la nr. 0236464650, 
email trefo@trefo.ro sau la sediul societăţii, 
bdul G. Coşbuc nr. 251.    

• SC Freeconstruct angajează dul-
gheri, fierari, betonişti, zidari, sala-
riu minim 1000 lei. Tel.0744566992. 
(0022765/NC-103975)
• Decovil SRL Galaţi angajează, ur-
gent, electrician autorizat grad II, 
tâmplar, dulgher, rigipsari, faian-
ţari, necalificat şi manipulant de-
pozit mobilă. Oferim: salariu bun, 
tichete de masă, control medical 
gratuit şi alte facilităţi. Interviul are 
loc zilnic (zilele lucrătoare) de la ora 
15,00, la sediul firmei în str. Ştefan 
cel Mare nr. 2. Relaţii la tel./ fax 
490000. (5/08/bc/67/NC-104008)

• Angajăm cusătoare pe ma-
şini industriale, salariu foarte 
bun, Grădina Veche 15. 321724. 
(0030833/NC-98089)

• Angajăm asistentă de farmacie, 
cu experienţă, în domeniu. Tel. 
0744780952. (0025655/NC-99242)

• SC angajează sudori, lăcătuş me-
canic, necalificaţi, electricieni, zi-
dari. Tel. 0762202512, 0762202513, 
0236491917. (005631/NC-99866)

• Angajez ospătăriţe şi ajutor de 
bucătar. 0752440518. (003890/
NC-100308)

• Casa Vinului angajează bucă-
tar şi ajutor de bucătar. Rel. la 
0745600524. (004053/NC-100750)

• SC Brapolcons SRL angajează, în 
condiţii avantajoase, tâmplar mo-
bilier PAL, fierari betonişti, zidari, 
dulgheri. Tel. 467304. (0025870/
NC-101081)

• Angajez cosmeticiană, coafe-
ză şi manichiuristă. Tel. 437177. 
(0025878/NC-101227)

• SC angajează: şoferi profesionişti, 
servanţi pompieri, necalificaţi. 
Salarizare deosebită. Relaţii la tel. 
0236448490. (5/08/ext./155m/
NC-102133)

• Angajăm casier şi operator in-
stituţie financiară nebancară. 
Condiţii deosebite. Tel. 465530, 
471021. (0025936/NC-102223)

• Angajăm muncitori pentru am-
barcaţiuni din fibră -femei şi băr-
baţi. Tel. 465530, 471021. (0025937/
NC-102226)

• Angajez cocători pâine, zona 
I.C.Frimu. 0744627817. (0025947/
NC-102432)

• Magazinul alimentar Extra an-
gajează şofer cat. B, C +E şi ates-
tat marfă şi vânzătoare cu mini-
mum de experienţă. 0741082210, 
0236463700. (0022607/NC-102519)

• SC Larissa Co SRL angajează, cu 
contract de muncă, agenţi vân-
zări şi vânzători. Tel. 312753. (5/08/
bc/38/NC-102523)

• SC angajează muncitori pentru 
atelier tâmplărie Al şi PVC, per-
mis cat. B constituie avantaj. Rel. 
462077. (0022613/NC-102613)

• Angajez urgent: zugrav, faianţar, 
rigipsar, muncitori necalificaţi. 
0748292900. (003388/NC-102702)

• SC angajează şofer autoutilitară 
transport marfă. Cerinţe: permis 
auto categ. B, vechime min. 5 
ani; experienţă min. 3 ani. Rel. tel. 
0236458038. (0022622/NC-102732)

• Salonul Lady-M încadrează per-
sonal cu şi fără experienţă în do-
meniul de: coafură, frizerie, mani-
chiură, cosmetică. Tel. 0744395558. 
(004670/NC-102752)

• Angajăm agenţi pază, salarii 
atractive, cu şi fără curs de agenţi. 
461696. (0022665/NC-102839)

• Angajăm barmani şi ospătari. Tel. 
0749290431, 0788501143. (004607/
NC-102859)

• SC angajează muncitori necali-
ficaţi, cu carte de muncă, rugăm 
seriozitate. 0749247721. (0022627/
NC-102888)

• Angajăm şef serviciu Financiar 
-contabil şi economist, cunoştinţe 
operare program Light. CV-urile 
se trimit la tel/fax 0236312199 sau 
office@inimadecopil.ro. (0022638/
NC-102970)

• Brutărie angajează modelatoare, 
cocători. 0744764077. (0022673/
NC-102974)

• Angajăm vânzătoare pet shop la 
magazinul Crama, lângă casieria 
IREG, Siderurgiştilor. (0022674/
NC-102977)

• Laborator analize medicale an-
gajează asistent(ă) medical(ă) de 
laborator. Se cer: abilităţi pentru 
recoltă probe biologice, seriozita-
te, profesionalism, ofertă pentru 
o normă de 4 ore sau 8 ore. Relaţii 
la 0236490141. CV-urile se depun 
la e-mail: protestd@clicknet.ro 
(0022681/NC-103068)

• Angajăm ospătari şi aj. bucă-
tar. Tel. 0728028335. (004808/
NC-103127)

• Societate comercială anga-
jează şofer cat, B, D şi agent co-
mercial. Relaţii tel. 0721297350, 
0236464214. (0022706/NC-103171)

• SC angajează şofer pentru auto-
camion cu hiab, cu atestat ISCIR. 
CV-urile se pot trimite la fax 
496643, email figran2000@yahoo.
com. Relaţii în bdul G. Coşbuc nr. 
276 sau la tel. 0744513873. (5/08/
gc/34/NC-103263)

• Angajez vânzătoare pentru maga-
zin mărfuri industriale. Tel. 410166. 
(004885/NC-103354)

• Angajez tâmplar PAL cu experi-
enţă, montatori şi muncitori ne-
calificaţi. Telefon: 0744.789344, 
0764.441858 (05/08cs52/
NC-103397)

• Angajez coafeze, frizeriţă, ma-
nichiuristă, cosmeticiană. Tel. 
0745507577. (003641/NC-103454)

• Job vacanţă profesori, învăţători, 
educatori, programare interviu. 
0730074233. (004918/NC-103481)

• Angajez menajeră pentru Litoral, 
cerem seriozitate. 0236417281. 
(004937/NC-103490)

• Centrul Silhouette angajează 
instructor aerobic/ Tae bo. Relaţii 
la tel. 0723234685, 0728137274. 
(004969/NC-103574)

• Service scutere, ATV-uri anga-
jează mecanic cunoştinţe motoa-
re 2 timpi şi 4 timpi. 0741709785. 
(002552/NC-103582)

• SC URBAN SA RM. VÂLCEA, 
SUCURSALA GALAŢI, 
ANGAJEAZĂ: 8 IFRONIŞTI, 4 
ŞOFERI PROFESIONIŞTI, 3 SUDORI 
ACETILENĂ. RELAŢII LA TEL. 
0236411217. (0022554/NC-103585)

• Societate comercială angajează 
excavatorişti pentru excavator pe 
pneuri. Relaţii la tel. 0721297350, 
0236464214. (0022733/NC-103652)

• Angajez, urgent, grataragiu 
(grataragiţă), salariu atractiv. 
0745785942, 0745439508. (004993/
NC-103653)

• Angajăm urgent agenţi pază, 
calificaţi. Rel. 470855. (003677/
NC-103676)

• SC Larisa Co SRL angajează, cu 
contract de muncă, om de cur-
te, cu cunoştinţe în construcţii. 
Oferim cazare. Tel. 0752201860. 
(5/08/bc/38/NC-103758)

• Angajăm şofer. Relaţii la tele-
fon: 0751053901 (05/08cs43/
NC-103772)

• SC Fares SA angajează agenţi 
de vânzări pentru Galaţi. CV-urile 
se trimit la fax 0236477274 sau 
mail la: fares_gl@frs.ro (0022584/
NC-103906)

• Societate de construcţii anga-
jează dulgheri, fierari, tâmplari, 
muncitori necalificaţi, şofer bul-
doexcavator, salarizare atractivă. 
Tel. 466529, 0744781106. (0022577/
NC-103931)

• Rest. King, str. Bălcescu nr. 3 anga-
jează barmani, ospătari şi aj. bucă-
tărie. (003756/NC-103936)

• SC angajează placatori polis-
tiren, rigipsari, faianţari, munci-
tori necalificaţi, salariu motivant. 
Nr. tel.0723014951. (005106/
NC-103974)

• SC angajează sudori calificaţi au-
torizaţi ptr. a lucra în Germania, sa-
lariul 1000 -1500 E. Cazarea, masa 
de prânz asigurate. 0727277663. 
(0022767/NC-103999)

• Restaurant angajează foarte 
avantajos: bucătar, ajutor bu-
cătar. Tel.0788728169. (005128/
NC-104011)

• Restaurant angajează ospă-
tari, se oferă salarizare excepţi-
onală. Tel.0788728169. (005128/
NC-104012)

• Angajăm laminatori, finisatori, 
ambalatori rulouri tablă, tăietori 
oxigaz, sudori autogen, macara-
gii, muncitori necalificaţi pen-
tru lucrări ArcelorMittal. Relaţii 
vizavi de Autogară. (0025376/
NC-97228)

• SC angajează maiştri, ingineri 
în construcţii. Condiţii de sala-
rizare foarte bune. Relaţii la te-
lefon: 0740.240.888 (05/08cs40/
NC-97540)

• Angajăm ambalatori rulouri, 
pachete tablă, laminatori, ope-
ratori, finisatori pentru secţiile 
LBC, LBR în ArcelorMittal Galaţi. 
Relaţii vizavi de Autogară. 
(0025799/NC-100753)

• SC Sincom Construct angajea-
ză montator tâmplărie PVC cu 
experienţă, obligatoriu permis 
conducere, salarizarea este 
în funcţie de experienţă. Tel. 
0236493575, 0744786179, CV la 
fax 0236493575 sau galati@sin-
com.ro (0025869/NC-101058)

• SUPERMARKET ANGAJEAZĂ 
VÂNZĂTOARE, ŞOFER, 
PERSOANĂ CONTABILITATE 
PRIMARĂ, CARTE DE MUNCĂ, 
PROGRAM 8 ORE, SAL. 700. TEL. 
417319. (0025874/NC-101215)

• SC angajează montatori apa-
rate aer condiţionat, condiţii 
avantajoase. Tel. 0729527188. 
(0025904/NC-101483)

• S.C. Gemal angajează sudori 
CO2 în Tulcea. Oferim salarizare 
motivantă cu posibilităţi de mă-
rire, contract de angajare pe pe-
rioadă nedeterminată, cazare, 
masă şi transport. Relaţii la te-
lefon: 0744528651, 0740877674. 
(5/08/ext./153m/NC-102104)

• SC angajează personal spă-
lătorie auto cu experienţă. Se 
oferă CM, salariu net 700 lei, 
tel. 314234, fax 314429, e-mail: 
s e c r e t a r i a t @ b u l r o m g a s . r o 
(0022604/NC-102399)

• Societate comercială angajea-
ză agenţi pază şi control acces. 
Cerinţe: experienţă, seriozita-
te, posesor de atestat profe-
sional. Relaţii la 0741985735 
sau 0754060577. (5/08/cs/67/
NC-102642)

• Angajăm vânzătoare maga-
zin alimentar, cu carte de mun-
că. Rel. tel. 414966. (0022618/
NC-102677)

• FIRMĂ DISTRIBUŢIE 
ANGAJEAZĂ ŞOFER 
PROFESIONIST CU ATESTAT 
TRANSPORT MARFĂ. TEL. 
310500. (004763/NC-102982)

• Firmă de construcţii angajea-
ză instalatori sanitari şi încălzi-
re. Se oferă salarii motivante. 
Tel. 0236445160. (0022677/
NC-103005)

• Angajez, urgent, muncitori 
calificaţi şi necalificaţi ptr. 
amenajări interioare, lucrări 
în ţară. 0746943863. (004884/
NC-103352)

• Divino Sports Pub angajează 
bucătar, ajutor de bucătar şi 
ospătari, în condiţii deosebi-
te. Tel. 0726964708. (0022719/
NC-103409)

• SC angajează electricieni. 
Tel. 0726604834, 0755048700. 
(0022716/NC-103456)

• Restaurant Malnaş -Europa an-
gajează: bucătari şi pizzerese, 
salarii atractive. 0745927236, 
0722767672. (0022720/
NC-103471)

• SC angajează muncitori ne-
calificaţi. Relaţii la tel. 464717 
sau 0745118347 sau fax 472858. 
(5/08/gc/38/NC-103672)

• Angajez personal necalifi-
cat pentru spălătorie auto. 
413344, 0751139903. (0022740/
NC-103714)

• Angajez personal pentru vulca-
nizare auto. 413344, 0751139903. 
(0022740/NC-103717)

• Angajez pregătitor -vopsi-
tor auto. 413344, 0751139903. 
(0022740/NC-103721)

• Hotel -restaurant angajea-
ză paznici. Relaţii tel.312940, 
312720, 413895. (005102/
NC-103954)

• Angajăm paznic pentru terasă 
Micro 19. Telefon 0744789367. 
(005101/NC-103955)

• Magazinul Mauro&Patrizia 
angajează vânzătoare. 
Tel.0741693084, 0236411854, 
email mauroepatrizia2004@ya-
hoo.it. (0022586/NC-104002)

• SOCIETATE DE CONFECŢII 
TEXTILE SELECTEAZĂ 4 
CONTROLORI DE CALITATE. 
SE OFERĂ: PACHET SALARIAL 
FORMAT DIN SALARIU 
MOTIVANT + TICHETE DE MASĂ; 
DIFERITE PRIME; MEDIU ŞI 
CONDIŢII DE LUCRU DEOSEBITE; 
PROGRAM DE LUCRU îN DOUĂ 
TURE; CURSĂ CONVENŢIE 
GRATUITĂ; CONDIŢII DE LUCRU 
SUPERIOARE. RELAŢII LA 
TELEFOANELE: 0336/80.20.43 
INTERIOR 106, 0741/228.883 
SAU LA SEDIUL SOCIETĂŢII 
DIN GALAŢI, BLD. FALEZEI, 
NR. 1. (LÂNGĂ TRECERE BAC). 
(06/08CS05/NC-104028)

• SOCIETATE DE CONFECŢII 
TEXTILE ANGAJEAZĂ 
URMATOARELE CATEGORII DE 
PERSONAL: CONFECŢIONERI - 
ARTICOLE TEXTILE; MUNCITORI 
NECALIFICAŢI îN INDUSTRIA 
CONFECŢIILOR TEXTILE 
(AMBALAT, CĂLCAT, FINISAT). 
SE OFERĂ: SALARIU MOTIVANT; 
TICHETE DE MASĂ; PROGRAM 
DE LUCRU îN DOUĂ TURE; CURSĂ 
CONVENŢIE GRATUITĂ; CONDIŢII 
DE LUCRU SUPERIOARE. RELAŢII 
LA TELEFOANELE: 0336/80.20.43 
, 0741/228.883 INTERIOR 106 
SAU LA SEDIUL SOCIETĂŢII 
DIN GALAŢI, BLD. FALEZEI, 
NR. 1.( LÂNGĂ TRECERE BAC). 
(06/08CS05/NC-104030)

• Firmă străină, nou înfiinţată, ca-
ută personal pentru diferite pos-
turi, aspect fizic plăcut, promoţie 
2006/2007, salariu motivant. Tel. 
0732402884. (005091/NC-101773)

• DAVI´S DESIGN ANGAJEAZĂ 
URGENT INGINER CONFECŢII 
DAMĂ, LUCRĂTORI LA SALA DE 
CROIT ŞI OPERATOR SISTEM CAD. 
TELEFON 0236460358. (0025827/
NC-100899)

• S.C. SAMATAX angajează agenţi 
vânzări carburant. Se asigură bo-
nus de până la 50% din vânzare. 
Tel. 0742.14.55.44 (05.08.TD.41/
NC-102028)

• SC Pibunni angajează ospătari. 
Informaţii la sediul societăţii, 
str. Domnească nr. 7, hotel Alex. 
Tel. 461166, 498063 (0022653/
NC-102588)

• SC angajează, cu carte de mun-
că, muncitori calificaţi şi necalifi-
caţi pentru lucrări de amenajări 
interioare, zidărie, izolaţii şi altele. 
Salariu atractiv pe tot parcursul 
anului. Relaţii la tel. 0728281304 
sau 0723184704. (2365945/
NC-102744)

• SOCIETATE DE CONFECŢII 
TEXTILE SELECTEAZĂ 4 
CONTROLORI DE CALITATE. 
SE OFERĂ: PACHET SALARIAL 
FORMAT DIN SALARIU 
MOTIVANT + TICHETE DE MASĂ; 
DIFERITE PRIME; MEDIU ŞI 
CONDIŢII DE LUCRU DEOSEBITE; 
PROGRAM DE LUCRU îN DOUĂ 
TURE; CURSĂ CONVENŢIE 
GRATUITĂ; CONDIŢII DE LUCRU 
SUPERIOARE. RELAŢII LA 
TELEFOANELE: 0336/80.20.43 
INTERIOR 106, 0741/228.883 
SAU LA SEDIUL SOCIETĂŢII 
DIN GALAŢI, BLD. FALEZEI, 
NR. 1. (LÂNGĂ TRECERE BAC). 
(06/08CS05/NC-104028)

• SOCIETATE DE CONFECŢII 
TEXTILE ANGAJEAZĂ 
URMATOARELE CATEGORII DE 
PERSONAL: CONFECŢIONERI - 
ARTICOLE TEXTILE; MUNCITORI 
NECALIFICAŢI îN INDUSTRIA 
CONFECŢIILOR TEXTILE 
(AMBALAT, CĂLCAT, FINISAT). 
SE OFERĂ: SALARIU MOTIVANT; 
TICHETE DE MASĂ; PROGRAM 
DE LUCRU îN DOUĂ TURE; CURSĂ 
CONVENŢIE GRATUITĂ; CONDIŢII 
DE LUCRU SUPERIOARE. RELAŢII 
LA TELEFOANELE: 0336/80.20.43 
, 0741/228.883 INTERIOR 106 
SAU LA SEDIUL SOCIETĂŢII 
DIN GALAŢI, BLD. FALEZEI, 
NR. 1.( LÂNGĂ TRECERE BAC). 
(06/08CS05/NC-104030)

Oferte de
Serviciu
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Organizează licitaţie deschisă fără preselecţie 
pentru vânzare SPAŢIU 

situat în Galaţi, cartier Micro 21, str. Oţelarilor nr. 25, bloc D9C, mezanin 
Preţul de vânzare pentru începerea licitaţiei este de 105.039 euro, exclu-

siv TVA, minim 395.934 lei.
Caietul de sarcini: poate fi procurat de la sediul CEC Bank Sucursala 

Galaţi între orele 8,30-16,00 până la data de 18.06.2008, la preţul de 200 lei 
inclusiv TVA. 

 Ofertele: se primesc la sediul  sucursalei  până la data de 19.06.2008, 
ora 15,00.

Locul, data şi ora licitaţiei: CEC Bank Sucursala Galaţi, strada Domnească 
nr. 26, bloc Modern, 20.06.2008, ora 13,00. 
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0236412139 int. 209, 0236412802. 

Un proiect nou finanţat de Uniunea 
Europeană în Municipiul Galaţi 
  

S.C. ROMLOTUS COMPUTERS SRL anunţă lansarea proiectului 
„Consultanţă pentru dezvoltare produs inovator şi identificare soluţii de finanţare”, proiect 
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Coeziune Economică şi Socială Phare 
2005, shema de finanţare “Asistenţă IMM pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă 
în afaceri”. 
  
Proiectul se implementează în perioada 1.02.2008–31.01.2009, în municipiul Galaţi. 
  
Pentru a răspunde eficient dinamicii pieţei româneşti şi celei a Uniunii Europene care se 
află într-o continuă schimbare, S.C. ROMLOTUS COMPUTERS SRL s-a orientat către 
acţiuni care să îmbunătăţească achiziţionarea de servicii integrate, acoperind o gamă largă 
de servicii de consultanţă, instruire şi informare pentru dezvoltarea afacerilor. În acest sens 
proiectul “Consultanţă pentru dezvoltare produs inovator şi identificare soluţii de finanţa-
re” vizează facilitarea accesului S.C. ROMLOTUS COMPUTERS SRL atât la servicii de 
instruire în domeniul managementului de proiecte, achiziţii publice şi specializare IT (sis-
teme HDC), cât şi la servicii de consultanţă pentru asistenţă inovare, dezvoltare de produs 
(sisteme IT pentru afaceri) şi obţinere finanţare, servicii care se vor materializa prin: studiu 
de fezabilitate, elaborare plan de afaceri şi asistenţă în întocmirea cererii de finanţare. 
  
În urma consultanţei şi instruirilor de care vor beneficia managerii şi angajaţii S.C. 
ROMLOTUS COMPUTERS S.R.L., se va elabora un studiu de fezabilitate şi plan de 
afaceri, luând în considerare şi oportunităţile de finanţare din fonduri structurale, în vede-
rea construirii, în municipiul Galaţi, a unui sistem integrat de servicii IT, în condiţiile în 
care industria IT a devenit un factor dinamic pentru dezvoltarea economică, concretizat 
în crearea de locuri de muncă şi generarea de venituri. Având în vedere creşterea puternică 
estimată pentru această industrie, mai ales în sectorul software, impactul va fi şi mai accen-
tuat în următorii ani. 
Valoarea totală a proiectului este de 43.600 EUR, din care 20.000  EUR reprezintă con-
tribuţia Uniunii Europene. Proiectul va beneficia de asistenţă tehnică oferită de Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud–Est. 
Pentru mai multe detalii referitoare la acest proiect, vă rugăm contactaţi S.C. ROMLOTUS 
COMPUTERS S.R.L. la adresa de e-mail: office@romlotus.ro. 

Licitaþii

S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. 
ORGAnIzEAză În DATA DE 17.06.2008, ORA 10,00, LA SEDIUL  

SOCIETăţII DIn STR. TRAIAn  nR. 63 LICITAţIE PUBLICă 
U STRIGARE PENTRU îNChIRIEREA URMăTOARELOR SPAţII:

- Stand  F9, K14  Hala  Agroalimentară - Piaţa Centrală - 6,81 mp/stand;
- Stand K2 - comercializare ouă - Hala Agroalimentară  - Piaţa Centrală - 4,5 mp; 
- Standuri A6, A8, A9, A12, A13, A30 -  Hala  Agroalimentară   - Piaţa Micro 39 - 7,5 
mp/stand;
- Standuri  L4, L5  - Hala legume-fructe - Piaţa Centrală - 14,7 mp/stand;
- Căsuţă lemn nr.5 - comercializare legume-fructe - Piaţa Calea Basarabiei  - 9 mp; 
- Boxă peşte - Piaţa Micro 20 - 15 mp;  
- 3 boxe  carne - Piaţa Micro 20 - 15 mp/boxă;

 Procurarea documentaţiei şi înscrierile se fac până la data de 13.06.2008 la 
sediul societăţii.    

 Informaţii suplimentare  la  tel. 411054, 418359 - serviciul Comercial - 
Contracte, Licitaţii.   

Vânzãri
Auto

• SKODA FABIA 1.4 BEnzInA An 2002, 
EURO 4, AC, JAnTE  ALIAJ,  6000 
EURO nEGOCIABIL, 0743409057 
(SMS/30-05-2008 12:21:25)
• URGEnT VAnD OPEL ASTRA An 
2000 STARE F BUnA 5850 nEG SAU 
VARIAnTE MAI IEFTInE TEL 0741674898 
(SMS/29-05-2008 21:34:51)
• VAnD HYUnDAI SOnATA 
MODEL 1995, FULL OPTIOnS, 
InMATRICULAT RO, IMPECABIL. PRET 
3500 EURO. TELEFOn 0763698098 
(SMS/30-05-2008 8:07:22)

• Vând autoturism Mitsubishi L 
300, an fabricaţie 1987; locuri 
8 +1, motor defect. Informaţii 
0724198533, 0720980455. (vl/
NC-83483)

• Predau leasing Fiat Albea, 2007, 
20.000 km. 0723299755. (02990/
nC-101338)
• Vând VW Transporter, 3 locuri, ca-
mionetă, fabricaţie 1987 şi Dacia 
Papuc 2 locuri, an fabricaţie 2000. Tel. 
0724989809. (vl/nC-101766)
• Vând Logan 1,6 MPI, iulie 2005, 
23.000 km. Tel. 0744470928. (003180/
nC-101925)
• Organizez deplasări Germania pen-
tru achiziţionare autovehicule, asi-
gur transport, traducere, cazare, 300 
E, plecarea 7-8 iunie. 0752440177, 
0731036581. (0025921/nC-101927)
• Vând Cielo Ex., 2003, full electric, 
GPL, 5100 neg. 0742427312. (003017/
nC-101930)
• Dacia, 1998, gri metalizat, stare f. 
bună de funcţionare, neg. 0748683627. 
(003151/nC-101936)
• Vând BMW 3120, diesel, fabricaţie 
2003, înmatriculat. Tel. 0762275062. 
(004499/nC-102309)
• Vând Papuc, fabricaţie 2006. Tel. 
0751432299. (004499/nC-102311)
• Logan 1,4, octombrie 2005, 23.500 
km, 20.500 lei neg. Tel. 0724037732. 
(004526/nC-102320)
• Vând Mercedes ML 320 CDI, 2007, 
garanţie, full options, neg., variante. 
0744243251. (003309/nC-102482)
• Vâmd VW Sharan 1.9 TDI, 2004, mo-
del nou, full options, neg., variante. 
0744243251. (003309/nC-102485)
• VW GolfV, 2006, 1.9 TDI, full opti-
ons, 11.500 E. 0741261371. (003311/
nC-102489)
• Vând Peugeot 607, an 2002, înma-
triculat în Galaţi, neg., 10.000 E. Tel. 
0744622558. (004571/nC-102497)
• Proprietar vând Dacia Solenza Prima, 
2004. Tel. 0745256934. (004606/
nC-102501)
• Vând maxi-taxi, cu licenţă traseu bun, 
an fabr. 2003. 0740179318. (004609/
nC-102560)
• Vând roţi remorcă auto (1100 x20) cu 
tot cu butuc, preţ neg. 0746636157. 
(003343/nC-102563)
• Vând Dacia 1310, 1995, 1397 cmc. Tel. 
0762265502. (004630/nC-102604)
• Autoutilitară Matiz Van 5 uşi, 2 lo-
curi, 40.000 km, 2005, unic proprie-
tar, factură cu TVA, impecabil, neg. 
0740090015. (0026654/nC-102606)
• Vând BMW 530, fabricaţie 2001, full. 
Tel. 0722211310. (003359/nC-102607)
• Vând Audi A6, 2003, 1,9 TDI, 131 
CP, 6+1 trepte, proprietar, stare im-
pecabilă. Tel. 0752168245. (004641/
nC-102623)

• Predau leasing Hunday Santa 
Fe an 2007, condiţii avantajoase. 
0770650319. (003370/nC-102691)
• Vând Opel Astra 1,7, an 2003. 
0745207235. (004656/nC-102743)
• Vând Dacia Logan 2004, cu insta-
laţie gaz omologată. 0744965977. 
(2365945/nC-102745)
• Motocicletă Aprilia Pegaso 650, stare 
perfectă de funcţionare. 0747965977. 
(2365945/nC-102747)
• Vând Mercedes -Benz E220 Elegance, 
an fabricaţie 2000, full options, neg. 
0744528247. (0022664/nC-102767)
• Vând dubă Fiat Ducato, 2001. 
0754527766. (003402/nC-102768)
• Vând Ford Fiesta, 2005, 41.000 km, 
1,4 TDCI (consum 4,5%). 0744103999, 
0745300160. (003412/nC-102779)
• Vând VW Touran, an fabricaţie 
2005, preţ 13500 E. Tel. 0753092090. 
(003430/nC-102782)
• Vând Opel Astra Classic 1,6, an fa-
bricaţie 2007. 0740761129. (004680/
nC-102784)
• Solenza, 2003, proprietar, AC, 23.000 
km. 0744793223. (004696/nC-102788)
• Ford Focus, 2004, proprietar, re-
prezentanţă Ro, stare perfectă. 
0742108530. (004654/nC-102807)
• Vând Opel Astra din 2003, înma-
triculat, full options, carte service, 
preţ 7800. Tel. 0749313141. (004715/
nC-102816)
• Vând Ford Focus 1,4 benzină, euro 
4, fabricaţie 2001, full options, 6300 E 
neg. 0745519526. (004719/nC-102818)
• Vând Opel Astra Caravan, an fabri-
caţie 2004, geamuri electrice, clima-
tronic, închidere centralizată. Tel. 
0723293089. (0022671/nC-102849)
• Audi A6, 163 CP, 2004 (breef), full 
extra, fără piele, unic proprietar în 
România. 0740224546. (004737/
nC-102922)
• Vând Dacia Break an 1997. Tel. 
0753943921. (003449/nC-102923)
• Dacia Papuc 5 locuri, 1999, ITP 
2009, 8700 lei. 0744709921. (003458/
nC-102926)
• Vând Opel Vectra, an 1996, stare foar-
te bună, preţ 5700 E neg. 0745666707. 
(003476/nC-103008)
• VW Polo, 2004, 43.000 km, origi-
nal, accept orice test, 6500 E neg. 
0741223967. (004797/nC-103095)
• Opel Zafira, 2001, diesel, impecabil, 
înmatriculat, 7500 E neg. 0744528066. 
(004797/nC-103097)
• Vând ATV 150 cmc. Tel. 0745073849. 
(004844/nC-103212)
• Dacia Logan Prestige, 2006, 3 ani ga-
ranţie, full options, 10.500 km, 8.000 E. 
0721627639. (004845/nC-103213)
• Vând Renault Kangoo, 2001, mul-
tiple opţiuni. 0746452855. (004838/
nC-103224)
• Vând Dacia Break, 2004, bine în-
treţinută. 0743155177. (004838/
nC-103227)
• VW LT 35, 2002, 2500 cmc , 110 CP, 
model lung şi înalt. 0744909362. 
(004756/nC-103238)
• Vând Ford Focus 1,8, diesel, 2002, 
proprietar. Tel. 0740050749. (004803/
nC-103250)
• VW Sharan1.9 TDI, full electric, 2002, 
11.700 E, variante auto. 0788117611. 
(004820/nC-103254)
• Ford Transit, aug. 2000, 15 locuri, 
2400 cmc, 225.000 km, bord, arată 
impecabil, preţ neg. 0765268414. 
(003568/nC-103258)
• Cielo Daewoo, GPL omologat, 
1999, 4100 E. 0746925301. (004861/
nC-103306)

• Vând Dacia Break 1310 CLI (injecţie), 
fabricată 2002 decembrie, ITP vala-
bil 2010, 9900 lei. Tel. 0755228918. 
(004887/nC-103347)
• Vând Dacia, 1996, stare foarte bună, 
preţ 58 mil. Tel. 0744792802. (004899/
nC-103402)
• Proprietar Opel Zafira, 2003, TDI, CP 
110, airbaguri 10, AC, 7 locuri, 137.000 
km transmisie pe lanţ, cauciucuri noi, 
CD, comenzi volan, oglinzi reglabi-
le, scaune reglabile, argintie, maşină 
de familie, f. bine întreţinută, acc. 
test service la zi, 9400 E, uşor neg. 
0724040068. (004902/nC-103403)
• Vând Dacia Super Nova, 2003, galbe-
nă, 130.000 km reali, 9000 lei neg. Tel. 
0740881988. (004717/nC-103495)
• Vând Ford Mondeo, 2002, înmatricu-
lat, 7500 E neg. 0743685917. (003520/
nC-103498)
• Vând Nova Super Clima, 2002, unic 
proprietar. Tel. 0740632168. (003535/
nC-103500)
• Dacia Solenza Clima, an 2003. Tel. 
0744153759. (004860/nC-103502)
• Vând Dacia Berlină, 1998, proprietar. 
Tel. 0728001386. (004904/nC-103508)
• SC vinde autocamion Rabă 8 t şi 
autoturism Renault Laguna. Tel. 
0729554336. (0022722/nC-103524)
• Vând Logan 1.5, diesel, 2007, neg. 
0723873514. (004919/nC-103527)
• Dacia Solenza Scala, 09/2003, 
57.100 km, 17500 lei. Tel. 0722436540. 
(004930/nC-103528)
• Vând VW Passat, 2005, euro 4, 6 trep-
te, pilot automat, impecabil, preţ neg. 
Tel. 0744185941. (004935/nC-103532)
• Vând Cielo, 2002, full options. Tel. 
0748121820. (004954/nC-103538)
• Cedez leasing Hunday Tucson, an 
2007, ţinut în garaj, 2.900 km. Tel. 
0746283263. (004965/nC-103542)
• Vând Matiz, 2003, cu AC, 4 cauciu-
curi noi, 59.000 km reali, bine între-
ţinut, preţ 140.000. Tel. 0746283263. 
(004965/nC-103546)
• Vând VW Polo, 2004; Renault Clio, 
2004. Tel. 0747777636, 0765323000. 
(003656/nC-103550)
• Vând Nova 1998 neg. 0741525418, 
0770407201. (004979/nC-103595)
• Break, 2002, garaj, 41.000 km, propri-
etar. 0752203868. (005016/nC-103712)
• Solenza Scala 2004, unic proprietar, 
airbag, AC, geamuri electrice, jante 
magneziu, CD, 12.000 lei neg. Tel. 
0745624072, 0770511524. (003687/
nC-103719)

• Vând Tico 1998, 1750 euro negociabil. 
0745688488 (05/08cs75/nC-103775)
• Vând Renault 11, 1,6 D, 4900 lei neg. 
0722461770. (003729/nC-103869)
• Vând Daewoo Cielo, 2006, preţ 
5200 E. Tel. 0745653812. (003738/
nC-103880)
• Vând Opel Vectra C din an 2003, full; 
predau leasing Seat Cordoba, an 2005. 
0749184050. (0022581/nC-103883)
• Vând piese fadromă, noi, pompă, 
electromotor etc, în stoc. 0748436002. 
(005003/nC-103885)
• Vând Opel Astra Caravan, 2001, 
fără AC, stare excepţională. Tel. 
0724356747. (005029/nC-103888)

• Logan 1,4 Laureate, 2005, 43000 km, 
pregătit taxi. 0744770372. (005030/
nC-103891)
• VW Passat, 2003, 1,9 TDI, 101 CP, cli-
matronic, pilot automat, jante, oglinzi 
încălzite, 11.200 neg. 0721832020. 
(003712/nC-103894)
• Vând Audi A6 i Quattro 2,4, an 1998. 
0749319444. (003717/nC-103895)
• Vând Solenza 1.4 MPI Rapsodie, 2003, 
azur, îmbunătăţiri, stare foarte bună, 
4150 E. 0745256381. (5/08/ext./193m/
nC-103900)
• Vând Tico, 1999. 0744247701. 
(005097/nC-103940)
• Vând Logan, 2005, 5000 E neg. 
0744679050. (05099/nC-103950)
• Vând Logan Laureate, septembrie 
2005, 1,4 MPI, unic proprietar, per-
soană fizică, garanţie extinsă, AC 
computer, servodirecţie, proiectoare, 
geamuri electrice, 43500 km, 5900 E. 
0722278037. (003764/nC-103957)
• Renault Laguna II, 2003, full +navi, 
variante. 0754661607. (003768/
nC-103976)
• BMW 525 TDI, 2004, full, variante. 
0753504165. (003768/nC-103977)
• Vând Dacia Logan, 1,4 MPI 2006, 
30.000 km, impecabilă, 5300 E negoci-
abil. 0744904678. (005133/nC-104023)

• Vând VW Passat, fabricaţie 2002, 
înmatriculat 2005, albastru meta-
lizat, climatronic, jante aliaj, ABS, 
full electric, preţ negociabil. Tel. 
0744532017. (004748/NC-102936)
• Vând Golf IV, benzină, climatro-
nic, interior piele, superîntreţinut, 
negociabil. Telefon 0740863315. 
(004790/NC-103058)
• Dacia Solenza, fabricaţie 2005, cu-
loare galbenă, km reali 85000, preţ 
neg. 3600 E. 0744876282. (003773/
NC-104010)

• Cedez, avantajos, leasing Iveco 
Daily, autoutilitară 3,5 t, 2007. 
0762242979, 0751530677. (002893/
nC-101009)

• Vând Logan, 2006, full options, 
6200 E, urgent. Tel. 0745543455. 
(0022602/nC-102298)

• Vând Audi A4, 2,5 TDI, 2006, 
full options, impecabil. Tel. 
0748486911. (004807/nC-103243)

• Vând rulotă şi platformă dublu 
ax ptr. auto, neg. 0788645570. 
(003636/nC-103887)

• Dacia, Cielo, 1995-2005, plata imedi-
at. 0336410898, 0742757503. (002037/
nC-1121)
• Cumpăr Dacii, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, avariate pentru 
dezmembrat. 477682, 0744108878. 
(003406/nC-61707)
• Cumpăr Dacia, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, defecte, accidenta-
te, pentru dezmembrat. 0728656308. 
(003377/nC-102654)
• Cumpăr Opel an 1992 -1998. 
0740876812. (003541/nC-103294)

• Societate comercială solicită oferte 
de preţ şi modalităţi de plată pentru 
închirierea de microbuze de 8-15 sau 
22 locuri pentru transport persoane 
în ţară şi internaţional. Ofertele se 
primesc la tel./fax 411048. (0022705/
nC-103264)
• Asociaţia de Proprietari doreşte să 
zugrăvească casa scării la un bloc 
cu 7 nivele. Relaţii la telefon 413543 
sau Domnească 2, bloc P12. (003725/
nC-103833)
• Consumcoop Independenţa vinde 
prin licitaţie publică deschisă spaţii 
etaj Complex Prestări Servicii din co-
muna Independenţa, în suprafaţă de 
87 mp. Licitaţia va avea loc în data de 
16.06.2008, ora 10,00 la sediul unită-
ţii din comuna Independenţa, str. T. 
Vladimirescu nr. 83, judeţul Galaţi, iar 
în cazul neadjudecării activului la pri-
ma etapă, aceasta se va repeta în zilele 
de 23.06.2008 şi respectiv 30.06.2008. 
Relaţii la sediul cooperativei sau tel. 
0745589624. (0022758/nC-103874)

• Complexul Vânătorul organizează 
mese festive. 0744621647. (004581/
nC-102409)
• Sencu Viaceslav şi Burlacu Victor 
anunţă publicul interesat asupra 
elaborării primei versiuni a PUD din 
Galaţi, str.Brăilei 189, bl.J, sc.6, ap.101 
şi declanşarea etapei de încadrare. 
Consultarea versiunii PUD şi depune-
rea în scris a eventualelor comentarii 
şi sugestii se pot face la sediul APM 
Galaţi, str.Regiment 11 Siret nr.2, 
tel.0236466683/6, fax 0236418385 în 
termen de 15 zile de la apariţia anun-
ţului. (004664/nC-102891)
• Direcţia Judeţeană pentru Tineret 
Galaţi, cu sediul în strada Portului nr. 
57 bis, tel/fax 411812, organizează 
concursul local de proiecte de tineret, 
pentru perioada 25 iulie -5 decembrie 
2008. Concursul va avea loc în data de 
7 iulie 2008, ora 10,00, la sediul DJT 
Galaţi. Proiectele se depus în plic sigi-
lat la sediul DJT Galaţi până la data de 
4 iulie 2008, ora 12,00. Metodologia 
de finanţare şi informaţii suplimenta-
re se pot obţine la sediul DJT Galaţi şi 
pe site-ul www.e-tineret.ro. (0022751/
nC-103836)
• ARPM Galaţi anunţă publicul inte-
resat asupra deciziei de emitere a 
acordului de mediu privind proiectul 
"Fundaţii şi montaj linie de zincare 
termică bandă oţel şi linie de vopsire 
bandă zincată", jud.Galaţi, titular SC 
Profiland SRL Galaţi. Motivele care au 
stat la baza luării deciziei: pe ampla-
samentul analizat şi în zonele vecine 
nu există receptori sensibili la efec-
tele asupra mediului, terenul studiat 
nu face parte din nicio zonă cu regim 
special, valorile limită de emisie a po-
luanţilor în factorii de mediu prevă-
zuţi în proiect vor respecta prevede-
rile legislaţiei de mediu în vigoare şi 
se vor încadra în cerinţele europene. 
Informaţiile privind impactul asupra 
mediului pot fi consultate la sediul SC 
Profiland SRL Galaţi, str.Smârdan nr.1A 
şi la sediul ARPM Galaţi, str.Regiment 
11 Siret nr.2 de luni până vineri între 
orele 8,30 -16,30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul ARPM 
Galaţi, în termen de zece zile lucră-
toare de la apariţia anunţului. (05.08.
EXT.196m/nC-103992)
• SC Belmini IMPEX SRL anunţă publi-
cul interesat asupra elaborării primei 
versiuni a PUz-ului Platou prezentare 
autocamioane şi autoutilitare, din co-
muna Vânători T65 P137, şi declanşa-
rea etapei de încadrare. Consultarea 
versiunii PUz şi depunerea în scris a 
eventualelor comentarii şi sugestii 
se poate face la sediul APM Galaţi 
str. Regiment 11 Siret nr 2 tel.: 0236 
466683/6 fax 0236 418385 în termen 
de 15 zile de la apariţia anunţului. 
(05/08cs73/nC-104034)

• Restaurant La Mona organizea-
ză nunţi, botezuri, capacitate 100 
persoane, 0744627817. (0025408/
nC-96914)

• Prinţesa magiei albe Aurica rezolvă 
orice problemă legată de farmece, 
blesteme, cununii legate, căsnicii des-
trămate, boli incurabile, beţie, rezolvă 
garantat. 0742367465, 0236438955. 
(004814/nC-103214)

• OFERTĂ vindem produse electro-
casnice noi şi second -hand la preţuri 
rezonabile. Tel. 0745353977, 316914. 
(06/08/mr/09/nC-73252)
• SC INSANE PC SRL vinde calcula-
toare mărci renumite:  DELL, IBM, 
HP, notebook  începând de la 
750lei.  PENTIUM 3  între 150 -250lei;  
PENTIUM 4  între 330-780lei; moni-
toare între 110 -390lei. Detalii www.
pcinsane.ro. Tel.493234, 0765214196, 
0742132606. (02.08.TD.14/nC-74656)
• Vând instalaţii aer condiţionat, 2 ani 
garanţie. 0744105096, 0766105096. 
(0025640/nC-100018)
• Monitor Samsung cu acte -200 lei. 
0748215198. (003237/nC-102076)
• Vând urgent frigider marca Daewoo, 
preţ convenabil. Tel. 0744359969. 
(003346/nC-102469)
• Vând cântar electronic pentru maga-
zin alimentar. 0751886792. (004705/
nC-102795)
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• Combină Class Mercator S. Tel. 
0721212739, 0236869000. (004774/
nC-103027)
• Vând balotieră, semănătoare po-
rumb 4 rânduri, prăşitoare porumb 4 
rânduri, tractor Fiat 85 CP cu plug şi 
disc. 0721025056. (004853/nC-103291)
• Vând tractor U650 înmatriculat şi 
remorcă sau schimb autoturism. Tel. 
344333. (004780/nC-103559)

• În atenţia cititorului! Tămăduitoarea 
natalia este în Galaţi şi dezleagă bles-
teme, farmece, cununii, aduce spor în 
afaceri şi oferă talismane. 

Tel. 0741906135. (004868/nC-103325)
• Aduc mii de mulţumiri doamnei 
Simona care m-a salvat de la farmece, 
tămăduitoare şi lecuitoare de farmece 
şi blesteme. Rezolvă orice problemă. 
Apelaţi cu încredere 0751856093. 
(005005/nC-103681)
• Aduc mii de mulţumiri doamnei 
Rodica, tămăduitoare şi lecuitoare 
de farmece şi blesteme, rezolvă orice 
problemă garantat. Apelaţi cu încre-
dere la nr. de tel. 0753582317. (005015/
nC-103696)

• Vând urgent maşină de spălat 
Daewoo nouă, garanţie 2 ani, preţ 
800 lei negociabil. nr. tel.0741752393. 
(004779/nC-103043)
• Video cameră Panasonic, M -3000 
full, foto Canon. 0754367149. (004757/
nC-103126)
• Vând combină frigorifică, conge-
lator cu 7 sertare în perfectă stare, 
500 lei buc. 0336411937, 0743986597. 
(003561/nC-103474)
• Vând maşină spălat Siemens cu us-
care la 500 lei. 0740482562. (003718/
nC-103847)
• Vând frigider Arctic 240 l, televizor co-
lor. 0748757432. (003653/nC-103856)
• Vând urgent sistem navigare GPS, 
fabricaţie Cehia cu harta României 
şi harta Europei. Preţ foarte avan-
tajos. Tel.0745162625. (3323/
NC-102446)

• Vând vitrine frig. nemţeşti. 
0754592991. (003691/nC-103849)
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Au încetat din viaţă 
în ziua de 30.05.2008

Constantinescu 1. 
Valentina
Nicolau Mihai2. 
Mitrofan Petrică3. 

4.    Leţcae Mihaela

Decese

• SC VILLMAR 
OFERĂ SERVICII 

FUNERARE COMPLETE, 
TRANSPORT URBAN‑ INTERURBAN, 

AUTOFUNERARE SPECIALE, 
MERCEDES BENZ. REALIZĂM 

FOTO CERAMICĂ ALB‑NEGRU ŞI COLOR, 
PREŢURI AVANTAJOASE. 

NE GĂSIŢI PE STR. CEZAR NR. 23, 
sau  MICRO 39, 

VIZAVI STAŢIA PETROM. 
0236319390, 0722474704. 

(0025144)

•NOVOMATIC, 461123, 
0744610252

SERVICII FUNERARE, TRANSPORT 
URBAN, INTERURBAN, MAGAZIN, 
parter, bloc Turn, VIZAVI SALA 
SPORTURILOR‑BAZINUL OLIMPIC. 
(01.07.BC.8/NC-1274)
• Asistentul principal Tofan Tănase, au-
torizat pentru 

ÎMBĂLSĂMĂRI, 

răspunde solicitărilor prin 418264, 
0744477943. (009823/NC-1898)

• A încetat din viaţă cel care 
a fost soţ, tată şi bunic MIHAI 
NICOLAU. Nu te vom uita nicio-
dată. Înmormântarea va avea loc 
sâmbătă la Cimitirul Eternitatea. 
Familia. (003704/NC-103778)

• Copleşită de tristeţe şi durere 
sâmbătă 31 mai 2008 la ora 13,00 o 
voi petrece pe ultimul drum pe cea 
mai bună prietenă 

DAMIAN MIOARA. 

Timp de 35 de ani am fost priete-
ne, ne-am oferit umărul una ce-
leilalte necondiţionat. Dumnezeu 
să te odihnească în pace în lumea 
celor drepţi. Angelica Vânătoru. 
(003709/NC-103784)

• Familia Urs regretă profund înce-
tarea din viaţă a colegei notar pu-
blic TĂNASE RODICA. Dumnezeu 
să-i odihnească sufletul. (003727/
NC-103789)

• Suntem alături de unchii noştri la 
greaua încercare pricinuită de dis-
pariţia timpurie a fiicei lor 

LEŢCAE MIHAELA

Condoleanţe familiei. Dumnezeu 
să o odihnească în pace. Fam. 
Lepădatu. (005056/NC-103812)

• Suntem alături de familia Leţcae 
la durerea pricinuită de pierderea 
fiicei lor, 

LEŢCAE MIHAELA

Dumnezeu să o odihnească în 
pace. Fam. Cristofan. (005056/
NC-103813)

• Suntem alături de sora şi cumna-
tul nostru, la dispariţia prematură 
a unicei fiice, 

LEŢCAE MIHAELA 

Dumnezeu să o odihnească în 
pace. Fam. Arhandopol. (005056/
NC-103815)

• Cu profunde regrete şi veşnice 
amintiri, soţia Geta, fiul Mihai îndu-
reraţi anunţă cu durere decesul ful-
gerător al prea iubitului lor RADU 
IONESCU 68 ani, fost electrician 
SN Galaţi. Înmormântarea va avea 
loc la Cimitirul Eternitatea (Capelă) 
pe 31.05.2008, ora 12,00. (003799/
NC-103827)

• Familia Ionescu Anton anunţă cu 
durere decesul fratelui IONESCU 
RADU, 68 ani, pe care nu-l vom uita 
niciodată. Înmormântarea va avea 
loc la Cimitirul Eternitatea (Capelă) 
pe 31.05.2008, ora 12,00. (003740/
NC-103829)

• Cu regrete care nu pot fi cuprin-
se în cuvinte, colectivul Colegiului 
Tehnic Traian Galaţi anunţă trece-
rea în lumea umbrelor a celei care a 
fost MIHAELA LEŢCAE. Dumnezeu 
să o odihnească în pace. (005074/
NC-103863)

• A plecat pe drumul veşniciei 
draga noastră colegă MIHAELA 
LEŢCAE lăsând un gol imens şi 
amintiri de neuitat. Dumnezeu să o 
odihnească în pace şi să-i lumineze 
calea. Moise Gabriela. (005074/
NC-103864)

• Cu multă durere şi regrete de-
plâng dispariţia colegei MIHAELA 
LEŢCAE. Sincere condoleanţe fa-
miliei. Dumnezeu să-i dea liniştea 
eternă. Plătică Maria. (005074/
NC-103867)

• Locatarii bloc P1 Micro 19 sunt 
alături de familia Şuteu şi regretă 
pierderea fulgerătoare a domnului 

ŞUTEU NICOLAE, 

care a fost un om deosebit, soţ şi 
tată. Sincere condoleanţe familiei. 
(005079/NC-103870)

• Cu nemărginită durere anunţăm 
încetarea din viaţă a dragului nos-
tru 

VLAD MIHAIL, 68 ani. 

Corpul neînsufleţit este depus la 
Biserica Sf. Parascheva (Cătuşa). 
Înmormântarea va avea loc pe 1 
iunie 2008, ora 12,00. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. Familia. 
(003748/NC-103889)

• Cu adâncă durere anunţăm trece-
rea în nefiinţă, după o lungă şi grea 
suferinţă a bunului nostru tată 
SOARE MARIN, 74 ani. Este depus 
la Capela Parohiei Sfântul Vasile, 
Ţiglina III. Înmormântarea duminică 
la Cimitirul Eternitatea. Dumnezeu 
să-l ierte şi să-l odihnească în pace. 
Copiii, maica Anastasia şi Tinel. 
(005108/NC-103978)

• Cu sufletul zdrobit de durere anun-
ţăm trecerea în eternitate, după o 
viaţă alături de familie, a dragului 
nostru tată şi bunic SOARE MARIN. 
Dumnezeu să-l ierte. Antonela fii-
că, Adrian şi Ionuţ nepoţi şi Iulian. 
(005108/NC-103979)

• Suntem alături de nepoţii noş-
tri, maica Anastasia, Antoanela şi 
Tinel, la despărţirea tristă de ta-
tăl lor SOARE MARIN. Este depus 
la Capela Parohiei Sfântul Vasile 
Ţiglina III. Dumnezeu să-l ierte. 
Fam. Răşanu. (005108/NC-103980)

• Regretăm profund dispariţia pre-
matură a celei care a fost 

MIHAELA LEŢCAE. 

Ne vom gândi mereu la momente-
le frumoase pe care le-am trăit îm-
preună. Dumnezeu să o odihneas-
că în pace. Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate. Minu şi Mirela. 
(005118/NC-104001)

• Adio, dragă prietenă şi colegă 

MIHAELA LEŢCAE, 49 ani. 

Ai lăsat în urmă inimile noastre 
frânte şi un birou pustiu. Învaţă-
ne cum să trecem peste aceste 
momente şi cum să uităm anii pe-
trecuţi împreună, când toate patru 
abia aşteptam să ne adunăm îm-
preună şi să ne spunem bucuriile 
sau necazurile. Dumnezeu să te 
ierte şi să te odihnească în pace. 
Nu te vom uita niciodată. Tincuţa 
Racoviţă. (005134/NC-104031)

• Un suflet minunat, plin de bună-
tate, a dispărut fulgerător şi a ho-
tărât să fie aproape de Dumnezeu 
tatăl prietenei noastre dr. Ionica 
Popovici. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace. Sincere condole-
anţe întregii familii. Fam. Tutulan 
Neculai. (005142/NC-104037)

• Cu multă tristeţe şi compa‑
siune suntem alături de Anca 
şi întreaga familie la trecerea 
în nefiinţă a dragii noastre 
MIOARA DAMIAN, naşă, prie‑
tenă, om deosebit. Dumnezeu 
să o odihnească în pace. Finii 
Ronelia şi Costel Stan. (0022710/
NC‑103215)

• Un suflet minunat, plin de bu‑
nătate s-a ridicat la cer, depar‑
te de noi, dar mai aproape de 
Dumnezeu MIOARA DAMIAN. 
Ca o a doua mamă a fost şi va 
rămâne în amintirea noastră. 
Sincere condoleanţe întregii fa‑
milii. Nadina şi Sorin. (0022710/
NC‑103220)

• Uniunea Naţională a Notarilor 
Publici din România anunţă 
trecerea în nefiinţă a dnei no‑
tar public TĂNASE RODICA din 
Focşani. Sincere condoleanţe 
familiei îndurerate. (0022575/
NC‑103779)

• Despărţirea şi singurătatea devin mai 
grele sub povara durerii la împlinirea a 
patruzeci de zile de lacrimi şi suferinţă 
de când destinul dureros l-a luat de 
lângă noi pe cel care a fost un bun soţ, 
tată şi bunic 

prof. BRĂESCU AUREL.
Flori şi lacrimi curg pe tristul mormânt. 
Dumnezeu să te odihnească în pace. 
Soţia, copiii, nepoţii şi fraţii. (004871/
NC-103638)
• Pe 7 iunie se împlinesc şapte ani de 
lacrimi şi dor de când dragul nostru 

HALICI VALENTIN 33 ani 
a părăsit această lume, după o lungă şi 
grea suferinţă. Ai lăsat în urmă un suflet 
zdruncinat şi nemângâiat. Dumnezeu 
să te ierte! Mama, Alexandra şi Puşa. 
(003635/NC-103783)
• Se împlinesc 40 de zile de când ne-ai 
părăsit buna noastră soră, cumnată şi 
mătuşă, plecând în lumea tăcerii 

POSTOLEA IOANA. 
Dumnezeu să te ierte. Fraţii, cumnate-
le şi nepoţii. (004934/NC-103790)

Comemorãri

• Notarii Publici din Camera 
Galaţi anunţă cu profundă dure‑
re trecerea în nefiinţă a colegei 
lor TĂNASE RODICA din Focşani. 
Dumnezeu să o odihnească. 
(0022574/NC-103780)

• Dnul notar public Vasile Varga 
anunţă cu regret trecerea în ne‑
fiinţă a colegei TĂNASE RODICA, 
notar public din Focşani. 
Sincere condoleanţe. (003707/
NC‑103781)

• Preşedintele Camerei Notarilor 
Publici Galaţi, dnul Ciucă 
Bogdan Liviu anunţă cu profund 
regret trecerea în nefiinţă a dnei 
notar public, TĂNASE RODICA 
din Focşani. Dumnezeu să o aibă 
în pază. (003706/NC-103782)

• Regretăm dispariţia celei 
care a fost DAMIAN MIOARA. 
Dumnezeu să o odihnească în 
pace. Fam. Mariuţa şi Tănăsache 
Antohi. (005046/NC-103794)

• Sunt alături de colegul meu 
Antohi Valentin la durerea 
pricinuită de decesul soacrei 
sale. Sincere condoleanţe. 
Comandantul Spitalului Militar 
Galaţi, col. Drăgănescu Virgil. 
(005045/NC-103809)

• Regretăm nespus dispariţia ful‑
gerătoare a nepoatei, verişoarei 
noastre MIHAELA, după o crun‑
tă boală şi suntem alături de fii‑
ca şi părinţii acesteia, răpuşi de 
suferinţă. Dumnezeu s-o odih‑
nească în pace. Familia Ionescu 
Luminel, Dorina, Iuliana, fami‑
lia Şoitu Ecaterina. (005082/
NC‑103893)

• Suntem alături de soţia şi fiica bu-
nului nostru vecin, ŞERBAN NICA, 
ce s-a stins din viaţă lăsând în urmă 
lacrimi şi durere. Dumnezeu să-l 
odihnească. Locatarii blocului 9G, 
scara 6. (5/8/GC/20/NC-103655)

• Familia Petcu Neculai anunţă cu 
durere decesul fratelui, cumnatului 
şi unchiului PETCU VASILE, 55 ani. 
Dumnezeu să-l odihnească. (005040/
NC-103777)
• Colectivul Grupei Tehnice sector TOF 
-UPS este alături de colega lor Şuteu 
Teodora, în clipele grele pricinuite de 
moartea socrului ŞUTEU NICOLAE. 
Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui 
bun. (003715/NC-103787)
• Părinţii şi fiica anunţă cu adâncă du-
rere încetarea din viaţă după o grea 
suferinţă a fiicei, mamei 

LEŢCAE MIHAELA, 50 ani. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
Corpul neînsufleţit este depus la 
Biserica Sfântul Vasile. Înmormântarea 
va avea loc la data de 1.06.2008, 
ora 12,00 la Cimitirul Sfântul Lazăr. 
(005044/NC-103792)
• Suntem alături de Tuţa Vlad la 
neaşteptata dispariţie a fratelui 
MIHAI VLAD. Domnul să-l odihneas-
că. Un grup de prietene. (003744/
NC-103860)
• Colectivul Secţiei ORL din cadrul 
Spitalului Militar Galaţi este alături de 
contabil şef Valentin Antohi, la durerea 
pricinuită de trecerea în nefiinţă a soa-
crei sale MIOARA DAMIAN. (0037554/
NC-103922)
• A trecut ultimul hotar al lucrurilor, 
MIHAELA LEŢCAE, suflet ales, delicat 
şi nobil, prieten adevărat şi nepreţuit. 
Suntem alături de familia îndurera-
tă. Dumnezeu să o odihnească. Fam. 
Şuşnea. (005109/NC-103981)
• Colectivul Departamentului 
Administrativ din cadrul SC Selgros 
Galaţi este alături de colega lor 
Cerasela Ciocîrlan la dureroasa pier-
dere a tatălui. Dumnezeu să-l odih-
nească. Sincere condoleanţe. (003775/
NC-104004)
• Cu multă tristeţe şi compasiune 
suntem alături de familie la trece‑
rea în nefiinţă a dragii noastre cole‑
ge, actriţă a Teatrului Ion Creangă 

ANDRA TEODORESCU IOAN.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
Colegii Liliana Lupan, Svetlana 
Friptu şi fam. Gheorghe Gh. 
(003742/NC-103952)

• Un suflet minunat, plin de bunăta-
te ne-a părăsit, dar va rămâne veş-
nic în inimile noastre. Lacrimile nu 
se vor opri niciodată. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace pe cel care 
a fost şi va fi veşnic 

ŞUTEU NICOLAE. 

Familia Rodica, Cezar, Cerasela şi 
Bogdan. (003665/NC-103641)

• Cu adâncă durere soţia anunţă împli-
nirea a 40 zile de la decesul soţului 

CEC CRISTIAN. 
Comemorarea va avea loc la 
Restaurant Piano, Potcoava de Aur, 
ora 11,00, în data de 31.05.2008. Cec 
Georgeta. (004964/NC-103796)
• Au trecut 40 de zile de când a plecat 
dintre noi bunul nostru tată şi bunic 

HRISTU PETRE, 
amintirea lui va dăinui veşnic în sufle-
tele noastre. Fie ca Bunul Dumnezeu 
să-i vegheze odihna. Copiii şi nepoţii. 
(003647/NC-103799)
• O amintire frumoasă pentru cei care 
te-au cunoscut şi o durere veşnică 
pentru cei care te-au pierdut. Se îm-
plinesc trei ani, 1 iunie, de când ne-ai 
părăsit dragul nostru 

ANGHELINA VASILE. 
Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul 
bun şi generos şi să-ţi ofere linişte şi 
pace veşnică. Soţia, copiii şi nepoţii. 
(004972/NC-103808)
• Astăzi se împlinesc trei ani de la dis-
pariţia fulgerătoare a celei care ne-a 
fost soţie, mamă, bunică şi soacră 

PRODAN ANCUŢA 53 ani. 
Dumnezeu să o odihnească în pace. 
Fam. Alecu şi Prodan. (003649/
NC-103817)
• Cu adâncă durere în suflet amintim 
că pe 1.06.2008, se împlinesc trei 
ani de când iubitul nostru soţ, tată şi 
bunic VLASIE VASILE a plecat dintre 
noi. Nu te vom uita niciodată! Soţia 
Victoria, fiicele, nepoţii şi ginerii. 
(003716/NC-103835)
• Se împlinesc doi ani de când dragul 
nostru soţ, tată şi cumnat 

MÎNZA IOAN 
a plecat pentru totdeauna. Inimile 
noastre rămân veşnic îndurerate. 
Dumnezeu să-l odihnească. Fam 
Mînza şi Toma. (003724/NC-103837)
• Începutul verii amintire dureroasă 
a pierderii dragului nostru cumnat 
GHELTZ VASILE care acum şapte ani 
s-a stins tăcut, aşa cum a trăit, învins 
de boală, trist şi obosit către limanul 
cu liniştea eternă. Dumnezeu să-l aibă 
în paza Lui divină. Familiile Totolici şi 
Ştefănescu. (005050/NC-103841)

• Cu lacrimi pe obraz amintim că pe 2 
iunie, se împlinesc trei luni de la tragi-
cul accident în care şi-a pierdut viaţa 
familia 

HĂINEALĂ PETREA şi RODICA (fostă 
STANOVICI). 

Vom păstra în inimile noastre chi-
purile şi bunătatea lor. RODICA ma-
mei scumpă, te strig nu mă auzi, te 
caut, nu te găsesc, de durere mă to-
pesc. Dumnezeu să vă odihnească. 
Maria, mama şi copiii Andrei şi Oana. 
(005052/NC-103854)
• Cu pioşenie ne plecăm frunţile în 
faţa tristului mormânt al dragului nos-
tru profesor ŞERBAN ION la 40 zile de 
la deces. Peticel Bogdan şi Alexandra. 
(003732/NC-103861)
• A trecut un an plin de tristeţe şi dure-
re de când ai plecat dintre noi scumpa 
noastră 

MUNTEANU JANETA. 
Amintirea ta va fi veşnică. Dumnezeu 
să te odihnească în pace. Socrii, cum-
naţii, cumnatele şi nepoţii. (005098/
NC-103938)
• Cu adâncă durere în suflet anunţăm 
împlinirea a 40 de zile de la trecerea 
în nefiinţă a celui care a fost iubit soţ, 
tată şi bunic 

MUNTEANU VASILE. 
Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu 
să-l ierte. Familia. (005103/NC-103964)
• Astăzi se împlinesc trei ani de când ai 
plecat de lângă noi şi ai lăsat în urmă 
lacrimi şi durere. Vei rămâne pentru 
noi acelaşi tată, bunic şi străbunic, cu 
sufletul bun şi nobil 

BUDESCU MARIN, Tg. Bujor. 
Nu te vom uita niciodată. Copiii, nepo-
ţii şi strănepoţii. (003769/NC-103991)
• Îi aducem în amintirea celor care i-au 
cunoscut pe părinţii noştri 

APOSTU CONSTANTIN 79 ani, la un an 
de la deces, 

şi APOSTU DOMNICA 73 ani la doi ani 
şi şase luni de la deces, din comuna 

Independenţa. 
Familia. (005112/NC-103993)

• Un gând pios pentru scumpul nostru 
soţ şi tată dr. GIUŞCĂ TEOFIL la împli-
nirea a doi ani de la trecerea la cele 
veşnice. Modest, bun, generos rămâ-
ne în amintirea celor care l-au iubit şi 
preţuit. Dumnezeu să te odihnească. 
Soţia şi fiica. (004976/NC-103819)

• Astăzi se împlineşte un an de când 
bunul şi dragul nostru soţ şi tată 

BUGOI GHEORGHE
ne-a părăsit lăsând în urmă lacrimi, 
tristeţe şi un gol imens ce nu se va um-
ple niciodată. Nu te vom uita. (003779/
NC-104016)

• Regrete, amintiri şi multă durere 
la împlinirea unui an de când des-
tinul crud ţi-a frânt dorinţa de viaţă 
draga noastră nepoată 

MUNTEANU JANETA. 

Te vom păstra mereu în inima noas-
tră. Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Fam. Costea. (003675/
NC-103820)

 • Tristă comemorare la un an de 
când draga noastră fiică şi soră 

MUNTEANU JANETA 

ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea ei va rămâne mereu în 
inima noastră. Dumnezeu să o 
odihnească. Părinţii, sora, fratele. 
(005035/NC-103822)

• Timpul nu poate aşterne uitarea 
iar durerea este ca şi acum un an, 
când ai plecat dintre noi, scumpa 
noastră soră, cumnată şi mătuşă 

MUNTEANU JANETA. 

Familia Tomiţă. (005035/
NC-103823)

• O inimă mare plină de dorinţă 
de viaţă, putere şi înţelepciune. A 
plecat o lumină dintre noi pentru 
a străluci pe plaiurile veşnice acum 
un an draga noastră mamă şi soţie 

MUNTEANU JANETA. 

Dumnezeu să o odihnească. Andrei 
şi Cosmin. (005036/NC-103828)

• Cu durere în suflet soţia Tincuţa 
anunţă că se împlineşte o lună 
de la moartea fulgerătoare a lui 
TONI IVAŞCU. Dumnezeu să-ţi lu-
mineze calea spre odihna veşnică. 
(003694/NC-103821)

• Se împlineşte un an de 
când buna noastră mamă şi 
bunică 

LUCICA MERAN

 ne-a părăsit. O vom po‑
meni şi ne vom ruga pentru 
odihna sufletului ei. 

Mihaela, Florin şi Sebastian 
Ghiurcă. (vl/NC-103802)
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iMPortant!

• Filmări video, DVD, muzică nunţi (DJ), 
fotografii. 0744533119, www.nentory.
ro. (003504/NC-437)
• Decoraţiuni balcoane, arcade, tur-
nuri confetti, flori, invitaţii nuntă. 
0744533119, www.nentory.ro (003504/
NC-439)
• Taxi Galaţi-Otopeni, toate direcţiile. 
0723921304. (005092/NC-2719)
• Amenajări spaţii comerciale, bal-
coane, apartamente, zugrăveli, ta-
vane casetate, pereţi,rigips, gresie. 
0742111307. (0025310/NC-3330)
• Parchetar serios raşchetez, mon-
tez, maşini cu aspiraţie. 0744426058. 
(0022645/NC-19678)
• Echipă parchetari! Recondiţionare, 
montaj, maşini cu aspiraţie, lacuri 
profesionale. 0742676600. (0022645/
NC-19680)
• Izolaţii cu polistiren. Relaţii şi rezer-
vări 0744432630. (0041521/NC-68081)
• Executăm placări cu polistiren, 
amenajări interioare, instalaţii electri-
ce şi sanitare. 0749044333. (0041521/
NC-68082)
• Termopane aluminiu, PVC,(5 camere) 
preţuri minime, gratuit plase ţânţari.
Tel. 0744421650, 417280. (0025438/
NC-80083)
• Decupaje, demolări pereţi, izolaţii 
polistiren, programări. 0742111307. 
(0025310/NC-80118)
• FIER FORJAT, garduri FORJATE. 

Telefon 0723342052. (03.08.TD.32/
NC-84489)
• S.C. DACOMARI S.R.L. execută 
la termen lucrări de AMENAJĂRI 
INTERIOARE  pentru locuinţe, spa-
ţii comerciale, birouri la PREŢURI 
ATRACTIVE. Asigurăm garanţia lu-
crării. Tel.: 0744705850, 0728128774. 
(05/08/BC/20/NC-85093)
• Cameraman cu experienţă, absol-
vent facultate regie -film, realizez fil-
mări deosebite pentru nunţi la preţ 
foarte convenabil. Tel. 0723239187, 
0723738207. (0025660/NC-85129)
• Electrician autorizat la dispoziţia 
dumneavoastră, 0751165981. (005094/
NC-87988)
• Electrician autorizat execuţii, repa-
raţii, dosare "Electrica". 0741114619. 
(003213/NC-90050)
• Electrician autorizat - execuţii, re-
paraţii, proiecte "Electrica", automa-
tizări porţi, interfoane. 0726534069. 
(003213/NC-90102)
• Transport marfă 8000 /km. Tel. 
0745900592. (001180/NC-95722)
• Jaluzele, rulouri exterioare, consul-
tanţă gratuit, montaj profesional. 
436785, 0722248732, 0741793039. 
(0025252/NC-95785)
• Execut puţuri forate. 0742196408, 
0723730361. (002407/NC-95818)
• Execut lucrări vidanjare şi curăţare la 
înaltă presiune. Telefon 0788430852. 
(001365/NC-96016)
• Curse Bucureşti, Băneasa, Otopeni 
cu VW Golf 5 sau VW LT35 (16 locuri), 
0741145414. (001381/NC-96408)
• Profesionişti executăm mobilier la 
comandă, gratuit măsurători, trans-
port, montaj. 0742023833. (002707/
NC-96629)
• SC montează centrale şi inst. termice, 
aparate aer condiţionat, inst. şi obiec-
te sanitare. 0744343513, 0766290060. 
(0025339/NC-96714)
• Montăm, raşchetăm, recondiţionăm 
parchet clasic, maşini aspiraţie Italia, 
lacuri profesionale. 0744694623, 
0720983396. (001629/NC-96971)
• Parchetar raşchetez, montez par-
chet clasic, maşini profesionale, 
0749964972. (0025409/NC-97248)
• Execut puţuri forate până la 60 metri. 
0747684459. (001922/NC-97829)
• SC Gepetto SRL execută termoi-
zolaţii garanţie 5 ani, construcţii, 
finisaje interioare, tâmplărie aluminiu 
şi PVC, jaluzele, rulouri. 0751086895, 
0765661479. (0030809/NC-98049)
• Demolări ziduri, găuri hote, sanita-
re, electrice. 0723434777. (003566/
NC-98050)
• Executăm izolaţii cu polistiren, hi-
droizolaţii, amenajări interioare şi 
tâmplărie PVC. 491879, 0740019962. 
(0025440/NC-98053)
• SC Prosolar execută la preţuri mici 
tâmplărie PVC. 0745516410. (002007/
NC-98117)

• SC execută confecţii metalice, lu-
crări în fier forjat şi altele la calitate 
deosebită şi preţuri avantajoase. Tel. 
0753030448. (6/8/pc/23/NC-99300)
• Construim case, vile, 0748267340. 
(003606/NC-99549)
• Montaj centrale, instalaţii, sanita-
re, reparaţii. 0748267340. (003606/
NC-99550)
• Executăm hidroizolaţii exterioare cu 
polistiren, schelă proprie, avantajos. 
Tel.0753958792, 0751886694. (003739/
NC-99902)
• Repar televizoare color la domici-
liul clientului, garanţie. 0236320318, 
0746983030, 0766327431. (0025640/
NC-100016)
• Repar, montez instalaţii aer con-
diţionat. 0744105096, 0766105096. 
(0025640/NC-100017)
• SC execută hidroizolaţii şi amena-
jări interioare. 0740761409. (003858/
NC-100285)
• Înfiinţări, modificări societăţi comer-
ciale, obţinere autorizaţii de func-
ţionare, recodificare obiect de acti-
vitate. Tel.0743157988, 0770598214. 
(0025803/NC-100377)
• Faianţă, gresie, lambriu, parchet, cu-
răţenie, lavabile, ieftin şi de calitate. 
Tel.0727814259. (002742/NC-100491)
• Expert contabil ţin evidenţe con-
tabile avantajos. Tel.0744504470. 
(0025805/NC-100601)
• SC execută izolaţii termice cu 
polistiren la preţuri avantajoase. 
Tel.0748871055, 0749641766. (004060/
NC-100825)
• Design ambiental arhitectură, 3D 
proiect consultanţă şi asistenţă. 
0720646746. (002889/NC-101003)
• Execut fântâni forate până la 60 m. 
0748543063. (004133/NC-101008)
• Filmări, fotografii, muzică DJ, baloa-
ne, huse scaune şi mese, fântâni de 
ciocolată şi şampanie etc. www.nun-
tatadevis.ro. 0746429593, 0722578061, 
0752290997. (004174/NC-101148)
• Profesionişti executăm lucrări 
complete de amenajări interioare, 
0742916855. (002938/NC-101184)
• Transport internaţional de per-
soane, România -Italia. Rezervări la 
0741042787, 0742178093. (002967/
NC-101226)
• Filmări -fotografii nunţi, bo-
tezuri. Calitate deosebită. www.
filmarilanunti.ro Tel. 0744554184. 
(003014/NC-101539)
• Curăţenie profesională la domi-
ciliul sau la sediul clientului. GSM 
0744547723, 0722362627. (0022516/
NC-101687)
• Execut curse în ţară, preferat Bucureşti 
cu Renault Megane. Tel.0743469592. 
(004380/NC-101824)
• Şofer categoria C, 7,5 tone. 
Tel.0754061000. (003149/NC-101860)
• Executăm construcţii civile -indus-
triale, extinderi, amenajări exterioa-
re -interioare, fasonăm fier -beton, 
tâmplărie PVC -Al., transport marfă. 
Tel.0743300480. (0022534/NC-101913)
• Executăm construcţii case, amenajări 
interioare, placări polistiren la preţuri 
mici. Telefon 0744496912. (004485/
NC-102083)
• Termoizolaţie cu polistiren, ca-
litate şi seriozitate. Tel.0732806063. 
(0022544/NC-102213)
• Executăm zugrăveli, rigips, stucco 
veneciano. 0751183594, 0744921074. 
(003276/NC-102228)
• Montăm instalaţii sanitare, ma-
şini spălat, calorifere. 0722718664, 
0741406164. (004432/NC-102301)
• Executăm gletuieli, zugrăveli, suntem 
muncitoare. 0749992714. (004495/
NC-102322)
• Construim case, structură lemn -OSB, 
mansarde, terase, foişoare, garduri. 
0744395480. (004497/NC-102327)
• Avantajos zugrăveli, gresie, faian-
ţă, tencuieli, calitativ. 0749572416. 
(004539/NC-102354)
• Rapid demolări, decupaje beton, 
găuri hotă, 0749572416. (004539/
NC-102357)
• Muzică nunţi, formaţie +DJ. 433117, 
0746254831. (004540/NC-102359)
• Execut construcţii vile, case, balcoa-
ne, amenajări interioare, hidroizo-
laţii, izolaţii polistiren. 0749094211. 
(004536/NC-102364)
• Executăm orice tip de acoperiş, dul-
gherie, lindab, carton, case structură 
lemn, mansarde. Tel.0744498973. 
(004568/NC-102422)
• Demolez pereţi, dau găuri de hotă, 
execut canale pentru circuite elec-
trice, scot faianţă, gresie, găuri de 
trecere pentru centrale. 0742821780. 
(004595/NC-102481)
• Executăm curse exterioare Galaţi 
-Otopeni -Băneasa şi toate destina-
ţiile cu Dacia Logan la cel mai avan-
tajos preţ. Tel.0754692469. (004618/
NC-102545)
• Transport marfă 2-4 tone, intern 
-internaţional, oferim seriozitate 
şi preţuri minime. Tel.0722220339, 
0745399166. (0022605/NC-102551)
• Executăm fundaţii case, vile, izola-
ţii polistiren, balcoane, construcţii 
la cheie etc. 0752585183. (003365/
NC-102636)
• Curse interne (Otopeni), non-stop. 
0744181070. (003438/NC-102769)
• Transport persoane aeroport, 230 lei. 
Tel.0749182861. (004716/NC-102778)
• Construim case, vile, garduri. 
Tel.0743020642. (003398/NC-102806)
• Amenajări interioare, rigips, zugră-
veli, tencuieli. 0748267340. (003399/
NC-102808)
• Executăm obiecte ornat grădini din 
lemn masiv: foişoare, fântâni, ghivece. 
0754527766. (003402/NC-102812)

• Executăm lucrări amenajări interi-
oare -exterioare, montat pavele, izo-
laţii polistiren. 0754527766. (003402/
NC-102813)
• Hidroizolaţii, calitate, materiale 
performante, garanţie. 0748346154. 
(003428/NC-102851)
• Execut sobe de teracotă. 
Tel.0755418883. (004698/NC-102882)
• Execut zidării, tencuieli, gleturi, gre-
sie, faianţă. Tel.0755418883. (004698/
NC-102884)
• Alpinişti utilitari executăm izolaţii cu 
polistiren orice etaj. Tel.0752478758. 
(003478/NC-102994)
• Repar coşuri fum şi sobe teracotă. Tel. 
0732565105. (003497/NC-103056)
• Filmări, foto, nunţi. Profesionist. 

0724.347728 (05/08cs73/NC-103113)
• Transport marfă, mobilă, camionetă 
prelată, 3 t. Tel.0753145459. (004812/
NC-103170)
• SC Construct executăm la preţuri 
mici, construcţii case, amenajări in-
terioare, placări polistiren. Telefon 
0763836108. (004822/NC-103187)
• Zugrăveli, gleturi, izolaţii, tencuieli. 
451301. (003529/NC-103188)
• Execut lucrări din fier forjat, avan-
tajos, asigurăm montaj. Telefon 
0763149302. (004839/NC-103239)
• Montăm, şlefuim, recondiţionăm par-
chet, lemn masiv, utilaje profesionale 
Kunzle&Tasin, garanţie. 0742703584, 
0724871337. (0022693/NC-103286)
• Alpinişti utilitari executăm lucrări 
la înălţime termoizolaţii, zugrăveli, 
recondiţionări. 0741367390. (003577/
NC-103313)
• Electrician autorizat execut, re-
par, modific instalaţii. 0746045199. 
(004903/NC-103496)
• Execut cofraje, zidărie, gresie, faianţă, 
rigips, betoane. Telefon 0740401765. 
(004908/NC-103501)
• Spargem, decupăm beton, amena-
jări interioare de calitate. 0742036387. 
(003618/NC-103522)
• Tapiţez, repar canapele, fotolii, reca-
miere, scaune. 0751077153. (003632/
NC-103531)
• Filmări video -DVD, fotografii, muzică 
DJ. 0744657441. (004927/NC-103563)
• Raşchetez parchet, maşină cu as-
pirator. Telefon 0726718937, 461283, 
0336429638. (004957/NC-103588)
• Echipă profesionistă execută la pre-
ţuri mici, zugrăveli, montaj, rigips, 
faianţă, gresie. Telefon 0763836108. 
(004961/NC-103592)
• Transport persoane, Otopeni 
-Băneasa, 250 şi oriunde în ţară. 
0745811315. (003666/NC-103618)
• Executăm amenajări interioare, 
mobilier la comandă şi termoizola-
ţii exterioare. 0745273420. (003728/
NC-103788)
• Transport marfă intern şi interna-
ţional 2 t. Tel.0744825015. (005048/
NC-103793)
• Izolaţii polistiren, amenajări inte-
rioare, exterioare etc. 0740098243. 
(005062/NC-103804)
• Execut puţuri forate şi denisipări. 
Tel.0747847652. (005034/NC-103824)
• Transport marfă 3 t, autorizat. 
0753176772. (003708/NC-103842)
• Executăm var, gresie, faianţă, glet. 
0753923857. (003713/NC-103844)
• Meseriaş particular execut zugră-
veli, zidărie, rigips, ieftin, imediat. 
Tel.0730904131. (005004/NC-103859)
• SC Edyl Pop SRL execută amenajări 
interioare, exterioare, placări polisti-
ren, oferim garanţie. Tel.0742829259. 
(005084/NC-103901)
• Echipă constructori execută la pre-
ţuri mici şi de calitate amenajări inte-
rioare şi exterioare. Tel.0742808063, 
0766259684. (005113/NC-103984)
• Cabinet înfiinţări societăţi co-
merciale, modificări acte socie-
tăţi, recodificări. Tel.0745956330. 
(003024/NC-97692)
• Societate comercială efectuăm 
transport marfă, intern şi internaţio-
nal cu Mercedes Sprinter nou, capa-
citate 3,5 t. Relaţii tel.0754416282. 
(0025675/NC-99560)
• SERVICII NUNŢI, MUZICĂ, FILMĂRI, 
FOTOGRAFII. WWW.DRS.RO, 
0722424502, 0742297079. (003793/
NC-100120)
• Aduc balast, nisip, 30 -40 t, 
Condrea efectuez transport per-
soane (convenţie) microbuz 20 şi 
16 locuri. 0740057707. (002732/
NC-100484)
• Execut instalaţii electrice şi sa-
nitare (şi polipropilenă), reparaţii 
electrice, electrocasnice şi sanita-
re. Tel.0745162625, 318624. (3323/
NC-102449)
• Echipă execută placări po-
listiren, amenajări interioare 
etc. Tel.0751595347. (004886/
NC-103350)

• Cabinet expert contabil întocmesc 
şi certific bilanţ, întocmesc evi-
denţă contabilă. Tel.0745401845. 
(0025264/NC-95931)

• S.C. Minos execută 
termoizolaţii,amenajări interioare 
şi lucrări de instalaţii la preţuri pro-
motionale! ACUM ŞI ÎN RATE!!! 
Relaţii şi programări la 0743394676 
sau minossrl@yahoo.com (04.08.
TD.35/NC-100650)

• SC Sandtech Instal SRL execută lu-
crări de montaj şi reparaţii electri-
ce, instalaţii electrice de interior şi 
exterior, contracte de service pen-
tru instituţii de stat şi particulare. 
Rel. tel. 0721354602, 0723824151. 
(0025922/NC-101969)

• Înfiinţări societăţi, PFA, menţiuni, 
avize. 0336410489, 0723339903. 
(0025938/NC-102231)

• Societate comercială execută lu-
crări de construcţii civile şi indus-
triale, amenajări interioare la cheie 
cu personal calificat. GARANTĂM 
SERIOZITATE, CALITATE, precum 
şi respectarea termenelor pen-
tru lucrările efectuate. Telefoane: 
0732.520388, 0732.640156, 
0788.373177, 0788.162699, 
0236/448270 (05/08cs72/
NC-102594)

• SC Construct Ned SRL execută 
lucrări de amenajări interioare şi 
exterioare, instalaţii electrice şi 
sanitare. 0743517663. (003366/
NC-102634)

• Constituiri societăţi comerciale, 
cesiuni, modificări acte, contracte, 
consultanţă juridică. 0336427804, 
0741969365. (004662/NC-102886)

• SC execută izolaţii termice cu 
polistiren, rapid şi curat la pre-
ţuri avantajoase, seriozitate ma-
ximă. 0749247721, 0770651607. 
(0022625/NC-102910)

• SC execută lucrări de curăţenie 
profesională, industrială, generală 
de întreţinere şi după construc-
tor. Tel.0236481006, 0743461837, 
0740185482. (0022633/NC-102978)

• Firmă execută găuri în beton ar-
mat, utilaj specializat, rapid, curat, 
avantajos. 0720006180. (0022691/
NC-103281)

• Sudură argon, reparaţii, recon-
diţionări piese, confecţii inox, 
aluminiu, fontă, oţel. 0720006180. 
(0022621/NC-103282)

• Executăm şarpante, învelitori, 
tablă lindab, lisă, cutată, jghea-
buri, burlane, hidroizolaţii 4,5 kg 
-mp, preţ 17 lei/mp. 0744215492, 
0742671569. (004914/NC-103505)

• Izoterm Construct execută con-
strucţii la roşu, structuri de rezis-
tenţă, platforme betonate, instalaţii 
sanitare şi termice. Tel.0744426458. 
(0022579/NC-103803)

• Firmă de construcţii mansar-
dăm blocuri cu sau fără pro-
bleme. Oferim izolaţie exte-
rioară. 471070, 0749374726. 
(4/8/gc/4/NC-89207)

• Rate! Tâmplărie din aluminiu şi 
PVC cu geam termopan, preţ mi-
nim, calitate superioară. Telefon 
0748882205. (03.07.BC.3/NC-501)

• RATE cu buletinul!!!Avans 0%!!! 
Tâmplărie PVC, aluminiu, geam 
termopan. 312151, 0722437530. 
(01/08/bc/22/NC-66462)

• Cabinet specializat înfiinţea-
ză, modifică societăţi comercia-
le. Tel.0236461455, 0741732565, 
0721945588. (003224/NC-102297)

• Execut amenajări interioare şi ex-
terioare de calitate, preţuri foarte 
mici. Relaţii la tel. 0728281304 sau 
0723184704. (2365945/NC-102721)

• Newinfo Company -Club Alice orga-
nizează cursuri operator PC, limbi stră-
ine, maseur, manichiură -pedichiură. 
Te. 437177. (0025878/NC-101315)

• Curs "Inteligenţa emoţională, 
conduită în viaţă şi reuşită" 13-15 
iunie 2008. Specialiştii primesc 10 
credite şi cursul este recunoscut 
pentru certificatul de psihoterape-
ut în terapie integrativă. Tel. /fax 
0236464316, email contact@fun-
datiaikon.ro (0022585/NC-103956)

• Bonă pentru copil. 0751183666. 
(004995/NC-103678)

• Gătesc la domiciliu bucătă-
rie mediteraneană şi tradiţio-
nală. Tel.0744701157. (005096/
NC-103942)

• Numiţii MILEA CULAI, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Galaţi, str. 
Română, nr. 4, bloc LC2, ap. 35, jud. 
Galaţi, GHEORGHIU TEODORA, cu ul-
timul domiciliu cunoscut în Galaţi, str. 
I.C.Frimu, bloc J3, ap. 49, jud. Galaţi, 
sunt citaţi în calitate de pârâţi, pentru 
termenul din 10.06.2008, orele 9.00 
în dosarul nr. 1511/121/2006 pe rolul 
Tribunalului Galaţi, în contradicto-
riu cu reclamanta S.C. MĂLINA S.R.L. 
(05.08.TD.40/NC-104036)

• SC.RALCO matrimoniale. 415902 
după ora 16,00. (0039413/NC-21076)
• Tip doresc parteneră intimă. Tel. 
0746133499. (003570/NC-103287)
• Domn 46/1,65/46 doresc cunoştinţă 
doamnă vârstă apropiată pentru pri-
etenie sau căsătorie. Tel. 0751063146. 
(004943/NC-103562)
• Tânără drăguţă, brunetă, caut pri-
eten. Telefon 0755861870. (003613/
NC-103567)

• Pierdut act de concesiune nr. 
278/1992 pe numele Ivanov Niculina 
pentru locul din Cimitirul Eternitatea, 
s =4,20 mp, P =3 prot, R =3, L =13. Se 
declară nul. (0022576/NC-103913)
• Pierdut certificat înregistrare firmă 
SC Salmax SRL (original) nr. înmatricu-
lare J17/1845/2005, CUI 17992051. Se 
declară nul. (0022573/NC-103914)
• Pierdut foaie parcurs Transurb SA din 
data de 2 mai 2008, nr. foaie 394010. 
Se declară nulă. (0022572/NC-103915)
• Pierdut legitimaţie de student, 
Cosloschi Gheorghiţă. Se declară nulă. 
(0022746/NC-103916)
• Pierdut proces verbal de predare 
-primire nr. 58973 din 1.07.1993 înche-
iat între SC Loconfort SA şi Iga Fănel 
şi Ileana, apartament situat în cartier 
Micro 38, bl. N9 ap. 78. Se declară nul. 
(0022570/NC-103917)
• Pierdut contract de vânzare -cum-
părare nr. 43088/1992 încheiat între 
Loconfort SA Galaţi şi Amariuţei Liviu 
şi Amariuţei Silvia din Galaţi, str. I. 
Fernic nr. 29, bloc A7 sc. 2 et. 1, ap. 26. 
Se declară nul. (0022749/NC-103919)
• Pierdut carnet şi legitimaţie student 
Carbarău Sergiu. Se declară nule. 
(0022750/NC-103920)
• Pierdut motan birmanez în data 
de 16.05.2008 în zona Aleea Traian 
/Nicolae Alexandrescu, recom-
pensă. Tel.0728826416. (05.08.
EXT.122m/NC-100924)

• Română şi franceză orice nivel. Tel. 
469164. (002890/NC-101016)

• Ofer împrumuturi, credite, refinan-
ţări. 0741971636. (5/8/bc/1/NC-96371)
• Închiriez schelă metalică completă. 
Tel.0751064926. (002841/NC-100846)
• Vând/cesionez afacere, salon în-
frumuseţare, poziţie centrală. Tel. 
0746054294. (004661/NC-102733)
• Vând afacere fast-food, pizze-
rie, complet utilată, preţ 32.000 E. 
Tel.0740864916. (0022668/NC-102908)
• Vând loc joacă, 0763699330. (004743/
NC-102937)
• Vând coafor în funcţiune, spaţiu pro-
priu. 0763699330. (004743/NC-102939)
• Vând firmă taxi. Tel.0748955666. 
(004745/NC-102942)
• Vând cafe-bar, accept variante. 
0720733474. (003462/NC-102957)
• Ofer spre închiriere sau colaborare, 
atelier tâmplărie lemn, oraş Brăila. 
0745418194. (003543/NC-103236)
• Ofer spre închiriere microbuz pen-
tru curse, convenţii sau excursii în 
ţară. Telefon 0752591641. (003703/
NC-103839)
• Muzeul de Artă Vizuală transferă 
către instituţii bugetare active cor-
porale şi necorporale care au amor-
tizarea efectuată şi sunt propuse 
pentru casare. Informaţii la telefon 
0236413452 sau la sediul instituţiei din 
strada Domnească nr.141. (0022753/
NC-103907)
• Vând firmă profil menaj, textile, spa-
ţiu închiriat, vad format, avantajos. Tel. 
0728558720. (005123/NC-104007)

• Firmă de transport iau în loca-
ţie autocamioane (TIR +Rabă) 
specializate în transport cereale 
pe termen lung, condiţii avanta-
joase. Tel.0746043770. (0022566/
NC-103699)

• Vând autobasculantă Roman, 
tip IRAK, 16 tone, preţ avanta-
jos. Relaţii la tel.0728281304 sau 
0723184704. (2365945/NC-102735)

• REPARAŢII FRIGIDERE, CONGELATOARE, 

MAŞINI SPĂLAT AUTOMATE, DOMICILIUL 

CLIENTULUI, GARANŢIE. 496406, 

0722421075, 0741984870. 
(007399/NC-391)

• Cabinet înfiinţări societăţi 
comerciale, modificări 

acte societăţi, recodificări. 
Tel.0745956330. 

(003024/NC-97692)

Prestãri
Servicii

• SPARG BETON. DECOPERTEZ GRESIE 
SI FAIANTA. EXECUT GAURI DE HOTA 
SI DE TRECERE. MONTEZ MASINI 
DE SPALAT SI INSTALATII SANITARE. 
0742286810. (SMS/30-05-2008 
11:53:50)

• Au trecut şase luni de tristeţe şi 
aşteptare pentru cel care a fost fiu, 
frate, unchi şi cumnat 

GEORGE BÎDEA 39 ani. 

Dumnezeu să-l ierte. Familia. 
(005041/NC-103831)

• Un gând pentru eternitate, o 
lumânare pentru veşnicie şi o ru-
găciune pentru odihna sufletului 
acum când se împlinesc şapte ani 
de la trecerea în nefiinţă a soţului 
meu

ing. VASILE GHELTZ. 

Anii trec tulburând şi estompând 
amintirile dar tu vei rămâne mereu 
în gândurile şi inima mea ca un 
model de dăruire şi sacrificiu. Am 
învăţat să schimb durerea, lacrima 
şi plânsul într-o pioasă acceptare. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace. Comemorarea sâmbătă, 31 
mai, ora 12,00, la mormânt. Elvira 
Gheltz. (005049/NC-103846)

• Trecut-au şase luni de lacrimi şi 
vor mai trecere încă/ Din ziua de 
urgie în care te-am pierdut/ Şi do-
ru-mi nu se-alină, nici jalea mea 
adâncă/ Căci trista despărţire mă 
doare şi o simt. Mi-e dor de tine 

VLASE CRISTIAN. 

Te voi purta în inima mea tot-
deauna. Mătuşa Sica. (005053/
NC-103858)

• O floare, o lumânare, o rugăciune 
este tot ce-ţi mai putem oferi as-
tăzi, 1 iunie când se împlinesc şase 
ani de la decesul celei care a fost 

dr. TURCU VERONICA ELISABETA. 
Fam. Bîgu. (003731/NC-103866)

• Pios omagiu şi lacrimi de aducere 
aminte pentru draga noastră soră, 
cumnată şi mătuşă 

NETA CATANĂ (ORLENCO),

la 13 ani de la trecerea în eterni-
tate. Dăruieşte-i, Doamne, odih-
nă şi lumină veşnică! (005065/
NC-103873)

• Au trecut 40 zile de intensă dure-
re de când dragul nostru tată 

BUJOREANU VASILE, 

a trecut în nefiinţă. Nu te vom uita 
niciodată. Comemorarea sâmbă-
tă, 31 mai, 2008, ora 14,00. Copiii. 
(003747/NC-103877)

• S-au scurs 40 de zile de când soţul 
meu drag 

BUJOREANU VASILE 

a trecut în nefiinţă. O lacrimă, o 
floare, o candelă aprinsă pe tris-
tul mormânt. Odihnă veşnică. 
Comemorarea sâmbătă, 31 mai 
2008, ora 14,00. Soţia. (003747/
NC-103878)

• Timpul n-a aşternut uitarea şi cu 
mare durere comemorăm 11 ani 
de la decesul celui care a fost 

FĂNEL LEPĂDATU, comuna Cuca. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace. Mihai, Lenuţa şi Andreea. 
(003753/NC-103939)

Propuneri de
Afaceri

Matrimoniale

Meditaþii

Pierderi

Cereri de
Serviciu

Cursuri

Citaţii

Decese

Comemorări

• Tânăr, drăguţ, căsătorit doresc să cu-
nosc o doamnă ptr. o relaţie discretă. 
SMS 0732261658. (005008/NC-103698)

Un suflet minunat şi plin de bu-
nătate ne-a părăsit, dar va ră-
mâne veşnic în inimile noastre. 
Lacrimile nu se vor opri nicioda-
tă. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace pe cel care ne-a fost soţ şi 
tată, 

dr. BĂLAN IOAN.

Cei care doresc să-i aducă un 
ultim omagiu sunt aşteptaţi la 
casa Mortuară din bdul George 
Coşbuc. Slujba de înmormân-
tare va avea loc luni, 2 iunie, la 
Biserica „Sfântul Spiridon”, ora 
12,00, iar înhumarea la Cimitirul 
„Eternitatea”. 

Soţia şi copiii.

Suntem alături de colega noastră 
dr. Bălan Eugenia la durerea pri-
cinuită de trecerea în nefiinţă  a 
soţului său, 

dr. BĂLAN IOAN
Sincere condoleanţe întregii fa-
milii! 

Colectivul Direcţiei Sanitar 
Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor şi Colegiul Medicilor 
Veterinari Galaţi.
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FilmelaTV

31 mai
ProgramTV

31 mai
TVR 1 TVR 2 TVR Cultural

HBO

PRO TV

Acasã TV

Antena 1

Glume Glume

Prima TV

Realitatea

Virgil Guruianu

Vasile Ghica

Ştirile Mega TV de luni 
până vineriorele: 18,30 ‑ 
19,00 şi21,00 ‑ 21,30.

Casandra

LocalTV
31 mai 
- 1 iunie

... şi pe 1 iunie

pe 31 mai...S‑a întâmplat

Express TV
canal propriu

Mega TV
canal propriu

Cernavodă  235 cm    +   9 cm
Hârşova  310 cm + 10 cm
BRĂILA  334 cm +   4 cm

GALAŢI  328 cm staţ.
Isaccea  260 cm + 1 cm
Tulcea  213 cm + 2 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 30 mai 2008

Carnet cultural

Reţeta zilei

Viaþa Horoscop

31 mai - 1 iunie

Scorpion
23 octombrie ‑ 21 noiembrie

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

Vãrsãtor
20 ianuarie ‑ 18 februarie

Fecioarã
23 august ‑ 21 septembrie

Balanþã
22 septembrie ‑ 22 octombrie

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Capricorn
22 decembrie ‑ 19 ianuarie

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Rac
22 iunie ‑ 22 iulie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

7:10  Cântecul amintirii...  
 amintirile   
 cântecului
8:00  Sănătate pentru  
 toţi!
8:30  Semne 
9:00  Desene animate 
10:00 Hannah Montana  
 (SUA, 2006, s), ep. 6
10:30  Magazin Euro 
11:00  Rom european
11:30 Arca lui Noe
12:00  Green report 
12:30 Cartea europeană  
 *Club 27 
13:00 De la Est la Vest 
14:00 Jurnalul TVR
14:20  Concurs echitaţie:  
 Cupa Naţiunilor
15:20  Premiile Clubului  
 Român de Presă  
  2008
17:00 Garantat 100% 
18:00 TeleEnciclopedia 
19:00 Jurnalul TVR
20:10 Ploaia steluţelor 
22:10 Profesioniştii
23:10 Echipa mea
23:15 Loterie mortală  
 (SUA, 1999, thrill.) 

1:00 Atunci şi Acum (r) 
1:45 Jurnalul TVR (r) 
2:35  Cowboii

7:00  Pescar hoinar (r) 
7:30  Omul între soft 
 şi moft (r) 
8:00  Medalion folcloric
 cu: Gabriela Tuţă 
 şi Călin Brăteanu.
8:30  ABC... de ce? 
9:00  Super Sport: 
 Culturism 
 şi  Fitness
9:30  Destinaţia 
 România
10:00  Prefix 0040
10:30  Bugetul meu 
11:00 Natură şi aventură
 cu Dan Păvăloiu 
11:35 Liber pe contrasens 
12:35 Atenţie, se cântă ! 
13:30 D’ale lu’ Mitică (r) 
 cu Mitică Popescu.
14:25  Între cer 
 şi pământ 
14:50 Lumea de aproape 
15:20  Descifrând 
 trecutul, ep. 3
16:30  Autostrada TVR
18:00  Jurnal 
 regional
18:40 Hotel Babylon, ep. 9
19:35 Europa altfel 
 cu Adriana 
 Muraru
19:50  Poate nu ştiai!
20:00  Maniacii 
21:00 Trăsniţii 
 din Queens, ep. 15
21:30 Ora de ştiri 
22:30 Escrocii, ep. 11
23:30 Focul sacru 
1:30  Whistler (r) 
2:20  Gaz pe folk (r) 
3:10 Escrocii (r)

7:00 Băiatul veveriţă,  
 ep. 2
7:30 Băiat bun, Barky,  
 ep. 27
8:00 Ştirile ProTV din  
 week‑end
10:00 Shrek (SUA, 2001,  
 d. anim.) 
12:00 Pro Motor 
13:00 Ştirile ProTV din  
 week‑end
13:30 Nadine (SUA, 1987,  
 com.) 
15:15 Cartea junglei II
17:15 Ce se întâmplă,  
 doctore? 
18:55 Ştirile Sportive 
19:00 Ştirile ProTV din  
 weekend
20:30 Hudson Hawk 
22:45 Jugaru Shukaru 
23:30 Pact cu diavolul  
 (SUA, 1997, thrill.) 

2:30 Hudson Hawk (r) 

7:00  Teleshopping
7:30  Ring‑Ring (r) 
8:30 Al şaptelea cer, ep. 59
9:30 Copiii de la 402 
10:00  Teleshopping
10:30 South Beach (s), ep. 2
11:30  Autoforum
12:00  Tot ce ştiu 
 despre bărbaţi,   
 ep .1
12:30  Imobiliare Blitz
13:00 Salvaţi 
 de clopoţel, ep. 80
13:30 Capra vecinului (r) 
 cu Ernest
14:30 Prima zi (r) 
 cu Letiţia Beraru
15:30 S.O.S. 
 Salvaţi‑mi casa 
16:30  Schimb 
 de mame (r) 
18:00  Focus
19:30  Camera de râs
20:30 Războiul lui Tom Hart   
 (SUA, 2002, dr. răzb.) 

23:00  Klash ‑ The best 
 from the east
1:00  Inocenţă 
 perversă
3:00  Focus Plus (r)

7:00  Jurnalul cultural (r) 
7:30  Chongqing,  cel mai mare  
 oraş al lumii  (r) 
8:25  Istoria literaturii (r) 
8:35  Atlas
9:00  Timpuri grele (s), ep. 4
10:00  Art@.ro
11:00  Puterea artei (r)
12:00  Istanbul
12:45  Lecţia de privit
13:00  Portret în oglindă
13:30  Aventuri în arheologie 
14:00  Cultură la televizor
17:00  Cultură 
 la televizor
20:00  Cultură la televizor
22:00 Zi de plată  
 (sua, 1922, f. burl., a-n)

22:30  Jurnalul cultural
23:00  Vals imperial
1:00  Jurnalul cultural (r) 
1:30  Dickens din Londra, ep. 10
2:30 Visătorii (r)

7:00 Realitatea de la 07:00, 
 cu Irina Pivniceru
8:00  Realitatea de la 08:00
9:00  Realitatea de la 09:00
10:00  Realitatea de la 10:00
10:30 Money Express
 cu Dan Apostol
11:00  Realitatea de la 11:00
11:30 Culise
 cu Octavia Negre
12:00  Realitatea de la 12:00, 
 cu Radu Nechit
12:45 Cooltura 
 cu Dalia Tăbăcaru
13:00  Realitatea de la 13:00
13:30  Gustul Pământului 
 în 80 de mirodenii
14:00  Realitatea de la 14:00
15:00  Realitatea de la 15:00
15:05  Fabrica cu Cristina Şincai şi  
 Andreea  Creţulescu
16:00  Realitatea de la 16:00
16:15 3 x 3
 cu: Stelian Tănase
18:00  Realitatea de la 18:00, 
 cu Ioana Molla
18:45  Jurnal sport
19:15 Adevăr sau provocare
20:00  Realitatea de la 20:00
20:10  Eurosceptici (talk show) 

7:35 Anul fără 
 Moş Crăciun 
 (SUA, 2006, com. de fam.) 
9:00  Pe platourile de filmare (s) 
9:30 Zathura: 
 O aventură spaţială 
11:10 Minus 25° C 
 (SUA, 2006, avent.) 
13:10 Vânzătorii de peruci 
 (SUA, 2000, comedie) 
14:55 Aquamarine 
 (SUA‑ AUS., 2006, com.) 
16:40  Dovada (SUA, 2005, dramă) 
18:20 Melinda 
 şi Melinda (SUA, 2004, 

comedie) 
20:00 Anturaj (SUA, 2004) 
20:30 Larry David, inamicul 
 public nr. 1 (SUA, 2000, s)
21:00  Despre dragoste 
 şi alte aiureli 
22:20  Apel misterios 
 (SUA, 2006, horror) 
23:45 Festivalul berii 
 (SUA‑ aus., 2006, com.) 
1:35 Masacrul din Texas: 

Începuturile 
 (SUA, 2006, horror) 
3:05  Ceaţa
 (CAN.‑SUA, 2005, horror) 

7:00 Marina (s)(r) 
9:00 Îngeraşul (s) 
11:00 Rebelde (s) 
12:00 Inimă de ţigan (s)(r) 
13:30 Casablanca 
15:30 Marina (s) 
17:30 Poveştiri adevărate
18:30 Victoria (s) 
20:30 Inimă de ţigan (s) 
22:00 Suflete străine 
 (CAN.‑IT., 2002, dramă) 

23:45 Betty cea urâtă din New 
York (s) 

0:45 Poveştiri adevărate (r) 
1:45 Inimă de ţigan (s)(r) 
3:15 Casablanca (r) 

7:00     Miami Vice (r)   
8:00    Divertisment: 
 De tot râsul 
8:30    Oraşul 
 promisiunilor (s)   
9:30    Teroare în L.A. 
12:15    Felicia  cu Dana 
 Bugean
13:00   Casa 
 de piatră  
13:30   Roata de rezervă  
14:15    Benny Hill (s)     
14:45    Lege şi ordine: 
 Brigada 
 specială (s)     
16:00   Vreau să fiu vedetă (r)   
 cu Roxana Ionescu 
 şi Ovidiu Cuncea
18:30    Săptămâna financiară  
 cu Gabriela Vrânceanu‑Firea
19:00   Observator  
20:45   Fotbal:România 
 vs Muntenegru  
23:30    Elita puterii (SUA, 2002, 

acţiune)     

1:30    Observator (r)   
2:45    Oraşul 
 promisiunilor 
 (SUA, 2005, s)  (r)   
3:30     Elita puterii 
 (SUA, 2002, 
 acţiune)    (r) 

Spectacole
- Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 

prezintă în sala Casei Studenţilor astă‑
seară, la ora 18,00, „Visezi...” şi dumini‑
că, la ora 18,00, „Magic Afternoon”. 

- Teatrul Muzical – Festivalul 
Internaţional „Leonard”: astăzi, ora 
11,00, în sala teatrului, Recital de lie‑
duri – „Cântec de iubire”; ora 20,30, 
în Grădina Publică, „Stelele revistei”. 
Duminică, la ora 12,00, în Grădina 
Publică, „Frumoasa din pădurea ador‑
mită” (spectacol pentru copii); seara, 

la ora 20,30, în Grădina „Leonard”, 
„Madama Butterfly”.  

- Teatrul de Păpuşi “Gulliver” – 
duminică, ora 10,30, “Jack şi fasolea 
fermecată”. 

Expoziţii
- Muzeul de Artă Vizuală – o ex‑

poziţie de tapiserie şi una de pictură cu 
lucrări semnate de Aurelia Tudorache. 
Program 9,00‑17,00.

‑ Muzeul Judeţean de Istorie ‑ 
„Prelucrarea şi circulaţia metalelor din 

preistorie până în Evul Mediu”; Casa 
Cuza Vodă – expoziţiile permanente. 
Program 10,00‑17,00.

- Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii – expoziţiile „Lilieci” şi 
„Mamifere din România”. Mai pot fi vi‑
zitate Grădina Botanică, Planetariul şi 
Acvariul. Program 9,00‑17,00.

- Galeriile de Artă, Sala „Nicolae 
Mantu” – „Erotica”, expoziţia studen‑
ţilor şi profesorilor ieşeni.

- Centrul Cultural „Dunărea de 
Jos” – expoziţia „Speranţa”, Lucian 
Roman (fotografie) şi cea cu lucrările 
premiate în Concursul Naţional de pic‑
tură şi grafică „Nicolae Mantu”.

-  Galeria Mon D´Art – „Diptice”, 

Constantin Opriş (fotografie).
- Galeria „La etaj” de la sediul 

„Vieţii libere” – expoziţia de acuarelă şi 
peniţă Irina Iosip, lucrări realizate pen‑
tru „Viaţa medicală”.

Biblioteci
‑ Biblioteca Judeţeană 

„V.A.Urechia” este închisă sâmbătă. 
Duminică, program 8,00 ‑ 13,00. Filiala 
de la Casa de Cultură a Sindicatelor 
este închisă sâmbătă şi duminică.  

- Biblioteca Franceză „Eugene 
Ionesco” este deschisă sâmbătă de la 
13,00 la 16,00.

A.Ribinciuc

Sâmbătă

8,00 Film pentru copii: 
Aqua Viva; 10,00 Obiectiv 
Express (r); 10,45 Teatru 
de păpuşi: Povestea por‑
cului; 11,35 Documentar: 
Răspuns la rugăciune; 
12.30 Obiectiv Express, 
13,15 Documentar: 
Îngeri trimişi în misiu‑
ne; 14,40 Documentar: 
Există totuşi speran‑
ţă; 15,30 Documentar: 
Sindromul Wiliams;  
16,20 Documentar: 
Grădina îngerilor; 16,50 
Documentar: Povestea 
lui Hunter Tylo; 17,15 
Documentar: Urmărind 
binele cetăţii; 18,15 
Moment muzical;  18,25  
Obiectiv Express/
Sport; 19,10 Spectacolul 
Orchestrei naţionale de 
instrumente Ucraina 
(Prima parte); 20,10 
Documentar: Rugăciune 
pentru România; 21,10 
Documentar: Femei cu 
idealuri; 22,00 Obiectiv 
Express/Sport (r); 22,45 
Documentar: Israel, Islam 
şi Armaghedon; 23,45 
Moment muzical; 24,00 
Închiderea programului.

Salată de macrou
Ingrediente: 600 g macrou marinat, 500 g cartofi, 100 g măsline, 

o salată verde, mărar, sare, piper, o lămâie, maioneză.
Mod de preparare: Se curăţă cartofii, se spală, se taie bucăţi po‑

trivite şi se fierb în apă cu sare. Peştele marinat se taie bucăţi mai 
mari şi se aşază peste cartofii fierţi. Se adaugă măslinele, salata verde 
tăiată fâşii subţiri şi mărarul verde tocat mărunt. Se sărează şi se pi‑
perează după gust.

Zeni

‑ Maestre, de ce semnaţi pic‑
turile dvs. în colţul din dreapta 
jos?

‑ Ca să ştie lumea care e par‑
tea de sus.

[
‑ Ai auzit, Nae are şase amante!
‑ Oho! La acesta Cupidon trage cu 

mitraliera, nu cu săgeata.
[

‑ Dle doctor, mi‑aţi dat purgativ? 
Şi‑o să mai tuşesc?

‑ Dacă aveţi curaj!!

1636  ‑ Se naşte NICOLAE MILESCU 
SPĂTARUL (m. 1708), cărturar, teolog, 
diplomat.

1773 - Se pune piatra de temelie la 
Palatul Mare al Kremlinului, creaţie a 
arhitectului rus V.I. Bajenov.

1804  ‑ Se naşte MIHAIL IVANOVICI 
GLINKA (m. 1875), compozitor rus. 

1822 ‑ Încetează din viaţă RENE‑
JUST HAUY (n. 1743), geolog francez, 
fondatorul ştiinţei cristalografiei.

1829 - Începe să apară, la Iaşi, 
“Albina românească”, director 
Gheorghe Asachi, prima publicaţie pe‑
riodică în limba română din Moldova.

1836 ‑ Primul spectacol de operetă 
în limba română (cu “Semiramida”, de 
G. Rossini), susţinut de elevii “Societăţii 
Filarmonica”.

1838 - Se naşte GHEORGHE I. 
LAHOVARY (m.1909), inginer, scriitor, 
membru al Academiei Române.

1875 - Se naşte CONSTANTIN LACEA 
(m. 1950), filolog, lingvist, membru de 
onoare al Academiei Române

1876 - Încetează din viaţă HRISTO 
BOTEV (n. 1849), poet, publicist, om 
politic bulgar.

1878 - Începe Congresul 
Internaţional de la Berlin, convocat 
în vederea revizuirii Tratatului de la 
San Stefano. La încheierea lucrărilor 
(1 iulie), se recunoaşte independenţa 
României şi drepturile acesteia asupra 
Dobrogei. Judeţele Bolgrad, Cahul 
şi Ismail sunt încorporate din nou în 
Imperiul Ţarist.

1880 - A fost dat în folosinţă primul 
telefon public (instalat într‑o cabină 
amplasată la intrarea în clădirea Băncii 
Yale, din New Heaven, Connecticut, 
SUA).

1900 ‑ Se naşte AMILCAR S. VASILIU 
(m. 1994), inginer agronom, membru 
al Academiei Române.

1901  ‑  Ia fiinţă, la Bucureşti, 
Societatea Corală “Carmen”. Primul di‑
rijor: D.G. Kiriac. Concertul inaugural a 
avut loc la 18 decembrie, acelaşi an.

1909 . Se naşte NICOLAE 
TOMAZOGLU  (m. 1964), actor.

1919 ‑ Încetează din viaţă ION 
BOGDAN (n. 1864), istoric, filo‑
log, membru şi vicepreşedinte al 
Academiei Române. 

1926 ‑ Se naşte MARYLIN MONROE 
(m. 1962), actriţă americană. 

1929 ‑ Se naşte VASILE TOMESCU, 
muzicolog.

1931 ‑ Se naşte, la Brăila, PETRU 

T. MOCANU, matematician, pedagog, 
membru corespondent al Academiei 
Române.

1941 ‑ Încetează din viaţă HANS 
BERGER (n. 1873), neuropsihiatru ger‑
man, inventatorul electroencefalogra‑
fului.

1944 - Se naşte CONSTANTIN 
ERMEI POPESCU (m. 2000), poet, pro‑
zator, publicist, scenarist.

1946-  Au fost executaţi, la Jilava, 
condamnaţii la moarte în aşa‑zisul pro‑
ces al marii trădări naţionale, între care 
mareşalul Ion Antonescu, fost preşe‑
dinte al Consiliului de Miniştri şi con‑
ducătorul statului (6 septembrie 1940 
‑ 23 august 1944) şi Mihail Antonescu, 
fost ministru de Externe şi vicepreşe‑
dinte al Consiliului de Miniştri. 

1948 - Se naşte MARIA PELMUS, 
pictor, pedagog, membru a UAP ‑ 
Filiala Tulcea.

1952 - Încetează din viaţă GAVRIL 
ROTICĂ (n. 1881), poet. 

1954 - Se naşte, la Brăila,  CĂTĂLIN 
BORDEIANU, poet.

1956 -  Se naşte MIRCEA 
CĂRTĂRESCU, poet, prozator, eseist.

1957 ‑ Se inaugurează, la Bucureşti, 
Muzeul Literaturii Române.

1972 ‑ Se deschide, la Constanţa, 
primul delfinariu public din sud‑estul 
Europei.

1975 - Încetează din viaţă EUGEN 
FILOTTI (n.1896), publicist, traducător.

1977 - Încetează din viaţă 
CORIOLAN DRĂGULESCU (n.1907), chi‑
mist, membru al Academiei Române.

1980 - Prima transmise a postului 
de televiziune Cable New Network 
(CNN), primul canal destinat în exclusi‑
vitate ştirilor din întreaga lume.

1982 ‑ Încetează din viaţă 
CONSTANTIN NEAMŢU‑OTTONEL  (n. 
1885), actor de teatru şi film. 

1986 [ Încetează din viaţă 
NICOLAE MLADIN (n. 1914), mitropolit 
al Transilvaniei.

[ Se dă în folosinţă, la Galaţi, 
Spitalul de copii cu 300 de paturi şi 
cu dispensar policlinic complex.

1990  ‑ Încetează  din viaţă TANZI 
COCEA (n.1910), actriţă, una dintre 
personalităţile marcante ale teatrului 
românesc.

1999 - Încetează din viaţă Sir 
CHRISTOPHER COCKERELL (n. 1910), 
inventator britanic (A inventat nava pe 
pernă de aer).

1802 - Se naşte CESARE PUGNI  (m. 
1872), compozitor italian. 

1809 ‑ Încetează din viaţă FRANZ 
JOSEPH HAYDN (n. 1732), compozitor 
austriac.

1819 ‑ Se naşte WALT WHITTMAN 
(m. 1892), poet american.

1857 ‑ Se naşte Papa Pius al XI‑lea 
(m.1939), unul dintre importanţii  suve‑
rani pontifi ai secolului al XX‑lea.

1873 ‑ Încetează din viaţă JOHN 
CONSTABLE (n. 1776), pictor britanic.

1874 ‑ Încheierea convenţiei din‑
tre România şi Austro‑Ungaria, pri‑
vind construirea liniei ferate Ploieşti‑
Predeal‑Timiş‑Braşov.

1883 ‑ Se naşte ONISIFOR GHIBU 
(m. 1972), pedagog, memorialist, 
publicist, membru corespondent al 
Academiei Române.

1887 ‑ Se naşte SAINT‑JOHN PERSE 
(m. 1975), poet, eseist, diplomat fran‑
cez.

1898 - Episcopul Pantenie 
Clinceni sfinţeşte noua biserică 
“Sfinţii Voievozi” din Perişoru, jud. 
Brăila.

1910 ‑ Încetează din viaţă ameri‑
canca ELIZABETH BLACKWELL (n. 1821) 
prima femeie care a obţinut o diplomă 
de medicină, devenind prima femeie 
doctor a erei moderne.

1913 ‑ Se naşte CONSTANTIN 
SILVESTRI (m. 1969), compozitor, diri‑
jor.

1915 ‑ Se naşte VOINEA MARINESCU 
(m. 1973), medic, membru al Academiei 
Române.

1930 ‑ Se naşte CLINT EASTWOOD, 
actor, regizor, producător american.

1933 ‑ Se naşte LUCIA MARIA 
VICTORIA FRENŢIU, pictoriţă.

1936 ‑ Se naşte ANA-MARIA 
ANDRONESCU, grafician  (cu activi‑
tate la  Galaţi în perioada 1962‑1974), 
Din 1974  stabilită, cu familia, în SUA. 

1938 [ Încetează din viaţă MAX 

BLECHER (n. 1909), prozator, poet.
[ Se naşte ADRIANA ILIESCU, isto‑

ric şi critic literar, prozatoare, poetă.
1941 ‑ Se naşte GEORGE‑PAUL 

MIHAIL, pictor.
1943 ‑ Se naşte IOANA VLASIU, cri‑

tic de artă.
1946 ‑ Se naşte ADRIANA BITTEL, 

prozatoare.
1954 [ Încetează din viaţă 

DRAGOMIR HURMUZESCU (n. 1865), fi‑
zician, membru al Academiei Române.

[  Se naşte, la Brăila,  NICU 
ALIFANTIS, compozitor, interpret de 
muzică pop, aranjor, producător, lau‑
reat cu mai multe premii (pentru muzi‑
că de teatru, pentru muzică de scenă).

1962 ‑ Se naşte RĂZVAN POPESCU, 
scriitor, jurnalist, scenarist.

1969 [ Încetează din viaţă 
GHEORGHE MACOVEI (n. 1880), geo‑
log, membru al Academiei Române.

[ Se naşte FLORIN MIHĂILESCU, 
pictor, pedagog. Din 1996 se stabi-
leşte la Brăila.

1974 ‑ Se desfăşoară, la Bucureşti 
(31 mai ‑ 1 iunie), prima sesiune a 
Consiliului româno‑american pentru 
promovarea relaţiilor economice.

1976 ‑ Dezvelirea, la Cluj‑Napoca, 
în faţa clădirii Teatrului Naţional, a sta‑
tuii în bronz a lui Mihai Eminescu, ope‑
ra sculptorului Ovidiu Maitec.

1988 ‑ La propunerea Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii începe să fie 
marcată, anual, “Ziua mondială fără 
fumat”.

1990 ‑ Încetează din viaţă VASILE 
NICOLESCU (n. 1929), poet, eseist.

1995 ‑ P.S. Casian sfinţeşte locul 
pentru zidirea bisericii din parohia 
Ţepeş Vodă, jud. Brăila.

2004 ‑ Inaugurarea ofi‑
cială a Muzeului Naţional de 
Artă Contemporană, la Palatul 
Parlamentului.

Aveţi satisfacţia de a vedea 
că tot ceea ce v‑aţi dorit se pe‑
trece în cel mai scurt timp cu 
putinţă. Sărbătoriţi în doi.

Nimic nu vă stă în cale, chiar 
dacă situaţia dvs. financiară nu 
este tocmai roz. Alte lucruri 
contează mai mult.

Prietenia pe care o simţeaţi 
faţă de o anumită persoană în‑
cepe încet‑încet să se răcească. 
Şi este explicabil...

Vi se face un serviciu pe care 
nu puteţi să nu‑l apreciaţi, deşi 
nu‑l înghiţiţi cu adevărat pe cel 
/cea care este responsabil/ă.

Uitaţi să vă declaraţi intenţi‑
ile şi vă loviţi de neînţelegerea 
celorlalţi. De fapt, totul ţine de 
cât de mult sunteţi implicat/ă.

Cineva vă dă însărcinări de 
la distanţă, iar metoda vi se 
pare mai bună decât oricare 
alta. Vă scuteşte de stres.

Vreţi să aveţi mai mult spa‑
ţiu, dar nimeni nu pare să fie 
dispus să vă asculte şi să vă ia în 
considerare cererile.

Vă programaţi o întâlnire, 
dar rezultatul va fi cu totul al‑
tul decât cel pe care îl aşteptaţi 
dvs. Nu în sens negativ.

Sunteţi trimis/ă de la unul 
la altul şi nimeni nu vrea să vă 
spună de fapt ce se aşteaptă de 
la dvs. Începeţi să vă enervaţi.  

Cineva drag vă arată cât de 
important/ă sunteţi şi nu uită 
să vă demonstreze acest lucru 
zi de zi. Gesturile înseamnă 
enorm.

Vă creaţi singur/ă complica‑
ţii, pentru ca mai târziu să încer‑
caţi să le reparaţi. Dar eforturile 
dvs. vin din urmă...

Regretaţi profund o acţiune 
mai veche, dar vă daţi seama că 
nu aţi fi putut proceda altfel. 
Totuşi, nu vă puteţi ierta eroa‑
rea.

Focul 
sacru
 (dramă, SUA, 

1999)
TVR 2, ora 

23,30
Cu: Kate 
Winslet, 

Harvey Keitel
Titlu original: 

Holy Smoke
 

Ruth (Kate 
Winslet),   o    

tânără australiancă aflată în vacanţă la Delhi, decide să rămână 
în India, în grupul celor ce stau în preajma unui guru. Minţind că 
tatăl este pe moarte, mama o va aduce acasă. Aici vor urma trei 

zile de tratament alături de un specialist american. Relaţia dintre 
cei doi se va transforma într‑o pasionantă legătură sentimentală, 

declanşată de neobişnuita senzualitate a fetei.

TREZEŞTE-TE 
CU 

RALUCA 
ŞI 

ROBERTINO
 

ÎN FIECARE  
ZI   LA ORA 7  
DIMINEAŢA 

LA 
TV GALAŢI

FII  LA ZI CU 
EVENIMENTELE!

URMĂREŞTE 

EDIŢIE 
SPECIALĂ 

DE LA ORA 20,00 
DE LUNI, PÂNĂ 

JOI,  LA TV 
GALAŢI 

CU ALINA 
BRANDABUR ŞI 

CARMEN GABOR 

TV Galaþi ‑ Brăila
canal propriu
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TrUSTUl De PreSă „DUnărea De JOS“

Dispecerat Urgenţe ‑ 112
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
Poliţia
comunitară ‑ 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) 
S.C. ECOSAL PREST S.A. 
‑ 312282
Informaţii CFR ‑ 460643
Rezervare bilete tren
‑ 496000
Agenţia CFR ‑ 472420
Autogara ‑ 412683

Deranjamente ‑
 intervenţii:
APATERM: dispecerat‑ 
311018, 473100/120;
relaţii cu publicul ‑ 
473151 
DISTRIGAZ SUD 
(Sucursala Galaţi) 
‑ centrală ‑ 460203 ‑ 
dispecerat ‑ 460419 
ELECTRICA (Galaţi) ‑ 929
(număr unic cu apel 
gratuit pentru toţi clienţii 
indiferent de zona de 
reşedinţă)

Spitale
De Urgenţă ‑ 301111, 
301112
Municipal nr.1 ‑ 479401
Boli Infecţioase ‑ 334022, 
334032
De Copii ‑ 469849, 
320406
Militar ‑ 423938
TBC ‑ 460712
CFR ‑ 460795
Interne ‑ 475768
Maternitatea Municipală 
‑ 413131
 
Farmacii non‑stop:
Hygeia (vizavi de Spitalul 
Judeţean) ‑ 473013

Anca Melinte
melinte_anca@yahoo.com

T
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Copil de vânzare
Lumea pe web

România Sud‑Est  31 mai ‑ 1 iunieMeteo

Bucureşti
16*/29*

Litoral
14*/26*

Brăila
17*/28*

Galaţi
17*/28*

Braşov
13*/25*

Galaţi: Soarele 
‑ răsare: 5:24 am
‑ apune: 8:48 pm

Brăila: Soarele 
‑ răsare: 5:25 am
‑ apune: 8:47 pm

D. C. Predescu
dcp100168@gmail.com

Joker 

29 mai
Loto 5/40

29 mai
Numere extrase: 34, 6, 10, 36, 20, 16.
Total fond de câştiguri: 270.476,07 lei
Categ I: REPORT 134.660,00 lei 
Categ II‑a:  REPORT 93.486,07 lei
Categ III‑a:  124 variante a 341,37 lei

Numere extrase: 3, 38, 35, 23, 10 + 19.
Total fond de câştiguri: 3.817.081,10 lei

Categ I REPORT 2.931.910,94 lei.
Categ II‑a 2 variante a 284.237,52 lei.
Categ III‑a 1 variantă a 45.242,16 lei.
Categ IV‑a 74 variante a  305,69 lei.
Categ V‑a 143 variante a  189,82 lei.
Categ VI‑a 3014 variante a 25,51 lei.
Categ VII‑a 1804 variante a  17,55 lei.
Categ VIII‑a 8179 variante a  13,82 lei.

FilmelaTV
1 iunie

7:20     Stuart Little 3 
8:35     Aventuri pe terenul 
 de baseball 
 (SUA, 2005)     
10:10     Salvaţi bufniţele 
 (SUA, 2006,  com. de fam.)     
11:40     Masca din oglindă 
 (ENGL.‑SUA, 2005, fantasy)     
13:20     Lucas, spaima furnicilor 
14:50     Zoom ‑ 
 Academia supereroilor 
16:20     Maşini 
18:15     Cei patru 
 fantastici 
 (SUA‑GER., 2005, avent. SF)     
20:00      Familia Robinson (SUA, 2007,  

f. doc.)     
21:35      V de la Vendetta (SUA‑engl.‑ 

ger., 2005, acţiune)     
23:45     Spune‑mi că mă iubeşti  

(SUA, 2007, s)  
0:40     Umbrele trecutului 
 (GER.‑SUA, 2005, thriller)  
2:15     Stăpânii străzilor 2 
 (SUA, 2005, dramă)     
3:50    Lampa cu căciulă 
 (ROM., 2006, 
 film de scurtmetraj)     

7:00    Universul credinţei  
8:00     Jurnalul TVR  
9:00    Desene animate 
10:00  Ghici cine câştigă ?    
10:40   Întrebările lui Vlăduţ 
11:10    Viaţa satului  
13:00   Jurnalul TVR  
13:25    Concurs echitaţie 
14:45     Jurnalul TVR  
15:10   Eurovision 
 Junior 
17:00    Jurnalul TVR  
17:20     Dănutz SRL 
18:45   Tragerile Loto 6/49 
 şi Noroc  
19:00     Jurnalul TVR  
20:10    Eurovision Junior 
20:50    România votează! 
23:00    Echipa mea  
23:15    Pretendenţii 
 (dramă, SUA, 2000)
 Un cartier de italieni din 

New‑York. Patru prieteni din 
copilărie, dornici să scape de 
sărăcie, descoperă preţul cri‑
mei. Printre ei se află Angelo 
şi fratele său Paulie. Terorizaţi 
de patronul restaurantului 
unde lucrează, cei doi decid 
să intre într‑o afacere dubi‑
oasă, care le pune vieţile în 
pericol. Mai există drum de 
întoarcere la o existenţă nor‑
mală?

1:15    Premiile 
 Clubului Român de Presă (r)   
2:55     Jurnalul TVR (r)   
3:50    Bizanţ 555 (r)   

7:00      Atenţie, se cântă ! (r)   
8:00     Jurnalul TVR  
8:15     TVR 2 prezintă! 
8:30     Zestrea românilor 
9:00     Ferma  
10:00    Pescar hoinar  
10:30     Uliţa spre Europa 
11:00    H...ora prichindeilor 
11:55  Campionatul Mondial de  

Motociclism viteză pe circuit 
13:00     Jurnalul TVR  
13:20     Pinocchio 3000 
 (can.‑fra.‑spa., 2004, f. doc.)

14:45     Jurnalul TVR  
15:05    Atlas  
15:30    Jamie în Australia, ep. 1
16:00    Omul între soft şi moft 
16:30    Autostrada TVR  
18:40     Ballykissangel, ep. 1
19:35    Poate nu ştiai !  
19:40    Călători din preistorie, ep. 1
20:35  Ce se mai spune despre 

Pignon? 
22:10     Jurnalul TVR  
22:30     Spionii, ep. 1
23:30     Înger si demon 
1:15      Focul sacru (r)   
3:05     Călători din preistorie   (r)   

7:00     Băiatul veveriţă, ep. 3
7:30     Băiat bun, Barky, ep. 28
8:00     Ştirile ProTV din week‑end  
10:00   Shrek 2 

12:15     Business Magazin 
13:00     Ştirile ProTV din week‑end  
13:15     Te vezi la Ştirile ProTv    
14:00     Apropo TV 
15:00     Bărbaţii, un rău necesar 
 (SUA, 2006, s. com.), ep. 11
17:00    Un spion şi jumătate 
18:55     Ştirile Sportive 
19:00     Ştirile ProTV din week‑end  
20:30     Cliffhanger 
 (acţiune, SUA, 1993)
22:45     Şarlatanii  (dramă, SUA, 2003)

1:15     Căţărătorii (r)   
3:00     Şarlatanii (r)   

8:00     Majoretele 
10:00     Sheena 
11:00     Kazaam (SUA, 1996, com.) 

   
13:00    Ştiri  
13:15    Misiunea Casa  
13:45     Benny Hill (s)     
14:30    Divorţ la Hollywood 
15:30    Divertisment: Duminica în  

familie  
 cu Mihaela Rădulescu
18:40    7 zile  
 cu Alessandra Stoicescu 
19:00    Observator  
20:30    Divertis Mall 
21:45     Cursă contra cronometru  
 (acţiune, SUA, 2002)
0:00    Secretul 
1:45    Observator (r)   
2:30    Duminica în familie (r)   

7:00    Teleshopping  
7:30    Ring‑Ring  
8:30    Sport, dietă şi o vedetă  
9:00    Vreau să fiu primar  
9:30    Casa: construcţie şi de‑

sign  
10:00    Teleshopping  
10:30     S.O.S. Salvaţi‑mi casa (r)   
11:30     Levintza prezintă  
12:00    Vreau să fiu primar  
12:15    Camera de râs  
12:30    Flavours 3 bucătari  
13:00    Călătorie în timp 
15:00    Vreau să fiu primar  
15:30     Cronica 
 cârcotaşilor (r)   
18:00    Focus  
19:30    Home video  
20:00     Ciao TV 
 cu: Cătălin Dezbrăcatu’
20:30    Schimb de mame 
22:00    Vreau să fiu primar  
22:30     Dragonul verde 
 (dramă, SUA, 2001)

0:30     CSI ‑ Crime şi investigaţii, 
ep.17

1:30     Numere, Ep. 6
2:30     Dragonul verde (r)   

7:00    Marina (s) (r)   
9:00    Îngeraşul (s)     
11:00   Bindi, fetiţa junglei  
12:00     Inimă de ţigan (s) (r)   
13:30    Tortul miresei  
15:30    Marina (s)     
17:30    Ceva, ceva 
 tot o ieşi
  (comedie 
 romantică, SUA, 

2003) 

20:00   Poveştiri adevărate  
20:30     Inimă de ţigan (s)     
22:30     Poveştiri adevărate  
23:00    Premiile Lo Nuestro 

2008  
2:00    Premiile 
 Lo Nuestro 2008  

7:00    Jurnalul cultural (r)   
7:30    Patrula aisbergurilor  
8:25    Concert (r)   
9:55    Portret în oglindă (r)   
10:30     Meciul ideilor (r)   
11:00    Documentar 

despre Turneul  
Stradivarius (r)   

11:30     Istoria aproape 
(2007, f. doc.)   

12:00    Stockholm  
12:50    O vedetă, 
 un tablou (r)   
13:00    Zodiac  
13:20    Istoria literaturii (r)   
13:30    Aventuri în arheolo‑

gie (s)  
14:00    La porţile ceriului (r)   
14:30    Ducesa 
 din Duke Street, 
 ep. 16
15:30    Art@.ro (r)   
16:30    Simetrii  
17:00    Remix 
18:00    Memorialul durerii 
18:50    O vedetă, un tablou 

(r)   
18:55    Informatorul (r)   
19:30    Beatles 
20:30     ARTdelenisme 
21:00    Cinema Dreaming  
21:30     Dincolo
 de viaţă, ep. 12
22:30    Jurnalul cultural  
23:00     Corul 
0:45    Jurnalul cultural (r)   
1:15    Dickens din 

Londra, ep. 11

7:00    Realitatea de la 7:00, 
 cu Irina Pivniceru  
8:00    Realitatea de la 8:00  
9:00    Realitatea de la 9:00  
10:00    Realitatea de la 10:00  
11:00    Realitatea de la 11:00  
11:15     Arhitectonic  
12:00    Realitatea de la 12:00, 
 cu Radu Nechit  
13:00    Realitatea de la 13:00  
13:10     Mănânc, deci exist  
14:00    Realitatea de la 14:00  
15:00    Realitatea de la 15:00  
15:05    Fabrica  
16:00    Realitatea de la 16:00  
17:00    Ediţie specială  
 cu Corina Dragotescu
18:00    Realitatea de la 18:00, 
 cu Ioana Molla  
18:45     Săptămâna de vreme  
19:15    Reporterii Realităţii  
20:00    Ediţie specială  
0:00    Realitatea de la 0:00  
1:00    Realitatea de la 1.00  
2:00    Realitatea de la 2:00  
2:15    Reporterii Realităţii (r)   
3:00    Realitatea de la 3:00  
3:15     Mănânc, deci exist (r)   

* Ultimul bi‑
let valid jucat la 
agenţia 16‑076, 
terminalul A, are 
numărul 00003.

Glume macabre. un cuplu din Vancouver a fost arestat 
pentru că a postat un anunţ pe internet, încercând să-şi vândă 
bebeluşul de şapte zile contra sumei de 10.000 de dolari. 
Instanţa a decis, însă, că nu are destule dovezi pentru a-i pune 
sub acuzare, mai ales după ce părinţii au spus că anunţul era o 
glumă. Cam macabră glumă!

Proces amânat. Hackerul arădean Victor Faur, acuzat că a 
accesat ilegal servere ale naSa şi ale altor instituţii americane, 
s-a prezentat la un nou termen de judecată, însă instanţa a decis 
încă o amânare a cauzei, pentru 26 iunie. Procesul hackerului a 
fost reluat la sfârşitul lunii martie, după patru luni de la prece-
dentul termen. Cam răruţ, domnilor magistraţi. În ritmul acesta, 
până se va finaliza procesul, abilităţile lui Faur nu vor mai putea 
fi valorificate, pentru că toate cunoştinţele lui vor fi net depăşite 
de progresele tehnologiei.

Bilete on line. CFr Călători va lansa, în toamna acestui 
an, sistemul de achiziţie a biletelor on line pentru agenţiile de 
turism, în prezent acesta aflându-se în faza de testare. În vii-
tor, sistemul de achiziţii on line va funcţiona şi pentru călătorii 
obişnuiţi. Surpriză! CFr-ul intră în rândul lumii. Mai bine mai 
târziu…

Ştiri de senzaţie. un site sud-coreean de ştiri puţin cu-
noscut a relatat, citând oficiali chinezi de rang înalt, că liderul 
nord-coreean Kim Jong-il a fost ucis, însă surse de la Seul şi 
tokyo au dezminţit informaţia. Ştirea nu poate fi verificată, în 
sistemul existent în Coreea de nord, însă un lucru e cert - si-
te-ul care a publicat-o nu mai este deloc ”puţin cunoscut”, aşa 
cum era considerat până acum.

În următoarele 48 de ore, vremea se va menţine 
în general frumoasă şi caldă. Temperatura maximă 
în weekend va fi cuprinsă între 26 şi 28°C, în timp ce 
minima se va situa, în cursul nopţii, între 13 şi 15°C. 
Pe fondul unui cer mai mult senin, vântul va sufla 
moderat, cu viteze de 10‑15 km/h, din sector sudic 
şi sud‑vestic. Presiunea atmosferică va staţiona la 

760 mm coloană de mercur, iar umiditatea va fi de 
45‑50%.

În prima parte a săptămânii viitoare, vremea va 
continua să fie frumoasă, iar temperaturile maxime 
se vor menţine în jurul valorii de 27°C.

(informaţii preluate din surse on‑line)

Weekend 
însorit

Şarlatanii 
(dramă, SUA, 2003)

Pro TV, ora 22,45
Cu: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Bruce McGill, Alison Lohman

Titlu original: Matchstick Men

Roy (Nicolas Cage) şi Frank, ambiţiosul său protejat, vând “siste‑
me de filtrat apa”. Din fericire pentru ei, oamenii nu‑şi dau seama că 
plătesc de zece ori valoarea reală, cu gândul la premiile în maşini, 
bijuterii sau vacanţe gratuite, pe care nu le mai primesc. Când pro‑
blemele tind să‑i pericliteze eficienţa “muncii”, se decide să apeleze 
la un psihanalist, doar pentru a “lucra” în continuare. În vreme ce Roy 
caută să se “repare” repede (cu pastile), terapia îi dezvăluie mai mult 
decât ar fi căutat: revelaţia că are o fată adolescentă, un copil, a cărui 
existenţă o bănuia dar nu‑i fusese niciodată confirmată.

Un schelet 
cu o cuvertură

[ Ssss. Linişte. Gata, 
campania electorală a căzut 
cu aripa frântă la pământ. 
Televiziunile răsuflă şi ele 
uşurate. Joi seara, candidaţii 
s‑au zbătut ca peştele în un‑
diţă disperaţi să dea tot ce‑i 
mai bun din ei. Mai că mi‑ar 
fi ţiuit urechile de atâta liniş‑
te politică, dacă nu‑i vedeam 
ieri‑dimineaţă pe reporterii 
şi moderatorii Realităţii Tv cu 
gâturile întinse, mai să şi le 
rupă, ca să‑l vadă, pierdut în 
trafic, pe şeful guvernului, ve‑
nind pe bicicletă la serviciu. 
Pedala îmbrăcat la costum la 
patru ace! Lăudabil gestul său 
şi profund ecologic! În spate‑
le lui, tot pe bicicletă, mergea 
ca la olimpiada de ciclism un 
SPP‑ist, din spate venea o 
maşină zdravănă, cu geamuri 
negre. Probabil deasupra 
zburătăceau elicoptere. Şeful 
guvernului  mai rămâne să 
meargă doar pe tricicletă sau 
pe role. Poate de 1 Iunie… că 
tot e Ziua Copilului. 

[ La stânga femei, la 
dreapta femei. Te uiţi, fără 
să vrei!, aşa sună refrenul unei 
formaţii de care nu ştiu cât vă 
mai amintiţi „Body & Soul”. 
Mă rog, cert este că unul din‑
tre componenţii ei, acela care 
importă maţe de porc pentru 
cârnaţi, şi‑a cerut iubita de 
soţie fix la emisiunea Antenei 
1 „Feminin X Masculin”. Asta 
nu ar fi nimic, celebra pată 
de culoare a grupului „Vouă”, 
Victor Yila, a mărturisit că so‑
ţia lui este singura româncă 
deţinătoare a unui sclav ne‑
gru – el. Simpaticul actor a 
povestit cum şi‑a cerut el so‑
ţia în mod tradiţional: s‑a des‑
călţat de pantofi şi de şosete, 
s‑a aşezat în genunchi şi i‑a 
cerut mâna, în direct la o emi‑
siune. Partea nasoală a fost că 
femeia nu era pe recepţie şi a 
trebuit să facă plecăciuni la 
postul tv ca să dea emisiunea 
în reluare.  

[ Şoc şi groază. Vai, cred 
că bietul Cătălin Botezatu ar 
fi fost şocat, iar Dârţă, hairsti‑
listul ar fi fost în pragul leşi‑
nului dacă‑l auzeau pe Mircea 
Badea cum perora la adresa 
modei. „Toată moda asta e 
cum să fii mai hidos, mai pe‑
nibil. Nu înţeleg de ce, dacă 
vrei să fii un băiat cu adevărat 
valabil, trebuie să porţi budi‑
găi când te duci la plajă. De 
ce să stau la plajă cu izmene? 
Sunt nişte fustoaice până la 
genunchi în care picioarele 
par nişte sticsuri. Se poartă 
tricouri lălâi, în care încape 
un elefant, cu nişte dungu‑
loaie… ca un schelet cu cu‑
vertură! De ce trebuie să‑şi 
pună femeile care nu sunt 
gravide rochii sac, clopot, ro‑
chii de gravidă?” Chiar, de ce? 
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Angajăm vânzători 
de presă 

cu carte de muncă
Salariu atractiv şi comision din 

vânzare ziare VIAŢA LIBERĂ.

Relaţii la telefon 416911.
pe săptămână!

Nume:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenume:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ocupaţie:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresă______________
___________________
___________________
Telefon:_____________
BI/CI:_______________

Premiile se revendică 
până la data
următoarei  extrageri.
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[ Ieri, un Mercedes 
şi un Opel au reuşit 
să se avarieze grav, 
dar şi dubios, în 
egală măsură

 
Limuzină distrusă

Ieri, la ora 14,00, un Mercedes 
012675 BZ (număr provizoriu) şi 
un Opel GL 07 TGM s‑au tampo‑
nat grav pe strada Brăilei, în Micro 
19, lângă McDonalds. Încă şocat 
de accident, şoferul Opelului, 
Marcel Trifan, din Independenţa, 
nu putea nici măcar să spună 
din ce direcţie venea cu maşina: 
„Nu ştiu! Nu ştiu!”, acestea erau 
singurele lucruri pe care omul, 
destul de dezorientat, reuşea să 
le îngaime. 

Sosiţi de urgenţă la faţa locu‑
lui, pentru descongestionarea 
traficului, poliţiştii rutieri au fost 
ajutaţi de maşina de tractări auto 
care a reuşit să urce Mercedesul 
(aproape nou) – distrus pe par‑
tea stângă faţă, cu airbag‑ul de 
la şofer declanşat şi numerele 
dispărute – pe platforma care 
a transportat maşina la sediul 
Poliţiei Rutiere. 

Numere expirate

Cât despre şoferul 
Mercedesului – nici urmă de el. 
„Pagubele materiale sunt doar 
cele rezultate din tamponare, 
fără victime omeneşti”, expli‑
că poliţistul de la Rutieră: „Unul 
dintre şoferi a părăsit locul acci‑
dentului şi se întreprind cercetări 
pentru găsirea lui. El mai are încă 
timp – 24 de ore – să se prezin‑

te singur la Poliţie. Numerele 
Mercedesului au fost strânse şi 
s‑a constatat că sunt numere 
provizorii, expirate din data de 3 
mai 2008. În cauză se întreprind 
cercetări”.

Greu de înţeles – mai ales în 
situaţia în care unul dintre şo‑
ferii implicaţi lipsea, iar celălalt 
nu îşi mai amintea nimic –, locul 
accidentului înfăţişa două maşini 
care se loviseră frontal, ambele în 
partea stângă. Maşinile fuseseră 

trase pe dreapta, exact lângă 
Gelaterie. Interesant de observat 
era faptul că Mercedesul era atât 
de tensionat în urma impactului 
încât nu i se mai deschidea nici 
măcar portbagajul – fapt evident 
la ridicarea maşinii pe platformă. 
Vă vom ţine în continuare la cu‑
rent cu informaţiile care vor apă‑
rea în acest caz.

Foto: Bogdan Codrescu
 

Basarabenii 
perseverează
10.000 
de pachete 
cu ţigări 
prizoniere 
la frontieră

În Punctul de Trecere 
a Frontierei Oancea, s‑a 
prezentat joi, la ora 20,00 
pe sensul de intrare în 
ţară venind din Republica 
Moldova cu destinaţia 
Italia, moldoveanul Igor 
S., care conducea un mi‑
crobuz în care se afla… o 
piesă de mobilier şi anu‑
me o canapea.

Echipa comună de 
lucru, compusă din lu‑
crători vamali şi poliţişti 
de frontieră, a efectuat 
controlul amănunţit al 
mijlocului de transport. 
S‑au descoperit ascunse 
în canapea un număr de 
10.150 pachete cu ţigări 
(800 marca ”Monte Carlo”, 
190 marca ”Winston” şi 
9.160 marca ”Plugarul”). 
Şoferul microbuzului a 
declarat autorităţilor că 
nu ştia de existenţa ţi‑
gărilor ascunse, el având 
obligaţia de a preda ca‑
napeaua unei persoane 
care se află în Italia.

Valoarea ţigărilor con‑
fiscate este de 5.570 de 
euro. Autoritatea vamală 
a dispus reţinerea ţigări‑
lor, iar Igor S. a fost sanc‑
ţionat contravenţional 
cu amendă în valoare de 
5.000 de lei.

Fitze & Fitze
*Cristina Rus zice că s-a uitat la “The Apprentice” şi a 

învăţat cum să negocieze direct de la Donald Trump via 
traducător. Vai ce fiţoasă…. Şi la televizor când se uită se 
uită numai la miliardari.

*Trăistariu zice că îi face iubitei un cabinet de masaj de 
100.000 de euro. Vorba baladistului, ia tojii masajist. Din 
partea noastră, să fie sănătos şi la pungă gros. Că la voce… 

*Încă una cu Mihai Trăistariu: şi-a găsit maşina zgâriată. 
Poate că aşa îi trebuie dacă se duce la supermarket cu 
Porsche-ul. De fapt, la cât de români îs românii, i-ar zgâria 
lui Trăistariu şi căruţa. 

*La concertul de la nunta Andreei Bănică vor veni 220 de 
invitaţi să vadă 30 de interpreţi. Deci la ce e în programul 
artistic şi la cum arată mireasa, cred că meniul devine foar-
te important. Vai, mă scuzaţi, am confundat-o pe Andreea 
Bănică cu Andreea Spătar… Oricum, în ambele cazuri, darul 
se trece pe drepturi de autor?

*Cât pe ce să uit de Eurovision. Ruşine, ruşine şi iar ru-
şine. Da’ mă gândeam că dacă îi trimiteam nu pe Nico şi 
Miriţă ci pe Guţă, Minune, de-ăştia, câştigam numai cu vo-
turile din Spania, de unde luam puncte fără număr, fără nu-
măr, nu doar 12. Pe de altă parte, dacă într-o zi ar câştiga 
Guţă Euroviziunea un’ se va ţine la noi? La Bucureşti sau la 
Strehaia? 

*Moga – cât pe ce să facă hernie. Nu, poanta nu e că a 
încercat să ridice poşeta Iuliei Vântur, ci că mă tem să fi fost 
vreo hernie cerebrală.

*Cică Delia de la N&D când e la volan şi vrea să claxo-
neze nu claxonează, ţipă. Da’ de ce ţipă? Ce, acuma avem 
paparaţi de nişă, numai cu reportofoane?

*Moni Columbeanu a recunoscut că e tunsă ca în Epoca 
de Piatră. Da’ ce, se crede Wilma sau Bety?! Şi ce e asta, îi 
bate apropos lu’ Barney Columbeanu să îi aducă un dinozaur 
de lux?

*Mâine votăm. Oare cum s-ar simţi vedetele astea, la vot, 
când vor descoperi că n-au buletine de vot de lux, dacă se 
poate personalizate?

Mister pe strada Brăilei

Un şofer dispărut, 
altul amnezic

Elena Parapiru
elena@viata‑libera.ro

Observaţie: în ziua de azi, toată lumea 
umblă cu stickuri. Memory stick-uri, de-alea 
pe care poţi să plimbi chestii dintr-un calcu-
lator în altul. Vreau să ştiu: nu există stickuri 
de lux, cu cristale swarovski, designed by 
Gucci?!

Om mare, 
dar degeaba...

În seara de 24 mai, apoi în 
noaptea de miercuri spre joi, 
un necunoscut a intrat în curtea 
lui M.R., de 53 ani, din comuna 
Bălăbăneşti, de unde a furat mai 
multe bunuri în valoare de 5.000 
lei. Autorului s‑a dovedit a fi C.Z., 
de 43 ani, din satul Ştieţeşti, co‑
muna Drăguşeni,  şi este cerce‑
tat în libertate.

Elena ParapiruAr
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Trei tatuaje, piercing în buric, cer‑
cei lungi şi haine sexy după stilul 
titularei, Oana Zăvoranu. Ce‑i mai 

lipseşte? Poate doar un Pepe, tot păpuşă 
şi un OTV... de jucărie. Aţi recunoscut, de‑
sigur, portretul Păpuşii „Oana Zăvoranu”. 
Este adevărat că a fost ironizată cu vârf şi 
îndesat de cârcotaşi şi nu numai de ei, pe 
motiv că seamănă cu Chucky, păpuşa cri‑
minală din filmele horror. Nu ştim dacă 
părinţii au cumpărat‑o pe post de speri‑
etoare pentru prunci, ataşându‑i avertis‑
mentul: dacă nu te potoleşti, copile, o scot 
pe Zăvoranca din dulap! Dar ce‑i mai sperie 
pe copii în ziua de azi? Cert este că şi cu un 
asemenea look, jucăria a avut mare succes. 
Magazinul online de pe site‑ul personal al 
Oanei Zăvoranu atrage atenţia tuturor do‑
ritorilor că stocul de păpuşi este zero. Asta 
în condiţiile în care preţul a fost substanţial 
‑ 120 de lei. După cum mărturiseşte Oana, 
păpuşa care îi poartă şi numele şi chipul 
este dedicată în special fetiţelor care şi‑au 
creat din vedetă un idol. Jucăria este înaltă, 
are 76 de cm, ochii sunt pictaţi manual, şi 
nu este recomandată copiilor sub trei ani 
pentru că are elemente mici – cercei, brăţa‑
ră, cercel în buric, care pot fi înghiţite. Dacă 
telenovela care îi poartă numele a rămas la 
stadiul de proiect nerealizat, păpuşa „Oana 
Zăvoranu” ar putea căpăta o „soră” gea‑
mănă, mai sexy, îmbrăcată în fustă scurtă 
şi cu tocuri înalte. Oana Zăvoranu rămâne 
deocamdată singura vedetă autohtonă 
care are o păpuşă, aşa cum au celebrităţile 
de talie internaţională: fostele Spice Girls, 
Christina Aguillera sau Britney Spears.  

A.M.

Jucărie pentru copiii obraznici?

‑ La ce visează ”Provincialii” acum?
‑ Vrem exact ceea ce vrea orice artist. Vrem să pătrundem 

pe radio mai mult, pe FM‑urile mari, piese cât mai multe, cât 
mai bune şi concerte. Anul acesta ne‑am luat ca target ”Cerbul 
de Aur” şi e de ajuns deocamdată. E un eveniment la care ne 
dorim de foarte mult timp să participăm pentru că aşa cum 
am crezut în Mamaia aşa credem acum în ”Cerbul de Aur”. 
Acest concurs este un eveniment pentru care ne pregătim cu 
interes, juriul şi participanţii fiind de factură internaţională. 
E o competiţie serioasă, de calitate şi am încredere. Cred că 
”Cerbul de Aur” va fi ultimul festival pe care trupa ”Provincialii” 
îl va aborda. Apoi, concerte. 

‑ Ce simte Ionuţ Ungureanu că‑i lipseşte trupei în mo‑
mentul de faţă?

‑ Probabil de multe ori mă acuz că nu sunt în Bucureşti zi 
de zi şi că avem prea mult bun‑simţ şi modestie faţă de ceea 
ce se întâmplă. Eu ştiu doar că pe scenă ne simţim bine şi că‑n 
momentele alea nu mai contează aceste lucruri. Concurenţa 
devine doar un motiv de a ne face să vrem şi mai mult.

Text şi foto: Ciprian Niţă

O trupă atipică pentru scena muzicală româneas‑
că, membrii trupei ”Provincialii” şi‑au dezvoltat 
cu ambiţie şi mult entuziasm un brand de cali‑

tate de unii singuri. Au început pe cont propriu şi nu s‑au 
folosit nici de imagine şi nici de cunoştinţe pentru a ajunge 
în top. Drumul lor spre succes şi frânturi din realitatea pe 
care o înfruntă zi de zi sunt dezvăluite în exclusivitate pen‑
tru cotidianul ”Viaţa liberă” de către solistul trupei, Ionuţ 
Ungureanu.

Muzică

Provinciali de top

     Păpuşa 
”Oana Zăvoranu”

Jucărie 
pentru copiii 
obraznici?

Păpuşa  ”Oana Zăvoranu”

‑ Aţi început la Marriot şi aţi ajuns la Festivalul Mamaia 
şi Eurovision. Cum a fost drumul până aici?

‑ Greu. Noi am început totul de la zero şi capitala are multe 
lucruri cu care noi nu eram obişnuiţi. Am debutat la Marriot 
care la început ni se părea un lucru extraordinar, însă apoi am 
avut alte idealuri. I‑am convins pe băieţii din trupă că merită 
să participăm la Eurovision. A urmat Festivalul Mamaia 2005 
când am luat trofeul. Atunci am demonstrat de ce suntem în 
stare. După colaborarea cu Andra, anul acesta a urmat cea cu 
Paula Seling, o colaborare pe care eu mi‑am dorit‑o foarte 
mult. Piesa „Seven Days” a lui Eduard Cârcotă a mers foarte 
bine şi acum aşteptăm un al treilea album. 

 ‑ Poate spune trupa ”Provincialii” că s‑a impus pe piaţa 
muzicii româneşti?

‑ Nu ştiu ce răspuns să‑ţi dau. De „Provincialii” lumea ştie, 
însă să spui despre o trupă de orice gen că s‑a impus e greu. Eu 
cred că am început să ne formăm un brand şi publicul ştie că 
poate asculta ”Provincialii” acasă, în spectacole, la petreceri. 
Asta s‑a demonstrat prin faptul că numărul de concerte e din 
ce în ce mai mare, iar lumea ştie ce cumpără atunci când de‑
cide să ia un album de‑al nostru. Ne confruntăm cu alte pro‑
bleme momentan, probleme de promovare pentru că ceea ce 
azi e bun pe piaţă, mâine s‑ar putea să nu mai fie. Plus că se 
promovează mult un alt gen de muzică, nu se mai editează 
multe albume pentru că nu se vând. Pirateria dăunează în pre‑
zent foarte mult artistului român. Iar noi trebuie să ne reinven‑
tăm de fiecare dată. Însă trebuie să se ştie că cel mai impor‑
tant bagaj pe care o trupă îl poate avea este repertoriul său. 
Şi atât timp cât ne facem treaba aşa cum trebuie, noi suntem 
mulţumiţi. Aici vine iar vorba de promovare. Poate tu ca artist 
eşti OK, dar dacă nu lucrează şi alţii la imaginea ta degeaba. 
Esenţial este să cânţi ceea ce te reprezintă şi să‑ţi placă ceea ce 
faci. În rest, nu mai depinde de tine.

‑ Ştampila de provinciali v‑a afectat vreodată?
‑ Sincer, nu. Am avut o perioadă în care ne doream să 

schimbăm numele trupei, dar după Festivalul de la Mamaia 
2005 ne‑am dat seama că nu are niciun sens. Bine, sigur, mai 
suntem prezentaţi „Ţăranii… ăăă… pardon «Provincialii»”, dar 
numai sub formă de glumă. 

În timp ce făcea cu mâna fanilor adunaţi lângă covorul roşu 
la Festivalul de Film de la Cannes, era greu de crezut că sta‑
rul hollywoodian Sharon Stone a împlinit 50 de ani, aceasta 

putând cu uşurinţă trece drept o femeie cu 20 de ani mai tânără. 
Actriţa arăta incredibil. Stând lângă Madonna, care împlineşte tot 
50 de ani anul acesta, cele două veterane de pe covorul roşu au 
arătat exact cum să îmbătrâneşti cu stil şi graţie. 

Sharon Stone 
Arată încă fabulos 

la 50 de ani
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Mihai Costache

Români 
din  România

foto Vasile Caburgan

*Românii sunt deja cam‑
pioni europeni dar nu la 
fotbal sau la muzică şi nici 
măcar la lene. Suntem cam‑
pioni europeni la bonusurile 
salariale, care merg până la 
50% din leafă. Asta e totuşi 
o veste proastă: înseamnă 
că avem salariile atât de mici 
încât bonusurile ajung şi la 
50%. *Avertizare – sudul şi 
estul patriei vor fi afectate de 
secetă şi în 2008. Cu alte cu‑
vinte iar n‑o să poată româ‑
nii să violeze prin lanurile de 
porumb deoarece n‑o să fie 
lanuri de porumb. De aseme‑
nea, n‑o să aibă ai noştri de 
unde fura. Ideea e că dacă în 
mai, în campanie, mai avem 

ceva ploi, seceta va 
veni după 15 iunie, 
când paparudele 
electorale vor fi în‑
cheiat prestaţiile 
de succes mons‑
truos. *Delfinariul 
din Constanţa se 
transformă în re‑
chinariu, că o să 
aducă şi nişte re‑
chini. Ce fel de idei 
sunt şi astea?! Uite, 
dacă vor să spargă 
piaţa, să facă, 
nene, o expoziţie 

de oameni – parla‑
mentari în cuşti, ca 

Baiazid, procurori în terarii, 
interlopi în borcane, de‑as‑
tea. *Un tip din Iaşi a muşcat 
un poliţist. Muşcătorul era 
beat. De aia, nene, că altfel 
nu poţi să mănânci oameni 
aşa pur şi simplu, cruzi, fără 
muştar. *Încă o avertizare – 
în curând am putea da 5 lei 
pe litrul de benzină. Dom’le, 
eu înţeleg că trebuie să 
luptăm împotriva poluării 
şi‑a aglomeraţiei în trafic da’ 
parcă nici chiar aşa. *Anul 
ăsta, pe litoralul românesc 
sunt aşteptaţi cam 1 milion 
jumăte de turişti români. Cre’ 

că ăştia îs bărbaţii care cred că 
dacă se duc toţi la Constanţa 
să vadă meciul cu olandezii 
o dă Goian iar. *Ca să mai 
aerisească niţel Bucureştiul, 
autorităţile ar vrea să mute 
hypermarketurile mai la pe‑
riferie. Astfel, va rămâne ceva 
spaţiu pentru parcuri frate, că 
partidele au nevoie de par‑
curi unde să adune alegătorii, 
să le dea mici şi bere. *Ultima 
modă de fiţe la Bucureşti: mo‑
chete cu cristale Swarowski. 
Un fel de mochete tunate. Nu 
cred că e o ofertă bună pen‑
tru România. E incompletă 
– la mocheta cu cristale 
Swarowski mai trebuie şi‑o 
lădiţă cu noroi de la New York, 

de‑ăla scump. *Ăştia vor să ne 
scumpească gazele. Mi se pare 
normal. E vară, se încălzeşte, 
gazul se dilată, metrul cub îşi 
măreşte volumul cu 1‑2% deci 
şi preţurile se pot majora lejer 
cu 7‑800%. Ştiu că nu‑i aşa da’ 
eu cred că singura justificare 
pentru aiureala asta cu calcu‑
lul preţurilor o găsim în şcoli, 
în rezultatele de la exame‑
nele la mate şi fizică. *Studiu 
– 40% din hainele de fiţe din 
România sunt contrafăcute. E 
nedrept, că‑s contrafăcute de 
alţii, nu de ai noştri. Noi nici la 
asta nu ne pricepem. Singura 
chestie originală din România 
pare a fi contrafacerea. *În 
pădurile din Mehedinţi au fost 
eliberaţi 2000 de fazani duşi 
acolo de la o fermă de lângă 
Bucureşti. E bine aşa – are 
lumea ce să braconeze şi să 
mănânce, că la ce preţuri sunt 
în hypermarket… da’ mă tem 
că dacă fazanii sunt crescuţi 
pe lângă Bucureşti să nu aibă 
cine ştie ce tulburări compor‑
tamentale şi să nu‑i găsească 
pe ăia 2000 de fazani peste 
vreo lună, beţi, ascultând ma‑
nele şi aruncând gunoaie prin 
luminişuri, de bucurie că a dat 
Mutu gol.

Cică‑n România sunt cele mei scumpe 
case din Europa. Cea mai scumpă mân‑
care, cele mai scumpe case, cele mai rare 
locuri de parcare – în Romania începem să 
avem mai mulţi copaci decât locuri de par‑
care şi cele mai ieftine voturi.

În România, hainele 
s‑ar putea să fie 
contrafăcute, dar 
fetele care le poartă 
sunt cu siguranţă 
autentice. Rău de 
tot. În imagine, 
Ana Velesco, 
câştigătoarea 
concursului  Miss 
Universitaria, 
2008

Întrebări
Cum să sari din pat 
dimineaţa?

Teoretic, ar trebui să 
avem aceeaşi produc‑
tivitate chiar dacă ne 

trezim dimineaţa la 4,00 sau la 
11,00. Deci ora la care ne trezim 
nu contează pentru a fi energici 
de la primele minute. Calitatea 
somnului, în schimb, este foarte 
importantă. De asemenea, tre‑
buie să îi oferim suficient timp 
corpului şi minţii noastre să‑şi re‑
vină şi să‑şi ia energia de care are 
nevoie zilnic. De aceea nu faptul 
că ne trezim dimineaţa ne face să 
fim somnoroşi toată ziua, ci fap‑
tul că nu am profitat de somn din 
plin. Iată cum putem face să ne 
trezim zâmbitori şi energici de la 
primele ore ale dimineţii.

Impune‑ţi trezitul 
devreme

Corpul omenesc se poate 
obişnui cu aproape orice. De ace‑
ea, pentru a ne trezi mai devreme 
fără să fie nevoie să ne trezim cu 
palpitaţii la auzul alarmei insu‑
portabile a ceasului, trebuie să 
ne obişnuim corpul să se trezeas‑
că devreme. Pentru asta trebuie 
să ne trezim cu câte un sfert de 
oră mai devreme decât de obicei. 
Prima dată cu ajutorul alarmei, 
pe urmă ne vom trezi la ora sta‑
bilită fără ca ceasul să mai sune. 
Puţin câte puţin, vom ajunge să 
ne trezim la ora dorită fără să fim 
somnoroşi şi să ni se pară un chin 
să ne dăm jos din pat. 

Trăieşte întâi ca un prinţ 
apoi ca un cerşetor

Corpul nostru va funcţiona 
la maxim dacă vom mânca pre‑
cum un rege dimineaţa şi ca un 
cerşetor seara. Asta înseamnă ca 
dimineaţa să mâncăm mai con‑
sistent pentru a ne procura ener‑
gia pentru întreaga zi, iar seara 
să ne mulţumim cu o cină uşoară 
care ne va ajuta să avem un somn 
liniştit. Astfel, corpul nu îşi va uti‑
liza energia noaptea pentru a 
digera mâncarea de la cină, ci îşi 
va îndrepta atenţia spre revitali‑
zarea corpului. 

Trăieşte cu scop

Pe un copil abia îl târăşti noap‑
tea în pat. Dar este şi primul care 
se trezeşte dimineaţa cu chef de 
viaţă. Asta pentru că nu vrea să 
piardă nimic din ziua respectivă. 
Ca adulţi, suntem deja plafonaţi 
şi plictisiţi de viaţă. Nu vrem să ne 
trezim că să nu ne ducem la mun‑
că şi să nu înfruntăm problemele 
unei noi zile. De aceea ar fi bine 
să ne gândim că dacă ne trezim 
cu chef de viaţă, ziua ni se va pă‑
rea mai uşoară.
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Cu linguriţa sau cu polonicul 
Reţete 
de weekend

Ceai verde 
cu scorţişoară

Nimic mai potrivit în‑
tr‑o zi caldă de vară 
decât să beţi ceaiuri 

calde şi aromate, ele vor avea 
efecte pozitive asupra aspec‑
tului d‑voastră exterior şi a 
stării generale. Reţeta aceasta 
de ceai verde cu scorţişoară se 
face sau cu ceai verde semifer‑
mentat şi aromatizat cu flori 
de iasomie, sau cu ceai Oolong 
(dragonul negru), originar din 
China şi Taiwan. În ultimul caz 
acest ceai verde cu scorţişoară 
va reuni componentele valo‑
roase ale ceaiului verde şi gus‑
tul aromat al ceaiului negru. 
Amestecul de scorţişoară şi 
cuişoare din acest ceai verde 
cu scorţişoară îi va da şi mai 
multă savoare.

Ingrediente: 1 baton de 
scorţişoară, 2 cuişoare, 6 lin‑
guriţe de ceai, de iasomie sau 
ceai Oolong, zahăr candel. 

Mod de preparare: Se taie 
mărunt scorţişoara şi se pisea‑
ză într‑un mojar împreună cu 
cuişoarele, apoi se amestecă 
cu frunzele de ceai; se fierbe 
apa, se aşteaptă să se răceas‑
că 5 minute şi se toarnă peste 
mixtura de ceai şi condimente. 
Se lasă 3‑5 minute şi se îndul‑
ceşte după gust. 

Ceai ‑ 
cocktail

Gustul uşor amărui 
al ceaiului din acest 
ceai‑cocktail, nu 

este predominant, doar con‑
feră nota specifică. Putem 
prepara un ceai‑cocktail ori de 
câte ori vrem să ne revigorăm, 
pentru că este răcoros şi sănă‑
tos. 

Ingrediente: 2 linguriţe de 
ceai verde, 200 ml şampanie, 
200 ml suc de portocale, 4 cl 
bitter Campari, 4 felii de por‑
tocale. 

Mod de preparare: Ceaiul 
verde se infuzează în 200 ml 
de apă fiartă, se lasă 5 minute, 
apoi se strecoară; se răceşte 
într‑o baie de apă, apoi se 
pune în frigider. Ceaiul rece se 
amestecă cu şampanie, suc de 
portocale şi bitter Campari, se 
toarnă în pahare de cocktail, 
iar marginea fiecărui pahar se 
decorează cu câte o felie de 
portocală.

T. Miron

La flori, termenul de ceai desemnează 
o băutură obţinută prin infuzarea de 
frunze, flori, fructe uscate sau prin‑

tr‑un decoct (fierberea o anumită perioadă 
de timp) a unor ramuri sau rădăcini de plante 
medicinale.

Adevărata denumire de ceai se referă doar 
la infuzia obţinută din frunzele uscate ale 
plantei Camellia sinenis. În funcţie de gradul 
de procesare a frunzelor există patru tipuri 
principale de ceai: Ceai alb,  Ceai verde, Ceai 
oolong, Ceai negru.

Camellia sinensis este o plantă care creşte 
bine în zonele de climă tropicală şi subtropi‑
cală, iar cea mai bună calitate a frunzelor se 
obţine din culturile situate la altitudini de pes‑
te 1500 m. Astăzi ea este cultivată în ţările din 
estul şi sudul Asiei (China, Japonia, India, Iran, 
Coreea de Sud, Indonezia, Pakistan, Sri Lanka, 
Taiwan, Nepal), dar şi în Australia, Argentina şi 
Kenya. Se recoltează numai mugurii terminali 
şi primele frunze dinspre vârf, calitatea cea‑
iului fiind strâns legată de numărul de frunze 
culese – una, două, până la cinci.

De când beau oamenii ceai?

Ceaiul a fost cultivat pentru prima dată în 
China, unde era utilizat atât la prepararea bă‑
uturilor cât şi a mâncărurilor. O legendă popu‑
lară chineză spune că împăratul Shennong a 
descoperit ceaiul în timp ce bea apă fierbinte 
dintr‑un bol la umbra unui copac, în anul 273 
î.H. Câteva frunze care s‑au scuturat în bolul 
împăratului au schimbat culoarea apei pe care 
împăratul, sorbind‑o, a fost plăcut surprins de 

aroma şi proprietăţile revi‑
gorante ale băuturii.

Dovezile materiale ale 
întrebuinţării plantei sunt re‑ cipien‑
tele cu ceai descoperite în morminte datând 
din timpul dinastiei Han (206‑220), pentru ca 
în timpul dinastiei Tang (618‑907) ceaiul să de‑
vină o băutură populară în China. În Japonia el 
a fost introdus de un călugăr budist prin anul 
700.

Pe la sfârşitul secolului al XVI‑lea apar men‑
ţiuni rare despre obiceiul băutului ceaiului şi 
în Europa. La începutul secolului al XVII‑lea 
ceaiul a devenit o băutură la modă printre 
olandezii bogaţi, iar din Olanda s‑a răspândit 
şi în alte ţări din vestul Europei. În Anglia, obi‑
ceiul de a bea ceai a fost introdus la 
mijlocul secolului al XVII‑lea, 
iar în prezent englezii 
sunt printre cei mai mari 
băutori de ceai.

Ceaiul importat 
iniţial în Europa era 
ceai verde şi doar 
în secolul al XIX‑lea 
ceaiul negru l‑a sur‑
clasat în popularita‑
te. Deşi astăzi ceaiul 
verde cunoaşte o 
revenire spectaculoa‑
să datorită beneficiilor de 
sănătate recent descoperite, ceaiul 
negru se consumă în procent de 90% din tota‑
lul ceaiului vândut în Europa, datorită aromei 
lui deosebite. Pe plan mondial, ceaiul negru 
reprezintă 78% din consumul de ceai, iar cea‑
iul verde 20%, cel din urmă fiind preferat în 
ţara de origine – China.

Un vechi proverb chinez spune că: „Mai 
bine stau trei zile fără mâncare, decât 
o zi fără ceai”.

Prin ce se 
diferenţiază 
tipurile de ceai?

Toate ceaiurile provin 
din aceeaşi plantă, dar 
se diferenţiază între ele 
prin metoda de prelucrare. 

D i f e r e n ţ a 
majoră este dată de gradul de oxidare (expu‑
nere la oxigen) a frunzelor.

Ceaiul alb se obţine din frunzele cele mai 
tinere, care se recoltează primăvara doar câte‑
va zile. Este foarte apreciat şi foarte rar, având 
un gust delicat şi culoare pală. Frunzele suferă 
doar o tratare cu abur pentru inactivarea en‑
zimelor responsabile de activarea lor, urmată 
de uscare.

Ceaiul verde este produs din frunze 
mature care suferă o vestejire în 

scopul reducerii umezelii, o tra‑
tare cu abur şi uscare finală.

Ceaiul oolong este un 
ceai de culoare bleu‑ver‑
de, semifermentat, mai 

parfumat şi mai dul‑
ce decât ceaiul verde. 

Frunzele sunt supuse 
unui proces de oxidare en‑

zimatică, denumit impropriu 
„fermentare”, care este stopat 

prin încălzire în vederea inactivă‑
rii enzimelor responsabile. Gradul 

de fermentare poate varia între 15 şi 70 la sută, 
generând diferite subtipuri de ceai oolong.

Ceaiul negru este un ceai cu o aromă pu‑
ternică care se păstrează timp de mai mulţi ani, 
spre deosebire de cea a ceaiului verde, care în 
general se pierde într‑un an. Aroma se obţine 
printr‑o procesare mai complexă, care începe 
cu vestejirea şi continuă cu rularea frunzelor 
şi oxidarea completă a acestora, când culoa‑
rea lor se schimbă de la verde la maro închis. 
Urmează uscarea finală cu aer cald. Chinezii îl 

denumesc „ceai roşu”.
După calitatea frunzelor şi gra‑
dul de fărâmiţare, ceaiurile se 

împart în:
‑ Ceaiuri din frunze în‑

tregi – ceaiuri mai scumpe, 
de foarte bună calitate;
‑ Ceaiuri din funze mărunţite, 

ambalate în pliculeţe.
Deşi mulţi consideră ceaiurile mărunţite ca 

nişte rămăşiţe de calitate inferioară, rezultate 
de pe urma sortării frunzelor întregi, în aceas‑
tă categorie pot intra şi ceaiuri de calitate 
foarte bună, recoltate şi procesate cu ajutorul 
maşinilor. 

Compoziţia chimică a ceaiurilor variază în 
funcţie de recoltă, condiţiile pedoclimatice, 
dar în special de metoda de prelucrare. Ne aş‑
teptăm deci ca şi proprietăţile lor curative să 
fie diferite. Dar aceasta vom vedea în numărul 
viitor.

Prof.dr.ing.Viorica Maria Macovei

Ceaiul ‑ băutura 
miraculoasă

Schematic, tehnologia de procesare a ceaiului este următoarea

Ceai alb   Aburire   è         è è           Uscare
(muguri şi frunze tinere) (pentru inactivarea oxidării)
Ceai verde  Veştejire     è   Aburire     è è   è  Uscare
(frunze mature) 
Ceai oolong  VeştejireèZdrobireèFermentare parţialăè Uscare
(frunze mature)        
Ceai negru  VeştejireèRulareèFermentare completăè Uscare  
(frunze mature)
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Creative writing (II)
Cum să scrii un mic 
roman SF 
[ Nu se poate fără 
„necropsie” literară 

Ca să înţelegi cum e să ai idei, „de‑
montează” mai întâi o operă clasică 
SF. Începe cu o povestire, nu cu un 
roman. Povestirile au avantajul că 
sunt concise de la natură. Ele sunt 
scurta relatare a unei acţiuni. Spre 
deosebire de un roman, capul te va 
durea mai puţin: aici, subiectul poa‑
te fi chiar acelaşi cu tema. Vei vedea 
că poţi povesti totul într‑o jumătate 
de pagină. Nu forţa lucrurile! Cât îţi 
iese, e bine – important este să nu 
uiţi ceva care ţi se pare semnificativ. 
Poate că tocmai amănuntul acela îţi 
va deschide ochii asupra temei. Apoi 
jumătatea de pagină reduce o vei re‑
duce la o frază. Altă dată. Cam asta‑i 
ideea. A ta.  Sigur, autorul a avut altă 
idee. După ce îţi dai seama de spre ce 
ai citit de fapt, poţi să înţelegi des‑
pre ce ai scris tu. Sau vei scrie. Nu 
eşti ziarist monden, doar să descrii 
ce vezi neobişnuit. Trebuie să cauţi şi 
un înţeles în povestea ta. Poate fi şi 
una reală. Că şi pe Marte, dacă se vor 
instala, oamenii se vor iubi, se vor 
certa, vor complota, vor crea – ca şi 
acum o mie sau două de ani!

Măcar un exemplu: în „Solaris” 
(1961), Stanislaw Lem nu a vrut să 
scrie atât despre, ca să vezi!,  o plane‑
tă gânditoare, cât despre cum este să 
te ierţi în faţa imaginii tale reale. Un 
astfel de instrument uriaş de gân‑
dit nu face decât să reproducă, ca o 
oglindă psihologică, gândurile celui 
care „priveşte” în ea – reverii sau coş‑
maruri. De aceea şi Dumnezeu este 
atât de diferit, de la om la om... Ideea 
de a crea o situaţie particulară, acel 
monstru‑prieten‑planetă‑gânditoa‑
re, este un alt palier, care ţine şi de 
ineditul ideii. Americanii au făcut 
filmul „The Forbidden Planet”(1956) 
ca în ideea lui Lem, pe care ei au 
exploatat‑o însă mai brutal, mai să‑
răcăcios, construind o planetă‑mon‑
stru, periculoasă. Scenaristul ameri‑
can Cyril Hume a fugit ca dracu’ de 
tămâie de metafizicul atins de scrii‑
torul european... 

Tot Jules Verne, săracul
Sigur, bătrânele şi cunoscutele 

„De la Pământ la Lună” sau „Ocolul 
lumii în 80 de zile” sunt romane de 
prezentare tehnologică şi  „ideile 
principale”, ca să vorbim ca la şcoa‑
la primară, sunt uşor de relatat: 
construirea unui tun gigant, care să 
arunce spre Lună un obuz‑navă... 
Cât substrat politic surprinde însă în 
„Aelita”, de Alexai Tolstoi, cu o călă‑
torie asemănătoare, dar spre Marte, 
unde bolşevicii exportă revoluţie! 
Sau lupta cu timpul, folosind confor‑
tul de ultimă oră al transporturilor 
epocii – nave cu abur, trenuri, ba‑
loane ‑, restul fiind aventuri „civile”, 
care asigură succesul lui Jules Verne 
în „Ocolul lumii în 80 de zile”.

(Va urma)
Victor Cilincă

În 1954, războiul s‑a 
încheiat pe 9 mai 

Prima sărbătoare a fost dată de 
10 mai 1866 când Principele Carol 
de Hohenzollern Sigmaringen a 
jurat în faţa Parlamentului ţării 
credinţă poporului român, abia 
sosit în capitală; a urmat ziua de 
9 mai 1877, când primul minis‑
tru Mihail Kogălniceanu a pre‑
zentat în Parlament Declaraţia 
de Independenţă faţă de Turcia, 
ocazie în care a spus că suntem 
ţară independentă; la 10 mai 
1881 România a devenit regat; şi, 
în fine, la 9 mai 1945 s‑a încheiat 
cel de‑Al Doilea Război Mondial. 
Este bine să se ştie că deşi ami‑
ralul Doenitz a capitulat fără 
condiţii în 7 mai 1945, războiul 
s‑a încheiat două zile mai târ‑
ziu, adică pe 9 mai, căci armata 
română a mai avut de executat 
un atac în acea zi. Să mă explic. 
În faţa Diviziei a 2‑a Infanterie se 
aflau drobovolţii generalului rus 
Vlasov, care nu a vrut să înceteze 
lupta. Eram şeful biroului opera‑
ţii la Comandamentul Artileriei 
Div. Io. Inf. şi în ziua de 8 mai am 
primit ordin să ne deplasăm la 
Brno, pentru a intra sub ordinele 
Corpului 7 Armată. La consfătu‑
irea care a avut loc am aflat că 
inamicul din faţa Div.2 Infanterie 
a continuat să tragă şi după sem‑
narea armistiţiului. Aşa că am 
fost daţi ca artilerie de întărire 
la această divizie, urmând ca a 
doua zi 9 mai 1945 să atacăm din 
nou, dacă… Dacă, anunţat la ora 
21,00 că războiul a încetat şi cine 
va continua să tragă va fi consi‑
derat franctiror şi tratat ca atare, 
inamicul nu va rupe lupta. Cum 
acesta nu a ţinut cont de comu‑
nicatul nostru, am fost nevoiţi să 
ne pregătim de luptă.

În cartea „Drum către vest, 
Drum de sânge şi victorii”, 
la pag.266 se află capitolul 
„Atac final”, care se ocupă de 
„Operaţiunile din zona Brno şi 
Nord ‑ Vest/ 8.V.1945 – 12.V.1945”. 

Aşa că am ocupat poziţie de tra‑
gere cu toate cele trei divizoare, 
la ora 5 dimineaţa pornind către 
observator, unde am discutat 
situaţia cu brigadierul Div.2 Inf. 
şi comandantul reg. Infanterie 
pregătit de acţiune. Actul a fost 
precedat de o puternică pregă‑
tire de artilerie, după care au in‑
trat în funcţie armele automate 
ale regimentului care a debutat 
la atac. Deci înainte… inamicul 
rezistând cu hotărâre, pe alocuri 
chiar a reuşit să oprească asal‑
tul infanteriei noastre. Au fost 
ocupate localităţile Ivanovce şi 
Ceska. De la mica staţiune Ceska 
infanteria noastră a continuat 
atacul spre Kurjim. Artilerii Div.2 
au schimbat poziţia, în timp ce 
noi am sprijinit infanteria până la 
limita bătăii. Seara ne‑am mutat 
şi noi la Kurjim, deoarece inami‑
cul rupsese lupta. Deci pentru 
noi a mai fost cu crâmpei de răz‑
boi şi în ziua de 9 mai 1945.

Patru sărbători într‑o zi

Deci două din cele 4 sărbători 
naţionale au avut loc în ziua de 9 
mai şi două în ziua următoare  10 
mai. Toate patru cât ţara a fost re‑
gat, au fost sărbătorite în ziua de 
10 mai. După abolirea monarhiei, 
la 30 noiembrie 1947, comuniştii 
au continuat să oblige poporul 
să sărbătorească doar ziua de 9 
mai, pentru Ziua Independenţei 
şi Ziua Victoriei, fastul fiind pen‑

tru ei, nicidecum pentru cei ce 
luptaseră ani de zile în Primul şi 
Al Doilea Război Mondial, căci 
deşi exista organizaţia veterani‑
lor, ei nu aveau niciun fel de re‑
cunoaştere. 

Adevărul despre 
9 mai 1877

În legătură cu Ziua 
Independenţei se cuvine să arăt 
că părerile sunt împărţite, unii 
istorici susţinând că războiul din 
1877, purtat de armata română 
împotriva Imperiului otoman, ar 
fi război de cucerire a indepen‑
denţei, în timp ce mai mulţi din‑
tre ei îl numesc război de apărare 
a independenţei, cum, de altfel, 
este şi corect. În cartea mea „Prin 

veacuri luptând pentru apăra‑
rea suveranităţii şi independen‑
ţei ţărilor române Moldova şi 
Valahia” – proiect, teză, doctorat 
în Ştiinţe Politico ‑Economice la 
Facultatea de Drept Bucureşti, 
în care am tratat despre relaţiile 
româno‑otomane de‑a lungul 
veacurilor, ultimul capitol poar‑
tă titlul „Adevărul în legătură cu 
atacul de la 9 mai 1877”. Iată ce 
adevăruri am stabilit cu această 
ocazie:

Valahia şi Moldova au fost 
legate prin „alianţă inegală” cu 

Imperiul Otoman, fără ca prin 
cele 5 capitulaţii să se fi înstrăi‑
nat suveranitatea şi independen‑
ţa Principatelor.

Cât Domnii Principatelor au 
fost tari, aceste relaţii au fost 
respectate. Încă din timpul 
Congresului de la Focşani, care a 
avut loc în 1772, patrioţii români 
au cerut respectarea clauzelor 
alianţei inegale.

Au urmat răscoala lui Tudor 
Vladimirescu din 1821 şi Revoluţia 
din 1848, care au avut caracter 
categoric antiotoman.

Al. Ioan Cuza a luptat împotri‑
va abuzurilor săvârşite de turci, 
reuşind să fie primit la Poartă ca 
reprezentantul unui stat suveran 
şi independent.

Acţiunea a fost continuată 
sub domnia Prinţului Carol, dusă 

la bun sfârşit în 1877, deoare‑
ce Poarta nu mai putea oferi 
României sprijinul cerut de ali‑
anţa inegală ce ne lega, iar ţara 
noastră se putea descurca singu‑
ră pe arena internaţională.

Să nu se uite că România nu a 
purtat niciun război de cucerire.

În 29 aprilie/11 mai 1877 
Adunarea ţării a votat o moţiune 
în care se arăta că Poarta rupse‑
se legăturile de alianţă inegală 
cu România, deoarece, în loc să 
ne acorde protecţie, se pusese în 
stare de război cu noi, bombar‑
dând oraşele de pe Dunăre.

Deci armata română a purtat 
în Bulgaria război de apărare a 
independenţei, nicidecum de 
cucerire a acesteia.

Apărând Ziua Europei, cu 
dată de sărbătorire 9 mai, cele 
două mari realizări ale României 
– Independenţa şi Victoria în Al 
Doilea Război Mondial au rămas 
fără de pomenire. Propun, deci, 
să le sărbătorim la 10 mai. 

G.ral. brig./rt/ Staicu 
Neculai

Sărbătorile noastre

9 sau 10 mai
În săptămâna anterioară (5‑11 mai) am citit două articole 

referitoare la sărbătorile naţionale ale României, de la ab‑
dicarea lui Alexandru Ioan Cuza şi până în prezent, primul 

în “Viaţa liberă”, intitulat „9 Mai, 9 Maiuri” şi al doilea în Ziua, ce 
avea titlul „10 mai ne‑a dat Domn, Ţară şi Regat”. În ambele ar‑
ticole sunt prezentate cele 4 mari sărbători naţionale, comemo‑
rate cu mare fast, până la instaurarea dictaturii proletariatului. 

Carol I ‑ depunerea jurământului în faţa Parlamentului 
(Theodor Aman) 

Carol I a fost încoronat ca Rege al României, iar România a 
fost ridicată la rangul de Regat

Atacul de la Smârdan, pictură de Nicolae Grigorescu
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Deţinut în Secţia a III‑a

În martie 1958 mi‑a fost judecat 
recursul şi spre surprinderea mea, 
procurorul militar a susţinut că pe‑
deapsa în cazul meu este prea mare 
şi, ca urmare, am rămas cu şase ani 
închisoare şi cinci ani degradare 
civică. În urma reducerii pedepsei, 
am fost mutat la secţia a treia unde 
erau întemniţaţi deţinuţii cu pedep‑
se sub zece ani şi ”administrativii”, 
acei deţinuţi care nu fuseseră ju‑
decaţi, ci erau reţinuţi în baza unor 
decizii ale securităţilor judeţene, 
iar condamnările lor se socoteau în 
luni: 50‑60 de luni, după care, dacă 
Securitatea socotea necesar, putea 
să le mai acorde încă pe atâtea. 
   Secţia a‑lll‑a a Penitenciarului 
Jilava (La reduit – Reduta) era in‑
stalată în fosta redută a Fortului 13, 
un cerc de cărămidă ale cărui ziduri 
erau groase de doi metri. Deasupra 
acestei încăperi se află o came‑
ră din beton armat unde fusese 

instalată artileria grea, destinată 
apărării fortificaţiei. Acum camera 
se numea “La tun” şi servea drept 
carceră pentru deţinuţii pedepsiţi 
pentru abateri închipuite. Secţia 
era compusă din şase camere dis‑
puse de o parte şi de alta a unui hol 
ce străbătea clădirea. Aceste came‑
re, numerotate de la 35 la 40, erau 
uriaşe, în ele “locuind” câte 400 de 
deţinuţi, iar mizeria era de nede‑
scris. Pentru necesităţi erau folosi‑
te 15 butoaie de lemn care degajau 
un miros îngrozitor. Camera mea 
avea un singur geam care se des‑
chidea într‑un şanţ uriaş, mărginit 
de maluri de pământ, astfel că ae‑
risirea era insuficientă.

Intelectuali şi matişti 
laolaltă

Nemulţumiţi de faptul că, cu 
toate chinurile şi umilinţele la care 
fuseseră supuşi deţinuţii în cei zece 
ani de dictatură comunistă, rămă‑
seseră fermi şi demni, specialiştii 
din Ministerul Securităţii Statului, 

profesionişti în distrugerea fiinţei 
umane şi a oricărui ideal,  au  ho‑
tărât  să altereze unitatea masei 
de condamnaţi proveniţi, în ma‑
joritate, din rândul intelectuali‑
lor şi al foştilor oameni politici, 
amestecându‑i cu “matişti” (deţi‑
nători ai monopolului băuturilor 
alcoolice) şi ţărani ce s‑au împo‑
trivit cu înverşunare colectivizării. 
Aceasta se întâmpla  în toamna 
anului 1957. Unii arestaţi din aceas‑
tă categorie povesteau că ar fi în‑
jurat Partidul şi pe conducătorul 
statului‑Gheorghe Gheorghiu‑Dej, 
când beau peste măsură şi uitau 
de teroare. Mi‑l amintesc pe unul 
dintre matişti: Nea SAUCIUC din 
Bucureşti care, stând la rând la car‑
ne în Piaţa Matache Măcelarul, şi‑a 
descoperit vocaţia artistică şi, încu‑
rajat de alcool, a compus ad‑hoc 
nişte versuri pe care le‑a recitat 
celor care aşteptau să bage carnea 
în magazin: “Cât va fi steaua pe 
hală/N‑o să vedem carne‑n oală.” 

Arestat a doua zi, a fost declarat 
duşman al poporului, judecat şi 
condamnat la cinci ani de puşcărie. 
Manevra Securităţii a reuşit deoa‑
rece a introdus în închisori o cate‑
gorie de oameni predispuşi la cer‑
turi, injurii şi acuzaţii adresate celor 
pe care îi considerau exploatatori. 
În comportarea lor, nou‑veniţii 
erau încurajaţi şi de administraţie, 

care le inocula ideea că intelec‑
tualii şi foştii politicieni, “burjuii”, 
sunt vinovaţi de uneltire împotri‑
va societăţii dorite de comunişti 
pentru bunăstarea celor nedrep‑
tăţiţi în orânduirea burgheză. 
În camera 36, unde mă aflam, erau 
puţini matişti şi nu puteau influen‑
ţa atmosfera dominată de cei 60 de 
preoţi, foşti membri ai celor două 
partide istorice: P.N.T. şi P.N.L. Ei 
reuşiseră să creeze o stare de spirit 
de speranţă în Dumnezeu şi rugă‑
ciune, iar în noaptea de Înviere, în 
1958, cu tot riscul pedepselor as‑
pre, posibile, au ţinut slujba Învierii, 
realizând un cor impresionant ce 
se auzea în întreaga secţie. Ofiţer 
de serviciu era atunci plutonierul 
Iamandi, un ţigan despre care se 
vorbea că ar fi comandat Plutonul de 
execuţie al mareşalului Antonescu. 
Toţi se temeau de el, dar a fost şi el 
atât de impresionat, încât a tolerat 
slujba în mod tacit.

Căpitanul Ştefan, o fiară

Iamandi se deosebea de căpita‑

nul Ştefan care în timpul serviciului 
său, teroriza întreaga închisoare. 
În noaptea de 4 mai 1958, căpita‑
nul Ştefan a inspectat camerele 
şi, ajuns la nr. 36, ne‑a ordonat 
încolonarea între paturi şi a în‑
ceput să ne întrebe despre pro‑
fesiile noastre. Răspunsurile au 
venit de la un doctor “Dr.Cocoş 
din Puchenii Moşneni, de la un 
preot Roşculeţ, de la regizorul 
Dinu Cocea ş.a. Ştefan ne‑a înjurat 
pe toţi numindu‑ne”LEPĂDĂTURI 
ale societăţii” şi şi‑a oprit privirea 
asupra unui bătrân. La întrebarea 
“cum îl cheamă”, acesta a răspuns: 
Mircescu Vasile şi, imprudent, 
a declarat că a fost comisar în 
Siguranţa Statului. Orbit de fu‑
rie, căpitanul Ştefan l‑a apucat de 
umeri şi, lovindu‑l cu cizmele, l‑a 
scos pe hol, închizând uşa după 
el. N‑a dormit nimeni în noap‑
tea aceea, l‑am aşteptat până di‑
mineaţă pe bătrânelul simpatic, 
care ne povestise multe din viaţa 
şi profesia sa. Cunoscând cruzi‑
mea acelui criminal, cu numele 
Ştefan, nu ne aşteptam la nimic 
bun. Înainte de Deşteptarea de 
la ora 5,00, uşa camerei s‑a des‑
chis brusc, iar trupul bătrânului 
însângerat şi plin de noroi, a fost 
aruncat înăuntru. Avea capul 
spart şi a putut cu greu să spună, 
cu glasul stins, că a fost bătut şi 
călcat în picioare toată noaptea 
de căpitanul Ştefan, care‑l acuza 
că a arestat şi anchetat comunişti. 
Fostul comisar fusese însă odată 
anchetat de Securitate şi condam‑
nat. În aceeaşi dimineaţă comisa‑
rul MIRCESCU a murit ”doctorul 
închisorii a stabilit că a murit de bă‑
trâneţe”.

Dan Meran

La Jilava
Şi zidurile 
vorbesc

Penitenciarul Jilava 
este la 3 km nord‑est 
de comuna cu acelaşi 

nume, aflată în imediata apro‑
piere a capitalei. El a fost înfiin‑
ţat în 1907, în fortul nr.13 Jilava, 
unul dintre cele 18 forturi, care 
făceau parte dintr‑un sistem 
de apărare circulară, constru‑
ite în perioada 1860‑1870 în 
jurul  Bucureştiului, cu scopul 
apărării oraşului de atacurile 
armatelor turceşti. A fost întâi 
închisoare militară, fiind subor‑
donată statului major al arma‑
tei, până în 1948, când a trecut 
în subordinea MAI.  În anul 
1907, în Penitenciarul Jilava au 
fost aduşi cu sutele ţăranii din 
judeţul Ilfov, arestaţi pentru 
că au participat la răscoale. 
În perioada Primului Război 
Mondial, fortul Jilava a fost po‑
pulat cu deţinuţi proveniţi din 
rândurile militarilor care refu‑
zau să se prezinte la încorpo‑
rare sau pentru alte infracţiuni 
cu caracter militar, mulţi dintre 
ei fiind condamnaţi la moarte 
şi executaţi în “valea piersici‑
lor”. După ocuparea oraşului 
Bucureşti de către trupele 
germane, în închisoare au fost 
aduşi prizonieri de război. Încă 
din timpul războiului şi în spe‑
cial după aceea, Penitenciarul 
Jilava, deşi era închisoare mili‑
tară, a devenit locul de deten‑
ţie, atât preventivă cât şi după 
condamnare, pentru deţinuţii 
politici. În timpul celui de‑Al 
Doilea Război Mondial, în 
Penitenciarul Jilava sunt aduşi 
să‑şi execute pedeapsa mili‑
tari, soldaţi, ofiţeri şi subofiţeri 
ai armatei române. Începând 
din 1966, aici s‑a înfiinţat o 
secţie specială, iar din 1 august 
1967 în penitenciar au fost de‑
ţinute persoane despre care se 
spunea că au comis infracţiuni 
contra securităţii statului, dar 
şi deţinuţi de drept comun 
recidivişti, cu condamnări de 
peste zece ani sau care nu pu‑
teau fi folosiţi la muncă, înrăiţi 
şi recalcitranţi, cărora li se apli‑
că un regim sever, foşti evadaţi 
etc. În anul 1973 s‑a dat în fo‑
losinţă blocul nou pentru deţi‑
nuţi minori. În 1989, unii dintre 
manifestanţii ieşiţi în stradă în 
21 decembrie au ajuns şi ei la 
Jilava. Imediat după Revoluţie, 
la acest penitenciar a avut loc o 
revoltă a deţinuţilor care a du‑
rat 44 de zile.

Povestea penitenciarului, 
spusă şi scrisă de mulţi dintre 
cei care l‑au cunoscut din in‑
terior, încă nu este completă. 
Zidurile Jilavei ascund drame 
cumplite, vieţi secerate, desti‑
ne îngenuncheate. Aducerea 
aminte este obligatorie.

Martor ocular

La Redută
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După diverse fobii şi 
marginalizări a apărut 
fobia pentru cei care 

abordează imaginea emo. Mai 
întâi, un mic istoric. La început 
(1985‑1994) termenul de “emo” 
era folosit în muzică, acesta fiind 
un subgen al rockului. Pe parcur‑
sul anilor, acest cuvânt cunoaşte 
un domeniu vast de întrebuinţări. 
Ascultătorii acestui gen de mu‑
zică au devenit “emo‑kids”, 
felul în care se îmbracă a de‑
venit “emo‑style”, felul în care 
se machiază “emo make‑up” 
şi presupun că modul în care 
reacţionează “emo‑acting”.  
“EMO” a fost folosit pentru a de‑
scrie trupe precum: Jimmy Eat 
World, Silverstein, Paramore, The 
Used, The Get Up Kids, Taking 
back Sunday. 

Din asta deduc că e un trend 
bine format, mai bine spus un 
brand la care unii dintre tineri 
apelează. Nu îi laud şi nici nu‑i 
condamn. Sunt doar revoltat de 
cei care aruncă cu pietre în tineri 
şi de cei care nu tolerează un stil 
care e diferit de cel propriu. Mi se 
pare o formă uşoară de neo na‑
zism prin care cei „buni” strâmbă 
din nas la „cei răi”. Este tragic în‑
tr‑adevăr că o fetiţă de 12 ani se 
sinucide. Dar să nu dăm vina pe 

emo în general pentru asta. Este 
identic cu percepţia despre rock‑
eri care, în viziune generală, sunt 
beţivi şi drogaţi. Este la fel cum 
se întâmplă şi‑n cazul rapperilor 
despre care se spune că şi‑au 
uitat acasă turul pantalonilor. Şi, 
dacă mai ţineţi minte sau dacă 
aţi citit, este la fel cum comunis‑
mul acuza pe cei care‑şi lăsau 
părul lung de complot împotriva 
idealurilor socialiste. Domnilor, 
trebuie să învăţăm să‑i lăsăm şi 
pe alţii să trăiască. Nu sunt emo 
şi nici nu mă regăsesc – perioada 
adolescenţei pentru mine nu a 
fost o revoltă socială ‑, însă mi‑
litez pentru dreptul fiecăruia la 
libertate de orice fel. Au dreptul 
şi mă bucur că au curajul să şi‑l 
exercite de a fi diferiţi. Au drep‑
tul să dea milioane pe haine în 
carouri şi să stea câteva ore bune 
să‑şi aranjeze părul şi să se ma‑
chieze. Aşa cum e şi dreptul meu 
să‑mi aleg stilul de viaţă care mi 
se potriveşte cel mai bine. Sigur 
e trist că vorbim de depresii şi 
auto vătămări corporale la vâr‑
ste aşa fragede. Da, la acest lucru 
trebuie să reflectăm şi să ne dăm 
seama cu ce greşim noi, societa‑
tea, noi, tinerii, noi, colegii şi pri‑
etenii lor, că nu ştim sau nu vrem 
să‑i facem să zâmbească. Dar nu 

trebuie să ne împărţim în două 
categorii: ei şi noi. Doar luptăm 
pentru libertate şi suntem mân‑
dri de cât de democraţi suntem. 

Până să mai faceţi grimase 
şi să filozofaţi pe teme precum 
„emo‑style” gândiţi‑vă că într‑o 
zi este foarte posibil ca ceea ce 

vi se pare vouă normal să fie bla‑
mat de toţi cei din jurul vostru. 
Până data viitoare, toleranţă ma‑
ximă şi bun‑simţ care să vă devi‑
nă carateristic!

Ciprian Niţă     

Despre 
genialitate 

Fără nicio 
concluzie 

os pălăria, domnule Mihai 
Constantinescu! Pentru 
că melodia „O lume mi‑
nunată” este deosebită, 
cel puţin pentru ideea pe 

care o propagă. De ce credeţi 
că multă lume îl recunoaşte pe 
Mihai Constantinescu imediat 
după ce aude numele melo‑
diei? De puţin timp am avut 
un mic conflict cu cineva, dar 
ştiam că tot de curând are un 
copil. După mica noastră cear‑
tă mi‑a trimis câteva poze cu 
bebeluşul. E divin. Am început 
să vorbim despre copil. Pentru 
câteva momente am fost cei 
mai buni prieteni. În altă zi, 
m‑am întâlnit cu o mai veche 
cunoştinţă pe stradă. Eu eram 
supărat foc pe sistemul din 
ţara noastră. El era tot un zâm‑
bet fiindcă îşi plimba copilul. 
Nu mi‑a luat mult timp până să 
aflu de ce era atât de fericit, el 
fiind un om cu reale probleme, 
nu ca ale mele, legate de sis‑
tem. În altă zi, eram buimac de 
treabă. După ce m‑am uitat la 
poză câteva minute bune, am 
vorbit şi cu mama minunăţiei 
din poză. Cu câteva minute 
înainte era nervosă că nu 
reuşise să termine ceva 
pentru serviciu. Vorbind 
despre copil, am avut im‑
presia că are tot timpul 
din lume. Mi‑am între‑
bat un prieten ce 
îl motivează să 
meargă mai de‑
parte, având o 
viaţă de calvar. 
Ce îi dă pute‑
re? A răspuns că 
puterea sa vine de 
la oamenii pe care îi iu‑
beşte, iar motivaţia vine 
din partea copiilor. Nu 
vreau să regăsiţi concluzii 
în acest articol, le puteţi 
găsi în manualele de 
specialitate. Îndrăznesc 
să spun că a avea un co‑
pil este genial. Copilul este 
cea mai mare minune. „Peste 
natură, peste prietenie, peste 
iubire”  ‑ mi‑a mai zis prietenul 
meu. Închei prin a spune că 
mă simt copil. Şi pentru acest 
lucru îi mulţumesc mamei şi 
tuturor celor care mă conside‑
ră încă un copil, diferenţa ma‑
joră între mine şi un copil fiind 
aceea că eu nu sunt genial. 

Daniel Lungu  

Somnul… această dulce 
clipă pe care o furăm 
nouă… acest dulce fel în 

care ne trişează viaţa.  Somnul… 
visarea este cu adevărat triumful 
imaginaţiei, care este astfel în 
sfârşit descătuşată de limitările 
(convenţionale sau nu) ale rea‑
lităţii… acest înşelător frate al 
nopţii eterne. Acest mântuitor 
al pleoapelor grele. Făuritor de 
aripi… ireal necesar realităţii, o 
mică moarte necesară vieţii. Ni‑l 
dorim.

Poate mai cu ardoare decât 

să mâncăm, să dormim e ceva ce 
nu putem negocia. E un bine pe 
care ni‑l dăruim noi înşine, o re‑
sursă care se găseşte din belşug 
oricând şi oriunde, în noi. Unii 
adorm cu cartea în mână, în timp 
ce ar trebui să înveţe. Alţii adorm 
la televizor. Alţii pot dormi chiar 
într‑un autocar sau într‑un tren. 
Eu nu mă număr printre aceia 
pe care somnul îi ia prin surprin‑
dere, acoperindu‑le ochii şi în‑
trebând “Ghici cine‑i?”. Sclavă a 
realităţii, mă lupt cu mine însămi 
să‑mi induc somnul. În faţa gân‑

Blog (IX)

Emo‑fobia

Somnul

Triumful 
imaginaţiei

J

Rhea din Suedia

dului‑stăpân “trebuie să termini 
capitolul” sau “mai ai 4… 3… 2 
ore de somn la dispoziţie” con‑
ştientul meu se încăpăţânează 
să rămână în funcţiune. Şi asta a 
făcut ca o frază citită de curând 
să aibă rezonanţe aparte în min‑
tea mea: “A‑ţi face griji înseamnă 
a abuza darul imaginaţiei”. Darul 
imaginaţiei. Într‑adevăr, am rea‑
lizat brusc că imaginaţia poate 
avea şi o parte întunecată, ca şi 
luna. În fond, imaginaţia poate 
transforma umbrele în motiv 
de râs, ca acelea făcute pe pe‑
rete cu mâinile sau în motiv de 
plâns, precum cele care zgârie 
diform pereţii camerei copilăriei, 
sub impulsul vântului. Ceea ce 
preţuiam atât de mult în mine, 
capacitatea de a reinventa reali‑
tatea după bunul meu plac era o 
putere pe care nu o înţelegeam 
atât de bine pe cât credeam eu, 
pe care nu o stăpâneam. Într‑un 
fel, invocam spirite pe care mă 
amăgeam că le pot controla şi pe 
care nu le ştiam trimite înapoi, ca 

un vrăjitor nepriceput. 
În mod clar, sufeream de sin‑

dromul drobului de sare, chi‑
nuindu‑mi mintea obosită cu 
imagini care începeau cu “dacă” 
şi cu “trebuie”. Pierdută într‑un 
viitor fatalist, imaginat, ratam 
clipă după clipă prezentul. Când 
prezentul exista lângă mine mai 
mult decât orice altceva, fidel ca 
un câine, aştepând o comandă, 
orice comandă, gata să înfăptu‑
iască orice. În înfumurarea mea, 
ignoram ceea ce aveam, încer‑
când să supun alte forţe, să pun 
ham viitorului care‑mi râdea 
sinistru în faţă, pe drept cuvânt. 
Există un moment în care să 
trăim şi unul în care să dormim. 
Există un moment în care să ne 
facem planuri şi un moment în 
care să ne facem vise. Dar să ne 
facem griji înseamnă să abuzăm 
imaginaţia şi timpul, să neglijăm 
prezentul maleabil punându‑ne 
soarta în mâinile hazardului. 

Rhea Jereghie
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Un mamut pe nume Manfred, un leneş pe nume Sid, Scrat, 
o veveriţă preistorică mereu luptându‑se pentru o nenorocită 
de ghindă şi provocând dezastre la scară mare, pe scurt, aven‑
turi în Ice Age, Epoca de Gheaţă. Desenul animat a generat o 
veritabilă industrie de jucării şi cărticele, de la cele de colorat 
la cele destinate şcolarilor, care i‑au cucerit pe copii.

Desigur, topul filmelor de desene animate ar putea conti‑
nua la nesfârşit, dar le lăsăm copiilor şansa să continue micul 
nostru top al eroilor de desen animat.   

Anca Melinte
Foto: internet

Gala desenelor 
animate

De la Mihaela la Shrek

Oscar pentru şobolan

“Ratatouille” a primit premiul 
„Oscar” pentru cel mai bun film 
animat, chiar la începutul acestui 
an. Povestea este deosebit de sa‑
vuroasă, iar eroul central, un şobo‑
lan care visează să devină bucătar 
celebru într‑un rafinat restaurant 
franţuzesc, cucereşte inevitabil. 
Cu doar un an înainte, preţiosul 
trofeu „Oscar” i‑a revenit filmu‑
lui de animaţie “Happy feet” ( 
“Mumble ‑ cel mai mare dansa‑
tor”). Eroul principal, un pinguin 
imperial din inima Antarcticii, s‑a 
născut dansând după propria‑i me‑
lodie... step. 

Bucşa Valentin Uritescu 

„Cars” („Maşinuţe”) este primul film de desene anima‑
te dublat în limba română de artişti celebri precum Marcel 
Iureş şi Florin Piersic. Valentin Uritescu este vocea lui Bucşă. 
Florian Ghimpu îl interpretează pe un automobil de curse 
şmecher şi arogant, iar Corina Dănilă „Femeia (care) condu‑
ce” este Porsche‑ul Sally, cea romantică. Alexandru Arşinel 
este şeriful oraşului. „În căutarea lui Nemo” este un alt film 

de desene animate, se pare de succes, în care acţiunea 
se petrece în lumea acvatică. Şi dacă tot veni vorba de 

lumea din adâncuri, să nu uităm de  „Povestea unui rechin” 
vegetarian, o istorie plină de haz şi candoare.  

Top DVD
Pe gustul 
prichindeilor

Cu ajutorul unui maga‑
zin de închiriat DVD‑uri 
am încercat să realizăm 

un top al celor mai râvnite şi ur‑
mărite filme de desene animate. 
Desigur, gusturile celor mici sunt 
împărţite, pretenţiile sunt foarte 
mari dar haideţi să vedem cine 
sunt favoriţii: 

Barbie

Colecţia Barbie este, aşa cum 
vă aşteptaţi, cea mai cerută, de‑
sigur de fetiţe. Din moment ce 
păpuşa a creat în jurul ei un mic 
univers – casă, grădină, muzică, 
film, haine şi accesorii, prietene, 
şi chiar un partener pe măsură, 
nici nu e de mirare. Pe locul al 
doilea în topul preferinţelor se 
clasează „Bee Movie”, o comedie 
care răstoarnă tot ceea ce ştiaţi 
şi gândeaţi despre albine. Unde 
mai pui că filmul beneficiază de 
o voce de mare talent, celebrul 
Jerry Seinfeld. Ratatouille, marele 
maestru al bucătăriei din neamul 
şobolanilor, a intrat şi el în topul 
celor mai vizionate filme.  

Forţa desenelor clasice

Clasicele desene create de  
Walt Disney domină de ani de 
zile topurile preferinţelor copiilor, 
fie ei şi majori. „Pisicile aristocra‑
te”, „101 Dalmaţieni” şi „Cartea 
Junglei” sunt desenele de care 
nici noi nu ne săturăm. Nu se lasă 
mai prejos nici noile apariţii gen 
Shrek I, II, şi III, Surf’s up, Cars ori 
Ice Age I şi II. Ca să nu mai vorbim 
despre filmele de desene anima‑
te care sunt descărcate zilnic de 
pe net, piraţii ştiu cum şi de ce… 
Dar să nu intrăm în amănunte!

Nici căpcăunii nu mai 
sunt ce‑au fost

Căpcăunul era rău şi mânca 
oameni, cel puţin asta au re‑

ţinut copiii de acum două, 
trei decenii, din povestea 

„Jack şi vrejul de faso‑
le”. Un căpcăun urât 
şi ţâfnos, pe nume 
Shrek, care trăieşte 
într‑o mlaştină ală‑
turi de iubita lui soţie 

Fiona, face azi deliciul 
celor care îşi păstrează 
sufletul de copil. Vârsta 
din buletin nu mai con‑

tează! Cât despre mă‑
găruşul Donkey, care suferă de 
limbariţă cronică, ori despre 

dragoniţa îndrăgostită de el ce 
să mai spunem? Ah, da, că în 
2010 o să vedem „Puss in Boots”, 
Motanul încălţat care, sătul să fie 
doar personaj în Shrek, va porni 
în propria aventură. Desigur ştiţi 
că umează şi Shrek 4. 

Frig!

Cenuşăreasa, Popeye, Donald, Oblio, Cruela, Azorel şi Mihaela, Lolek şi Bolek, 
iepuraşul sovietic care protesta „no zaieţ, no pagadi!”, Tom şi Jerry sau cio‑
cănitoarea Woody... Cât de preţioase erau cele cinci minute, cât dura „Gala 

desenului animat” din „Albumul duminical”! Cei care au copilărit înainte de ’89 îşi 
aduc aminte, cu siguranţă, că aceştia erau eroii desenelor animate cu care au crescut. 
Astăzi, pruncii au la dispoziţie câteva canale de desene animate, iar DVD‑urile cu fil‑
me animate sunt la discreţie. „Cenuşăreasa”, „Albă ca Zăpada”, „Frumoasa şi bestia”, 
„Pisicile aristocrate” şi celelalte superbe desene ale lui Disney şi‑au menţinut poziţi‑

ile în topuri alături de tot soiul de roboţi, lasere şi personaje demne de secolul 
vitezei. Unii protagonişti ai desenelor celebre de azi nu mai seamănă, însă, cu 
cei care făceau furori în rândul puştimii de acum 20 – 25 de ani. Haideţi să ve‑

dem însă cine sunt şi cum arată vedetele desenelor animate la modă.   
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Dacă aveţi întrebări 
sau propuneri pentru 

oricare dintre paginile 
noastre le aşteptăm 
pe adresa de e‑mail 

teodora_miron@yahoo.com
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Cum să fie? Cea mai bună soluţie când începi amenajarea ca‑
merei copilului este să te gândeşti cum va fi folosită mai mult şi 
de abia apoi să începi să îţi imaginezi cum va arăta. Va fi un sim‑
plu dormitor, dormitor şi loc de joacă sau loc de studiu în acelaşi 
timp? Toate aceste activităţi vor reprezenta date de pornire în de‑
ciziile ce vor fi luate.

Tema preferată. Există două alternative majore în decora‑
re: prima, mai ”scenografică”, iar a doua mai simplă, dar foarte 
amuzantă. Varianta scenografică constă în alegerea unei teme 
preferate ‑ un personaj de desene animate, un cadru speci‑
fic basmului preferat etc. ‑ nu trebuie ales neapărat personajul 
principal al ultimului film pentru copii, apărut în cinematografe, 
deoarece, cu timpul, acest element ”de modă” se depreciază. 
Distractiv. A doua variantă, cea simplă, în care obiectele de mo‑
bilier amuzante (transformate poate în jucării la o scară mai mare) 
dau viaţă între gului spaţiu, stimulând imaginaţia copilului şi prin 
aceasta, dezvoltându‑i creativitatea. Un aport important îl au cu‑
lorile care se recomandă să fie vesele şi chiar variate. Cadrul de‑
vine neutru, obiectele în sine devin atractive şi au un rol prepon‑
derent în decorare. Astfel, obiectele de mic mobilier, dincolo de 
latura practică, devin obiecte decorative în sine, adevărate jucării 
amuzante. De exemplu, un scaun poate avea forma unui animal.

Pardoseala. În cazul în care camera copilului este şi loc de 
joacă, o atenţie deosebită trebuie acordată pardoselii, mai ales 
în cazul în care copiii sunt dedicaţi diverselor meşteşuguri. De‑a 
lungul timpului, nenumăraţi copii s‑au jucat pe pardoseală de 
lemn, dar alegerea mai potrivită ar fi cea a unui material puţin 
mai moale, precum mocheta sau cauciucul în culori vesele, spe‑
ciale pentru copii.

Camera copilului 
Oglinda 
personalităţii lui 

De ce se numeşte 
camera copilului? 
Pentru că încă din 

momentul în care vine acasă, 
bebeluşul trebuie să aibă uni‑
versul lui, în care va creşte fru‑
mos şi sănătos. Acolo, în came‑
ra lui, el va fi protejat de frig, 
de căldură, de zgomote, de 
tot ceea ce l‑ar putea deranja. 
Camera copilului nu va fi un 
loc în care copilul va fi izolat 
de lume, va fi pedepsit “treci 
în camera ta!”, ci un loc în care 
se poate refugia, îşi poate găsi 
liniştea, îşi poate da frâu liber 
pasiunilor şi mai ales felului 
de a fi. Dacă intrăm în camera 
unui copil putem spune de la 
prima vedere cum este acel 
copil. El poate fi un copil dez‑
ordonat ‑ jucării lăsate peste 
tot pentru a avea acces la ele, 
poate fi un copil pasionat de 
tehnică – maşinuţe sau trenu‑
leţe demontate în primele 3 
ore de când le primeşte, poate 
dovedi interes pentru muzică 
‑ jucăriile muzicale fiind cele 
favorite sau pentru desen, lasă 
totul pentru a mâzgăli ceva. 
Poate fi interesat de istorie ‑ tot 
felul de dinozauri sau poveşti 
cu regi şi faraoni. Grija pentru 
formarea respectului faţă de 
curăţenie, de ordine începe 
prin implicarea copilului încă 
de mic în strângerea jucăriilor, 
care trebuie să aibă locul lor, 
în cutie sau coş, în amenajarea 
interiorului camerei sale. 

De asemenea, periodic, ju‑
căriile sunt selectate, însă îm‑
preună cu copilul, pentru că 
se poate ca el să aibă jucării 
favorite şi atunci când părinţii, 
obsedaţi de curăţenie, vor să 
arunce chiar păpuşa sau maşi‑
nuţa favorită, copilul va suferi. 

Pe măsură ce copilul creş‑
te, începe “lupta“ cu hainele 
lăsate peste tot, aruncate în 
dulap de‑a valma sau lăsate pe 
scaune. Este o etapă care tre‑
ce, chiar dacă ne deranjează. 
Copilul obişnuit cu haine cura‑
te şi călcate poate fi pedepsit 
discret, lăsându‑l să se îmbra‑
ce cu hainele şifonate sau mur‑
dare pe care el nu le îngrijeşte. 
Şi veţi vedea că nu îi place şi va 
începe să aibă grijă de hainele 
lui. Camera copilului trebuie 
respectată de părinţi. Chiar 
dacă doriţi să faceţi “curăţe‑
nie”  în spaţiul care aparţine 
urmaşului, dezordinea este 
una, curăţenia este altceva. 
Bineînţeles că o cameră trebu‑
ie să fie curată şi ordonată, însă 
nu vă aşteptaţi la o cameră de 
vitrină, pentru că ea poartă 
marca personalităţii copilului 
vostru!

Sfaturi
Igiena mai presus 
de toate

La capitolul modă pentru 
copii nu se pot da indica‑
ţii pentru a preîntâmpina 

eventuale greşeli în materie de 
gust, dar se poate discuta despre 
regulile de igienă, ţinând seama 
de particularităţile organismului 
copilului. Iată câteva sfaturi pen‑
tru părinţi, în materie de hăinuţe 
şi de lenjerie pentru patul micu‑
ţului. Dacă, sub hainele albe, co‑
pilul poartă lenjerie de culoare 
mai închisă, de asemenea lejeră, 
se asigură o ventilaţie mai bună şi 
o îndepărtare mai rapidă a aerului 
încălzit şi umezit de soare.

Îmbrăcămintea trebuie croită 
la dimensiunile copiilor, mai bine 
cusută cu rezerve mai mari.

Pielea copiilor este subţire şi 
delicată, de aceea ţesăturile tre‑
buie să fie  moi, uşoare, din fibre 
naturale care să se poată spăla 
uşor. Tăieturile hainelor sau len‑
jeriei trebuie făcute ”în afară” şi 
nu înspre pielea copilului pentru 
a nu‑i produce rosături. Se exclud 
categoric jartierele şi în parte 
elasticul de la pantaloni în drep‑
tul mijlocului, sub genunchi sau 
la mâneci. Grijă deosebită trebuie 
acordată încălţămintei. Pantofii 
prea mici deformează mersul, iar 
cu cei prea mari mersul devine 
obositor şi adeseori se produc 
rosături dureroase. Lenjeria de 
corp se confecţionează din ţe‑
sături uşor de spălat şi în acelaşi 
timp higroscopice.  Lenjeria de 
noapte trebuie să fie uşoară şi să 
încălzească uniform corpul. Cea 
mai potrivită este cămaşa lun‑
gă, lejeră, cu mâneci. Lenjeria de 
pat trebuie să fie obligatoriu din 
bumbac sau din in. Deoarece len‑
jeria de pat constituie un element 
de primă importanţă în păstrarea 
sănătăţii copilului, ea trebuie în‑
treţinută cu deosebită grijă. Este 
obligatorie schimbarea la 2‑3 zile 
a lenjeriei. Obligatoriu, zilnic se 
schimbă ciorapii.

Aerisirea zilnică a lenjeriei cât 
şi a hainelor. După câteva ore de 
stat la soare, bacteriile dispar. 
Hainele se curăţă apoi cu peria 
sau cu aspiratorul.

Lenjeria de pat nu se apretează, 
deoarece devine astfel imperme‑
abilă pentru aer şi vaporii de apă. 
Culoarea, ca şi desenele imprime‑
urilor sunt de o covârşitoare im‑
portanţă pentru copii, exercitând 
o influenţă directă asupra lor.

Soluţii pentru cei mici

Dormitorul, 
în continuă 
schimbare...

Moda pentru copii

Hăinuţe 
sofisticate 
şi trendy

Mobilierul. Se găsesc multe obiecte de mobilier speci‑
al create pentru copii. Mulţi părinţi optează pentru adap‑
tarea mobilierului obişnuit pentru adulţi camerei copilului. 
Un dulap sau un raft de cărţi aduse dintr‑o altă încăpere 
a locuinţei sau cumpărate noi pot fi împrospătate cu un 
strat nou de vopsea în culori vesele, dacă nu aveţi posibili‑
tatea achiziţionării unui mobilier special.

Pereţii. În amenajarea camerei copilului, cuvântul‑che‑
ie este ”flexibilitate”. Gusturile copiilor sunt într‑o continuă 
schimbare, de aceea nu este recomandat să investeşti în‑
tr‑un tapet costisitor. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul 
culorilor. În cazul variantei scenografice, cu greu te vei 
abţine ca încăperea să nu devină suportul unor fresce ce 
ilustrează tema aleasă.

Locul de studiu. La fel cum şi ţie, ca părinte, îţi este 
comod să ai un loc de lucru amenajat în casă, pentru mo‑
mentele când lucrezi acasă, şi copiii au nevoie de un loc 
amenajat pentru pregătirea temelor. Astfel, trebuie aran‑
jat un loc destinat exclusiv studiului, cu o lumină favora‑
bilă pentru citit şi scris şi cu un scaun confortabil care ofe‑
ră un bun sprijin spatelui. Desigur, pregătirea temelor se 
poate face şi pe masa din bucătărie, numai că amenajarea 
unui loc destinat studiului, situat în camera copilului, este 
o bună modalitate de a forma deprinderea de a lua studiul 
în serios. Aşadar, investeşte într‑un birou pentru copii!

În loc de concluzie: Tratează amenajarea camerei co‑
pilului ca pe orice altă cameră din locuinţă, dar nu uita că 
persoana pentru care decorezi îşi va schimba gusturile. 
Soluţia este flexibilitatea; cu cât vei depune mai mult efort 
în asortarea obiectelor cu tema aleasă, cu atât mai mult 
vei avea de lucru în a schimba.

Se apropie cu paşi repezi sezonul estival. Nu nu‑
mai adulţii sunt în prim planul modei, ci şi cei 
mici. În acest an se remarcă o tendinţă clară că‑

tre folosirea aplicaţiilor şi a accesoriilor nostime. Detaliile 
contează. Astăzi echipele de designeri au stilişti talentaţi 
care se ocupă de crearea hainelor pentru cei mici. Este 
o adevărată industrie. Respectând tendinţele interna‑
ţionale, ei adaptează cu fantezie ideile pentru cei mici.  
În ultimele decenii, copiii au evoluat mult, de aceea veş‑
mintele ţin pasul cu schimbările din viaţa lor. Multe dintre 
elementele prezente în moda pentru copii sunt împrumu‑
tate din moda adulţilor. Alegeţi ce‑i mai bun pentru copi‑
ii voştri. Nu faceţi rabat de la calitate. Căutaţi haine cu o 
croială deosebită, un design special, accesorii elaborate, 
imprimeuri atent selecţionate. Copiii sunt încântaţi când 
pe hăinuţele lor sunt serigrafiate sau au brodate diferite 
litere, cifre, simboluri, desene, eroi îndrăgiţi. 

Ce i se potriveşte unui bebe 
drăgălaş? 

Cele mai atrăgătoare modele. De fapt, 
pentru toţi copiii cu vârste cuprinse între 
0‑2 ani hainele trebuie să fie viu colorate şi 
puternic împodobite. Fundiţe, noduri, flori, 
inimioare. Gama cromatică este dominată 
de tonuri calde de alb, roz şi bleu, simboluri 

ale gingăşiei şi purităţii. Alegeţi numai ţe‑
sături fine, de calitate, fiindcă pielea be‑

beluşului trebuie protejată. 
Colecţiile sport sunt şi cele mai 

practice. Copiii vor să se joace, să se 
simtă comod în hainele lor, să aibă leje‑

ritate în mişcare.  Nu lipseşte stilul romantic care aduce în prim‑plan 
florile atât în imprimeurile ţesăturilor, cât şi în aplicaţiile de pe gulere, 
buzunare, mâneci, pălării, şosete, tricouri. 

Categoria fashion
Hăinuţele pentru copii 

cu vârsta cuprinsă între 
2‑14 ani pot fi trecute cu 
brio în categoria fashion. 
Fetiţele pot alege mo‑
dele sofisticate şi trendy, 
în timp ce băieţii arată 
super‑cool îmbrăcaţi cu 
diferite piese din jeans.  
Mizaţi pe jocurile de 

forme şi culori. Lăsaţi 
ţesăturile să intre şi 
ele în acest cerc al 

distracţiei cu mul‑
te buline, flori, 

dungi orizon‑
tale sau ver‑
ticale, piese 
suprapuse. 
În această 
vară veţi 

întâlni, ca şi 
anul trecut, velu‑

rul, reiatul, jean‑
sul, bumbacul, 
jerseul, trico‑
tul. Numeroase 
teme abordează 
gama luminoasă 
de culori plină 
de oranj, fucsia, 
roşu, vernil. 

Tema de inspiraţie indiană prezintă 
multe funde, volane şi eşarfe. În sezonul 
estival şi temele marine sunt în vogă. 
Tandemul alb‑albastru cu toate tonurile 
moi, de la bleu la bleumarin, îi transformă 
pe cei mici în cele mai simpatice persoa‑
ne. Stilul bicolor apare şi în alte variante 
pentru plajă, de exemplu turcoaz, gal‑
ben, oranj, bej, albastru. În aceleaşi to‑

nuri marine pot fi şi costumele de baie, 
întregi sau formate din două piese croite 
din ţesături imprimate cu buline sau flori.  
Moda pentru copii oferă numeroase solu‑
ţii atât pentru mofturoşi, cât şi pentru cei 
cuminţi. 

Important este să stabiliţi ce stil i se po‑
triveşte cel mai bine personalităţii copilu‑
lui vostru.

Colecţia rustic şi tema folclori‑
că variază de la roz la prun şi violet 
fiind particularizată cu flori, caro‑
uri, pliuri.
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Doi prieteni trăiesc într‑un balcon 
oarecare, dintr‑un bloc oarecare, 
dar nu de pe o stradă oarecare, ci 

de pe strada Lebedei. Cel mai mult iubesc 
soarele. Locul lor de joacă preferat este un 
acvariu cu pereţii bleu. Sunt două broscuţe 
ţestoase care nu au, fiecare, carapacea mai 
mare decât o linguriţă sau decât un căpăcel 
de suspensie gradat de antibiotic  al cărui 
conţinut  îl bei atunci când îngheţata s‑a 
supărat pe tine şi  ţi‑a colorat gâtul în roşu, nu 
că mi‑ar face plăcere să îmi aduc aminte, dar 

decât o injecţie... Dar să revenim la prietenii  
noştri: stau toată ziua la soare şi îi folosesc 
razele pe post de combustibil. Cum adică? 
Păi, când se încălzeşte afară, încep să dea 
din lăbuţe de parcă ar merge pe o bicicletă 
imaginară, folosind apa pe post de pistă fără 
să obosească, toată ziua, nu ca mine, după 
două ture de bloc limba mea este aproape 
cât a lui Lupi, câinele nostru, când primeşte 
un os de o dimensiune impresionantă. 
Căpăcel, când şi‑a ales ca locuinţă balconul 
nostru,  în prima zi, a zăbovit mai mult lângă 

ghivecele cu flori, apoi s‑a hotărât să plece în 
plimbare aşa încât am pierdut‑o din vedere 
ca să nu zic ,,de‑adevăratelea’’ opt luni, până 
când cineva care a venit în vizită, admirând 
florile, a spus: „Uite, o broscuţă ţestoasă în 
ghiveci!’’. În primele zile după dispariţie am 
căutat‑o cu încăpăţânare întrucât uitase să îşi 
ia pacheţelul pentru picnic, dar fără rezultat. 
Aşa încât, când am găsit‑o, după atâta vreme, 
am evitat să o întrebăm ce a făcut în acest 
timp. Nu suntem chiar atât de indiscreţi. Mai 
târziu a apărut şi Linguriţă. Prima oară l‑am 
zărit într‑o vitrină, numărând trecătorii din 
lipsă de ocupaţie. A vrut să mă adauge şi pe 
mine la numărătoarea lui, până când a văzut 
că sunt în stare să port un dialog civilizat şi nu 
neapărat despre vreme cu o broscuţă atât de 
drăguţă ca el şi a hotărât că putem rămâne 
prieteni pe viaţă. Întâlnirea dintre cele două 
broscuţe a fost emoţionantă. Căpăcel i‑a ce‑
dat lui Linguriţă o parte din piatra pe care se 
usca la soare. Apoi au făcut schimb de impre‑
sii. Papagalul Coco de la etajul IV s‑a hotărât 
să plece în vacanţa mare în vizită în salcâmul 
de vizavi, iar câinele Lupi a devenit foarte 
civilizat fiind capabil să răspundă la salut cu 
două interjecţii: hau, hau.

Şi acum ar trebui să scriu o încheiere, dar 
cred că am pierdut‑o undeva într‑o poveste 
fără sfârşit despre trei prieteni, pentru că, fără 
falsă modestie, mă înscriu în numeral.

Aceste rânduri sunt dedicate celor care 
nu mă lasă să uit să cred în poveşti: Codruţ, 
Stefănuţ, Măriuca, Elena, Dănuţa, Diana, 
Roxana –Andreea, Marius, Andreea, Matei, 
Paul, Robert Mare, Robert Mic, Ancuţa, pen‑
tru gaşca din clasa a V‑D inclusiv Victor, de la 
Şcoala Generală Nr.11 şi pentru toţi cei care 
încă mai cred în basme, fie ei oameni aşa zis 
,,mari’’ sau aşa zis ,,mici’’.

Dana Capotă
Foto: Răzvan Sburlan

Au trecut peste noi clipe 
şi ne‑au dominat până 
la ultima răsuflare. Te 

trezeşti înlănţuit între cozi şi 
timpi morţi. Ai pretenţii de ideal 
răsfrânt în ceea ce te înconjoară 
şi din cauza ta, pentru simplul 
fapt că ai cutezat să vezi firescul 
în tipare putrede nu ai să guşti 
decât dulce‑amar. Dulce este 
zâmbetul unei vânzătoare plicti‑
site de program şi profesionalism 
şi amar este rezultatul servirii ei. 
Şi secundă de secundă te stro‑
peşti cu mitocănie şi nici că ai să 
mai dai peste onoare ori ajutor 
dezinvolt.

 Ei şi ce dacă o doamnă a ră‑
mas în intersecţie şi nu poate să 
îşi urnească maşina. Te încurcă 
şi pe tine, şi pe alţii, dar nici tu şi 

nici cei din jur nu mai găsiţi pa‑
gina cu bune maniere. Poate că 
a fost omisă din start de către 
editura trecerii fără de rost peste 
trupuri mergătoare.

Privesc stropii de ploaie alini‑
aţi pe cabluri din dreptul feres‑
trei şi azi nu mai merg să alerg pe 
un ţărm care va fi din ce în ce mai 
sufocat la răsărit de soare.

 Sunt zile în care cei de lângă 
noi se înhamă cu un curaj teri‑
bil în a milita pentru viaţă şi nu 
în ultimă instanţă pentru pace. 
Sună pompos, dar câţi dintre noi 
ar avea curajul să pedaleze prin 
zone de război şi chinuite de foa‑
mete...

Visul acelor oameni este ma‑
terializat în linişte şi hrană... iar 
noi am uitat a le preţui şi, ceea ce 

este şi mai rău, am uitat a le iden‑
tifica în noi...

Azi nu alerg pe ţărmul meu ori 
al tău. Cu mintea şi trupul sunt şi 
eu în marşul celor care au curajul 

de a scrie, a lupta şi a dărui viaţă 
pentru viaţă.

Cătălin Zisu 

Uimiri
Parte din noi

E parte din noi tot ce ţi‑e greu 
să înţelegi, întrebări, răspun‑
suri. E parte din dezechilibrul 

nostru tăcerea, lovitura privirilor. Mă 
frământă ideea că nu pot fi eu şi că 
am uitat cine sunt. Ziua de ieri e mai 
nesigură decât miezul existenţei de 
mâine. Mi‑aş dori să înţelegi când 
ţi‑aş spune că azi e o simplă zi, că 
toate încep aşa şi că în adâncul ne‑
buniei noastre o modelăm în două 
palme ciudat de nebune, o ştergem 
de toată simplitatea ei şi o transfor‑
măm până la sfârşit în ceea ce sun‑
tem noi... trişti sau plini de zâmbet. 
Îmi spun mereu că fiecare pas îşi are 
sensul lui, că oamenii nu sunt decât 
rezultatul viselor lor, zilei lor simple. 
Oamenii devin absenţi, pierduţi în 
propriul lor pas, înconjuraţi de visele 
altora, dezamăgiţi de visele proprii. 
Riscăm să devenim ceea ce nu sun‑
tem, riscăm să ne trezim în realitatea 
celorlalţi, riscăm să uităm ce ne face 
fericiţi. Şi toate aceste stângăcii fac 
parte din noi…

Sunt zâmbete pentru care aş uita 
să plâng, paşi pentru care aş uita să 
mă opresc, victorii pentru care aş 
uita să cedez, dimineţi pentru care 
aş uita ziua de ieri, iubire pentru 
care aş uita să urăsc. Există ceva ce 
ne face să păstrăm în noi visele de 
ieri, ceva ce ne face să izbucnim în‑
tr‑un zâmbet simplu, există ceva ce 
ne dă putere atunci când uităm cine 
suntem. Şi acestea fac parte din noi.

Adina Coşeru 

Azi… 
Îndrăzneşte!

Suflete… ce faci azi? Hai, des‑
chide ochii, priveşte dincolo 
de ziua de ieri. Hai să iubeşti 

cerul care te aşteaptă timid dincolo 
de braţele tale. Deschide‑ţi palma şi 
atinge‑ţi chipul, dă‑i voie gândului 
tău să prindă aripi, să atingă col‑
ţul lui de cer, miezul său de iubire. 
Dă‑ţi voie să îndrăzneşti, să‑ţi pro‑
pui să faci azi tot ce ieri ai ezitat să 
speri că poţi. Desenează‑ţi chipul în 
pumnul apei, iubeşte fără să întrebi 
de ce, aleargă şi opreşte‑te pentru a 
îndrăzni din nou să continui. Totul 
înseamnă doar Azi, totul stă într‑o 
clipire, într‑o secundă consumată de 
un zâmbet. Priveşte‑te... poţi zâmbi? 
Totul stă în a îndrăzni să zâmbeşti. 

Loveşte cu privirea soarele şi la‑
să‑i razele să cadă peste paşii tăi, 
ascunde‑te printre visele tale apoi 
îndrăzneşte să mergi înainte, doar 
înainte, ca un învingător într‑o nouă 
zi. Speranţa de azi va câştiga ziua de 
mâine. Ai nevoie de tine mai mult 
decât ai avut ieri, fii alături de tine 
atunci când simţi că te prăbuşeşti 
şi îndeamnă‑te mereu să zâmbeşti, 
îndrăzneşte să priveşti mereu îna‑
inte. Hai, priveşte afară, ia în braţe 
ziua asta nerăbdătoare, fii tu însuţi 
parte din ea, adună fiecare gând al 
universului pierdut pe străzile tale. 
Îndrăzneşte...

Şi totuşi… azi... ce faci azi?

Prieteni

Căpăcel şi Linguriţă

Clipe

Viaţă pentru viaţă
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Ştiri de weekend

      Tranzit
prinadolescenþã

Angela Ribinciuc
angelaribinciuc@yahoo.com

Dascălii noştri

Profesorul 
Tache Avramescu

Despre colegi şi prieteni 

Familia înv. Maria şi Tache Avramescu (stânga) şi familia 
înv. Costin Corciovă (care a devenit director al Şcolii Primare de 

Băieţi din Cudalbi, după plecarea lui tata la Galaţi) ‑ dreapta

Vedem…

Balul 
absolvenţilor 

Filmul va avea premiera în ci‑
nematografele româneşti pe 
6 iunie. 

“Balul absolvenţilor/ Prom Night” 
este un thriller cu accente horror, 
despre balul de coşmar al adolescen‑
tei Donna Keppel, care este urmărită 
de un psihopat, în regia lui Nelson 
McCormick. 

Noaptea la care visează fiecare 
absolventă de liceu se transformă 
din magie în coşmar pentru Donna 
Keppel (Brittany Snow), atunci când 
psihopatul care‑i omorâse familia 
scapă din închisoare şi vrea să o uci‑
dă. 

Donna e unica supravieţuitoare 
a unui multiplu asasinat comis de 
Richard Fenton (Jonathan Schaech), 
un profesor obsedat de adolescen‑
tă. 

După ce părinţii Donnei obţinu‑
seră un ordin judecătoresc de inter‑
dicţie, Fenton pătrunde în casă şi îi 
omoară. În urma mărturiei depuse 
de Donna, Fenton este închis într‑un 
azil de maximă securitate pentru cri‑
minali. 

Citim…
Cartea 
pentru copii 

”Circul Fantasia

M.P.: Cuvinte frumoase, aprecieri 
a primit tata de la oameni de cultură, 
compozitori, scriitori, dar mai puţine 
de la oamenii de şcoală. Simplu şi fru‑
mos, îl recomandă la venirea în Galaţi, 
în 1947, dl învăţător Costin Corciovă 
care a rămas în urma tatei, director al 
Şcolii de Băieţi‑Cudalbi: “Munca de‑
pusă de dl Tache Avramescu în toate 
domeniile  este cunoscută tuturor, nu 
numai celor din Cudalbi cu care a fost 
în contact direct, ci şi celor din satele 
vecine….” Rar om care să depună o aşa 
muncă de ridicare a satului încredinţat 
pentru ridicarea prestigiului învăţăto‑
resc, ca domnul Tache Avramescu.

O altă recunoaştere, mai bine zis o 
ofertă i‑a făcut tatei în 1938, Ministerul 
Educaţiei Naţionale. Iată ce‑i comuni‑
ca tatei, Revizoratul şcolar al jude‑
ţului Covurlui: “Domnule învăţător, 
am onoarea a vă face cunoscut ca 
Onor Ministerul Educaţiei Naţionale 

cu Ordinul nr.174424.1938, comuni‑
cat Inspectoratului cu nr.27552/1938, 
vă detaşează la Ministerul Educaţiei 
Naţionale. Revizor şcolar, N. Goga”.

Tata a refuzat pentru că, zic eu, 
nu  se simţea împlinit profesional. 
Pasiunea lui a fost muzica, or la minis‑
ter numai muzică n‑ar fi făcut.

I.S.: Aşa cred şi eu, pentru că, într‑o 
corespondenţă am găsit următoarele: 
”Am izbutit adesea să materializez pe 
portative, într‑o oarecare măsură dul‑
ceaţa gândirii sonore… încerc şi eu cât 
pot să nu trec prin viaţă fără niciun fel 
de rost”.  Şi mai îmi place să cred că 
recunoaşterea râvnită de toţi dascălii 
este aceea din sufletele elevilor săi.

Cu siguranţă pe corzile inimilor 
acestora mai vibrează uneori câte un 
“la”,”sol”,”do”, şoptit cu atâta măiestrie 
şi eleganţă de Dl Profesor.

Prof. Ioana Stoian

Incognito. „Oamenii de 
lângă noi sunt poate cea mai 
importantă realizare pe care 
o puteam avea de‑a lungul 
vieţii. Prietenii noştri sunt cei 
care ne adaugă amintirilor 
cea mai frumoasă amprentă 
personală şi sunt cei în care ne 
regăsim atât în trecut cât şi în 
prezent. Se spune că cea mai 
frumoasă perioadă din viaţă 
e liceul. Eu cred că cea mai 
frumoasă perioadă din viaţă 
este reprezentată de grupul 
cu care ieşi în pauze, grupul pe 
care‑l chemi la cancelarie să te 
susţină, grupul cu care te duci 
la cafea ori de câte ori prinzi 
ocazia. Ei sunt colegii, priete‑
nii şi cei care de‑a lungul vieţii 
ne vor face pe toţi să zâmbim 
pentru că am avut ocazia să‑i 
avem lângă noi. Rămas bun, 
dragi colegi şi iubiţi părtaşi la 
tot ceea ce însemn!”.

Ana. „Când vine vorba de timpul petrecut 
alături de oamenii cu care trebuie să împarţi 
biroul, sarcinile, aerul, tensiunile şi destul de 
multe alte lucruri este foarte important să 
ai colegi buni. Cum însă până acum nu s‑au 
stabilit parametrii ideali ai colegilor, judecăm 
fiecare după propriile valori, după simpatii, 
după gradul de popularitate… Îi judecăm, 
pur şi simplu! Este o vorbă care spune că 
nu ne putem alege părinţii, însă trebuie să 
le acordăm respectul cuvenit. De cele mai 
multe ori nu avem nici puterea necesară să 

ni‑i alegem pe cei alături de care să lucrăm ‑ 
deşi, teoretic măcar, am avea libertatea să o 
facem ‑ aşa că nu ne rămâne decât să‑i apre‑
ciem pentru calităţile lor şi să fim noi înşine 
un posibil model al celui mai bun coleg. Iar 
dacă până la urmă nu ne ridică nimeni sta‑
tuia aia pe seama căreia tot glumesc priet‑
enii, rămânem măcar cu iluzia că am fost 
nominalizaţi să‑i servim drept model celui 
care o va ridica odată şi‑odată”.      

Dani. „Pe colegii de muncă i‑am iubit şi 
o să le mulţumesc în fiecare clipă pentru 
tot ce au făcut pentru mine. Pentru evoluţia 

mea, până la urmă. 
La colegii de şcoală 
am ţinut foarte mult. 
Mult, mult. Am vrut să 
fac multe lucruri bune 
în şcoală, nu am pu‑
tut pentru că nu prea 
m‑au ajutat, dar eu tot 
am ţinut la ei. Cum să 
nu ţii la ei când îţi pe‑
treceai  şase ore din 
viaţă alături de ei, când 
jucai whist încontinuu, 
când tu munceai o 
noapte la un proiect şi 
ei ţi‑l furau din bancă 
şi dacă aveai norocul 
să nu te asculte şi îi 
asculta pe ei, aveai 
marea surpriză să vezi 
proiectul  muncit de 
tine prezentat de ei. 
Dar nu aveai cum să te 
superi că te pupau şi se 
duceau, eventual, să‑ţi 

cumpere şi pachet. Din păcate nu am mai 
ţinut legătura cu niciunul. Asta e trist. Dar 
mi‑aduc aminte cu drag de perioada liceului, 
cu toate că  mă enervez când mă gândesc că 
puteam să realizez mult mai multe lucruri”. 

Le mulţumesc celor ce mi‑au scris. Pentru 
că vine 1 iunie aş vrea să vorbim despre copi‑
lul din noi. Cum facem să nu ne pierdem pu‑
terea de a ne juca, de a visa şi de a ne bucura 
de fiecare lucru mărunt dar care dă farmec 
zilelor noastre? 

Cartea pentru copii “Circul 
Fantasia”, de Margaret Mahy, a fost 
lansată de Editura Corint, în cadrul 
colecţiei “Corint Junior”. Cartea 
spune o poveste ce are loc într‑un 
timp nu foarte îndepărtat, când un 
pitoresc grup de călători străbătea 
o lume pustiită, postapocaliptică. 
Grupul era format din magicieni, 
clovni şi trapezişti de la Fantasia 
lui Maddigan, ce tămăduiau lumea 
cu minunile şi râsetele lor. Garland 
Maddigan, fiica în vârstă de doi‑
sprezece ani a lui Ferdy, maestrul de 
manej al circului, însoţeşte caravana 
Fantasiei în peregrinările sale obiş‑
nuite, însă ghinionul loveşte circul: 
sunt atacaţi de Şobolanii Drumurilor, 
iar tatăl fetei este ucis. Însă, chiar 
atunci li se alătură, pe neaşteptate, 
trei copii, care pretind că vin din vi‑
itor – dintr‑un viitor în care Fantasia 
nu şi‑a dus la bun sfârşit misiunea.
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Colţi 
de Leu

Nu s‑au stins încă ecourile ce‑
lei de‑a IX‑a Ediţii a Festivalului 
Naţional de Epigramă :„Cât e 
Buzăul de mare“ unde au fost 
prezenţi epigramişti din toată 
ţara şi de peste Prut. Cu acest 
prilej au fost lansate două con‑
cursuri:

1.Concurs naţional de epi‑
gramă cu temele: Toate‑s vechi 
şi 9 toate şi Ţinut şi spiritualitate 
buzoiană.

2.Concurs naţional de crea‑

ţie literară – carte de epigramă 
şi literatură umoristică. 

La acest din urmă concurs 
organizatorii au oferit un număr 
de 4 premii celor 28 de autori de 
carte participanţi. Din cele patru 
premii două au fost adjudecate 
de doi autori gălăţeni şi anume: 
Iulian Bostan, premiul II, pentru 
volumul de versuri Dulce‑amar 
şi Dan Căpruciu, premiu special, 
pentru cartea de proză scurtă 
umoristică Sărutul Afroditei .

Motivaţia 
organizatorilor 
 
Juriul le‑a apreciat
Calităţile aparte,
Fiind astfel motivat:
Pentru c‑au fost buni...la carte!

Purtătorul de veşti bune al 
Clubului scriitorilor umorişti gă‑
lăţeni VERVA .
                                   

Rondelul cărţii 
„Dulce‑Amar”

Scriitura lui Bostan
Are texte dulci‑amare
Ce pot fi o alinare
Pentru orice cetăţean!

Cu idei ameţitoare
Prelucrate‑n mod spontan
Scriitura lui Bostan
Are texte dulci‑amare!

Ştie orice artizan
Al catrenelor sprinţare
Şi al poantelor cu sare
Cât de dulce‑i an de an
Scriitura lui Bostan!

Mihai Enachi

Versuri cu adresă
Meteorologului Iulian Bostan
Nu lucrează sub poruncă,
N‑are parte de‑oprimare,
Dulce‑i al său loc de muncă
Unde‑a scris catrene‑amare!

Mihai Enachi

Împuşcături pentru 
un loc de parcare
Chiar în preajma unui bloc
Cu pistoalele pe‑alei
Luptă mulţi să‑mpuşte‑un loc,
Ba se‑mpuşcă… şi‑ntre ei.

Dricuri pentru motociclişti
Bubuind, precum o bombă,
Nu vrea‑n viaţă să rămână,
Pleacă demarând în trombă
Şi cu… dricul la‑ndemână.

„Oţelarii” sub bâta federaţiei
Au tot protestat în van,
Alţii‑au pâinea şi cuţitul,
Ca‑n poveste, Marius Stan
E de‑o vreme… Stan Păţitul.

A intrat cu bolidul într‑un pilon 
de pe trotuar
Crunt s‑a supărat Tănase
Şi s‑a răzbunat barbar,
Că pilonu‑i ocupase
Locul… de pe trotuar.

La Parada gay
Ne‑ntrebăm, fără tăgadă,
Curioşi cum suntem noi:
Pregăteau doar o paradă
Sau cumva… un nou război!?

Nu servim ţigări la bucată
Privind, galeş, către fată
Insistă, să‑l înţeleagă:
Dacă nu‑mi daţi o bucată,
Daţi‑mi o ţigară‑ntreagă.

Împuşcat în fund pentru o 
femeie
Se dă şmecher şi rotund
La femeile frumoase
Şi l‑a ciuruit în fund,
Tocmai unde îl mâncase.

Paul Dumitrescu dă „bobârnace 
muzelor”
Muzele retrase‑n pace
Şi ascunse‑n cucuruz
Le tratezi cu bobârnace,
Dar şi ele… cu refuz.

Constantin Cristian

Rondelul 
unui cuib
Este‑un cuib de păsărele,
Nu‑i mare, e mititel,
În grădina casei mele
Pe‑o creangă de copăcel.

Atunci când am gânduri grele
Stau şi mă uit lung la el
La cuibul de păsărele,
Nu‑i mare, e mititel.

Parcă nimeni nu‑s ca ele,
Se‑nţeleg, muncesc cu zel.
Să facă faţă la rele, 
De‑ar fi oamenii la fel
Ca‑n cuibul de păsărele!…

Ionel Jecu

‑ Ce se dă la coada aceasta, vecine? întreb 
curios nevoie mare.

‑ Scârleţi, îmi răspunde.
‑ Scârleţi!? Ce sunt scârleţii?
‑ Nu ştiu, dar se vând la preţul vechi. Un chi‑

lipir!
‑ Adevărat chilipir! Stau şi eu, zic şi mă aşez 

strategic lângă vecin.
Din spate se desprinde un găligan, care mă 

apucă de guler şi‑mi zice:
‑ De ce nu stai la rând civilizat, imbecilule?
Îmi expediază un pumn în ochiul stâng. 

Ochiul se umflă văzând cu ochii. Mă duc cu‑
minte cu vreo jumătate de kilometru mai în 
spate. În faţa mea tremură o băbuţă. O întreb 
diplomatic:

‑ Vă plac mult scârleţii?
‑ Nu‑mi plac deloc, zice ea. Îmi fac greaţă 

doar când îi văd. Îi cumpăr pentru câine.
Curiozitatea mă roade: cum arată oare scâr‑

leţii aceştia? 

‑ Sunt de Crevedia? o descos pe băbuţă.
‑ Nu, maică, sunt de Bizigheşti!
Ies din rând şi mă duc tiptil în faţă cu scopul 

de a arunca o privire informatică, cu ochiul va‑
lid, în galantar. Găliganul apare ca din pământ 
şi mă trimite la locul meu cu acelaşi pumn apli‑

cat, de această dată, în nas. Nasul se umflă, îm‑
pingând‑o pe băbuţă afară din rând. Cineva, 
din faţă, anunţă catastrofic:

‑ Nu mai sunt decât două lădiţe!
Mulţimea începe să se agite. În mine, dorin‑

ţa de a poseda un scârlete devine animalică. 
Urlu ca un apucat:

‑ Să nu se dea decât un scârlete de persoa‑
nă!

‑ Da, da! mă susţin cei din spate.
‑ Nu, nu! contraatacă cei din faţă.
Se creează o vânzoleală infernală. Sunt îm‑

pins, tras, călcat în picioare, comprimat şi, în 
sfârşit, abandonat. Scârleţii s‑au terminat. S‑a 
terminat şi paltonul meu, din care mai păstrez 
ca amintire un sfert de guler. Pantalonii au de‑
venit din lungi, scurţi, ceea ce mă întinereşte 
enorm. Plec spre casă. În uşă dau nas în nas cu 
soţia. Este plină de vânătăi şi este îmbrăcată 
doar în bikini.

‑ Am stat la coadă la scârleţi, îmi explică ea 
vinovată.

‑ La scârleţi? sar cu o rază de speranţă. Ai 
apucat?

‑ Scârleţi n‑am apucat, zice. Am apucat, în 
schimb, urechea unui individ care nu stătea la 
rând civilizat. Uite‑o!

Mihai Frunză

Demachiaj
Mereu îşi dă atâta importanţă
De zici că este cine ştie cine
Dar dacă îl întrebi ce nu‑i convine
Îşi pierde foarte mult din siguranţă.

Din şocuri foarte repede‑şi revine
Privindu‑le apoi cu aroganţă
Probabil are‑o proprie balanţă
Ce se înclină numai către sine.

La toate el găseşte un remediu
Cum să se adapteze fix la mediu.

Afirm şi astăzi cu destul regret
Văzând pe tipul acesta fără har:
E drept… „românul e născut poet”
Doar dacă naşu‑i critic literar!

Gheorghe Leu

Microbul zilei
A apărut de‑o vreme‑o nouă boală
Ce afectează mai ales bărbaţii.
Doriţi şi amănunte? Întrebaţi‑i!
Vor spune că‑s cuprinşi de ameţeală.
Că au adesea chiar şi palpitaţii.
Iar uneori angină pectorală
Şi hipertensiune‑arterială.
Sau toate la un loc plus transpiraţii.

E‑o boală ce o fac şi înţelepţii
Indiferent de vârstă şi concepţii.

Se ştie că e gravă de‑obicei
Dar nu cunosc pe nimeni că doreşte
Să ia medicamente contra ei.
E‑o boală nouă! Fotbal se numeşte!

Gheorghe Leu 

Scârleţii

La festival în ţinută de gală
] Între premianţi, Iulian Bostan şi Dan Căpruciu

Desen de Marian Şerban

Din presă 
şi din… Buzunar
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Se‑afişează 
încălzirea globală!
Unei „păsări rare“
Când e cald , frumos şi soare
Ea migrează‑n sud, la mare,
Şi revine la părinţi
Când dă soarele...cu dinţi!

Definiţie
Simplu, clar şi la obiect
Poate fi apreciat:
Oratorul e‑un subiect
Numai bun de...predicat!

Percepţia‑ncălzirii globale
Noi cei de la bloc iarna plătim
Căldura cu multe parale,
Cum s‑ar spune, la rece, simţim
Efectu‑ncălzirii...globale !

Dna Elis Râpeanu ne invită
la un concurs cu o temă 
discriminatorie
Tema‑i bună, din păcate
Pentru cei de vârsta‑a treia
Nu mai sunt recomandate:
„Calul, vinul şi femeia!“

Iulian Bostan

Este un fapt unanim recu‑
noscut că niciodată oamenii 
nu sunt mulţumiţi de banii pe 
care îi câştigă, mai ales în cazul 
în care sunt slujbaşi la stat. Şi 
atunci, ce este de făcut? Să faci 
în mod riguros economii, să te 
abţii de la orice fel de tentaţii 
care conduc la cheltuieli ori să 
încerci, cu sacrificiul  utilizării 
puţinului timp disponibil, să‑ţi 
mai cauţi încă una  sau mai mul‑
te slujbe?     

Această dilemă nu o pu‑
team depăşi, până când, o 
inspiraţie extraordinară m‑a 
făcut să ies din starea de semi‑
pauperitate în care mă aflam, 
mult râvnitele joburi fiind mai 
apropiate şi mai sigure decât 
mi‑aş fi putut închipui. Mi‑am 
amintit aşadar că, de foarte 
multă vreme, exercitam treburi 
pentru care nu eram plătit, ba 

chiar, mai mult, nici măcar nu 
mi se mulţumea pentru efec‑
tuarea lor. Aşa era, bunăoară, 
operaţia de bărbierire zilnică a 
subsemnatului, muncă obliga‑
torie, care nu îmi aducea niciun 
sfanţ. În consecinţă, am stabilit 
un tarif pentru început modest, 
după propria‑mi părere, de trei 
lei pentru fiecare operaţie,  pe 
care    mi‑i  plăteam în fiecare zi, 
ceea ce mi‑a adus un câştig su‑
plimentar faţă de leafă, pentru 
cele treizeci de zile ale lunii, de 
nouăzeci de lei, adică un spor 
de şapte la sută din  salariu.

Apoi am luat la rând şi ce‑
lelalte activităţi pentru care 
munceam şi nu primeam ni‑
mic, aşa cum ar fi dusul la piaţă, 
bătutul covoarelor sau uda‑
tul florilor ş.a., ajungând prin 
aplicarea acestei iniţiative la o 
creştere a câştigurilor de peste 
cincizeci la sută.

Soţia mea, în mod similar, pro‑
fitând de această idee sublimă 
a mea, a început să perceapă 
taxe pentru gătit, spălatul şi 
călcatul rufelor, reuşind  să mă 
depăşească substanţial în ce 
priveşte procentul de câştiguri 
suplimentare, faţă de salariul 
de bază.

Concluzionând, se observă 
că, în acest fel,  eu am devenit 
mult mai eficient decât gu‑
vernul, care nu este în stare să 
mărească salariile bugetarilor 
decât cu procente anuale mo‑
deste şi aceasta numai după 
îndelungi proteste ori chiar 
greve.

După cum se vede, datorită 
iniţiativei personale, prin apli‑
carea acestei  idei  simple şi ori‑
ginale, venitul propriu a crescut 
substanţial, familia noastră de‑
venind una prosperă.

Este drept că mai există 
câte un individ tendenţios ori 
cârcotaş, preocupat tot tim‑
pul de capra vecinului, care 
afirmă că aceasta este o simplă 
păcăleală, că aceste taxe le 
plătim de fapt din propriile 
salarii, că  etc. etc.  Pentru că, 
vedeţi dvs., invidia omului este 
mare şi chestiunea aceasta se 
aseamănă cu povestea vulpii 
care susţine că strugurii sunt 
acri pentru că nu ajunge la ei…

 Sunt sigur că dacă le‑ar fi 
venit şi lor această idee a mea, 
cei mai mulţi dintre conaţionalii 
noştri nu ar mai fi plecat să 
muncească în străinătate…

       Dan Căpruciu

Felicitare
 

    Promoţiei 1958 a Facultăţii de Mecanică din Galaţi, 
la cea de‑a 50‑a aniversare de la absolvire.

Vă felicit, e‑o veste nouă,
Veţi da acum la toţi de ştire
Că voi aţi profesat în două
Milenii de la absolvire.

Dan Căpruciu

Vine Băiatu!
‑ Tati, vreau să văd şi eu o farfurie 

zburătoare!
‑ Bine. Atunci du‑te şi zi‑i mai‑

că‑tii că nu‑i mai cumpăr rochia ace‑
ea de la Mall.

[
Ion îşi ia inima‑n dinţi şi se pre‑

zintă la o societate specializată în 
trecerea dintr‑o lume în cealaltă:

‑ Domnule, zice el, mi‑am iubit 
foarte mult soacra. Aşa că aş vrea 
să‑i fac un monument funerar deo‑
sebit! 

Interesat patronul îi aruncă ime‑
diat preţul “corect”. Ion rămâne cu 
gura căscată reuşind să mormăie:

‑ Nene, nici chiar aşa de tare n‑am 
iubit‑o!

[
În timpul războiului un italian e 

întrebat de un ochelarist de la fisc:
‑ Ce ocupaţie aveţi, domnule?
‑ Germană.
[
‑ Nu ştiu dom’le ce să mă mai fac 

cu noua mea soţie! Toată ziua stă 
cu nasul în televizor, bea, fumează, 
citeşte reviste şi gârâie ca o scroafă! 
Nimic nu face!

‑ Dar cum o cheamă pe noua ta 
soţie?

‑ Gogu.
[
‑ Cum să‑ţi spun, amicul meu 

Nae, avocatul, nu iese nici să‑l pici 
cu ceară din litera legii!

‑ Ştiu, e un om tare comod.
[
‑ Tati!
‑ Ce‑i, Sorinel?
‑ Vecinului de deasupra noastră îi 

curge apa caldă!
‑ De unde ştii tu?
‑ Se vede prin tavan.

  Ştefan Băiatu

Unui preot devenit primar
Pentru‑a face carieră
S‑a lăsat de preoţie;
Cum s‑ar spune, el preferă
Slujba de la primărie.

Ioan Toderaşcu (Vaslui)

Dimpotrivă
Să prosperi, acesta‑i ţelul,
Şi povestea nu e nouă,
Dimpotrivă, părinţelul
Le preferă pe‑amândouă.

Constantin Cristian

Un duel la... 7 zile

Nevoia de  joburi

I‑auzi una!
‑ Tu crezi că există extratereştri, 

Mitică?
‑ Da’ cum! Sunt unii care habar 

n‑au cât costă un kil de ulei, de 
brânză, de zahăr…!

[
‑ Uită‑te la el, vecine! Copilul 

ăsta nu mi‑a dat o cană cu apă în 
viaţa lui!

‑ Păi, dacă bei numai vin!
[
‑ Domnule, pe femeia aceasta 

cu care‑mi duc zilele am cunos‑
cut‑o pe internet!

‑ Sărăcuţa, cine ştie cât a “navi‑
gat” până ai găsit‑o!

[
‑ Ce‑ai zice, dragă, dacă l‑am 

supune pe soţul tău unui test de 
fidelitate?

‑ E prea riscant, mamă! Dacă 
dau greş, să vezi la ce test de rezis‑
tenţă mă pune el!

Ştefan Băiatu                                                                  

Zilnic trec pe lângă pubela de gunoi
Care zace în spatele unui bloc
Plini de griji şi nevoi alergăm şi noi
Disperaţi după acel dram de noroc

O vorbă urâtă stă scrisă pe‑un perete
Prin preajmă se joacă un înger de copil
Şi floare se face vorba pe îndelete
Şi zâmbetele vin din regnul infantil.

Ziua e cât se poate de strălucitoare
Amintiri complete trec prinse de mână
Se dezlipesc de lut obiectele solare
În raftul conjugal o altă săptămână.

La meteo se anunţă vânt şi tutun
Asupra mea nu mai port niciun ban
Am redefinit deja ce înseamnă comun
O muscă se plimbă decent pe tavan.

     Ilie  Matei
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Foileton

Desene de G. Ştefănescu

Teleleu Pupincurescu: 
Descoperirea lui Plăvan 
Academicescu şi a haitei lui de 
arheologi autorizaţi s‑ar putea să 
rescrie istoria din cele mai vechi 
timpuri şi până în cele mai înde‑
părtate locuri. Voi trimite urgent 
o echipă de filmare la faţa locu‑
lui poate mai prinde ceva din 
discursul liderului ‑schelet…

Hormonica Libidou: Pe locul 
acela ar trebui înălţat un monu‑
ment erotic pentru securitatea 
planetei, cu personaje goale, pline 
de avânt şi gata să facă schimburi 
economice reciproc avantajoase 
şi sex în toate poziţiile…

Golicel Limbriceanu: Va tre‑
bui să găsim un nume pentru ziua 
globală dedicată acestui eveni‑
ment, ceva cu eroismul gonflabil, 
cu sacrificiul în case şi cu amorul 
permanent. Ceva care să seducă 
orice privitor de la umbra lor.. Pe 
de altă parte, să fie simplu şi uşor 
de ţinut minte…

Biruinţa Vacu: Uşor de zis, 
greu de pus în operă. Trebuie să 
aduni trupul şi sufletul într‑o com‑
binaţie din care să reiasă cai verzi 

pe pereţi şi dragostea de metro‑
polă sub toate aspectele: manu‑
ală, electrică, mecanică, atomică, 
vegetală, minerală, carnivoră etc.

Moş Rinoceru: Îmi pare bine 
că avem savanţi ca Plăvan care 
umblă cu produse de necropolă 
atât de ştiinţific. Pentru voi o fi o 
fasole, şi chiar pentru lumea în‑
treagă, ce‑a reuşit Plăvan şi ai lui 
este o performanţă serioasă, dar 

din punctul meu de vedere, nu‑i 
mare lucru…

Secretarul Zărzărel: Cum pu‑
teţi spune aşa ceva?…

Pache Acrobatu: Să ştii că mă 
mir şi eu, Moş Rinoceru! Oricât de 
lovită de ebrietate e descoperirea 
lui Plăvan Academicescu, totuşi te 
ştiam un patriot cât Grancariciu şi 
nu îţi înţeleg atitudinea…

Moş Rinoceru: Zărzărele, 
Morcovele, Fredonele, Biruinţo, 
Făniţă, Orgasmo, Bordelle, 
Hormonico, copii politici şi de ra‑
hat ai democraţiei, atitudinea mea 
este foarte simplă: pe acolo unde 

Plăvan şi ai lui au săpat cu greble 
şi periuţe de dinţi ca să dezgroa‑
pe schelete, eu am trăit pe viu, am 
vorbit cu strămoşii ăia şi cu stră‑
babele respective, care, vă asigur, 
arătau cam ca voi de‑acum, dar cu 
mai puţin protocol…

Secretarul Zărzărel: Şi i‑ai cu‑
noscut pe toţi, bob cu bob?…

Moş Rinoceru: Da, Zărzărele, 
l‑am cunoscut foarte bine chiar şi 
pe cel care era pe postul tău.

Gudurel Arc‑de‑Triumf: Şi de 
ce se adunaseră aici la băutură, la 
femei şi la bărbaţi, ca noi la globă‑
lime?…

Moş Rinoceru: Sărbătoreau în‑
cheierea războaielor reci şi calde 
pe întreaga suprafaţă a planetei.

Morcovel Navetescu: Şi chiar 
reuşiseră chestia asta? Au anulat 
ei toate războaiele?…

Moş Rinoceru: Ba chiar aşa a 
fost! Au încheiat toate războaiele 
din lume! Mai rămăseseră numai 
câteva conflicte pe care le‑au nu‑
mit “lupte pentru pace” şi gata!…

Th. Parapiru

Naşterea unui sat imperialist (298)

Moş Rinoceru, 
fosila vie a Metropolei

Catrene cu gust
Turneul
Cu ansamblul nostru de folclor
Am plecat prin Turcia‑n turneu
Şi trecând strâmtoarea prin Bosfor,
M‑am simţit şi eu… în largul meu.

Meditaţie
Singurul deznodământ
Este vorba cea străbună:
Dacă nu rezişti la vânt,
Nu te arunca în furtună.

Ritual
Aglomeraţiile‑n spitale
S‑au transformat în rituale:
Speranţe  multe stau deşarte
La coadă… după moarte.

Patologică
Fata asta mândră tare
Cu fustiţă şi cercei,
E cuminte, dar se pare
Are gura mamei ei.

Exagerări
Vrând soţia să‑mi citească
O morală cum se poartă,
Neştiind ce să‑mi vorbească,
Ea… mă ceartă.

Vasile Plăcintă

Încurajare
‑ aproximativ sonet ‑
Ai plecat devreme, tinereţe,
şi m‑ai lăsat la şaizeci de ani
pradă bună fetelor isteţe
care‑mi vând şi aerul pe bani!

Aş mai vrea acum o băbăciune
să mă spele ici şi colo, rar…
când dorinţa face‑se tăciune
şi femeia pute a muştar!

Ce să zic acuş la senectute
cu ţigara stinsă în pachet? 
du‑te mai departe, tinereţe, du‑te
eu de‑aici încolo mă declar poet!

“Nu grăbi bătrâne, îmi 
şopteşte‑o fată,

bagă înc‑o mie şi mai trage‑o dată!”

Anton Stanciu

Invidia lui Messer 
Leonardo
În poza afişată la panou,
Din orice unghi zâmbeşte 

către tine,
E impozant, arată foarte bine,
Pus la cravată, în frumos sacou!

Trei gardieni, dotaţi cum 
se cuvine,

De strajă fac, precum 
la un erou,

Ca nu cumva la chipul 
din tablou,

Figura să îi facă‑un oarecine!

E candidatul nostru la ciolan,
Ce vrea să prindă patru ani de

 ros
Din rumena ciosvârtă mult 

râvnită!

Pe poza lui facută în prim plan
Şi Leonardo‑ar fi invidios,
Că nici Gioconda nu‑i la fel...

păzită!
Iulian Bostan

Pe o cracă
Într‑un parc
Stau o ţarcă
Şi un… ţarc
Croncănea
Zburlindu‑şi pana
Coţofana, dolofana
Sunete nedesluşite
Înghiţite
De sărmanul
Coţo… fanul.
Croncănea
Şi‑i da cu ciocul:

‑Arză‑te‑ar focul
De‑afurisit
Te‑am ghicit
Fir‑ar să fie
‑Mi‑a spus mie
O amică
Te ţii cu o… turturică?
Nu‑ţi mai place 
Pana mea.
Ştii ceva?
Să‑mi piei din cale
Umbli după… haimanale?
Şi‑a zburat mândra de ţarcă

Colo
Pe o altă cracă.
Rămas solo
Ca răspuns la cele toate 
Întâmplate
Ţarcul
‑Scrutând parcul‑
Nici una‑două
Şi‑a găsit o… ţarcă nouă
Într‑un pom, altundeva
                        Morala?
Nici vorbă de‑aşa ceva!

 Gheorghe Gurău

Petale de lumină...
Din cer petale de lumină curg
Se‑aştern în straturi, somnoroase
Se scaldă‑n irizări de‑amurg
Petale cu mişcări duioase

Multicolore şi cereşti
Se prind în horă languroase
E ireal să le priveşti
Şi tot atâta de frumoase

Petale noi continuă să cadă
Se prind de raze ca să‑şi facă jocul
În marea de azur se scaldă
‘Nainte să‑şi găsească locul

Se prind în horă languroase
Petale de lumină călătoare
Şi sunt atâta de frumoase
Corola razelor de soare!

Din cer petale de lumină curg!…
Gheorghe Gurău

Vasile şi iubirea
[ Femeia frumoasă trebuie 

să lupte cu neîncrederea soţu‑
lui mai mult decât cu intrigile 
duşmanilor.

[ Cu trecerea timpului, iu‑
birea devine asexuată.

[ Dragostea este o chestiu‑
ne de explozie, nu de antrena‑
ment.

[ Ideile sunt precum aman‑
tele. Trebuie agitate mai întâi.

[ Iubirea – acest filament 
al vieţii.

[ Femeile inteligente îşi 
transformă amanţii în prieteni.

[ Mă tem că de la arc volta‑
ic, iubirea a luat‑o spre opaiţ.

[ Dacă ştie să prindă mo‑
mentul potrivit, monstrul 
Quasimodo poate deveni Don 
Juan.

[Fără iubire, suntem nişte 
cadavre ambulante.

[ Simt uneori că în priviri‑
le iubitei mele există mai mult 
mister decât pe Lună.

[Romanticii – aceşti alchi‑
mişti ai iubirii.

Vasile Ghica

Epigrame 
bereştene
Unui zilier
Chiar dacă n‑are niciun ţel
Şi se exprimă în argou,
Munceşte mult, ca un erou,
Dar niciodată pentru el!

Paradoxul prostului
În viaţă se subînţelege
Că prostu‑i limitat de fel;
Atunci când nu  te înţelege
Crede că eşti mai prost ca  el!

Mihai Enachi
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Jocuri realizate de 
Gheorghe Gurău
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Soluţiile jocurilor 
apărute în ziarul 
de ieri

Triunghiul magic
ORIZONTAL şi VERTICAL (la 

fel): 1) Procedeu întrebuinţat în 
război pentru a înşela şi a surprinde 

pe inamic;  2) Acţiuni prin care cine‑
va necăjeşte sau sâcâie, plictiseşte prin 

comportament sau vorbe pe partenerul său. 
3) Rotire a unei figuri plane în jurul unei drep‑

te din planul figurii. 4) Suspendare sau atârnare a 
ceva de un cârlig sau de un cui în forma… spânzura‑

re (var.pl.) 5) Persoană care face parte din  populaţia de 
bază a Republicii Tătare (fem.). 6) La sfârşitul zilelor privind 
din ziua următoare (pop.) 7) Staţii de cale ferată. 8) Perioade 

mari de timp. 9) Mereu înainte! 10) Singură!

1 6 3 1 10 3 9

1 2 7 2 3 6 7

11 4 3 4 6 7 12

1 2 13 4 5 10 13

13 9 1 6 5 8 6

9 1 10 6 8 4 9

1 2 7 2 6 5 6

13 1 6 3 6 7 9

6 5 6 3 4 14 6

11 6 5 8 4 13 6

15 7 6 1 8 4 9

13 8 2 4 3 2 16

9 3 9 11 9 5 8

Exerciţii 
de încrucişare

Vă invităm să potriviţi în grila de faţă toate 
cuvintele de mai jos, astfel încât să rezulte o 
încrucişare corectă:

AA, AC, AM, EE, IC, NU, TC;
APĂ, ICS, ITE, LOZ, OMA, ORĂ, RÂT, ŞTI, ŢEP;
AMIN, ARIN, MATĂ, NALT,  SETE, STAT, 

TURĂ;
ETICĂ, IŢIRI, ONORA, RÂIE, SATAN;
ARŞIŢĂ, PASTOR;
EPATĂRI, LOCAŢIE, PANACEE;
COLOMBINĂ, LOCALIZAT;
ARĂTĂTOARE, COLONELESE, 

ONOMATOPEE.  
 

ORIZONTAL: 1) A se manifesta vio‑
lent după o lovitură la cap ‑ Deosebit 
de rău. 2) Intrare la abator! ‑ Umorul 
viu din opera lui Creangă. 3) Plânsul 
din mulţime în stare de… beţie! ‑ 
Urcată cu spatele în căruţă!  ‑ Notă 
acordată pentru o emisiune de po‑
mină!  4) Faptă  bună ‑ Cam cum e cu 
cel care munceşte să trăiască de azi 
pe  mâine. 5) Luat în urma unui act… 
medical ‑ A da din mâini în ritmuri de 
fanfară. 6) Un nume… bătând spre 
galben ‑ Crina în lacrimi! 7) Baia… din‑
tre ramuri! ‑ O carte scrisă la maturita‑
te!  8) Se pronunţă la o adunare într‑un 
cuvânt ‑ Prins de pescari cu un cleşte 
‑ Măsurat cu prăjina în câmp. 9) Probă 
de scris pentru cei ţinuţi sub control 

(pl.) ‑ Luat de braţ. 10) Boală de copil 
cu trecere pe roşu.

VERTICAL: 1) Îţi pune pielea la sara‑
mură (reg.) ‑ Tuns scurt! 2) Îşi face sim‑
ţită prezenţa în mod haotic ‑ Lipsit de 
conţinut. 3) A nu da de capăt la timp. 
4) Este… bun de mestecat! ‑ Uns… în 
funcţie de avere ‑ Reînscris la întoar‑
cere! 5) Gură la gură!   ‑ Un fel de‑a  fi 
ca peştele în apă. 6) Se‑aude  din gură 
de porc în mod repetat ‑ A face vânt 
în casă. 7) A rupt‑o definitiv cu alian‑
ţa… DA ‑ Mediu de cultură… la ţară. 
8) Cuib de bibilică! ‑ Se bat pentru o 
porţie de peşte (sing.) ‑ Un dar din ve‑
cini! 9) “Cucerită” de măria sa Troian. 
10) A lucra pe fir ‑ Păstrează restul de 
la mort.

Domenii
Dibaci

Bo
ro

bo
aţ

e

Înlocuind numerele cu litere 
corespunzătoare se  vor afla pe 
spaţiul marcat prin raster, citind 
din colţul stânga‑sus, o noţiune 
matematică definind proprieta‑
tea unor puncte de a se afla pe o 
aceeaşi dreaptă, iar pe orizonta‑
lă alţi termeni matematici.

Abil
Evidenţiat

Domol
Mic de sta‑
tură

Staţie CFR
Fortăreaţă

Întrebare 
Sigur

Roşu de câmp
Ţipăt

Loc de plimbare
Intrarea în 
Capitală!

Parul din vie
Despărţit

Arestare
Scrisorică

Realizare în 
trepte
Clasament

Prăjituri cu 
fructe
A boteza

Scai!!
Omul de la 
munte

Cuţitul mă‑
celarului

Biberon
Vineţiu

Lichefiat
Martiri

Se întinde 
de foame

Riduri
A  cunoaşte

Dorinţă arză‑
toare
Epocă

Bărbierit
A  bate în cuie

Roşii…coapte
Caut! 

Nereuşit
Gene!

Parte din 
organism

Sărită la 
cap!

Apărut pe 
moment

Material de 
umplutură

Cadou

Soluţiile jocurilor de 
ieri:

GONG: ORIZONTAL: 
HARABABURI, 
ABONAMENTE, BOL, 
LASI, F, ILAR, GT, AT, TI, 
EMISARI, U, CAUTER, 
N, DAR, COLEA, IDIS, 
ALIBI, NA, OARECAT, 
EMISFERICA.

ASPECTE: 
ORIZONTAL: P, C, A, 
NAPASTA, SISTAT, U, 
ACETIC, ARATURI, AP, 
STUPI, UTA, VIE, ATONIC, 
TUNSORI, A, DO, E, 
RATAT, ARACI, ALO, 
AROMA, ATAS, ED, PETICI.

Ar
hi

va
 "V

.L
."
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