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Publicaţie ce beneficiază de rezultate de audienţă 
conform Studiului naţional de audienţă  măsurate 
în perioada iulie 2007 ‑ iulie 2008
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”Fructul pe care l‑aţi mâncat azi 
nu‑l veţi mai mânca niciodată.”

Constantin Noica
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Astăzi

Claudiu Brânzan, 
uns prefect

Astăzi, în prezenţa 
ministrului Administraţiei şi 
Internelor, Dan Nica, Claudiu 
Brânzan va fi învestit oficial în 
funcţia de prefect al judeţului 
Galaţi. Evenimentul va avea 
loc în Sala mare a Palatului 
Administrativ, la ora 14.00.

A.M.

foto Vasile Caburgan
foto@viata‑libera.ro

Dacă sportul e o afacere, atunci are datoria 
românească de a se prăpădi precum o 
afacere. Dacă e pe lângă asta şi un fel de 

a fi, dacă antrenează pe lângă patimi şi orgolii şi un 
dram de educaţie, atunci sunt convins că ar trebui 
privit altfel decât o sferă exclusivistă. 

în românia, în bună parte, între sport şi oieri, 
vânzători semianalfabeţi de butelii sau valutişti 
s‑a pus semnul egal. lucrul acesta a generat o 
situaţie fără ieşire şi a dus la prăbuşirea nedreaptă 
a sportului. Cine mai promite că va încerca o 
resuscitare nu face decât demagogie, iar dovadă 
pentru asta stau lucrurile făcute deja, adică mai 
nimic. 

în acest context, soarta a fost ceva mai mult 
decât nedreaptă cu gălăţenii. nu sunt un profesionist 
în ale sportului, însă mi‑ar plăcea să pot merge la un 
meci de fotbal pe un stadion civilizat sau să pot aplauda 
reuşitele din competiţiile internaţionale ale echipelor 
gălăţene de handbal şi volei sau să mă pot mândri că 
trăiesc în acelaşi loc din care au plecat lucian Bute sau 
Viorica Susanu. îmi este însă imposibil. motivul 
simplu: în oraşul nostru nu există un 

stadion civilizat, o sală de sport curată şi încălzită, 
un bazin de înot sau vreo pistă de alergare. în oraşul 
acesta există buticuri, multe construcţii pe spaţiul 
verde, o faleză ce stă să o ia la vale din pricina vilelor 

care o cocoşează. am încercat în toate chipurile să văd 
lucrurile altfel, însă nu se poate. asta e realitatea… 

Tocmai de aceea iniţiativa unor tineri de a organiza 
un protest pentru susţinerea sportului gălăţean mi 
se pare lăudabilă. Poate că nu vor rezolva nimic, iar 
protestul lor nu are să însemne decât ceva mai mult 
zgomot în faţa Prefecturii, într‑o sâmbătă. numai că 
ei pot trage un semnal de alarmă, îi pot pune la colţul 

ruşinii pe cei care, conştient sau nu, îi privează de 
o plăcere sau de o activitate ce nu lipseşte niciunui  
cetăţean ce trăieşte într‑o ţară civilizată. 

ieri, tinerii despre care vorbeam ceva mai devreme 
(tineri ce nu sunt nici huligani, nici analfabeţi, nici 
oieri şi nici valutişti) au organizat o conferinţă 
de presă. aşa cum s‑au priceput ei. locul în 
care şi‑au spus păsul şi au avertizat că sportul 
gălăţean trage să moară a fost Sala Sporturilor 
sau, mai cinstit spus, moaştele Sălii Sporturilor. 
aproape că n‑ar mai fi fost nevoie să spună nimic, 
după ce am pătruns acolo. ruinele şi mizeria ce 
au luat locul performanţelor sportive au grăit de 
la sine. Suntem ignoraţi şi batjocoriţi sistematic. 
nu avem nimic din ceea ce ni s‑ar cuveni, deşi 

ni se cer impozite şi taxe.  iar dacă există ministere, 
comisii şi comitete ce pretind că se ocupă de sport, 
că problemele de aici ar fi obiectul lor de activitate, 
atunci le sugerez să se „autoincendieze” pentru că 
nu izbutesc să justifice în vreun fel banii  pe care îi 
consumă, altfel decât punând bomboane pe coliva 
dictonului „Citius, altius, Fortius”.

Moaştele
sportului gălăţean
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Unirea Galaţi ‑ Brăila, făcută de traficanţi

Megalopolisul 
drogurilor

[ Dealeri brăileni de droguri ‑ în libertate [ Trafic de 
ecstasy şi cannabis între Galaţi şi Brăila [ O reţea formată 

din patru brăileni vindea substanţe interzise în ambele oraşe 
[ Drogurile fuseseră aduse din Olanda şi costau 50 de lei pastila [ 
Consumatorii gălăţeni îşi procură pastilele, prafurile sau ţigările din 
cluburi sau discoteci eVenImenT/3

Suporterii sportului gălăţean
ne‑au arătat ieri pentru ce militează

Polivalenta ‑ 
casa bântuită!

Neatenţie

Copil opărit
Din cauza neatenţiei 

mamei, un copil abia sărit de 
un an a călcat într-un vas cu 
apă clocotită.

Prevedere

Control
la securitatea 
băncilor
şi a 
caselor 
de schimb 
valutar

Mai multe bănci şi 
case de schimb valutar 
s-au „bucurat” zilele acestea 
de un control sever privind 
măsurile de securitate.
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Dezbaterile „Vieţii libere”

Ofurile 
medicilor 
de familie
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La Movileni

Avem 
hidrocentrală!

[ Hidrocentrala de pe Siret, dată  în  folosinţă toamna trecută, are o 
putere instalată de 41,7 MW, adică aproximativ o cincime faţă de Bicaz 
[ Peisajul a fost esenţial modificat de lacul de acumulare de peste 300 
de hectare, care e pe cale să devină raiul pescarilor [ O altă veste bună: 
toate localităţile de pe Siret, de la Cosmeşti la Galaţi, sunt acum apărate 
de inundaţii obSerVaTor/24

Aşa cum ştiţi, la începutul acestei săptămâni, în 
rândurile medicilor de familie, spiritele au fost foarte  
agitate, după ce s-a aflat că, în proiectul de buget 
pentru 2009, era prevăzut ca medicinei primare să i 
se aloce o finanţare substanţial redusă comparativ 
cu cea de anul trecut. În special medicii pe  ale căror 
liste de capitaţie nu se regăsesc înscrise nici măcar  o 
mie de persoane au intrat în panică. Drept urmare, 
medicii de familie au încercat şi finalmente au reuşit, 
mai uşor decât ar fi sperat, să obţină de la Ministerul 
Sănătăţii reducerea substanţială a… reducerii 
bugetului. Aşa că au  renunţat la protestul preconizat. 
Însă, întâlnirea a scos la iveală şi alte probleme decât 
cele legate  de finanţarea cabinetelor, probleme 
demne şi de interesul opiniei publice, al pacienţilor 
medicilor de familie gălăţeni. Din acest motiv, am 
organizat, la sediul redacţiei, o masă rotundă şi am 
discutat despre fiecare dintre problemele ridicate 
de medici. Au onorat invitaţia noastră: dr. Daniela 
Ungurianu, preşedintele Asociaţiei Medicilor 
de Familie şi reprezentantul acestora în Colegiul 
Medicilor, dr. Michaela Gagionea şi dr. Valentin 
Boldea, iar din partea autorităţilor, farm. Olimpia 
Buzia, preşedintele-director al Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate.

SpecIal/11

Marius Mototolea
marius@viata‑libera.ro

Costel Crângan
costel@viata‑libera.ro

Final fericit pentru şoferi

Intrarea 
Basarabiei
în Europa

Preşedintele Cehiei a pus 
pe jar Parlamentul European

”Fără opoziţie, 
nu există 
libertate!”
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Vaclav Klaus

La ArcelorMittal Galaţi

Noi negocieri 
bat la uşă

Dr. Călina Lazarovici 

Manager nou
la Spitalul 
Judeţean

În Zona Liberă Galaţi

Afaceri
atinse de 
„microbul” crizei

Vecinătate
şi bani europeni

CJ a „descălecat” 
la Cahul

Mic ghid
pentru admitere 

Cum să faci 
facultatea
în străinătate

La Matca

Antreprenoriatul 
în mediul rural, 
filiera franceză
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Deputaţii şi senatorii au adop-
tat, ieri, bugetul Ministerului 
Sănătăţii, cu 201 voturi "pentru" 
şi 76 "împotrivă", nefiind accep-
tat niciun amendament respins 
de comisiile de buget-finan-
ţe ale Parlamentului. Bugetul 
Ministerului Sănătăţii a fost apro-
bat în lipsa ministrului de resort, 
care nu a fost prezent la dezba-
teri. Potrivit proiectului de buget 
de stat pentru 2009, acestui mi-
nister îi revine suma de 2.250.880 
mii lei, cu 1,21% mai puţin decât în 
anul 2008. În timpul dezbaterilor 
la bugetul Ministerului Sănătăţii 
deputatul PNL Eugen Nicolăescu 
şi-a respectat promisiunea de a-i 
reaminti preşedintelui de şedinţă, 
Alexandru Pereş, că, din punctul 
său de vedere, dezbaterile nu se 
desfăşoară regulamentar. "Nu am 
intervenit chiar la 11.45, pentru că 
nu am vrut să întrerup susţinerea 
amendamentelor. Dar vă remin-
tesc, domnule preşedinte, că nu 
respectaţi Regulamentul şedinţe-
lor comune", i-a spus Nicolăescu 
lui Alexandru Pereş. 

Fără narcise la Mediu

Deputaţii şi senatorii au adop-
tat, ieri, cu 240 voturi pentru, 60 
împotrivă şi o abţinere, bugetul 
Ministerului Mediului din proiec-
tul bugetului de stat pe 2009, ne-

acceptând niciun amendament. 
Deputaţii PNL Relu Fenechiu şi 
Gheorghe Gabor au susţinut mai 
multe amendamente, printre 
care şi unul de alocare a sumei de 
58.000 lei pentru reconstrucţia 
ecologică a Poianei Narciselor din 
judeţul Braşov. Gabor a încercat 
să-i convingă pe parlamentari să 
voteze acest amendament, invi-
tându-i de Sf. Constantin şi Elena 
să vadă miile de narcise care în-
floresc în poiană. 

Senatorii şi deputaţii au mai 
votat, miercuri seară, bugetele 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei, Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerului  Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale.

Transporturile "ocolesc" 
centura Iaşiului

Deputaţii şi senatorii au adop-
tat, ieri, bugetul Ministerului 
Transporturilor, cu 212 voturi 
pentru şi 71 împotrivă, nefiind 
acceptat niciun amendament 

de suplimentare a fondurilor, fie 
că au fost iniţiate de reprezen-
tanţi ai PSD, fie de cei ai PNL. În 
timpul dezbaterilor la bugetul 
Ministerului Transporturilor a venit 
în sală şi premierul Emil Boc, care 
participă în continuare la lucrările 
Parlamerntului. Parlamentarii au 
respins două amendamente ale 
deputatului PSD Anghel Stanciu 
de suplimentare a bugetului 
Ministerului Transporturilor pen-

tru realizarea centurii ocolitoare a 
municipiului Iaşi, în ciuda faptului 
că Stanciu a ameninţat că nu va 
mai da votul Guvernului. "Facem 
centuri ocolitoare la toate oraşe-
le la care avem miniştri. S-ar pu-
tea să ocolim şi noi Guvernul cu 
votul", a spus Stanciu, pentru a-i 
convinge pe parlamentarii puterii 
să-i accepte amendamentele. El a 
făcut un apel la parlamentarii din 
Moldova să se unească pentru a 

vota centura Iaşi, dar propune-
rile lui au fost respinse prin vot. 
În timpul dezbaterilor, deputatul 
PNL Eugen Nicolăescu a reafir-
mat, în plen, că preşedintele de 
şedinţă Alexandru Pereş (PD-L) 
conduce în mod eronat, deoare-
ce în sală nu sunt prezenţi miniş-
trii de resort şi că nu este cvorum 
de lucru. Nicolăescu a spus că va 
reclama acest lucru la Biroul per-
manent.

Voturi în Parlament

Buget mai mic la Sănătate

Călin Popescu Tăriceanu îl 
acuză pe Emil Boc, în acţiunea 
de chemare în judecată, că ar 
fi minţit şi că ar fi dat dovadă 
de rea-credinţă în declaraţiile 
sale referitoare la hotărârea de 
Guvern privind concesiunea 
către Sterling Resources. Călin 
Popescu Tăriceanu îşi argumen-
tează acuzaţiile faţă de vinovăţia 
şi reaua-credinţă a lui Emil Boc 
în declaraţiile la adresa sa invo-
când inclusiv faptul că actualul 
premier are studii juridice, este 

avocat şi "avea cunoştinţă direc-
tă despre situaţia de fapt la care 
făcea referire". Mai mult decât 
atât, în plângere se susţine că 
prim-ministrul Boc cunoştea că 
susţinerile sale sunt neadevăra-
te, făcând referiri anterioare po-
trivit cărora a studiat documen-
taţia în cauză şi cunoştea ca-
drul legal în materie. Tăriceanu 
solicită instanţei să-l oblige pe 
prim-ministrul Emil Boc la plata 
de daune morale de 100.000 de 
lei şi la publicarea hotărârii ju-

decătoreşti pronunţate în două 
numere consecutive a două co-
tidiane naţionale, cu aceleaşi ca-
ractere ca şi articolele de fond. 
De asemenea, fostul premier 
cere instanţei să-l oblige pe Emil 
Boc să difuzeze pe cheltuiala sa 
conţinutul dispozitivului hotărâ-
rii judecătoreşti pronunţate, în 
două zile consecutive, la postu-
rile de televiziune Realitatea TV, 
Antena 3 şi B1 TV, în intervalul 
orar 20:00-22:00, dar şi la plata 
cheltuielilor de judecată.

Liberalul Călin Popescu 
Tăriceanu, fost prim-ministru, i-a 
înmânat, ieri, în plen, ministrului 
Educaţiei, Ecaterina Andronescu, 
un dosar cu imagini care, potrivit 
afirmaţiilor sale, ilustrează toate 
obiectivele cuprinse în amenda-
mentele susţinute de liberali la 
proiectul de buget pentru anul 
2009.  Documentul a fost numit, 

în replică, de parlamentarii PSD 
şi PD-L, "partea neagră a guver-
nării PNL". Tăriceanu a explicat că 
fiecare dintre amendamentele 
propuse de parlamentarii PNL 
se referă la câte un obiectiv din 
domeniul educaţiei, culturii, din 
domeniul infrastructurii, de care 
comunităţile locale au nevoie. 
"Suntem primul Parlament ales 

prin vot uninominal, aşadar obli-
gaţiile noastre faţă de alegătorii 
din colegiu, indiferent de culoa-
rea politică, sunt clare. În acest 
sens, avem obligaţia să susţinem 
aceste amendamente pentru 
că ele sunt în favoarea oame-
nilor, indiferent de ce partid au 
votat", a susţinut Călin Popescu 
Tăriceanu.

Sindicatul Automobile Dacia a 
fost informat, ieri, de către admi-
nistraţie, că uzina trebuie să majo-
reze producţia de la 1.085 la 1.200 
de maşini pe zi, după ce piaţa auto 
din Germania a fost deblocată, 
potrivit viceliderului sindical Ion 
Iordache. Potrivit lui Ion Iordache, 
sindicatul a fost informat că trebuie 
să mărească producţia de maşini, 
ca urmare a comenzilor venite din 
Germania. Totodată, angajaţii au 
fost anunţaţi că vor lucra şi în trei 
zile de sâmbată, respectiv în 28 fe-
bruarie, 14 şi 21 martie, pentru că 
se estimează că Germania va co-
manda 30.000 de autoturisme în 
următoarele două luni, cu 5.000 

de unităţi mai mult decât pe tot 
parcursul anului 2008. "Principalul 
obiectiv este păstrarea cât mai 
multor locuri de muncă. Am fost 
informaţi de conducerea fabricii 
că trebuie să mărim cadenţa şi o 
vom face, ne întristează că aceste 
comenzi sunt numai pentru două 
luni, în condiţiile în care problema 
noastră este piaţa auto internă, 
care este moartă. Cert este faptul 
că disponibilizările personalului 
angajat pe perioadă determinată 
vor înceta şi va urma o reaşezare 
a locurilor de muncă prin care să 
putem mări cadenţa de producţie 
şi să putem onora comenzile", a 
declarat Ion Iordache.

Federaţia Română de Diabet, 
Nutriţie şi Boli Metabolice, în co-
laborare cu o companie, a lansat, 
ieri, la Cluj-Napoca, în premieră 
naţională, programul educaţional 
"Să vorbim despre diabet", care 
are rolul de a îmbunătăţi înţele-
gerea şi modul de auto-gestiona-
re a diabetului de către pacienţi. 
Preşedintele federaţiei, Nicolae 
Hâncu, a declarat, ieri, într-o con-
ferinţă de presă, că educaţia în 
diabet este parte componentă a 
managementului clinic, existând 

"un mare gol informativ" despre 
această boală. "Nu se poate con-
cepe un management fluent, fără 
educaţie. E important ca pacientul 
cu diabet să se autoobserve, să se 
monitorizeze şi chiar să se autotra-
teze. Lipsea un astfel de program 
bine structurat şi fluent. La aflarea 
diagnosticului, pacienţii trec prin 
diverse stări, de anxietate, depre-
sie, iar noi dorim, prin program, 
să combatem aceste stări", a spus 
Hâncu.

Incendiu
la Braşov
Garsoniera 
Feliciei Filip, 
făcută scrum

Garsoniera din municipiul 
Braşov a sopranei Felicia Filip 
şi a soţului acesteia, direc-
torul Operei Braşov Cristian 
Mihăilescu, a ars, ieri, în tota-
litate în urma unui scurtcircu-
it, fără a se înregistra victime. 
Pompierii, care au fost anun-
ţaţi de vecini în jurul orei 
12.00, au intervenit cu patru 
autospeciale şi au reuşit să 
stingă flăcările după câteva 
ore. În garsoniera de pe stra-
da Toamnei locuia, temporar 
un solist de la Opera Braşov, 
Attila Torok, care în momen-
tul izbucnirii incendiului nu 
se afla în locuinţă. "N-am în-
chiriat garsoniera niciodată. 
M-a rugat un coleg să îl las 
să stea pentru un scurt timp 
acolo pentru a-şi rezolva o 
problemă personală. Se pare 
că, în absenţa lui, s-a spart o 
ţeavă de apă fierbinte, care 
a inundat locuinţa şi s-a pro-
dus un scurt circuit care a de-
clanşat incendiul", a declarat 
Cristian Mihăilescu.

Ministrul Turismului, Elena 
Udrea, a declarat, ieri, la Milano, 
că va începe controalele privind 
respectarea standardelor de ca-
litate şi serviciile hotelurilor de 
pe litoral şi, dacă va fi nevoie, vor 
fi închise unităţile cu probleme 
majore. "Nu doresc să închid ho-
teluri, dar, dacă va fi nevoie, vom 
aplica şi această măsură. În unele 
cazuri s-au dat clasificări pe ochi 
frumoşi, ca să nu spun pe alt-
ceva", a spus ministrul, la Bursa 
Internaţională de Turism de la 
Milano. Ea a adăugat că acorda-

rea de tichete de vacanţă ar tre-
bui să-i stimuleze pe hotelieri să 
investească în unităţile pe care le 
deţin. Potrivit oficialului, odată 
rezolvată problema tichetelor de 
vacanţă, Ministerul Turismului se 
aşteaptă ca hotelierii să ridice ca-
litatea serviciilor prestate.  "După 
ce le-am dat cu o mână, le putem 
lua cu cealaltă, dacă nu cresc ca-
litatea serviciilor. Le-am spus că 
au preţuri mari şi servicii proaste. 
Noi îi ajutăm, dar avem pretenţia 
ca şi ei să îşi ridice calitatea servi-
ciilor", a spus Udrea.

“Oxigen” din Germania

Dacia 
măreşte producţia

Program în premieră, la Cluj

“Să vorbim 
despre diabet”

Porturile 
româneşti
Avize de furtună 
pentru nave

Căpitănia Zonală Constanţa 
a transmis, ieri, avize de înrău-
tăţire a vremii pentru următoa-
rele 24 de ore, cu posibilitatea 
de prelungire până la 48 de 
ore, navelor aflate în porturile 
Constanţa Nord şi Constanţa 
Sud, Midia şi Mangalia. Astfel, 
viteza vântului va creşte în in-
tensitate, depăşind 70 km/ h în 
larg, iar marea va avea gradul 
de agitaţie 6 - 7 în larg, cu va-
luri de 4 - 5 metri înălţime. Din 
acest motiv, navele aflate în 
rada exterioară trebuie să stea 
cu motoarele pornite, evitând 
astfel intrarea în derivă. De ase-
menea, navele aflate la cheu 
trebuie să-şi întărească legătu-
rile cu ţărmul, iar comandanţii 
acestora sunt obligaţi să aibă la 
bord câte un om de veghe.

Vâlcea
Conflict aplanat 
de Poliţie

Poliţiştii au intervenit, în 
noaptea de miercuri spre joi, 
pentru aplanarea unui conflict 
izbucnit între două grupuri 
din comuna Bujoreni, judeţul 
Vâlcea, în scandal fiind impli-
cate la un moment dat circa 
70 de persoane care aveau 
diferite obiecte contondente 
cu care se ameninţau reciproc. 
Potrivit purtătorului de cuvânt 
al Poliţiei Judeţene Vâlcea, 
agent Loredana Sandu, poli-
ţiştii din localitatea Bujoreni 
s-au sesizat că în apropierea 
sediului Poliţiei are loc o al-
tercaţie între două grupuri 
de persoane din comună. La 
intervenţia poliţiştilor, la faţa 
locului erau 60 - 70 de persoa-
ne, de diferite vârste, grupate 
în două tabere şi care aveau 
diferite obiecte contondente 
cu care se ameninţau reciproc.  
 

Atenţie!
Ţigările 
se scumpesc 
anul acesta

Acciza la tutun va creşte cu 
14 euro în acest an, prin majo-
rarea în două tranşe egale de 
câte 7 euro la mia de ţigarete, 
una aplicabilă de la 1 martie şi 
alta de la 1 august, a declarat, 
joi, ministrul Finanţelor Publice, 
Gheorghe Pogea. El consideră 
că impactul asupra preţului de 
vânzare a unui pachet de ţigări 
va fi nesemnificativ, dar nu a 
precizat care va fi scumpirea 
medie rezultată după fiecare 
majorare de acciză. Conform 
JTI, calendarul de creştere a ac-
cizelor până în 2010 negociat 
cu UE a fost deja devansat cu 
un an, prin introducerea taxei 
pe viciu.

Bucureşti
Peste 90 
de accidente 
din cauza 
ninsorii

Circulaţia a fost îngre-
unată, ieri, din cauza nin-
sorii căzute în Capitală, în 
numai câteva ore având 
loc 90 de tamponări şi trei 
accidente soldate cu ră-
niţi. Potrivit poliţiştilor de 
la Circulaţie, în mai multe 
zone din Capitală, s-a cir-
culat mai greu din cauza 
vizibilităţii reduse şi a caro-
sabilului umed. De aseme-
nea, în zona centrală a ora-
şului mai multe semafoare 
nu au funcţionat. Primăriile 
sectoarelor 1, 2, 3, 4 şi 6 din 
Bucureşti au dispus, ieri, 
măsuri de intervenţie pen-
tru îndepărtarea zăpezii şi 
au pregătit utilajele pentru 
deszăpezire, în condiţiile în 
care meteorologii au emis 
o avertizare Cod galben de 
ninsori pentru mai multe 
judeţe şi pentru Capitală.

Hunedoara
Fără apă, din 
cauza datoriilor

Zeci de familii din mu-
nicipiul Hunedoara au 
rămas fără apă, ieri, din 
cauza datoriilor de apro-
ximativ 50.000 de lei faţă 
de distribuitorul regional 
de apă, societatea Apa 
Prod Deva. Potrivit purtă-
torului de cuvânt al Apa 
Prod, Bogdan Leucuţa, 
în urmă cu cinci zile, s-au 
emis unsprezece somaţii 
de plată, către tot atâtea 
asociaţii de proprietari din 
Hunedoara, prin care aces-
tea erau atenţionate că li 
se va întrerupe furnizarea 
apei potabile, dacă nu vor 
plăti cel puţin un sfert din 
facturile restante. Două 
dintre asociaţiile somate 
au rămas fără apă din cau-
ză că nu au achitat niciun 
leu din datorie. "Este vorba 
despre Asociaţia Albatros, 
blocul CM 5 de pe strada 
Oţelarilor, care figurează 
cu o datorie de 35.175 de 
lei către companie, şi de 
Asociaţia Prutul, blocul A1 
de pe strada Prutului, cu o 
datorie de 14.337 de lei", 
a declarat, ieri, purtăto-
rul de cuvânt al Apa Prod, 
Bogdan Leucuţa.

Dacă nu respectă standardele

Hotelurile 
vor fi închise

În plen

Dosarul amendamentelor PNL

Tăriceanu vs. Boc

Acuze de minciună 
şi de rea-credinţă

Botoşani
Poştăriţă jefuită

O poştăriţă din Botoşani a fost jefuită, ieri, într-un cartier din mu-
nicipiu, de către un bărbat care a lovit-o şi i-a luat geanta în care avea 
banii pe care urma să-i distribuie pensionarilor. Potrivit poliţiştilor, 
Carmen Dumitru (41 de ani) împărţea pensiile într-un cartier din 
Botoşani, iar la ieşirea dintr-o scară de bloc a fost lovită violent în faţă 
de un bărbat încă neidentificat. După ce a lovit-o, atacatorul i-a luat 
geanta în care se afla suma de aproape 10.000 de lei.

Buzău
Microbuz răsturnat

Un microbuz de transport persoane care face curse pe ruta 
Slobozia-Buzău şi în care se aflau cinci pasageri s-a răsturnat, ieri 
dimineaţă, pe Drumul Judeţean 203 D, între municipiul Buzău şi lo-
calitatea Ţinteşti, două persoane fiind rănite în urma accidentului. 
Microbuzul, în care se aflau cinci pasageri şi şoferul, a derapat şi a 
ieşit de pe şosea, lovind doi copaci şi oprindu-se apoi într-un şanţ de 
pe marginea drumului. În urma accidentului, două persoane au fost 
rănite, fiind transportate la Spitalul Judeţean Buzău. 
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O reţea de traficanţi de stupe‑
fiante formată din cinci tineri bră‑
ileni a fost descoperită şi anihila‑
tă de către poliţiştii de la Brigada 
de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Galaţi. Doi din cei 
cinci membri ai reţelei au fost 
prinşi în timp ce încercau să pla‑
seze pe piaţă rezină de canabis şi 
mai multe comprimate de ecsta‑
sy cu logo‑ul No.1, au informat 
reprezentanţii Inspectoratului 
de Poliţie Galaţi. Alţi doi indivizi 
sunt daţi în urmărire generală, 
iar o persoană este cercetată în 
libertate.

„No.1” nu mai este ce‑a fost...

„În urma cercetărilor iniţiale 
făcute şi a unor acţiuni specifice 

au fost identificaţi C.C.N., de 21 
de ani, student în anul al IV‑lea 
la Facultatea de Drept din cadrul 
Universităţii „Titu Maiorescu”, 
din Bucureşti, F.S., de 25 de ani, 
F.R., de 24 de ani, fără ocupaţie 
şi G.M.I., de 24 de ani, fără ocu‑
paţie, toţi cu domiciliul în Brăila 
şi fără antecedente. Despre ei 
aveam informaţii că în perioada 
noiembrie ‑ decembrie 2008 ar 
fi comercializat în Galaţi şi Brăila 
mai multe comprimate de ecs‑
tasy contra sumei de 50 de lei 
pastila. 

Doi dintre ei au fost prinşi în 
flagrant în timp ce încercau să 
vândă 3 grame rezină de can‑
nabis şi comprimate ecstasy cu 
logo‑ul “No.1”. În acelaşi timp 
s‑au făcut şi cinci percheziţii do‑
miciliare la locuinţele celor im‑
plicaţi şi au fost confiscate 1894 
de comprimate ecstasy ce aveau 

Spitalul Clinic de Urgenţă  din 
Galaţi are, începând de ieri, un 
nou manager general. „Ministrul 
Sănătăţii, dr. Ioan Bazac, a nu‑

mit‑o pe dna dr. Călina Lazarovici 
în funcţia de manager interimar 
al Spitalului de Urgenţă «Sfântul 
Apostol Andrei» din Galaţi. 

La doar un an 
şi patru luni  
Un copil 
a călcat în 
apă clocotită  

Un băiat de un an 
şi patru luni din satul 
Fântânele a fost internat 
în secţia Arşi a Spitalului 
de Urgenţă, după ce a 
călcat cu piciorul stâng 
într‑un  lighean cu apă 
opărită, pe care mama 
sa îl lăsase pe jos. „Mă 
pregăteam să arunc apa 
afară, spune femeia, in‑
ternată acum, alături 
de copil. M‑am întors 
câteva secunde şi nici 
n‑am observat când s‑a 
opărit. Când am văzut, 
am pus nişte apă rece 
pe picior”. Copilul a fost 
adus la spital, unde a pri‑
mit îngrijirile necesare. 
Din păcate, nici mama 
analfabetă, nici copilul 
nu au, deocamdată, acte 
de identitate. „S‑a inter‑
nat un copil de un an şi 
patru luni – un caz care 
vine din adâncurile na‑
ţiei, atât de adânc că te 
apucă ameţeala. Situaţia 
e următoarea ‑ mama e 
analfabetă, actele pier‑
dute, copil nesuprave‑
gheat care păşeşte fără 
nicio grijă într‑un lighean 
cu apă clocotită, arsuri 
ale membrului inferior, 
doar de gradul doi, din 
fericire. Această proble‑
mă arată cam pe unde 
suntem în raport cu ceea 
ce se numeşte, uşor teo‑
retic, Europa”,  a declarat 
purtătorul de cuvânt al 
Spitalului de Urgenţă, dr. 
Nicolae Bacalbaşa. 

„Cazul a ajuns la noi 
ca fiind o posibilă situaţie 
de neglijenţă, a declarat 
purtătorul de cuvânt al 
Direcţiei Judeţene pen‑
tru Protecţia Copilului 
Galaţi, Tania Calcan. Nu 
putem, însă, să spunem 
că a fost vorba de negli‑
jenţă, pentru că e posibil 
să fi fost un accident. Am 
luat legătura cu mama 
copilului, care ne‑a expli‑
cat situaţia, şi cu medicul 
curant de la spital. Copilul 
este bine dezvoltat şi în‑
grijit şi îşi va reveni după 
acest incident. Vom lua 
legătura cu Primăria şi 
vom încerca să îi ajutăm 
să îşi facă actele”.   

Gabriel Kolbay

La 
ArcelorMittal 
Galaţi
Noi negocieri 
bat la uşă

Nu mai e multă 
vreme, iar sindica‑
tele şi patronatul 
ArcelorMittal Galaţi se 
vor întâlni din nou pen‑
tru negocieri, aşa cum 
prevede Contractul 
Colectiv de Muncă 
semnat între cele două 
părţi la sfârşitul anului 
trecut. Sfârşitul lunii 
martie sau începutul 
lui aprilie ar putea în‑
semna pentru cei de la 
Combinat noi tensiuni 
în ceea ce priveşte dis‑
cuţiile legate de salari‑
ile siderurgiştilor. 

“Din informaţiile 
pe care le deţinem, 
situaţia economică a 
Combinatului nu s‑a 
modificat semnificativ 
în ultimele luni, deşi 
există date că produc‑
ţia ar fi crescut în ulti‑
ma vreme. Ţinând cont 
de aceste aspecte, nu 
am formulat nişte prin‑
cipii clare, nişte solici‑
tări exacte pe care să 
le înaintăm adminis‑
traţiei Combinatului la 
negocierile trimestri‑
ale ce vor trebui iniţi‑
ate peste mai bine de 
o lună. Vă pot spune 
însă că, săptămâna vii‑
toare, marţi, vom avea 
o întâlnire cu cei din 
administraţie şi vom 
încerca să vedem care 
este viziunea lor refe‑
ritoare la situaţia sala‑
riaţilor şi  alte câteva 
aspecte”, ne‑a decla‑
rat Adrian Adăscăliţei, 
liderul FSS Metarom 
de la ArcelorMittal 
Galaţi. Acesta a ţinut 
să precizeze că în uni‑
tăţile ArcelorMittal din 
toată Europa există o 
nemulţumire a sindi‑
catelor în ce priveşte 
decizia companiei de a 
bloca salariile în 2009, 
însă depăşirea crizei şi 
apariţia unei creşteri 
economice ar trebui 
să‑i determine pe ofi‑
cialii ArcelorMital să 
revină asupra acestei 
decizii. 

Dacă FSS Metarom 
nu şi‑a trasat deocam‑
dată obiective clare 
pentru  aceste nego‑
cieri, nici la al doilea  
mare sindicat de pe 
platforma siderurgică 
(Solidaritatea) apele 
nu sunt mai limpezi. 
Liderul acestui sindi‑
cat, Gheorghe Tiber, se 
află în plin conflict cu 
gruparea condusă de 
către Ilinca Diaconu. 
Cu toate acestea, Tiber 
a declarat într‑o con‑
ferinţă de presă, că 
există semnale clare  
că în ultima vreme a 
crescut producţia, iar 
acest lucru nu înseam‑
nă altceva decât că 
ArcelorMittal ar trebui 
să ţină cont de cererile 
sindicaliştilor la noua 
rundă de negocieri. 

Tudor Neacşu

Ieri, la ora 
13,30, pe Drumul 
Naţional 26, la ki‑
lometrul 5,5, de‑
pozitul de mate‑
riale de construc‑
ţii „Intermedia 
Construct”, pro‑
prietar Nicuşor 
Humulescu, a fost 
cuprins de flăcări. 
„ Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 
a intervenit cu patru autospecia‑
le, reuşind lichidarea incendiului 
într‑o oră. Pagubele se ridică la 
valoarea de un miliard de lei vechi, 
bunurile salvate valorând însă trei 

miliarde. Cauza probabilă pare a fi 
o sobă, impropriu izolată de mate‑
rialele combustibile”, declară loco‑
tenentul Eugen Chiriţă, purtătorul 
de cuvânt al I.S.U. Galaţi. 

Elena Parapiru
Foto: S. Pană

Valea Mărului
Lovit de autoutilitară     

Maria M., de 25 ani, din comuna Valea Mărului,conducea o autoutilitară, 
pe Drumul Judeţean 251, în localitatea Pechea, miercuri, la ora 15,30. Şoferiţa 
l‑a accidentat uşor pe Stelea D., de opt ani, din comuna Pechea, care a vrut să 
traverseze prin loc nepermis şi fără să se asigure. Cele două persoane au fost 
transportate la Spitalul Judeţean Galaţi, pentru acordarea îngrijirilor medi‑
cale şi recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Elena Parapiru

Noul sediu al Librăriei 
Humanitas a găzduit ieri lansarea 
volumului de evocări „Ocrotiţi‑l 
pe Romeo”, al scriitorului Ilie 
Tănăsache. Legat de judeţul Galaţi 
prin locul de obârşie, prin activita‑
tea de gazetar la „Viaţa nouă” şi cea 
de secretar literar al „Dramaticului”, 
Ilie Tănăsache şi‑a pus semnătura, 
cu acest volum apărut anul trecut 
la Editura Vox, pe cea de‑a 24‑a 
carte. Tocmai de aceea, atributul 
de „mohican al scrisului, în sensul 
bun al cuvântului”, lansat de scri‑
itorul Theodor Parapiru, a părut 
îndreptăţit. Acesta a remarcat ca‑
pacitatea autorului de a rememora 
esenţialul, precum şi uzul onestită‑
ţii, argumente supreme când vine 
vorba de un foarte bun evocator. 
De asemenea, credinţa directo‑
rului Bibliotecii „V.A. Urechia”, Ilie 
Zanfir, este că noua apariţie edi‑
torială se poate aşeza între cele 
trei cărţi reprezentative pentru Ilie 
Tănăsache.

Lansarea de ieri a avut un par‑
fum aparte, asemănător cu cel al 
Galaţiului de odinioară.  Asta pen‑

Pe DJ 261
Accident de noapte

Gălăţeanul Bogdan B., de 32 ani, îşi conducea maşina miercuri, la 
ora 4,50, pe Drumul Judeţean 261. La kilometrul 42, într‑o curbă la 
stânga, şoferul a ieşit în afara carosabilului, răsturnându‑se. În urma 
accidentului, Mariana B., de 45 ani, din Galaţi, pasageră în autoturism, 
a suferit un traumatism cranio‑cerebral.

Elena Parapiru

Unirea Galaţi - Brăila, făcută de traficanţi

Megalopolisul drogurilor
[ Dealeri brăileni de droguri - în libertate 

[ Trafic de ecstasy şi cannabis între Galaţi şi 
Brăila [ O reţea formată din patru brăileni vindea 

substanţe interzise în ambele oraşe [ Drogurile 
fuseseră aduse din Olanda şi costau 50 de lei pastila 

[ Consumatorii gălăţeni îşi procură pastilele, 
prafurile sau ţigările din cluburi sau discoteci

imprimat logo‑ul No. 1”, a decla‑
rat Cristina Tatulici, purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului Poliţiei 
Judeţene Galaţi. Potrivit aceleiaşi 
surse, în urma acestei acţiuni a 
fost identificată şi o a cincea per‑
soană ce făcea parte din grup. 

Cine cumpără şi unde

Cercetările au arătat că dro‑
gurile au fost aduse în noiembrie 
2008 din Olanda de către G.C.L. 
şi R.F., pentru a fi distribuite pe 
raza municipiilor Brăila şi Galaţi. 

La propunerea procurorilor 
D.I.I.C.O.T., Tribunalul Brăila a dis‑
pus arestarea a doi dintre mem‑
brii grupului (Casinato Cătălin N. şi 
Florin S.), aceştia fiind încarceraţi. 
Alţi doi (George‑Cristian Lupu şi 
Florin Roman) au primit manda‑
te de arestare în lipsă (deoarece 
se sustrag urmăririi penale), iar 
G.M.I. este cercetat în libertate 
pentru consum şi trafic de dro‑
guri, infracţiuni sancţionate cu 
închisoare de la 10 la 20 ani.

Potrivit purtătorului de cu‑
vânt al I.P.J. Galaţi, în anul 2008 

cele mai frecvent folosite dro‑
guri în oraşul nostru au fost 
ecstasy, haşiş, cannabis, cocai‑
na rămânând în zona “drogu‑
rilor pentru VIP‑uri” (din cauza 
preţului mare ‑ 100 de euro, pra‑
ful alb fiind inaccesibil majorităţii 
consumatorilor de substanţe in‑
terzise). Din punct de vedere al 
vârstei consumatorilor ‑ cel mai 
adesea aceştia sunt persoane 
între 18 şi 35 de ani. Drogurile se 
comercializează şi se consumă ‑ 
de regulă ‑ în discoteci, cluburi 
sau la domiciliu.

Depozit mistuit de flăcări

Incendiu devastator 
pe DN 26

Dr. Călina Lazarovici 

Manager nou 
la Spitalul Judeţean 

Numirea s‑a făcut după elibera‑
rea la cerere din această funcţie 
a fostului manager, dr. Marin 
Crăciun”, a declarat directorul 
adjunct al Direcţiei Judeţene 
de Sănătate Publică (DJSP), dr. 
Costinela Georgescu.   

În paralel, „la Spitalul de Boli 
Infecţioase, funcţia de direc‑
tor medical ocupată de dna dr. 
Lazarovici, până la numirea sa în 
funcţia de manager al Spitalului 
Clinic de Urgenţă, a fost prelua‑
tă de dr. Mihaela Ganea, medic 
specialist în boli infecţioase”, a 
mai spus directorul adjunct al 
DJSP.   

Noul manager al Spitalului 
Judeţean a îndeplinit, pe rând, 
funcţiile de preşedinte al Casei 
Judeţene de Asigurări de 
Sănătate, medic epidemiolog 
la Spitalulu Clinic de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” şi di‑
rector medical al Spitalului de 
Boli Infecţioase din Galaţi.   

Gabriel Kolbay 

Scriitorul Ilie Tănăsache, primul din dreapta

Lansare de carte

În labirintul memoriei, 
prin evocare

tru că, la un moment dat, câteva 
dintre întâmplările cu scriitori şi 
ziarişti, povestite în carte, au fost 
evocate chiar de unele dintre per‑
sonaje, precum Radu Macovei, 
actualul director general al „Vieţii 
libere”, sau scriitorul Dan Plăeşu. În 
ciuda senzaţiei că adresabilitatea 
volumului se îngustează la gene‑
raţiile de‑o seamă cu autorul, „per‑
sonajele” care au luat ieri cuvântul 
au fost, de fapt, tineri, aşa cum 

erau în urmă cu câteva zeci de ani, 
când i‑a cunoscut Ilie Tănăsache.

La rândul său, autorul, faţă în 
faţă cu personajele sale, a ţinut 
să spună, pentru cei care nu au 
citit încă volumul „Ocrotiţi‑l pe 
Romeo”, că cele mai multe texte 
sunt haioase şi că a preferat să lase 
deoparte aciditatea pe care unii ar 
căuta‑o într‑o carte de amintiri.

Cristina S.Carp
Foto: Sorin Pană

George‑Cristian Lupu Florin Roman
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Galaţiul pe Rasdaq

Ovidiu Amãlinei
ovidiu@viata‑libera.ro

Afacerile derulate în Zona 
Liberă Galaţi nu au scăpat nici ele 
de „microbul” crizei economice, 
semnul cel mai evident fiind acela 
că investitorii au devenit mai pru‑
denţi în gestionarea fondurilor. Cu 
toate acestea, 75 la sută din supra‑
faţa de 92,21 hectare disponibilă 
în Zona Liberă este concesionată, 
iar în luna martie se vor derula li‑
citaţii pentru adjudecarea a două 
noi suprafeţe de 2.000 şi, respec‑
tiv, 2.100 metri pătraţi.

EU.RO.INFO.

Carnea 
de porc 
rămâne 
„la dosar”

Situaţia privind ex‑
porturile româneşti 
de carne de porc va fi 
revizuită în a doua ju‑
mătate a acestui an, se 
arată într‑un răspuns 
al Comisiei Europene 
la o interpelare adre‑
sată de europarla‑
mentarul gălăţean 
Constantin Dumitriu 
(PPE‑DE, PD‑L). 

România are inter‑
dicţii pe piaţă din ca‑
uza apariţiei cazurilor 
de pestă porcină, fi‑
ind puse în practică o 
serie de măsuri tranzi‑
torii pentru aplicarea 
standardelor de sănă‑
tate animală, măsuri 
ce ar urma să expire la 
sfârşitul acestui an. În 
răspunsul CE se arată 
că, în 2008, în ciuda 
unor angajamente ale 
autorităţilor române, 
o inspecţie din partea 
Oficiului Alimentar şi 
Veterinar al Comisiei 
a relevat că încă mai 
există deficienţe în ce 
priveşte procesarea 
cărnii şi respectarea 
standardelor de cali‑
tate. „Comisia intenţi‑
onează să efectueze 
o revizuire a situaţiei, 
în a doua jumătate a 
acestui an, astfel încât 
să se poată lua o de‑
cizie cu privire la mă‑
surile viitoare, inclusiv 
cu privire la măsurile 
referitoare la comer‑
ţul cu porci vii, carne 
de porc proaspătă şi 
preparate din carne 
de porc provenind 
din România”, se arată 
în răspunsul transmis 
europ ar lam ent aru ‑
lui gălăţean de către 
Androulla Vasilliou, 
comisarul european 
pentru sănătate. 

În opinia europarla‑
mentarului, ridicarea 
mai rapidă a restricţi‑
ilor la export ar fi fost 
posibilă dacă fosta 
conducere a ANSVSA 
ar fi acordat prioritate 
în îndeplinirea anga‑
jamentelor asumate. 
„Dacă anul trecut se 
vorbea de planuri 
pentru regionalizarea 
sanitar‑veterinară a 
României, se pare că 
de fapt suntem în ace‑
laşi stadiu ca la mo‑
mentul aderării la UE”, 
a declarat Dumitriu. 

Acesta conside‑
ră că este nevoie de 
mai multă fermitate 
în domeniu pentru a 
se evita ca, din cauza 
unor disfuncţionali‑
tăţi la nivelul instituţi‑
ilor sanitar‑veterinare, 
să aibă de suferit toţi 
potenţialii exportatori 
de produse din carne 
de porc.

Ovidiu Amălinei

Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru IMM‑uri îşi pro‑
pune pentru acest an să acorde ga‑
ranţii în valoare de 1,4 miliarde lei, 
cu 60 la sută peste nivelul din 2008, 
acestea urmând să susţină credite 
de 2,78 miliarde lei. Anul trecut, 
fondul a acordat 2.300 de garanţii, 

valoarea medie fiind de 378.000 lei. 
Peste 50 la sută din garanţii au vizat 
firmele din domeniul serviciilor şi 
comerţului, acestea fiind urmate 
de cele din industrie, care au bene‑
ficiat de 25,5 la sută din total.

O.A.C.

Prin porturile gălăţene au 
tranzitat, în 2008, 4.325 nave, 
cu 837 mai puţine faţă de 2007. 
După cum v‑am relatat în pagi‑
nile ziarului nostru, traficul ge‑
neral de mărfuri a atins anul tre‑
cut cota de 8,87 milioane tone, 
cu aproape 1,2 milioane de tone 
mai puţin ca în anul precedent. 
Potrivit directorului general al 
APDM Galaţi, Mihai Ochialbescu, 
scăderea traficului a fost gene‑
rată de criza economică globală, 
o eventuală îmbunătăţire a situ‑
aţiei fiind posibilă, după apreci‑
erile operatorilor portuari, abia 
din a doua jumătate a acestui 
an. Astfel, în 2008, deşi pe trafi‑
cul maritim au fost înregistrate 
586 de nave, ce au transportat 
1,775 milioane tone marfă, nivel 
cu 147.000 tone peste cel din 
2007, scăderi importante au fost 
pe traficul fluvial. Numărul de 
nave fluviale aflate în tranzit prin 
porturile gălăţene a scăzut de la 

Programul „Rabla” a intrat în 
prima etapă din acest an, până în 
data de 27 februarie urmând să fie 
înregistrate companiile auto care 
doresc să participe la acţiunea de 
înnoire a parcului naţional auto. 
În prima etapă, ce se va desfăşura 
până pe 29 mai, este planificată în‑
locuirea a 20.000 de autoturisme 
mai vechi de zece ani, prima de ca‑
sare fiind fixată la 3.800 lei. Un ele‑

ment de noutate este acela că, la 
campanie pot participa şi poseso‑
rii de maşini cumpărate din afara 
ţării. Condiţia este, de asemenea, 
ca maşinile să aibă o vechime de 
cel puţin zece ani, însă ele trebu‑
ie să fi fost înscrise în circulaţie în 
România până cel târziu în data de 
31 decembrie 2006.

Ovidiu Amălinei

Acţiunea „Punga”, demarată 
la începutul anului, în baza căre‑
ia se percepe o taxă în cuantum 
de 20 bani pe bucată pentru 
pungile tip sacoşă confecţionate 
din materiale care nu sunt biode‑
gradabile, a creat mari dificultăţi 
firmelor de profil în adaptarea 
la noile condiţii de piaţă. Astfel, 
conducerea Gărzii Naţionale de 
Mediu a propus Guvernului sus‑
pendare, timp de câteva luni, a 
taxării pungilor din plastic, ca 
măsură socială necesară pentru 
angajaţii celor 23 de companii ce 

produc la scară industrială astfel 
de sortimente şi care nu se pot 
acredita ca producători ecolo‑
gici. Măsura se impune pentru 
faptul că, deşi unele unităţi şi‑au 
procurat instalaţii cu care să pro‑
ducă pungi ecologice, netaxabi‑
le, în România nu există… niciun 
laborator care să certifice faptul 
că folia folosită în producţie este 
ecologică, adică biodegradabilă. 
De când pungile de plastic au 
început să fie taxate, consumul 
acestor produse a scăzut drama‑
tic, iar firmele româneşti produc 

din ce în ce mai puţin, în lipsa 
unei pieţe de desfacere. Firmele 
din străinătate acreditate ca 
producători de material plastic 
ecologic au însă o piaţă foarte 
bună de desfacere în România, 
periclitând situaţia celor 5.000 
de angajaţi români ai celor 23 de 
producători importanţi de  pungi 
de plastic din ţară. Acţiunea 
„Punga” ar urma să fie suspenda‑
tă până la înfiinţarea unui labo‑
rator care să certifice materialele 
ecologice. 

Ovidiu Amălinei

Unul creşte, altul scade

În termeni financiari, Zona 
Liberă Galaţi a încheiat anul 2008 
pe plus. Astfel, cifra de afaceri a 
fost de 3,5 milioane lei, profitul 
brut fiind de 840.000 lei, de peste 

două ori mai mare decât profitul 
obţinut în 2007. În prezent, sunt în 
derulare 18 contracte de concesi‑
onare, precum şi 22 de contracte 
de închiriere şi utilizare a unor 
spaţii în scopuri de comercializa‑
re sau tranzitare a unor mărfuri. 
Ultima firmă venită în clubul afa‑
cerilor din Zona Liberă este EPK, 
o societate din Ucraina, care în 
ianuarie şi‑a adjudecat spre con‑
cesionare şase hectare de teren 
în scopul de a dezvolta un centru 
de depozitare şi comercializare de 
materii prime ‑ minereu, cărbune. 
Asta nu înseamnă că toate aface‑
rile merg ca pe roate. „Dată fiind 
criza economică, unii dintre inves‑
titori au intrat în expectativă, fiind 
mai dificilă asigurarea de lichidi‑
tăţi pentru continuarea proiecte‑
lor. Cu toate acestea, sunt şi firme 
care se dezvoltă, dovadă în acest 
sens fiind cererea pentru conce‑
sionarea unor noi terenuri”, ne‑a 
declarat Angela Ivan, directoarea 
generală a Zonei Libere Galaţi.  
Printre societăţile afectate mai 
puternic de criză se numără Arvi 
Agro, ce are firma mamă tocmai în 
Letonia. Profilată pe producerea şi 
comercializarea îngrăşămintelor 
chimice, firma dorea să dezvol‑
te pe suprafaţa de cinci hectare 
concesionate un centru regional 
de distribuţie. Cum afacerile nu 
au mers prea bine în ultimul timp, 
Arvi Agro a solicitat o suspendare 
a plăţilor către administraţia Zonei 
Libere pe perioada de criză, însă 
dată fiind disciplina financiară ce 
ar trebui să existe în derularea 
unui contract, o asemenea varian‑

tă este destul de greu de acceptat. 
Într‑o situaţie mai complicată se 
află firma Dina Medpak ce inten‑
ţiona să construiască o fabrică de 
ambalaje, dar care s‑a trezit fără 
finanţare bancară, fiind pusă în si‑
tuaţia de a lua în calcul renunţarea 
la cele 1,4 hectare concesionate.

Concesionari de top

În Zona Liberă sunt însă şi afa‑
ceri care se consolidează, precum 
cele derulate de MetalTrade, axată 
pe producerea şi comercializarea 
de produse siderurgice sau City 
Gas şi Unicom Oil Terminal, axate 
pe tranzacţii cu produse petro‑
liere. De asemenea, Holding de 
Aceros Especiales (Spania) deţine 
un terminal de produse siderurgi‑
ce. De departe, însă, cei mai impor‑
tanţi concesionari din Zona Liberă 
rămân ENEL şi Global Internaţional 
2000 Bucureşti, ce şi‑au adjudecat 
38,6 hectare de teren în scopul de 
a construi o termocentrală ecologi‑
că, un proiect evaluat la un miliard 
de euro. După cum v‑am informat 
în paginile ziarului nostru, în ciuda 

crizei economice, proiectul conti‑
nuă. În ianuarie au fost obţinute de 
la autorităţile locale avizele pentru 
Planul de Urbanism Zonal (PUZ). 
Vor mai fi însă de obţinut şi alte 
avize importante, precum cele de 
mediu, atât din partea autorităţilor 
române, cât şi din partea celor din 
R.Moldova şi Ucraina, ceea ce ar 
mai putea dura cel puţin un an de 
zile. Potrivit unor oficiali din cadrul 
ENEL, problema obţinerii fonduri‑
lor pentru construirea centralei se 
va pune abia în 2010.

Totul până la bani

Dincolo de calculele pe care şi 
le face un investitor sau altul, ad‑
ministraţia Zonei Libere are obli‑
gaţia de a asigura condiţii cât mai 
bune pentru desfăşurarea activi‑
tăţilor economice. Evident, acest 
lucru presupune noi şi noi investi‑
ţii. „Printre obiectivele importante 
pe care am reuşit să le atingem 
este şi acela de a construi o nouă 
hală de depozitare, cu o suprafaţă 
de 650 mp. Finanţarea, de aproxi‑
mativ 400.000 lei, a fost asigurată 

din surse proprii, recepţia lucrării 
fiind programată pentru săptă‑
mâna viitoare. Astfel, cu hala pe 
care deja o avem, ajungem la o 
suprafaţă acoperită de aproape 
1.200 mp, existând inclusiv cereri 
de închiriere şi pentru noua hală”, 
a precizat directoarea Angela 
Ivan. În ce priveşte investiţiile pe 
2009, sunt programate finalizarea 
gospodăriei de apă şi asigurarea 
infrastructurii aferente pentru 
utilizatori, amenajarea peroane‑
lor de intrare în Zona Liberă, pre‑
cum şi realizarea unui nou drum 
betonat. Desigur, totul depinde 
de fondurile care vor fi disponi‑
bile, toate aceste investiţii necesi‑
tând aproximativ două milioane 
lei. Zona Liberă poate susţine din 
surse proprii aproximativ un sfert 
din investiţii, pentru restul fiind 
nevoie de un sprijin din partea 
Consiliului Local, care este, de 
 altfel, şi proprietarul de drept al 
terenurilor. Cât priveşte posibi‑
lităţile de care dispune Consiliul 
Local, acest lucru se va vedea 
când va fi definitivată schema de 
buget pe acest an. 

4.614 la 3.739, în timp ce trans‑
porturile de marfă au scăzut de 
la 8,429 milioane tone la  7,1 mi‑
lioane tone. 

Acelaşi trend se conturează şi 
pentru 2009. Datele preliminare 

indică faptul că, în acest an, prin 
porturile gălăţene vor tranzita 
în jur de 4.200 nave, traficul de 
marfă fiind evaluat la 8,6 milioa‑
ne de tone.

Ovidiu Amălinei

În Zona Liberă Galaţi

Afaceri atinse 
de „microbul” crizei

[ Unii dintre investitori au intrat în expectativă, sperând ca 
în mediul economic să se mai limpezească apele [ Cu toate 
acestea, se menţin cererile pentru concesionarea de terenuri 

sau închirierea de noi spaţii [ Lucrări de infrastructură, 
după buget
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În porturile gălăţene

Nave mai puţine, 
marfă mai puţină

Susţinere financiară

La start

Garanţii 
pentru IMM‑uri

„Rabla” - şi pentru 
maşini străine

19 februarie 

1 franc elveţian 2,8557

1 EURO 4,2637

1 liră sterlină 4,8306

1 leu moldovenesc 0,3204

1 dolar SUA 3,3657

1 g AUR  105,3014

Denumire societate Tranzactii Volum Valoare Mediu Inchidere Pret ref.
COMAT 1 9 1.71 0.1900 0.1900 0.1600
CNFR NAVROM 1 39 117.00 30.000 30.000 30.000
INTFOR 1 5 25.00 50.000 50.000 50.000

Investitorii au devenit mai prudenţi

Angela Ivan

Ieri, la BVB
Chiar aşa 
să fie?

Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB) a crescut, ieri, pentru 
a doua zi consecutiv, lucru 
pe care piaţa românească 
de capital îl cam uitase în 
ultima vreme. Se pare, însă, 
că scăderile drastice de la 
începutul săptămânii au 
coborât preţurile suficient 
de mult încât ele să devină 
atractive pentru o parte 
dintre investitori. Şi, astfel, 
s‑a intrat la cumpărare, iar 
cotaţiile şi lichiditatea s‑au 
instalat pe trenduri cres‑
cătoare. Rămâne de văzut 
cât se va menţine această 
tendinţă pozitivă.

Indicele general BET‑C 
a câştigat ieri 3,12 la sută, 
indicele BET, al celor mai li‑
chide zece companii listate 
la BVB, s‑a apreciat cu 4,61 
la sută, indicele extins BET‑
XT a urcat cu 4,24 la sută, 
iar indicele BET‑FI, care 
monitorizează activitatea 
societăţilor de investiţii fi‑
nanciare (SIF‑uri), a închis 
cu 3,70 la sută mai sus de‑
cât miercuri.

Valoarea totală a tran‑
zacţiilor derulate ieri pe 
bursa bucureşteană s‑a 
cifrat la 14,3 milioane lei 
(aproximativ 3,3 milioane 
euro), în creştere cu peste 
30 la sută faţă de şedinţa 
precedentă.

Se cumpără titluri 
de stat

Trebuie menţionat, însă, 
că o bună parte a schimbu‑
rilor zilei de ieri a aparţinut 
pieţei obligaţiunilor, pe 
care s‑au efectuat opera‑
ţiuni în valoare de 5,7 mi‑
lioane lei, în cea mai mare 
parte cu titluri de stat.

În piaţa principală 
s‑au încheiat, pe parcur‑
sul întregii zile, 4.571 de 
contracte, prin care s‑au 
transferat circa 76,5 milioa‑
ne de acţiuni. Doar două 
companii au realizat tran‑
zacţii de peste un milion 
de lei, liderul de lichiditate 
al şedinţei fiind Rompetrol 
Rafinare Constanţa (RRC), 
cu 1,2 milioane lei. Pe pozi‑
ţia a doua s‑a plasat Banca 
Transilvania (TLV), cu 1,0 
milioane lei, iar următoa‑
rele două clasate, Petrom 
(SNP) şi BRD‑Groupe 
Societe Generale (BRD), au 
schimbat fiecare titluri de 
câte 0,8 milioane lei.

Toate marile compa‑
nii prezente ieri în ring au 
consemnat creşteri ale cur‑
surilor de schimb, cele mai 
importante câştiguri fiind 
înregistrate de Rompetrol 
‑ plus 7,23 la sută (până la 
0,0252 lei/acţiune) şi Banca 
Transilvania ‑ plus 7,64 la 
sută (0,775 lei/acţiune).
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Ion Zimbru
redactie@viata-libera.ro

foto Sorin Panã
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Şoferii care sunt nevoiţi, 
zilnic, să circule pe strada 
Basarabiei  (din Coşbuc în 
Piaţa Energiei) şi care s-au 
plictisit de câte roţi şi-au tăiat 
mergând pe liniile de tramvai 
sau de câte bucşe au schim-
bat din cauza gropilor de pe 
traseu au, în sfârşit, parte, de 
o veste bună: strada va intra 
în reparaţii capitale şi nu doar 
de suprafaţă. Se va lucra atât la 
adâncime – sistemul de apă şi ca-
nalizare – cât şi la suprafaţă – lini-
ile de tramvai vor fi modernizate, 
strada asfaltată, mă rog, tot tacâ-
mul. Cum orice veste bună în pri-
vinţa infrastructurii din România 
este însoţită de una proastă, şo-
ferii trebuie să mai ştie să nu se 
bulucească de mâine pe bucata 
de stradă respectivă; până ca tra-
seul să fie ca în palmă, vor trece 
doi ani. Şi gălăţenii fără maşină 
vor avea parte de ceva probleme 
– circulaţia tramvaiului va fi, la un 
moment dat, oprită. 

 
Lucrări complexe

Ieri, în prezenţa directo-
rului Direcţiei de Programe 
Europene, Costel Hanţă  şi a 
consilierului local Ion Dumitru, 
dar şi a reprezentanţilor Direcţiei 
de Dezvoltare Regională 
Brăila, primarul municipiului 
Galaţi, Dumitru Nicolae a sem-
nat contractul „Modernizarea 
străzii Basarabiei” cu Răzvan 
Murgeanu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei. Proiectul, 
în valoare totală de 13,269 mili-

oane lei prevede modernizarea a 
1,15 km de stradă şi va dura 24 de 
luni, din care lucrările propriu-zi-
se se vor desfăşura timp de 18 
luni. În afara modernizării liniilor 
de tramvai, reabilitarea va permi-
te circulaţia pe trei benzi de mers 
în porţiunea Piaţa Energiei-Piaţa 
Aurel Vlaicu şi pe două, în zona 
Piaţa Aurel Vlaicu - G. Coşbuc. 
Proiectul mai prevede reabilita-
rea reţelelor de apă şi canalizare, 
a celor electrice, de termoficare 
şi de gaze. „Urmează să facem 
licitaţia, sunt 14 zile pentru con-
testaţii, după care îi dăm drumul. 
Noi sperăm ca în termen de pa-
tru luni să semnăm contractul cu 
antreprenorul”, a declarat city-
managerul Florin Popa, felicitat 
de Răzvan Murgeanu, pentru cu-
noştinţele sale în domeniul ac-
cesării proiectelor europene. „Eu 
sunt foarte fericit că vom începe, 
în sfârşit, această bucată de stra-
dă, lucrare pe care mi-au cerut-o 
mulţi gălăţeni. Din păcate, noi nu 
am dispus de fonduri, aşa că am 
aşteptat şi am sperat că vom ob-
ţine finanţare europeană, ceea 
ce am şi făcut. Vom avea câteva 
probleme cu construcţiile de 
acolo, dar le vom rezolva”, a de-
clarat Dumitru Nicolae. 

Lege nouă, anti-şantaj, 
pe bani europeni 

Recomandându-se, pentru cei 
care nu ştiau, ca fiind originar din 
Galaţi, Răzvan Murgeanu, secre-
tar de stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
a vorbit şi despre viitoarele pro-

iecte guvernamentale în do-
meniul infrastructurii. Guvernul 
se gândeşte serios să modifice 
legislaţia în vigoare privind achi-
ziţia de lucrări publice, a declarat 
Murgeanu, precizând că în caz 
contrar, „există riscul de a fi rea-
lizate doar 10 la sută din totalul 
proiectelor manageriate în pre-
zent prin Programul Operaţional 
Regional, care alocă României, 
până în 2013, un buget total de 4,3 
miliarde euro”. Răzvan Murgeanu 
a spus că în prezent, din cele 
aproximativ 43 de proiecte acce-
sate prin Programul Operaţional 
Regional, doar unul singur, la Gorj, 

este la stadiul de desfăşurare a lu-
crărilor. Restul, spune Murgeanu, 
sunt blocate, din cauza contesta-
ţiilor făcute de diverse firme par-
ticipante la licitaţii. Potrivit secre-
tarului de stat, există în prezent 
firme specializate pe acest gen 
de blocare a proiectului, societăţi 
care practică un şantaj ascuns, 
solicitând procent din valoarea 
totală a proiectului, iar în cazul în 
care sunt refuzate, contestă licita-
ţiile, astfel încât proiectele rămân 
blocate. Răzvan Murgeanu a pre-
cizat că ideal ar fi să se perceapă 
o cauţiune din partea unei firme 
care formulează o contestaţie şi, 

de asemenea, ar trebui constitu-
ită o comisie de arbitraj, care să 
rezolve contestaţiile în termen de 
maxim 48 de ore. Altfel, se vor re-
peta cazuri, precum unul întâlnit 
în 2008, când de la semnarea şi 
până la angrenarea unui proiect 
european au trecut 343 de zile! 
La acest proiect lucrează în pre-
zent chiar ministrul gălăţean de 
Interne, vicepremierul Dan Nica, 
am mai aflat de la Murgeanu. 

Un alt subiect aflat pe ordinea 
de zi a Guvernului este legislaţia 
în privinţa reabilitării termice a 
clădirilor, a mai spus secretarul de 
stat. 

Maria Mãndiþã
mariam@viata-libera.ro

Final fericit pentru şoferi

Intrarea Basarabiei în Europa

La Punctul de Trecere a 
Frontierei Oancea s-a prezentat 
miercuri, pe sensul de ieşire din 
ţară, la volanul unui Volkswagen, 
bulgarul Petar D., de 30 ani, care a 
prezentat la control un permis de 
conducere eliberat de autorităţile 
din Republica Moldova. Poliţiştii 
de frontieră au constatat că per-
misul de conducere nu prezintă 
elementele de siguranţă ale unui 
permis de conducere autentic şi 
au făcut verificări suplimentare 
prin Centrul Trilateral de Contact 
Galaţi, în urma cărora a rezultat că 
individul nici măcar nu are permis 
de conducere! 

Bărbatul a declarat că a cumpă-
rat permisul de la nişte cetăţeni pe 
care nu îi cunoaşte, contra sumei 
de 50 de euro şi că dorea să ajungă 
în Republica Moldova folosindu-

se de el. Poliţiştii i-au făcut dosar 
penal, pentru complicitate la fals 
material în înscrisuri oficiale, uz de 
fals şi conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul de către 

o persoană care nu posedă permis 
de conducere, urmând ca docu-
mentele să ajungă la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Târgu Bujor.

Elena Parapiru 

Copiii din Centrul de Plasament 
Nr. 2 s-au pregătit deja pentru a 
întâmpina primăvara. Sub îndru-
marea angajaţilor Centrului, cei 
aproximativ 30 de copii au realizat 
peste 200 de mărţişoare unicat, pe 

care le-au expus în holul Direcţiei 
Generale pentru Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului (DGASPC) 
Galaţi. „Sunt mărţişoare pe care 
le-au realizat dintr-un anume gen 
de lut, nici eu nu ştiu ce material 

e acesta. Ştiu că au muncit foarte 
mult, pentru că după modelare a 
urmat procesul de ardere în cup-
tor”, a spus directoarea DGASPC, 
Manon Cristoloveanu. Pentru că 
au vrut să îşi scoată măcar chel-
tuielile pentru materialele fo-
losite, copiii au decis să pună 
în vânzare mărţişoarele pe care 
le-au creat, astfel că mulţi dintre 
angajaţii Direcţiei, dar şi cei care 
au venit în vizită s-au aprovizionat 
pentru prima sărbătoare a primă-
verii. „Ei doreau să câştige nişte 
bani ca să îşi facă un loc de joacă, 
însă pentru că ne-au făcut această 
surpriză şi le-au adus aici la noi în 
hol, vom merge la ei în Centru să le 
facem şi noi o surpriză, să vedem 
cum facem ca să rezolvăm proble-
ma locului lor de joacă. Asta pen-
tru ca banii obţinuţi din vânzare să 
le rămână lor”, a spus directoarea 
Manon Cristoloveanu.

Marius Ţuca 

Vecinătate 
şi bani 
europeni
Consiliul
Judeţului 
a „descălecat” 
la Cahul
] Promovarea 
transfrontalieră 
a Grădinii Botanice

Echipa gălăţeană de 
implementare a pro-
iectului cu finanţare 
externă „Complexul 
Muzeal de Ştiinţele 
Naturii Galaţi – obiec-
tiv turistic transfronta-
lier”, condusă de pre-
şedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi, 
Eugen Chebac, a par-
ticipat ieri, la Cahul, 
Republica Moldova, la 
o conferinţă pe tema  
„Educaţia prin astro-
nomie – componentă 
principală a educaţiei 
muzeale”, asigurând 
astfel latura de infor-
mare a proiectului. 
Până la atragerea tu-
riştilor, inclusiv a celor 
de peste Prut, Consiliul 
Judeţului Galaţi, în par-
teneriat cu Infomedia 
Centru Cahul, a atras   
deja prin acest pro-
iect, desfăşurat în ca-
drul Programului de 
Vecinătate România 
– Republica Moldova 
2004 - 2006,  aproape 
446.000 de euro, pen-
tru asigurarea irigării 
Grădinii Botanice şi 
achiziţia de aparatură 
pentru observatorul 
astronomic. 

  „Este un proiect 
ambiţios, un proiect 
mare şi este ceea ce 
ne-am propus de a 
promova în spaţiu 
transfrontalier ca mo-
dalitate de turism şi 
de observare astro-
nomică, a declarat 
preşedintele Chebac 
la sediul Univerităţii 
de Stat «B. P. Hasdeu» 
din Cahul, unde s-a 
desfăşurat conferinţa. 
Mulţi cunosc Muzeul 
de Ştiinţele Naturii 
Galaţi, pe cei care nu-l 
ştiu îi invit să-l vizite-
ze. Este un obiectiv de 
referinţă al judeţului 
Galaţi, având în vede-
re că este cel mai nou 
muzeu construit după 
căderea comunismu-
lui şi este cel mai nou 
obiectiv din Europa 
de Est”. Preşedintele 
gălăţean a mai spus 
că în Grădina Botanică 
de la Galaţi se află cel 
mai mare rozariu din 
Europa, ca număr de 
specii. 

Victor Cilincă

Hai să-ţi aduc pâine caldă,
făcută de mama Rusanda;
mănâncă, frumoaso, mănâncă
şi taci de la una la alta!

Taci şi ascultă-mă bine:
vremea e foarte urâtă,
stinge, te rog, lumânarea,
că Doamna începe să râdă!

Şi râde şi râde şi vine
urâtă din punct de vedere, 
abia mai păşeşte de foame,
hai să-i aduc nişte mere!

Mănâncă şi tremură toată,
ne lasă cu una, cu alta,
sărută icoana şi pleacă
departe cu mama Rusanda.

Proces între Billa şi Real/O nouă amânare
La Curtea de Apel Galaţi, la cel de-al treilea termen în dosarul în care 

„Billa” se judecă cu „Laminorul” din Brăila şi cu „Real”, nu s-a întâmplat ni-
mic spectaculos.  Dosarul a primit un nou termen pentru data de 18 martie, 
pentru ca părţile să poată aduce noi probe în dosar. „Billa” şi „Real” se jude-
că pentru un teren aflat în Brăila, în suprafaţă de 32.453 mp, care a fost în 
proprietatea SC „Laminorul”. Procesul a fost judecat, pe fond, la Tribunalul 
Brăila, dar hotărârea dată de această instanţă a fost atacată la Curtea de Apel 
Galaţi. Vom reveni cu amănunte pe 18 martie. 

T. Miron

Mâine, suplimentul nostru săptămânal gratuit 
„Weekend Magazin” vă propune o scurtă incursiune 
în istorie, cu o poveste mai puţin cunoscută despre 
Coloseum, dar şi o plimbare la Bâlea Lac. De aseme-
nea, veţi putea citi despre patriotismul lui Nicolae 
Filipescu, dar şi despre ce înseamnă să fii vegetarian. 
Ca de obicei, şi în această săptămână, vă oferim infor-
maţii diverse despre plante, sfaturi pentru decorarea 
casei, trucuri pentru frumuseţe şi detalii despre ve-
dete, filme, cărţi.

Nu rataţi „Viaţa liberă” de mâine!

Liderul organizaţiei munici-
pale a PNL Galaţi, Mircea Cristea, 
consideră PD-L drept veriga 
slabă a guvernării: „Această gu-
vernare este între două partide 
mari care au opţiuni şi opinii 
diferite asupra rezolvării proble-
melor, iar lucrul acesta se vede. 
Provocarea cea mare este faptul 
că România, în mod evident, în 
perioada aprilie-mai, va ateriza 
în cap din punct de vedere al 
încasărilor bugetare. Mie veriga 
slabă în Guvernul acesta mi se 
pare PD-L, pentru că, până în 
momentul de faţă, responsabilii 
lor  din   Guvern,   care  trebuiau 
să vină  cu nişte  soluţii, nu prea 
le-au adus. Programul anticriză 

de care se vorbeşte e la zece la 
sută din volumul programului 
propus de echipa lui Tăriceanu 
în octombrie, deşi şi această 
echipă a ajuns la aceleaşi con-
cluzii, la care Tăriceanu şi echipa 
lui ajunseseră din octombrie-
noiembrie, că anumite cheltuieli 
bugetare nu pot fi susţinute fără 
consecinţe catastrofale pentru 
buget. Acum s-a ajuns tot aco-
lo. Avem un guvern forţat, iar 
pe fondul crizei, alegerile prezi-
denţiale vor disturba la modul 
foarte serios tot procesul politic 
şi administrativ din România”, a 
declarat Mircea Cristea. 

Anca Melinte

La Maternitatea 
„Buna Vestire”
A venit 
primăvara!

Primăvara a încălcat 
toate regulile calendaristi-
ce şi climatice şi s-a instalat 
confortabil la Maternitatea 
„Buna Vestire” din Galaţi, 
în pătucurile bebeluşilor. 
Cum e posibil? Foarte sim-
plu, pentru că tocmai şi-au 
făcut intrarea pe lume câţi-
va pui de om cu nume de 
mare sonoritate primăvă-
ratică: Vrabie, Cocoş, Găină 
şi Piţigoi. Pentru că egali-
tatea de şanse promovată 
de Uniunea Europeană tre-
buie respectată, vă mărtu-
risim că nou-născutul pe 
nume Cocoş este fetiţă, iar 
Găinuşă este un băieţel de 
toată fala. Toţi bebeluşii 
sunt sănătoşi tun şi frumoşi 
foc, iar asupra lor veghea-
ză atentă asistenta nou-
născuţi Constanţa Apostol. 
Le urăm şi noi bun venit pe 
lume vestitorilor primăve-
rii, să crească mari şi să-şi 
bucure părinţii!

Anca Melinte

Poliţia pune 
piciorul în prag
Razie în bănci 
şi case 
de schimb

Începând de luni, 16 
februarie, şi poliţiştii gălă-
ţeni au declanşat o acţiune 
de verificare a instituţiilor 
financiar-bancare, a case-
lor de amanet şi schimb 
valutar, pe linia respectării 
Legii privind paza bunuri-
lor.

Astfel, au fost verificate 
opt unităţi financiar-ban-
care şi 18 case de amanet 
şi schimb valutar, în urma 
controalelor efectuate fi-
ind date 19 sancţiuni în 
valoare de 16.500 lei.

Principalele probleme 
constatate de poliţişti au 
fost legate de nerespec-
tarea prevederilor legale 
privind protecţia caselor 
de schimb valutar cu sub-
sistem de antiefracţie, su-
praveghere video şi con-
trol acces; nerespectarea 
prevederilor legale privind 
obligativitatea existenţei 
sertarului cu preluare in-
directă a valorilor; nepro-
tejarea ghişeelor cu geam 
antiglonţ; neasigurarea 
corespunzătoare a caselor 
de bani şi nerespectarea 
prevederilor legale privind 
transportul valorilor mo-
netare.

Controalele poliţiştilor 
au avut în vedere şi instru-
irea personalului de pază 
aflat în serviciu, în vederea 
creşterii vigilenţei şi capa-
cităţii  de  reacţie a  aces-
tuia, precum şi a persona-
lului care derulează ope-
raţiuni cu numerar, pentru 
respectarea procedurilor 
legale de manipulare, de-
pozitare şi transport al  va-
lorilor monetare. Poliţiştii 
vor continua verificările 
şi în perioada următoare, 
urmând a sancţiona toate 
unităţile care încalcă pre-
vederile legale în dome-
niu.

Elena Parapiru

De la una la alta
(pâine şi mere)

Mircea Cristea:

“PD-L, veriga slabă”

Mâine aveţi gratis

„Weekend Magazin”Dincolo 

de Coloseum

Rezervaţia 

naturală Bâlea

Hellboy

A câştigat un prieten

Iulia 

Vântur

Permis auto de 50 de euro

Bulgarul încearcă, 
şi Frontiera nu-l lasă

] Poliţiştii de frontieră de la Oancea au prins, miercuri, un cetăţean bulgar 
care a prezentat la control un permis de conducere fals 

Directoarea Manon Cristoloveanu a cumpărat câteva 
mărţişoare create de copii

Centrul de Plasament Nr. 2 

Copiii au lucrat 
primele mărţişoare

Foto: 
Vasile 

Caburgan
 

Copii aduc 
primăvara 

la 
Maternitate

Primarul Galaţiului dând mâna cu secretarul de stat Murgeanu, după semnarea contractului

Foto: S. PanăAR
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Felicitat, în numele 
Parlamentului European, pen-
tru ratificarea de către Cehia  a 
Tratatului de la Lisabona, preşe-
dintele acestei ţări, Vaclav Klaus, 
un eurosceptic declarat şi con-
vins, n-a dezamăgit aşteptările 
presei, care a umplut până la re-
fuz secţiunea dedicată din sală. 
Discursul său a fost pe cât de 
provocator, pe atât de echilibrat, 
dar a stârnit reacţii chiar violente, 
unii eurodeputaţi ridicându-se 
să plece în timp ce preşedintele 
ceh vorbea. 

Precizând, încă din start, că 
Cehia a fost mereu parte im-
portantă a istoriei europene şi 
nu intenţionează să renunţe la 
acest privilegiu, Vaclav Klaus a 
atras atenţia asupra unor aspec-
te. “În primul rând, a declarat el, 
la nici trei luni până când se vor 
împlini cinci ani din momentul 
aderării la UE, cehii se pregătesc 
să sărbătorească momentul cu 
demnitate. Avem mai puţine 
dezamăgiri vizavi de statutul de 
membru, întrucât şi aşteptările 

noastre au fost realiste. Suntem 
acum o ţară europeană standard 
şi ne asumăm responsabilităţile 
în ceea ce priveşte dezvoltarea 
UE. Cred că primele şase săptă-
mâni de când ne aflăm la pre-
şedinţia UE au arătat clar acest 
lucru. Pentru noi nu există nicio 
alternativă la statutul de mem-
bru al UE. În ţara mea nu există 
nicio forţă politică ostilă dezide-
ratului european. În consecinţă, 
ne deranjează atacurile asupra 
Cehiei!” 

Aplaudat de jumătate de 
sală, huiduit de cealaltă jumă-
tate, preşedintele ceh şi-a con-
tinuat, imperturbabil, discursul, 
punând accent pe necesitatea 
întăririi unui sistem economic 
european care să asigure bu-
năstarea cetăţenilor europeni: 
“Nu ne trebuie neapărat institu-
ţii comune puternice, ci un pro-
gram  economic comun viabil!”. 

N-a fost uitată nici chestiu-
nea reproşurilor care i se aduc 
Cehiei vizavi de atitudinea sa 
opusă regulamentelor europe-

ne stricte: “Să spui că forma ac-
tuală a UE este o dogmă ce nu 
poate fi criticată este o greşeală!” 
Întâmpinând o reacţie violentă 
a unor membri ai Parlamentului, 
Vaclav Klaus a adăugat, invo-
când experienţa nefericită a ţă-
rilor din Est, care au trăit oprima-

te, că “În Parlamentul European 
nu există o democraţie clasică: 
sunt cei care votează da şi ceilalţi, 
consideraţi duşmani ai integrării! 
Dacă nu există opoziţie, nu exis-
tă libertate, de aceea trebuie să 
avem alternative!”  

Insistând că graba strică trea-

ba şi că procesul integrarii eu-
ropene nu trebuie forţat, Vaclav 
Klaus şi-a încheiat discursul spu-
nând, printre altele, că “econo-
mia controlată de la nivel central 
nu este o soluţie, istoria ne-a de-
monstrat-o!” Cine ar putea să-l 
contrazică?

Preşedintele Cehiei, Vaclav Klaus, a pus pe jar Parlamentul European

”Fără opoziţie, 
nu există libertate!”

De la trimişii noştri speciali la Bruxelles

Anca Spânu Tudor
anca@viata-libera.ro
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Primăria din oraşul spani-
ol Miranda de Ebro (provincia 
Burgos, nord) a decretat trei zile 
de doliu, după un incendiu pro-
dus ieri într-o locuinţă şi soldat cu 
moartea a patru români, dintre 
care doi minori. Primarul localită-
ţii, Fernando Campo, a explicat că 
pompierii şi un echipaj de poliţie 
investighează cauzele incendiu-
lui. Potrivit autorităţilor, victimele 
sunt de origine română şi au mai 
multe rude în această localitate. 
În incendiu au murit patru per-

soane, printre care un băiat şi o 
fată, în vârstă de unu, respectiv 
trei ani. De asemenea, printre 
victime se numără şi o tânără de 
20 de ani, precum şi o altă femeie. 
Una dintre ele era mama copii-
lor, iar cealaltă cumnata acesteia. 
Tatăl copiilor a fost de asemenea 
grav rănit şi se află în stare critică 
la spital, cu arsuri pe circa 50 la 
sută din suprafaţa corpului. Un 
alt tânăr de 26 de ani a fost trans-
portat cu un elicopter în oraşul 
Burgos, fiind în stare gravă.

Compania americană de ţigări 
Phillip Morris a fost condamna-
tă, miercuri, de un tribunal din 
Florida, să plătească daune de opt 
milioane de dolari pentru moartea 
unui fumător care se îmbolnăvise 
de cancer la plămâni. Juriul a re-
fuzat să acorde văduvei lui Stuart 
Hess, Elaine, cele 130 de milioane 
de dolari pe care femeia le-a ce-
rut. Ea a susţinut că soţul său este 
vinovat de soarta lui în proporţie 
de numai 58 la sută, el fumând în 
jur de trei pachete de ţigări Phillip 

Morris pe zi, până la moartea sa la 
55 de ani, în 1997. Hess era fumător 
de 40 de ani. Astfel, după o delibe-
rare de nouă ore, membrii juriului 
au decis acordarea unor daune de 
două milioane de dolari pentru 
Elaine Hess, un milion de dolari 
pentru fiul cuplului şi amendarea 
Phillip Morris cu încă cinci milioa-
ne de dolari. Compania a anunţat 
imediat că va face apel. Decizia lu-
ată în cazul Hess ar putea influenţa 
mersul altor procese asemănătoa-
re, în număr de aproximativ 8.000 

numai în Florida. Altria, compania-
mamă a Phillip Morris, a promis, 
însă, că se va apăra “viguros” de 
astfel de acuzaţii. Reprezentanţii 
companiei au spus că nu se gân-
desc la acest proces ca la unul ce 
creează un precedent, ci la unul în 
care avocaţii acuzării au fost mai 
convingători. Membrii juriului şi-
au motivat decizia prin faptul că 
fabricanţii de ţigări diminuează, 
în campaniile publicitare, efectele 
negative ale fumatului şi riscurile 
pentru sănătate.

Roma 
contra romilor 

Autorităţile italiene au efec-
tuat ieri o serie de controale 
în taberele de romi din Roma, 
arestând cel puţin 26 de per-
soane. În tabăra ilegală din 
zona Idroscalo (Roma) au fost 
arestaţi cel puţin 14 cetăţeni 
români, cu vârste cuprinse în-
tre 23 şi 47 de ani, suspectaţi de 
furtul energiei electrice. În tabă-
ra Tor San Lorenzo di Ardea, au 
fost verificaţi aproximativ 100 
de marocani şi români, fiind 
arestate zece persoane a căror 
naţionalitate nu a fost dezvălu-
ită.  Într-o baracă abandonată 
din tabăra Casilino 900, agen-
ţii italieni au descoperit suma 
de 65.000 de euro, furată la 12 
februarie în suburbia Ardea, în 
acest caz fiind arestat un cetă-
ţean italian. Un rom de 26 de 
ani, tot din tabăra Casilino 900, 
a fost arestat pentru furtul unei 
maşini. De asemenea, un rom 
de origine sârbă a fost arestat 
în apropierea Gării Centocelle, 
bărbatul având de ispăşit o pe-
deapsă privativă de libertate.

Salvaţi 
din Antarctica

Pasagerii şi membrii echipa-
jului vasului de croazieră Ocean 
Nova, cetăţeni din SUA, Marea 
Britanie, Canada, Australia, 
România şi alte câteva state au 
fost salvaţi după eşuarea navei 
în Antarctica, potrivit oficialilor 
argentinieni. Aceştia au fost 
transferaţi de pe nava Ocean 
Nova pe un alt vas de croazieră 
care urma să îi ducă în oraşul 
Ushuaia, din sudul Argentinei, 
potrivit unei declaraţii a mari-
nei argentiniene.  “Operaţiunea 
este în curs de desfăşurare şi se 
folosesc bărci semi-rigide”, po-
trivit aceleiaşi surse. Compania 
americană căreia îi aparţin am-
bele nave, Quark Expeditions, 
împreună cu marina argentini-
ană au declarat că persoanele 
de la bordul navei avariate nu 
au suferit răni şi nu sunt în pe-
ricol.

Probleme între 
coloşii gazului

Compania energetică ucrai-
neană Naftogaz a anunţat ieri 
înregistrarea unei “posibile” 
probleme în efectuarea plăţilor 
pentru gazul rusesc, la o lună 
de la încheierea “crizei gazelor” 
dintre Ucraina şi Rusia, care a 
perturbat aprovizionarea cu 
gaze a Europei. Compania 
ucraineană menţionează, o 
“posibilă deteriorare a situ-
aţiei în privinţa plăţilor către  
Gazprom din cauza creşterii 
catastrofale a datoriilor” acu-
mulate de serviciile municipale 
faţă de Naftogaz. Datoria glo-
bală a întreprinderilor munici-
pale faţă de Naftogaz este esti-
mată în prezent la 4,6 miliarde 
de grivne (aproximativ 434 de 
milioane de euro) şi “continuă 
să crească”, au precizat oficialii 
companiei.

Italia
Extrema dreaptă 
nu mai vrea 
imigranţi

Forza Nuova, o organizaţie 
de extremă dreapta din Italia, 
cere suspendarea dreptului 
românilor la libera circulaţie 
în spaţiul UE, pedepsirea dură 
a violatorilor şi expulzarea tu-
turor imigranţilor care au an-
tecedente penale. Ca urmare 
a numeroaselor violuri ce au 
avut loc în ultimele săptămâni 
în Italia, mişcarea radicală a 
tipărit un manifest care va fi 
distribuit în 100 de oraşe itali-
ene. Manifestul conţine ima-
ginea unei femei care zace la 
pământ, cu hainele rupte şi 
urme de sânge, cu mesajul: 
“Ce ai face dacă i s-ar întâmpla 
mamei tale, soţiei tale sau fiicei 
tale? Imigranţilor violatori, v-a 
sunat ceasul! Închideţi tabere-
le de nomazi, expulzaţi romii. 
Imediat!”. 

Bulgaria
Parlamentar 
condamnat 
pentru pedofilie

Curtea Supremă de Casaţie 
din Bulgaria l-a condamnat la 
închisoare cu suspendare pe 
parlamentarul bulgar Vladimir 
Kuzov, acuzat că a întreţinut 
relaţii homosexuale cu mi-
norul Nikolai Kirilov, a anun-
ţat Biroul de presă al curţii. 
Aceasta este decizia finală a 
Curţii, iar sentinţa de cinci ani 
de închisoare cu suspendare 
va fi anunţată în faţa mem-
brilor Parlamentului bulgar. 
Curtea districtuală din Sofia l-a 
găsit vinovat pe Kuzov la 9 mai 
2007 şi mai târziu Curtea de 
Apel a confirmat sentinţa.

Coreea de Nord 
ameninţă
Pregătită 
de război 
cu Sudul

Coreea de Nord s-a declarat 
ieri “perfect pregătită” pentru 
un război cu Coreea de Sud, 
intensificându-şi retorica mar-
ţială cu câteva ore înainte de 
sosirea la Seul a secretarului de 
Stat american, Hillary Clinton. 
“Gaşca de trădători a lui Lee 
Myung-Bak (preşedintele sud-
coreean) nu ar trebui nicioda-
tă să piardă din vedere faptul 
că Armata populară a Coreei 
este perfect pregătită pentru 
o confruntare până la capăt”, a 
declarat un purtător de cuvânt 
al Statului Major nord-coreean. 
Relaţiile dintre cele două enti-
tăţi ale peninsulei, aflate oficial 
în stare de război de la con-
flictul sângeros din 1950-1953, 
s-au deteriorat de la sosirea la 
putere a preşedintelui sud-co-
reean Lee Myung-Bak, în fe-
bruarie 2008.

Un prezentator din Germania a 
fost pălmuit în timpul unei emisiuni 
TV de maximă audienţă, după ce 
şi-a pipăit coprezentatoarea. Scena 
s-a produs în faţa a nu mai puţin de 
2,24 de milioane de telespectatori. 
Hans Blomberg a uitat să-şi ţină 
mâinile acasă, în timp ce prezen-
ta rezultatele concursului muzical 
“Bundesvision”. “Cele mai frumoa-

se puncte rămân la mine”, a spus 
prezentatorul înainte de a atenta 
la decolteul colegei sale. Femeia, în 
vârstă de 27 de ani, a fost şocată de 
gluma proastă a lui Hans şi l-a lovit 
peste faţă. “Eşti un idiot” i-a spus 
revoltată prezentatoarea postului 
de televiziune Pro Sieben colegului 
pus pe glume. “Amuzant. Doar că 
nu râde nimeni”, a adăugat aceasta. 

Scurtă incursiune
Blindate israeliene, în Gaza 

Forţele israeliene au intrat pentru scurt timp cu blindatele în oraşul 
Gaza, în cursul nopţii de miercuri spre joi, plecând după un schimb 
de focuri, au declarat o serie de martori. Blindatele, însoţite de un 
elicopter, au intrat în sectorul de est al oraşului Gaza, unde au deschis 
focul după ce au fost ţinta tirurilor de rachete antitanc, potrivit surse-
lor citate. Conform acestor surse, schimbul de focuri nu s-a soldat cu 
victime, iar trupele israeliene au revenit pe teritoriul statului evreu.

Turcia
Explozie într-o parfumerie 

O explozie puternică s-a produs ieri într-o parfumerie din centrul 
oraşului Eskisehir, din vestul Turciei, provocând rănirea mai multor 
persoane. Deflagraţia a provocat pagube importante în magazinul 
situat la parterul unei clădiri, în una dintre cele mai importante zone 
comerciale din oraş, potrivit imaginilor difuzate de postul de televizi-
une. Cauza exploziei nu se cunoaşte încă.

Limba “vlaşki” răsună din 
nou...în Croaţia: Limba istroro-
mânilor, vlaşki, cum o numesc 
vorbitorii din Suşnieviţa, a răsunat 
după 85 de ani, în şcoala unde ţi-
nea lecţii în această limbă marele 
învăţător Andrei Glavina, prema-
tur dispărut în 1925. De atunci, 
statul român, nici cel de atunci, 
nici cel de acum, nu au făcut nimic 
pentru această populaţie. Meritul 
este doar al lui Andrei Radola, fe-
cioraşul de 11 ani, şi al celor două 
minunate cadre didactice croate 
din localitate. Poezia în istroro-
mână, scrisă de regretatul Frane 
Belulovich,  a fost primită de către 
public cu o furtună de aplauze şi 
ovaţii. Momentul a fost transmis 
la televiziunea croată din Pazin şi 
prezentat în ziarele “Glas Istre” şi 
“La Voce”, principalele ziare istri-
ene, în limba croată şi respectiv 
italiană.

Lecţia lui Cozma pentru ro-
mâni si unguri: Uciderea în mod 
brutal a unui handbalist român 
de doar 26 de ani i-a apropiat mai 
mult pe români şi pe unguri de-
cât orice proiect transfrontalier 
finanţat cu milioane de euro, sau 
orice şedinţă comună a celor două 
guverne. Solidaritatea şi durerea 
sinceră în ambele părţi au depă-
şit duşmănia şi conflictele dintre 
cele două popoare vecine. Pentru 
asta însă, din păcate, a trebuit să 
moară un tânăr. Ţările care l-au 
iubit enorm pe Marian Cozma, 
Ungaria şi România, l-au decorat 
post-mortem: cetăţean de onoa-

re al oraşului Veszprém, Maestru 
Emerit al Sportului, o sală din 
Bucureşti cu numele său şi un bust 
la clubul Dinamo.  Consiliul local 
din Veszprém a propus ca o stradă 
din oraş să poarte în viitor numele 
handbalistului român. Ăsta-i lucru 
mare, pentru că în Ungaria nu-i 
chiar aşa de uşor (sau aproape im-
posibil) să pui nume româneşti sau 
să aşezi plăci, să ridici statui pentru 
vreun român. Paradoxal, tragedia 
lui Marian Cozma ar putea marca 
un moment istoric: reconcilierea 
totală şi adevărată dintre două 
naţiuni care s-au duşmănit prea 
multă vreme.

Titlurile onorifice «Amicus 
Romaniae» la Lisabona: Ieri, 
la Institutul Cultural Român din 
Lisabona, Portugalia, s-a desfă-
şurat prima ediţie a Ceremoniei 
de decernare a titlurilor onorifice 
“Amicus Romaniae” unor persona-
lităţi care au susţinut în mod real şi 
constant activitatea instituţiei.

Ziua Europeană a 
Multilingvismului, la Paris: 
Astăzi, la Ambasada României de la 
Paris se desfăşoară dezbaterea pe 
tema «Multilingvism european şi 
învăţământ superior». Manifestarea 
beneficiază de mesajul video al co-
misarului european pentru multi-
lingvism Leonard Orban.

Alcala de Henares, Spania:  
Cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Limbii Materne, de la a cărei 
proclamare - de către Conferinţa 
Generală UNESCO - se împlinesc 10 
ani pe data de 21 februarie, Centrul 

Hispano-Român din Alcala de 
Henares organizează dezbaterea 
„Limba maternă, valoare funda-
mentală ce nu trebuie pierdută”. 

Seară românească la Dallas: 
Românii din Dallas Fort Worth sunt 
invitaţi să participe la o serată cul-
turală sâmbătă, 28 februarie de la 
ora 5:30 PM. 

Premiile Niram Art: În prezen-
ţa a peste 100 de oameni de cultu-
ră spanioli şi români, Revista Niram 
Art, Galeriile de Artă Nicole Blanco 
şi Asociaţia Hispano-Română 
Dialog European din Madrid au 
decernat Premiile de poezie Niram 
Art 2009 poeţilor români Ioan Es. 
Pop şi Claudiu Komartin. 

Telefonul european pentru 
semnalarea dispariţiilor de co-
pii: Cu doi ani în urmă, Comisia 
Europeană rezerva numărul de 
telefon 116000 ca linie unică de 
urgenţă pentru semnalarea cazu-
rilor de copii dispăruţi din întreaga 
Uniune Europeană şi solicită state-
lor membre să-l pună în funcţiune. 
Dacă anul trecut, numărul funcţio-
na numai în Ungaria, acum, toate 
statele membre l-au pus public la 
dispoziţia operatorilor de linii de 
urgenţă. În nouă state membre, 
faţă de şapte anul trecut, numărul 
116000 a fost alocat unor furnizori 
de servicii.  Linia operează deja în 
cinci state (Grecia, Ungaria, Ţările 
de Jos, Portugalia şi România), iar 
în altele două (Belgia şi Slovacia) va 
intra curând în funcţiune.  

Romanian Global News

Phillip Morris, condamnată 

Opt milioane 
pentru moartea unui fumător

Românii, peste tot

Sunaţi la 116000!

În deceniul patru al secolului trecut, românii 
au purtat negocieri secrete cu Aliaţii, pentru 
ieşirea din cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Neoficiale, dar şi cu ştirea Guvernului. Întoarcerea 
armelor de către români împotriva armatei germane 
a scutit Europa de câteva luni de război şi de multe 
suferinţe, însă acest  efort nu  a  fost recunoscut 
niciodată oficial de către învingătorii conflagraţi-
ei… Şi acum, negocierile europene de pace cu pa-
lestinienii nu se fac oficial. Sunt doar tatonări… S-a 
dus vremea discuţiilor de pace de la Camp David 
şi a victoriei de moment înregistrată de preşedin-
tele Jimmy Carter, recompensat pentru aceasta cu 
Premiul Nobel pentru pace. Acum, SUA par să nu 
se grăbească, ocupate fiind cu îndulcirea relaţiei cu 
Iranul. Şi cu petrolul acestuia… Dacă preşedinte-
le Obama poate va face sau nu presiuni asupra Tel 
Avivului, recomandând o atitudine răbdătoare la 
ofensiva rachetelor Hamas, cu gruparea respectivă 
se întâlnesc parlamentari şi diplomaţi europeni. Ca 
şi în cazul României, în perioada de dinaintea  în-
toarcerii armelor, şi aceste întâlniri sunt neoficiale. 
Astfel, doi parlamentari britanici au vorbit acum trei 
săptămâni, la Beirut, cu reprezentantul organizaţiei 
Hamas în Liban, iar  doi senatori francezi s-au întâl-

nit acum vreo două săptămâni la Damasc cu lideri 
Hamas. UE a trecut încă din 2003 aripa politică a 
organizaţiei palestiniene pe lista celor teroriste, dar 
liderii organizaţiei susţin acum că UE regretă; cel 
puţin aşa au înţeles palestinienii după întâlnirile de 
la sfârşitul anului trecut cu parlamentari din Olanda, 
Suedia şi alte trei ţări, nu se ştie care. Ţinută pe 
lista neagră, Hamas a câştigat totuşi democratic 
(în sensul în care înţelegem noi lucrurile) alegerile 
parlamentare din 2006, deşi era considerată tero-
ristă. Motiv pentru care SUA şi Europa nu au ajutat 
Autoritatea Palestiniană să-şi plătească angajaţii şi 
să treacă peste problemele financiare. SUA, UE, 
Rusia şi chiar ONU au rupt contactele cu gruparea. 
Sărăcia palestiniană s-a adâncit şi s-a instalat cri-
za. Un incubator al nemulţumirilor, care a alimentat 
apoi cu oameni terorismul în zonă. Încercarea de a 
negocia cu Hamas pare să fie… mintea europeanu-
lui cea de pe urmă. Cu ce pot fi convinşi (sau mo-
miţi?) liderii palestinieni să renunţe la teroare? Cu 
ajutoare de la ONU? Pentru acestea, este de ajuns  
să se renunţe la eticheta de „teroristă” aplicată or-
ganizaţiei. Să ne amintim că şi liderul Fatah şi al 
OEP, Yasser Arafat, considerat multă vreme terorist, 
a primit Premiul Nobel pentru pace…

Incendiu

Români morţi 
în Spania

Mintea europeanului cea de pe urmă?

Pălmuit în direct

AR
H

IV
A 

"V
.L

."



www.viata-libera.ro

Vi
aþ

a 
sp

ir
itu

al
ă

[Credinţă
Vineri, 20 Februarie 2009

7
viaţa liberă

Maria Stanciu
marias@yahoo.com

Paginã realizatã de

foto Vasile Caburgan; 
Sorin Pană

Una dintre cele mai 
tinere parohii din 
Galaţi este Biserica 

„Sfântul Atanasie Patelarie”, 
sfânt locaş care a înnobilat un 
spaţiu anost din cartierul Micro 
18. Piatra de temelie a acestei 
frumoase biserici care respiră 
aerul dreptei credinţe a fost 
aşezată în 11 decembrie 2005, 
după tradiţie, de Prea Sfinţitul 
Casian al Dunării de Jos. Acelaşi 
Ierarh care ne‑a făcut părtaşi în 
anii din urmă la mai multe ma‑
nifestări religioase, de referin‑
ţă fiind cea din 26 octombrie, 
anul Domnului 2004, când au 
fost aduse ‑ la Galaţi ‑  Moaştele 
Sfântului Atanasie. S‑a slujit la 
început în cort. Astăzi, în cinstea 
acestui Sfânt, care este aşezat 
în calendarul Bisericii Ortodoxe 
Ruse încă din anul 1661, avem 
un Sfânt Altar, între primele 
din ţară închinate lui. Aici slu‑
jeşte părintele paroh George 
Marius Cristea, care de câţiva 
ani zideşte spiritual şi material 
Biserica „Sfântului Atanasie al 
III‑lea Patelarie”, Sfântul care s‑a 
nevoit pe aceste meleaguri ale 
Dunării de Jos în vremuri cum‑
plite pentru Ortodoxie, la mijlo‑
cul veacului al XVII‑lea, mai bine 
de zece ani.

Sfântul locaş a fost ridicat 
pe un teren dăruit bisericii de 

Viaţa într‑o parohie este una 
comunitară. Fiecare creştin ‑ 
mai mic sau mai mare, mai avut 
sau mai sărac ‑ aduce drept 
jertfă lui Hristos ce‑i este pe 
măsură. Unul o rugăciune, altul 
un bănuţ pentru o lumânare, 
altul o cărămidă, altul trei, altul 
mai multe… Când se ridică însă 
un Sfânt Altar, fiecare gest, mai 
mic sau mai mare, făcut din dra‑
goste creştinească contează. 
La Biserica Sfântului Atanasie, 
acestea nu au lipsit în toţi anii 
din urmă. „Am primit sprijin 
din partea unor sponsori fără 
de care nu am fi reuşit să ridi‑
căm Sfântul Altar, mărturisea 
cu smerenie părintele Cristea. 
A fost şi rămâne importantă 
implicarea 
Comitetului 
parohial în 
a c ţ i u n i l e 
sociale ale 
p a r o h i e i . 
Din bănu‑
ţul care se 
adună de 
la creştini, 
p e r i o d i c , 
ducem puţină bucurie în case‑
le a 25 de familii cu stare soci‑
ală precară, persoane înscrise 
în programul nostru social. De 
asemenea, zidirea bisericii a 
necesitat şi mai necesită rugă‑
ciune şi trudă, dar dăm slavă lui 
Dumnezeu că avem în tânăra 
noastră parohie dăruitori care 
au susţinut financiar ridicarea 
bisericii, între aceştia consilieri 
locali, medici, profesori, ingi‑

neri, adevăraţi creştini, cărora le 
mulţumim”.

Între cei care au pus umă‑
rul la înălţarea frumoasei 
biserici se numără firma 
„Bogdanconstruct”, doamna 
Dimitriu Valentina ‑ diriginta de 
şantier, dr. Lucreţia Roşca, mem‑
bră în comitetul parohial, doam‑
na Mirela Cernat ‑ directoarea 
Şcolii Nr. 40; nici domnii nu 
lipsesc, ei sunt primarul munici‑
piului Galaţi, aleşi din Consiliul 
Municipal care au  susţinut con‑
stant biserica, semn că au înţe‑
les că evenimentul din luna mai 
necesită unitate în Hristos. Şi 
unde putem să arătăm unirea, 
dacă nu în Biserică, răspunzând 
chemării Arhiereului locului?

M u l t e 
sunt fapte‑
le frumoa‑
se care 
s‑au în‑
tâmplat în 
ultimii ani 
la Biserica 
S f â n t u l u i 
A t a n a s i e 
din Galaţi. 

Cu siguranţă, măritul Sfânt ‑ 
care s‑a ostenit în rugăciune şi 
priveghere prin aceste locuri cu 
peste 350 de ani în urmă ‑ acum 
înalţă o rugăciune la Dumnezeu 
şi la Maica Sa pentru liniştea şi 
pacea care trebuie să se aşeze 
mai mult în inimile oamenilor.  
Mai ales în aceste vremuri de în‑
străinare, de alienare a românu‑
lui împovărat din zi în zi de tot 
mai multe greutăţi.

E nevoie de sprijin pentru
Biserica „Sfântul Nicolae”

Pe 2 mai, Biserica „Sf. Nicolae” va fi resfinţită. Prin grija Arhiereului 
locului ‑ Prea Sfinţitul Casian al Dunării de Jos, va fi proclamat ca Sfânt şi 
în Biserica noastră Sfântul Atanasie al III‑lea Patelarie.  Sumele pot fi de‑
puse în contul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Galaţi, deschis la CEC. 
Codul fiscal al parohiei (atenţie sunt două cu acelaşi ocrotitor) este 
13801159, cont nr. RO85CECEGL0136RON 0132908.

Despre Sfântul Atanasie al 
III‑lea Patelarie (1580‑1654) ‑ cel 
care s‑a nevoit şi în Mănăstirea 
„Sfântul Nicolae” din Galaţi ‑ nu se 
ştiau prea multe până acum câţi‑
va ani. Este sărbătorit  în Biserica 
Ortodoxă Rusă încă din anul 1661, 
la doar câţiva ani de la trecerea 
sa la cele veşnice. Data de prăz‑
nuire este pe 2 mai. În ţara noas‑
tră, va fi proclamat ca Sfânt de 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, în 2‑3 mai, anul Domnului 
2009, la Galaţi, fiindcă acest spaţiu 
poartă încă ecoul paşilor Sfântului 
Atanasie. 

Un proiect început 
în anul 2000 

Manifestarea din primăvara 
acestui an este o concretizare a 
unui proiect iniţiat de Prea Sfinţitul 
Casian al Dunării de Jos. A început 

la cumpăna dintre milenii. În anul 
2000 ‑ în prezenţa Prea Fericitului 
Patriarh Teoctist, a Patriarhului 
Bartolomeu al Constantinopolului, 
a Prea Sfinţitului Casian al Dunării 
de Jos, a multor creştini ‑  când 
gălăţenii au aflat că, în oraşul nos‑
tru de la Dunăre, cu mai bine de 
350 de ani în urmă, s‑a nevoit un 
Sfânt ‑ Sfântul Atanasie Patelarie. 
Retras la Galaţi, între anii 1642 şi 
1654, Sfântul a ars precum o can‑
delă pentru nedreptăţile la care 
era supusă Biserica Ortodoxă din 
tot spaţiul Bizantin. Spre sfârşitul 
vieţii a pornit la Moscova, la ţarul 
Rusiei, care‑i promisese sprijin 
pentru Mitropolia Ortodoxă a 
Tesalonicului (era născut în Creta). 
Sfârşitul l‑a surprins pe drumul de 
întoarcere înspre  „Biserica mea”, 
cum numea Sfântul Atanasie, 
Mănăstirea „Sfântul Nicolae” din 
Galaţi. Date mai recente ne arată 

Şi tu poţi aşeza…
O cărămidă la Catedrala Neamului

În aprilie, Prea Fericitul Patriarh Daniel va binecuvânta începerea lu‑
crărilor la Catedrala Mântuirii Neamului Românesc. Vă rugăm să vă faceţi 
părtaşi la acest proiect.   Orice sumă poate fi depusă într‑unul în contu‑
rile: RO 53 RNCB 0075 0048 9503 0109 (lei), RO26 RNCB 0075 0048 
9503 0110 (USD) şi RO 96 RNCB 0075 0048 9503 0111 (euro), deschi‑
se la BCR ‑ Filiala sector 4 Bucureşti.  Doamne ajută! 

De luni 
Intrăm 
în Săptămâna 
albă 

De luni intrăm în 
Săptămâna albă sau 
Săptămâna brânzei. Se 
numeşte aşa întrucât creş‑
tinul trebuie să renunţe la 
alimentaţia cu carne. Se 
consumă lapte şi produse‑
le derivate. Important este 
însă ca treptat, treptat să 
renunţăm la faptele rele, 
la răutate, pentru a putea 
păşi cu conştiinţa curată 
pe drumul Învierii noastre. 
Duminica aceasta este a 
Înfricoşatei judecăţi şi ne 
pregăteşte pentru intrarea 
în Postul Mare care va înce‑
pe, anul acesta, pe 2 mar‑
tie. După care urmează că‑
lătoria noastră  spirituală, 
anuală, spre Înviere. Anul 
acesta, Învierea Domnului 
va fi pe 19 aprilie.

Apariţii 
editoriale
„Biserică 
‑ Misiune ‑ 
Slujire” nr. 9

 
A apărut cu binecu‑

vântarea Arhiereului de 
la Dunărea de Jos ‑ Prea  
Sfinţitul Casian Crăciun, 
volumul „Biserică ‑ 
Misiune ‑ Slujire” nr. 9, 
periodic ce apare anual 
cu ocazia analizei de bi‑
lanţ a activităţii Eparhiei 
Dunării de Jos din cele 
două judeţe  ‑ Galaţi şi 
Brăila. Sunt evidenţiate 
faptele şi oamenii care 
au susţinut, care sprijină 
lucrarea Bisericii de la 
Dunărea de Jos. Aflăm 
că, în aproximativ două 
decenii de slujire, con‑
figuraţia materială a 
Eparhiei Dunării de Jos 
numără 487 sfinte bise‑
rici, la care slujesc 431 
preoţi şi diaconi.  

Este un volum făcut 
cu responsabilitate care 
nu numai că informea‑
ză, ci aduce noi aspecte 
despre viaţa liturgică şi 
filantropică a  Bisericii 
Ortodoxe de la Dunărea 
de Jos, puternic ancora‑
tă în realitatea imediată. 
Fapte pline de lumi‑
nă care demonstrează 
că  învăţătura şi viaţa 
Bisericii noastre nu sunt 
„împietrite”, ci sunt vii 
şi armonios ancorate 
în viaţa oamenilor şi a 
parohiilor noastre. Sunt 
cuprinse şi proiectele 
duhovniceşti, culturale 
şi  sociale pe anul în curs, 
despre cele mai impor‑
tante am scris şi noi.  

Ca noutate, în anul 
Domnului 2009 ‑ în‑
chinat Sfinţilor Vasile 
cel Mare şi al Sfinţilor 
Capadocieni ‑ cei inte‑
resaţi pot afla din amin‑
titul volum mai multe 
despre viaţa Sfinţilor 
Capadocieni care, ca 
număr, sunt peste 200. 
Potrivit studiului rea‑
lizat de un colectiv de 
teologi în fruntea căruia 
s‑a aflat părintele arhi‑
mandrit Daniil Oltean, 
puteţi citi din acest nu‑
măr despre viaţa aleasă 
a 105 Sfinţi capadocieni, 
la loc de frunte aflân‑
du‑se Sfinţii Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul, 
Grigorie de Nyssa. Pe 
ceilalţi o să‑i descoperiţi 
dumneavoastră, cititorii 
noştri, căutând aminti‑
tul volum la bibliotecile 
parohiilor din Eparhia 
Dunării de Jos.   

Biserica „Sfântul Atanasie Patelarie” - un loc care

Sfinţeşte 
şi luminează 

familia Nistor Munteanu din 
Şerbăneşti; 1.400 de metri pătraţi 
de pe fosta lizieră a Galaţiului 
sunt astăzi transfiguraţi într‑un 
loc unde Dumnezeu  cheamă la 
unitate treimică pe tot omul.

Ca stil arhitectural, întreg 
spaţiul bisericesc de la Sfântul 
Atanasie este amenajat în stil 

rustic şi încălzeşte spaţiul urban 
plin de blocuri din beton. Gardul 
este după modelul celor ştefa‑
niene. Biserica este făcută din 
lemn, după proiectul arhitectului 
Niels Auner, în stil moldovenesc, 
stil „spart” prin turla care împru‑
mută ‑ prin înălţimea şi formele 
ascuţite ‑ puţin stilul bisericilor 
de lemn din Maramureş. Edificiul 
bisericesc este acoperit cu tablă 
de cupru. 

La interior, totul sclipeşte. Deşi 
nu s‑a realizat „haina bizantină” ‑ 
pictura ‑  creştinul care intră în 
noul sfânt locaş este copleşit de 
lumina care vine de la Sfântul 
Altar, prin catapeteasmă ‑ poarta 
spre cer a creştinului.

Ochii Sfinţilor din icoane ‑ re‑
alizate de tânărul pictor Cristi 
Bădălan (fiul pictorului Sterică 
Bădălan) ‑ luminează tot creş‑
tinul care intră aici,  încântă 
ochiul şi înnobilează sufletul. 
„Catapeteasma, stranele, uşi‑

le de la intrarea în sfântul locaş 
sunt realizate din lemn de stejar 
la Târgu Neamţ, ne‑a spus părin‑
tele Cristea. Dantelăria în lemn 
e... brodată de sculptorul Grigore 
Tălăsmăcanu. Interiorul este fi‑
nalizat şi pregătit pentru sfinţire, 
acum ne concentrăm atenţia pe 
amenajarea curţii. Vom aşeza 
în curte o fântână arteziană, cu 
copaci, cu flori, cu tot ambientul 
care să ne întoarcă în Grădina 
Raiului, măcar când păşim în cur‑
tea acestui sfânt locaş”.

Aici, „Hristos 
este împărtăşit copiilor”

Slujirea la Sfântul Altar se îm‑
bină şi aici armonios cu progra‑
mul de catehizare a copiilor. Pe 
lângă slujbele care fac parte din 
viaţa bisericii şi a creştinului, aici 
programul „Hristos împărtăşit 
copiilor” este un mod de viaţă 
pentru 30 de copii de la Şcoala 

nr. 40 „Iulia Hasdeu”. Despre 
acest program ne‑a vorbit părin‑
tele Cristea, dar ne‑am convins că 
activităţile nu sunt imaginare, nu 
sunt teorie, când pe uşa bisericii 
şi‑a făcut apariţia un copil… „Am 
terminat cursurile şi am venit să‑I 
mulţumesc lui Dumnezeu pen‑
tru că am avut o zi bună la şcoa‑
lă, ne‑a spus Adriana A., în vârstă 
de 8 ani. Vin la această Biserică 
încă de când se slujea la cort şi 
nu am lipsit în nicio duminică, de 
când părintele ne cheamă să ne 
înveţe cum să‑L trăim pe Hristos, 
cum să‑L avem de prieten, cum 
să ne împărtăşim din lumina lui 
Dumnezeu  şi să facem fapte fru‑
moase…”

Ca să se şi vadă mai bine că 
Biserica aceasta sfinţeşte şi lu‑
minează şi locul, nu numai creş‑
tinul, trebuie ca neîntârziat să se 
facă lumină şi împrejurul sfântu‑
lui locaş sufocat de construcţii 
provizorii.  

Cultul Sfântului Atanasie  Patelarie, la Galaţi

Proclamarea canonizării 
va avea loc între 2‑3 mai

Faptele credinţei

Rugătorii 
şi dăruitorii

că Sfântul Atanasie Patelarie a 
fost profesor în Ţara Românească 
în 1623 şi 1626.

Sfântul liturghiseşte

Din 1654, de când a trecut la 
Domnul, Sfântul liturghiseşte 
în ceruri. Moaştele sale sunt în 
ţara vecină Ucraina, iar de câţiva 
ani Moaştele sale au fost mutate 
la Catedrala „Buna Vestire” din 
Harkov. Trupul Sfântului este 
aşezat la vedere în scaunul arhie‑
resc, după o tradiţie a Bisericii din 
Răsărit  şi aşa veghează de veacuri. 
Periodic, veşmântul Sfântului este 
schimbat, inclusiv încălţările care 
de fiecare dată par că au bătut 
potecile dintre bisericile Ucrainei, 
Greciei, Constantinopolului, Ro‑
mâniei…

Anii din urmă, prin grija 
Arhiereului locului şi prietenia în‑
tru Hristos a Înalt Prea Sfinţitului 
Nicodim, Mitropolit al Harkovului, 
la Galaţi a ajuns o părticică din 
Sfintele sale Moaşte; se află şi un 
veşmânt arhieresc. Sfinţii se roagă 
continuu pentru noi. Ne veghea‑
ză, ne cheamă la lumină şi la mai 
multă înţelegere în Hristos.

„Greu ne mai este astăzi să 
mergem pe paşii Sfinţilor, în prive‑
ghere, în răbdare, spunea în anii 
din urmă Prea Sfinţitul Episcop 
Casian, la una dintre manifestările 
de suflet închinate acestui Sfânt. 
Dacă am iubi Sfinţii, zilnic, ne‑am 
îmbogăţi de darul lor, dacă am fi 
la fel de statornici în credinţă, am 
înţelege mai bine deşertăciunea 
acestei lumi trecătoare…”

Cuvânt 
de suflet

Crezul mai este numit 
şi „Simbolul credinţei” şi 
cum reiese din denumi‑
re, el conţine esenţa în‑
văţăturii creştine despre 
Dumnezeu Unul în Fiinţă 
şi întreit în Persoană.  „Prin 
credinţă, reţinem din vo‑
lumul «Învăţătură  de cre‑
dinţă ortodoxă», apărut la 
Editura Episcopiei Dunării 
de Jos, cunoaştem ceea ce  
nu putem vedea şi adeve‑
rim ceea ce nădăjduim de 
la Dumnezeu. Credinţa, 
adică învăţătura Bisericii, 
este cuprinsul descope‑
ririi dumnezeieşti”. A fost 
alcătuit de Sfinţii Părinţi  
la Sinodul Ecumenic de 
la Niceea din anul 325 
şi completat la Sinodul 
Ecumenic din 381 de la  
Constantinopol. Se ros‑
teşte  la Sfânta Liturghie 
şi ar trebui, zilnic, să fie 
nelipsit din rugăciunea fie‑
cărui creştin. La săvârşirea 
Tainei Cununiei, naşul tre‑
buie să‑l rostească, aşa că 
viitorii naşi şi nu numai să 
ia aminte! 

Crezul

„Cred întru Unul 
Dumnezeu, Tatăl 
Atotţiitorul, Făcătorul ceru-
lui şi al pământului, al tutu-
ror celor văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
Unul-Născut, Care din Tată 
S-a născut, mai înainte de 
toţi vecii;

Lumină din Lumină, 
Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, năs-
cut, iar nu făcut, cel de o fi-
inţă cu Tatăl, prin care toate 
s-au făcut.  

Care pentru noi, oame-
nii, şi pentru a noastră mân-
tuire, S-a pogorât din ceruri 
şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Maria Fecioara 
şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru 
noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi 
a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi , după 
Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi 
şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu sla-
vă să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea 
sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, 
Domnul de viaţă Făcătorul. 
Care din Tatăl purcede, Cel 
ce împreună cu Tatăl şi cu 
Fiul este închinat şi mărit, 
care a grăit prin proroci.

Întru una sfântă, sobor-
nicească şi apostolească 
Biserică. Mărturisesc un bo-
tez spre iertarea păcatelor:

Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului, ce va să 

fie. Amin”.

Biserica 
„Sfântul 

Atanasie 
Patelarie”, 

în pline 
pregătiri 

pentru 
sfinţire
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Cu „Fight Club” şi „Viaţa liberă”
Intră în formă!

Concursul organizat de “Viaţa liberă” şi “Fight Club” s-a încheiat. 
Am avut trei premii, constând într-un abonament în valoare de 120 
de lei. Ultimul câştigător la acest concurs este George Drosu, de 23 
de ani. El îşi va primi premiul luni, după ora 11,00 la sediul redacţiei 
noastre.

Adorabilul Ian (Josh 
Zuckerman) este ultimul ameri-
can virgin. Cel puţin aşa se simte 
acum când trebuie să meargă la 
facultate şi toate fetele pe care 
încearcă să le abordeze îl preferă 
pe fratele său, în vârstă de doar 14 
ani. Ian a fost mereu un băiat de 

De ceva vreme, iernile nu mai 
sunt ceea ce erau pe vremea 
bunicii. Celebra iarnă, cu geruri 
năprasnice şi zăpadă până la ge-
nunchi, a devenit un fel de primă-
vară timpurie. La Bâlea iarna se 
manifestă în toată splendoarea 
ei, cu troiene, chiciură şi înghe-
ţuri. Vara se poate ajunge aici ur-
când pe drumul Transfăgărăşan. 
Iarna însă povestea e alta. Acest 
drum este închis şi singura 
posibilitate de acces este din-
spre Podişul Transilvaniei: de la 
Galaţi spre Braşov, apoi Sibiu, 
prin Cârţişoara, până la Bâlea 
Cascadă.

Dincolo de Braşov, după ce 
treci de Munţii Perşani, Făgăraşul 

îşi arată - în toată măreţia - vâr-
furile şi crestele spintecate de văi 
adânci. Sunt aproape 20 km de 
serpentine, în cea mai mare par-
te, care leagă şoseaua naţională 
de Hotelul Bâlea Cascadă. 

Cu telecabina

La Bâlea poţi urca până sus în 
munţi cu telecabina. Aceasta are 
capacitate mică: maximum 14 
persoane şi chiar mai puţin dacă 
bate vântul! Urcat în telecabină, 
uiţi însă de orice, fiindcă peisajul 
este ameţitor... La al doilea pilon, 
undeva dedesubt, se vede căde-
rea de apă de la Cascada Bâlea, 
înaltă de 50-60 m. Apoi valea se 

Util
Invitaţie 
la teatru

Chiar dacă afară este 
foarte frig, o invitaţie la 
teatru este mereu bineve-
nită. Fie că vă invitaţi par-
tenera/ul de viaţă, părinţii 
sau bunicii trebuie să ştiţi 
că programul de la Teatrul 
Dramatic „Fani Tardini” în-
cepe astăzi la ora 19,00.

În această seară pu-
teţi vedea o piesă în regia 
lui Ion Sapdaru. Iubitorii 
de teatru vor putea ur-
mări „Mincinosul”, de 
Carlo Goldoni. Cristian 
Gheorghe, Dan Căpăţână, 
Cristina Uja, Oana Preda 
Gheorghe, Carmen Albu, 
Florin Toma, Ana Maria 
Ciucanu, Lucian Pînzaru, 
Lică Dănilă, Mihaela Lecca, 
Cosmin Panaite, Marius 
Smântană, Iulian Costea şi 
Ciprian Braşoveanu sunt 
actorii care vă vor încân-
ta de pe scena Teatrului 
Dramatic „Fani Tardini”.

Sâmbătă seară, de la 
ora 19,00, puteţi viziona 
„Hotelul celor două lumi”, 
de Eric Emmanuel Schmitt. 
Regia spectacolului este 
semnată de Cristian 
Gheorghe, iar din distri-
buţie fac parte Aureliu 
Bâtcă, Grig Dristaru, 
Lucian Pînzaru, Ana Maria 
Ciucanu, Carmen Albu, 
Oana Preda Gheorghe, 
Elena Negoiţă, Carmen 
Frunză, Marian Tănase.

Duminică seară, tot de 
la ora 19,00, puteţi vedea 
piesa „Falstaff”, de William 
Shakespeare. Regia este 
semnată de Ion Sapdaru, 
iar pe scenă îşi vor da 
concursul Lucian Pînzaru, 
Ioan Creţescu, Cristian 
Gheorghe, Carmen Albu, 
Oana Preda Gheorghe, 
Ana Maria Ciucanu, Aureliu 
Bâtcă, Radu Horghidan, 
Ciprian Braşoveanu, 
Svetlana Friptu, Florin 
Toma, Petrică Păpuşă, 
Cristina Uja, Răzvan Iepure, 
Andrei Ţofei, George 
Breabăn, Laurenţiu Buzilă, 
Mihai Luchiancenco, 
Dumitru Valentin, Aurel 
Mihalache.

Joia viitoare, la 
Dramatic va fi pusă în scenă 
piesa „Tot ce se dă”, de Ioan 
Peter, în regia lui Eugen 
Făt. Pe scenă îşi vor da con-
cursul Alin Florea, Cosmin 
Panaite, Tania Ganea, Iulian 
Costea şi Marius Smântână.

25 februarie

Club 
Planet 
vă recomandă
Ora de cocktail

Fiindcă e februarie şi 
avem numai sărbători ale 
dragostei, ale iubirii cum 
ar fi Valentine’s Day sau 
Dragobete am ales un cock-
tail spectaculos, exotic şi 
chiar puţin afrodisiac. Este 
vorba despre …

Kamasutra cocktail

Ingredinte: 10 ml grena-
dine, două lychees, 20 ml pu-
ree de mango, 10 ml vodkă, 
champagne top.

Metoda: mudling and stir  
and layer

Pahar:  champagne flute
Deco: 1 lychees or mango 

slices
Într-un pahar de şampanie 

se toarnă 10 ml grenadine; 
într-un pahar de amestec 
puneţi lychees şi le zdrobiţi, 
turnaţi piureul de mango şi 
vodka peste fructele zdro-
bite, adăugaţi gheaţa şi 
amestecaţi cu o linguriţă de 
amestec. Strecuraţi şi turnaţi 

acest amestec peste grena-
dine uşor astfel încât să nu se 
amestece. Apoi turnaţi uşor 
şampania peste şi decoraţi 
cu un fruct de lycees sau felii 
de mango.

Acest cocktail a fost 
consemnat de Dan Ghioc, 
bar manager, absolvent 
Absolut Akademi Sweden.

Petreceri de weekend

În această seară, în Club 
Planet sunteţi aşteptaţi de 
DJ Razz şi de animatoare la 
“Dance Machine“. Distracţia 
continuă şi sâmbătă seara 
când toţi stundenţii sunt 
aşteptaţi să spună “Adio!“ 
sesiunii de iarnă. DJ Kevin 
va fi responsabil cu muzica 
şi cu atmosfera din club. 
Duminică va fi o seară mai 
specială dedicată muzicii 
vechi. “OLD and NEW hits 
party” se numeşte petrece-
rea, iar  DJ Dani va fi cel re-
sponsabil cu play-list-ul. Noi 
vă urăm distracţie plăcută. 

Destinaţii de vacanţă

În Ţara Zăpezilor
Există un loc în munţi unde iarna durează şase luni pe an, 

iar zăpada se topeşte abia în luna mai. La Bâlea, în Făgăraş, 
găseşti cele mai durabile piste de schi şi construcţii de ghea-
ţă, unice în ţară. De la începutul primăverii şi până târziu, în 
mai, Bâlea este locul cu cea mai mare probabilitate de a oferi 
zăpadă pentru schiat. Şi asta face toţi banii!

deschide şi se văd serpentinele, 
în această perioadă fiind acope-
rite de zăpadă. 

La hotelul de gheaţă

În această perioadă, sus, la 
2.034 m (altitudinea Lacului 
Bâlea), e o imensă suprafaţă în-
gheţată, acoperită cu zăpadă. 
Aici, celebrul hotel de gheaţă îi 
atrage pe turişti ca un magnet. 
Intri pe un culoar strâmt, de-a 
lungul căruia sunt înşirate ca-
merele. La capătul lui, tronează 
barul de gheaţă, pe care l-ar in-
vidia şi eschimoşii. Deşi înăuntru 

sunt constant - 9oC, cei care au 
curajul să doarmă aici spun că nu 
este chiar aşa de rău... Şi pentru 
că, datorită altitudinii, eşti mai 
aproape de cer, din acelaşi mate-
rial efemer a fost construită şi o 
bisericuţă, subiect de adevărate 
polemici în privinţa oportunităţii 
sfinţirii ei. 

Ce poţi face la Bâlea?

Multe, dar asta ţine de abili-
tăţile şi preferinţele fiecăruia. 

Dacă nu te pasionează spor-
turile de iarnă sau alpinismul, 
singurul lucru demn de luat în 

seamă este o consumaţie pe te-
rasa hotelului de gheaţă sau la 
una dintre cabane. 

În cazul în care eşti schior 
sau border, poţi încerca una 
dintre numeroasele pârtii natu-
rale ce înconjoară cabana sau 
poţi coborî - cale de 10 km, pe 
vale - până la Bâlea Cascadă. 

În orice situaţie, mare atenţie 
la avalanşe, care se pot produ-
ce în orice moment pe versanţi.  
Mai multe amănunte despre 
distracţiile din Bâlea, dar şi 
 despre Transfăgărăşan puteţi 
afla citind suplimentul nostru 
de mâine.

Filmul săptămânii

viaþaviaþaviaþa
liberã

Fondat 
   1989Fondat 
   1989

[[[

De Dragobete
Atelierul de creaţie Volmer’s Design, str. Domnească nr.18, 
te premiază de Dragobete cu 3 seturi de bijuterii fantezie, 

originale şi de o înaltă ţinută artistică, lucrate manual. 
Cele trei premii au o valoare de peste 150 de lei. 
Pentru a participa la tragerea la sorţi decupează 

şi trimite talonul până luni, ora 13,00, 
la sediul redacţiei din strada Domnească 

nr. 68. În ziarul nostru de marţi 
veţi afla câştigătorii. 

Nume ..................................
Prenume........................

Tel..........................

Sex Drive
treabă, întotdeauna un bun prie-
ten al fetelor, însă niciodată priete-
nul vreuneia… Acum pare însă că 
norocul i s-a schimbat pentru că 
o întâlneşte - online - pe Danielle, 
care pare să fie tot ce şi-a dorit Ian 
vreodată. E simpatică, sexy, iar 
sentimentele par să fie reciproce. 
Există însă o singură problemă: 
Danielle locuieşte în Knoxville, iar 
Ian trăieşte în Chicago. Şi ar mai fi 
una: Danielle crede, datorită pro-
filului postat de Ian pe Facebook, 
ca acesta arată ca Brad Pitt. La in-
sistenţele celui mai bun prieten al 
său, Lance, Ian se hotărăşte să-şi 
înfrunte teama de a fi respins, por-
nind în călătoria vieţii sale atunci 
când Danielle îi mărturiseşte că 
dacă el va veni până la ea, i se va 
dedica TRUP şi suflet.

Titlul original: Sex Drive
Titlul românesc: În SEXcursie
Regie:  Sean Anders
Distribuţie: Josh Zuckerman, 

Amanda Crew 
Gen: Comedie
An de producţie: 2008
Distribuit prin PRO VIDEO

Câştigători Lord Video
Cele trei abonamente oferite 

de Lord Video au fost câştiga-
te de Vasilica Marcovici, Robert 
Diaconu şi Felicia Bujoreanu. 
Cei trei câştigători sunt aştep-
taţi la redacţie luni, după ora 
11,00, pentru a-şi ridica premiile. 
Concursul nostru continuă.

Pagină realizată de

Cu telecabina în Munţii Făgăraş

Cameră din hotelul de gheaţă

AR
H

IV
A 

"V
.L

."



www.viata-libera.ro

Vi
aþ

a 
şc

ol
ii

[Învăţământ
Vineri, 20 Februarie 2009

9
viaţa liberă

Marius Ţuca
mtuca@viata-libera.ro

  Mic ghid pentru admitere 

Cum să faci facultatea 
în străinătate

] „Viaţa liberă” vă oferă câteva informaţii utile despre ce paşi trebuie urmaţi 
pentru a vă putea face studiile în străinătate 

Universităţi din străinătate unde puteţi aplica

În ultimii ani, din ce în ce 
mai mulţi absolvenţi ro-
mâni de liceu şi-au îndrep-

tat atenţia către universităţi din 
străinătate. Şi nu ne referim aici 
la universităţile de top din lume, 
care întotdeauna au atras vârfu-
rile şcolii româneşti pentru a le 
oferi burse de studiu. Vorbim 
despre universităţi din linia a 
doua şi a treia, care încă reuşesc 
să ofere condiţii de studiu supe-
rioare multor instituţii similare 
româneşti. Totul a culminat cu 
intrarea României în UE, când 
adolescenţii români au început 
să beneficieze de statutul de 
membru al comunităţii europe-
ne şi, implicit, de taxe mai mici 
de şcolarizare. Multe universi-
tăţi din Vest încă rămân inacce-
sibile pentru buzunarul româ-
nilor, însă, în acelaşi timp, sunt 
şi instituţii accesibile. Vă oferim 
astăzi un mic ghid de admitere 
la universităţi din străinătate.

Cu puţin noroc, puteţi ajunge să faceţi parte 
din peisajul campusurilor din Vest

Austria:
Universitat Innsbruck   - http://www.uibk.ac.at
Diplomatische Akademie Wien  - http://www.da-vienna.ac.at
Universitat Wien  - http://www.univie.ac.at
Universitat Mozarteum in Salzburg  - http://www.moz.ac.at

Belgia:
Universitaire Instelling Antwerpen  - http://www.ua.ac.be
Facultes Universitaires Saint-Louis Bruxelles  - http://www.fusl.ac.be
Institute Libre “Marie Haps”  - http://www.ctbrux.be
The Vrije Universiteit Brussel  - http://www.vub.ac.be
Universite Libre de Bruxelles  - http://www.ulb.ac.be
Universiteit Gent  - http://www.rug.ac.be
KATHO Katholieke Hogeschool Leuven  - http://www.katho.be
Universite de Liege  - http://www.ulg.ac.be

Elveţia:
Universite de Geneve  - http://www.unige.ch
Swiss Federal Institute of Technology Zurich  - http://www.ethz.ch

Finlanda:
University of Art and Design Helsinki  - http://www.taik.fi

Franţa:
Universite de Droit et d’economie 
et des sciences D’Aix - Marseille  - http://www.univ-cezanne.fr
Universite de Picardie “Jules Verne” Amiens  - http://www.u-picardie.fr
Centre Hospitalier Universitaire D’Angers  - http://www.chu-angers.fr
Universite D’Angers  - http://www.univ-angers.fr
Universite Bordeaux 2  - http://www.u-bordeaux2.fr
Universite de Caen  - http://www.unicaen.fr
Universite Bourgogne  - http://www.u-bourgogne.fr
Institut National Polytechnique de Grenoble  - http://www.grenoble-inp.fr
Universite Joseph Fourier  - http://www.ujf-grenoble.fr
Institute National de la Sante et de la Recherche Medicale  - http://www.inserm.fr
Universite Charles de Gaulle, Lille 3  - http://www.univ-lille3.fr
Institut National de la Recherche Agronomique  - http://www.inra.fr
Universite de Marne - La Vallee  - http://www.univ-mlv.fr
Universite de la Mediteranee Faculte d’odontologie  - http://www.timone.univ-mrs.fr
Centre Hospitalier Universitaire Montpellier  - http://www.chu-montpellier.fr
Centre Hospitalier Universitaire Nancy  - http://www.chu-nancy.fr
Universite Nancy 2  - http://www.univ-nancy2.fr
Universite de Nantes  - http://www.univ-nantes.fr
Universite de Nice - Sophia Antipolis  - http://portail.unice.fr
Universite Orleans  - http://www.univ-orleans.fr
Institut de Chimie Moleculaire d’Orsay  - http://www.icmo.u-psud.fr
Centre National de la Recherche Scientifique  - http://www.cnrs.fr
Universite Paris 7 Denis-Diderot  - http://www.univ-paris-diderot.fr
HEC School of Management Paris  - http://www.hec.fr
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris  - http://www.ehess.fr
Institut Catholique de Paris  - http://www.icp.fr
Institute D’ Etudes Politiques de Paris  - http://www.sciences-po.fr

Universite Paris 1 - Pantheon Sorbonne  - http://www.univ-paris1.fr
Universite Paris 5, Rene Descartes  - http://www.univ-paris5.fr
Universite Paris 8, Vincennes - Saint Denis  - http://www.univ-paris8.fr
Universite Paris III Sorbonne Nouvelle  - http://www.univ-paris3.fr
Universite Paris IV - Sorbonne  - http://www.paris-sorbonne.fr
Universite Paris VI Pierre et Marie Curie LSTA  - http://redirect.upmc.fr
Universite Paris X Nanterre  - http://www.u-paris10.fr
Universite Pierre et Marie Curie - http://www.upmc.fr
Faculte de Medecine Cochin Port Royal  - http://www.medecine.univ-paris5.fr

Slovacia:
University of Economics in Bratislava  - http://www.euba.sk

Spania:
Universidad de Valladolid  - http://www.uva.es
Universitat de Valencia  - http://www.valencia.edu
Universidad de Salamanca  - http://www.usal.es
Universidad de Murcia  - http://www.um.es
Universidad Complutense de Madrid  - http://www.ucm.es
Universidad Autonoma de Madrid  - http://www.uam.es
Universitat Politecnica de Catalunya  - http://www.upc.es
Universitat de Barcelona  - http://www.ub.edu
Universitat Autonoma de Barcelona 
Escola de Cultura Pau  - http://www.pangea.org
Universitat Autonoma de Barcelona CREAF  - http://www.uab.es

SUA:
George Washington University  - http://www.gwu.edu
Valparaiso University  - http://www.valpo.edu
Rutgers Newark University of New Jersey  - http://www.rutgers.edu
Michigan State University  - http://www.msu.edu
The University of Iowa  - http://www.uiowa.edu
Marshall University  - http://www.marshall.edu
Lerner Research Institute Cleveland  - http://www.lerner.ccf.org
Virginia Politechnic Institute and State University - http://www.vt.edu

Suedia:
Vaxjo Universitet Sweden  - http://www.vxu.se
Karolinska Institutet  - http://ki.se
Lund University  - http://www.lumes.lu.se

Turcia:
Marmara University  - http://www.marun.edu.tr

Ungaria:
University of Debrecen, Centre of Agricultural Sciences  - http://www.agr.unideb.hu
University of Debrecen  - http://www.unideb.hu
Magyar Kepzomuveszeti Egyetem  - http://www.mke.hu
ELTE University  - http://www.elte.hu

Scoţia:
University of Aberdeen  - http://www.abdn.ac.uk

alături de adresele de internet 
unde puteţi obţine detalii.

Statul român oferă burse

Chiar dacă aţi dat numai 
peste universităţi costisitoare, 
nu trebuie să vă pierdeţi nădej-
dea. Trebuie să ştiţi că Guvernul 
României a demarat un pro-
gram de burse, prin Centrul 
Naţional pentru Burse de Studii 
în Străinătate (CNBSS). Aşadar, 
puteţi studia „afară” pe banii 
statului român. Pentru ca dosa-
rul său să fie acceptat de CNBSS, 
un candidat are nevoie de medii 
mari în timpul anilor de liceu 
şi de un proiect de cercetare, 
de cinci-şase pagini, prin care 
să demonstreze că va aplica în 
ţară ceea a studiat în străinăta-
te. Aceasta este de fapt singura 
„notă de plată” pe care o cere 
statul român în schimbul bursei. 
Candidaţii mai au nevoie de un 

certificat de competenţă ling-
vistică, prin care să demonstreze 
că ştiu o limbă străină de circu-
laţie internaţională. Taxa pentru 
trimiterea unei aplicaţii este de 
50 de lei pentru elevi. „Pentru a 
candida la o bursă oferită prin 
CNBSS, trebuie întocmit un do-
sar de candidatură complet, 
care se depune la Registratura 
Ministerului Educaţiei sau se 
transmite prin poştă sau curier la 
CNBSS. Se poate depune un sin-
gur dosar de candidatură pentru 
un concurs. Pentru unele burse, 
candidaţii trebuie să contacteze 
întâi instituţiile din străinătate la 
care doresc să studieze şi să ob-
ţină o scrisoare oficială de accept 
pentru anul universitar pentru 
care solicită bursa. Mai multe 
informaţii puteţi obţine de pe 
portalul CNBSS, www.roburse.
ro, sau de pe cel al Ministerului 
Educaţiei, www.edu.ro.

Recrutare on-line
Organizaţia Hakes recrutează 

on-line viitori studenţi pentru 
23 de instituţii partenere din 
ţări membre ale UE, precum 
Danemarca, Marea Britanie, 
Franţa, Grecia, Italia, Spania, 
Olanda, dar şi pentru Statele 
Unite ale Americii. Doritorii tre-
buie să completeze un formu-
lar de aplicare şi să participe, 
eventual, la un interviu telefo-
nic. Organizaţia cere o taxă de 
trimitere a formularului, în va-
loare de 20 de euro. Potrivit si-
te-ului organizaţiei, www.hakes.
ro, în cazul în care un candidat 
a fost admis oficial la facultate, 
trebuie să mai plătească o taxă 
de admitere, în valoare de câ-
teva sute de euro (anul trecut a 
fost vorba despre 500 de euro). 
Dacă studentul rămâne înscris 
la cursurile facultăţii, aceşti bani 
îi vor fi returnaţi după absolvirea 
primului semestru. Formularele 
de admitere trebuie completate 
până pe data de 1 martie 2009, 
urmând ca eventualele interviuri 
să se desfăşoare în luna aprilie. 

Deciziile cu privire la admitere 
vor fi luate până în luna iulie.

Vă puteţi alege 
orice universitate

În principiu, însă, pentru stu-
denţii români nu există nicio li-
mitare în ce priveşte facultăţile 
din străinătate, în special cele 
din UE. Singurul impediment ar 
putea fi cel de natură financia-
ră. Există însă situaţii când acest 
impediment poate fi rezolvat. În 
Danemarca de exemplu, şcola-
rizarea este finanţată de guver-
nul danez (ce suportă un cost de 
aproximativ 10.000 euro pentru 
un an de studii universitare, pe 
toată durata studiilor). Politica 
se aplică tuturor cetăţenilor UE, 
care trebuie să treacă prin ace-
laşi sistem de admitere ca şi stu-
denţii danezi. Absolvenţii nu au 
nicio obligaţie faţă de guvernul 
danez pentru această facilitate. 
Cei mai mulţi studenţi se între-
ţin singuri, lucrând part-time 
(maxim 15 ore pe săptămână), 
cu un salariu minim de 13 euro 
pe oră. Astfel, având posibilita-

tea de a câştiga circa 700-900 
euro pe lună şi, având costuri 
de circa 600-700 euro pe lună, 
un tânăr român care studiază 
în Danemarca nu trebuie să 
suporte niciun cost suplimen-
tar faţă de varianta studiilor în 
România. Condiţii de finanţare 
avantajoase sunt oferite şi de 
Marea Britanie (Universitatea 
din Coventry oferă burse ce 
acoperă aproximativ jumătate 
din costurile de cazare şi masă 
în campus) sau de instituţii de 
învăţământ superior din Franţa 
şi Germania. Studenţii au ac-
ces la nenumărate posibilităţi 
de bursă, fie prin intermediul 
agenţiilor guvernamentale ger-
mane, fie prin intermediul pro-
gramelor comunitare sau burse 
acordate direct de instituţiile de 
învăţământ. Aşadar, cei intere-
saţi trebuie să caute pe internet, 
pe site-urile universităţilor, care 
sunt procedurile de admitere, 
precum şi care sunt costurile. 
„Viaţa liberă” vă pune la dispo-
ziţie o bază de date cu univer-
sităţi din străinătate care oferă 
condiţii financiare acceptabile, 

Andronescu 
promite 
o nouă lege 
a Învăţământului
Se vor desfiinţa 
şcolile de arte 
şi meserii

Ministrul Ecaterina 
Andronescu promite că 
noua Lege a Învăţămân-
tului va ajunge pe masa 
Guvernului în luna aprilie. 
În prezent, comisiile din ca-
drul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării (MECI) 
lucrează la grilele de eva-
luare şi problemele de 
descentralizare şi reformă 
a învăţământul preuniver-
sitar.  Ca şi ceilalţi miniştri 
care s-au perindat pe jilţul 
cel mai înalt al Educaţiei, şi 
Andronescu promite că va 
schimba faţa învăţământu-
lui românesc: „Un prim pas 
va fi renunţarea la şcolile 
de arte şi meserii şi reînfi-
inţarea liceelor tehnologi-
ce. ARACIP va întreprinde 
în curând un control prin 
şcolile de arte şi meserii, 
mai ales în cele din me-
diul rural, pentru a vedea 
care sunt dotările acestora. 
Dacă nu sunt corespunză-
toare vor fi desfiinţate, iar 
elevii vor fi şcolarizaţi în 
campusurile liceale care 
se construiesc în prezent 
în toate zonele ţării. Se va 
discuta în acelaşi timp şi 
de posibilitatea extinderii 
învăţământului obligatoriu 
la 12 ani, pentru că suntem 
singura ţară din UE care 
mai are învăţământ obliga-
toriu de numai 10 ani”, ne-a 
declarat secretarul general 
al FEN – Constantin Ciosu, 
care a fost prezent la mai 
multe întâlniri cu ministrul 
Andronescu. Acesta susţine 
că pachetul legislativ pen-
tru Educaţie va cuprinde şi 
un nou statut al cadrelor 
didactice, care va fi trans-
format în statutul persona-
lului din învăţământ: „Ne 
trebuie o lege unitară pen-
tru toţi angajaţii şcolilor, e 
clar. Personalul nedidactic 
funcţionează după alte 
legi, deşi sunt şi ei oamenii 
şcolilor. Nu este normal să 
fie lăsaţi în afara sistemu-
lui”, mai spune C. Ciosu.  
Reglementările care vor fi 
puse pe masa Guvernului 
mai vizează conţinutul cur-
riculumului bazat pe com-
petenţe, un sistem unitar 
de evaluare şcolară, dar şi 
prevederi corelate şi adap-
tate procesului de descen-
tralizare a învăţământului 
preuniversitar. 

Roxana 
Artene Penciu

Sesiunea specială, la final
Tezele unice, fără incidente

Ieri, la Galaţi, 59 de elevi de clasa a VII-a şi alţi 47 din ultimul an de 
gimnaziu au susţinut teza cu subiect unic la matematică, în sesiune 
specială. Ca să afle rezultatele finale, după eventualele contestaţii, 
candidaţii trebuie să mai aştepte câteva zile. Notele primite la aceste 
evaluări naţionale vor conta, alături de media generală de absolvire a 
gimnaziului, la calcularea mediei de admitere în clasa a IX-a. Tezele cu 
subiect unic de pe semestrul al doilea se vor desfăşura în luna mai. 

C.S.Carp
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Jandarmerie 
Apel 
pentru 
linişte 
şi fair‑play 

50 de jandarmi din 
cadrul Jandarmeriei 
Galaţi vor asigura mă‑
surile de ordine publi‑
că în zona imediată a 
Stadionului „Oţelul”, 
sâmbătă, 21 februa‑
rie, de la ora 13,30, la 
meciul amical dintre 
echipa gazdă şi Rapid 
Bucureşti, cu prilejul 
prezentării lotului for‑
maţiei Oţelul Galaţi, 
înaintea începerii re‑
turului Campionatului 
naţional de fotbal.

Pe stadion, 
în sală şi pe stradă

Forţele de ordine 
îi roagă pe suporteri 
să nu vină la meci cu 
obiecte pe bază de 
amestecuri piroteh‑
nice, arme albe care 
contravin legii, oame‑
nii riscând astfel să li 
se facă dosare penale 
şi să li se aplice măsu‑
ra interzicerii intrării la 
competiţiile sportive 
de orice gen. 

Jandarmii au ace‑
eaşi rugăminte şi pen‑
tru suporterii care do‑
resc să susţină echipa 
de volei feminin C.S.U. 
Metal, care joacă, în‑
cepând cu ora 15,30, 
în Sala „Siderurgistul”, 
în aceeaşi zi.

După prezentarea 
echipei Oţelul Galaţi 
şi a disputării meciu‑
lui cu echipa Rapid, 
jandarmii vor asigura 
ordinea şi siguranţa 
publică  între orele 
16,00‑18,00, pe traseul 
de marş al suporterilor 
de la Casa de Cultură 
a Sindicatelor şi până 
la sediul Instituţiei 
Prefectului Galaţi. 
Jandarmii au rugămin‑
tea ca pe tot timpul 
protestului, partici‑
panţii la această ac‑
ţiune să se comporte 
civilizat, fără a se deda 
la acţiuni care ar adu‑
ce atingere cetăţeanu‑
lui sau ordinii publice, 
să respecte traseul 
stabilit de către orga‑
nizatori, Jandarmeria 
Galaţi readucându‑le 
aminte că organizato‑
rii acestei acţiuni vor 
suporta rigorile legii. 

Elena Parapiru

Dezvoltarea iniţiativelor an‑
treprenoriale în mediul rural a 
făcut, ieri, obiectul unei sesiuni 
de informare cu fermierii din 
Matca, în cadrul unui proiect eu‑
ropean la care, de la factorii de 
decizie la nivelul PE până la in‑
stituţiile specializate de la nivel 
local, s‑a încercat identificarea 
unei formule de succes pe piaţa 
agricolă. Moderatorul întâlnirii a 
fost Mircea Croitoru, preşedin‑
tele Asociaţiei Legume‑Fructe 
Matca, în calitate de invitaţi fiind 
prezenţi Jean Rozand, repre‑
zentant al asociaţiilor agricole 
din Franţa, europarlamentarul 
Constantin Dumitriu, membru 
al Comisiei de Agricultură a PE, 
Daniel Botanoiu, director exe‑
cutiv al Federaţiei Naţionale a 
Producătorilor de Legume şi 
Fructe din România, precum şi 
Floricel Dima, director general 
al OFCA Galaţi. Domnul Jean 
Rozand a explicat faptul că, în 
domeniul agricol, Franţa se ba‑
zează pe nu mai puţin de 100 de 
ani de experienţă în domeniul 
organizării fermierilor! „S‑a ple‑
cat de la fermieri spre structurile 
superioare. Mai întâi au apărut în 
fiecare comună forme asociative 
cu scopul de a crea instrumente 
pentru asigurarea culturilor agri‑
cole. Ulterior, asociaţiile agricole 
s‑au orientat spre crearea unor 

Cenaclul 
Noduri 
şi Semne 
Vinul greu 
al prozei

„(...)Apoi, în lumina 
tulbure, prin uşile rămase 
în lături se văzu căzând o 
trâmbă de praf. Privitorii 
înlemniră în aşteptare. Un 
muşuroi cât jumătatea 
unui stat de om se adună 
pe podea, stârnind nor 
greu în juru‑i. Peste moţul 
lui, se prăvăli îndată, fâlfâ‑
ind, ceva ca o pasăre pes‑
triţă în albastru şi alb, îm‑
puşcată din zbor. Cădea şi 
parcă nu voia să cadă. Pe 
clipă vuietul zvâcni la su‑
prafaţă şi se sparse într‑un 
huruit năpraznic. Urechile 
amuţiră o clipă lungă, 
apoi zbârnâiră dureros. 
Nămetenia de beton mân‑
cat de vreme se prăbuşea 
în ea însăşi.

Atunci Lale se smulse 
din încremenire. Porni ca 
din praştie. Nimeni nu l‑ar 
fi crezut atât de sprinten. 
Până să clipească ei, spre 
dumirire, bătrânul înhăţă 
lucrul acela pestriţ, lăţit 
nefiresc pe grămada de 
ţărână. Gherasim Agudă 
şi Lică Şenghea, ca mai ini‑
moşi, se repeziră după el, 
dar Lale o zbughise deja 
înapoi, la aer, la lumină, 
la libertate, fluturând dea‑
supra capului caietul de 
însemnări al topometris‑
tului Isidor Bostan. Însă, 
parşiv, pragul îi puse pie‑
dică. Îi agăţă numai vârful 
unui pantof. Doar cât să‑l 
lungească la pământ. În 
cădere, caietul îi zbură din 
mână, afară, departe, din‑
colo de azvârlitura de băţ 
unde se opriseră, speriaţi, 
cei doi flăcăi. (...)”  

 (Dimitrie Lupu – 
Caietul de poveşti ‑ frag‑
ment)

    
 „Interesant jocul tim‑

pului în acele vieţi para‑
lele, fiecare cu dimensiu‑
nea şi specificul ei. Faptul 
că se încheie ciclic este 
de bun augur. Fantasticul 
este bine conturat. 
Atmosfera este creată din 
imagini. Naraţiunea este 
solidă. Motivul obiectelor 
care traversează timpul 
este prezent în literatura 
fantastică bună – ceea 
ce‑l caracterizează şi pe 
Dimitrie Lupu.” (Victor 
Cilincă)

„Timpul se organi‑
zează mitic în lucrarea 
Pecadia, cadrat pe mistica 
cifră trei. Apar elemente 
de mit care susţin magia 
realismului cărţii: satul 
ca axis mundi, păstră‑
tor de tradiţii. Stilul este 
cursiv, sărac în figuri de 
stil. Fantasticul se orga‑
nizează între două lumi 
tampon, două accidente 
istorice: războiul şi comu‑
nismul.” (Stela Iorga)

„Final remarcabil. 
Proză scrisă bine, deşi 
mi se pare cam strânsă/
concentrată.” (Cristina 
Dobreanu)

„Faptul că, la un mo‑
ment dat, se cade în obiş‑
nuitul banal al lumii din 
zona Pecadiei, m‑a dez‑
amăgit. Are un parcurs 
circular. Aştept cartea în 
totalitatea ei.” (Monica 
Harhas)

„Lectură ca un vin 
greu în stilul incon‑
fundabil al lui Dimitrie 
Lupu. Descrieri elabora‑
te, dar care nu obosesc. 
Alunecările din real în 
imaginar mi se par fireşti 
şi captivante.” (Cristina 
Bălan)                                                         

Ion Avram

Astăzi, la ora 18,00, la 
sediul ziarului Viaţa liberă, 
citeşte Dan Ionel Creţu.

(Relaţii privind activi‑
tatea cenaclului Noduri şi 
Semne – tel. 0746 167284)                              

Jandarmii din Tecuci, de ser‑
viciu miercuri, la ora 17,30, pe 
raza localităţii Poiana, din jude‑
ţul Galaţi, au observat doi tineri 
care scoteau câte o plasă mono‑
filament din barajul de acumu‑
lare de pe râul Siret din dreptul 
localităţii menţionate. Din de‑
claraţiile lui Cătălin O., de 21 de 
ani şi ale lui Nicuşor C, de 29 de 
ani, ambii din Domneşti, judeţul 
Vrancea, reiese faptul că cei doi 

s‑au întâlnit pe drum şi s‑au sfă‑
tuit să meargă să pescuiască cu 
ajutorul plaselor monofilament. 
Jandarmii i‑au invitat la sediul 
Jandarmeriei Tecuci unde le‑au 
făcut celor doi dosare penale 
pentru deţinere şi utilizare a 
uneltelor de plasă monofilament 
în apele continentale, actele fi‑
ind înaintate Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Tecuci.

Elena Parapiru

Ieri, la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Galaţi, reprezen‑
tanţii presei locale şi centrale 
au fost invitaţi să ia notă de re‑
alizările unităţilor subordonate  
instituţiei amintite din judeţele 
Galaţi, Brăila şi Vrancea. Pentru 
ziarişti, sursele de informare 
de ieri au fost: Didina Dănăilă 
şi Gabriel Enciu, procurori ge‑
nerali adjuncţi ai Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel 
Galaţi; Marcel Codiţă, purtă‑
tor de cuvânt la aceeaşi unita‑
te; Veronica Dumitrache, Sorin 
Leau,  prim‑procuror, respectiv 
purtător de cuvânt ai Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Galaţi; 
Liliana Istrate, prim‑procuror ad‑

junct al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Galaţi.

S‑au prezentat datele privind 
activitatea  din 2008, întrucât 
analiza activităţii unităţilor de 
parchet din circumscripţia Curţii 
de Apel Galaţi se făcuse cu o zi 
înainte, în prezenţa vicepreşe‑
dintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii ‑ Bogdan Licu, a 
prim‑adjunctului procuroru‑
lui general al României ‑ Niţu 
Tiberiu, a şefului secţiei penale 
şi criminalistice a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie – Marius Iacob.     

Din noianul de cifre expus 
am reţinut că, în 2008, procurorii 
unităţilor de parchet de pe raza 
judeţelor amintite au avut de so‑

Sediul AJOFM Galaţi a găzduit, 
ieri, cel de‑al cincilea eveniment 
Zilele „Împreună, alături de ei!”, 
un proiect derulat de Educaţia 
2000+ Consulting şi de Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Galaţi, în calitate de partener.  
Seminarul de ieri a avut ca temă 
„Consiliere pentru găsirea unui loc 
de muncă” şi a avut ca scop, ca în‑
tregul proiect de altfel, găsirea de 
soluţii concrete pentru integrarea 
pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi. Reamintim că pro‑
iectul „Împreună, alături de ei!” 
se derulează în judeţele Galaţi, 
Vrancea şi Tulcea şi urmăreşte 
sensibilizarea opiniei publice şi a 
angajatorilor cu privire la dreptu‑
rile fundamentale ale persoanelor 
cu dizabilităţi de a trăi în aceleaşi 
condiţii ca orice altă persoană şi 

de a avea acces la toate tipurile de 
servicii şi oportunităţi. 

Camelia Palagă (reprezentantă 
a Camerei de Comerţ şi facilitator 
al proiectului în relaţia cu mediul 
de afaceri), Ghiţă Nazare (coordo‑
nator local) şi Orventina Leu (ma‑
nager de proiect) au vorbit despre 
stadiul implementării proiectului, 
precum şi despre sprijinul acordat 
de mass‑media locală. 

Iar directorul executiv al AJOFM 
Galaţi, Carmen Tofan, prezentând 
şi proiectele derulate de agen‑
ţia gălăţeană, a sintetizat perfect 
necesitatea acestui demers: „Aş 
zice că proiectul ar trebui să se 
numească «Împreună, alături de 
noi!», pentru că nu ajutăm astfel 
doar persoanele cu dizabilităţi, ci 
chiar pe noi înşine, ca societate”. 

Text şi foto: Cristinel Luca

Săptămâna aceasta, la Galeriile 
“Dana” din Iaşi a avut loc vernisa‑
jul celei de‑a patra expoziţii per‑
sonale a sculptorului gălăţean 
Alexandru Pamfil. Aceasta cu‑
prinde o selecţie de aproximativ 
70 sculpturi, realizate în ultimii 
ani de sculptorul binecunoscut 
gălăţenilor. În cronica expoziţiei, 
care va apărea în “Ziarul de Iaşi”, 
criticul de artă Mariana Cocoş 
Tomozei pune fin în evidenţă, 
din analiza exponatelor, trăsă‑

turile care îl individualizează pe 
artistul Pamfil: “Combinând un 
discret lirism, specific Moldovei, 
cu o anumită rigoare venită de 
pe plaiurile Ardealului (a urmat 
Liceul de Arte la Iaşi şi Institutul 
de Arte Plastice “Ion Andreescu” 
la Cluj), Alexandru Pamfil mani‑
festă o deschidere egală catre 
întregul domeniu al sculpturii; 
portretul, compoziţia, sculptura 
mică, sculptura monumentală, 
modelajul şi tehnicile de turnare 

în metal, cioplitul lemnului, pie‑
trei sau al marmurei, toate l‑au 
interesat, au constituit pentru el 
un domeniu ce merită a fi explo‑
rat cu dăruire şi inventivitate. În 
expoziţie domină plastica mică, 
gen practicat cu pasiune de ar‑
tist, fapt vizibil şi din frecventele 
participări la manifestările naţio‑
nale şi internaţionale din dome‑
niu”. 

C.S.Carp

În Combinat
La aruncatul fierului

Un echipaj de jandarmi, care patrula ieri, la ora 2,30, în zona 
Combinatului i‑a prins pe Ionuţ D., de 27 de ani, din Şendreni şi pe 
Bogdan S., de 25 de ani, din Izvoarele, care furau fier aruncându‑l 
peste gard, în zona Porţii Spaţiale. Tinerii reuşiseră să arunce peste 
gard 500 de kilograme de fier sub diferite forme, dar şi şufe metalice. 
Jandarmii le‑au făcut celor doi dosare penale pentru furt calificat. 

Elena Parapiru

La Matca,

Antreprenoriatul în mediul 
rural, filiera franceză

nuclee cu rol în aproviziona‑
rea fermierilor cu cele necesare 
desfăşurării lucrărilor agricole şi, 
mai departe, cu rol de a asigura 
căi de desfacere a producţiei”, a 
sintetizat dl Rozand experienţa 
franceză. Dacă ar fi să facem o 
comparaţie cu „modelul româ‑
nesc”, fermierul francez a consta‑
tat că „în România există o mare 

doză de voluntariat în dezvol‑
tarea agriculturii, dar eforturile 
sunt dispersate”. „Desigur, nu se 
poate face totul peste noapte, 
dar modelul francez al Camerelor 
Agricole, prin intermediul cărora 
fermierii pot să‑şi exprime punc‑
tul de vedere de la nivelul cel 
mai de jos până la nivelul cel mai 
înalt, guvernamental, îşi poate 

găsi o aplicabilitate”, a apreciat 
oaspetele francez. La rândul său, 
europarlamentarul Constantin 
Dumitriu a ţinut să sublinieze 
că susţinerea formelor asocia‑
tive trebuie să fie un obiectiv 
fundamental al politicii agricole 
româneşti. „Aceasta este formu‑
la pentru a putea atrage fonduri 
europene consistente, de a pu‑

tea dezvolta strategii de promo‑
vare şi desfacere competitive pe 
piaţa europeană”, a explicat eu‑
roparlamentarul. Acesta a ară‑
tat că, pentru viitor, îşi propune 
să facă lobby pentru înfiinţarea 
depozitelor regionale pentru 
produsele agricole, instrumente 
care ar putea contribui la am‑
plificarea puterii de negociere 
a producătorilor. De asemenea, 
Dumitriu a arătat că a avut o serie 
de discuţii la nivelul Ministerului 
Finanţelor în sensul de a elimi‑
na acele „portiţe” legislative de 
care profită unii „întreprinzători” 
pentru a introduce „la negru” 
marfă din import în detrimen‑
tul producătorilor autohtoni. 
Directorul executiv al Federaţiei 
Naţionale a producătorilor de 
Legume şi Fructe din România a 
subliniat necesitatea ca fermierii 
să se implice vizavi de politicile 
comunitare în domeniul agricol 
aşa cum o fac fermierii din alte 
ţări. Controale mai stricte vizavi 
de produsele provenite din ţă‑
rile extracomunitare, limitarea 
pieţei „la negru”, nivelul subven‑
ţiilor, termenele de aplicare a 
unor norme europene ar trebui 
să fie puncte aflate în atenţia 
fermierilor români. Cert este că, 
în ziua de azi, agricultura nu mai 
este o problemă strict individu‑
ală, „fiecare cu tarlaua lui” şi că 
„unirea face puterea”, indiferent 
dacă este vorba de aproviziona‑
re, desfacere sau politicile agri‑
cole comunitare. 

Foto: Ovidiu Amălinei

Ieri, la Parchetul Curţii de Apel Galaţi

„Bilanţ” cu presa!
[ O premieră: rata criminalităţii, în scădere 

luţionat  59.541 cauze penale, cu 
3.307 mai multe decât în 2007. 
Au fost soluţionate 29.056 cau‑
ze, ponderea acestora fiind cu 
48 la sută mai mare faţă de 2007. 
Dintre aceste cauze, 3.084  au 
fost finalizate prin rechizitoriu.

La sfârşitul perioadei au ră‑
mas nesoluţionate 9.846 cauze 
cu autori cunoscuţi şi 14.786 ca‑
uze cu autori necunoscuţi.

Numai la Parchetul de pe lân‑
gă Curtea de Apel Galaţi (activi‑
tatea proprie) au fost de rezolvat 
720 cauze penale, fiind soluţio‑
nate 486. 

Desigur, datele acestea se 
referă doar la o mică partea  ac‑
tivităţii supuse analizei. Asupra 
altora vom reveni în numerele 
viitoare ale ziarului nostru.

Reţinem, totuşi, acum, o 
realitate în premieră. Rata cri‑
minalităţii a fost în scădere în 
2008 faţă de 2007. Mai exact, 
prin unităţile de parchet de pe 
raza celor trei judeţe, în 2008, 
au fost trimişi în judecată 294,12 
inculpaţi la 100.000 de locuitori 
faţă de 315,04 în 2007. Totalul 
inculpaţilor trimişi în judecată 
a fost de 4.022 faţă de 4.343 în 
2007. Sub media pe ţară la rata 
criminalităţii se află parchetele 
din judeţele Vrancea (283,73) şi  
cele din judeţul Galaţi (291,6), iar 
peste medie sunt parchetele din 
judeţul Brăila. Vom reveni.

 Ştefan Dimitriu  

La Galeriile “Dana” din Iaşi

Expoziţie “Alexandru Pamfil” 

Consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi

„Împreună, 
alături de ei!”

Pe Siret

Când se întâlnesc 
monofilamentele

Colaborare europeană, Constantin Dumitriu şi Jean Rozand

Artişti plastici
Sculptorul Alexandru Pamfil

 
... “Lucrează cu dăruire şi perseverenţă, abordează cu îndrăzneală por‑
tretul, compoziţia figurativă sau abstractă, relieful, altorelieful, utilizea‑
ză în egală măsură materialele care‑i stau la dispoziţie: ghipsul, lemnul, 
marmura, piatra, bronzul, duraluminiul. Mai interesant şi demn de re‑
ţinut este faptul că, atunci când este vorba de metal, îşi toarnă singur 
lucrările, pe care apoi le polizează şi le dă forme definitive”.

Corneliu Stoica

În imagine, lucrarea „Autoportret” 
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Bilanţul medicinei de familie
50 de milioane de consultaţii pe an
Potrivit preşedintelui Asociaţiei Medicilor de Familie, dr. Daniela Ungurianu, 

medicina primară este segmentul principal al sistemului sanitar, numărul con-
sultaţiilor acordate la nivelul acestuia fiind de peste 50 de milioane, anual. „În 
toată lumea, dezvoltarea acestei ramuri medicale s-a dovedit soluţia viabilă şi 
eficientă pentru protecţia populaţiei prin asigurarea serviciilor medicale de 
bază”, afirmă dr. Ungurianu.

 

Scepticism
Screeningul nu va acoperi pierderile

Medicii de familie nu cred că preconizatul program de screening 
al cancerului de col uterin le va asigura suplimentul de servicii plătite 
care să compenseze reducerea valorii punctului „per servicii”. Şi asta 
întrucât programul se adresează femeilor dintr-o grupă de vârstă 
relativ restrânsă şi, în plus, multe nu vor accepta efectuarea testului 
Papanicolau.

  

Bolnavi, în rol 
de „poştaşi” 
Scrisoarea 
medicală tipizată 
- o necesitate

O mare nemulţumire a me-
dicilor de familie este legată 
de faptul că unii dintre medicii 
specialişti nu folosesc scrisoa-
rea medicală tipizată atunci 
când le prescriu medicamente 
pacienţilor. 

Mecanismul este următo-
rul: pacientul merge la medi-
cul de familie, pentru consult. 
Dacă situaţia o cere, medicul 
de familie îl trimite pe pacient 
la specialist. Acesta din urmă îi 
fixează un diagnostic şi îi poa-
te prescrie, după caz, o reţetă 
cu ajutorul căreia pacientul 
îşi va putea cumpăra medica-
mentele doar cu preţ întreg. 
Apoi, îi eliberează pacientului 
o scrisoare medicală, care con-
ţine date precise privind trata-
mentul pe care acesta trebuie 
să îl urmeze, inclusiv medicaţia 
necesară. 

În astfel de situaţii, paci-
entul se întoarce la medicul 
de familie, care este nevoit să 
transcrie reţeta specialistului, 
pentru a se asigura că pacien-
tul său va beneficia de com-
pensare sau gratuitate atunci 
când îşi va cumpăra medica-
mentele. Aici apare, însă, o 
problemă. Casa de Asigurări de 
Sănătate nu decontează decât 
acele medicamente recoman-
date de medicul specialist, 
în scrisoarea medicală. Dacă, 
însă, specialistul nu a folosit o 
scrisoare medicală tipizată, a 
cărei autenticitate să fie recu-
noscută de Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate, medicul 
de familie riscă să plătească 
din buzunar medicamente-
le prescrise. Dacă nu vrea să 
îşi asume acest risc, nu îi mai 
rămâne decât să îl trimită pe 
pacient, din nou, la specia-
list. Situaţia este şi mai gravă 
acum, când medicii specialişti 
sunt insuficienţi (iar unii nu au 
contract cu CJAS). „Vine paci-
entul la mine, iar eu nu pot să-i 
dau reţeta, spune dr. Michaela 
Gagionea. Spre exemplu, sunt 
specialişti care scriu scrisori 
medicale valabile pentru trei 
luni. Dă-i, domnule, o scrisoare  
pentru şase luni! Pe urmă, iar 
vine la mine şi întreabă – da’ 
eu ce fac, că n-am prins bon 
la specialist. Dacă rămân fără 
medicamente? Unde mă mai 
duc? Să nu uităm că ăştia sunt  
pacienţii noştri, care ne po-
vestesc despre acasă,  despre 
nevastă şi copil… Unii ne con-
sideră prieteni. Ce să faci cu ei, 
cât să-i mai plimbi şi unde să-i 
mai trimiţi?”, a întrebat, retoric, 
medicul de familie. 

Neajunsul face parte dintr-o 
serie de nemulţumiri ale unor 
medici de familie, care spun că 
între ei şi medicii specialişti s-a 
produs, încă din cursul anului 
trecut, o adevărată ruptură.

Paginã realizatã de

foto Vasile Caburgan

Gabriel Kolbay
Gabriel.Kolbay@gmail.com

 „Nu e vina noastră!”

Primul subiect abordat a fost 
cel legat de avalanşa de paci-
enţi care aglomerează Unităţile 
de Primiri Urgenţe de la Spitalul 
Clinic Judeţean şi Spitalul Clinic 
de Copii, îndeosebi noaptea, în 
weekend-uri şi în zilele libere 
prilejuite de sărbătorile legale.

- Nu doar la Galaţi, ci şi la 
nivel naţional, medicii coor-
donatori ai UPU şi managerii 
spitalelor de urgenţă au pus 
această aglomeraţie pe sea-
ma medicilor de familie, care 
nu acceptă să asigure servi-
ciul de gardă în centrele de 
permanenţă. 

- Nu este adevărat că noi 
suntem vinovaţi pentru această 
avalanşă de  pacienţi la UPU. 
Şi la cabinetele noastre adre-
sabilitatea este foarte mare în 
ultimul timp, afirmă dna dr. 
Ungurianu. De fapt, cauzele 
reale ale aglomerării UPU sunt 
altele: există doar un singur 
spital de urgenţă pentru adulţi, 
cu o singură UPU pentru o po-
pulaţie de aproape 400.000 de 
gălăţeni. Apoi există tendinţa 
bolnavilor de a se adresa direct 
la Urgenţă, pentru a-şi simpli-
fica accesul la consultaţie. La 
noi, trebuie să-şi aştepte rândul 
având în faţă şi câte alte 20 de 
persoane. Apoi, dacă ajungem 
la concluzia că necesită consult 
de specialitate şi le dăm trimi-
tere, vor fi nevoiţi să se aşeze la 
intrarea Ambulatoriului jude-
ţean, în puterea nopţii, pentru 
a apuca unul dintre puţinele 
bonuri de ordine care permit 
accesul la consultaţie. Un pa-
cient mi-a relatat că a aşteptat 
de la ora trei noaptea, iar când 
a ajuns la Fişier i s-a comu-
nicat că pentru cabinetul de 
Cardiologie sunt disponibile 
doar patru bonuri şi el n-a apu-
cat. Disperat, s-a întors la mine, 
deşi şi el s-ar fi putut adresa 
direct la UPU, singura şansă 
de a fi consultat de un cardi-
olog. Alţii aşa procedează. Pe 
de altă parte, sunt şi bolnavii 
care nu au asigurare de sănă-
tate şi ştiind că au dreptul doar 
la asistenţa de urgenţă, se duc 
direct la UPU, unde exagerează 

descrierea simptomatologiei şi 
astfel beneficiază de consultaţie 
şi prescriere de tratament.

Centrele de permanenţă 
pe bază 
de „muncă voluntară”

- Alternativa evidentă ar 
fi centrele de permanenţă, 
dar, după cum a afirmat di-
rectorul DJSP, dr. Costinela 
Georgescu, la întâlnirea de la 
Grădina Botanică, din 14 au 
mai rămas vreo patru, deoa-
rece medicii de familie au re-
fuzat să mai facă gărzi…  

- Da, ar fi o alternativă, dar 
cu două condiţii: aceste centre 
să fie dotate corespunzător, 
în aşa fel încât să avem cu ce 
acorda asistenţă de calitate şi 
gărzile să fie plătite, aşa cum 
sunt şi cele ale medicilor din 
spital. Centrul care era impro-
vizat la fosta policlinică de pe 
strada Primăverii era mai rău 
decât infirmeria unui lagăr 
de concentrare, consideră dr. 
Daniela Ungurianu.

- Este important să se ştie că 
medicii de familie au refuzat să 
mai lucreze în centrele de perma-
nenţă deoarece, după ce timp de 
trei luni au acordat asistenţă în 
cadrul acestora, n-au primit nici 
măcar un leu! Cine munceşte pe 
degeaba?! Şi-apoi, după o gardă 
la centrul de permanenţă, a doua 
zi acorzi cincizeci de consultaţii 
la cabinet. Nu ştiu de ce suntem 
acuzaţi că stăm acasă în week-

end, aşa cum stau majoritatea 
salariaţilor. Şi e un fel de a spune 
că stăm. De fapt, facem contabi-
litatea cabinetului (unii dintre noi 
nu au contabil şi se descurcă sin-
guri), întocmim documentele de 
raportare către CJAS,  le anexăm 
cupoanele de pensii şi adeverin-

ţele, evidenţa electronică pentru 
SIUI  (baza de date informatizată, 
care e o „varză”), aşadar rezolvăm 
cea mai mare parte din birocra-
ţia care în timpul săptămânii nu 
 ne-ar mai permite să consultăm. 
Şi, atenţie!, contractul nostru pre-
vede un program de câte şapte 
ore în zilele lucrătoare  – a adău-
gat dna dr. Gagionea.

Tot mai mulţi neasiguraţi

- Apropo de Sistemul 
Informatic Unic Integrat, 
acesta are în continuare pro-

bleme mari care se răsfrâng 
şi asupra pacienţilor. Nu e 
tocmai plăcut să mergi la con-
sultaţie şi, deşi ai contribuţia 
plătită la zi, iar angajatorul 
tău a transmis raportările la 
CJAS, să afli că nu ai dreptul la 

consultaţie…
- Da, încă mai sunt proble-

me cu SIUI. Tocmai am trimis 
la Casa Naţională de Asigurări 
peste 4000 de erori, pentru 
validarea calităţii de asigurat. 
Din păcate, corecţiile nu se mai 
pot face operativ la nivelul ca-
sei judeţene, a confirmat  farm. 
Olimpia Buzia.

- Şi din cauza acestor erori 
bolnavii trebuie să aştepte 
redobândirea dreptului la 
consultaţie?      

- Se cuvine să avem în vedere 
faptul că, după atâţia ani în care 
ne-au fost pacienţi, am ajuns 
să-i cunoaştem pe majoritatea. 
Vă daţi seama că ar fi absurd să 
refuz consultarea unui bolnav 
cronic despre care ştiu cu cer-

titudine că este pensi-
onar şi deci că sistemul 
informatic îl raportează 
ca neasigurat doar din-
tr-o eroare, a precizat 
dna dr. Gagionea.

- Sigur că aşa este 
numai că actuala situ-
aţie de criză, cu o tot 
mai evidentă creştere 
a numărului şomerilor, 
ne aduce în situaţia de 
a fi nevoiţi să fim mai 
circumspecţi. Sigur, nu 
cu pensionarii. De unde 
pot şti însă că pacientul, 
care până mai ieri era 
salariat şi asigurat, nu 
şi-a pierdut între timp 

locul de muncă şi ca şomer nu-
şi plăteşte personal (aşa cum ar 
trebui) contribuţia la asigurările 
de sănătate? La fiecare trei luni 
(dacă este bolnav cronic) sau cu 
ocazia consultaţiilor, mie trebu-
ie să-mi prezinte adeverinţa de 
la casa de asigurări, care ates-
tă calitatea de asigurat, dar în 
decursul acestui interval poate 
deveni şomer şi atunci sistemul 
informatic îl depistează ca fiind 
neasigurat. Şi în acest caz nu 
mai este o eroare a sistemului. 
Ca atare, serviciile de care be-
neficiază nu vor fi decontate de 

casă. Şi nu e vorba de consulta-
ţie, ci de contravaloarea medi-
camentelor prescrise necuve-
nit în regim compensat, con-
travaloare care se recuperează 
din venitul cabinetului. Este 
de aşteptat ca în următoarele 
luni să pierdem o parte dintre 
asiguraţii înscrişi în prezent pe 
listele de capitaţie, fenomenul 
urmând a se răsfrânge şi asu-
pra veniturilor cabinetelor – a 
remarcat dr. Boldea.

Campania de denigrare 
face mult rău

- Dintre medicii care-şi 
desfăşoară activitatea în 
localităţi rurale izolate, în-
depărtate, îndeobşte nave-
tişti, unii au mai fost acuzaţi 
de comunităţi că nu sunt de 
găsit la cabinet în fiecare zi, 
profitând că „acolo unde se 
agaţă în cui harta judeţului” 
nu prea ajung controalele 
casei de asigurări…

- Să ştiţi că membrii echipei 
de control a CJAS ajung şi în 
astfel de localităţi numai că, e 
drept, ceva mai rar şi este o re-
alitate faptul că unii medici din 
mediul rural nu respectă pro-
gramul de şapte ore,  a confir-
mat farm. Olimpia Buzia.

- Nu este corect să fim cul-
pabilizaţi „in corpore”. Dacă 
există colegi care încalcă cla-
uzele contractuale cu CJAS şi 
nu-şi fac treaba, să se ia măsuri 
împotriva lor, dar să nu se mai 
lovească în noi toţi. E o adevă-
rată campanie de denigrare în 
care se afirmă că avem venituri 
colosale, că nu ne plătim asis-
tentele… Este regretabil că la 
această campanie participă şi 
colegii noştri specialişti, măcar 
că venitul nostru este integral 
impozabil… Unii dintre ei, deşi 
nu au contract cu casa de asi-
gurări, ne trimit, la transcris, 
reţete. Nu este admisibil să 
fim compromişi în faţa opini-
ei publice, a pacienţilor noştri 
cu care dezvoltăm o relaţie pe 
termen lung, din cauza a doi, 
trei colegi. Cei mai mulţi dintre 
noi chiar muncim pe brânci. 
Nu consultăm 28 de pacienţi, 
ci stăm şi câte două, trei ore 
peste program până când con-
sultăm toţi pacienţii. Uneori 
vedem şi câte 50 (cum să-i tri-
mitem acasă pe cei care depă-
şesc baremul de 28?). Şi, după 
consultaţii, facem consultaţiile 
la domiciliu. Chiar de aici, de la 
această discuţie, plec la o con-
sultaţie, acasă la o pacientă – a 
replicat dr. Gagionea.

- Statistica este edificatoare 
în privinţa activităţii noastre. 
În ţară, suntem 11.000 de me-
dici de familie, din care 270 în 
judeţul Galaţi şi noi realizăm 
80 la sută din totalul consulta-
ţiilor medicale acordate popu-
laţiei bolnave!, a completat dr. 
Ungurianu. 

- Apropo de Contractul-
cadru, spunea cineva la întâl-
nirea dumneavoastră, referi-
tor la prevederile acestuia, că 
sunt mulţumitoare, sigur mai 

puţin reducerea valorii punc-
tului „per serviciu”…

- Să admitem… numai că 
nu este normal să nu avem  un 
cuvânt de spus la încheierea 
acestuia. Legislaţia ar trebui 
modificată astfel încât să ne 
permită negocierea la semna-
rea contractului. Noi „jucăm” 
după cum „cântă” Ministerul 
Sănătăţii şi Casa de Asigurări 
de Sănătate, Colegiul Medicilor 
având doar un rol consultativ 
şi acesta mai degrabă teoretic. 
Ni se pune contractul în faţă şi 
noi semnăm automat! De ase-
menea, acest contract, care în 
prezent este anual, ar trebui 

să devină multianual, valoarea 
urmând a se modifica la fiecare 
12 luni în baza unui act adiţio-
nal. Astfel, ne-am putea mana-
geria mai bine cabinetul având 
posibilitatea unor planificări pe 
termen mai lung. Actualmente, 
în fiecare an poate surveni 
modificarea unei prevederi, 
deci este ca o stare de provizo-
rat perpetuat… - a opinat dr. 
Boldea.

- Şi ne mai nemulţumeşte 
ceva. Se aude că, pentru alinie-
rea la nomenclatorul profesiilor 
din UE, ni se va retrage gradul 
profesional de medic primar 
ceea ce evident că este greu de 
acceptat având în vedere câtă 
muncă şi studiu a presupus 
dobândirea lui – a spus dna dr. 
Gagionea. 

- Cel puţin anul acesta nu e 
posibilă aplicarea acestei mă-
suri, deoarece gradul profesi-
onal de medic primar este sti-
pulat în Contractul-cadru. Ce-i 
drept însă, în urmă cu doi ani, 
la noi, la farmacişti, au fost „ni-
velate” gradele profesionale şi 
drept consecinţă nici finanţarea 
farmaciilor nu se mai diferenţi-
ază în funcţie de acest criteriu. 
La solicitarea UE… a fost lămu-
rirea oferită de preşedintele 
CJAS Galaţi.     

Din motive de spaţiu tipogra-
fic ne oprim aici cu prezentarea 
principalelor ofuri ale medicilor 
de familie, cu promisiunea că 
vom reveni asupra lor cu arti-
cole care să permită tratarea pe 
larg a problemelor discutate în 
cadrul mesei rotunde.

    

„Mitul” veniturilor 
fabuloase

- Apropo de veniturile ca-
binetelor, la întâlnirea de la 
Grădina Botanică, dezbaterea 
pe această temă a suscitat dis-
cuţii aprinse, atunci când dna  
Buzia a prezentat o serie de 
exemple. Le-aţi putea prezen-
ta şi pentru cititorii noştri...

-   În cazul cabinetelor cu 1500 
de asiguraţi, în urban venitul me-
diu anual a fost de 70.766 lei, iar 
în rural de 143.542. Există însă şi 
medici care cu câţiva pacienţi în 
plus au depăşit aceste paliere. 
Astfel, cu 1595 de pacienţi, veni-
tul unui cabinet din urban a fost 
de 111.222 lei, iar cu 1569 de asi-
guraţi înscrişi a fost de 147.142 lei. 
Şi vă pot da şi exemplul unui me-
dic care are 4.116 de înscrişi, din-
tr-un areal rural mai mare, al că-
rui venit pe cabinet (nu personal) 
a fost de 361.913 lei. La cealaltă 
extremă se situează cabinetul cu 
cel mai mic număr de asiguraţi, 
477, care a realizat în 2008, un 
venit de 55.683 lei. În 2008, faţă 
de 2006, veniturile cabinetelor 
medicilor de familie s-au triplat, a 
afirmat preşedintele CJAS.

- Sunt cazuri extreme, ase-
menea sume nefiind valabile în 
cazul majorităţii medicilor de 
familie. Ceea ce trebuie să se reţi-
nă la nivelul opiniei publice este 
faptul că medicului nu-i revin în 
totalitate aceşti bani, venitul său 
persoanal fiind cuprins, în func-
ţie de cât de bun manager este, 
între 10 şi maximum 30 la sută 
din venitul cabinetului, a precizat 
dr. Daniela Ungurianu.

Ca să demontăm mitul sa-
lariilor noastre fabuloase am 
să vă prezint un calcul realizat 
de Societatea Naţională de 
Medicina Familiei şi Patronatul 
Naţional al Medicilor de Familie. 
Pentru o listă de capitaţie cu 1500 
de asiguraţi (situaţia cea mai frec-
ventă) conform contractului cu 
casa, lunar, cabinetul primeşte ca 
plată „per capita” 6.000 lei şi per 
serviciu 1000 lei la care adaugă 
servicii nedecontate (adeverin-
ţe, vize, examene prenupţiale) 
300 lei, deci în total 7.300 lei. Din 
această sumă se scad cheltuielile 
de personal (asistenţi, contabil, 
îngrijitoare) 2800 lei, utilităţile 
500 de lei, medicamente şi mate-
riale sanitare 500 lei, consumabi-
le (formulare tipizate obligatorii, 
papetărie etc.) 200 lei, materiale 
curăţenie, dezinfecţie, sterilizare 
300 lei, contracte de prestări ser-
vicii (preluare deşeuri biologice, 
service aparatură medicală, me-
trologie, service şi mentenanţă 
echipament informatic şi soft-
ware 200 lei, licenţe soft speciali-
zat 100 lei, instrumentar medical 
de unică folosinţă 200 lei, cursuri 
obligatorii de pregătire medicală 
continuă (40 de puncte anual) 
200 lei, eventuale reparaţii, în-
treţinere cabinet 100 lei, adică 
în total 5.100 lei. Rămâne veni-
tul brut al medicului de 2200 lei 
din care se mai scad CAS 600 lei, 
CASS 121 lei, impozit 16 la sută 
şi rezultă un venit net lunar de 
1242 lei. Vi se pare mult? Sigur, 
colegii noştri din rural, care au 
mai mulţi asiguraţi şi cheltuieli 
ceva mai mici, pot realiza ve-
nituri mai mari, în special cei 
care-şi desfăşoară activitatea în 
zone izolate, motiv pentru care 
primesc un spor care la noi în ju-
deţ este de maximum 60 la sută 
din venit. În locuri şi mai izolate 
cum ar fi de exemplu localităţi 
din Delta Dunării se acordă şi 
spor de 100 la sută, pe deplin 
meritat de medicul care rezistă 
acolo şi care nu doar că îşi face 
meseria în condiţii speciale, dar 
şi trăieşte în acest mod. Prin 
urmare, exemplele prezentate 
de dna preşedintă, situaţii de 
excepţie, trebuie interpretate 
corect. Acele cifre nu sunt „sala-
riul medicului de familie” şi este 
regretabil că nu doar persoane-
le neavizate cred asta,  ci şi mulţi 
dintre colegii noştri din spitale şi 
ambulatorii, care ne invidiază ne-
justificat şi din acest motiv are de 
suferit şi colaborarea noastră pe 
linie profesională. Este un adevăr 
neplăcut nu numai pentru noi, 
cât mai ales pentru pacienţi, a 
explicat dna dr. Gagionea.

  

Dezbaterile „Vieţii libere”

Ofurile medicilor de familie
Aşa cum ştiţi, la începutul acestei săptămâni, 

în rândurile medicilor de familie, spiritele au fost 
foarte  agitate, după ce s-a aflat că, în proiectul de 
buget pentru 2009, era prevăzut ca medicinei pri-
mare să i se aloce o finanţare substanţial redusă 
comparativ cu cea de anul trecut. În special me-
dicii pe  ale căror liste de capitaţie nu se regăsesc 
înscrise nici măcar  o mie de persoane au intrat 
în panică. Drept urmare, medicii de familie au 
încercat şi finalmente au reuşit, mai uşor decât 
ar fi sperat, să obţină de la Ministerul Sănătăţii 
reducerea substanţială a… reducerii bugetului. 
Aşa că au  renunţat la protestul preconizat. Însă, 
întâlnirea, cu această ocazie, a medicilor gălăţeni  
a scos la iveală şi alte probleme decât cele legate  
de finanţarea cabinetelor, probleme demne şi de 
interesul opiniei publice, al pacienţilor medicilor 
de familie gălăţeni. Din acest motiv, marţi după-
amiază, am organizat, ad-hoc, la sediul redacţiei, 
o masă rotundă şi am discutat despre fiecare din-
tre problemele ridicate de medici cu o oră înainte, 
la întrunirea lor de la Grădina Botanică. Au onorat 
invitaţia noastră: dr. Daniela Ungurianu, preşe-
dintele Asociaţiei Medicilor de Familie şi reprezen-
tantul acestora în Colegiul Medicilor, dr. Michaela 
Gagionea şi dr. Valentin Boldea, iar din partea 
autorităţilor, farm. Olimpia Buzia, preşedin-
tele-director al Casei Judeţene de Asigurări de 
Sănătate.

Dr. Daniela Ungurianu

Farm. Olimpia Buzia, 
preşedintele CJAS

Dr. Michaela Gagionea

Dr. Valentin Boldea
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Flash FotbalFotbal INterNaţioNal

[ O delegaţie din partea 
Federaţiei Sârbe de Fotbal, 
formată din team-managerul 
echipei, Aleksander Boskovici, 
şi reprezentanta agenţiei de tu-
rism cu care colaborează forul 
sârbesc, a vizitat, ieri-dimineaţă, 
Stadionul "Farul" din Constanţa, 
unde, la 28 martie, se va disputa 
meciul cu România.

[ Biletele pentru meciurile 
de la Cupa Mondială din 2010 
vor costa între 20 şi 900 de do-
lari, a anunţat FIFA, dezvăluind 
procesul de achiziţionare a celor 
trei milioane de tichete puse în 
vânzare. Preşedintele Uniunii 
Europene de Fotbal, Michel 
Platini (foto), a apreciat la 
Bruxelles că "fotbalul este ame-
ninţat pe termen mediu de im-
plozie financiară", dacă nu vor fi 
luate măsuri economice rapide. 
Invitat de Parlamentul European, 
fostul internaţional francez a 
arătat că "cluburile europene ne 

spun astăzi că sistemul nostru 
este ameninţat pe termen me-
diu de o implozie financiară", ce-
rând, de asemenea, luarea unor 
măsuri de reglementare.

[ Atacantul togolez al echi-
pei Arsenal Londra, Emmanuel 
Adebayor, s-ar putea transfe-
ra în pauza competiţională din 
vară, la formaţia catalană FC 
Barcelona, în schimbul sumei de 
20 de milioane de lire sterline 
(22,5 milioane de euro) a anun-
ţat, ieri, presa britanică.

[ Antrenorul echipei Man-
chester United, Alex Fer guson, 
a declarat că doar formaţia sa şi 
Liverpool se mai luptă pentru 
titlul de campioană în Anglia, 
Chelsea rămânând fără şanse 
după demiterea tehnicianului 
portughez Luiz Felipe Scolari. 

[ Italianul Filippo Inzaghi 
(AC Milan) s-a alăturat spaniolu-
lui Raul (Real Madrid) în fruntea 
clasamentului celor mai buni 

marcatori din istoria competi-
ţiilor europene, marcând golul 
echipei sale la Bremen, în meciul 
cu Werder, din turul “şaisprezeci-
milor” Cupei UEFA.

[ Portarul olandez al echipei 
Manchester United, Edwin van 
der Sar, a ajuns la 1.302 minute 
fără gol primit, după ce formaţia 
sa a învins, pe teren propriu, cu 
scorul de 3-0, pe Fulham, într-un 
meci restant din etapa a III-a a 
Campionatului Angliei.

[ Biletele pentru meciurile 
de la Cupa Mondială din 2010 
vor costa între 20 şi 900 de do-
lari, a anunţat FIFA, dezvăluind 
procesul de achiziţionare a celor 
trei milioane de tichete puse în 
vânzare.

[ Rezultate înregistrate în 
par tidele disputate, miercuri, în 
prima manşă a “şaisprezecimi-
lor” de finală ale Cupei UEFA: 
Dinamo Kiev - FC Valencia 1-1, 
Zenit Sankt Petersburg - VfB 
Stuttgart 2-1, Olympiakos Pireu 
- AS Saint-Etienne 1-3, Aston 
Villa - ŢSKA Moscova 1-1, Werder 
Bremen - AC Milan 1-1, Paris 
Saint-Germain - VfL Wolfsburg 
2-0, NEC Nijmegen - Hamburger 
SV 0-3, Sampdoria Genova - 
Metalist Harkov 0-1, Girondins 
Bordeaux - Galatasaray Istanbul 
0-0, Aalborg BK - Deportivo La 
Coruna 3-0 şi Sporting Braga - 
Standard Liege 3-0. 

[ Valentin Alexandru a co-
mentat posibilitatea amânării în-
ceperii returului Ligii I din cauza 
condiţiilor meteo nefavorabile. 
Secretarul general al LPF a afirmat 
că nimeni nu a cerut în mod oficial 
reprogramarea primei etape, dar 
o decizie finală va fi luată luni.

[ Preşedintele Clubului Poli 
Iaşi, Sorin Boca, a declarat, ieri, că 
în situaţia în care va continua să 
ningă în toată ţara, ar fi de acord 
ca reluarea campionatului să fie 
amânată. 

[ Directorul executiv al FC 
Timişoara, Gheorghe Chivor
chian, a precizat că Tribunalul de 
Arbitraj Sportiv de la Lausanne a 
trimis către clubul bănăţean o scri-
soare de convocare pentru data 
de 2 aprilie.

[ Acţionarul majoritar al FC 
Rapid, George Copos, a precizat 
că face toate demersurile pentru 
achitarea salariilor jucătorilor şi a 
datoriilor către creditorii clubului 
pentru ca echipa giuleşteană să 
poate evolua în returul Ligii I.

[ Antrenorul echipei Gloria 
Bistriţa, Ioan Ovidiu Sabău, a 
afirmat că obiectivul formaţiei pe 
care o pregăteşte este salvarea de 
la retrogradare, dar că ar fi o per-

formanţă ca gruparea ardeleană 
să termine campionatul între pri-
mele zece locuri. 

[ Mircea Rednic a declarat, 
la sosirea din stagiul de pregăti-
re desfăşurat în Antalya, că nu se 
pune problema ca Bruno Simao să 
ajungă la Dinamo. Oficialii grupării 
din Ştefan cel Mare declaraseră că 
portughezul a semnat un contract 
până în vară cu "roş-albii".

[ Preşedintele echipei CS 
Buftea, Ana Maria Prodan, a ex-
plicat de ce fotbaliştii Stelei nu 
primesc oferte foarte consistente. 
"Cei din Ghencea au un mana-
gement defectuos. Din această 
cauză scade şi valoarea fotbaliş-
tilor. Nimeni nu-i mai ia. Vă dau 
un exemplu. Pe  Nicolae Dică au 
vrut iniţial şapte milioane de euro 
şi apoi au tot scăzut preţul. L-au 
distrus, el a plecat mai mult ca să 
scape de Gigi Becali", a spus Ana 
Maria Prodan.

[ Jucătorii echipei FC 
Timişoara, Miloş Brezinsky şi 
Dare Vrsici, vor rata începutul 
returului de campionat din cau-
za unor accidentări, ei urmând să 
plece în cursul zilei de astăzi la o 
clinică din Austria. 

M. Chiriliuc 

În Grecia, la Atena, se desfă-
şoară Jocurile Balcanice de atle-
tism în sală, pentru seniori. Din 
echipa României face parte şi 
Tiberiu Agoston (CSM Dunărea 
Galaţi), recordmanul naţional la 
săritură cu prăjina. El va fi asis-
tat în concurs de către antreno-
rul său de la club, prof. Dumitru 
Văduvoiu.

La Bucureşti debutează, as-
tăzi, întrecerile Campionatului 

Naţional de atletism pentru ju-
niori mari. În sala din Complexul 
„Lia Manoliu” vor concura şi doi 
atleţi din Galaţi: Daniela Primac 
(Liceul cu Program Sportiv - an-
trenor Laurenţia Hurmuz Goga), 
care va alerga 1500 sau 3000 m şi 
Ciprian Zotta (CS Şcolar Dunărea 
- antrenor Iulian Bratu) - 400 m. 
plat.

Gh.A.

Criza economică loveşte şi în 
sportul de performanţă. De ani 
buni, în lipsa unei piste competi-
tive în ţară, Campionatul Naţional 
de patinaj viteză se desfăşoară în 
Germania, la Inzell. Anul acesta, 
ţinând cont de cheltuielile afe-
rente, cluburile româneşti nu 

mai pot agrea această soluţie. În 
atari condiţii, probabil că între-
cerile oficiale naţionale vor avea 
loc în toamnă, la Miercurea Ciuc, 
cu condiţia ca pista din Harghita 
să devină practicabilă. 

Altfel, Radu Dorin (de la 
Dunărea Galaţi), continuă pre-

gătirea pe gheaţa Patinoarului 
din Galaţi, iar prima competiţie 
la care vor lua parte Alexandru 
Cornea, Elena Dumitraşcu şi co-
legii lor sunt campionatele de 
short trak (viteză pe terenul de 
hochei).

 Gh. A.

Tomis Constanţa, 
în semifinalele 
Cupei Challenge

EUROPA. Campioana 
României la volei mascu-
lin, CVM Tomis Constanţa, 
va întâlni, în semifinalele 
Challenge Cup, formaţia polo-
neză Jastrzebski Wegiel, care 
s-a calificat la turneul final, 
după ce a eliminat principala 
favorită la câştigarea trofeului, 
echipa italiană Sisley Treviso. 
Tomis a obţinut calificarea 
în Final Four în deplasarea 
din Belarus, unde a câştigat 
în faţa celor de la Metalurg 
Zlobin, cu 3-1, acelaşi scor cu 
care se impusese şi pe teren 
propriu.

CALIFICĂRI. Echipa femi-
nină de handbal a României a 
fost repartizată în prima urnă 
valorică pentru tragerea la 
sorţi a grupelor preliminarii 
ale CE 2010, găzduit de două 
ţări - Danemarca şi Norvegia. 
La turneul final al CE 2010 
(9-19 decembrie) s-au califi-
cat direct doar ţările gazdă, 
iar alte 30 de naţiuni partici-
pă în grupele preliminarii, cu 
meciuri tur-retur, programate 
între septembrie 2009 şi mai 
2010.

TENIS. Jucătoarea Raluca 
Olaru s-a calificat în sferturile 
de finală ale turneului de la 
Bogota (Columbia), dotat cu 
premii în valoare totală de 
220.000 de dolari. Olaru s-a 
impus, în turul doi, cu scorul 
de 6-4, 6-2, în faţa jucătoarei 
Maret Ani (Estonia).

BASCHET. Liderul Diviziei 
A la feminin, MCM Târgovişte, 
a învins, pe teren propriu, cu 
scorul de 107-51, campioana 
en-titre ICIM Arad, în derbiul 
etapei a XVII-a intemerdiare. 
În celelalte partide ale run-
dei a XVII-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Rapid 
Bucureşti-BC Alexandria 54-
60, Olimpia Bucureşti-“U” 
Craiova 59-86, Naţional Iaşi-
LMK Sf. Gheorghe 69-106, 
CET Govora-CSM Satu Mare 
89-83, CSM Oradea-Sportul 
Studenţesc 88-43, “U” Cluj-
“U” Alba-Iulia 86-30.

FUTSAL. Echipa naţiona-
lă a României a învins, într-o 
partidă amicală, disputată 
la Timişoara, reprezentati-
va Serbiei, cu scorul de 4-3. 
Pentru România au înscris 
Gherman (2), Matei şi Csomo, 
în timp ce pentru Serbia au 
marcat Rakici (2) şi Lazici.

SPERANŢĂ. Preşedintele 
Federaţiei Române de Hochei 
pe Gheaţă, Tanczos Barna, a 
declarat, ieri, că speră să obţi-
nă de la Ministerul Tineretului 
şi Sportului un buget egal cu 
cel primit anul trecut.

BALCANIADĂ. România 
va fi reprezentată la 
Campionatele Balcanice de 
atletism în sală de la Atena, ce 
se va desfăşura în data de 21 
februarie, de 22 de sportivi, 
dintre care 11 la feminin şi 11 
la masculin. 

PREMIERĂ. Preşedintele 
Federaţiei Române de Box, 
Rudel Obreja, prezent la Iaşi 
cu ocazia “Cupei României” 
pentru seniori, a declarat că 
în finalele acestei competiţii 
pugiliştii vor boxa fără cască 
de protecţie.

RECUPERARE. Bicicleta de 
contra-timp a americanului 
Lance Armstrong (Astana), 
furată în noaptea de sâmbătă 
spre duminică la Sacramento, 
în ajunul Turului Californiei, 
a fost găsită, au anunţat or-
ganizatorii cursei, care însă 
nu au făcut alte precizări. 
"Poliţia din Sacramento a găsit 
bicicleta lui Lance Armstrong", 
a sunat sec comunicatul dat 
publicităţii de organizatori.

DRAMĂ. Atleta poloneză 
Kamila Skolimowska, campi-
oană olimpică la aruncarea 
ciocanului în 2000 la Sydney, 
a încetat din viaţă miercuri 
seară, la vârsta de 26 de ani, 
în timpul unui antrenament al 
echipei de atletism a Poloniei 
în localitatea portugheză Faro 
- a povestit unul dintre colegii 
săi, Szymon Ziolkowski.

Grupaj realizat de
Marius Chiriliuc 

(din surse Mediafax)

Meciuri amicale 
de fotbal

[ Astăzi şi mâine, 
echipele de fotbal din 
eşaloanele II şi III susţin 
ultimele meciuri de 
verificare în vederea 
reluării campionatului, 
care va avea loc pentru o 
săptămână.

Iată programul aces-
tor partide: sâmbătă: FC 
Vaslui – FCM Dunărea (în 
nocturnă, de la ora 17,00) 
şi Delta Tulcea – Oţelul II 
(ora 11,00). Politehnica va 
juca astăzi, cu CSS Tecuci 
(Stadionul „Municipal” din 
Tecuci, ora 12,00).

[ Întrun meci con-
tând pentru faza de ca-
lificare a primei grupe 
valorice a Campionatului 
Naţional de baschet pen-
tru juniori Under 14 (fete), 
C.S. Phoenix Galaţi a câş-
tigat, în deplasare, jocul 
său cu B.S. Star Bucureşti 
cu 77-44. Dintre sportivele 
sale, antrenorul gălăţean 
Mugurel Lepădatu a re-
marcat jocul bun al jucă-
toarelor Iulia Răileanu, Irina 
Vasilache, Ana Maria Dudu, 
Mara Popescu şi Mihaela 
Curduc. Duminică, acestea 
vor juca la C.S. Şcolar Sf. 
Gheorghe (Covasna). 

La junioare Under 
18, Liceul Sportiv Galaţi 
- Olimpia Bucureşti 60-
74, gălăţencele urmând 
să joace în acest week-
end, tot acasă, cu Sportul 
Studenţesc.

[ Antrenorul J. Prakab, 
de la Miercurea Ciuc, in-
tenţionează să propună 
Federaţiei Române de 
Hochei pe Gheaţă înfiin-
ţarea unui lot naţional, de 
perspectivă, format din 
juniori de 15 ani. În acest 
lot ar urma să-şi găsească 
locul şi câţiva jucători de 
la Dunărea Galaţi, cele mai 
mari şanse de a fi selec-
ţionaţi având Alexandru 
Munteanu, Andrei Gheba, 
Adrian Mardare, Nicuşor 
Horghidan şi Mihăiţă 
Horghidan, toţi elevi 
ai antrenorului Marius 
Trandafir.

[ La Iaşi continuă me-
ciurile din cadrul turneului 
dotat cu "Cupa României" 
la box seniori. Criteriu de 
selecţie pentru "naţiona-
la" de seniori, în vederea 
Campionatul Mondial din 
Italia , competiţia a adunat 
tot ce există mai valoros, în 
România, la ora actuală. Îşi 
încearcă şansele şi gălăţe-
nii Gabriel Podaşcă (60 kg.) 
şi Marius Jecheanu (57 kg), 
ambii elevi ai antrenorului 
Felix Păun, de la Box Club 
Bute, primul dintre aceştia  
fiind unul dintre favoriţii 
categoriei.

[ CSM Dunărea face se-
lecţii pentru secţia de box. 
Doritorii (copii de la 10 ani) 
se pot adresa antrenorului 
Costel Burlacu, la Centrul 
Olimpic de box (str. Mihai 
Bravu), de luni până vineri, 
orele 9,00-11,00 şi 17,00-
19,00.  

Gh. Arsenie 

Oţelul nu vrea amânarea returului...
Zăpada căzută în ultimele zile în sudul ţării ar putea duce la amânarea returului Ligii I, unele cluburi 

plângându-se că nu-şi pot folosi terenul în prima etapă. Marius Stan, directorul general al Oţelului, sus-
ţine însă că o eventuală amânare ar fi o mare prostie. „Nu sunt de acord cu aşa ceva! Cum dă o zăpadă, 
cum ne speriem. Şi-aşa jucăm numai şase luni pe an din douăsprezece, fotbaliştii mai mult stau decât 
joacă. În următoarea Adunare Generală voi propune reînfiinţarea Cupei Ligii, cu motivaţie consistentă, 
Cupa României cu meciuri tur-retur încă din faza 16-imilor, iar returul Ligii I să înceapă pe 1 februarie, să 
nu mai stăm în vacanţă trei luni de zile”, a spus Stan.

Dănuţ Lungu

„Interviu cu un Vampir”

Scriam acum câteva zile 
despre imobilul care până în 
deceniul trecut strângea săp-
tămânal două-trei mii de ama-
tori de sport şi care între timp a 
ajuns poate cea mai ruşinoasă 
epavă a Galaţiului. Ieri am avut 
ocazia de a pătrunde în Sala 
Sporturilor după nouă ani de aş-
teptare – a fost ca o întâlnire cu 
sufletele plecate pe lumea cea-
laltă! În fosta Polivalentă a spor-
tului de la Dunăre se poate turna 
fără probleme „Interviu cu un 
Vampir”, poate chiar „Prizonieri 
în Casa Morţii”… Trebuie spus 
însă din capul locului că ideea 
le-a aparţinut unor băieţi pe care 
mulţi îi consideră huligani, indi-
vizi fără căpătâi. Ei bine, o mână 
de oameni, care este prezentă la 
aproape orice manifestare spor-
tivă din Galaţi, a ţinut să invite 
mass-media în casa groazei de 
pe Strada Stadionului pentru a 
prezenta adevărata faţă a spor-
tului gălăţean.  

„Nu vă putem servi 
cu ceai...”

Acuzaţi voalat de primarul 
Dumitru Nicolae că vor face mi-

ting la comanda unui partid po-
litic (n.r. – sâmbătă, ora 16.00, la 
Casa de Cultură a Sindicatelor), 
aceşti suporteri au anunţat iniţi-
al o conferinţă de presă pe pla-
toul de lângă McDonald’s, însă 
decorul ales de ei a fost şi mai 
spectaculos decât imaginea tris-
tă din faţa clădirii. „V-am invitat 
aici, în această minunată sală, 
pentru a discuta despre faţa re-
ală a sportului gălăţean. Ne pare 
rău că nu vă putem servi cu un 
ceai, cu sandvişuri”, a început 
ironic Vali Comănescu (27 de 
ani), unul dintre capii mitingului 
de sâmbătă, el fiind completat 
de Leonard Gâbu (22 de ani), un 
tânăr profesor de limba română, 
pentru care sportul este sino-

nim cu viaţa: „Nu mai suportăm 
ce se întâmplă în acest oraş şi-i 
invităm la marş pe toţi gălăţenii 
cărora le pasă de soarta sportu-
lui gălăţean!” 

Slalom printre dejecţii

Nici în spatele căminului 
cultural din satul nu-ştiu-ca-
re (îl alegeţi dumneavoastră!) 
n-am întâlnit urme ale diges-
tiei umane ca pe lângă pereţii 
distruşi parcă de război ai sălii 
de lângă Spitalul Judeţean. De 
altfel, traseul până la intrarea în 
edificiu (ce termen pompos!) se 
prezenta cam aşa: boschet – ex-
crement – boschet – excrement 
– resturi menajere – excrement. 

Înăuntru, jale mare! Tencuiala - 
rasă până la structura de rezis-
tenţă a zidurilor, pământ şi nisip 
în locul podelei pe care până 
acum nouă ani se juca baschet, 
volei şi handbal, iar tribuna 
cheală, până la piatră, zâmbea 
înfricoşător. Un veritabil cimitir, 
un mastodont bântuit, un palat 
al molozului. Ca să fie tabloul 
complet, un coleg din presă 
m-a bătut la un moment dat cu 
mâna pe umăr. Mi-a stat inima!      

„Galaţiul apare la TV 
numai cu nenorociri”

Sâmbătă, „ultraşii” care dau cu-
loare evenimentelor sportive, cei 

care ne-au prezentat muzeul ruşi-
nii gălăţene, vor scanda în stradă. 
„Ne-am săturat ca Galaţiul să apară 
la televizor numai atunci când sunt 
disponibilizări în Combinat sau 
când vreun individ certat cu legea 
comite vreo nenorocire! Acest oraş 
are echipe de sport care-i fac cinste, 
ele merită să fie susţinute, adică să 
beneficieze de baze sportive, aşa 
cum se întâmplă în alte oraşe ale 
ţării. Vrem să fim la mitingul pen-
tru binele sportului peste o mie de 
oameni, oricine poate participa”, 
a ţinut să mai spună Comănescu, 
unul dintre gălăţenii care vor să 
tragă un semnal de alarmă. Gestul 
lor este justificat, sportul de la Mila 
80 a Dunării este pe cale să putre-
zească. 

Sala 
Sporturilor, 

un loc în care 
nu-ţi permiţi 

să mergi 
dacă stai prost 

cu inima

Suporterii sportului gălăţean ne-au arătat ieri pentru ce militează

Polivalenta - casa bântuită!
] Mişcarea de protest a iubitorilor de 
sport din Galaţi şi-a consumat un preambul 
tulburător ] Dacă sâmbătă vor mărşălui între 
Casa de Cultură a Sindicatelor şi Prefectura 
Galaţi, suporterii au organizat ieri o conferinţă 
de presă chiar în incinta angoasantă a Sălii 
Sporturilor ] „Nu este niciun partid politic 
în spatele nostru, aşa cum ne acuza domnul 
primar”, a afirmat unul dintre capii mitingului
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Sârbii au vizitat „Farul”...

Rubrică realizată de 
M. Chiriliuc 

(din surse Mediafax)

„Naţionalele” de patinaj - la toamnă

Posibilă amânare 
a returului Ligii I

Agoston - 
la BalcaniadăAR
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Cartela Vodafone    6 $       31 RON

Cartela Vodafone  10 $        49 RON
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euro
euro

Teren DN 26 ST=25.000 mp D=55 m 12 E/mp

Teren DN 26 ST=6.000 mp D=37 m 20 E/mp

Teren Barieră ST=696 mp D=11 m 165 E/mp

Teren Metro ST=2.500 mp D=25 m 60 E/mp

Teren Tirighina ST=10.000 mp D=25 m 75 E/mp

Teren Tirighina ST=5.000 mp D=32 m 32 E/mp

Teren Centură ST=5.000 mp D=20 m 50 E/mp

Teren Centură ST=2.000 mp D=17 m 60 E/mp

Teren Atlas ST=50.000 mp D=200 m 22 E/mp

Teren Atlas ST=10.000 mp D=55 m 10 E/mp

Teren Vânători ST=4.500 mp D=46 m 12 E/mp

Teren Vânători ST=10.000 mp D=17 m 4 E/mp

Teren str. Arcaşilor ST=520 mp D=22 m 85 E/mp

Teren Şendreni ST=10.000 mp D=100 m 20 E/mp

Teren Zona Liberă ST=2.000 mp D=50 m 90 E/mp

Teren Piaţa Ruşilor ST=1.000 mp D=28 m 80 E/mp

Teren Centru ST=415 mp D=18 m 200 E/mp

Teren Micro 17 ST=1.000 mp D=15 m 160 E/mp

Garsonieră Micro 19, et.2, gr+f 35.000 RON
Garsonieră Micro 40, et.1, simplu 70.000 RON
Garsonieră Ţigl.I, et.1, simplu 95.000 RON
1 cameră I.C.Frimu, et.2, simplu 115.000 RON
1 cameră Micro 20, et.3, g, tp 130.000 RON
1 cameră Ţigl.I, p, simplu 120.000 RON
1 cameră Centru, et.2, liber 140.000 RON
2 sdec. Ţigl.I, et.2, simplu 140.000 RON
2 dec.  Micro 18, et. 3/10, tp 175.000 RON
2 sdec. Micro 16, et. 3, simplu 150.000 RON 
2 dec.  I.C. Frimu, et. 2, simplu  180.000 RON
2 dec. Micro 20, et. 5/10, simplu 160.000 RON
2 dec. Mazepa II, et.4, simplu 180.000 RON
2 dec. Ţigl.I, et.2, îmb. 190.000 RON
2 dec. Centru, et.2, 2 balc. 230.000 RON
3 sdec. Micro 39, et.2, simplu 175.000 RON
3 sdec. Ţigl.I, et.3, îmbunătăţit 175.000 RON
3 sdec. Micro 16, et.1, g, f 165.000 RON
3 dec. Ţigl.I, et.4, simplu 180.000 RON
3 dec. I.C.Frimu, et.3, simplu 220.000 RON
3 sdec. Centru, parter, curat 240.000 RON
3 dec. Micro 18, et. 10, parchet 170.000 RON
4 sdec. Micro 38, et.2, simplu, 2 balc. 165.000 RON
4 dec. Micro 20, et.1, CT, tp, ac.2 balc. 280.000 RON
4 dec. Mazepa, et.3, simplu 87.000 euro

Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

VAND GARSONIERA MICRO 19 BL G2 
ET 1 PRET 40 000 LEI IMBUNATATITA 
TEL 0754891656 (SMS/19-02-2009 
10:03:53)

 VIND AP O CAM IREG BLOC TIP ET 
4 PRET 104 000 LEI TEL0754891656 
(SMS/19-02-2009 10:04:22)
VIND AP O CAM IREG BLOC TIP ET 2 
PRET 108 000 LEI TEL0754891656 
(SMS/19-02-2009 10:03:16)

PROPRIETAR, VAND APARTAMENT 
2 CAMERE,SEMIDEC, MAZEPA 
2,ETAJ 6/8,TERMOPAN,FAIANTA,AER 
CONDITIONAT, VEDERE SPRE DUNARE, 
195.000 LEI, NEG.TEL: 0726336739. 
(SMS/19-02-2009 13:25:22)
VIND AP 1 CAM ICF ET 4 IMBUNATATITA 
PRET 93 000 FIX TEL 0754891656 
(SMS/19-02-2009 10:02:22)

• Vând garsonieră Port. Tel.0743387819. 
(003886/NC-160590)
• Vând garsonieră în Ţiglina I, preţ 
tratabil şi o garsonieră în str. Saturn, 
preţ tratabil. 0752425354. (002409/
NC-163606)
• Vând garsonieră Micro 40, bl. A4, 
ap.37, îmbunătăţiri, aer condiţionat, 
parchet, gresie, faianţă, balcon, izola-
ţie nouă, preţ 55.000. Tel.0742204095. 
(004953/NC-163780)
• Garsonieră 30000 lei. 0755155750. 
(02/09/gc/04/NC-164507)
• Vând garsonieră Mic.39, îmbunătăţi-
tă complet, preţ 750.000. 0752494124. 
(002775/NC-164719)
• Garsonieră Ţiglina I, I4. Telefon 
0746044422. (002781/NC-164762)
• Vând urgent garsonieră Micro 40, 
condiţii foarte bune. 0748358751. 
(002818/NC-164883)
• Vând urgent garsonieră, merită vă-
zută. Tel.0757780204. (002906/NC-
165111)
• Vând garsonieră cu grup sanitar în 
cameră. Tel.0236414040, 0752090972. 
(02/09/pc/1718/NC-165120)

• Garsonieră Micro 39, renovată, 
85.000 sau închiriat, mobilat, 500. 
0722246683. (002927/NC-165150)
• Garsonieră Ţiglina, A-uri, 130000 lei. 
0753673024. (02/09/bc/5/NC-165230)
• Garsonieră Micro 19, bloc mixt, re-
novată, liberă, 680 mil. 0722811119. 
(005487/NC-165330)
• Vând garsonieră Ţiglina I, A1. 
Tel.0744770372. (005772/NC-165520)
• Garsonieră A-uri, etaj 1, Ţiglina I. 
Tel.0757049292. (005507/NC-165565)
• Garsonieră Mehid, multiple îmbună-
tăţiri, 75.000 lei. 0747100875. (005606/
NC-165680)
• Vând garsonieră "Muncă şi Artă". 
Tel.0747528267, 0740787827. (005634/
NC-165758)

• Vând apartament 1 cameră, Mazepa I, 
parter, termopan, CT, UM. 0744637900. 
(01/09/bc/26/NC-159570)
• 1 cam. 77000 lei. 0722474836. (02/09/
gc/04/NC-164504)

• Vând apartament 1 cameră. 
0236329396, 0742159078. (005195/NC-
164530)
• Vând ap. la mansardă, în construcţie, 
1 cameră, 30 mp, I.C.Frimu, 900 mil., 
avans 50%. 0751151151, 0740528368. 
(005272/NC-164677)
• P.f. vând urgent ap. 1 cam., îmb., Sid. 
0740514362. (005326/NC-164891)
• Apartament 1 cameră, 53 mp utili, 
etaj 7 sau 8, est, Faleză, Vega, 67.000 E. 
0722643430. (005406/NC-165077)
• Ţiglina I, et. 2, 85000 lei. 0720999763. 
(005453/NC-165255)
• Ap. 1 cameră Centru, et. 2, 100000 lei. 
0740781615. (005453/NC-165258)
• Vând apartament 1 cameră 
Siderurgiştilor. Relaţii 0744302016. 
(005494/NC-165346)
• Vând 1 cameră Micro 40, C2, 
grup sanitar, 65000 lei, negociabil. 
0752989474, 0754867522. (002993/
NC-165356)
• P.f. vând apartament una cameră, 26 
mp, stradal. 0756105452, 0751086779. 
(003010/NC-165377)
• Apartament o cameră, zona centra-
lă, pretabil birou. Nr. tel. 0764175555. 
(02/09/bc/27/NC-165426)
• Vând apartament o cameră par-
ter, fără îmbunătăţiri, zonă centrală. 
0236461903, 0726917452. (003044/
NC-165547)
• Vând ap. 1 cam., zona IREG, mobilat 
modern. 0745237779. (003051/NC-
165553)
• 1 cameră IREG, etaj 2, 25.000 E. 
0749080651, 0236435949. (003014/
NC-165561)

• Vând urgent ap. 1 cam., zonă bună, 
fără intermediari. 0726691669. 
(005625/NC-165730)
• Vând cameră cămin Viaduct, etaj 
4, 50.000 lei negociabil. 0741754141. 
(003140/NC-165739)
• 1 cameră, bloc U4, Vega, Faleză, 
54 mp. 0723347357. (0062460/NC-
165768)
• 1 CAMERĂ MICRO 38, ETAJ 1, 
ÎMBUNĂTĂŢITĂ, 80 OOO LEI, 
0236475479 (02/09/cs/08/NC-165787)

• VIND URGENT 2 CAMERE, PREŢ 
AVANTAJOS, 0236475479 (02/09/
cs/08/NC-158290)
• Vând apartament la mansardă. 
Tel.0752229933. (0059260/NC-160348)
• Persoană fizică vând ap. nou, 2 ca-
mere, Iaşi, complex rezidenţial, bu-
cătărie, baie mobilate, preţ 60000 
euro. 0745776192. (01/09/ext/79m/
NC-161532)
• Vând apartament 2 camere deco-
mandate, etaj inferior, renovat re-
cent, cartier Mazepa. 0723174968, 
0741218000. (002092/NC-162659)
• Două camere parter, Anghel Saligny, 
convenabil. 0745361207. (0062134/NC-
163292)
• Vând apartament decomandat, 2 
camere, Micro 19, etaj 8. 0740700144. 
(004870/NC-163516)
• Vând ap. 2 camere decomandate, 
etaj 2/10, Parfumul Teilor. 0236417345, 
0742489288. (002467/NC-164019)
• Uregent!!! Apartament 2 camere, 
Mazepa, et.1, toate îmbunătăţirile! 
Nr. tel.0764175555. (02/09/bc/27/NC-
164239)

• Vând apartament 2 camere semide-
comandate, central. Tel. 0746455288. 
(005190/NC-164418)
• Vând ap. 2 camere, dec., Micro 21, 
bl. D10. 0771236125, 0745886482. 
(002585/NC-164492)
• 2 cam., decomandate, 150000 lei. 
0733131480. (02/09/gc/04/NC-164505)
• Ofertă! 2 cam. 128000 lei. 0747317879. 
(02/09/gc/04/NC-164506)
• Vând 2 decomandate, mansardă 
nouă din beton, BCA, centrală, gre-
sie, faianţă, termopan, 145000 lei. 
0744694336. (005194/NC-164525)
• Vând apartament 2 camere. 
0236329396, 0742159071. (005195/NC-
164529)
• Vând apartament 2 camere, Ţiglina 
I, PS. Tel. 0756323899. Nu agenţie. 
(002953/NC-164569)
• P.f. vând apartament 2 camere, 
Ţiglina II, avantajos, fără probleme. 
0752157474. (002709/NC-164576)
• Vând ap. 2 cam. semidecomandate, 
cu îmbunătăţiri, et.2, preţ 120.000 lei. 
Tel.0726159206. (005312/NC-164759)
• Vând urgent apartament cu 2 came-
re, utilat, semimobilat, termopane. 
0741072969. (002782/NC-164761)
• Vând apartament 2 camere. 
0788453774, 0236438874. (002798/
NC-164863)

• Ap. 2 camere, confort I, 53 mp, par-
ter, termopan, centrală, parchet, Micro 
39B, 50.000 E, 0749399854. (002838/
NC-164910)
• 2 decomandate, I.C.Frimu, 55 mp. 
0766644724. (002867/NC-164985)
• Vând 2 cam., parter, zona Port, ne-
gociabil. 0723219517. (002866/NC-
164992)
• Vând ap. 2 cam. dec., ultracentral, 
et.2, 2 balc., 2,2 mld. neg. 0745608740. 
(005369/NC-165001)
• Vând apartament Port, 2 camere, 
decomandat, etaj 3, centrală, termo-
pan, izolaţie, 220.000 lei. 0751078538. 
(002877/NC-165012)
• Vând apartament 2 cam. dec., 7/10, 
Micro 21. 0745593706. (005417/NC-
165097)
• Vând apartament 2 camere, zonă 
bună, preţ 175.000 lei. Tel.0236414040, 
0756038642. (02/09/pc/1718/NC-
165121)
• Apartament 2 camere decomandate, 
Sid-Vest, 2 balcoane, et.4/4, aer condi-
ţionat, parchet, gresie, faianţă, termo-
pan, impecabil, preţ neg. 0744390333, 
0755746428. (005426/NC-165134)
• Vând urgent 2 dec., M.17, C-uri, 3/4, 
165.000 lei neg. 0754868783. (02/09/
bc/4/NC-165197)
• Vând urgent 2 sdec., M.38, L-uri, 1/4, 
140.000 lei neg. 0754868783. (02/09/
bc/4/NC-165199)
• I.C.Frimu, et. 1, 39000 E. 0740781615. 
(005453/NC-165257)
• Persoană fizică vând apartament 
2 cam. et. 1, zona N. Leonard, preţ 
55000 euro, negociabil. 0727670350. 
(002969/NC-165278)
• Vând 2 camere semidecomanda-
te Ţiglina II, stradal, simplu, exclus 
agenţie. Tel. 0723210767. (005468/NC-
165287)
• P.f. vând ap. 2 camere, Micro 19, liber. 
0743095210. (005484/NC-165305)
• Vând 2 sdec. Micro 39A, 4/4, 95000 
lei, neg. 0724864463, 0746766186. 
(002991/NC-165341)
• Vând apartament 2 camere deco-
mandate, Mazepa 2, str. Brăilei, et. 1/4, 
îmbunătăţit, 65000 E. Tel. 0726818787. 
(005501/NC-165369)
• 2 camere Micro 21, parter, 28000 euro. 
0749080651. (003044/NC-165405)
• 2 decomandate, stradal, Dunărea, 
et. 4/12, 60 mp, 155.000 lei. Tel. 
0766489111. (02/09/gc/02/NC-165414)
• 2 decomandate, Dunărea, et. 1, supe-
rîmbunătăţit, 43.000 E. 0765263936. 
(02/09/bc/3/NC-165418)
• 2 decomandate, I.C.Frimu, O1, et. 2, 
liber, 170.000 lei. 0746549162. (02/09/
bc/2/NC-165419)
• 2 decomandate, etaj 3, Micro 20, 
simplu, liber, 165000 lei. 0724580144. 
(005530/NC-165467)
• Port, decomandat, 50 mp, vede-
re Dunăre, îmbunătăţit, 160000 lei. 
0742545022. (02/09/gc/10/NC-165474)
• VÂND 2 CAMERE MAZEPA 160.000 
LEI. TEL.: 0755979336. (02/09/cs/04/
NC-165498)
• Vând apartament confort I +garaj. 
0744952636. (003065/NC-165526)
• Vând apartament 2 camere de-
comandate, îmbunătăţit, Mazepa. 
0768548034. (005549/NC-165537)
• P.f. 2 dec., stradal. Tel.0755415772. 
(005557/NC-165542)
• Vând apartament 2 camere, conf. I, 
bucătărie, 10 mp, Micro 19, 190.000 lei. 
Tel.0722823444. (005560/NC-165543)
• Vând apartament două camere se-
midecomandate, parter, strada Brăilei 
nr.1, bloc I. Tel.0751257166. (005532/
NC-165549)AR
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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

20 RON
34,5 RON
58,5 RON

19,5 RON

Vânzãri
2 camere

Vânzãri
3 camere

Vânzãri
4 - 5 camere

Cumpărări
1 cameră

Cumpărări
2 camere

VAND AP 3 CAM SEMI MICRO 39 B 
BLOC Y STRADAL 60 MP IMBUNATATIT 
IZO EXTERIOARA TRM 1 BAL 1BAIE 
CEAS GAZE APOM UM PRET 200 000 
LEI NEG TEL 0754891656 (SMS/19-02-
2009 10:03:53)

• 2 dec., I.C.Frimu, S-uri, et. inter-
mediar, 170.000 lei. Tel.0753315168. 
(003049/NC-165554)
• 2 dec. M20, 56 mp, 4/10, 153.000 lei. 
Tel.0753315168. (003049/NC-165557)
• 2 camere, Mazepa I, 155.000 lei. 
0749080651, 0236435949. (003014/
NC-165559)
• Două apartamente, PS-uri, fieca-
re având 2 camere. Tel.0757049292. 
(005506/NC-165564)
• Vând/ schimb ap. 2 camere, et.1, 
50.000 E, cu similar Constanţa. 
Tel.0730979907, 0236426555. (005283/
NC-165587)
• Vând apartament două camere, par-
ter, 150.000. 0236432032. (002878/NC-
165595)
• Două camere, Micro 38, N-uri, stra-
dal, 110.000. 0336427286. (005600/
NC-165674)
• Două decomandate, I.C.Frimu, 2 
balcoane, curat, 60 mp, 145.000. 
0336427286. (005600/NC-165676)

• Vând sau schimb apartament 2 ca-
mere, confort I, zona Centru (bloc 
Siret I) cu similar PS-uri sau cu aparta-
ment 1 cameră plus diferenţă. Telefon 
0236412438, 0749692331. (005599/NC-
165678)
• Vând ap. 2 cam. decomandate, 
Mazepa, BR-uri, etaj 7, multiple îm-
bunătăţiri, 1,8 mld., eventual mobilat 
lux, 1,95 mld. Telefon 0729024520. 
(003128/NC-165703)
• Vând apartament 2 camere, Mazepa 
II, îmbunătăţit. 0766935344. (003137/
NC-165708)
• 2 dec. I.C.Frimu, bloc K2A, etaj 3, 
220.000 lei. 0743146523. (005625/NC-
165726)
• 1,85 mld., 2 dec., I.C.Frimu (Scânteii), 
et.1, 2 balcoane, simplu. 0728738313. 
(005625/NC-165728)
• Vând/ schimb apartament 2 camere, 
cu extindere, central, cu apartament 
1 cameră +diferenţă. Tel.0747042293. 
(005626/NC-165732)
• Micro 21, dec., centrală, îmbunătăţit, 
50 mp, liber, 143.000 lei. 0742545022. 
(02/09/gc/10/NC-165740)
• 2 camere, bloc U4, Vega, Faleză, 
76 mp. 0723347357. (0062460/NC-
165767)
• Vând 2 cam Centru dec 46.500 e 
0745.253311 (02/09/mr/10/NC-165790)
• Vând 2 cam Tig 3 semi et 2 150.000 
ron 0745.253311 (02/09/mr/10/NC-
165792)
• 2 dec., ICF, SD-uri, ¼, 155000 lei. 
0722551928. (02/09/cs/05 /NC-165793)
• Vând 2 cam Port dec p 190.000 ron 
0745.253311 (02/09/mr/10/NC-165795)

• 2 camere, Ţig. 2, CT, termopan, mobi-
lat, utilat nou, 37.000 Eur, 0724224314. 
(02/09/cs/27/NC-165798)
• IREG, parter, centrală termică, fi-
nisaje deosebite, mobilier modern, 
170.000 lei. 0749374726. (02/09/
gc/21/NC-165202)

• Vând apartament 2 camere, et.2, 
str. 1 Decembrie 1918, termopa-
ne, gresie, faianţă, preţ 46.000 E, 
fără intermediari. Tel.0748493257. 
(005373/NC-164999)

•  Ofertă.  Urgent, avantajos 2 ca-
mere Port, 8/10. Tel. 0744545153. 
(005521/NC-165444)

• Persoană fizică vinde 2 apar-
tamente cu 2 camere cu intrare 
comună, parter, zonă centrală, 
pretabile cabinete medicale, 
sediu de firmă. Tel. 0788398094. 
(02/09/mr/11/NC-164439)

• Vând 3 camere ultracentral, 4/4, CT, 
termopan. 0741102115. (001631/NC-
161304)
• VÂND APARTAMENT 3 CAMERE, 
SUPRAFAŢA 136 MP, AMENAJAT LUX, 
FALEZĂ,BLOCURI NOI VEGA. TELEFON: 
0767870865. (02/09/CS/20/NC-162194)
• 3 camere, Siderurgiştilor, îmbu-
nătăţiri, semimobilat. 0751534589. 
(002185/NC-163026)
• Apartament cu trei camere, Piaţa 
Centrală. 0745361207. (0062134/NC-
163289)
• Vând apartamente scumpe vi-
zavi Potcoava de Aur. 0744517209. 
(004891/NC-163589)
• Vând apartament Ancora, bloc 
R5, îmbunătăţiri. Tel.0733730480, 
0733730482. (002544/NC-164046)
• 3, parter, Micro 17, stradal, îmbună-
tăţit, pentru locuinţă şi/sau cabinete. 
0766569328. (005070/NC-164101)
• 3 camere Micro 17, 60 mp, 4/4, curat, 
43000 euro sau variante. 0753702828. 
(002639/NC-164266)
• Vând apartament 3 camere +extinde-
re, 50 mp în Micro 17. Tel. 0744139758. 
(005162/NC-164346)
• 3 cam. 175000 lei. 0749505961. 
(02/09/gc/04/NC-164509)
• Vând apartament 3 camere. 
0236329397, 0742159070. (005195/NC-
164528)

• P.f. vând, schimb, variante, 3 camere, 
I.C.Frimu, et.4. 0722697999. (005246/
NC-164662)
• 3 camere Micro 19, 70 mp, CT, AC, 
negociabil, posibilitate avans+rate. 
0765338244. (002793/NC-164750)
• Vând apartament 3 camere. 
0788453774, 0236438874. (002798/
NC-164865)
• 3 decomandate, Ţiglina II, 70 mp. 
0721174417. (002863/NC-164983)
• Vând apartament 3 cam., îmbunătă-
ţit, Nae Leonard, parter. 0745707591. 
(002867/NC-165003)
• Apartament 3 camere, 99 mp utili, 
etaj 5, lateral vest Faleză, Vega, 127.000 
E. 0722643430. (0005406/NC-165078)
• Vând apartament 3 camere, confort I. 
Tel.0236414040, 0756038641. (02/09/
pc/1718/NC-165119)
• Vând ap. 3 camere, Micro 17, supra-
faţa 99 mp. 0742481721. (005456/NC-
165204)
• Proprietar vând 3 decomandate, toa-
te dotările. 0723914548, 0741181866. 
(002962/NC-165252)
• I.C.Frimu, etaj 3, centrală, 55000 E. 
0740781615. (005453/NC-165256)
• Vindem /închiriem apartament 3 
camere, sdec. 0744363189. (005495/
NC-165347)
• 3 camere decomandate, Nae 
Leonard, 3/4, gresie, faianţă, uşă meta-
lică, centrală, termopane, 260000 lei. 
0766664408. (0062231/NC-165335)
• Vând ap. 3 sdec. 1/4, Micro 38, 120000 
lei, neg. 0236499096, 0724864463. 
(002991/NC-165340)

• Vând 3 dec. Micro 20, 9/11, 160000 
lei, neg. 0236499096, 0724864463. 
(002991/NC-165342)
• P.f. vând ap. 3 cam. Micro 19, et. 
9/10, decomandat, g, f, pr, tp, AC, UM, 
bloc M, preţ 53000 E, accept variante. 
0745099992. (003007/NC-165371)
• 3 camere, la casă, Centru, 78 mp, 
garaj, 140.000 lei neg. 0765588583. 
(02/09/bc/3/NC-165417)
• Vând apartament lux, Faleză, bloc 
Vega, vedere la Dunăre. 0731137056. 
(005530/NC-165469)
• VÂND 3 CAMERE DECOMANDATE 
200.000 LEI. TEL.: 0755979336. (02/09/
cs/04/NC-165499)
• Vând ap. 3 cam. Telefon 0770513039, 
0749504198. (003083/NC-165517)
• Vând apartament 3 camere, Micro 
21, etaj 1, în partea sudică, Kaufland, 
70.000 E. 0743526883. (003066/NC-
165529)
• Apartament 3 camere, îmbunătăţit, 
etaj 4/4, zona Port. Tel.0740169965. 
(003074/NC-165533)
• Vând apartament trei camere, 4/4, 
Port, Bistriţa, mobilat, liber, 280.000 
lei. 0336104881, 0727537290. (002988/
NC-165566)
• Vând apartament 3 camere, 
Mazepa I, et. 1/4, preţ 300.000 lei. Tel. 
0723627740. (0062452/NC-165679)
• Vând apartament 3 camere, Doja, et. 
3, decomandat, îmbunătăţit, termopa-
ne, G+F+P, 65.000 E neg. 0728175092. 
(003109/NC-165682)
• Vând apartament 3 camere, Micro 
17, et.4, fără îmbunătăţiri, 40.000 E. 
0743684208, 0754269936. (003130/
NC-165705)

• 3 sdec., str. Oţelarilor, etaj 2, 56 mp, 
1,3 mld. 0752995526. (005625/NC-
165727)
• 3 camere, Ţiglina I, semidecoman-
dat, îmbunătăţiri, 170.000 lei neg. 
Tel.0744348248. (005628/NC-165733)
• 3 decomandate I.C.Frimu, simplu, 
LIBER, 45.000 E neg. 0741/104641. 
(02/09/cs/06/NC-165781)
• Vând apartament 3 cam. decoman-
date, Mazepa I, B4, parter, 85.000 E. 
0744610718. (005104/NC-164212)

• Vând apartament 3 camere, et.3, 
zona Ţig. III, Bingo, preţ 53.000 E, 
fără intermediari. Tel.0748493257. 
(005373/NC-165000)

• Apartamente de lux, SU=140 
mp cu garaj la subsol şi te-
ren aferent curte interioară, 
bdul George Coşbuc nr.60A. 
Tel.0740222900. (0062123/NC-
162885)

3 CAMERE,MOBILAT, MODERNIZAT, 
BLOC NOU, 76MP, MICRO 20, IESIREA 
SPRE REAL, 2,8 MLD, PERS. FIZICA 
0741090288 (SMS/18-02-2009 
15:07:49)

• Unic! Apartament şi garaj, bloc nou, 
140 mp. 0745361207. (0062134/NC-
163293)
• Vând apartament 4 camere, Ţiglina 
II, et. 1/4, îmbunătăţit. 0723307934. 
(002697/NC-164565)
• Vând apartament 4 camere, parter, 
pretabil birouri sau cabinet medical. 
Tel.0748472324. (005250/NC-164667)
• Vând apartament 5 camere, ultracen-
tral, 2 nivele, scară interioară, 150 mp. 
0745134346. (006223/NC-165116)
• P.f. vând 4 cam. decomandate, lux, 
semimobilat, s =120 mp, başcă sub-
sol +1/3 cotă indiviză din debara 
+uscător pe palier, preţ 155000 euro. 
0722575565. (002979/NC-165289)
• Vând apartament 4 camere şi garaj, 
liber situat în Ţiglina II, bl. B2, etaj II. 
0744692354. (002985/NC-165334)
• Vând apartament 4 camere deco-
mandate, stradal, Siderurgiştilor. 
0236329084, 0749853722. (003012/
NC-165403)
• Urgent! Apartament 4 camere, 
amenajat, toate îmbunătăţirile, zona 
centrală. Nr. tel. 0764175555. (02/09/
bc/27/NC-165424)

• URGENT 1 CAMERĂ, GARSONIERĂ, 
BANII CASH, 0236475479. (02/09/
cs/08/NC-155761)

• Persoană serioasă cumpăr apar-
tament 2-3 camere. 0724055420, 
0236463737. (02/09/bc/21/NC-737)
• CUMPĂR URGENT 2 CAMERE, BANII 
CASH, 0236438381 (02/09/cs/08/NC-
155764)
• Cumpăr o cameră sau 2 indiferent de 
zonă, ofer preţul pieţei. 0236435572 
sau 0730617129. (01/09/bc/26/NC-
161024)
• Cumpăr apartament 2 camere ori-
ce zonă şi etaj. Tel. 0236414040, 
0756038642. (02/09/pc/1718/NC-
165096)
• Cumpăr apartament 2 cam. dec. 
Micro 17, I.C.Frimu, Siderurgiştilor Vest, 
exclus agenţii. 0741607602. (002921/
NC-165147)
• CUMPĂR 2 CAMERE. TEL.: 0748119609. 
www.casa-stefano.ro (02/09/cs/04/
NC-165500)
• Ofer auto de lux Mercedes plus di-
ferenţă pentru apartament 1 sau 2 
camere. 0742788837. (003056/NC-
165637)
• Cumpăr 2 camere. Tel. 0766489111. 
(02/09/gc/02/NC-165731)
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VâNzĂRI APARTAMENTE

Gars.  Ţig. 1, et. 3/4, amenajată  ‑ 95.000 RON NEG..
Gars.  Port, et. 5/7, amenajată, termopan, p  ‑ 52.000 RON NEG.
1 cam.  Ţig. 1, et. 4/4, simplă  ‑ 85.000 RON NEG.
1 cam.  M39B, et. 3/4, parţial îmbunătăţit  ‑ 130.000 RON NEG.
1 cam.  Maz. 1, et. 3/7, p, curat  ‑ 140.000 RON NEG.
1 cam.  IREG, et. 2/4, termopan, UM, p  ‑ 120.000 RON NEG.
2 dec. M20, et.3/4, simplu, liber  ‑ 165.000 RON NEG.
2 dec. M20, et. 1/4, la cheie, liber  ‑ 195.000 RON NEG.
2 dec. M20, et. 4/8, g, f, p, termopan, 
rulouri, 68 mp  ‑ 195.000 RON NEG.
2 sdec.  Ţig. I, et. 2/4, simplu, curat  – 150.000 RON NEG.
2 dec.  I.C. Frimu, p/4, CT, termop., g, f, p,
 balcon, başcă  ‑ 205.000 RON NEG.
2 dec.  Mazepa, p/4, curat, simplu  – 205.000 RON NEG.
3 dec.  Ţig. I, et. 3/7, amenajat complet  – 72.000 E NEG.
3 dec.  M17, et. 4/4, necesită curăţenie  – 42.000 E NEG.
3 dec.  Micro 13B, et. 4/5, 2 gr. sanit., 
3 balcoane, simplu  – 165.000 RON NEG.
3 sdec.  Ţig. I, p/4, simplu  – 165.000 RON NEG.
3 dec.  M 17, et. 2/10, CT, termop., p, g, f  – 245.000 RON NEG.
3 dec.  I.C. Frimu, et. 3/4, simplu, 2 gr. sanit.  – 225.000 RON NEG.
3 sdec.  M 16, et. 3/4, simplu, curat  – 195.000 RON NEG.
3 cam.  Maz. I, et. 3/4, ultralux, mobilat, 
utilat, totul nou  – 120.000 E NEG.
3 sdec.  M 17, p/4, simplu, curat  – 150.000 RON NEG.
4 sdec.  M38, et. 3/4, simplu, curat  – 165.000 RON NEG.

VâNzĂRI TERENURI

Loturi casă, sat Costi, 500‑700 mp, D‑25 m ‑ 40 E/mp NEG.
DN 26, S‑8.000 mp ‑ 50 E/mp NEG.
Loturi casă, sat Fileşti, S‑500 mp  – 20.000 RON NEG.
Vânători, S‑1120 mp, D‑35 m ‑ 15 E/mp NEG.
Gârboavele, S‑3.500 mp  – 8 E/mp NEG.
zătun, S‑36.000 mp  ‑ 1 E/mp NEG.

VâNzĂRI SPAŢII COMERCIALE 

Mazepa I, zona Ancora, S‑60 mp  – 75.000 E NEG.
Ţig. I, S‑28 mp, neamenajat  – 130.000 RON NEG.

ÎNChIRIERI SPAŢII COMERCIALE 

Siderurgiştilor, S‑130 mp, se poate diviza  – 16 E/mp + TVA
Siderurgiştilor, S‑80 mp  –  2.400 E NEG.

ÎNChIRIERI APARTAMENTE

Gars. M19, et. 2/4, curată, nemobilată  – 120 E/lună
2 dec. M 17, et. 7/8, mobilat, utilat, amenajat  ‑ 260 E/lună
2 sdec. M 16, et. 2/4, mobilat, utilat  ‑ 200 E/lună
2 dec. M 20, et. 3/4, semimobilat  ‑ 180 E/lună
2 dec. Maz. I, p/10, pentru birou  ‑ 300 E/lună
3 dec. M 20, et. 8/10, termopan, g, p, 
contorizat, mochetat  ‑ 200 E/lună

Cumpãrãri
Case

Vânzãri
Case

Schimburi
Imobiliare

Cumpărări
3 camere

VAND CASA DIN 2006 CU 400MP TEREN 
AFERENT IN CARTIER AUREL VLAICU, 
15 M DESCHIDERE SAU SCHIMB CU 
AP 2 CAMERE + DIFERENTA.PRET 
CONVENABIL. 0741049989 (SMS/19-
02-2009 13:57:24)

• Cumpăr apartament 3 camere orice 
zonă. Tel. 0236414040, 0756038641. 
(02/09/pc/1718/NC-165098)

• Vând casă com. Smârdan. Tel. 
0747089283. (002618/NC-155497)
• Vilă p +1 la gri, Micro 16, toate uti-
lităţile, 420 mp teren, 125000 euro, 
variante. 0730610910. (000034/NC-
156362)

• Imobil, 600 mp cu un apartament 
3 camere şi unul cu 5 camere, garaj, 
beci, magazii, încălzire centrală, gaze, 
liberă, imediat. 0749527598. (000596/
NC-158104)
• Vilă, parter, mansardă, fără finisaje. 
Tel.0748195925. (01/09/pc/15/NC-
159863)
 • Vile +teren sat Costi, avantajos, meri-
tă văzute, variante. 

0742091500. (005167/NC-164356)
• Vând vilă la gri, cartier rezidenţial 
METRO, 180 mp amprenta la sol, 320 mp 
desfăşurat, 175.000 euro negociabil sau 
variante. Telefon: 0722392104. (02/09/
cs/21/NC-162200)
• Vând casă cu mansardă (tip vilă), 
2 vetre casă în Cişmele, jud. Galaţi. 
Tel.0752736767. (004464/NC-162330)
• Vând casă 750 mp, Grădina Veche. 
Tel.0765542855. (004446/NC-162569)
• Vând casă Smârdan, P + M, la roşu, 
140.000 lei negociabil. Telefon: 
0748107391. (01/09/cs/12/NC-162712)
• Casă 5 camere plus dependinţe, plus 1 
ha teren, în sat Găneşti, com. Cavadineşti, 
9500 E. 0728976998. (002162/NC-163474)

• Vând casă nouă Smârdan. 
Tel.0745513066. (004915/NC-163664)
• Vând casă Galaţi +500 mp teren, 
zonă bună. 0740698415. (02/09/bc/2/
NC-164159)
• Vând casă Galaţi, stare bună, stra-
da Zefirului nr. 10, merită văzută. 
0766278866. (005166/NC-164357)
• Casă construită 2007, Şiviţa, neg. 
0723873514, 0763110902. (002582/NC-
164491)
• Vând vilă sat Costi. 0744134948. 
(002669/NC-164513)
• Vând casă str. Traian, toate utilităţi-
le, 550 mp, posibilitate depozit sau 
producţie. 0740556070. (002716/NC-
164544)
• Vilă P+1, construcţie 2008, finisată 
integral, ultracentral. 0722236150. 
(002698/NC-164564)
• Vând, schimb casă Eminescu 124 
+diferenţă. 0723097504. (002711/NC-
164574)
• Vând casă Şendreni, t+p. 0748823824. 
(002778/NC-164760)
• Vând casă demolabilă, 68 mp, 18.000 
E. 0722494959. (005342/NC-164820)
• Vând casă, construcţie nouă, str. 
Arcaşilor. 0721127515. (002920/NC-
164830)
• Casă p+1, Micro 17, liberă, variante. 
0747777655. (002802/NC-164872)
• Vilă sat Costi, toate utilităţile, 88.000 
neg. 0722609986. (002815/NC-
164882)
• Vând casă teren 1000 mp, com. 
Oancea. 0749094891. (002845/NC-
164902)

• Vând în sat Costi casă cu teren 
aferent, 1300 mp, condiţii ca la 
bloc. Tel.0744133424, 0753243136, 
0744170450. (005357/NC-164938)
• Vând vilă str. Tecuci, d+p+2, ST=320 
mp, SC=105 mp, SD=445 mp, utilată 
şi mobilată lux, preţ 450.000 E cu TVA. 
0744502732. (0062364/NC-164957)
• Vând casă nouă, la cheie, str. Unirii. 
0766718646. (002853/NC-164979)
• Vând casă nouă la şosea, 3 camere, 
bucătărie, baie, hol, com. Smârdan, sat 
Mihail Kogălniceanu. Tel.0747184320, 
0748552423. (002861/NC-164987)
• Vând casă urgent. Tel.0753161064, 
0752926700. (005384/NC-164996)
• Vând casă amenajată g+f+c, ga-
raj, 400 mp, str. Feroviarilor nr.6. 
0747729491. (002764/NC-165014)
• Vând casă cu teren, preţ bun. 
0788453774, 0236438874. (002798/
NC-165016)
• Vând casă Smârdan. 0748775564. 
(005402/NC-165062)
• Vând casă în zona Piaţa 30 Dec. sau 
schimb cu 2 ap.+ dif., preţ 170.000 E. 
0746990993. (002881/NC-165080)
• Vând casă str. Muzicii, accept va-
riante +diferenţă. Tel.0761140827, 
0236315568. (002908/NC-165110)
• Vând casă ultracentral, ST=380, 
SC=100, D=17. Telefon 0722562629. 
(02/09/ext/86m/NC-165157)
• Vând casă 375 mp, toate utilităţi-
le, str. Anul Revoluţiei 1848 nr.59. 
0744565985, 0755248316. (002941/
NC-165190)
• Vând casă centru com. I.C. Brătianu. 
Tel. 0747525069. (003029/NC-165397)

• Vând casă nouă, Şendreni, Galaţi, 
proprietate. 0757246600. (005457/NC-
165205)
• Vând vilă la roşu, lângă Metro, 
500 mp, 90.000 E, accept şi rate. 
Tel.0744785501. (02/09/bc/6/NC-
165242)
• Vând casă Smârdan, 80.000 lei. 
0753673024. (02/09/bc/5/NC-165244)
• Vând casă com. Tudor Vladimirescu, 
jud. Galaţi, zona târg comunal. Tel. 
0728268002. (005404/NC-165297)
• Vând casă cu teren, schimb, variante. 
Tel. 0757416143. (005394/NC-165302)
• Vând casă urgent, sat Măcişeni. Tel. 
0741633399. (005491/NC-165333)
• Vând casă com. Vlădeşti, condiţii bloc, 
1280 mp, sc =80 mp, preţ negociabil. 
0756429899. (002991/NC-165343)
• Vând casă în Galaţi, zonă centrală, 
preţ negociabil. 0766488999. (002991/
NC-165345)
• Casă, zona rezidenţială, proiect deo-
sebit, P +1 +M, teren 500 mp. Nr. tel. 
0764175555. (02/09/bc/27/NC-165429)
• Vând casă sat Viile, judeţul Galaţi, 
locuibilă. 0761661399. (003042/NC-
165430)
• Vând vilă în cartier rezidenţial închis 
Galaţi, toate utilităţile. 0722672666. 
(005551/NC-165535)
• Vând/ schimb casă Şendreni. 
Tel.0749354168. (005525/NC-165548)
• Vând urgent casă Slobozia Conachi. 
Tel.0745082788. (003026/NC-165562)
• Vând casă la Oancea, 30.000. 
0756521023, 0757016873. (002960/
NC-165569)

 • Vilă cu etaj construită în 1990 cu 
centrală termică, încălzire, centrală cu 
calorifere, parchet şi uşi din lemn ma-
siv. Vila, grădina, livada şi pădurea au 
3323 mp situată în oraş Zărneşti, la 20 
km de Braşov. 

Tel. 0268222065, după ora 17,00. 
0769178467. (005477/NC-165574)
• Vând casă com. Smârdan. 0746563624. 
(005486/NC-165606)
• Vând casă la periferia oraşului. 
0746075165. (005590/NC-165607)
• Vând casă în com. Şuletea, judeţul 
Vaslui. Telefon 0746075165. (005590/
NC-165608)

• Vilă cu etaj, Vânători, intrare, te-
ren 600 mp, SC=220 mp, 120.000 E. 
0336427286, 0724798995. (005600/
NC-165677)
• Vând casă +teren, zona bănci, 
200.000 E neg., variante apartament 
+diferenţă. 0765529352. (003113/NC-
165683)
• Vând casă parter +mansardă la 
roşu, inclusiv geamuri, uşi, amprentă 
100 mp, total teren 1000 mp în com. 
Şendreni, cartier nou. Tel.0752761382. 
(005618/NC-165717)
• Particular vând casă nouă, cărămidă 
Porotherm, p + 1, 340 mp construiţi, 
1000 mp teren, perimetru securizat, 
160.000 Euro discutabil. 0729882180. 
(02/09/cs/06/NC-165784)

• Casă 2 corpuri, p+1, p+proiect 
etaj, singur curte, variante, Micro 
17. 0749037256. (002898/NC-
165108)

• Vând casă în V. Alecsandri cu 
1200 mp teren aferent, utilităţi. 
0724261948. (002922/NC-165133)

• CASĂ ZONA BĂNCILOR 
P+E+M, CONSTRUCŢIE 2008, 
PRETABILĂ BIROU, CABINET, 
LOCUINŢĂ, ACCEPT VARIANTE. 
TEL.0721355718. (005562/NC-
165544)

• Vând casă pe Libertăţii nr.39, 
colţ cu Tractoriştilor, d=18 m str. 
Libertăţii şi 13 m Tractoriştilor, 
preţ 170.000 neg. Tel.0741555676. 
(003162/NC-165509)

• SC vinde case P + 1 finisate 
complet, cu toate utilităţile, 
în zona Vânători. Relaţii la 
telefon: 0751046894. (02/09/
cs/23/NC‑163962)

• Cumpăr casă +teren aferent com. 
Independenţa. 0722311609. (005479/
NC-165319)

• Schimb garsonieră Ţiglina I cu teren. 
Tel. 0745356133. (004754/NC-163248)
• Schimb casă Eternităţii 14, cu 2 apar-
tamete sau apartament plus diferen-
ţă, merită văzută! Telefon 0740857285. 
(005054/NC-164070)
• Schimb casă zonă centrală cu apar-
tament 2 camere +diferenţă. Tel. 
0723508914. (005229/NC-164857)
• Schimb 2 decomandate parter cu 
3 camere. 0743551879. (005379/NC-
165041)
• Schimb apartament 3 camere Piaţa 
Centrală +diferenţă pentru casă. Tel. 
0722562629. (02/09/ext/86m/NC-
165160)
• Schimb/ vând microbuz 15 locuri, cu 
licenţă (traseul 75) plus diferenţă pt. 
apartament una sau două camere. Tel. 
0741033557, 0336430319. (005401/NC-
165313)
• Schimb apartament 2 camere Bârlad 
cu apartament 2 camere Galaţi plus di-
ferenţă. Tel. 0722908663, 0721959132. 
(005413/NC-165315)
• Schimb VW Touareg +dif. cu apar-
tament 2-3 cam. dec. 0741607602. 
(003021/NC-165404)
• Schimb/ vând casă cu teren aferent 
casei 8000 mp cu ap. o cameră sau 
două camere +diferenţă. 0744351575. 
(002917/NC-165580)
• Ap. 2 camere semidec., +garaj Ţiglina 
I pentru ap. 3 camere. 0741142119. 
(002882/NC-165582)
• Schimb/ vând casă Balinteşti, Galaţi, 
vie, grădină, pădure cu garsonieră. 
0754519342. (003112/NC-165667)
• Schimb apartament 2 camere, 
Mazepa II, cu garsonieră, zonă centra-
lă, Ţiglina plus diferenţă. 0766935344. 
(003137/NC-165716)
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Închirieri - Cereri
Apartamente

Închirieri - Oferte
Apartamente

Închirieri - Cereri
Spaţii comerciale Închirieri - Oferte

Spaţii comerciale

• APT. 1 CAMERĂ NEMOBILAT, ET. 4, 
SIDERURGIŞTILOR, CURAT, 120 EURO 
+ 1 LUNĂ GARANŢIE. 0766734581. 
(SMS/18-02-2009 12:38:17)

Închiriez pe termen lung (cel 
puţin un an), începand cu 15 
martie 2009, apartament cu 
două camere decomandate, 
deosebit: modern renovat, 
mobilat şi utilat (AC, frigider, 
aragaz etc.) situat în zona 
Palatului Navigaţiei cu vedere 
la Dunăre.
Informaţii la telefon 
0749831954. Rog seriozitate.

 INCHIRIEZ HALE DE 1000 MP PLUS 
TEREN AFERENT TOTUL BETONAT 
2 500 LEI PE LUNA SAU VARIANTE 
TEL 0754891656 (SMS/19-02-2009 
10:02:22)

 INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE 
MOBILAT PE TERMEN LUNG.TIG.3 
SAU IN APROPIERE.TEL 0745468256. 
EXCLUS AGENTIILE . (SMS/18-02-2009 
15:01:48)

• Închiriez apartament nemobi-
lat sau mobilat, persoană serioasă. 
0236463737, 0741274900. (02/09/
bc/21/NC-693)
• Închiriez apartament (ne)mo-
bilat. 0236471202, 0755.361242, 
0722.317309. (02/09/cs/03/NC-155753)
• ALTIVOM INCHIRIAZĂ APARTAMENTE, 
COMISION ZERO PROPRIETAR, 
0236475479 (02/09/cs/08/NC-155767)
• CAUTĂM APARTAMENT DE ÎNCHIRIAT. 
TELEFON: 0236326536, 0741680443 
(02/09/cs/04/NC-156215)
• Doresc să închiriez apartament mo-
bilat/ nemobilat. 0742634633. (02/09/
bc/02/NC-161522)
• Caut să închiriez garsonieră, ofer 
400-450 lei. Tel. 0726271187, între ore-
le 7,00-12,00. (002972/NC-165632)

• Caut să închiriez spaţiu pentru 
atelier reparaţii biciclete zonă pe-
riferică, suprafaţă min. 40 mp. Tel. 
0734629925. (0062026/NC-162035)

• Apartament mobilat sau nemobilat, 
150 euro. 0752556879, 0236463737. 
(02/09/bc/21/NC-151257)
• Apartamente 1 cameră lux, Faleză, 
regim hotelier. 0744793223. (004677/
NC-154734)
• Închiriez apartament (ne)mo-
bilat. 0236471202, 0755.361242, 
0722.317309. (02/09/cs/03/NC-155754)
• ALTIVOM INCHIRIAZĂ APARTAMENTE 
MOBILATE ŞI NEMOBILATE, 
0236475479 (02/09/cs/08/NC-155769)
• ÎNCHIRIEZ APARTAMENT, PREŢ 
AVANTAJOS. TELEFON: 0741680443, 
0236326536 (02/09/cs/04/NC-156216)
• Apartament mobilat/ nemobilat, 
avantajos. 0742634633. (02/09/bc/02/
NC-161520)
• Închiriez ap. 2 camere pentru bi-
rou, Centru, parter. 0748919575, 
0742090288. (002062/NC-162543)
• Închiriez apartament 3 camere, mo-
bilat, urgent. 0740457399. (002536/
NC-162606)
• 2 camere I.C.Frimu, nou, nemobilat. 
0745361207. (0062134/NC-163290)

• Spaţiu pentru echipă muncitori, toa-
te condiţiile. 0745361207. (0062134/
NC-163291)
• Asigur locuinţă ţară, fără pretenţii. 
0766582660. (004785/NC-163304)
• Super!!! Ultracentral, 2 camere, mobi-
lat, utilat, 300 E. 0743073075. (002355/
NC-163439)
• Apartament 1 cam, Maz 2, mobilat, 
utilat, zona bănci. 0762340443 (02/09/
mr/10/NC-163710)
• Persoană fizică închiriez garso-
nieră str. Brăilei, Ţiglina I, bl. A2, 
et.2, mobilat pentru firmă, 150 E/
lună. Tel.0236430273, 0751803255, 
0721581363. (005000/NC-163880)
• Închiriez apartament 3 came-
re, Mazepa, mobilat şi utilat. 
Tel.0766782428. (004994/NC-164034)
• Cameră la curte pentru doi elevi 
-studenţi, nefumători. 0742076250. 
(002604/NC-164231)
• Închiriez apartament. 0745206064. 
(002617/NC-164279)
• Apartament 2 camere decomandate, 
mobilat, utilat complet. 0727919211. 
(002620/NC-164281)
• Închiriez apartament cu o cameră, 
mobilată, zona I.C.Frimu. 0741971380. 
(002643/NC-164496)
• Închiriez garsonieră 5 mil. 0755906973. 
(02/09/gc/04/NC-164508)
• Închiriez apartament pe termen lung. 
0236329395, 0742159076. (005195/NC-
164526)
• Închiriez apartament 2 camere, doar 
fete. Tel. 0754419819. (005200/NC-
164531)
• Ofer spre închiriere apartament 
două camere la mansardă, Sid-Vest. 
0743627253. (005255/NC-164670)
• P.f. închiriez 2 camere Mazepa II, bl. 
LC5. 0724692234. (005271/NC-164675)
• Închiriez apartament 3 camere, ultra-
central, complet mobilat. 0749409834. 
(002748/NC-164690)
• Închiriez apartament 2 camere com-
plet mobilat şi utilat, contract minim 
1 an, 280 E negociabil. 0743322419. 
(002757/NC-164702)
• Închiriez aparament 2 camere, de-
osebit. Tel.0744388741. (002759/NC-
164703)
• Închiriez cameră, 275 lei. 
Tel.0740841259. (005276/NC-164712)
• Închiriez apartament 1 cameră, re-
gim hotelier. 0723509166. (005304/
NC-164753)
• Închiriez garsonieră I1, parter, Ţiglina. 
Telefon 0236416879, 0748639132. 
(005336/NC-164815)
• Închiriez apartament 3 camere, mo-
bilat, utilat lux. 0720043066. (0002820/
NC-164828)
• Închiriez apartament două camere 
decomandate, nemobilat, restruc-
turat nou, Micro 16. 0236464919, 
0761403632. (002826/NC-164839)
• Apartament o cameră, central, mobi-
lă nouă -lux, 200 E/lună. 0726111405. 
(002835/NC-164855)
• Închiriez garsonieră şi apartament. 
0788453774, 0236438874. (002798/
NC-164864)
• Închiriez apartament zona IREG, 
mobilat lux, seriozitate maximă. 
0741097142. (002855/NC-164981)
• Închiriez garsonieră semimobilată, 
Ţig. I, A-uri. 0757890709. (002860/NC-
164990)
• Închiriez apartament 2 camere, mobi-
lat modern, Micro 39B. Tel.0745297838. 
(005310/NC-164994)
• Închiriez ap. 2 cam., nemobilat, ter-
men lung, exclus agenţii. 0745880221. 
(002785/NC-165022)
• Închiriez ap. 1 cameră, mobilată. 
0742135593. (005393/NC-165076)
• Închiriem cameră curte, str.Mihai 
Eminescu 156. Tel.0740859236. 
(005389/NC-165088)
• Apartament 1 cameră, mobilat, utilat, 
Mazepa, 180 E negociabil. 0726527471. 
(002903/NC-165101)
• Închiriez apartament Micro 20. 
Tel.0744593125. (002926/NC-165139)
• Proprietar închiriez apartament 2 ca-
mere în Micro 21, mobilat, utilat, ter-
men lung. 0761453785, 0236322597. 
(005433/NC-165141)

• Închiriem apartament (ne)mobilat 
şi utilat,totul nou, vedere la Dunăre 
0754628112 sau www.cii.ro (01/09/
td/29/NC-165182)
• Vilă de închiriat, (ne)mobilată, 
0754628112 sau www.cii.ro (01/09/
td/29/NC-165184)
• Ofer spre închiriere pe termen lung, 
ap. 1 cameră, mobilat, zona Port, preţ 
200 E/lună. 0236414009, 0745316966. 
(002943/NC-165192)
• 2 dec. Nae Leonard, mobilat, utilat. 
Tel. 0752264439. (02/09/bc/7/NC-
165241)
• Cameră confort I, două salariate, 
variante. 0755932703. (005467/NC-
165250)
• Închiriez două camere, str. Frunzei, 
300 lei. 0766481049. (002956/NC-
165261)
• Apartament 2 camere, îmbunătă-
ţit, zonă liniştită. Tel. 0743405164. 
(005483/NC-165304)
• Închiriez apartament 1 cam. nemo-
bilat, Ţiglina I, PS. Tel. 0729060919. 
(005488/NC-165331)
• Închiriez locuinţă curte, central, in-
trare separată, 3 camere, baie, bucătă-
rie, CT, g, f, 180 euro pe termen lung. 
0746010047. (002990/NC-165338)
• 2 decomandate, utilat, 700 lei /lună. 
0236435949, 0749080651. (003014/
NC-165406)
• Închiriez apartament 2 camere, preţ 
avantajos. Nr. tel. 0764175555. (02/09/
bc/27/NC-165431)
• 3 camere, mobilate, utilate complex, 
lux, 400 E. 0730617129. (02/09/bc/17/
NC-165433)
• Închiriez 2 camere, str. Războieni 
nr. 62. Tel. 0236416197. (005526/NC-
165451)
• Închiriez apartament mobilat. 
0724580144. (005530/NC-165466)
• Închiriez apartament lux, Faleză, 
bloc Vega. 0724169060. (005530/NC-
165470)
• Primesc în gazdă o studentă sau sa-
lariată la bloc, Mazepa. 0336117343. 
(003087/NC-165518)
• Închiriez apartament cu o cameră, 
mobilat, zonă centrală. Tel.0727050920. 
(003062/NC-165524)
• Primesc în gazdă două fete. 
0744952636. (003064/NC-165527)
• Primesc băiat în gazdă, la curte. 
0741573858. (003070/NC-165530)
• Închiriez apartament 2 camere 
nemobilate, Mazepa. 0768548034. 
(005550/NC-165538)
• Garsonieră Ţig. I, A4, complet renova-
tă pentru birou, cabinet. 0747304516. 
(003052/NC-165552)
• 2 dec., M.17, etaj intermediar, 500 
lei/ lună. Tel.0753315168. (003041/NC-
165556)
• Ofer 3 camere, mobilă nouă, Traian. 
0754516944. (002998/NC-165576)
• Închiriez 2 camere Micro 19 şi ap. 3 
camere, Mazepa I. Telefon 0743033139, 
0236445284. (002980/NC-165579)
• Închiriez garsonieră. 0741434231. 
(005481/NC-165583)
• Primesc în gazdă. Tel.0742060189. 
(005390/NC-165594)
• Închiriez apartament 2 camere, Micro 
13B, 200 E. Tel.0756105019. (005579/
NC-165604)
• Cameră la curte, pentru tânără sa-
lariată. Telefon 0751645520. (005577/
NC-165605)
• Ofer spre închiriere, 2 camere, ne-
mobilate, I.C.Frimu, 600 lei, o cameră 
mobilată, utilată, 200 E. 0336427286. 
(0056/NC-165675)
• Închiriez ap. 3 camere pe termen lung. 
0769799071. (003116/NC-165696)
• Ofer cameră pentru doi elevi liceu. 
0746738729. (003129/NC-165702)
• Închiriez apartament 2 camere, 
Mazepa II. Tel.0722336995. (005616/
NC-165714)
• Garsonieră impecabilă, Ţiglina I, firme 
contabile, agenţii imobiliare, cabinete. 
0771647927. (005636/NC-165762)
• Închiriez apartament 2 camere, 
Mazepa, 150 euro. 0753673024. (02/09/
bc/05/NC-165777)
• 2 camere Ţiglina I, nemobilat, 600 lei. 
0741/104641 (02/09/cs/06/NC-165779)

• Garsonieră Ţiglina I, etaj 3, mobilat 
şi utilat, 150 E. 0745/526231. (02/09/
cs/06/NC-165780)
• 2 CAMERE MICRO 17 NEMOBILATE, 
LUX, 600 LEI, 0236438381 (02/09/
cs/08/NC-165785)
• 2 CAMERE IREG MOBILATE, 160 EURO, 
0236475479. (02/09/cs/08/NC-165786)
• Ofer spre închiriere 1 cam Maz 2 DL-
uri mobilat, utilat, 220 e. 0762340443 
(02/09/mr/10/NC-165788)
• 2 cam., Mazepa II, mobilate, 200 E. 
0748842152. (02/09/cs/05 /NC-165789)
• 1 cam., lux, BR-uri, mobilată, 200 E. 
0748842152. (02/09/cs/05 /NC-165791)
• 2 camere Ţig 2, mobilat- utilat, 200 E, 
0724224314. (02/09/cs/27/NC-165797)
• Ofer apartament central, regim 
hotelier. Tel.0741172586. (005281/
NC-164715)

• Închiriez în regim agroturistic în 
Slănic Moldova: apartament cu 2 
camere decomandate, 2 băi, bu-
cătărie, centrală termică, cablu 
TV, ultramodern renovat, utilat, 
preţ avantajos. Relaţii telefon 
0749258615 sau 0234348133, dna. 
Mariana. (vl_cont/NC-157803)

• Închiriez apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat, ve-
dere Grădina Publică, 300 E/lună. 
0740830057. (002842/NC-164906)

• Spaţiu 110 mp ideal amenajat pentru 
cabinete, sediu firmă, birouri, agenţii, 
comerţ. Tel.0746155795. (002308/NC-
156093)
• Spaţiu utilat pretabil birouri, cabinete 
medicale, sedii firme, bănci, str. Traian, 
bl. A5, parter. 0746488818. (001677/
NC-156940)
• Închiriez teren zona Metro, 4500 mp. 
Tel.0726160044. (000704/NC-158400)
• Închiriez spaţiu de producţie, depo-
zitare şi birouri, zona Atlas, 400 mp 
sau 1300 mp, 1,5 E/ mp. 0744545113. 
(0059185/NC-160162)
• Închiriez spaţiu depozitare +birouri, 
300 mp sau 600 mp, cu toate utilită-
ţile, str. Traian. 0744545113. (0059185/
NC-160163)
• Închiriez spaţiu comercial 90 mp, Piaţa 
Energiei (lângă B.C.R). 0744545113. 
(0059185/NC-160164)
• Închiriez spaţii pentru depozitare sau 
producţie. Toate utilităţile. Telefon 
0741027648; 0731356167; 0236334138. 
(02/09/cs/02/NC-160907)
• Închiriez spaţiu comercial în Micro 19, 
str. Brăilei, s =165 mp. Tel. 0745594763. 
(0062008/NC-161809)AR
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Atenţie! Pentru mare publicitate contactaţi DEPARTAMENTUL PUBLICITATE:
Galaţi, str. Domneascã nr. 68, tel: 0236 460719 e-mail: pub@viata-libera.ro, www.viata-libera.ro VREŢI SĂ VĂ FACEŢI RECLAMĂ? SUNAŢI LA Tel. 460 719, Fax 460 875

Cartele Pre Pay: 
Orange, Vodafone, 
Romtelecom la cele 
mai bune preţuri, 
prin cea mai mare 
reţea de difuzare din 
Galaţi 

Împreună

pentru 

comunicare
Cartele telefonice: 10 RON

Cartele telefonice: 15 RON

preţuri valabile în reţeaua de 

difuzare a ziarului Viaţa liberă

PROGRAM  MICA  PUBLICITATE
 ZILNIC 800-1700

	 SÂMBĂTĂ	 800-1200

	 DUMINICĂ	 830-1230

imPortant!

Piaþa Imobiliarã

Mica
Publicitate

Cursuri

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Terenuri

Vânzãri
Terenuri

Închirieri - Oferte
Spaţii comerciale

Vând teren  Vânători. 
Telefon  0755211074.

                                                 (004485)

VAND TEREN LA SMARDAN, LA SOSEA.
UTILITATI. ST-1000MP, 3 DESCHIDERI. 
PRET 35E/MP. SAU SCHIMB CU 
APARTAMENT. 0731137056 (SMS/19-
02-2009 13:00:51)
VAND LOTURI DE CASA INTRE 800 
SI 1000 MP LOTUL SAT MIHAIL 
KOGALNICEANU COM SMARDAN 12 
KM DE GALATI PRET 7.5 EURO PE MP 
TEL 0754891656 (SMS/19-02-2009 
10:02:22)

• Închiriez spaţii comerciale în Micro 
16, Complex Continental, s =175 mp şi 
s =400 mp. Tel. 0745594763. (0062009/
NC-161810)
• ÎNCHIRIEZ SPAŢII 340 MP (180 MP + 
160 MP) PENTRU BĂNCI, BIROURI SAU 
COMERCIALE - BLOCURI NOI FALEZĂ 
(LÂNGĂ BCR). Telefon: 0767870865. 
(02/09/cs/20/NC-162190)
• Închiriez platformă betonată +birouri 
în zona industrială Sidex. 0746383425. 
(0062061/NC-162309)
• Închiriez depozit 230 mp. Telefon 
0742090288, 0748919575. (002062/
NC-162544)
• Închiriez spaţiu producţie, depozita-
re, birouri. Tel.0749207428. (0062135/
NC-163305)
• Închiriez/ vând spaţii Brăilei, M.19, 
Ţig. I, Centru, supr. 115, 100, 80. 
0744106690. (0062305/NC-163629)
• Închiriez spaţiu comercial, situat în 
Adjud, Vrancea, ultracentral, suprafaţă 
100 mp. Tel.0745371038, 0745371039. 
(02/09/ext/50m/NC-163871)
• Închiriez spaţiu birouri 45 mp, zona 
Tribunal. 0744480669. (002552/NC-
164048)
• Închiriez/ vând spaţiu comercial, 
Micro 20, gresie, faianţă, grup sanitar. 
Tel.0728081753. (005077/NC-164115)
• Închiriez spaţiu. 0742634633. (02/09/
bc/2/NC-164160)
• Spaţiu comercial, 50 mp, impecabil, 
Piaţa Centrală. 0742076250. (0002604/
NC-164230)
• Urgent!!! Închiriez spaţiu comercial 
85-120 mp, stradal, renovat şi amena-
jat, pretabil birouri, cabinete medica-
le. Nr. tel.0764175555. (02/09/bc/27/
NC-164238)
• Închiriez spaţiu în amenajare resta-
urant, 250 mp şi 200 mp. 0745314427. 
(0062186/NC-164322)
• 34 mp Micro 19, 320 E. 0741242588. 
(005181/NC-164403)
• Închiriez spaţiu 100 mp, toate utili-
tăţile. Tel. 0744642145. (0062332/NC-
164497)
• Închiriez spaţiu 80 mp, str. Brăilei 
(zona Sanitas). 0746634605. (002712/
NC-164573)
• Închiriez spaţiu comercial. Telefon 
0744484511. (002745/NC-164688)
• Închiriez standuri 7 E/mp. 
0742047364. (005298/NC-164746)
• Închiriez/ vând spaţiu 50 mp, Micro 20, 
zona capăt troleibuz. Tel.0748023751. 
(005302/NC-164747)
• Închiriez spaţiu comercial, cu vad. 
Tel.0742294233. (0062209/NC-164758)
• Închiriez spaţiu comercial vad exce-
lent, ideal pentru activităţi comerci-
ale cu prod. industriale, sediu bancă, 
agenţii, cabinet medical etc., în supra-
faţă de 50 mp, toate utilităţile, situat în 
bulevardul Oţelarilor, preţ negociabil. 
Informaţii la tel.0742653542. (002832/
NC-164851)
•  Spaţiu birouri  + cabinet 100 mp, 
zona Coşbuc -Muzicii. 0752841771. 
(005354/NC-164913)
• Închiriez spaţiu M.21. Rel. tel. 
0745632682. (002859/NC-164989)
• Închiriem spaţiu comercial, 12 mp, 
pretabil birou, casă de schimb valutar, 
bijuterie etc. Tel.0722988420. (002869/
NC-165004)
• Închiriem hală, SC=160 mp, ST=800 
mp, utilităţi, intrare separată, Calea 
Prutului. 0722674768. (0062219/NC-
165027)
• Închiriez hală şi chioşc. 0748348530, 
0236410763. (002883/NC-165081)
• Închiriez aprozar, vad bine format. 
Tel.0757780204. (002905/NC-165113)
• Închiriez spaţiu comercial pe stra-
da Brăilei, lângă tribunal, suprafaţa 
350 mp. 0727573007, 0730124904. 
(002930/NC-165163)
• Închiriez spaţiu comercial în zona 
Tribunal, 65 mp. Telefon 0744505118. 
(0062376/NC-165164)
• Spaţii comerciale stradale pe Brăilei şi 
Siderurgiştilor, 0744628115 sau www.
cii.ro (01/09/td/29/NC-165181)
• Cedez contract închiriere spaţiu co-
mercial, 35 mp, str. 1 Decembrie 1918. 
0748249810. (02/09/bc/19/NC-165200)
• Ofer spre închiriere spaţiu comercial 
60 mp, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4. Tel. 
0722218163. (0062378/NC-165248)
• Închiriez spaţiu comercial, stra-
dal, Micro 19, strada Brăilei, 110 mp. 
0744792802. (002958/NC-165263)
• Închiriez spaţiu pentru fier vechi, 
vad bun. 0747800562. (005470/NC-
165285)
• Închiriez spaţiu birouri în zona 
Parfumul Teilor. 0744516638. (005364/
NC-165293)
• Închiriez hală 80 mp +spaţiu. 
0743159729. (003000/NC-165354)
• Hală (depozit) 300 mp în zona Coşbuc 
pe str. Movilei. 0747348484. (003027/
NC-165396)
• Ofer spre închiriere spaţiu comer-
cial, s =60 mp, str. Siderurgiştilor, 
zona Ultimul Leu, pretabil orice. Tel. 
0723627755. (005529/NC-165452)
• Închiriez spaţiu comercial 
Siderurgiştilor, Micro 19, capăt troleu 
şi Micro 20. 0742692270, 0746005341. 
(005534/NC-165472)
• Închiriez birouri într-o vilă nouă 
situată lângă băncile din strada 
Brăilei (Prelungirea Morilor) cu exte-
rioare din granit, marmură, 10 E /mp. 
0742692270, 0746005341. (005535/NC-
165487)
• Închiriez garaj în Micro 21. 
0748382363. (003053/NC-165550)
• Două spaţii, suprafaţa de 100 mp fi-
ecare, zona General şi PS-uri, stradal. 
0757049292. (005505/NC-165563)
• Închiriez spaţiu de producţie 110 
mp. Telefon 0749278134. (005498/NC-
165575)
• Spaţiu producţie, depozitare, birouri, 
80 mp, cu teren 250 mp, la Centură. 
Tel.0742708911. (005584/NC-165602)
• Închiriez spaţiu 15 mp, Micro 21. 
0723533436. (003099/NC-165617)
• Închiriez spaţiu central, 50 mp, 100 
+50 mp terasă, 10 E/mp. 0740215138. 
(003119/NC-165698)
• Vând/ închiriez garaj M.38, închiri-
ez chioşc I.C.Frimu, 300-500 lei/lună. 
0749278178. (003124/NC-165701)
• Închiriez spaţiu ultracentral, 150 mp, 
toate utilităţile. 0747137085. (005630/
NC-165736)

• Închiriez hală 400 mp, utilităţi. 
Telefon: 0744782949. (02/09/cs/40/
NC-165745)
• Închiriez spaţiu comercial, 24 mp, str. 
1 Decembrie. 0722455653. (003149/
NC-165764)
• Spaţiu comercial Aurel Vlaicu, amena-
jat coafor, 70 mp, 600 E. 0741/104641 
(02/09/cs/06/NC-165782)
• Spaţiu str. Domnească, 20 mp, lângă 
Universitate, negociabil. 0236-436899, 
0745637013. (02/09/cs/06/NC-165783)
• Birou Siderurgiştilor 30 mp, 300 E. 
0722551928. (02/09/cs/05/NC-165796)
• Închiriez spaţiu pretabil birouri, 
Mazepa, 100MP. Tel: 0722.455.632 
(02/09/td/03/NC-156240)
• Închiriez spaţiu comercial Piaţa 
Micro 19, 80 mp. Tel. 0748922539. 
(02/09/pc/03/NC-161913)
• Societate comercială oferă spa-
ţii spre închiriere de depozitare şi 
producţie, inclusiv spaţiu pretabil 
pentru depozit frig. Spaţiile sunt 
dotate cu toate utilităţile necesare 
unei bune funcţionări «apă pota-
bilă, canalizare, energie electrică, 
gaze, pază militarizată» şi sunt si-
tuate lângă METRO Galaţi. Relaţii la 
telefon: 0236/334242; 0745340926. 
(02/09/cs/30/NC-162892)
• Închiriez (vând) hale pentru pro-
ducţie sau depozitare, 500 mp, 
1000 mp, curţi betonate (1500 mp), 
birouri, grupuri sanitare, încălzire 
gaz metan, utilităţi, zona Patinoar. 
0744559651. (0062354/NC-164775)
• Ţiglina I, staţie BUS, parter, 12 mp. 
0766600427. (002822/NC-164833)
• Închiriez spaţiu comercial, 200 
mp, posibil fracţionat 130/70 mp, 
Ionel Fernic 33, bl. C120, parter. 
0744517233. (0062213/NC-164954)
• Închiriez convenabil spaţiu co-
mercial, 125 mp, parter bloc, zonă 
centrală. 0765133129. (005443/NC-
165183)
• Închiriez teren zona Centură, ter-
men lung, 0,4 E/mp negociabil. 
0745384492. (003118/NC-165700)

• Închiriez spaţiu comercial, 110 mp, 
zona IREG, ideal cabinet medical, 
birouri, 15 E/mp neg. 0741284769. 
(002831/NC-164847)

• Închiriez spaţiu comercial situat 
în Micro 19, bl. S1 (cu vedere către 
strada Brăilei), suprafaţă 170 mp. 
0722568616, 0744798658. (002843/
NC-164904)

• Închiriem spaţiu 200 mp, et.3, vi-
zavi de Banca Comercială, parcare 
proprie. 0721231902. (0062210/NC-
165030)

• Spaţiu în clădire de birouri, mo-
dern amenajat, 2 camere, 22 şi 
28 mp, în str. Domnească, preţ 
6,5 E/mp. Nu se percepe TVA. 
0752165331. (0062390/NC-165630)

• Salonul Belami din Micro 19, 
complex comercial închiriază 
spaţiu amenajat pentru reuni-
uni, cursuri, conferinţe etc. Relaţii 
tel. 0236462237, 0744503549. 
(0062454/NC-165722)

• Salonul de festivităţi Belami 
-Micro 19, complex comercial or-
ganizează petreceri în cinstea zilei 
de 8 Martie. Relaţii tel.0236462237, 
0741489856, www.restaurant-be-
lami.ro. (0062454/NC-165723)

• Închiriez spaţiu comercial, 40 
mp, situat în Piaţa Centrală. 
0752002331. (005288/NC-
164717)

• SC oferă spre închiriere birouri 
la cheie. 0741989985. (0062456/
NC-165718)

• SC închiriază Magazin cu etaj, 
com. Frumuşiţa şi Disco Bar com. 
Smârdan. Relaţii la tel. 0751200315, 
0723184704. (02/09/bc/18/NC-
163641)

• Vând 800 mp intravilan, Tuluceşti. 
0745367702. (001589/NC-161147)
• Vând teren 7.000 mp DN26, Vânători, 
tarlaua 34 lângă Mailoo. 0767870865. 
(02/09/cs/20/NC-162187)
• Vând teren com. Independenţa. 
Tel.0748450898. (002030/NC-162594)
• Teren sat Costi, 550 mp, funda-
ţie +parter 100 mp construit, fosă, 
fântână, 32.000 E neg. 0769241280, 
0753538197. (004588/NC-162686)
• Arcaşilor nr.25, zona vile Vega, pa-
ralel cu aleea 5, drum privat 1015 mp, 
parcelabil (2 sau 3), preţul şi utilităţile 
zonei. Telefon 0728267434. (0062126/
NC-163064)
• Vând loturi de casă, 500 mp, 1000 
mp, sat Costi. Tel.0741377434. (004701/
NC-163120)
• Vând 2,5 ha Potcoava Braniştea şi 
intravilan Independenţa. 0722238111, 
0747136165. (002230/NC-163146)

• Vând teren Barboşi, 2000 mp, par-
celez. Tel.0741097153. (0062092/NC-
163270)
• Proprietar vând 2500 mp, zona Fileşti 
sat. 0740300515. (002361/NC-163483)
• Vând vatră casă, com. Smârdan, 
sat Kogălniceanu. Tel.0740877569. 
(004995/NC-163878)
• Vând 3,5 ha Zătun lângă digul de 
Dunăre. 0746595025. (002514/NC-
163925)
• Vând 900 mp în Centru Vânători, 
cu casă demolabilă. 0740774832. 
(004998/NC-164033)
• Vând vatră casă (760 mp), Tuluceşti. 
0745323758. (002577/NC-164124)
• Vând teren zonă industrială Metro, 
Atlas, DN26. 0741118610. (0062181/NC-
164277)
• Vând vatră cu casă modestă, com. 
Braniştea, Galaţi, 2900 mp, preţ ne-
gociabil. 0236471180, 0721706023. 
(002644/NC-164493)
• Sat Costi, 900 mp total sau parţial. 
0742703347. (005170/NC-164511)
• Vând teren. 0236329396, 0742159078. 
(005195/NC-164527)
• Vând teren Vânători 382 mp. Telefon 
0744178676. (002710/NC-164575)
• Vând 1000 mp, sat Mihail 
Kogălniceanu. 0755051228. (005133/
NC-164642)
• Vând 74,8 ha teren arabil. Telefon 
0723210767, 0336113354. (005231/NC-
164657)
• Teren între 500-6000 mp cu des-
chidere DN26, Vânători, variante. 
0722672666. (005240/NC-164660)
• Vând 28 ha teren agrar. 
Tel.0755929545. (005249/NC-164666)
• Vând teren arabil, 10.000 mp, în co-
muna Vânători, lângă cimitir, negocia-
bil. 0755906802, 0236344421. (002729/
NC-164681)
• Persoană fizică vând teren: 1500 
mp intravilan Şendreni/zona sat nou 
- 20 euro/mp; 1500 mp intravilan 
Movileni/zona şcoală - 20 euro/mp; 
45000 mp extravilan Movileni/halta 
zgură - 4 euro/mp; 3000 mp extravilan 
Zatun/malul lacului - 10 euro/mp. Tel: 
0722556096 / numai oferte serioase. 
(02/09/mr/13/NC-164684)
• Vând teren intravilan, 140 mp, str. 
Locomobilei 28. Telefon 0743941400. 
(002784/NC-164767)
• Vând teren 1500 mp, intravilan, Galaţi, 
Micro 17. Tel.0236416879, 0748639132. 
(005336/NC-164814)
• Vând teren Vânători, 550 mp, 10.000 
E, accept variante. 0720043066. 
(002820/NC-164827)
• Teren 650 mp vile Metro. 0741146360. 
(002811/NC-164875)
• Teren 1000 mp, Odaia (Zambilelor), 
utilităţi. 0741146360. (002811/NC-
164876)
• Vând teren 915 mp Şendreni. 
Tel.0755047020. (005331/NC-164893)
• Vând teren Smârdan. 0748775564. 
(005348/NC-164895)
• Vând teren 700 mp, com. Şendreni, 
zona vile. Telefon 0743437971. 
(002840/NC-164909)
• Teren Metro, intravilan, 300 mp. 
0747292168. (02/09/bc/5/NC-164923)
• Vând terenuri extravilane, Galaţi, 
Tuluceşti, Frumuşiţa. 0746738729. 
(005361/NC-164936)
• Bădălan, 3 hectare, 69.000 lei negoci-
abil. 0746738729. (005361/NC-164937)
• Loc casă, 500 mp, 20.000 lei. 
Tel.0753778699. (005358/NC-164951)
• Vând 1000 mp, zona Metro, 20 E. 
0745086512. (002850/NC-164953)
• Grădină Fileşti, cu vie, modernizată şi 
apă. 0756104469. (002700/NC-165013)
• Vând 10.000 mp, loc. Vasile 
Alecsandri, 2 E/mp. Tel.0751170271. 
(005335/NC-165025)
• 17.000 MP VĂDENI, ZONA ABATOR, D 
- 29 M LA ŞOSEA. TEL.: 0744.765.328, 
0744.281.138 (02/09/cs/48/NC-165063)
• 3.800 MP TEREN VARIANTĂ, LÂNGĂ 
AUTOGARA CU POD, PESTE ŢEVI. TEL.: 
0744.765.328, 0744.281.138. (02/09/
cs/48/NC-165067)
• 2.000 MP ÎN HANU CONACHI, DN 25, 
LA 400 M DE HAN, SPRE TECUCI, ÎN 
PĂDURE, D - 34 M. TEL. :0744.765.328, 
0744.281.138 (02/09/cs/48/NC-165069)
• Vând teren intravilan, 2000 mp, comu-
na Tuluceşti. 0236345181, 0740266967, 
0732106697. (002884/NC-165082)
• 800 mp, zonă agrement, 25.000 lei. 
0767194341. (002902/NC-165102)
• Vând teren 8000 mp, drumul vechi 
Galaţi -Brăila. 0745134346. (0062223/
NC-165115)
• Vând teren zonă industrială. 
Tel.0752090972. (02/09/pc/1718/NC-
165118)
• Vând teren 448 mp, strada Vasile 
Alecsandri (utilităţi şi liber de con-
strucţie). 0743436982. (002933/NC-
165168)
• Vând 3 ha teren intravilan la Lieşti, 
2600 mp, DN25, Lieşti. 0741788932. 
(005449/NC-165189)
• Vând loc casă com. Tudor 
Vladimirescu. Telefon 0753071107. 
(02/09/ext/88m/NC-165196)
• Vând teren Hanu Conachi, 1800 
mp, intravilan, 2300 mp extravilan. 
Tel.0740296823. (002948/NC-165207)
• Vând teren Faleză, ST=460mp, D=14 
m. Tel.0744785501. (02/09/bc/6/NC-
165239)
• Vând teren intravilan foarte conve-
nabil, 5000 mp, Bariera Traian în spate 
la Petrom. Tel. 0742432199. (005435/
NC-165247)
• Vând vatră de casă 1200 mp, comuna 
Tuluceşti, preţ negociabil. 0740774035. 
(005463/NC-165262)
• Teren DN26, deschidere 120 m la 
şosea, zona Beyler, 6800 +5700 mp 
alăturate, împrejmuit, apă, curent 
electric, gaze, 60 E /mp. 0744776848. 
(002977/NC-165275)
• Vând vatră casă, 2000 mp, Odaia 
Manolache. Tel. 0236339985. (002475/
NC-165280)
• Vând vatră casă 1000 mp, Odaia 
Manolache. Tel. 0236339985. (005476/
NC-165281)
• Vând clădire +teren, fosta sec-
ţie tractoare, 7500 mp, com. Corni. 
0747854060. (005473/NC-165283)
• Vând 5000 mp teren arabil, 8 E /mp 
Vânători. 0236344401. (005234/NC-
165290)
• 5800 mp sat Costi, pe colţ, drum pie-
truit, 75x75, 8 E, variante. 0744207247. 
(005485/NC-165306)
• Urgent 370 mp pe colţ, deschide-
re DN 26, 11x33, zona Barieră, Vega, 
toate utilităţile pe teren. 0745208845. 
(005485/NC-165308)

• P.f. vând 2 loturi de casă, Fileşti, 9500 
euro /buc. 0756429899. (005489/NC-
165332)
• P.f. vând teren Tuluceşti, 1000 
mp, 33x33,5, utilităţi, curent, apă. 
0745099992. (003008/NC-165372)
• P.f. vând teren Piaţa Ruşilor, 1000 
mp, d =28 m, 70 E /mp, variante. 
0745099992. (003008/NC-165373)
• Teren 14000 mp, posibilitate divizare, 
Cişmele, Galaţi. 0728113941. (003006/
NC-165374)
• Teren 696 mp, zona Metro, vizavi 
subunitate Jandarmi, deschidere la 
stradă 11 m. 0728113941. (003006/NC-
165376)
• Teren intravilan 2000 mp, intersec-
ţia Gârboavele, zona cartier reziden-
ţial sau variante auto, apartament. 
0740560516. (003033/NC-165423)
• Vând teren pentru casă la şosea în 
sat Tămăoani. 0753840691. (003041/
NC-165428)
• Vând teren loturi Vânători, utilităţi. 
0724169060. (005530/NC-165463)
• Vând teren loturi Vânători, utilităţi, 
DN26, s =500-1000 mp. 0731137056. 
(005530/NC-165465)
• Vând teren zona Faleză, toate utilită-
ţile. 0724169060. (005530/NC-165468)
• Teren loturi casă, DN26, utilităţi. 
0724169060. (005530/NC-165471)
• Vând teren I.C.Frimu, 1050 mp, acces 
din 3 străzi, deschidere 40 ml /35 ml/15 
ml, cu parcare mare în faţă. 0746805566, 
0742692270. (005538/NC-165489)
• Vând teren 342 mp cu casă demolabi-
lă, str. Revoluţiei, 11,85 ml; apă, gaze, ca-
nalizare, lumină, 300 euro/mp. Telefon: 
0745501782. (02/09/cs/51/NC-165502)
• Vând teren intravilan, 5000 mp. Telefon 
0745988867. (005548/NC-165534)
• Teren 1600 mp, zona Arcaşilor. 
Tel.0723177212. (005566/NC-165545)
• Teren Agrogal 1 ha. 0762242979. 
(005569/NC-165546)
• Vând în sat Costi, 1000 mp, central, in-
travilan, cu utilităţi. Telefon 0236433059, 
0720801972, 0770652491. (005490/NC-
165577)
• Vând 14.200 mp teren arabil, 4 E/mp, 
Vânători. 0752303423. (005232/NC-
165584)
• Vând 1700 teren construcţii, Odaia, 
Vânători, 12 E/mp. 0752303423. (005233/
NC-165585)
• Vând 1 ha teren agricol, Galaţi. 
Tel.0236426555, 0730979907. (005282/
NC-165591)
• Teren Bădălan, la şosea, vizavi Zona 
Liberă, negociabil. Telefon 0723337483. 
(002890/NC-165597)
• Vând teren Vânători spre Odaia 
Manolache, 1000 mp, deschidere 26 m, 
stradal, toate utilităţile (gaz, apă etc.), 
35 mii E. 0765140414, 0748340862. 
(003122/NC-165697)

• Vând teren str. Română, 220 mp, 
negociabil. Tel.0740611217. (005613/
NC-165710)
• Vând teren proprietate, Şendreni, 
cartier nou. Tel.0752761382. (005619/
NC-165715)
• Vând 800 mp, Costi, Centru, asfalt, 
utilităţi, 37 E/mp. 0766211156. (003139/
NC-165738)
• Vând 500 mp Arcaşilor, d=20 colţ 
unitate militară, utilităţi, 115 E/mp. 
0740481751. (003152/NC-165754)
• Vând teren DN26. Tel.0747528267, 
0740787827. (005633/NC-165759)
• Vând teren 1000 mp intravilan 
Şendreni şi 10.000 mp vizavi Atlas. 
Telefon: 0740.214089. (02/09/cs/34/
NC-162950)
• Vând lot casă, 19 E/mp. 
0749591526. (004615/NC-162991)
• Vând teren extravilan Vânători, 
3000 mp. 0722424502, 0742297079. 
(005037/NC-164040)

• Vând 10 vetre de casă (33,35x30 
m) zona DN26, Vânători, 8 E/mp 
-35 E/mp, utilităţi. 0752264491. 
(002394/NC-163512)

• Vând 10.000 mp, teren în 
zona DN26, Vânători, 10 E/mp. 
0741561619. (002394/NC-163513)

• Vând teren 2100 mp cu hală 
metalică de 800 mp cu grindă de 
2 tf, magazie, vestiar, gaze, apă, 
canalizare, forţă 380 V. Relaţii 
la tel. 0236468527, 0744517363. 
(0062387/NC-165399)

• Vând 3 ha în Folteşti, negociabil. 
0746385625. (003045/NC-165461)

• Superofertă teren loturi Vânători 
la şosea, utilităţi, 18 E /mp, neg. 
0731137056. (005530/NC-165462)

• Vând 500 sau 1000 mp, Arcaşilor, 
c/c Zimbrului. Tel.0741150625. 
(005555/NC-165541)

• Vând teren 1500 mp, zona Atlas 
cu deschidere la drum judeţean 25 
m, poziţie excelentă, preţ 36 E/mp 
negociabil. 0744567324. (0062396/
NC-165721)

• Cumpăr, arendez teren zona Agrogal. 
Tel. 0740520830. (002351/NC-163409)
• Cumpăr teren intravilan sau extra-
vilan în orice zonă. Tel. 0752090972. 
(02/09/pc/1718/NC-165100)
• CUMPĂR TEREN ARABIL ÎN ORAŞUL 
TG. BUJOR, LA PREŢUL 3000 LEI 
PE HA. RELAŢII LA 0761338299. 
(0062359/NC-165320)

• Vând construcţie nouă 385 mp şi 
teren aferent 5000 mp, deschidere 
la şosea 25 m, puţ forat, zona Atlas. 
0747224142, 0747224141. (0062142/
NC-164422)

• Sp. com., 44 mp, ultracentral, preta-
bil numai cabinet medical, avocatură. 
0745806044, 0236416693. (005414/
NC-159707)
• Vând spaţiu comercial, 110 mp, 
Complex Spicul. 0733730480. (002545/
NC-164045)
• Vând societate cu moară porumb, 
presă ulei în Fârţăneşti, sat Viile. 
Tel.0749123157, 0236467499. (005087/
NC-164138)
• Brăila, vând sau închiriez ap. 2 cam., 
transformat în spaţiu comercial, cu 
deschidere la Calea Galaţi. 0741294204. 
(02/09/ext./67m/NC-164582)
• Brăila închiriez spaţiu birouri cu grup 
sanitar propriu, sup. 120 mp +spaţiu 
de depozitare 60 mp. 0741294204. 
(02/09/ext./67m/NC-164583)
• Brăila închiriez hală industrială 1000 
mp, neamenajată. 0741294204. (02/09/
ext./67m/NC-164584)
• Brăila vând spaţiu comercial, central, 
cu deschidere 11 m, parter, sup- 100 
mp +100 mp subsol (proprietate). 
0741294204. (02/09/ext./67m/NC-
164585)
• Vând/ închiriez spaţiu tip Buzău. 
Tel.0771498750. (005248/NC-164665)
• Vând spaţiu comercial, 250 mp, pi-
zzerie şi alimentară (Platforma Sidex 
la poarta principală). 0742368493. 
(002767/NC-164706)
• Vând brutărie în funcţiune, 700 mil. 
Tel.0740099726. (0062351/NC-164710)
• Vând pizzerie restaurant mobilat. 
Tel.0761551660. (0062349/NC-164742)
• SC vinde hală cu utilităţi în Fileşti, 
400 mp, plus 1600 mp teren aferent, 
preţ 85.000 E cu TVA. 0744502732. 
(0062364/NC-164958)
• SC vinde teren 190 mp, cu hală, 64 
mp. 0755121954. (002880/NC-165079)
• Vând sau închiriez magazin, zona 
cămine Viaduct. Tel.0744526174. 
(005439/NC-165159)
• Siderurgiştilor, stradal, parter,92mp, 
92000Euro, 0744628115, www.cii.ro 
(01/09/td/29/NC-165180)
• Vând fermă 4 hale, 800 mp /buc. 
0747628665. (005497/NC-165357)

• Vând sau închiriez spaţiu comercial, 
93 mp (26,50 mp +66,50 mp, intrări 
separate), strada 1 Decembrie 1918 
nr. 23, Galaţi. Tel. 0728829284. (02/09/
ext./90m/NC-165413)
• Vând avantajos moară porumb 800/
oră, urluitor 3000/ oră, bar cu teren 
aferent 550 mp în comuna Băneasa, 
jud. Galaţi. 0746070506. (005629/NC-
165735)
• Vând hală 1.200 mp, cărămidă, 220 
- 380, apă, gaze, centrală, birouri 
modernizate. Telefon: 0744782949. 
(02/09/cs/40/NC-165744)

• Cumpăr spaţiu comercial amena-
jat, S=60-90 mp, între "Două babe" 
şi Aurel Vlaicu, exclus agenţii. Tel.: 
0236461816 (01/09/mr/14/NC-159618)

• CELE MAI MICI PREŢURI!!!!! &&Operare 
PC(începe la 20.02), Depanare, 
Programare, Administrator Reţea, 
Contabil, Engleză(începe la 21.02), 
Italiană, Spaniolă, Germană, Inspector 
resurse umane(începe la 5.02)&&. 
Plata în rate, certificate avizate. Tel. 
498120, 0752238711, 0723625615, în 
incinta Casei de Cultură a Sindicatelor. 
(01.09/gc02/NC-69028)
•  Cursuri calculatoare  acreditate 
Ministerul Muncii şi Învăţământului 
cu recunoaştere internaţională. 
Elinfo -zona General  0236312656, 
0722926996, www.elinfo.ro. 
(0059261/NC-160637)
• Newinfo Company -Club Alice orga-
nizează cursuri: operator PC, lb. străi-
ne, masaj, reflexoterapie, coafor, frizer, 
manichiură, cosmetică, formator, IPM. 
Tel. 0236437177. (0062040/NC-162219)
• Organizăm cursuri manichiură în 
gel -unghii tehnice (gel) cu posibili-
tate de angajare, salariu 600 -800 E. 
Telefon 0746979222, 0745699337. 
(003767/NC-160362)

• Vând spaţiu comercial şi casă 
de locuit cu afacere sau fără. 
0721243157. (002819/NC-164886)

• Oportunităţi afaceri SC vinde pro-
iect ciupercărie, compus din teren 
5000 mp, construcţie nouă 385 
mp, puţ forat, drum acces, zona 
Atlas. Tel.0747224142, 0747224141. 
(0062244/NC-165625)
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Atenţie! Pentru mare publicitate contactaţi DEPARTAMENTUL PUBLICITATE:
Galaţi, str. Domneascã nr. 68, tel: 0236 460719 e-mail: pub@viata-libera.ro, www.viata-libera.ro VREŢI SĂ VĂ FACEŢI RECLAMĂ? SUNAŢI LA Tel. 460 719, Fax 460 875

Cartele Pre Pay: 
Orange, Vodafone, 
Romtelecom la cele 
mai bune preţuri, 
prin cea mai mare 
reţea de difuzare din 
Galaţi 

Împreună

pentru 

comunicare
Cartele telefonice: 10 RON

Cartele telefonice: 15 RON

preţuri valabile în reţeaua de 

difuzare a ziarului Viaţa liberă

PROGRAM  MICA  PUBLICITATE
 ZILNIC 800-1700

	 SÂMBĂTĂ	 800-1200

	 DUMINICĂ	 830-1230

imPortant!

Nou-născuţi 
                                              19.02.2009

Munteanu Ştefan Alexandru1. 
Negoiţă Lucian Gabriel2. 
Tabac Florin Andrei3. 
Chiţu Maria Teodora4. 
Alexa Andreea Alexandra5. 
Istrate Georgiana Ionela6. 
Frunză Elena7. 
Popovici Mara Sofia8. 
Roşu Alexandru George9. 
Baduleţ Valentina10. 

Oferte de
Serviciu Melcret – AT 

Leader national in domeniul proiectarii si executiei de 
pereti cortina, tamplarie din aluminiu si pvc, placari 
arhitecturale cu bond, geam termopan, prelucrari sticla, 
securizare sticla, angajeaza personal tehnic cu 
urmatoarele calificari: 

1.Ingineri, Ingineri Constructori, Arhitect.
Cerinte:

- Studii tehnice de specialitate; 
- Cunostinte in utilizarea soft-urilor CAD 

specializate pe proiectare; 

2.Administrator de retea:
Cerinte:

- Studii de specialitate; 
- Experienta in domeniu; 

3. Muncitori calificati:
- studii medii tehnice (liceu sau scoala profesionala); 

CV-urile se vor prezenta la sediul societatii: 
Adresa: str. Tecuci, nr. 159 tel: 0236/460051, 
Fax: 0236/418599 
E – mail: office@melcretat.ro

www.melcretat.ro

angajează

CV‑urile se pot trimite la
 tel./fax  0236461611 

e‑mail: becon_instal@yahoo.com 
sau la punctul de lucru
 din str. G. Ventura nr. 2
 (în incinta COMAT‑ului).

Relaţii la tel. 0744158415. 

Se oferă salariu atractiv 
şi bonuri de masă.

VÂNZĂTOARE/VÂNZĂTOR 
pentru magazin instalaţii 

termice şi sanitare, 
cu experienţă în domeniu;

Anunţ concurs
Primăria municipiului Galaţi anunţă concurs, conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru: 

postul vacant:   şef serviciu
Condiţii specifice:
- studii superioare;
- vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani.

Concursul va avea loc în data de 23.03.2009, ora 12,00 - proba scrisă, la  sediul din str. 
Domnească nr. 38.  Interviul – 25.03.2009, ora 14,00.
Dosarele de concurs se depun la sediul din str. Domnească nr. 38 până pe data de 
11.03.2009.
Relaţii suplimentare la tel. 0236307713, 0236307725, sediul din  str. Domnească nr. 38. 

Anunţ concurs
Primăria municipiului Galaţi anunţă concurs, conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru: 

postul vacant:  director executiv adjunct
Condiţii specifice: 
- studii superioare economice;
- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Concursul va avea loc în data de 23.03.2009, ora 10,00 - proba scrisă, la  sediul din str. 
Domnească nr. 38.  Interviul – 25.03.2009, ora 12,00.
Dosarele de concurs se depun la sediul din str. Domnească nr. 38 până pe data de 
11.03.2009.
Relaţii suplimentare la tel. 0236307713, 0236307725, sediul din  str. Domnească nr. 38. 

• Videochat legal angajează 
modele, minim 18 ani, salariu 

1000-1500 E lunar, 
seriozitate. 0749385947. 

(0062019/NC-161967)

Felicitãri

Matrimoniale

Cereri de
Serviciu

• Videochat legal, condiţii deose-
bite, câştiguri 1000-1500$/luna. 
0747098523, 0730533331. (0059442/
NC-5110)
• Angajăm sudori, lăcătuşi, maiştri na-
vali, urgent. 0742432454 între orele 
10,00-17,00. (0059373/NC-155450)
• SC Carroponte SRL angajează zidari, 
dulgheri, fierari în condiţii avantajoa-
se. 0756082990. (0059260/NC-160376)
• Angajez vânzătoare pentru florărie. 
Tel. 0755110285. (004004/NC-160941)
• Angajăm muncitori necalificaţi şi 
inginer tehnolog cu specializare 
HACCP pentru secţia de fursecuri 
Vădeni -Brăila. Oferim masă şi trans-
port gratuite. Relaţii tel. 0239611472, 
0788391585. (01/09/ext/119m/NC-
161533)
• Câştigaţi 1200-2000 $ lunar muncind 
la domiciliu. Angajăm colaboratori 
din toată ţara! Domenii: confecţionaţi 
plicuri, pungi cadouri, completaţi for-
mulare, înşiraţi mărgele, coaseţi scu-
tece etc. Informaţii gratuite. Trimiteţi 
plic timbrat autoadresat la OP 61 -CP 
145, Bucureşti. (01/09/ext./50m/NC-
161665)
• Salon de masaj angajează cu/ fără 
experienţă, condiţii avantajoase, cali-
ficare în domeniu şi carte de muncă. 
0729076181. (0062014/NC-161909)
• Videochat legal angajează modele, 
minim 18 ani, salariu 1000-1500 E lu-
nar, seriozitate. 0749385947. (0062019/
NC-161967)
• Angajez vânzătoare chioşc central. 
0745622927. (0059494/NC-162173)
• Societate comercială din Mangalia 
cu activităţi în domeniul construcţii-
lor angajează următoarele categorii 
de muncitori: dulgheri cu experien-
ţă, zidari cu experienţă. Asigurăm 
transport şi cazare. Tel.0752311159. 
(0062103/NC-162460)
• Societate comercială cu lucrări în 
şantierul DMHI Mangalia angajează 
în condiţii avantajoase următoarele 
categorii de muncitori: electricieni na-
vali, sudori CO2, lăcătuşi navali, vop-
sitori -sablatori. Asigurăm transport 
şi cazare. Tel.0752311153. (0062103/
NC-162462)
• Angajez vânzătoare florărie. 
0741702127. (004594/NC-162806)
• Salon masaj angajează personal cu/ 
fără experienţă. 0756536092. (004613/
NC-162998)
• Angajăm animatoare pentru club, 
oferim cazare. 0765754892 sau 
0745120012. (02/09/ext/37m/NC-
163388)
• Caut personal muncă Italia (cules 
căpşune). 0743302931. (002410/NC-
163605)
• Locaţie nouă angajează ospătari. 
Relaţii la 0748463314. (02/09/gc/02/
NC-163680)
• Societate construcţii angajează zidari. 
Rel. tel. 0724554462, fax 0236316239. 
(0062169/NC-163810)
• Şcolarizare pentru angajare refle-
xoterapie/ masaj, indiferent vârstă. 
0722196463. (0062301/NC-163812)
• Societate comercială angajează 
sudor, lăcătuş, instalator sanitar şi 
electrician cu cunoştinţe în automa-
tizare, în condiţii legale. CV-uri la nr. 
de fax 0236334101. (02/09/bc/22/NC-
163994)
• Angajăm vânzătoare magazin ali-
mentar. 0745612458, 0752096600. 
(002539/NC-164032)
• SC angajează ag. vânzări, experi-
enţă min. 2 ani. Tel. 0720300351, fax 
0236313080. (0062176/NC-164055)
• Societate comercială angajează func-
ţionar gestiune stocuri. Cerinţe: studii 
superioare, utilizare calculator, experi-
enţa în domeniul turismului constituie 
un avantaj, permis auto. CV la e-mail: 
restaurant_englezesc@yahoo.com. 
0728878477. (0062177/NC-164069)
• Angajăm şofer distribuţie produse 
panificaţie şi patiserie. C.V.-urile se 
depun pe mail la resurse.umane@cu-
kys.ro sau pe fax 0236449955. (02/09/
cs/20/NC-164143)
• Firmă de proiectare angajează 
ingineri constructori proiectanţi. 
Trimiteţi CV şi scrisoare de intenţie la 
smart_project2007@yahoo.com sau 
fax 0236/481663. Relaţii la telefon 
0723369249. (02/09/cs/38/NC-164202)
• Caut arhitect cu drept de semnătu-
ră pentru angajare sau colaborare. 
Trimiteţi CV şi scrisoare de intenţie la 
smart_project2007@yahoo.com sau 
fax 0236/481663. Relaţii la telefon 
0723369249. (02/09/cs/38/NC-164203)
• Bar Klau's Cafe angajează barmaniţe 
-ospătăriţe. Tel. 0741053500. (0062327/
NC-164218)
• Angajăm cusătoare experienţă 
min. 3 ani, maşină cusut industrială. 
0236321724. (0062328/NC-164233)
• Firmă angajează şef atelier proiecta-
re arhitectură şi construcţii. Trimiteţi 
CV şi scrisoare de intenţie la smart_
project2003@yahoo.com. Relaţii la tel. 
0723369249. (02/09/cs/38/NC-164386)
•  DANIEL DISTRIBUŢIE  angajează  
AGENT VÂNZĂRI  cu experienţă. CV 
la e-mail: angajari@danieldistributie.
ro (0062194/NC-164453)
• Casino angajează operatoare jocuri 
electronice cu sau fără experienţă, 
şefă sală cu experienţă, salariu atrac-
tiv. Tel. 0720114450, 0741182403. 
(02/09/bc/28/NC-164503)
• Selectăm unit manager şi consul-
tanţi financiari (cu şi fără experienţă), 
venituri 400 -800 E/lună. 0722988420, 
0746226857. (002870/NC-165023)

• SC angajează şofer, cu experienţă, ca-
tegoria D, cu atestat pentru transport 
persoane în regim de cursă convenţie. 
Persoanele interesate pot obţine rela-
ţii la telefon 0729881706 sau pot tri-
mite CV la fax 0236449000. (0062190/
NC-164515)
• Angajez vânzătoare magazin şi 
om de curte (grădină). 0726168368. 
(001766/NC-164658)
• Angajez cocători covrigi 50 lei la 8 
ore. Tel. 0740080004. (0062351/NC-
164663)
• Companie multinaţională, lider 
mondial în servicii bancare şi pensii 
private, recrutează consultanţi, studii 
minim medii, fără limită de vârstă, sa-
larizare occidentală. Tel. 0751203500. 
(005285/NC-164700)
• Inovator Media angajează reprezen-
tanţi vânzări. CV la inovatormedia@
gmail.com. (02/09/gc/17/NC-164713)
• Rest. King angajează ospătari. 
Selecţia miercuri, 18 febr., ora 11,00, 
joi şi vineri, ora 11,00. (0062204/NC-
164723)
• Gelateria Latino angajează 
ospătari(iţe) cu/ fără experienţă. 
Interviul zilnic între orele 15,00-17,00, 
la sediul societăţii cu CV. Relaţii supli-
mentare la tel. 0743169156. (0062208/
NC-164724)
• Taxi GT angajează şoferi cu atestat. 
Rel. tel. 0236472122. (0062206/NC-
164732)
• Angajăm tehnician antiefracţie. Tel. 
0236471740, e-mail: pază_red@yahoo.
com. (0062353/NC-164735)
• Căutăm persoană care vorbeşte 
fluent engleza pentru a lucra, ca in-
ternă, la o familie, în Belgia (conver-
saţie cu copiii +menaj). Relaţii la tel. 
0743294932. (002800/NC-164779)
• Coafor angajează: frizer, coafeză, 
cosmeticiană. Oferim carte de muncă, 
salariu fix sau procent. 0766655192, 
0766593621. (0062356/NC-164785)
• SC angajează: sudori electric, su-
dori autogen, lăcătuşi confecţii me-
talice, zidari, şamotori. Relaţii la tel. 
0752290834 sau 0336426604 (între 
orele 14,00-16,00). (0062360/NC-
164786)
• Societate comercială angajează 
cofetar cu experienţă. Detalii la tel. 
0745414747. (005350/NC-164911)
• Pizza-Parc angajează ajutor bu-
cătar, barman, spălător-vase. Rel. 
la 0740244395 după ora 10. (02/09/
gc/11/NC-164961)
• Societate comercială angajează vân-
zători staţie distribuţie carburanţi. 
Relaţii la 0236410233. (0062366/NC-
165007)
• Angajăm barmani, bucătari cu ex-
perienţă. Tel. 0754526023. (002858/
NC-165008)
• Firmă angajăm zugravi, faianţari, 
termoizolatori, alpinişti utilitari, in-
stalatori. Tel. 0788639618. (0062367/
NC-165018)
• Societate de video chat angajează 
personal cu vârsta de peste 18 ani în 
condiţii de salarizare şi discreţie exce-
lente. Tel. 0762874466 sau la adresa de 
email video_magic200@yahoo.com. 
(005385/NC-165021)
• Societate angajează necalificaţi în 
construcţii perioadă determinată, 700 
lei. 0732401293. (002879/NC-165031)
• Angajez medic stomatolog. Tel. 
0236491061 între 13,00-19,00. (002891/
NC-165054)
• Angajez coafeze, frizeriţe cu ex-
perienţă, salarizare atractivă. Tel. 
0747823067. (005391/NC-165055)
• Angajez muncitori cu şi fără experi-
enţă tâmplărie Al şi PVC. 0722519653, 
0722898563. (0062370/NC-165057)
• Angajăm agenţi pentru pază, sala-
riu atractiv. Relaţii tel. 0756090888. 
(0062371/NC-165059)
• Societate angajează montatori tâm-
plărie PVC şi aluminiu. Relaţii la tel. 
0744770413 sau la magazin Micro 
19, str. Oţelarilor nr. 36, bl. P1, parter. 
(02/09/gc/19/NC-165092)
• Service auto angajează mecanici ti-
nichigii, vopsitori cu experienţă. Tel. 
0744627786. (002916/NC-165129)
• Angajez două coafeze. 0740886420. 
(005420/NC-165130)
• Contracte muncă Italia, stagiunea 
iarnă /vară, 650-1500 euro, persoane 
ordonate cu experienţă. www.europu-
blic-job.ro, 0747661527, 0729772702, 
0268474435. (02/09/ext/22m/NC-
165167)
• Companie multinaţională selectează 
manager şi consultanţi. Venit fix +bo-
nusuri. Informaţii la tel. 0720469122, 
email aggalati@eureko.ro. (005450/
NC-165201)
• Angajăm bucătăreasă şi ajutor bucă-
tăreasă cu calificare, preselecţia astăzi, 
ora 14,00, Bariera Traian, str. Tunelului 
nr. 1, vizavi de Spitalul Nr. 3, restaurant 
Janine Janmari. (005451/NC-165210)

• SC angajează muncitori calificaţi şi 
necalificaţi pentru vopsitorie la şan-
tierul naval Tulcea. Tel. 0747056060. 
(0062377/NC-165228)
• Angajez şoferi camion şi vânzător 
magazin. 0729290920. (002966/NC-
165300)
• Caut menajere, ospătari, bucătari, ne-
calificaţi construcţii, agricultură, pen-
tru muncă Belgia, Olanda. Transport 
asigurat. 0764930212. (002984/NC-
165323)
• Societate construcţii Braşov angajea-
ză: zugravi, faianţari, rigipsari. Relaţii 
la tel: 0744542125. (02/09/mr/16/NC-
165325)
• Caut şofer pe Dacia Papuc. Tel. 
0749804413. (002992/NC-165352)
• Angajez pizzar cu sau fără experien-
ţă. 0722356527. (005515/NC-165389)
• SC angajează maistru constructor 
cu experienţă. Trimiteţi CV la tel./ fax 
0236448880 sau mail romsit78@ya-
hoo.com. (0062236/NC-165390)
• Angajez vânzătoare chioşc, vân-
zări îmbrăcăminte. Tel. 0742889393. 
(003013/NC-165393)
• Angajez gestionar depozit Galaţi 
peturi noi şi preforme, urgent. 
0720387965 dna Stanciu. (003016/NC-
165398)
• Fabrică angajează consilier vânzări 
tâmplărie PVC, Al, pereţi cortină, nu-
mai cu experienţă, salarizare moti-
vantă: officednmadm@yahoo.com. 
(005519/NC-165445)
• Angajez optician 1/2 normă. Program 
flexibil. Relaţii la telefon: 0730004071. 
(02/09/cs/50/NC-165496)
• SC angajează tehnician/ veterinar, cu 
experienţă, pt. punct de lucru comu-
na Frumuşiţa. CV-urile se pot trimite la 
e-mail, agrodunarea@gmail.com, fax 
0236472858. (02/09/gc/23/NC-165551)
• Animatoare cu contract la club -ca-
baret, în Grecia. Condiţii avantajoase, 
plecări imediate, transport gratuit. 
0752604615. (003072/NC-165555)
• Angajez frizeri, cu experienţă, sa-
larizare atractivă. Tel. 0744915512. 
(005591/NC-165586)
• Societate angajează conducători 
auto taxi pe dispecerat Samatax. Tel. 
0742130033. (003093/NC-165588)
• Angajez vânzătoare consignaţie 
Micro 21. 0723533436, 0770625231. 
(003098/NC-165590)
• Angajăm barmaniţe, ospătăriţe. 
0747608304, 0788688001. (003117/NC-
165592)
• Angajez vânzătoare chioşc cu şi fără 
experienţă, fără limită de vârstă, pro-
gram non-stop. 0768764276. (003111/
NC-165655)
• SC Total Construct angajează agent 
comercial pentru vânzarea business 
to business. Rel. la tel. 0722218943, 
e-mail, total.construct@yahoo.com 
(0062453/NC-165657)
• Primăria comunei Suceveni orga-
nizează concurs în vederea ocupării 
postului de consilier cu studii eco-
nomice, concurs care va avea loc în 
data de 11.03.2009, ora 10,00, la sediul 
Primăriei comunei Suceveni. Condiţie 
suplimentară vechime în domeniu 
min. 2 ani. Dosarele se depun până la 
data de 9.03.2009, ora 12,00. Relaţii su-
plimentare la tel. 0730150733. (02/09/
ext./101m/NC-165672)
• Primăria comunei Suceveni orga-
nizează concurs în vederea ocupării 
postului de consilier juridic, concurs 
care va avea loc în data de 12.03.2009, 
ora 10,00, la sediul Primăriei comunei 
Suceveni. Dosarele se depun până la 
data de 9.03.2009, ora 12,00. Relaţii su-
plimentare la tel. 0730150733. (02/09/
ext./101m/NC-165673)
• SC Agro Union Invest SRL angajea-
ză  fochist. Relaţii la tel. 0236460677 
sau la sediu str. Ana Ipătescu nr. 12. 
(0062394/NC-165691)

• Angajăm muncitor pentru grădină, 
curte şi îngrijit păsări, normă întreagă. 
Relaţii str. Dr. A. Carnabel nr. 34, luni, 
23 februarie, ora 16,00. (0062455/NC-
165694)
• Înscriem reprezentanţi Avon. 
Cadouri. 0726293076, 0766732930, 
0740596506. (005624/NC-165734)
• Angajez vânzătoare. 0749157872. 
(005631/NC-165737)
• Angajez vânzătoare tarabă Piaţa 
Micro 19. 0747117393. (003148/NC-
165749)
• Christian Company angajează eco-
nomist cu experienţă producţie şi 
distribuţie. 0747205205. (003151/NC-
165757)
• Societate angajează şoferi taxi, 
permis min. 2 ani, vârsta min. 21 ani. 
Telefon 0745160375. (005635/NC-
165760)
• AUTOSERVICE BROCA & CO 
ANGAJEAZĂ JURIST(Ă) CU EXPERIENŢĂ 
ŞI POSESOARE DE PERMIS AUTO. 
AŞTEPTĂM CV PE MAIL brocaservice@
yahoo.com. (02/09/cs/54/NC-165794)
• SRL angajează medic stomatolog. 
0728229242. (002525/NC-163964)
• Angajăm vânzătoare magazin pa-
tiserie, salariu 800 lei, carte mun-
că. Tel. 0742070766. (0062201/NC-
164687)
• Angajăm vânzători scule şi ac-
cesorii, Piaţa Centrală, Tecuci 57. 
0236460759. (005243/NC-164716)
• Oferim afacere la cheie pen-
tru disponibilizaţi ArcelorMittal. 
Tel. 0236470198, 0745162034, 
0724518918. (0062202/NC-164722)
• Cabinet stomatologic angajea-
ză asistentă medicală generalis-
tă, experienţa nu este obligato-
rie, salariu motivant, program 8 
ore. 0723697878, 0762005503. 
(0062369/NC-165026)
• SC angajează montatori ţiglă 
metalică cu şi fără experienţă. 
0748107478. (002875/NC-165028)
• SC angajează şoferi profesionişti, 
servanţi pompieri, necalificaţi, sa-
larizare deosebită. Relaţii la tel. 
0236448490. (02/09/ext/83m/NC-
165093)
• Angajăm traducător limba italia-
nă- spaniolă. CV la tel. 0236469174, 
traduceri_ro@yahoo.com. (002961/
NC-165299)
• Angajez menajeră îngrijire bă-
trână aflată la pat. Rog seriozitate. 
0744703558. (002976/NC-165303)
• Societate comercială din Delta 
Dunării angajează zidar, rigipsar, 
dulgher, tâmplar, mecanic întreţi-
nere pensiune, personal necalificat 
în vederea calificării în meseria de 
conducător bărci agrement şi ghid 
turistic. 0733049902, 0733049900, 
0733049912. (003038/NC-165438)
• Societate comercială angajea-
ză urgent inginer/ maistru con-
strucţii civile. Tel. 0236468860, 
0742496742. (005556/NC-165558)
• SC Ionys DG angajează zidari. 
0788344247 sau Omnia, str. Traian 
nr. 69, cam. 316. (006097/NC-
165589)

• SC Helios angajează farmacişti 
şi asistenţi de farmacie. Relaţii tel. 
0744359092. (0059371/NC-160306)

• SC din Şendreni angajează agenţi 
vânzări pentru utilaje agricole şi 
anvelope pentru formare reţea 
distribuţie pe toată ţara. Salariu 
atractiv+maşină de serviciu şi tele-
fon. Relaţii la tel 0755.026.800 sau 
tel/fax 0236.826.800 (02/09/td/15/
NC-161031)

• First Bike angajează mecanici cu 
experienţă pentru atelier reparaţii 
motoscutere şi mopede, salariu 
fix plus comision motivant. Tel. 
0720100760. (0062026/NC-162010)

• Reţea de magazine, motociclete şi 
motoscutere angajează în condiţii 
avantajoase vânzători pentru ma-
gazinele din Galaţi, salariu atrac-
tiv plus comision motivant de 3% 
din vânzări. Telefon 0720100760. 
(0062026/NC-162015)

• SC angajează inginer agro-
nom, punct de lucru Brateş -Prut 
-Frumuşiţa, jud. Galaţi. CV-uri se 
pot trimite la fax 0236472858, 
e-mail: agrodunarea@gmail.com. 
(02/09/gc/15/NC-164542)

• SC angajează agent pentru des-
facere (livrare) produse de morărit 
(făină albă). 0753748455. (0062380/
NC-165375)

• SC angajează cocător covrigi. Tel. 
0744770701. (0062244/NC-165560)

• Societate comercială angajează 
laborant în domeniul panificaţiei. 
Persoanele interesate pot trimite 
CV la fax 0236449000 sau la adresa 
de e-mail: office@paneurogal.ro 
(0062399/NC-165741)

• Firma Zeppter caută colaboratori 
dinamici pentru postul de agent 
vânzări -manageri. 0749225931. 
(003147/NC-165750)

• Christian Company angajează 
confecţionere textile, cu expe-
rienţă. 0747205205. (003151/NC-
165755)

• Societa italiana ricerca ur-
gentemente impiegati per la-
voro in ufficio per la sede di 
Galati. Inviare CV all´indirizzo 
mail segreteriacronos@gmail.
com oppure al numero di fax 
0251410002. Per informazioni 
0762949085. (01/09/ext./74m/
NC-160248)

• Magazin alimentar situat în 
Piaţa Centrală angajează vânză-
toare şi măcelari cu experienţă. 
Tel: 0236.471.036. (02/09/td/15/
NC-164258)

• RESTAURANTUL CHINEZESC, DE 
LA PARTERUL CASEI DE MODĂ, 
ANGAJEAZĂ BUCĂTARI, OSPĂTARI, 
SALARII 200-400 EURO PE LUNĂ. 
PENTRU OSPĂTARI CUNOAŞTEREA 
LIMBII ENGLEZE CONSTITUIE 
AVANTAJ. CV-URILE SE DEPUN 
ZILNIC ÎNTRE ORELE 11,00-12,00, LA 
SEDIU. (0062182/NC-164232)

• SC ANGHEL NG SRL-Şendreni anga-
jează paznic noapte pentru depozit 
fier vechi şi carburanţi, program 
o noapte da una nu, salariul net 
500lei, transport asigurat. Relaţii te-
lefon: 0236/826.536, 0236/826.888 
sau la sediul firmei. (02/09/td/20/
NC-165456)

•  BELLA CASA  angajează  CONSILIER 
VÂNZĂRI. Cerinţe: abilităţi de comu-
nicare; capacitate de lucru în echipă; 
cunoştinţe operare PC; experienţă în 
vânzări minim 1 an; ritm de lucru sus-
ţinut. Oferim: salarizare atractivă; po-
sibilitatea de promovare. Persoanele 
interesate pot lua relaţii sau trimite 
CV la nr. de el/fax: 0236-417663 sau 
e-mail: office@bella-casa.eu (02/09/
td/23/NC-165493)

• Restaurant angajează barman 
-ospătar, posesor de permis de 
conducere, cu experienţă. Relaţii 
la tel. 0723184704, 0751200315, 
0236413168. (02/09/bc/18/NC-
165743)

• Doamnă 42 ani îngrijesc copil sau 
menaj uşor. Tel. 0746796732. (005139/
NC-164483)
• Posesor B,C,E solicit angajare, rog 
seriozitate. 0740292367. (002660/NC-
164517)
• Îngrijim persoană(e) în vârstă. Tel. 
0720484645. (003022/NC-165407)
• Tânără -contabilitate primară, ope-
rare PC, seriozitate. 0766582723. 
(003021/NC-165410)
• Instalator în cupru P.P.R. gaze îmi ofer 
serviciile. Tel. 0748691969. (003048/
NC-165492)

• "La mulţi ani!", sănătate şi multe 
realizări pentru Ionel Enache. Soţia, 
Ruxăndica, nepoţii şi copiii. (005573/
NC-165570)

• Astăzi un boboc de tran-
dafir parfumat îşi desface a 
doua petală. Îi dorim prinţe-
sei noastre Ştefan Andreea-
Monica multă sănătate, co-
pilărie fericită şi un călduros 
“La mulţi ani!”. Mămica, tă-
ticul, mamaia şi bunicul Ilie. 
(vl/NC-165670)

• La împlinirea a doi anişori urăm 
finuţei noastre Ciupitu Amalia 

-Diana “La mulţi ani!”, sănătate, 
copilărie fericită şi mult noroc. 

Nănuţii Daniel 
şi Paula Alecu. 

(00559/NC-165573)

• SC.RALCO matrimoniale. 415902 
după 16,00. 0741715321 (0021906/NC-
21076)
• Titrată doresc cunoştinţă/ căsătorie 
domn foarte serios, studii universitare, 
52-60 ani, peste 1,80 m. 0728703718. 
(01/09/ext./17m/NC-156628)
• Tânără drăguţă ofer companie. Tel. 
0752631255. (002935/NC-165173)
• 39 doresc tânără pentru prietenie. 
Tel. 0764890165. (005466/NC-165316)
• Bărbaţi italieni, serioşi, doresc să 
cunoască doamne 27-45 ani, dră-
guţe pentru prietenii şi căsătorii. 
00393349979119, fabiozuluking@ya-
hoo.it (002965/NC-165317)
• 68 ani doresc doamnă vârstă apropi-
ată. 0236445990. (003037/NC-165612)
• Discret, căprui, 38 caut amantă 
tânără, nematerialistă, dulce. SMS 
0724475169. (005558/NC-165614)
• Tânără drăguţă ofer companie. 
0756518322. (003132/NC-165711)
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Prestãri
Servicii

Diverse
Licitaþii

Vânzãri
Electronice

Diverse
Prezicătoare

• REPARAŢII  FRIGIDERE, 
CONGELATOARE, MAŞINI 

SPĂLAT AUTOMATE, 
DOMICILIUL CLIENTULUI, 

GARANŢIE. 496406, 
0722421075, 0741984870. 

(001962/NC‑391)

SPARG BETON.EXECUT GAURI 
HOTA.MONTEZ MASINI DE 
SPALAT SI ACCESORII CASNICE SI 
SANITARE.DECOPERTEZ GRESIE SI 
FAIANTA.0742286810 (SMS/19-02-
2009 11:30:09)
• Filmări video, DVD, muzică nunţi (DJ), 
fotografii. 0744533119, www.nentory.
ro. (005329/NC-437)
• Decoraţiuni baloane cu heliu, huse 
scaune. 0744533119, www.nentory.ro 
(005329/NC-439)
•  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. 
(01/09/BC/18/NC-1121)
• Taxi Galaţi-Otopeni, toate direcţiile. 
0723921304,0745566283 (005419/NC-
2719)
• Amenajări spaţii comerciale, bal-
coane, apartamente, zugrăveli, ta-
vane casetate, pereţi rigips, gresie. 
0742111307. (0062110/NC-3330)
• Parchetar serios raşchetez, mon-
tez, maşini cu aspiraţie. 0744426058. 
(0059401/NC-19678)
• Echipă parchetari! Recondiţionare, 
montaj, maşini cu aspiraţie, lacuri 
profesionale. 0742676600. (0059401/
NC-19680)
• Decupaje, demolări pereţi, +trans-
port moloz, programări. 0742111307. 
(0062110/NC-80118)
• Cameraman cu experienţă, absol-
vent facultate regie-film, filmez nunţi. 
0723239187. (0062211/NC-85129)
• Spălătoria Spiridon specializată 
covoare, spălat (6), surfilat (5) trans‑
port gratuit. Tel. 464104, 0741421697. 
(0059207/NC-85561)
• Rate!!! Tâmplărie aluminiu, PVC, ca-
litate. 312151, 0722437530. (01/09/
bc/23/NC-88684)
• Electrician autorizat execuţii, repa-
raţii, dosare "Electrica". 0741114619. 
(002907/NC-90050)
• Electrician autorizat - execuţii, re-
paraţii, proiecte "Electrica", automa-
tizări porţi, interfoane. 0726534069. 
(002907/NC-90102)
• Montez centrale termice, instala-
ţii sanitare, reparaţii. 0742427125, 
0724557590. (003755/NC-134564)
• Electrician autorizat la dispoziţia 
dumneavoastră. 0751165981. (002315/
NC-137820)
• Jaluzele, rulouri exterioare, consul-
tanţă gratuită, montaj profesional. 
0236436785, 0722248732, 0741793039. 
(0057314/NC-150545)
•  Filmări fotografii  nunţi, bote-
zuri. Experienţă, calitate deosebită. 
0744554184. (003763/NC-152765)

• Repar televizoare la domiciliul 
clientului, garanţie. 0746983030, 
0236320318. (0059112/NC-158018)
•  Livrez la domiciliu nisip, balast, 
materiale de construcţii. Transport 
3,5‑ 4 tone, 0741568633. (02/09/
cs/51/NC-158440)
• Echipă cu experienţă (antialcoolici) 
execută zugrăveli, rigips, faianţări, 
şape, tencuieli,izolaţii polistiren,inst. 
sanitare, apartamente, case la cheie. 
0740536715. (005260/NC-158992)
• Execut puţuri forate până 60 în metri. 
0747684459. (003399/NC-159243)
• Rulouri, toate tipurile, jaluzele, toa-
te tipurile şi reparăm. 0745504743, 
0751470630. (001130/NC-159724)
• Montăm, raşchetăm, recondiţio-
năm parchet clasic, maşini profesio-
nale cu aspiraţie Italia. 0744694623, 
0771498928. (001199/NC-159938)
• Transport marfă 10000 /km. Tel. 
0745900592. (004135/NC-161482)
• Firmă autorizată întocmeşte eviden-
ţă contabilă, declaraţii consultanţă 
fiscală, fişe fiscale, bilanţ. 0741074470, 
0724594167, 0236435970. (0059200/
NC-161484)
•  Filmări video, clip artistic nuntă,  ar‑
tistic  şi  atractiv. Telefon 0745699337. 
(004409/NC-162148)
• Muzică nunţi, formaţie +DJ. 
0236433117, 0746254831. (001960/NC-
162250)
• Expert contabil întocmesc eviden-
ţe contabile, preţ superavantajos. 
Telefon 0770693373. (004150/NC-
162270)
• Transport marfă intern şi interna-
ţional, Sprinter 2 t, 17 mc, non-stop. 
0754416282. (0062038/NC-162323)
• Transport rapid marfă intern şi in-
ternaţional, 2 t. 0744825015. (001986/
NC-162368)
• Evidenţă contabilă completă, preţ 
avantajos. 0754044923. (001987/NC-
162377)
• Parchetar raşchetez, montez, lăcu-
iesc, scule profesionale. 0745636418. 
(0062067/NC-162557)
• Filmări video -DVD, fotografii, muzică 
DJ. 0744657441. (002035/NC-162597)
• Execut, repar, modific mobilă, uşi, 
ferestre. 0740852292. (004509/NC-
162598)
• Montăm, şlefuim, recondiţionăm 
parchet lemn masiv, utilaje profe-
sionale Kunzle&Tasin. 0742703584, 
0724871337. (0062066/NC-162639)
• SC Crislov Construct execută case, 
vile, mansarde la cheie, roşu, fun-
daţii, şape, amenajări interioare. 
0742536074, 0761304395. (0062082/
NC-162829)
• Persoane autorizate execută lucrări 
de zugrăveli, reparaţii instalaţii sani-
tare şi electrice. 0744139048. (002286/
NC-163264)
• Blessed Design totul pentru casa 
ta, proiectare -cheie, inclus instalaţii 
electrice, termice, sanitare, calitate 
la preţ bun. 0741582972, 0762613775. 
(0062128/NC-163269)
• SC execută tâmplărie aluminiu şi PVC, 
rulouri exterioare, preţuri avantajose. 
0751036762. (0062152/NC-163275)
• Termopane preţuri minime pen-
tru extrasezon, gratuit plase ţânţari. 
0236417280, 0744421650. (0062151/
NC-163276)
• SC execută lucrări de termoizolaţie. 
0745610910. (002337/NC-163373)
• Fabrică mobilă execută mobilier la 
comandă. 0744517209. (004891/NC-
163586)
• Executăm la cele mai mici preţuri 
construcţii case, placări rigips, zugră-
veli. Telefon 0763836108. (004896/
NC-163600)

• Intermedia efectuează lucrări de ter-
moizolaţie exterioară, hidroizolaţii cu 
membrană termosudabilă Italia, aco-
perişuri case cu ţiglă metalică Belgia, 
hale industriale, amenajări interioare. 
Tel.0748249810, 0236498615. (02/09/
bc/19/NC-163701)
• Executăm apartamente, instalaţii sa-
nitare şi termice. 0747635818. (004988/
NC-163850)
• Echipă de profesionişti execută con-
strucţii vile, case, amenajări interioa-
re şi exterioare, hidroizolaţii, placări 
polistiren, rigips, calitate la preţuri 
rezonabile. 0756983606. (002592/NC-
164204)
• Echipă, rapid şi ieftin, gleturi, gresie, 
faianţă, rigips, la cheie. 0727998370. 
(002594/NC-164206)
• Furgon execut transport pe buzu-
narul tău. 0727998370. (002599/NC-
164207)
• Montăm lambriu, parchet, rigips. Tel. 
0766331448. (002650/NC-164324)
• Demolări, decupări ziduri, găuri hotă, 
scos gresie, faianţă, rapid. 0756780318, 
0723434777. (004759/NC-164487)
• Curse interne BMW, seria 7, Otopeni. 
0740873715. (005086/NC-164490)
• Executăm monumente funerare, preţ 
avantajos. 0742703347, 0236449402. 
(005171/NC-164512)
• Executăm orice tip de acoperiş, dul-
gherie, lindab, hidroizolaţii la blocuri, 
ieftin, rapid. 0744498973. (002675/NC-
164524)
•  Reparaţii frigidere, congelatoare,  
maşini automate  spălat. Garanţie. 
0741523857, 0236334137. (002717/NC-
164557)
• Executăm faianţă, rigips, zidărie, lam-
briu, zugrăveli. 0751465980. (002706/
NC-164577)
• Spargem, decupăm beton, zugră-
veli, faianţă, rigips, instalaţii electrice, 
sanitare etc. 0742036387. (002703/NC-
164578)
• Montez instalaţii sanitare, calorifere, 
maşini de spălat. 0744599515. (002763/
NC-164638)
• Rapid şi avantajos, izolaţii cu polisti-
ren, amenajări interioare. 0740019962. 
(002725/NC-164679)
• Execut puţuri forate, denisipări. 
Tel.0740737139. (002737/NC-164683)
• Echipă cu experienţă executăm ame-
najări interioare cu CD de prezentare. 
0766326730, 0770625759. (002744/
NC-164686)
• Execut lucrări: gresie, faianţă, rigips, 
glet, zugrăveli, experienţă în afară. 
Telefon 0746749489. (002747/NC-
164689)
• Bilanţuri ONG, supervizez evidenţă 
contabilă. Tel.0744388741. (002758/
NC-164704)
• Tâmplărie aluminiu şi PVC, rate cu 
buletinul. 0748164401. (0062203/NC-
164744)
•  Reparăm maşini spălat  la domi-
ciliu, garanţie. 0740482562. (005292/
NC-164745)
• Execut gleturi, zugrăveli, rigips, 
suntem muncitoare. 0749992714. 
(005309/NC-164755)
• Lucrări agricole cu utilaje străine, 
performante. 0744570588. (005306/
NC-164756)
• Rigipsar profesionist. 0748775564. 
(005347/NC-164896)
• Firmă vinde şi montează pavaj, de 
asemenea execută şi lucrări de con-
strucţie. Tel.0730007359. (005368/NC-
164982)
• Executăm lucrări zugrăveli, faian-
ţă, gresie, instalaţii sanitare, termi-
ce, rigips, placări polistiren. Relaţii 
0729376044, 0749836829. (002874/
NC-165009)
• Executăm rigips, zidărie, izolaţii 
termice, fonice, zugrăveli, instalaţii 
sanitare, gresie, faianţă. 0754410155. 
(005397/NC-165070)

• Transport marfă max. 1,2 t, 2,5 lei /
km. 0748350279. (005514/NC-165394)
• Executăm gresie, rigips, zugrăveli, de-
cupări, instalaţii electrice, sanitare, izo-
laţii, parchet, lambriu. Tel.0745534708, 
0746919411. (0005396/NC-165072)
• Execut, repar, modific mobilier, uşi, 
ferestre. 0740852292. (005408/NC-
165089)
• Executăm lucrări amenajări interi-
oare, seriozitate şi calitate garantată 
şi preţuri avantajose. Tel.0743063533. 
(005418/NC-165099)
• Electrician autorizat execut instala-
ţii case, apartamente. 0771606642. 
(002909/NC-165109)
• Electrician autorizat execut, re-
par, modific instalaţii. 0746045199. 
(002909/NC-165114)
• Efectuez transport persoane şi colete 
România -Italia. Tel.00393299305127, 
0760048157. (002915/NC-165123)
• Transport Galaţi -Bucureşti -Otopeni 
şi alte destinaţii în ţară cu auto pro-
priu, VW Sharan, preţuri minime. 
0768570201. (005432/NC-165142)
• Curse aeroport Toyota Avensis, si-
guranţă, experienţă. 0744502710. 
(005436/NC-165144)
• Transport marfă VW T5, intern, ex-
tern. 0744502710. (005436/NC-165146)
• Meseriaş, amenajări interioare, 
gresie, faianţă, glet, zugrav etc., ex-
perienţă Occident, lucrări de f.b. ca-
litate la preţuri de criză ecomonică. 
Tel.0742826508. (005438/NC-165148)
• Ai probleme cu calculatorul? Venim 
la tine acasă sau la birou. 0747312685. 
(005441/NC-165172)
• Executăm amenajări interioare, gre-
sie, faianţă, văruit, preţ acceptabil. 
0757904298, 0746335439. (002942/
NC-165191)
• Amenajări int.-ext., construcţii ci-
vile, industriale, servicii de orice tip. 
Tel.0743300480. (0062227/NC-165194)
• Montăm instalaţii sanitare, calo-
rifere, maşini spălat. 0722718664, 
0741406164. (005471/NC-165284)
• Execut puţuri forate şi denisipări. Tel. 
0747847652. (002999/NC-165353)
• Execut lucrări construcţii interior, ex-
terior apartamente, vile. 0748350279. 
(005514/NC-165392)
• Aducem balast, nisip, capacitate 
transport 4 tone, cărăm moloz. Tel. 
0741244144. (005512/NC-165402)
• Modificăm balcoane, montăm gre-
sie, faianţă, zugrăveli. 0751492920. 
(003034/NC-165425)
• Dacă ai nevoie de evidenţă contabilă 
în mod profesional, sună la 0236478022 
sau 0745304957. (0062247/NC-165437)
• Execut lucrări rigips, faianţă, gresie, 
gletuiri, termoizolaţii, zugrăveli, pre-
ţuri avantajoase, rog seriozitate. Tel. 
0740680339. (005524/NC-165450)
• FILMĂRI VIDEO ŞI POZE. CALITATE 
ŞI PROFESIONALISM. TELEFON: 
0740/245624. (02/09/cs/07/NC-165464)
• Echipă, rapid şi ieftin, zugrăveli, fa-
ianţă, rigips, la cheie. 0744872941. 
(003058/NC-165523)
• P.f. executăm reparaţii, văruim, mon-
tăm parchet +transport etc., colabo-
rare cu firme. 0770615301. (003071/
NC-165531)
•  Sudor  execut lucrări confecţii meta-
lice, fier forjat, grilaje, garduri etc., ra-
pid, ireproşabil, avantajos. 0751507912. 
(005596/NC-165611)
• Case la cheie, interioare, rigips, gre-
sie, tencuieli, seriozitate maximă. 
0729147363. (003103/NC-165621)
• Execut lucrări zidărie, tencuieli, gle-
turi, zugrăveli, rigips, placări polistiren, 
parchet laminat, şape. 0745741788. 
(003106/NC-165623)
• Executăm amenajări interioare şi ex-
terioare de orice fel. Tel. 0757283629. 
(005609/NC-165681)
• Tinichigiu învelesc case. 
Tel.0742193681. (003131/NC-165704)
• Execut amenajări interioare, la preţuri 
negociabile. 0236313680, 0743948220. 
(003134/NC-165706)
• Fac interioare, exterioare, rigips, po-
listiren, zugrăveli, zidării, tencuieli, gre-
sie, faianţă. Tel.0751455683. (005610/
NC-165709)

• SC Tencmec SRL execută tencu-
ieli, şape mecanizate de calitate la 
cele mai ridicate standarde având 
personal cu calificare în străinătate. 
Tel.0743999909. (0062453/NC-165719)
• Executăm amenajări interioare -ex-
terioare - apartamente, spaţii comer-
ciale, case, placări polistiren, schelă 
proprie, rog seriozitate, 0766999034. 
(02/09/cs/27/NC-165799)
• SC. EXECUTA AMENAJARI 
INTERIOARE, LOCUINTE SI SPATII C
OMERCIALE(GRESIE,FAIANTA,RIGI,
GLET SI VAR,PLACĂRI POLISTIREN, 
INSTALATII ELECTRICE SI SANITARE).
GARANTAM EXECUTIA LUCRARII. 
TEL 0723014951, 0742193596 
(01/09/gc/11/NC‑156183)
• Livrez balast la domiciliu. 
0744515479. (0062085/NC‑163006)
• Muzică nunţi, filmări, fotogra‑
fii, www.drs.ro. 0722424502, 
0742297079. (005038/NC‑164041)
• Executăm garduri, porţi, balus‑
trade din fier forjat, preţuri pro‑
moţionale. 0744610718. (005105/
NC‑164213)
• Filmări profesionale, foto‑
grafii, avantajos. 0236324844, 
0741950976, 0747158824. (005553/
NC‑165540)

• Reparaţii maşini spălat, frigidere, 
domiciliu, garanţie. 0769123315, 
0770508663. (004130/NC-161483)

• Transport marfă 2 t intern şi inter-
naţional. 0742203783. (0062037/
NC-162193)

• Executăm reparaţii televizoare, 
audio-video, maşini de spălat, la 
domiciliul dumneavoastră sau la 
sediul firmei. 0770738933. (002712/
NC-164572)

• Echipă executăm în regim de 
urgenţă, amenajări interioare, 
izolaţii termice, construcţii case, 
faţade, oferim calitate, seriozitate, 
rapiditate. Relaţii la 0741320232, 
0740908597, 0741173601. (002888/
NC-165083)

• Firmă instalaţii execută avan-
tajos orice lucrare de instalaţii 
termice, sanitare, climatizare şi 
ventilaţie, soluţii deosebite pen-
tru case şi apartamente, consum 
de gaz scăzut, garanţie 24 luni. 
Tel.0762005099, 0745390173. 
(0062245/NC-165628)

• Centrul de traduceri: traduceri 
interpretariat, autorizate orice 
limbă şi domeniu apostilă Haga, 
legalizări documente, consul‑
tanţă, traduceri_ro@yahoo.
com. 0236469174, 0744195066, 
0745904820. (004926/NC‑
164018)

• Pietriş, balastru, nisip, la preţ de 
producător, cu livrare la domici‑
liu, orice cantitate. 0728860547. 
(002609/NC‑164743)

• Închiriez automacara 13 t, 
preţ avantajos. 0745235236, 
0762646593. (002964/NC‑
165249)

• Filmări, fotografii, decora-
ţiuni nunţi:  www.konvio.
ro. Tel.0741438122. (01/09/
bc/42/NC-159827)

•  Saiz Tour, plecări zilni-
ce  Spania, de la  90 euro. 
Rezervări: 0743030304. 
(02/09/bc/16/NC-162890)

• Cabinet individual de psiho‑
logie ANDRONACHE MARIA, 
efectuează zilnic examinări 
psihologice pentru obţinere 
permis auto toate catego‑
riile şi pentru angajări pe 
diferite funcţii. Relaţii la tel. 
0236/472799, 0743472799. 
(02/09/cs/11/NC‑161921)

• SC execută termoizola‑
ţii, amenajări interioare, 
asigurăm garanţia lucrării 
în rate. Tel.0740364255, 
0732937620, 0768359169. 
(0062047/NC‑162395)

• Rate! Tâmplărie din aluminiu şi 
PVC cu geam termopan, preţ mi-
nim, calitate superioară. Telefon 
0748882205. (01/09/bc/23/NC-501)

• PROCONSULT ÎNFIINŢEAZĂ 
SOCIETĂŢI, modifică statute, 
recodifică CAEN. 0336802397, 
0744124925. (0062093/NC-63577)

• RATE cu buletinul!!!Avans 0%!!! 
Tâmplărie PVC, aluminiu, geam 
termopan. 312151, 0722437530. 
(01/09/bc/23/NC-66462)

• Urgent 3 zile înfiinţări, modificări, 
recodificări autorizaţii societăţi. 
0740089025. (0059248/NC-159775)

• Crama restaurantului Continental 
organizează mese festive, nunţi, bo-
tezuri, în care valoarea unui meniu 
nu depăşeşte 100 lei. 0236460270. 
(0059240/NC-160166)
• Cedez /închiriez restaurant 
25.04.2009 pentru nuntă. Tel. 
0236492900. (005163/NC-164344)
• Primăria Ghidigeni, având sediul în 
comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi, 
cod poştal 807145, în scopul realizării 
proiectului: "O şansă tuturor -comu-
nitatea romă Tălpigi", intenţionează 
să achiziţioneze bunuri prin contrac-
tarea şi/ sau angajarea firmelor care 
activează legal pe teritoriul României 
în domeniu. Achiziţia care urmează a fi 
organizată este pentru bunuri şi anu-
me: 1. Materiale educative/ consuma-
bile; 2.Jocuri pentru copii. Metodele şi 
procedurile de achiziţii utilizate sunt 
conforme cu regulile şi condiţiile FRDS 
(Fondul Român de Dezvoltare Socială) 
şi cu prevederile Acordului Grant. 
Firmele/persoanele interesate care 
sunt autorizate sau calificate în do-
meniile respective pot trimite câte o 
scrisoare de intenţie cuprinzând infor-
maţii relevante privind capacitatea lor 
şi competenţa de realizare a acestor 
contracte până la data de 27.02.2009. 

Termenele şi condiţiile de participare 
precum şi alte informaţii privind achi-
ziţiile se pot obţine de la dna Jinga 
Angelica, la telefon nr.0236868202. 
(02/09/ext/93m/NC-165514)
• SC Gemiza SRL, titular al proiectului 
"Exploatare nisip şi pietriş din albia 
majoră râu Siret", pe amplasamentul 
din sat Ionăşeşti, comuna Nicoreşti, 
TI33, judeţul Galaţi, anunţă publicul 
interesat asupra dezbaterii publice 
a Raportului la studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului din data 
de 7.04.2009, ora 16,00 la Primăria co-
munei Nicoreşti, jud. Galaţi, necesară 
pentru obţinerea acordului de me-
diu. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al proiectu-
lui propus pot fi consultate la sediul 
APM Galaţi din Galaţi, str. Regiment 
11 Siret nr.2, tel.0236466683, 
0236466688, în zilele de luni-vineri, 
orele 9,00-16,00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic, la sediul APM 
din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.2, 
tel.0236466683, 0236466688, până 
la data de 6.04.2009. (0062451/NC-
165695)

• Înscrieri grădiniţă copii 2-6 
ani, preţuri reduse, 300 lei. 
0742993790. (0059463/NC‑
161514)

• Pizzeria El Torro organi-
zează mese festive, nunţi, 
botezuri etc. Relaţii la sediul 
firmei. (005316/NC-164887)

• Radu, mulţumesc clarvăzătoarei 
Roxana pentru dezlegarea cununiilor 
şi găsirea sorţii. 

Apelaţi cu încredere, ghiceşte şi re-
zolvă orice problemă. Tel.0236314121, 
0740771190. (005339/NC-164811)
• Rezolv orice problemă, seriozitate 
maximă, magie neagră. 0236475525. 
(005427/NC-165136)
 • Tămăduitoarea Maria 

poate rezolva orice problemă legată 
de soartă, cununii, farmece, rezol-
vă garantat în 3 zile. 0748774926. 
(005511/NC-165401)
• Mulţumesc dnei Aurica, este o tă-
măduitoare cu puteri sfinte din două 
şedinţe m-a îndreptat de o boală 
incurabilă. Aurica are har şi dezlea-
gă farmece, cununii legate, împacă 
căsnicii destrămate în 5 ore. Apelaţi 
0742367465, 0731203412. (005531/NC-
165459)

• Execut la cele mai mici preţuri, 

grătare şi şeminee din cărămidă şamo-
tă. 0766848376. (002485/NC-163845)

• INSANE PC vinde calculatoare ne-
muritoare: IBM, DELL, HP ... Pentium4 
– 300RON; Staţii grafice – 800RON; 
Notebook – 600RON; Monitor LCD 
– 270RON; WWW.PCINSANE.RO 
Tel:0236.493234 0765.214196 (02/09/
td/18/NC-147026)
•  OFERTĂ: maşini de spălat -299, fri-
gidere -350, televizoare -289, video-
recorder -150, divx -120, maşini cusut 
-250, microunde -140. Tel. 0745353977. 
(02/09/mr/04/NC-161410)
• Vând 10 aparate electronice poker, 
multi -games, hot-spot. 0755215035. 
(004674/NC-163040)
• Staţii radio taximetrie, 5 bucăţi. 
Tel.0745359279. (005241/NC-164661)
• Vând maşină de spălat Gorenje. 
Telefon 0723072926. (002900/NC-
165105)
• Vând frigider Arctic, cap. 240 litri, sta-
re bună de funcţionare, preţ 250 lei. 
Tel. 0756435887. (005486/NC-165309)

• Neosoft vinde din stoc calcu‑
latoare, imprimante, tehnică 
de calcul, încărcări cartuşe şi 
service IT. Telefon 0236410014. 
(02/09/cs/07/NC‑156646)

• DGFP Galaţi solicită oferte de preţ de 
la experţii evaluatori specialişti în au-
tovehicule şi circulaţie rutieră în con-
formitate cu prevederile OG 14/2007 
pentru stabilirea valorii pentru urmă-
toarele autovehicule: autoturism VAZ 
2104, an de fabricaţie 1995; autoturism 
Opel Ascona, an de fabricaţie 1988; 
autoturism Audi 80, an de fabricaţie 
1991. Plicul sigilat cu oferta de preţ 
va fi depus la registratura DGFP Galaţi 
din str. Brăilei nr.33, până pe data de 
27.02.2009, ora 16,00 cu menţiunea 
"pentru comisia de selectare a oferte-
lor de evaluare". Selectarea ofertelor 
va avea loc pe data de 2.03.2009, ora 
11,00, la sediul DGFP Galaţi. Informaţii 
suplimentare puteţi obţine de la 
DGFP Galaţi -Birou valorificări bunuri 
proprietate de stat, camera 419, te-
lefon 0236491010, int.2053. (02/09/
ext/94m/NC-165507)
• BEJ Postelnicu scoate la licitaţie la 25 
feb. 2009 (ora 12,00) apartament conf. 
I, 3 cam. dec., Siderurgiştilor Vest, preţ 
de 155.000 lei. Relaţii tel. 0757725161, 
0770652613. (003153/NC-165756)AR
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Comemorãri

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. 

(0028555)

• TRANSPORT FUNERAR, bloc turn, 
parter, vizavi Bazin Olimpic. (01/09/
bc/20/NC-1274)
• Asistentul principal Tofan Tănase, au-
torizat pentru 

ÎMBĂLSĂMĂRI, 
răspunde solicitărilor prin 0236418264, 
0744477943. (003817/NC-1898)

Au încetat din viaţă în 
ziua de 19.02.2009

 
1. Ion Gheorghe
2. Vologa Pavel
3. Stanciu Georgica
4. Dumitrache 
Caliopia
5. Antohi Adelina 
Mihaela
6. Tudor Ioan
7. Manole Ioan

• Anunţăm cu durere în 
suflet fulgerătoarea tre-
cere în lumea celor drepţi 
a scumpei noastre mame, 
soacre, bunici şi străbu-
nici 

BĂLAN ELENA, 79 ani. 

Înmormântarea va avea 
loc astăzi 20 februarie, 
ora 13,00, la Cimitirul din 
Tecuci. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace. 

Fam. Bălan, Vasilescu, 
Adam şi Boşcu. (003107/NC-165633)

Vânzãri
Auto

 VAND OPEL ASTRA CARAVANE, 
INMATRICULAT AN 2004 ,108000KM, 
FULL, NEG. TEL 0756079306 (SMS/18-
02-2009 18:12:06)

• Cedez contract leasing, 2 autotu-
risme Peugeot 206 (15.000 şi 40.000 
km), convenabil. 0744637900. (01/09/
bc/26/NC-159571)
• Dacia Pick-up 1.9D, izotermată 4x4, 
fabr. dec. 2003. Relaţii 0745323758. 
(003963/NC-160871)
• Volvo 740 GL, Break, preţ negociabil. 
0732401648. (004161/NC-161395)
• Vând autoutilitară frigorifică 5,5 t. 
0742028157. (004595/NC-162803)
• Fiat Bravo 1,9 TDI, înmatriculat recent, 
2800 E, negociabil. Tel. 0742073231. 
(004771/NC-163227)
• Cedez leasing Touareg 2007, foarte 
avantajos, vând rulotă mare, 1000 
euro. 0745610910. (002334/NC-
163378)
• Passat 2003, full option, negociabil. 
0741641192. (004909/NC-163633)
• Audi A6, 2003, 1,9 TDI, 6+1 trepte, 
proprietar, avantajos, neg. 0721525121. 
(004936/NC-163833)
• Vând Matiz 11.2007, 20000 km, preţ 
3000 euro. 0744618652. (005026/NC-
163970)
• Vând Mercedes Sprinter marfă, 
an 1998. 0748829802. (005033/NC-
164020)
• Vând Opel Astra, an 2000, mo-
tor 1600, 3000 E neg. 0747980892. 
(002565/NC-164103)
• Opel Corsa, 2007, înmatriculat, 18.000 
km. 0744554443. (005094/NC-164182)
• Vând remorcuţă, an fabricaţie 1994. 
Tel. 0765846385. (002687/NC-164534)
• Vând maxi -taxi Mercedes Sprinter, 
lung, an 2001, 35.000 lei. Tel. 
0728067432. (005237/NC-164605)
• Logan, 2006, Laureat, 4350 E; Super 
Nova, 2003, 88 mil. 0762676930. 
(005242/NC-164607)
• Audi A4 1.9 TDI, 2006, piele, navi, 
extra, full, variante. 0763692726. 
(005245/NC-164608)
• Opel Vectra 1.9 CDTI, 2005, 6 trepte, 
climatronic, jante, tempomat, com-
puter, variante. 0766538120. (005245/
NC-164611)
• Ford Focus 1.6 TDCI, 2006, climă, 
computer, pilot, variante. 0766518339. 
(005245/NC-164612)
• BMW 318i, 2000, piele, climatronic, 
jante, trapă, înmatriculat, variante. 
0763692726. (005245/NC-164615)
• Golf Plus 1.9 TDI, 2006, climatronic, 
jante, scaune încălzit, înmatriculate, 
variante. 0766538120. (005245/NC-
164619)
• Opel Tigra Cabrio 1.8i, 2005, jante, 
climă, computer, înmatriculat, varian-
te. 0766518339. (005245/NC-164620)
• Logan, 2005, Preferance, 3.750 E neg. 
0740892059. (005262/NC-164622)
• Vând Audi A4, 2005, full options. 
0746631617. (002772/NC-164639)
• Opel Astra H 1,7 CDTI, 2005, full 
options, variante auto. 0742070766. 
(0062201/NC-164643)
• Audi A6 2,7 TDI, 2005, full options, 
variante auto. 0742070766. (0062201/
NC-164648)
• Vând VW Passat 19 TD, an 1995, clima-
tronic, ABS, servo, 3000 E. 0747083588. 
(005311/NC-164738)
• Vând Dacia 1310, injecţie, an fabri-
caţie 2004, 8.000 lei. Tel. 0765701077. 
(005290/NC-164739)
• Kalos, 2006, 1,4, 16 V, 5 uşi, full, ar-
gintiu, 4850 E. 0724396496. (005299/
NC-164741)
• Kalos, 2005, 1,4, full, negru, impeca-
bil, 4750 E. 0724396496. (005299/NC-
164754)
• Volskwagen Transporter, de mar-
fă, an 1991, 4000 E. 0744196168, 
0765692594. (002790/NC-164765)
• Hiunday-H, fabricaţie 2000, diesel, 
4x4, 7 locuri. 0722243219. (002812/NC-
164789)
• Dacia Logan Laureate Plus, 1,4 MPI, 
19.000 km, ABS, 4 electric, închidere 
faruri ceaţă, computer. 0743163602. 
(005314/NC-164790)
• Seat Altea, 2006, 62600 km, 10 airbag, 
ESP, pilot automat, alb, impecabil, full. 
0743163602. (005314/NC-164791)
• BMW 525 TDS, an 1994, kombi, climă, 
dublu trapă, ABS, volan piele, nr. roşii 
+RAR valabil, 2700 E neg. 0753875739, 
0770742956. (005315/NC-164792)
• Vând Dacia, 2000, injecţie, perfec-
tă stare. 0752348458. (005320/NC-
164793)
• Vând Man 19403, cu benă metalică, 
basculabil. Tel. 0745873802. (005324/
NC-164795)
• Vând Dacia Papuc 1,9 TDI, carosa-
tă, 2003, 0744517233. (0062213/NC-
164797)
• Super Nova, 2002, 50 mil. 0744100844. 
(005330/NC-164798)
• Vând Dacia Berlină, stare bună de 
funcţ. Tel. 0743752224. (005332/NC-
164799)
• Ford Mondeo 2.0 TDCI, 110600 
km, 2002, full, 7400 E, înmatricu-
lat, 0755.044.866 (02/09/cs/32/NC-
164846)
• Dacia Logan Preferance, 1,5 DCi, 
45600 km, 2007, albastru mineral, 
5300E, 0755.044.866. (02/09/cs/32/
NC-164848)
•  VW Golf, 2006, full options, 9200 E 
neg. 0752841771. (005354/NC-164890)
• Dacia Break, 1998, 53.000 km, per-
fectă stare şi garaj. 0743006358, 
0723342451. (vl/NC-164894)
• Vând VW Passat 1,8 syncro, an fa-
bricaţie 2000, 1800 cmc, benzină, 
tracţiune integrală (4x4), 120.000 km. 
0771635088. (002830/NC-164908)
• RENAULT CLIO HATCHABACK, 1.5 DCI, 
2004/XII, 73000 KM, FULL OPTIONS, 
CARTE SERVICE, 5700 E, NEGOCIABIL, 
0754783779 (02/09/cs/32/NC-164912)
• Predau leasing VW Tiguan, 7500 E, 
variante auto. 0745328182. (002848/
NC-164933)
• Dacia Sandero 0 km. 0721390420, 
0754555491. (002854/NC-164935)
• Peugeot 107, mai 2008, garanţie, aer 
condiţionat. 0745607440. (005374/NC-
165036)
• Vând Opel Vectra 1992, Fiat Palio 1997. 
0745707591. (002868/NC-165037)
• Opel Combo persoane, diesel, Euro 
4, mai 2005, 5650 E, accept variante. 
0741235033. (002764/NC-165039)
• Opel Astra 2000-2004, 1.6 i, 1,7 
CDTI, Euro 4, full option, 5350-6450 
euro, neg. 0748883774. (005388/NC-
165049)
• Vând Ford Transit model 1997, stare 
perfectă de funcţionare, 3300 E, neg. 
0744887831. (002920/NC-165127)
• Vând Daewoo Espero 1996, stare 
bună, 126000 km, 2000 euro. Tel. 
0740187121. (005423/NC-165128)

• Alianţa Europensionarilor din 
România -Galaţi regretă dispariţia pre-
matură a domnului director al Casei de 
Cultură, MANOLE P. IOAN, şi transmite 
sincere condoleanţe familiei îndurera-
te. (005595/NC-165638)
• Suntem alături de fam. Istrate Ştefan 
la pierderea fiului lor 

ISTRATE MIHĂIŢĂ, 22 ani. Fam. Ţâru. 
(005593/NC-165639)
• Când se stinge o flacără, o aprinzi din 
nou, când se stinge o viaţă o plângi 
mereu. Ne alăturăm familiei Istrate la 
pierderea fiului lor 

ISTRATE MIHĂIŢĂ, un suflet plin de 
dragoste şi bunătate. O floare, o ru-
găciune şi o lumânare pentru o can-
delă a vieţii ce prea timpuriu s-a stins. 
Fam. Pătraşcu, Radaicovici şi Mocanu. 
(003081/NC-165640)
• Cu profundă durere anunţăm stinge-
rea din viaţă a lui 

ISTRATE MIHĂIŢĂ, 22 ani. Fam. 
Gheorghiu. (005594/NC-165641)
• Suntem alături de Iulia şi Ioana la 
greaua despărţire de cel care a fost 
soţ şi tată, avocat DORIN CAMIL. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Familiile Popovici Octav şi Costea 
Constantin. (005552/NC-165642)
• Suntem alături de doamna s-ing. 
Vrânceanu Elisabeta la pierderea celei 
mai dragi fiinţe -mama, şi-i transmi-
tem condoleanţe familiei îndoliate. 
Colectivul atelierului de producţie al 
Colegiului de Industrie Alimentară. 
(005568/NC-165645)
• Cu durere în suflet anunţăm dis-
pariţia dragului nostru tată şi bunic 
MARINESCU ANTON. Dumnezeu să 
te ierte! Luigi şi familia. (003090/NC-
165646)
• În ziua în care ar fi trebuit să petre-
cem te-ai grăbit să ne părăseşti. Nu 
te vom uita niciodată. Dumnezeu să 
te ierte dragul nostru tată şi bunic, 
MARINESCU ANTON. Cu drag, fiul 
tău Petrişor şi fetele lui. (003089/NC-
165647)

• Regretăm trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost un soţ şi un tată iu-
bitor, DORIN CAMIL. Nu te vom uita 
niciodată. Soţia şi fiica. (005563/
NC-165643)

• Cu durere în suflet anunţ trecerea în 
nefiinţă a scumpului meu soţ 

 MARINESCU ANTON (TONI). 
Înmormântarea va avea loc as-
tăzi 20.02.2009, ora 12,00, Cimitirul 
Eetrnitatea. Corpul neînsufleţit este 
depus în Galaţi, str. Dacului nr.3. Cu 
drag, soţia Tinca. (003088/NC-165648)
• Locatarii blocului P3 sunt profund 
îndureraţi de trecerea în nefiinţă a 
domnului profesor MANOLE IOAN, ve-
cin bun şi respectuos cu care au fost 
colocatarii timp de mai multe decenii. 
Sincere regrete şi condoleanţe familiei 
îndurerate. (005544/NC-165656)
• Paulina, soţie cu adâncă durere în su-
flet anunţă că s-a stins din viaţă soţul  
TUDOR ION,83 ani. Defunctul este 
depus la Biserica Sf. Ana, Micro 19. 
Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 
21 februarie, la Cimitirul Sf. Lazăr, ora 
11,00. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (005604/NC-165660)
• Conducerea şi colectivul SC Confort 
SA Galaţi sunt alături de colegul ing. 
Baeram Iulian, la dureroasa dispariţie a 
tatălui său şi-i transmit sincere condo-
leanţe. (02/09/ext/103m/NC-165671)
• Colectivul SC Administraţia Pieţelor 
Agroalimentare SA este alături de 
domnul Vrânceanu Costel, în clipele 
dificile ale despărţirii de soacra sa. 
Transmitem familiei îndoliate sincere 
condoleanţe! Dumnezeu s-o ierte! 
(02/09/bc/26/NC-165742)
• Colectivul A.F.D.J.-RA Galaţi regretă 
moartea fulgerătoare, într-un tragic 
accident, a celor care au fost DUCU 
IONEL şi TOMA IOAN piloţi maritimi. 
Condoleanţe familiilor îndoliate. 
(0062401/NC-165778)
• Cu regret în suflet anunţăm tre-
cerea în nefiinţă a celui care a fost 
avocat DORIN CAMIL. Înhumarea 
va avea loc sâmbătă, ora 11,00. 
Familia. (005564/NC-165644)
• S-a stins discret colegul şi prie-
tenul meu DORIN CAMIL, avocat. 
Dumnezeu să-l ierte pentru sufletul 
său generos. Avocat Popa Neculai. 
(005615/NC-165692)

• Colectivul Teatrului Dramatic 
"Fani Tardini" Galaţi este alături de 
familia îndurerată a celui care a fost 
IOAN MANOLE. Deplângem moar-
tea acestui drag şi sensibil PRIETEN 
al nostru. Am pierdut un OM, un 
SLUJITOR al culturii gălăţene şi ni-s 
sufletele în doliu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (0002141/NC-
165636)

• De astăzi nu mai răsare soarele 
pentru IONUŢ, căci moartea i-a 
curmat necruţător viaţa firavă, dar 
soarele nu va mai răsări nici pentru 
mama lui Aneta Chermăneanu, 
căci durerea o sfâşie. Ne rugăm 
ca Dumnezeu să ocrotească 
acest suflet nevinovat IONUŢ 
CHERMĂNEANU, 20 ani. Colectivul 
Căpităniei Zonale Galaţi. (003059/
NC-165650)

• Suntem alături de familia Manole 
la trecerea în nefiinţă a profesoru-
lui MANOLE IOAN, director Casa de 
Cultură. Dumnezeu să-l ierte. Fam. 
Ciocoiu Lucian şi Oana. (003063/
NC-165654)
• Suntem alături de prietenul nos-
tru Ovidiu la trecerea în nefiinţă 
a tatălui său  IOAN MANOLE, 
director al Casei de Clutură a 
Sindicatelor Galaţi, om de înalt 
caracter şi nobleţe sufletească. 
Sincere condoleanţe familiei. 
Cristian Cloşcă şi Cristian Goiciu. 
(005603/NC-165659)

• Membrii Asociaţiei Filateliştilor 
din Galaţi regretă profund înceta-
rea din viaţă mult prea devreme 
a profesorului MANOLE IOAN, 
directorul Casei de Cultură a 
Sindicatelor şi sunt alături de fa-
milia greu încercată. Transmitem 
sincere condoleanţe. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! (003108/
NC-165661)

• Cu durere în suflet anunţăm dis-
pariţia dintre noi a celei care a 
fost soţie, mamă, bunică, soacră, 
DUMITRACHE CALIOPIA, 76 ani. 
Nu te vom uita niciodată, mămi-
co. Înmormântarea va avea loc 
sâmbătă, 21.02.2009 la Cimitirul 
Eternitatea, ora 12,00. Familia. 
(003125/NC-165669)

• După o lungă suferinţă a încetat 
din viaţă un om minunat şi devo-
tat familiei, MANOLE ION. Fam. 
Teodorescu. (003133/NC-165684)

• Colectivul AFDJ -RA Galaţi este 
alături de inginer şef serviciu 
DUMITRU DORIAN la pierderea su-
ferită prin trecerea în eternitate a 
tatălui. Condoleanţe familiei îndu-
rerate. (0062397/NC-165689)

• Suntem alături de colegul nostru 
Vasile Jirebie în aceste momente 
grele datorate pierderii neaştep-
tate a socrului său, STANCIU GIGI, 
com. Independenţa. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! Colegii 
din Agenţia Galaţi. (003143/NC-
165725)

• Conducerea Casei Judeţene 
de Pensii Galaţi regretă trecerea 
în eternitatea a domnului prof. 
MANOLE IOAN, director al Casei 
de Cultură a Sindicatelor Galaţi şi 
transmite sincere condoleanţe fa-
miliei îndurerate. Dumnezeu să-l 
ierte. (005632/NC-165748)

• Cu durere şi lacrimi anunţăm 
trecerea în nefiinţă a celui care 
ne-a fost soţ şi tată 

MANOLE IOAN. Dumnezeu să te 
ierte. Gina şi Iulian. (003043/NC-
165455)

• Colectivul Serviciului Public 
de Asistenţă socială din cadrul 
Primăriei mun. Galaţi este ală-
turi de doamna Manole Gina la 
durerea pricinuită de decesul 
soţului, MANOLE IOAN. Sincere 
condoleanţe. (003061/NC-
165652)

• Sincere condoleanţe transmi-
tem doamnei avocate Dorin Iulia 
şi fiicei Ioana la trecerea în nefi-
inţă a celui care a fost avocat, 
DORIN CAMIL. Maestre, nu te 
vom uita niciodată! Av. Mihaela 
Hanganu şi părinţii. (005597/
NC-165662)

• Întristaţi de moartea distinsu-
lui nostru coleg avocat DORIN 
CAMIL suntem alături de soţia 
sa Iulia Dorin şi fiica Ioana în 
aceste momente de grea încer-
care. Ne rugăm pentru sufletul 
celui dispărut şi pentru iertarea 
păcatelor lui. Colegii de la came-
ra 11 şi Marieta Popa. (005598/
NC-165663)

• Suntem alături de doamna 
avocat Dorin Iulia şi de Ioana la 
greaua încercare pricinuită de 
pierderea fulgerătoare a celui 
care a fost avocat CAMIL DORIN, 
soţ devotat, tată iubitor şi pro-
fesionist desăvârşit. Familia 
Lăcătuş, familia Gâdei şi familia 
Manole. (0062248/NC-165668)

• Nu m-am aşteptat să mă pă-
răseşti atât de repede scumpul 
meu soţ PUIU GÂRDEA. Te-am 
iubit, te iubesc şi-mi vei rămâne 
în suflet toată viaţa. Sabina. (vl/
NC-165693)

• În fiecare an aşteptam cu bucurie 
această zi să îţi spunem "La mulţi ani!" 
dar astăzi cu tristeţe şi dor nestins îţi 
vom spune Dumnezeu să te odihneas-
că în pace dragul nostru soţ şi tată, 
ŞERBAN MANOLE şi de acolo de sus 
poate vezi cât ne lipseşti nouă şi celor 
dragi ţie. Vei fi mereu în inimile noas-
tre. Nu te vom uita niciodată Lucia şi 
Antonio. (005575/NC-165504)
• Cu aceeaşi durere reamintim că s-au 
scurs 37, respectiv, 23 ani de când ne-
au părăsit nepreţuiţii noştri părinţi 

HARALAMBIE şi ARIETA IONESCU. 
Familia. (005410/NC-165508)
• Ai fost deosebit, nobil, blând şi bun 
precum chipul tău drag 

BOUROŞ PAUL. Câte o lacrimă ne tre-
mură printre gene la împlinirea celor 
opt ani de la trecerea ta în nefiinţă. 
Doar îngerii te mai pot îmbrăţişa, noi, 
nu. Ai trecut prin viaţă modest, iubitor 
lăsând o amintire puternică asupra 
celor care te-au cunoscut. Te iubim, 
zilnic vorbim cu tine şi ne rugăm la 
Dumnezeu să fii fericit acolo unde 
eşti, sperăm să fii alături şi de sora ta 
TINCUŢA care ne-a părăsit de curând. 
Timpul trece fără să ne aline dorul de 
tine. Dumnezeu să te aibă în pace. 
Soţia, fetele, ginerii, nepoţii şi străne-
poţii. (005499/NC-165510)
• Numai amintiri pentru cel care a fost 

GROSULESCU STRĂTICĂ (TICU) trecut 
în eternitate, un om minunat cu cali-
tăţi deosebite la trei ani de la deces. 
Fam. Grosulescu. (002743/NC-165511)
• Reamintim celor care l-au cunoscut 
că astăzi, 20 februarie, se împlinesc 
trei ani de când a plecat de lângă noi 

ing. PANAIT RELU. Amintirile lui vor 
rămâne mereu în sufletul nostru. 
Dumnezeu s-l odihnească în pace. 
Fam. Panait, tatăl, sora, feciorul, cum-
natul, nepoţii şi nepoţica. (005587/NC-
165610)

• Timpul nu poate aşterne uitarea 
în sufletele noastre, durerea este 
la fel de crudă şi grea ca acum trei 
ani când destinul nemilos l-a smuls 
din sânul familiei pe iubitul nostru 
tată, bunic şi soţ 

BĂLAN CONSTANTIN 

lăsând în urmă doar lacrimi şi du-
rere. Dumnezeu să-l odihneas-
că. Comemorarea localitatea 
Frumuşiţa. Soţia, copiii şi nepoate-
le. (003060/NC-165505)

• Cu nespusă durere în suflet  
anunţăm încetarea din viaţă 
a dragii noastre 

DUMITRACHE CALIOPIA - 76 
ani. Corpul defunctei este 
depus acasă, în str. Războieni 
nr. 231 A. Înmormântarea, 
sâmbătă, 21  februarie,   la 
Cimitirul “Eternitatea”, 
cortegiul plecând  la ora 
11,00. Dăruieşte-i, Doamne, 
odihnă şi lumină veşnică în 
Împărăţia Ta. Soţul, fiicele şi 
nepoţii.   

•  Ne luăm adio de la scumpa 
noastră soră DUMITRACHE 
CALIOPIA. Lacrimi şi flori 
pe tristul ei mormânt. 
Dumnezeu s-o aibă în paza 
Sa! 

Fraţii, Valentin şi  Nicu, 
cu soţiile şi nepoţii. 

• Cu durere  anunţ dece-
sul iubitei mele surori 
DUMITRACHE CALIOPIA. 
Dumnezeu să o ierte şi să o 
aşeze între cei buni. 

Leana Cârlescu, soţul Petrică, 
nepoatele şi nepoţii. 

• Şi bunul Dumnezeu nu l-a lăsat 
pe CAMIL DORIN să se chinuie 
prea mult pe acest pământ, în-
genuncheat de o boală nemi-
loasă. L-a luat la El în împărăţia 
cerurilor, unde numai cei buni şi 
drepţi au acces. Pentru că bun a 
fost ca fecior, bun a fost ca soţ şi 
bun a fost ca tată. Iar ca avocat, 
distinsul CAMIL DORIN a fost 
drept şi luminos. Familia şi cei 
care l-au cunoscut, îndoliaţi cu 
toţii, au motive omeneşti să-i 
plângă dispariţia, dorindu-i tot-
odată o pace tihnită pe drumul 
către împăcarea eternă şi invo-
caţia shakesperiană ca cetele de 
îngeri să-i mângâie somnul în 
cântecele lor. Adio, mult îndră-
gitule CAMIL DORIN. Avocaţii 
din Baroul Galaţi. (0062248/NC-
165665)

• Colectivul de avocaţi al birou-
lui nr.8 Palat Justiţie anunţă cu 
durere trecerea în nefiinţă după 
o scurtă şi grea suferinţă a dis-
tinsului coleg av. CAMIL DORIN. 
Prin nobleţea sufletească şi 
competenţa profesională va ră-
mâne veşnic în inima noastră. 
Condoleanţe familiei îndoliate. 
(005612/NC-165690)

• Opt ani de dor şi durere de când 
dragul nostru soţ, tată, socru  ing. 
DAN PLEŞU  a plecat fulgerător 
de lângă noi. Dumnezeu să-l ierte 
şi să-l odihnească în împărăţia Sa. 
Soţia şi copiii. (005588/NC-165609)

•  Ing. PANAIT RELU 

acum trei ani, când ai trecut în 
lumea de dincolo, am învăţat la 
o vârstă destul de fragedă că ni-
mic nu mai este trist decât să vezi 
cum se stinge viaţa cuiva drag. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace. Fiul Radu Andrei şi Rodica. 
(005622/NC-165699)

• Au trecut doi ani de când ne-ai 
părăsit lăsându-ne parcă mai sin-
guri ca niciodată! Ai fost un tată 
adevărat, un om de mare caracter. 
Îţi promitem că te vom asculta me-
reu, nu îţi vom ieşi din cuvânt şi nu 
te vom dezamăgi niciodată 

GHIBA HARALAMBIE (TITI) 67 ani. 
Copiii: Viorica, Nicu, Gigi. (005641/
NC-165772)

 • Au înflorit ghioceii la noi acasă. 
Astăzi se împlinesc doi ani de când 
ne-ai părăsit 

RĂUŢĂ CONSTANTIN plecând 
într-o lume mai bună, lăsând în 
urma ta doar lacrimi şi durere. Te 
voi purta în suflet şi mă voi ruga 
pentru liniştea sufletului tău. Soţia. 
(003144/NC-165773)

 • "De-ai şti cât de mult te-am iubit 
eu pe tine...!" 

RĂUŢĂ CONSTANTIN aceste cuvin-
te mi le-ai spus în urmă cu doi ani. 
Atunci nu am reuşit să-ţi răspund. 
Acum îţi pot spune că am ştiut 
mereu şi iubirea ta o simt în fiecare 
clipă pentru că tu, dragul meu tată, 
nu m-ai părăsit niciodată. Adriana. 
(003144/NC-165774)

 • Purtăm în suflet aceeaşi dure-
re şi tristeţe la împlinirea a 10 
ani de la trecerea în eternitate a 
scumpei noastre mame 

prof. MIHAI ADELA. Ea va trăi 
veşnic în inimile noastre. Oana 
şi Cosmin. (003035/NC-165506)

• VW Golf IV, 1,4 i, 2001, full option, unic 
proprietar, negociabil. 0766585150. 
(002923/NC-165143)
• Vând Renault Megane 1,9 DCI, an 
fabricaţie 2002, înmatriculat, unic pro-
prietar. Tel. 0722287636. (0062229/
NC-165206)
• Vând Renault Trafic, an 1987. Tel. 
0740296823. (002947/NC-165208)
• Dacia Super Nova, 2002, roşie, 47 mii 
km reali, CDMP3, închidere alarmă. 
0763665176. (005376/NC-165266)
• Ford Fiesta, 2005, full, unic proprie-
tar, 50.000 km, 5000 E. 0741401725. 
(002957/NC-165270)
• Cedez leasing sau vând Dacia Logan, 
MCV, 7 locuri, 2007, 105 CP, foarte 
avantajos. 0752158463. (005474/NC-
165272)
• Încărcător frontal Zetllemeyer 
ZL602C, cupă multifuncţională +lame 
paleţi. 0744776848. (002977/NC-
165274)
• Opel Astra 1,7 CDTI, 2005, preţ 7500 
E. 0744776848. (002977/NC-165276)
• Cedez contract leasing Iveco Dailly 
35C13, an 2008. 0744776848. (002977/
NC-165279)
• Vând Logan Preferance 1,6 MPI, pro-
prietar, garaj, stare impecabilă. Telefon 
0745776427. (005503/NC-165366)
• Predau leasing Chevrolet Lacetti, 
achitată 1,8 ani, totul la zi. 0733141444. 
(005502/NC-165368)
• Vând trei Dacia Break, an fabr. 2004 
-52 mil, 2003 -48 mil, 2003 -27 mil. 
0749125320. (003023/NC-165378)
• Vând Toyota Auris, iulie, 2008, 1,4, 96 
CP. Tel. 0726390880. (02/09/bc/17/NC-
165379)
• Proprietar vând Renault Espace, 
1993, diesel, înmatriculat. 0742521692. 
(005508/NC-165380)
• Matiz, 2006, full options, 3250 E. 
0740560516. (003039/NC-165446)
• Predau leasing Opel Corsa, 2007, 1.3 
CDTI sau variante auto. 0740560516. 
(003033/NC-165447)
• Societate comercială vinde în condi-
ţii avantajoase Dacia Berlină şi Dacia 
Solenza an fabricatie 2004. Telefon: 
0336.401.372, 0744.393.056. (02/09/
cs/28/NC-165460)
• OPEL ZAFIRA 2001, 2000DTI, 6500E 
neg. înmatriculată. 0766298869 
(01/09/td/16/NC-165497)
• Vând remorcă ptr. transport marfă 7,5 
tone, preţ neg. 0727907859. (003084/
NC-165512)
• Vând Dacia Papuc, diesel, an fabri-
caţie 2003, preţ neg. 0727907859. 
(003084/NC-165513)
• Vând Opel Omega, an fab. 1996, 
nr. roşii. 0727907859. (003084/NC-
165515)
• Vând Smart Fortwo Coupe, din 2008, 
cu 100 km, negociabil. 0726203452. 
(003086/NC-165516)
• ATV benzină, mărime mică, 6-18 ani, 
400 euro. 0770615301. (003071/NC-
165519)
• P.f. predau leasing Sandero, 2008, 
avantajos. 0770615301. (003071/NC-
165521)
• VW Transporter -T2, piese rezer-
vă, impecabil, ieftin. 0745244001. 
(005546/NC-165525)
• Vând VW Passat, 2005, unic propri-
etar. Tel. 0745988867. (005547/NC-
165528)
• Vând Dacia Papuc, din 1995. 
0761336125. (005554/NC-165536)
• Vând Dacia 1310, Break, an fabr. 
1988, direct proprietar, preţ 17 mil. Tel. 
0236481438. (005409/NC-165539)
• Vând Dacia, din 2000, injecţie, cu-
loare verde metalizat, închidere 
centralizată, ITP 2011, preţ 5700 neg. 
0720536277, 0755587423. (003091/NC-
165596)
• Vând Renault Clio Bicorp, benzină, 
sept. 2004, 75 CP, 19.000 km, preţ 6000 
E. 0755019985. (003094/NC-165598)
• Opel Corsa -C 1,0i, înmatricu-
lat, proprietar, garaj, sport, 3700 E. 
0740451910. (003096/NC-165601)
• Urgent, Ford Focus 1,8, diesel, 2002, 
înscris, 5000 E neg. 0756381486. 
(003104/NC-165603)
• Cedez leasing Seat 1,4; Touareg 
3,0, diesel. 0740215138. (003120/NC-
165664)
• Vând Alfa Romeo 75, 1000 E, urgent. 
0743968537. (003123/NC-165666)
• Octavia II, 2006, Elegance, garaj. 
0745370311. (003135/NC-165685)
• Kia Cee'd 2008, 13.200 km, garanţie. 
0748217556. (003135/NC-165686)
• Logan, 2005.XI, aer condiţionat, 
impecabil. 0745370311. (003135/NC-
165687)
• Vând Solenza 1.9 Diesel, 2004, unic 
proprietar, 5,5%, 2700 E neg. Tel. 
0723219828. (0062459/NC-165751)
• Vând Chevrolet Kalos, 2005, 4500 
euro neg. 0749080314. (005627/NC-
165752)
• Vând BMW 320, diesel, 2001, înma-
triculat. 0748339216. (003146/NC-
165753)
• Vând VW Passat, 2003, proprietar. 
0722455653. (003149/NC-165763)
• Audi A6 2,5 TDI, full options. Tel. 
0755303797. (005637/NC-165766)
• Opel Astra Caravan 1,7 TD, 1998, RAR, 
ITP 2011. Telefon 0742977179. (005637/
NC-165769)
• Vând VW Golf Variant, 2001, înma-
triculat. 0757244597. (005640/NC-
165770)
• SC Utcon SA vinde: autobasculante 
16 tone, R 19215; autotractor R 19215; 
semiremorcă platformă STM -22. 
Relaţii la tel. 0236448741 sau la se-
diul societăţii din Calea Prutului nr. 9. 
(0062400/NC-165771)
• Vând remorcă uşoară 400 kg, în-
matriculată; remorcă uşoară 750 kg. 
0742254579. (002633/NC-164378)
• Vând piese Ford Transit din dez-
membrări. 0742254579. (002633/
NC-164379)
• Logan Laureate 1.4, 34200 km, 
2004, alb, AC, 4950 E, 0755.044.866. 
(02/09/cs/32/NC-164850)
• Logan Ambition 1.6, 59400 
km, 2005, egee, full, 4900 E, 
0755.044.866. (02/09/cs/32/NC-
164879)
• Dacia Solenza diesel, 2005. 
0751256888. (005375/NC-165035)
• Cedez contract leasing BMW X5, 
2008, foarte avantajos, accept 
variante. Telefon 0744567324. 
(0062396/NC-165688)

• Vând Mercedes E220 CDI, 2005, 
full options, interior piele crem, 
senzor ploaie +parcare, xenon, 
încălzire în scaune, climă, full elec-
tric. Accept şi variante mai ieftine. 
0721558591, 0768468471. (004729/
NC-164006)

• Logan MCV 7 locuri, 1.5 DCI, 85 CP, 
21000 km, 2007, argintiu, full, 8500 
E, 0755.044.866. (02/09/cs/32/NC-
164881)AR
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ANUNŢ IMPORTANT
În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi 

care doresc să obţină calitatea de administrator de  imobile 
şi a persoanelor juridice care au ca obiect de activitate 

administrarea de imobile
Primăria Galaţi anunţă organizarea examenului de atestare a persoanelor  fizice care 
doresc să obţină calitatea de administrator de imobile.
Examenul va avea loc în două etape:

proba orală, începând cu data de 9.03.2009;- 
proba scrisă, în data de 20.03.2009.- 

Ambele probe se vor desfăşura la Universitatea Danubius. 
Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 3.02.2009 ‑ 3.03.2009 la  sediul 
Biroului de control financiar asociaţii de proprietari din str. Fraternităţii nr. 1 
(Centrul de Informare a Cetăţeanului).
Dosarul va cuprinde următoarele documente:

Cerere de înscriere (obţinută de la secretariatul comisiei de atestare);1. 
Curriculum Vitae;2. 
Copii după actele de stare civilă (certificat de naştere, buletin de identitate/3. 
carte de identitate, certificat de căsătorie ‑ femei);
Diploma de bacalaureat ‑ copie legalizată la notar;4. 
Certificatul de calificare în meseria de administrator ‑ copie legalizată la notar;5. 
Certificat de cazier judiciar ‑ original;6. 
Certificatul medical eliberat de medicul de familie care să prezinte o evaluare 7. 
completă a stării de sănătate ‑ original;
Certificatul medical eliberat de medicul psihiatru ‑ original;8. 
Copie după chitanţa de achitare a taxei de 20 lei la casieria Primăriei Galaţi din 9. 
str. Fraternităţii nr. 1;
Un dosar cu şină pentru încopciat;10. 

La  depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta şi cu originalele actelor ale 
căror copii vor fi anexate la dosar.
Lista cu programarea pentru proba orală (interviul) a persoanelor care au depus 
dosarul pentru atestare va fi afişată la sediul Primăriei Galaţi din str. Fraternităţii 
nr. 1 Galaţi (Centrul de Informare a Cetăţeanului), în data de 5.03.2009.
Atenţionăm persoanele juridice care au ca obiect de activitate administrarea de 
imobile că au obligaţia potrivit art. 22, alin. (3), din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 230/2007, aprobate prin HGR nr. 1588/2007, să aibă angajate, 
persoane atestate în condiţiile actului normativ menţionat.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul  Biroului de control financiar 
asociaţii de proprietari din str. Fraternităţii nr. 1, tel. 0236307789. 

Primăria municipiului Galaţi 
aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice, 

care execută lucrări de construcţii, 
că molozul rezultat se va transporta şi depozita 

în locaţia: tarlaua 165/parcela 11 - ieşire din Galaţi 
spre Tecuci, prima parcelă de după Benzinăria Mol - 

pe partea dreaptă a drumului. 

Program: Luni-Sâmbătă între orele 8,00-16,00.
Vă mulţumim pentru înţelegere!

Primar, ing. Dumitru Nicolae

Cumpãrãri
Auto

Cumpãrãri
Diverse

Vânzãri
Auto

Vânzãri
Diverse

Meditaþii
Pierderi

Adunãri
Generale

Citaţii

Propuneri de
Afaceri

Vânzări
Utilaje agricole

• Vând schelă metalică, popi, betoni-
ere, preţuri avantajoase. 0747547811. 
(003071/NC-158578)
• SC Sunny Blinds SRL vinde jaluzele 
începând cu 33 lei/mp pentru dealeri, 
preţuri speciale. Relaţii la 0748098450. 
(0059179/NC-159773)
• VÂND OŢEL BETON. TEL. 0731355692. 
(005228/PF/160052)
• Pomi fructiferi, viţă-de-vie, tran-
dafiri, brazi, flori (executăm tăieri şi 
tratamente), bdul G. Coşbuc nr.264. 
Tel.0748957414. (0059437/NC-161486)
• Expoziţie cu vânzare, pomi fruc-
tiferi, pepiniera Lieşti. 0745327444, 
0236821796. (004459/NC-162326)
• Garaj zona Două Babe, zidărie, 5000 
E, neg. 0755215035. (004674/NC-
163039)

• Fier vechi de la domiciliu idem calo-
rifere, plata imediat. Tel. 0236434066. 
(0062122/NC-91968)
• Consignaţie obiecte artă, Brăilei 
142. Tel. 315033, 0740562770. (01/09/
bc/22/NC-97183)
• Cărţi, monede, bancnote, decoraţii, 
plachete, insigne, ziare timbrate, bi-
lete ipotecare, atlase, dicţionare, cărţi 
poştale, vederi, clasoare, timbre, carte-
le, efecte militare, tabachere, antichi-
tăţi diverse. 0236323500, 0751167540. 
(0058652/NC-156032)
• SC cumpără fier vechi de la do‑
miciliu, plata pe loc. 0236310809. 
(0062085/NC‑163015)
• Cumpăr dozator suc cu 5 capuri 
pentru piese schimb. 0740022929. 
(005561/NC‑165635)

• Ofer împrumuturi credite, refinanţări. 
0757928687. (01/09/BC/21/NC-132510)
• Cedez firmă mică, fără datorii, achi-
tat la zi tot. 0744498973. (002676/NC-
164523)
• Vând taxi cu licenţă, negociabil. 
0744395576. (002939/NC-165171)
• Caut asociat pentru spaţiu comer-
cial, Piaţa Centrală. Tel.0745250396. 
(005574/NC-165522)
• Vând societate comercială cu ac-
tivitate -taximetrie, compusă din 2 
maşini, complet echipate şi licenţe 
vizate la zi. Informaţii: tel.0756349217. 
(003054/NC-165567)
• Ofer împrumuturi, avantajos. 
0742634633. (02/09/bc/02/NC-165776)
• Vând urgent afacere fast‑food, 
pizzerie în funcţiune, dotări la 
standarde, zonă comercială foar‑
te bună, chirie onorabilă. Telefon 
0755019349. (005340/NC‑164818)

• Deţin service -auto, caut asoci-
at. Tel.0744325696. (005230/NC-
164656)

• Închiriem staţie Peco în Galaţi. 
Telefon 0723.372.828 (02/09/td/21/
NC-165458)

• Opel Astra Classic, 1.4i, 53200 km, 
2007, full, argintiu, 7950 E, înmatri-
culat, 0755.044.866. (02/09/cs/32/
NC-164884)

• Urgent, avantajos, Opel Corsa 
provenienţă Germania, înmatri-
culat; Matiz, 2007, stare excepţi-
onală. Tel. 0754635024. (005522/
NC-165448)

• Vând Cielo Executive, din 2000, 
12.500 lei neg. Tel. 0754896791. 
(003114/NC-165658)

• Ocazie! Cedez leasing la auto 
Nissan Navara, vechime 2 ani, 
în garanţie, cu dotări suplimen‑
tare. Tel. 0723170187. (02/09/
mr/14/NC‑165282)

• Cumpăr Dacii, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, avariate pentru 
dezmembrat. 477682, 0744108878. 
(001478/NC-61707)
• Autoturisme orice tip, stare după 
1998. 0745208845. (004283/NC-
147548)
• Cumpăr autoturisme, plata imediat. 
0742757503, 0336410898. (003874/
NC-148079)
• Cumpăr Dacia pentru dezmembrare. 
Tel.0752947611. (003869/NC-160633)
• Cumpăr Papuc, defect, avariat, 
1998-1999. 0745483762. (005080/NC-
164125)
• Cumpăr auto româneşti sau străine, 
fabricaţie după 2000. 0744570588. 
(002738/NC-164829)
• Cumpăr Logan, eventual fost taxi. 
0747734852. (005261/NC-164835)
• Cumpăr autoturism 2004-2008, sta-
re bună. 0742909794. (005245/NC-
164837)
• Cumpăr Dacia Break, urgent, 1995-
2002. 0746075314. (005319/NC-
164840)
• Cumpăr Dacia Berlină, break, 1995-
2004. 0742563740. (005319/NC-
164843)
• Cumpăr autoturisme înmatricu-
late, 2001-2008, cash. 0746189965. 
(005322/NC-164844)
• Cumpăr autoturisme înmatriculate, 
preţ avantajos. 0741235033. (002764/
NC-165043)
• Cumpăr Dacia Papuc 2 locuri, după 
2000. 0236491244, 0741787016. 
(002974/NC-165634)

• Vand garaj Ţiglina 3, zona Bujor 4. 
0762340443 (02/09/mr/10/NC-163712)
• Vând vin şi ţuică vrac, localita-
tea Bereşti, jud. Galaţi. 0751576676, 
0745359108. (002457/NC-163773)
• Vând mobilier coafor, cască, suport 
pedichiură. 0763698086. (004975/NC-
163798)
• Vând circular universal de tâmplărie, 
5300 lei. 0744785672. (005102/NC-
164214)
• Vând baloţi lucernă, 10 lei. 
0751847828. (005161/NC-164343)
• Chioşc, 6 mp, fără amplasament. 
0748704802. (005216/NC-164563)
• Vând ponton acostare 16 m lungime 
amenajat cu bucătărie, dormitor, WC 
şi terasă (port Brăila), preţ 50.000 E 
neg; barcă Baylimer 95, motor 320 kw, 
lungime 8 m, foarte bine întreţinută, 
cu dormitor, chiuvetă, WC, duş, 35.000 
E. Tel. 0741294204. (02/09/ext./67m/
NC-164579)
• Brăila, vând barcă agrement 4,4 
m, 1,9 m, construcţie Austria 1992, 
Shakespeare, motor 75 Mercury 2004, 
2 t, 3 pistoane autobord, 5 ani funcţi-
onare, inclusiv peridoc, preţ 7000 E. 
Tel. 0741294204. (02/09/ext./67m/NC-
164580)
• Brăila vând panouri izopan, 1.600 
mp, preţ foarte avantajos, 12 m lungi-
me, 40 mm grosime (900 m acoperiş, 
700 m perete). 0741294204. (02/09/
ext./67m/NC-164581)
• Brăila vând utilaje noi pentru bucă-
tărie -restaurant cu reduceri de 25% 
din preţ, combine frigorifice cu plus şi 
minus, cu două uşi fiecare, grill cu rocă 
vulcanică, chiuvetă şi vitrină prezen-
tare torturi. Tel. 0741294204. (02/09/
ext./67m/NC-164586)
• Vând maşină de spălat cuvă de 15 li-
tri, uscător, calandru, pentru hotel, în 
condiţii foarte bune. Preţ avantajos. 
Tel. 0741294204. (02/09/ext./67m/NC-
164587)
• Vând baloţi sparcetă. 0743627253. 
(005256/NC-164671)
• Vând rame ochelari vedere, de fir-
mă, bărbaţi, copii, femei. 0753122298. 
(002734/NC-164682)
• Vând loc veci în Bucureşti. 
0236494202, 0723036591. (005273/
NC-164711)
• Vând manechine, calitatea I, busturi 
şi stenduri pentru magazine haine. 
0742402310. (002795/NC-164751)
• Vând câine de pază, 26 stupi, rulotă. 
0236347244, 0726378846. (002821/
NC-164831)
• Vând drajoni de zmeur. 
Tel.0722243219. (002813/NC-164878)
• Vând loc veci, Cimitirul Eternitatea 
catolic, lucrare 2 paturi suprapu-
se, Galaţi. Tel.0722269908. (02/09/
ext/77m/NC-164917)
• Vând garaj M.13B, 5000 euro. 
0747292168. (02/09/bc/5/NC-164925)
• Vând garaj tip BPI. Tel. 0744502732. 
(0062364/NC-164960)
• Sufragerie, dormitor nuc art nou-
veau, bibliotecă, aspirator Buran. 
0741229010. (005294/NC-165024)
• Vând abricht (rindeluire, grosime şi 
găurire). 0723072926. (002901/NC-
165104)
• SC producătoare de vinuri naturale 
vinde vin de masă, vrac, la preţul 1,20 
lei/ litru, cu toate documentele nece-
sare. Tel.0744756834. (02/09/ext/80m/
NC-165117)

• P.f. vând garaj Micro 13B, acte la zi. 
Tel.0755221493, 0748144991. (005444/
NC-165187)
• Maşină fasonat, schelă metalică, co-
fraje metalice, maşină debitat PVC -Al. 
Tel.0743300480. (0062227/NC-165193)
• Vând garaj Ţiglina II. Tel.0740296823. 
(002949/NC-165209)
• Vând baloţi orzoaică şi porumb. 
0766281630. (005462/NC-165229)
• Vând porumb boabe, negociabil. Tel. 
0745689117. (002978/NC-165273)
• Vând rezervor de 1000 l şi sobă pen-
tru lemne (Satu Mare). Tel. 0721728789. 
(005469/NC-165286)
• Vând loc de veci Cimitir Eternitatea. 
0743893996. (005372/NC-165295)
• Producător legume vând ceapă us-
cată 0,5, sfeclă roşie 0,7, păstârnac 1,3 
lei/kg. Tel. 0741097886. (003015/NC-
165408)
• Tablou ulei pe pânză 56x76 cm sem-
nat indescifrabil, vechi de peste 100 
ani, 2000 E. neg. 0770615301. (003071/
NC-165532)
• Vând 17 m gard solid din fier be-
ton cu h=1,20, preţ negociabil. 
Tel.0742304921. (002934/NC-165568)
• Vând lucrare 2 paturi, Sf. Lazăr. 
0236491244. (002975/NC-165571)
• Vând maşină de cusut Singer, veche 
peste 80 ani. 0755213054. (002973/NC-
165572)
• Vând seminţe lucernă, Italia. 
0741434231. (005480/NC-165581)
• Vând pian şi chitară nouă. Tel. 
0745676530. (005334/NC-165593)
• Vând 85 capre. Telefon 0740075481. 
(002893/NC-165599)
• Vând vitrină frigorifică, orizontală. 
Telefon 0767022627. (005585/NC-
165600)
• Vând zece capre strada Bucovinei 
nr.7. 0748230388. (003092/NC-165613)
• Vând loc de veci, Cimitir Sf. Lazăr, sola 
D. 0740367107. (003095/NC-165615)
• Vând sămânţă ovăz în amestec cu 
măzăriche. 0751354833. (003102/NC-
165619)
• Vând aparat sudură argon, TIG 200 
HP, electronic, utilat. 0748387613. 
(003105/NC-165622)
• Vând societate comercială, profil 
instalaţii fără datorii şi cu istoric bun. 
0748880458. (003136/NC-165707)
• Vând cablu trifazat (MCCG 4x10 
mm) liţat, 180 metri. Tel.0746873385. 
(005614/NC-165712)
• Vând garaj central sau schimb cu 
orice auto. 0728738313. (005625/NC-
165729)

• Vând puieţi pomi fructiferi altoiţi, 
butaşi, trandafiri şi arbuşti orna-
mentali. 0744600722, 0721558591, 
0768468471. (002050/NC-162511)

• Mobilă second -hand Germania, 
Piaţa Centrală, staţie taxi. 
0744572471. (002688/NC-164461)

• Buldoexcavator Skheff 800, 1994, 
cupă multifuncţională, motor +pie-
se importante schimb, variante. 
0746461593. (002897/NC-165301)

• Vând canapea colţ +bibliotecă 8 
mil. Telefon 0336884143. (002986/
NC-165578)

• S.C. “DOCURI” S.A. Galati, Str. Portului 
nr.56 J.17/71/1991 CONVOCARE Consiliul de 
administratie al S.C. DOCURI S.A. , cu sediul 
în Galati, str. Portului nr.56, in conformita-

te cu prevederile legii si ale actului con-
stitutiv al societatii, convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor in data de 
23.03.2009 ora 12,00, in str. Basarabiei nr.1 
(incinta Port Bazinul Nou). In cazul în care 
nu se indeplineste cvorumul legal, adu-
narea se convoaca în data de 24.03.2009, 
în acelasi loc si la aceeasi ora. Data de re-
ferinta este : 10.03.2008. Ordinea de zi: 1. 
Prezentarea si aprobarea raportului anual 
al consiliului de administratie pentru anul 
2008. 2. Prezentarea si aprobarea bilan-
tului, a contului de profit si pierdere, re-
partizarea rezultatelor pentru anul 2008 
3. Descarcarea de gestiune a administra-
torilor pentru exercitiul financiar 2008. 4. 
Prezentarea si aprobarea bugetului de ve-
nituri si cheltuieli si programul de investitii 
pentru anul 2009. 5. Prezentarea si aproba-
rea raportului auditorului pentru exercitul 
financiar 2008. 6. Diverse. Incepand cu data 
de 07.03.2008, documentele si materiale-
le informative referitoare la problemele 
incluse in ordinea de zi se pot consulta la 
sediul societatii. Participarea actionarilor la 
adunarea generala se face cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. Informatii 
suplimentare se pot obtine la telefon: 
0236. 449215. Presedintele Consiliului de 
Administratie GAVANEANU CORNELIU 
(11/09/td/16/NC-165761)
• S.C. “PORT BAZINUL NOU” S.A. Galati, Str. 
Basarabiei nr.1 J.17/270/1991 CONVOCARE 
Consiliul de administratie al S.C. PORT 
BAZINUL NOU S.A. , cu sediul în Galati, 
str. Basarabiei nr.1, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Municipiului Galati sub nr. 
J17/270/1991, C.U.I. RO 1651384, in con-
formitate cu prevederile legii si actul con-
stitutiv al societatii, convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor in data de 
23.03.2009 ora 10,00, la sediul societatii. In 
cazul în care nu se indeplineste cvorumul 
legal, adunarea se convoaca în data de 
24.03.2009, în acelasi loc si la aceeasi ora. 
Data de referinta: 02.03.2009 Ordinea de zi: 
1. Prezentarea si aprobarea raportului anu-
al al consiliului de administratie, respec-
tiv a directoratului pentru anul 2008. 2. 
Prezentarea si aprobarea bilantului, a con-
tului de profit si pierdere, repartizarea re-
zultatelor pentru anul 2008 3. Descarcarea 
de gestiune a administratorilor, respectiv 
a directoratului pentru exercitiul financiar 
2008. 4. Prezentarea si aprobarea bugetu-
lui de venituri si cheltuieli si programul de 
investitii pentru anul 2009. 5. Prezentarea si 
aprobarea raportului comisiei de cenzori si 
a raportului auditorului pentru exercitul fi-
nanciar 2008. 6. Aprobarea datei de inregis-
trare, conform Legii nr. 297/2004 art.238. 7. 
Revocarea comisiei de cenzori 8. Diverse. 
Incepand cu data de 07.03.2009, documen-
tele si materialele informative referitoare la 
problemele incluse in ordinea de zi se pot 
consulta la sediul societatii. Participarea 
actionarilor la adunarea generala se face cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Informatii suplimentare se pot obtine la te-
lefon: 0236. 449215 Presedintele Consiliului 
de Administratie GAVANEANU CORNELIU 
(11/09/td/16/NC-165765)

• Gherghişan Ana, Gherghişan 
Loredana şi Ganea Iuliana sunt chema-
te, pe data de 24.02.2009, ora 10,00, la 
Biroul Notarului Public Constantinescu 
Maricica, cu sediul în Galaţi, str. Brăilei, 
bl. B3, parter, ap. 41, pentru dezba-
terea succesorală privind defunctul 
Gherghişan Alexandru, decedat la 
data de 3 aprilie 1995 şi fost cu ultim 
domiciliu în comuna Scânteieşti, jud. 
Galaţi. (005623/NC-165724)

• Română şi franceză orice nivel. Tel. 
0236469164. (002856/NC-165321)
• Meditaţii limba română clasele V-XII. 
0755228447. (005442/NC-165631)
• Meditez matematică, avantajos, gim-
naziu, liceu. Tel. 0762654530. (005642/
NC-165775)

• Asigurăm efectuarea temelor 
pentru elevi cls. I‑VIII (la cere‑
re asigurăm transport, masă 
caldă), 300 lei. 0748748289. 
(0059463/NC‑161515)

• Profesor meditez matematică, 
cls. V‑XII. 0748748289. (0059463/
NC‑161521)

• Pierdut carnet membru CAR Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galaţi 
cu nr. 25506 pe numele Aştefanei 
Vasile. Se declară nul. (0062246/NC-
165624)
• Pierdut act de concesiune nr. 1899 
pe numele Dragomir Grigore -Costel 
pentru locul din Cimitirul Sf. Lazăr SM, 
P2, R4, L2. Se declară nul. (0062392/
NC-165626)
• Pierdut carnet de student Iacob 
Stelică. Se declară nul. (0062247/NC-
165627)
• Pierdut geantă cu acte în zona 
Centru, pe numele Jucan şi SC 
Aletinax. Recompensă, Dogăriei 93. 
0751165981. (003057/NC-165629)
• Pierdut act de concesiune nr. 1031 
pe numele Grapă Carol Nicuşor pen-
tru locul din Cimitirul Sf. Lazăr, sola Ţ, 
parcela 1, rândul 1, locul 10. Se declară 
nul. (0062393/NC-165649)
• Pierdut legitimaţie ArcelorMittal 
Galaţi pe numele Nechifor Alexandru. 
Se declară nulă. (0062250/NC-165651)
• SC Anca SRL pierdut acord nr. 155327. 
Îl declarăm nul. (0062249/NC-165653)
• Pierdut poliţă RCA nr. 002053340. Se 
declară nulă. (0062395/NC-165713)
• Pierdut certificat de înregistrare seria 
B nr. 0727344 a SC Pynk Trans SRL. Se 
declară nul. (0062398/NC-165720)
• Pierdut legitimaţie ArcelorMittal 
nr. marcă 55056. Se declară nulă. 
(0062457/NC-165746)
• Pierdut certificat de înregistrare al SC 
A.E.I. Impex SRL Galaţi. Se declară nul. 
(0062458/NC-165747)

• Pierdut femelă Rottweiler zona 
Tirighina ‑Combinat ‑Movileni, 
talie mare, ofer recompen‑
să. 0740271274. (005510/NC‑
165384)

• Vând tractor 210 CP şi agregate, va-
riante auto. 0744570588. (002219/NC-
163045)
• Vând pompă submersibilă de 380 kw 
şi motocoasă. 0741377434. (004702/
NC-163256)
• Vând tractor U650, plug, cositoare 
rotativă. Tel.0762401059. (004853/NC-
163555)
• Semănătoare SPC8, tractor Fiat 50 
CP universal, Fiat 50 CP legumicol. 
0741788932. (002428/NC-163651)
• Vând prese de balotat, semănători, 
cultivatoare, remorci, cisterne, bazine. 
0742780573. (005407/NC-165061)
• Vând tractor U650 cu următoarele 
utilaje: plug (disc, GD4), SPC8, culti-
vator, met, presă românească (sârmă), 
remorcă 7 t. Tel. 0740665914. (005387/
NC-165065)

• Societate comercială vinde 
autoturism Toyota Rav-4, an 
fabricaţie 2004, 52.000 km, 
12.000 E. Tel. 0722151975. 
(0062335/NC-164367)

• Vând 2 tractoare John Deere, 2 discuri 
GD 3,2, pluguri reversibile cu 2,3,4, 5 
brazde, cositori, greble, erbicidatoare. 
0741788932. (005448/NC-165185)
• Vând plug, disc, remorcă 4 tone pen-
tru tractor U650. Telefon 0236342634. 
(002950/NC-165213)
• Vând tractor U 445, an fabricaţie 
1993. Tel. 0751354833. (003102/NC-
165616)
• Vând semănătoare SPC-8. Tel. 
0751354833. (003102/NC-165618)
• Vând miniexcavator JCB, an 2006. 
0747688342. (005542/NC-165620)
• Vând vindrover. Telefon. 
0721703720. (003055vl/NC‑165495)
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Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Galaþi 
Str. Domneascã nr. 191, Galaþi;  Tel.: 0236/412262; fax: 0236/415151;  e‑mail: galati@ajofm.anofm.ro.

Bursa
locurilor de muncã

S‑a întâmplat
pe 20 februarie

FilmelaTV
20 februarie

Glume Glume

Vasile Ghica

Cernavodă 324 cm + 6 cm
Hârşova 380 cm + 8 cm
Brăila   394 cm + 5 cm

GalaŢi  380 cm + 3 cm
isaccea  300 cm + 3 cm
Tulcea  247 cm + 4 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 19 februarie 2009

Viaþa Horoscop

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

20 februarie

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Rac
22 iunie ‑ 22 iulie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

Virgil Guruianu

Carnet cultural

LocalTV
20 februarie

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

Cimilituri

TV Galaþi ‑ Brăila
canal propriu

Express TV Galaţi ‑ Brăila
canal propriu

Mega TV Galaţi ‑ Brăila
canal propriu

ReŢeTA zilei

Modelul pentru un nud nu 
voia să se dezbrace. Se aude 
soneria.

‑ Dezbracă‑te repede, se 
repezi pictorul, că vine nevas‑
tă‑mea.

[
Directorul anunţă:
‑ De astăzi, 2 x 2 = 9.
Proteste, scandal, manifestaţii. 

Îl detronează.
Noul dictator: ‑ Începând de 

mâine 2 x 2 = 7.
Proteste puternice. Dictatorul îi 

serveşte cu şampanie şi îi întreabă 
prieteneşte: 

‑ Măi băieţi, vreţi ca 2 x 2 să facă 
iar 9?

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 potrivite 

şi se fierb în apă cu sare. Peştele marinat se taie bucăţi mai mari şi se aşa‑
ză peste cartofii fierţi. Se adaugă măslinele, salata verde tăiată fâşii sub‑
ţiri şi mărarul verde tocat mărunt. Se sărează şi se piperează după gust.

Zeni

1790 ‑ Încetează din viaţă 
iOSiF al ii‑lea (n. 1741), împărat 
al austriei (1764 ‑ 1790), fiul 
reginei Maria Thereza.

1791 ‑ Se naşte Carl 
CZErNY (m.1857), muzician, 
pianist şi pedagog austriac.

1838 ‑ Primul spectacol de 
operă cântat în limba română 
de elevii Conservatorului din 
iaşi, cu «Norma» de Bellini. 

1849 ‑ Împăratul Franz 
Joseph i promulgă o constituţie 
prin care i se recunoaşte 
Transilvaniei o autonomie 
limitată.

1871 ‑ Încetează din viaţă 
PaUl KaNE (n.1810), pic‑
tor canadian, autorul cărţii 
«Peregrinările unui artist prin‑
tre indienii din america de 
Nord».  

1882 ‑ Încetează din viaţă 
MOŞ iON rOaTă, deputat în 
adunarea ad‑hoc a Moldovei, 
militant pentru cauza Unirii 
Principatelor.

1883 ‑ Încetează din viaţă 
al. laMBriOr (n. 1846), ling‑
vist, filolog, folclorist, membru 
corespondent al academiei 
române.

1901 [ Se naşte raDU 
CiOCUlESCU (m. 1961 ‑ în 
închisoarea din Dej), eseist, 
traducător.

[ Se naşte WillY rONEa 
(m. 1967), actor. 

1910 ‑ Încetează din viaţă 
CirU ECONOMU (n. 1848), pro‑
zator, poet, traducător.

1911 ‑ Încetează din viaţă 
GriGOrE ŞTEFăNESCU (n.1836), 
geolog, paleontolog, membru 
al academiei române.

1920 ‑ Încetează din viaţă 
rOBErT PEarY (n. 1856), explo‑
rator american, creditat ca pri‑
ma persoană care a atins Polul 
Nord geografic al Pământului, 
la 6 martie 1909.

1924 [ Se naşte EUGEN 
BarBU (m.1993), prozator, dra‑
maturg, eseist, istoric şi critic li‑
terar, publicist, membru cores‑
pondent al academiei române, 
laureat cu Premiul “Herder”.

[ Se naşte raDU alBala 
(m.1994), prozator, traducător, 
critic şi istoric literar.

1927 [ Se naşte MirCEa 
MaliŢa, matematician, di‑
plomat, eseist, poet, proza‑
tor, membru al academiei 
române.

[ Se naşte SiDNEY POiTiEr, 
actor american de teatru şi film. 
a primit, în anul 1964, Premiul 
Oscar, primul acordat unui ac‑
tor de culoare.

1930 ‑ Se naşte alEXaNDrU 
BOBOC, filosof, membru co‑
respondent al academiei 
române.

1938 [  Se decretează o 
nouă Constituţie, promulgată 
la 27 februarie, acelaşi an, prin 
care se introduce dictatura 
regală a lui Carol al ii‑lea.

[ Se naşte DOiNa CiUrEa, 
prozatoare.

1949 ‑ Se naşte lUCia 
OlarU‑NENaTi, poetă, proza‑
toare.

1951 - Se naşte, la Galaţi, 
PETRU IAMANDI, prozator, 
traducător, publicist, pedagog.

1958 ‑ Încetează din viaţă 
EMIL PANAITESCU (n.1885 la 
Cudalbi, jud. Galaţi), istoric şi 
arheolog, fost director al Şcolii 
române din roma.

1969 ‑ Încetează din 
viaţă MiHai CiUCă (n.1883), 
 medic, membru al academiei 
române.

1975 ‑ Încetează din viaţă 
NiCOlaE BalTaG (n. 1940), 
critic literar.

1978 ‑ Încetează din viaţă 
CriSTU POlUCSiS (n. 1929), re‑
gizor.

1986 - a fost plasat pe orbi‑
tă primul modul al Staţiei orbi‑
tale ruse «Mir», locuită, timp de 
15 zile, de astronauţi de diferite 
naţionalităţi.

1987 ‑ Încetează din viaţă 
CONSTaNTiN aVraM (n.1911), 
geolog, paleontolog, membru 
al academiei române.

1989 ‑ Eclipsă totală de 
lună, vizibilă şi în ţara noastră.

1996 ‑ Încetează din via‑
ţă GHEOrGHE DUMiTrESCU 
(n.1914), compozitor.

2002 - Încetează din viaţă 
iON ŢUGUi (n. 1933), poet, ese‑
ist.
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Săpată 
în zid
Se face 
de râs

Chemare în 
judecată

Prin urmare

Salt 
calitativ
Cămară 
la ţară

Părul în 
dezordine

act 
medical
Extras 
din cărţi

aparenţă 
înşelătoare
Sentiment 
de teamă

Bătut la cap
Meticulos

Ciubuc
a face 
apel

irupţie 
iniţială!
Întocmai 
şi la fel

Farmec, 
gingăşie

arie 
laterală!
„Căciuli” 
de casă

argilos
loc de 
odihnă

Din nou
Nord‑vest

Grădina 
fericirii
Unse!

Complex 
de zale
Bătut 
la table

radu 
Georgescu
Cioareci

Singură!
Prins 
de gât

Masa 
de seară
Femeia 
martir

Întins pe 
orizontală
antenă!

Unelte 
de lucru

Soluţiile jocurilor apărute ieri:
ACTOR ROMÂN – ORIZONTAL: r; P; T; laCaTUS; DaTOri; C; CUTiTar; TaraBa; iTa; ParErE; iG; TiC; 

laMai; a; aBiTir; P; CU; aGONiSi; CalarE; CS; TiTaN; NaUT; SaN; STElE.
COMISIOANE – ORIZONTAL: ETErNiTaTE; Bara; NaMOl; EB; CaTrENE; NEClar; rUM; iliE; EMiSE; S; 

OTOMaN; N; TaBara; DaT; iTa; arGila; CaNGrENa; r; aTiNE; UNDE.

Spectacole
‑ 16,00 – Teatrul Muzical „Nae 

Leonard” ‑ „Se întorc românii aca‑
să” (r. Florin Melinte).

‑ 19,00 ‑ Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini” – „Mincinosul”, de Carlo 
Goldoni (r. ion Sapdaru).

Expoziţii

‑ Muzeul de Artă Vizuală – 
acuarela 2008; expoziţiile perma‑
nente; 9,00 ‑17,00.

‑ Muzeul Judeţean de Istorie – 
„Mărturii arheologice recent desco‑
perite în judeţul Galaţi”; Casa Cuza 
Vodă ‑ „alexandru ioan Cuza şi epo‑

ca sa”; Casa Colecţiilor (Farmacia 
Ţinc), Casa Memorială „Costache 
Negri” (comuna Costache Negri), 
Muzeul „Casa Rurală Suhurlui” 
(comuna rediu, sat Suhurlui) ‑ ex‑
poziţiile permanente, 9,00 – 17,00.

‑ Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos” – expoziţie de pictură a 
cursanţilor la Pictură.

‑ Sala „Nicolae Mantu” a 
Galeriilor de Artă – „Salonul de 
iarnă”, ediţia a ii‑a (fotografie), 
membrii Fotoclubului „Dunărea de 
Jos”.

‑ Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii – Grădina 
Botanică, Planetariumul şi 
acvariumul, expoziţiile permanen‑

te ‑ 9,00 ‑17,00.
- Galeria „Umor la etaj” de la 

sediul „Vieţii libere” ‑ „Maeştri din 
Zemun şi Colecţia Crihană”, grafi‑
cieni din Serbia şi românia (carica‑
tură).

‑ Mond’Art Café Galerie – 
„Transart”, Tudor Şerban (grafică).

Biblioteci

‑ Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia” ‑ sediul central 
şi filiala de la Casa de Cultură a 
Sindicatelor – 9,00 – 20,00.

‑ Biblioteca Franceză „Eugène 
Ionesco” – 13,00 – 17,00.          

C.S.Carp   

7,00 Ora 7 dimineaţa;    9,00 
Prim-plan ®; 9,30 Ediţie specială; 
10,00 Brăila în direct; 11,00 Prima 
pagină; 11,30 Oraşul meu; 12,00 
Casa ta; 12,30 autoforum;  13,00 
Prima pagină;  13,30 românia lui 
Gaiţă; 14,00 D.W.; 14,30 Cu băţu‑n 
baltă;  15,00 Prim-plan - Prima 
pagină; 16,00 Prim-plan ‑ Prima 
TV; 16,30 Prima pagină; 17,00 
audienţă la primar; 18,00 Pledoarii 
turistice;  18,30 Prim-plan; 19,00 
Medicul te învaţă; 20,00 Fără 
 anestezie; 21,00 la ordinea zilei;  
22,00  Prim-plan;  22,30 Pledoarii 
turistice; 23,00 Ora 7 dimineaţa; 
1,00 Prim-plan; afişare program;  
Închiderea programului.

ORIZONTAL: 1) Nu‑i de pe la noi – Ţinută în ploaie. 2) 
Bătut ca la fasole – Prinde câinii vagabonzi. 3) Nu sunt în‑
văţaţi cu hamul încă – Eşalonate la plată. 4) ia popa la joc – 
Oameni apropiaţi de noi. 5) Nimicul nostru de acasă – Ne 
îndeamnă la băut. 6) Emoţie la premiere ‑ ieşire la terasă! 
– Scoase din fire! 7) Sfera producţiei de rulmenţi – a face 
totul. 8) Evoluează la bară. 9) Şanţul de pe disc – Gătit cu 
gust. 10) accentuarea unei dureri.

VERTICAL: 1) insistentă la cerere. 2) Glonţ care lumi‑
nează – Scrie cu mină. 3) Se bagă în lături – Un fel de intri‑
gă, figurativ vorbind. 4) O anumită femeie – Persoană de 
un servilism aparte. 5) Un om oarecare – Trecute în plan! 
6) Coadă de mânz! – Trage la război. 7) Om cu reacţii vio‑
lente – Nu vede pe unde calcă. 8) Nu au nimic uman în ele 
– Primeşte toate voturile. 9) Nu‑i vorba de asta – Furnitură 
de război – În mare… e bine! 10) Împărăţia cerului.

Mihai Gherasim

Sunteţi foarte interesat/ă 
de ceea ce aveţi de făcut, deşi 
asta înseamnă efort perma‑
nent. Dar vine şi răsplata.

Simţiţi că nu mai puteţi su‑
porta lipsa unei anumite per‑
soane, aşa că hotărâţi brusc că 
trebuie să faceţi ceva ca să o 
vedeţi.

  Nu vă aşteptaţi să fiţi 
primit/ă cu onoruri, dar nici să 
fiţi ignorat/ă. De data asta nu 
aveţi de gând să cedaţi presi‑
unilor.

Sunteţi foarte fericit/ă pen‑
tru că în sfârşit puteţi să spu‑
neţi cu mâna pe inimă că aveţi 
tot ce v‑aţi dorit. Profesional. 
Sentimentalul vine la rând...

Vi se pare uimitor faptul că 
unii nu reuşesc să comunice 
normal, dar nu ştiţi de ce ar fi 
necesară intervenţia dvs. de 
fiecare dată.

Sunteţi foarte mulţumit/ă 
de faptul că ştiţi să preîntâm‑
pinaţi lucrurile. Şi acum faceţi 
acelaşi lucru, cu maxim suc‑
ces.

Deşi v‑aţi propus să fiţi 
demn/ă, nu puteţi rezista prea 
mult presiunii şi daţi totul pe 
faţă. Şi funcţionează.

Vă bucuraţi de fiecare clipă 
petrecută acasă, în compania 
partenerului/ei de viaţă. De 
asta aveaţi nevoie pentru re‑
încărcarea bateriilor.

Sunteţi sătul/ă de dat expli‑
caţii care oricum nu mulţumesc 
pe nimeni, pentru că deja vin 
prea târziu. Este valabil pentru 
o bună perioadă de timp.

aveţi succes doar în măsu‑
ra în care credeţi că îl meritaţi. 
Pentru că îndoielile vă trec 
destul de des prin minte.

Nu ştiţi să vă stăpâniţi en‑
tuziasmul, iar reacţiile dvs. irită 
în aceeaşi măsură în care dvs. 
credeţi că sunteţi simpatic/ă.

Vă doriţi o relaţie normală 
cu anumite persoane, dar nu 
ştiţi dacă aşa ceva poate exis‑
ta în realitate. Cineva vă pune 
piedici.

Casandra

7,00 Matinal Express (direct); 9,00 
Desene animate: Cafeneaua cu po‑
veşti; 9,30 Cartea profului de româ‑
nă; 9,40 Desene animate: Cafeneaua 
cu poveşti; 10,00 Obiectiv Express 
®; 10,30 Terminus Express ®; 11,00 
Film artistic: Cutia muzicală ®; 11,30 
Documentar: Femei cu idealuri;  
12,00 Terminus Express ®; 12,30 
Obiectiv Express ®; 13,00 Scorpion 
®;  14,00 Documentar: Călătoria;  

Experiment 
diabolic 
(thriller, SUA/Canada, 
2004)
TVR 1, ora 22,15
Cu: Robert De Niro, 
Greg Kinnear, 
Rebecca Romijn‑Stamos
Titlu original: Godsend

Un cuplu tânăr trece prin 
tragedia morţii accidentale a 
fiului lor de opt ani. Distruşi 
de durere, acceptă strania 
ofertă a unui medic profesor, 
care le promite readucerea lui 
la viaţă prin clonare ilegală. 
Numai că încep din ce în ce 

15,30 Cartea profului de româ‑
nă; 15,40 Program muzical: Brian 
Duncan; 16,00 Matinal Express (r); 
18,00 Program muzical: Wes King;  
18,25 Obiectiv Express (direct); 
19,00 Program muzical: Highlight; 
19,30 Terminus Express (talk‑show 
– direct); 20,00 Între oglinzi pa‑
ralele (talk‑show – direct); 21,00 
Cetăţeanul X; 21,30 Cartea profului 
de română; 21,40 Program muzical: 
Highlight; 22,00 Obiectiv Express ®; 
22,30 Matinal Express (direct); 0,30 
Închiderea programului.

Pericol 
în noapte 
(thriller, SUA, 1975)
TCM, ora 22,00
Cu: Gene Hackman, 
Jennifer Warren
Titlu original: 
Night Moves

Harry Moseby, un fost 
fotbalist care acum este de‑
tectiv particular este angajat 
pentru a elucida un caz care 
pare a fi o clasică dispariţie 
de persoane. Detectivul 
începe să întrezărească o 
legătură între fata dispărută, 
lumea cascadorilor de la 
Hollywood şi un mecanic 
suspect.

Erou 
din întâmplare 
(comedie, SUA, 1992)
AXN, ora 22,30
Cu: Dustin Hoffman, 
Geena Davis, Andy 
Garcia
Titlu original: Hero

Un avion cu 54 de 
pasageri se prăbuşeşte 
în mijlocul unei furtuni. 
Primul care soseşte la sce‑
na tragediei este Bernie 
laPlante, un mic escroc. 
Fără să vrea, laPlante îşi 
riscă viaţa şi‑i salvează pe 
cei din avion. Neaşteptat, 
după ce‑şi face datoria, 

Diane Arbus: 
O poveste 
de dragoste 
(dramă biografică, 
SUA, 2006)
HBO, ora 20,00
Cu: Nicole Kidman, 
Robert Downey Jr.
Titlu original: 
Fur: An Imaginary 
Portrait of Diane Arbus

Suntem în 1958, în New 
York, iar Diane arbus este 
o femeie frustrată, captivă 
într‑un mariaj cuprins de 
rutină. Soţul ei este un foto‑
graf sponsorizat de înstăriţii 

mai des să apară diferenţe între adam cel de acum şi cel din trecut. 
Părinţii sunt speriaţi de cumplitele coşmaruri povestite de cel mic şi 
groaza este acum de nestăvilit.

acesta pleacă de la locul faptei, lăsând în urmă doar un pantof de 
100 dolari. În curând, presa organizează o campanie de identificare a 
misteriosului erou, denumit «Îngerul zborului 104» . 

părinţi ai lui Diane, iar ea lucrează ca asistentă a lui. În momentul în 
care lionel Sweeney, un bărbat misterios, îşi face apariţia în peisaj, de‑
venind vecini, femeia se îndrăgosteşte fără scăpare.

În atenţia agenţilor economici:

* Pentru a veni în sprijinul agenţilor eco‑
nomici care depun declaraţiile lunare pri‑
vind contribuţia la Fondul de Şomaj, avem 
rugămintea să folosiţi, pe cât este posibil, 
adrese de e-mail cu altă extensie decât 
yahoo.com. pentru că aceasta este limita‑
tă ca volum de transmisie şi recepţionare şi 
poate fi o cauză majoră a întârzierii lucrării 
care, conform legii, are termen‑ limită data 
de 25 a fiecărei luni.

* Vă rugăm, de asemenea, să aveţi în ve‑
dere că, din motive legale, declaraţiile tre‑
buie  depuse în format electronic pe adresa 
de e‑mail sau depuse personal, cu dischetă, 

pentru a face posibilă verificarea corectitu‑
dinii introducerii datelor.

* a fost modificată codificarea CaEN 
a agenţilor economici şi trebuie ca fiecare 
entitate juridică să‑şi actualizeze domeniul 
de activitate conform noului nomenclator. 
la depunerea declaraţiilor, trebuie utilizată 
noua codificare. 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi apre‑
ciem efortul dvs. de a schimba adresele de 
e‑mail, acolo unde aceasta se impune.

a.J.O.F.M. Galaţi vă aduce la cunoştinţă 
că se fac înregistrări în baza de date a agen‑
ţiei, în vederea ocupării unui loc de muncă 
în străinătate.

Pentru relaţii suplimentare persoanele 

interesate sunt rugate să se adreseze la se-
diul instituţiei - Compartiment Ocuparea 
Forţei de Muncă în Străinătate, telefon 
0236412262 int. 103. 

A.J.O.F.M. GALAŢI primeşte înscrieri 
la următoarele cursuri gratuite pentru 
şomeri care încep din ianuarie 2009: api-
cultor; brutar; bucătar; comerciant vân-
zător produse alimentare;  comerciant 
vânzător produse nealimentare; confec-
ţioner asamblor articole din textile; con-
fecţioner tâmplărie de aluminiu şi mase 
plastice; dulgher-tâmplar-parchetar; 
fierar betonist, montator prefabricate; 
frizer; frizer-coafor-manichiurist-pedi-
chiurist; lăcătuş construcţii metalice şi 

utilaj tehnologic; lucrător în creşterea 
animalelor; lucrător în cultura plantelor; 
lucrător în structuri pentru construc-
ţii; mecanic agricol; montator pereţi şi 
plafoane din ghips carton; operator in-
troducere, validare şi prelucrare date; 
ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie; patiser; peisagist floricul-
tor; tâmplar universal; zidar-pietrar-ten-
cuitor. 

Persoanele interesate de ocuparea 
locurilor de muncă vacante şi de înregis-
trarea ofertei de locuri de muncă vacan-
te sunt aşteptate la sediul  AJOFM Galaţi, 
pe strada Domnească nr. 191 (Apollo) de 
luni până vineri, între orele 8,30-16,30 şi 

miercuri până la 18,30. 
LISTA LOCURILOR DE MUNCĂ 

VACANTE 20.02.2009: agent vânzări, 
agent comercial;  agent securitate; barman; 
bucătar; confecţioner ‑ asamblor articole 
din textile; consilier/expert/inspector/re‑
ferent/economist în gestiunea ec.  dulgher 
(exclusive restaurator); dulgher restaurator; 
electrician în construcţii;  electrician mont. 
şi rep.echip.el. în centr.,  staţii şi post transf.;  
electrician protecţie relee, automatizări şi 
măsurători electrice; femeie de serviciu; fie‑
rar betonist;  inginer maşini termice;  inginer 
mecanic; inginer mecanic maşini instalaţii 
miniere; inginer mecanic utilaj tehnologic 
pentru construcţii; inginer montaj; inginer 

reţele electrice; inginer/subinginer teholog 
prelucrări mecanice; îngrijitori clădiri; insta‑
lator instalaţii tehnico‑sanitare şi de gaze;  
lăcătuş confecţii metalice şi navale;  lucrător 
gestionar; maistru industria materialelor de 
construcţii;  maşinist la maşini pentru tera‑
samente (ifronist); mecanic auto; muncitor 
necalificat în industria confecţiilor; ospătar 
(chelner); secretară; sondor la forajul me‑
canizat şi reparaţii sonde; specialist mente‑
nanţă mecanică echipamente industriale; 
sudor; sudor în mediu protector;  sudor ma‑
nual cu arc electric; sudor manual cu flacăra 
de gaze; supraveghetori jocuri (casino); tini‑
chigiu carosier; vânzător; vopsitor auto, zi‑
dar pietrar; zidar şamotor; zugrav, vopsitor.
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TrUSTUl De PreSă „DUnărea De JOS“

[ SUbreDaCţia galaţi nOrD / Ion Trif Pleşa [ SeCreTari reDaCţie/ Gheorghe ARSENIE, Viorel BUCUR [  DeSigner / Florin NOVAC

Dispecerat Urgenţe ‑ 112
Ambulanţă non‑stop (VITAL 
MED) ‑ 0236/462222
Pompieri ‑ 981; ‑ 0236/460441
Centrala Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie ‑ 
0236/407000
Poliţia Municipală ‑ 
0236/412222
Poliţia Transporturi ‑ 
0236/418460
Secţia 1 de Poliţie ‑ 
0236/419966
Secţia 2 de Poliţie ‑ 
0236/460854
Secţia 3 de Poliţie ‑ 
0236/413400
Secţia 4 de Poliţie ‑ 
0236/468490
Secţia 5 de Poliţie ‑ 
0236/416945
Inspectoratul Judeţean 
al Poliţiei de Frontieră ‑ 959
Centrul de prevenire şi 
consiliere antidrog 
‑ 934; ‑ 0236/461800
Jandarmi ‑ 956
Poliţia comunitară ‑ 
0236/316000; 0236/314000
Prefectură ‑ 0236/312100
Consiliul Judeţului ‑ 
0236/411099
Primărie ‑ 0236/307799
Protecţia civilă ‑ 982; 
0236/411456; fax ‑ 0236/413219
Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Galaţi  
‑ tel. verde: 0800828674 
‑ 0236/477900; 
fax: 0236/325530
Garda de Mediu ‑ 
tel. verde 0801010101 (pentru 
încălcarea Legii Protecţiei 
mediului) 
S.C. ECOSAL PREST S.A. 
‑ 0236/312282
Informaţii CFR ‑ 0236/460643
Rezervare bilete tren
‑ 0236/496000
Agenţia CFR ‑ 0236/472420
Autogara ‑ 0236/412683

Deranjamente ‑
 intervenţii:
APATERM: dispecerat ‑ 
0236/311018, 0236/473100/120;
relaţii cu publicul 
‑ 0236/473151 
DISTRIGAZ SUD (Sucursala 
Galaţi) 
‑  0236/9281 
ELECTRICA (Galaţi) ‑ 929
(număr unic cu apel gratuit 
pentru toţi clienţii indiferent 
de zona de reşedinţă)

Spitale
De Urgenţă ‑ 0236/301111, 
0236/301112
Municipal nr.1 ‑ 0236/479401
Boli Infecţioase ‑ 0236/334022, 
0236/334032
De Copii ‑ 0236/469849, 
0236/320406
Militar ‑ 0236/423938
TBC ‑ 0236/460712
CFR ‑ 0236/460795
Interne ‑ 0236/475768
Maternitatea Municipală 
‑ 0236/413131
 
Farmacii non‑stop:
Hygeia (vizavi de Spitalul 
Judeţean) ‑ 0236/473013

Lumea pe web

Elena Parapiru

Elena Parapiru
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România Sud‑Est  20 februarieMeteo

Bucureşti
-2*/-1*

Litoral
-2*/4*

Brăila
-2*/3*

Galaţi
1*/5*

Braşov
-5*/-2*

Galaţi: Soarele 
- răsare: 7:03 am
- apune: 5:41 pm

Brăila: Soarele 
- răsare: 7:03 am
- apune: 5:41 pm

Vreme
rece

Vremea va fi rece astăzi, pe fondul unui cer 
parţial acoperit, fiind posibile câteva reprize 
scurte de ploaie. Temperatura maximă va fi de 
5°C, iar minima de 1°C. Vântul va sufla, cu in‑
tensificări izolate, din sector estic şi nord‑estic. 
Presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană 

de mercur, iar umiditatea de 75‑80 la sută. 
Vremea va fi rece şi în zilele următoare, fiind po‑

sibil să ningă uşor. Maximele vor fi de 3°C, iar mini‑
mele de ‑2°C.   

(informaţii preluate din surse on‑line)

Această carte – se menţionează 
în „Cuvânt înainte” – intenţionea‑
ză să vă ajute să faceţi faţă singuri 
în caz de urgenţă şi vă sfătuieşte 
când şi dacă aveţi nevoie de aju‑
tor specializat. În prima parte sunt 
incluse informaţii referitoare la 
primul ajutor şi siguranţa locuin‑
ţei: * Cum faceţi faţă unei urgenţe 
* Tratarea accidentelor * Estimarea 
situaţiei * Măsurile de reanimare 
* Reanimarea la copii/la sugari * 
Asfixierea * Măsuri de urgenţă în 
locuinţă * Răni ale pielii şi ale ţesu‑
turilor moi * Răni la oase şi la înche‑
ieturi/la cap şi la gât/la ochi/la gură, 
maxilar, nas şi ureche/la torace şi la 
trunchi * Corpi străini * Rănile ca‑
uzate de căldură şi de frig * Şocul 
electric * Otrăvirea * Muşcăturile şi 
înţepăturile veninoase * Pericolul 
de înec. Cea de a doua parte vizea‑
ză primul ajutor în cazul anumitor 
boli: * Afecţiunile căilor respirato‑
rii şi ale plămânilor * Dificultăţi de 
respiraţie * Probleme cu gura, gâ‑
tul, nasul şi urechile * Infecţiile la 
ochi * Durerile de cap * Convulsiile 
şi accesele * Indispoziţii ale stoma‑

Scopul 
şi mijloacele

Aţi auzit de „Liga 
dreptăţii: Noua frontie‑
ră”? Nici eu, dar asta nu 
m‑a împiedicat să mă 
uit cu gura căscată ce 
desene animate prost 
desenate difuzează 
HBO‑ul, dis‑de‑dimi‑
neaţă. Niciodată n‑am 
mai urmărit o acţiune 
atât de varză, în care 
super‑eroii fac sindicat 
şi, după asocierea cu 
guvernul, luptă împotri‑
va monştrilor care atacă 
Terra. „Numai împreună 
putem învinge”, decla‑
mă Superman, cu un pi‑
cior ridicat a betegeală, 
şi plutind cu tot corpul 
în aer. Apoi super‑eroul 
se lasă pe pământ şi dă 
mâna, solemn, cu un re‑
prezentant al guvernu‑
lui – care ridică şi deş’tul 
a victorie, spre poporul 
îngrijorat. Urmează să 
le vedem pe Heidi, fe‑
tiţa munţilor, asociată 
cu Albă ca Zăpada şi 
cu Fetiţele Power Puff, 
cum pun de o luptă de 
cartier împotriva modei 
anilor ’80 şi a exploată‑
rii animalelor în scopuri 
cosmetice… Pe Antena 
2, Daniela Gyorfi ascul‑
ta cuminţică, într‑un fo‑
toliu, cum viitorul fost 
soţ o face de râs în faţa 
naţiunii pentru că artis‑
ta nu a vrut în ruptul ca‑
pului să plece din casa 
în care o are pe mama 
ei, paralizată la pat: „Eu 
nu o urăsc pe Daniela, 
dar am mai fost căsăto‑
rit şi ştiu cum este să te 
împiedici de soacră prin 
casă”, se explica, ofticat 
până peste poate băr‑
batul. Ei, acum, Daniela 
hotărăşte dacă paguba 
este prea mare: era bine 
să‑şi ia un bărbat handi‑
capat, care cum pleacă 
din loc, pac, dă tot pes‑
te patul în care zace un 
paralizat, sau era mai 
bine să‑şi dea mama la 
rebuturi pentru că aşa 
poruncea domnul şi 
stăpânul. Femeia părea 
resemnată, aşa că are 
o nouă bilă albă, aia di‑
nainte referindu‑se tot 
la faptul că, renunţând 
la aroganţe, artista s‑a 
dat în bărci cu maneliş‑
tii, ca să câştige un ban 
– tot pentru a o îngriji 
pe mama ei. Hei, să ne 
înţelegem, manelele 
sunt câh, dar ditamai 
Principele spunea că 
scopul este mai presus 
de mijloace…

CelUlele STeM, În Faţa COnTrOverSei. un 
băiat tratat cu celule stem embrionare pentru o boală genetică 
rară a fost diagnosticat cu două tumori necanceroase la câţiva ani 
de la intervenţie, punând sub semnul întrebării siguranţa acestei 
terapii. În 2001, un băiat ajuns acum la vârsta de 17 ani a fost 
beneficiarul unui tratament cu celule stem pentru boala genetică 
ataxia telangiectasia – care atacă regiunile cerebrale implicate 
în controlul mişcării şi al vorbirii –, într-un spital din moscova. 
tânărul a primit trei seturi de injecţii cu celule stem embrionare 
în creier şi în lichidul din jurul şirei spinării. Patru ani mai târziu, 
radiografiile de control depistau o tumoră în creier şi una în şira 
spinării, exact în locurile în care i-au fost administrate injecţiile, 
scrie bbc online. la un an distanţă, când băiatul avea 14 ani, o 
echipă de medici israelieni i-a înlăturat excrescenţa anormală din 
şira spinării, iar testele ulterioare au arătat că aceasta a fost încol-
ţită chiar de celulele stem. Pe lângă posibilitatea ca celulele stem 
să se transforme într-unele canceroase, unii oameni de ştiinţă se 
tem acum că ele vor trece cu vederea, fără să-şi dea seama, alături 
de virusuri sau alţi agenţi patogeni din organismul pacienţilor.

MObil eCO. Samsung electronics a prezentat în cadrul 
mobile World congress 2009, telefonul full-touch screen „blue 
earth” ce funcţionează pe baza energiei solare. aparatul este pri-
mul telefon full-touch screen care funcţionează pe baza energiei 
solare. Încărcarea se realizează prin intermediul panoului solar ce 
se află pe partea din spate a telefonului. blue earth este realizat 
din plastic reciclat numit Pcm, care este extras din sticlele de apă, 
contribuind în acest mod la diminuarea consumului de combusti-
bil şi a emisiilor de carbon, în timpul procesului de fabricare.

Bun găsit, dragi iubitori de 
animale! Şi astăzi vom încerca să 
vă oferim sfaturi care să vă ajute 
să vă îngrijiţi mai bine prietenul 
necuvântător.

Câţiva stăpâni de pisici ne‑au 
scris întrebându‑ne dacă, în con‑
textul crizei, n‑ar trebui să facă 
economie la mâncarea specială 
pentru pisici şi să‑şi hrănească 
felina cu carnea, eventual crudă, 
din care se înfruptă şi ei zilnic. Mai 
mult, dl Gheorghe ne‑a scris că 
pisica lui de la curte, pe vremea 
când era copil, mânca vrăbii şi şoa‑

reci, nu hrană deshidratată aşa că 
nu e niciun bai dacă‑i scapă restu‑
rile rămase din puiul de la prânz. 
Am apelat, ca de obicei, pentru 
sfaturi, la părerea specialistului, 
adică la medicul veterinar Cornel 
Gingăraşu. „În America este un 
mare boom, al mâncării netratate 
termic”. Dr. Gingăraşu ne‑a spus 
că în America există firme care 
procesează carne tocată crudă 
special pentru pisici. Nenorocirea 
a făcut ca un control să scoată la 
iveală faptul că mâncarea era in‑
festată cu salmonela, problemă 

Timp de trei ani, Iisus propo‑
văduieşte învăţătura speranţei în 
mântuire. Semnele care îl înso‑
ţesc şi minunile săvârşite îi confe‑
ră o popularitate extraordinară în 
rândul oamenilor simpli, cărora le 
anunţă apropierea timpului ideal, 
când vor trăi în dimensiunea cre‑
dinţei, dar stârnesc adversitatea 
celor ce făcuseră un privilegiu 
din administrarea instituţiilor re‑
ligioase şi a fariseilor, care îşi ve‑
deau ameninţate poziţiile de te‑
oreticieni infailibili ai preceptelor 
Vechiului Testament. Mântuitorul 
ştie că venirea în Ierusalim în‑
seamnă sacrificiul său pentru 
salvarea oamenilor, dar că, în ace‑
laşi timp, acesta este darul divin 
pentru răscumpărarea greşelilor 
umanităţii. 

În duminica dinaintea morţii, 
însoţit de ucenici, Iisus se pre‑
găteşte să intre în marele oraş, 
aşa cum fusese prevestit în tex‑
tul Scripturii, „Blând şi călare pe 
asin, pe un mânz, fiu de asină” 
(Zaharia), aducător de pace şi 
veşnicie. Circumstanţele mesi‑

anice se împlinesc întocmai: La 
Betfaghe şi Betania, spre muntele 
măslinilor, doi dintre ucenici sunt 
trimişi într‑un sat din apropiere, 
să aducă un mânz neîncălecat de 
cineva, care părea să aştepte aco‑
lo dintotdeauna: „Dezlegaţi‑l şi 
aduceţi‑l. Şi dacă cineva v‑ar zice: 
pentru ce faceţi aceasta? Spuneţi 
că Domnul are trebuinţă de el, 
şi îndată îl trimite aci.” (Marcu). 
Mulţimile se înghesuie în preaj‑
ma Mântuitorului să‑l vadă, să‑l 
atingă cu mâinile, să‑l asculte, să 
soarbă din apa vie a cuvintelor 
sale. Intrarea în oraş seamănă 
cu un triumf popular: „Iar partea 
cea mai mare de gloată aşternură 
veştmintele lor pe cale, şi alţii tă‑
iau ramuri din copaci şi aşternură 
pe cale. Şi gloatele care mergeau 
înaintea lui şi care veniau după 
dânsul strigau zicând: Osana 
Fiul lui David, binecuvântat este 
cel ce vine în numele Domnului, 
Osana în cele de sus” (Mateiu). 
Traseul drumului său este unul 
al încrederii celor ce îl urmau şi 
al celor ce îl întâmpinau – că so‑

sise ceasul când Mesia va izbăvi 
poporul evreu de toate rătăcirile. 
(v. Venirea lui Mesia) Buzele tu‑
turor rostesc numele lui Iisus: „Şi 
intrând el în Ierusalim se mişcă 
toată cetatea zicând: cine este 
acesta? Iar gloatele ziceau: acesta 
este profetul, Iisus din Nazaretul 
Galileii.” (Mateiu) Mântuitorul 
răspunde testamentar celor ne‑
dumeriţi de profunzimea afirma‑
ţiilor sale: „După aceea Iisus le 
zise: lumina este între voi încă pu‑
ţin timp. Umblaţi după cum aveţi 
lumina, ca să nu vă apuce întune‑
recul; şi cine umblă în întunerec, 
nu ştie încotro merge. După cum 
aveţi lumina, credeţi în lumină, ca 
să vă faceţi fii ai luminii.” (Ioan) 
Apoi, păşeşte în Ierusalim sub 
semnul poruncii pururi roditoare 
pentru oameni – de credinţă su‑
blimă în Dumnezeu.

Expresia „Intrarea în 
Ierusalim” are conotaţia majo‑
ră a unui moment de glorie, de 
succes remarcabil în biografia 
unui personaj.

Th. Parapiru

Sfaturi

Şcoala iubitorilor de animale
care nu deranjează pisica, dar 
pentru om înseamnă toxiinfecţie 
alimentară. „Eu, personal, nu i‑aş 
da motanului meu carne crudă. 
Cred că este mult mai sănătos să 
mănânce mâncare uscată de pi‑
sici, în primul rând, pentru că este 
stabilă ca formulă şi nu se alterea‑
ză, fiind uscată, ba are şi substanţe 
care stabilizează. În al doilea rând, 
pentru că ea conţine o gamă largă 
de substanţe, nu numai carne, ci şi 
legume, şi fructe, şi plante medi‑
cinale, şi substanţe antioxidante, 
şi vitamine, de toate. O serie de 
substanţe pe care carnea crudă 
nu le mai are există, în schimb, în 
carnea specială de bună calitate 
pentru pisici, pusă artificial de om. 
Cea mai cunoscută dintre ele se 
numeşte taurină. Taurina este cea 
mai cunoscută dintre ele şi este o 
proteină în lipsa căreia pisica se 
îmbolnăveşte de inimă, de ochi, 
face retinopatie, dilataţie patolo‑
gică a inimii – miocardiopatie di‑
latativă şi este un factor important 
pentru imunitate”, ne‑a declarat 
dr. Gingăraşu.  

În speranţa că v‑am putut fi de 
folos, vă aşteptăm cu întrebările 
pe adresa melinte_anca@yahoo.
com.

Anca Melinte
Foto: Monica Boczar

Semnal editorial

Primul ajutor pentru 
sugari şi copii*

Expresii celebre

„Intrarea în Ierusalim”

Mickey Rourke, trist din cauza morţii câinelui său
Mickey Rourke, nominalizat la Premiile Oscar, este extrem de supărat din ca‑

uza morţii căţelului lui chihuahua, despre care a declarat adesea că l‑a salvat de 
la sinucidere. Loki, în vârstă de 18 ani, care l‑a însoţit pe starul din “The Wrestler” 
la Festivalul de Film de la Veneţia, în septembrie 2008, a murit în noaptea de 
luni spre marţi, a confirmat pentru E! News purtătorul de cuvânt al lui Rourke.

Mediafax/ D.C.

Cântăreaţa galeză Duffy a fost 
marea câştigătoare la gala BRIT 
Awards, care a avut loc miercuri 
seară, la Londra, după ce a câştigat 
trei trofee, inclusiv pentru cel mai 

bun album, “Rockferry”. Aceste pre‑
mii confirmă remarcabilul debut al 
cântăreţei Duffy, relativ necunos‑
cută în urmă cu un an. “Rockferry” 
a fost cel mai bine vândut album 

În plină epocă eco 

duffy, marea câştigătoare 
la gala bRit awards

din Marea Britanie în 2008, iar vân‑
zările pe plan mondial se apropie 
de cinci milioane de unităţi. Duffy, 
în vârstă de 24 de ani, care a câşti‑
gat un premiu Grammy în Statele 
Unite în urmă cu 10 zile, a primit 
la gala de miercuri şi premiile BRIT 
pentru cea mai bună cântăreaţă 
britanică şi cel mai bun debut. Atât 
Duffy, cât şi trupa Coldplay, care au 
interpretat piesa “Viva La Vida” la 
această gală, au primit câte patru 
nominalizări. După ce a câştigat 
trei premii Grammy, inclusiv pen‑
tru cel mai bun cântec al anului, 
Coldplay, una dintre cele mai cu‑
noscute trupe pop‑rock britanice, 
a plecat de la gala BRIT Awards 
cu mâinile goale. Spectacolul a în‑
ceput cu trupa irlandeză U2, care 
a interpretat piesa “Get On Your 
Boots”, primul single de pe noul al‑
bum, “No Line on the Horizon”.

Mediafax/ D.C.

cului şi dureri abdominale * Tractul 
urinar şi problemele genitale * 
Erupţiile şi petele * Imunizarea. În 
lucrare au fost incluse şi un „Tabel 
cu boli acute” şi un „Glosar”.

Textul, împreună cu fotografi‑
ile şi imaginile instructive, fac din 
această carte o sursă la îndemâna 
părinţilor pentru ca aceştia să ştie 
şi să poată acţiona în cunoştinţă de 
cauză în ceea ce priveşte acorda‑
rea primul ajutor sugarilor şi copi‑
ilor mici.

Virgil Guruianu

* Oradea, Editura Aquila, 2008.
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De când a început votarea bugetului, am 
văzut la televizor că parlamentarii mun‑
cesc de‑i prinde miezu’ nopţii. Au amen‑

damente, au păreri, au propuneri, resping, adaugă, 
socotesc, mai pun de la ei, mai primesc, alocă în‑
tr‑un ritm ameţitor. Nu pun mâna‑n foc că toţi şi ştiu 
pentru ce ridică mâna, da’ sunt convins că nu e nici 
prima şi nici ultima oară. E ca‑n poezia care nici nu 
ştiu dacă mai e în manuale: Orologiu’ bate noaptea‑n 
jumătate, la buget în poartă oare cine bate? Eu sunt 
dragă lege, amendamentu’ tău sfrijit şi de la dezbateri 
mă întorc ciuntit… că m‑au prins aleşii şi mi‑au dat 
procente, iar acum poporu’ n‑are bani de alimente… 
De alimente, de băutură, de plasmă, de‑o pereche 
de pantofi… 

Din ce s‑a văzut, avantajul cel mare e că avem 
parlamentari. Altfel, zău, nu ştiu ce s‑ar face naţiu‑
nea… Pensii, salarii, procente, dotări, da, astea sunt 
dificil de aşezat în graficul de cheltuieli. E foarte greu 
să vizualizezi 1,5 la sută din PIB. Ăsta nu poate fi 
reprezentat în imagini decât de zeci de mii de oameni 
ieşiţi în stradă la protest. Vezi tu, nepoate, ăia 85.000 
de oameni care urlă în faţa Parlamentului? Da, uite, se 
văd din satelit… e, aşa arată 1,5 la sută din buget…

Şi, la urma urmei, cât o să ţipe?! Până vin vecinii 

bulgari să ne roage să dăm mai încet, că nu pot să se 
odihnească. 

Dar ce mă enervează până la lehamite e faptul că 
parlamentarii uninominali sunt atât de uninominali 
încât, din toptanul de amendamente aduse la Legea 
bugetului, ca să nu mai zică nimeni că e sărăcie cât 
cuprinde în patrie, mulţi parlamentari (vestea bună 
e că nu chiar toţi) au cerut de la buget – şi au şi 
votat pe chestia asta – nişte bani pentru construirea 
de biserici şi şcoli. Un fel de “eu cer, eu îmi aprob” 
Mai exact, de aproape 4 ori mai multe biserici decât 
şcoli. Opt sute şi ceva de biserici şi aproape 250 de 
şcoli. Pe undeva e corect: în şcoli ăştia mici se bat, 
îşi scot ochii, se scuipă, se înjură… şi nu‑s toţi atât 
de proşti încât, din cauza repetenţiilor, să aibă drept 
de vot într‑a V‑a.

Numai că, din cauza televiziunilor care şi‑au ame‑
najat ministudiouri pe holurile Parlamentului ca să fie 
mai aproape de aleşi, tipii cu pricina nu au mai ajuns 
să treacă pe lângă studiourile adevărate, să vadă şi 
ei la televizor ce se întâmplă în restul ţării şi cam ce 
comit românii prin Italia… la câtă infracţionalitate e 
de combătut. Şi de aia întreb… măi oameni… sute 
de biserici, sute de şcoli, hai, şi spitale cât cuprinde… 
da’ o puşcărie, ceva?!

De puţină vreme, Galaţiul a 
intrat în clubul select al jude‑
ţelor care au pe teritoriul lor hi‑
drocentrale, lucru pe care nu‑l 
ştie foarte multă lume. În toam‑
na trecută, la Movileni (circa 10 
kilometri de Barcea şi cam tot 
atâţia de Cosmeşti) a fost pusă 
în funcţiune o hidrocentrală care 
a costat aproape 33 de milioane 
de euro. Investiţia s‑a derulat pe 
parcursul mai multor ani şi a avut 
destule momente de cumpănă 
până să fie gata.

În 2003 
s‑a bătut primul ţăruş

Societatea Naţională 
Hidroelectrica (cea care a inves‑
tit la Movileni)  avea în intenţie 
construirea unei hidrocentrale 
în zonă încă de dinainte de 1989 
(existau studii aprofundate în 
problemă), însă proiectul a picat 
odată cu începutul bizarei tranzi‑
ţii româneşti. Au urmat 11 ani de 
uitare...

Investiţia a reintrat în discuţie 
de‑abia în 2001, când România 
şi‑a reformulat strategia energe‑

tică. Nu s‑a pornit la treabă chiar 
imediat, deoarece nu existau 
fondurile necesare, însă în 2003 
s‑a bătut primul ţăruş al şantie‑
rului.

Lucrurile nu au mers chiar 
şnur. Inundaţiile din 2005 au dat 
o grea lovitură constructorilor, 
deoarece puhoiul a măturat o 
bună parte din investiţie, pagu‑
ba ridicându‑se la circa cinci mi‑
lioane de euro. Însă totul a fost 
luat de la capăt în acelaşi an, în 
2008 lucrările au fost terminate, 
iar producţia de energie a înce‑
put.

Deocamdată, doar 
la jumătate din capacitate

Puterea instalată a hidro‑
centralei de la Movileni este de 
41,7 MW (aproximativ o cincime 
din cea a hidrocentralei de la 
Bicaz – care e cea mai mare din 
Moldova), iar puterea energetică 
se ridică la 71 de gigawaţi pe an. 
Însă, deocamdată, nu se produ‑
ce la capacitate, deoarece reţea‑
ua care face legătura cu sistemul 
naţional este cam şubredă. Am 
aflat că se investeşte într‑o linie 
nouă, însă sunt unele probleme 
în negocierea terenului de pe 
traseul planificat. De, suntem în 

economie de piaţă!
Hidrocentrala Movileni are 

o cădere brută de 12,5 metri şi 
este echipată cu două turbine 
Kaplan KVB 17‑11,5 şi două tur‑
bine Kaplan KVB 2,7‑11,5, pentru 
un debit instalat de 375,2 mc/s. 
Lungimea totală a digurilor este 
de circa nouă kilometri. Barajul, 
de tip stăvilar, este dimensionat 
la clasa a II‑a de importanţă şi este 
echipat cu şapte stavile segment 
(16x18m) ce pot evacua un debit 
de viitură de 7080 mc/s. Este mai 
mult decât clar că nu doar pro‑
ducţia de energie este de luat în 
seamă, ci şi faptul că toate aşe‑
zările de pe malul Siretului (din 
judeţele Galaţi, Vrancea şi Brăila), 
de la Movileni‑Cosmeşti până la 
Galaţi, sunt de acum înainte în 
afara pericolului de inundaţie.

În fine, trebuie să mai spunem 
că lacul de acumulare cu o su‑
prafaţă de circa 300 de hectare 
este pe cale să devină un para‑
dis al pescarilor. „Deja vin aici, 
în weekend‑uri, sute de pescari 
din judeţele Galaţi şi Vrancea. Ne 
gândim să investim în nişte faci‑
lităţi care să aducă bani comunei 
şi să fie şi de ajutor pentru îm‑
pătimiţii undiţei”, ne‑a declarat 
Marcel Tudose, primarul comu‑
nei Movileni.

16‑22 februarie
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pe săptămână!

Nume:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenume:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ocupaţie:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresă______________
___________________
___________________
Telefon:_____________
BI/CI:_______________

Premiile se revendică 
până la data
următoarei  extrageri.

Nr. 7 Vineri

Talon  valabil pe perioada 
16‑22 februarie 2009 

La Movileni

[ Hidrocentrala de pe Siret, dată  în  folosinţă toamna trecută, are o putere instalată de 
41,7 MW, adică aproximativ o cincime faţă de Bicaz [ Peisajul a fost esenţial modificat de lacul 
de acumulare de peste 300 de hectare, care e pe cale să devină raiul pescarilor[ O altă veste 
bună: toate localităţile de pe Siret, de la Cosmeşti la Galaţi, sunt acum apărate de inundaţii

Cu bugetu’ pân’ la pieptAvem 
hidrocentrală!

Flash Poliţie
Copiii 
sparg case

Poliţiştii Secţiei 2 au fost 
sesizaţi pe 13 septembrie 
2008, de gălăţeanul Viorel 
P., în legătură cu faptul că 
cineva a intrat în locuinţa 
sa, de unde a furat două 
mobile şi suma de 300 
lei. Compartimentul de 
Investigaţii Criminale l‑a 
identificat pe principalul 
suspect ca fiind Dragoş 
S., de 13 ani din Galaţi. 
Cercetările vor fi conti‑
nuate în vederea stabilirii 
întregii activităţi infracţio‑
nale a băiatului.

O sabie 
nu strică 
niciodată...

O patrulă a Secţiei 4 
Poliţie era de serviciu mier‑
curi, la ora 23,10, pe strada 
Aurel Vlaicu când a oprit 
pentru control o maşină 
în care se aflau trei indivizi. 
La control în autoturism, 
în partea dreaptă faţă s‑a 
găsit o sabie lungă de 92 
centimetri, cu lama de 67 
centimetri, care aparţinea 
gălăţeanului Neculai T., 
de 31 ani, fără ocupaţie şi 
fără antecedente. Tânărul 
este cercetat în libertate 
pentru port ilegal de armă 
albă.

Cu sau 
fără permis, 
la volan 

Poliţiştii din comuna 
Movileni l‑au oprit în tra‑
fic, miercuri, la ora 20,30, 
pe Drumul Judeţean 252, 
pe Fănel P., de 50 ani, 
din Movileni. Bărbatul îşi 
conducea maşina, deşi 
avea permisul de condu‑
cere anulat din luna oc‑
tombrie 2008. I‑a fost 
făcut dosar penal.

Tecucean 
după gratii

Lucrătorii Biroul de 
Investigaţii Criminale din 
cadrul Poliţiei municipiului 
Tecuci l‑au prins, miercuri, 
pe localnicul Nicuşor M., 
de 40 ani, care era dat în 
urmărire generală din data 
de 9 februarie 2009, având 
de executat o pedeapsă 
de 10 luni de închisoare 
pentru furt şi trafic de do‑
miciliu. Bărbatul a intrat 
în arestul Inspectoratului 
Poliţiei Judeţene Galaţi.

Elena Parapiru

Cine sunt „stelele”?

Începând cu anul 1986, “Stelele 
Moscovei pe Gheaţă” încântă audi‑
enţa cu superbe spectacole de patinaj 
pentru fanii de toate vârstele, realizate 
cu campioni olimpici, mondiali si eu‑
ropeni, dar  şi cu artişti de circ.

Compania „Stelele Moscovei pe 
Gheaţă” a fost înfiinţată de celebrul 
patinator rus Igor Bobrin, un adevărat 
maestru al gheţii, unul dintre cei mai 
inovatori artişti ai patinajului artistic 
mondial, rege al patinajului acrobatic 
şi performer în renumitele spectacole 
profesioniste de patinaj: „Cowboy”, 
„Paganini” şi „Invisible Partner”.

Show în două părţi

Spectacolul prezentat de campionii 
ruşi are două părţi. În prima parte, gălă‑
ţenii vor putea urmări o transpunere pe 
gheaţă, foarte reuşită, a baletului “Lacul 
Lebedelor”, iar în partea a doua patinato‑

rii ruşi îşi vor demonstra valoarea într‑o 
spectaculoasă “Gală a Campionilor”.

Pe gheaţă vor evolua 33 de pati‑
natori. Turneul “Stelele Moscovei pe 
Gheaţă” face parte din proiectul naţi‑
onal de multiculturalitate şi multiling‑
vism „ARTĂ CONTRA DROG 2009”, ini‑
ţiat de CIADO în colaborare cu Asociaţia 
Culturală DRACULA, sub titulatura care 
se va desfăşura sub patronajul direct al 
Organizaţiei EURAD (Europe Against 
Drugs).

Bilete reduse pentru elevi

Turneul începe pe 27 februarie, la 
Miercurea Ciuc şi se va încheia pe 3 mar‑
tie, la Brăila. La Galaţi, biletele au fost 
puse în vânzare la Teatrul Muzical, Teatrul 
Dramatic, Casa de Cultură a Sindicatelor, 
în staţie în Ţiglina 1 şi la Patinoar, la pre‑
ţuri ce variază între 70 şi 100 de lei. Elevii 
şi pensionarii plătesc doar jumătate din 
preţul biletului.

Teodora Miron

La început de martie

Spectacol pe gheaţă
Pe 2 martie, la Patinoarul Artificial din Galaţi va avea 

loc un minunat spectacol de patinaj artistic oferit de cen‑
trul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului 
(CIADO), în colaborare cu Asociaţia Culturală „DRACULA”, 
având ca partener Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură 

ale Sindicatelor (ANCCSR). 
Gălăţenii vor putea vedea 
spectacolul patinatorilor ruşi, cam‑
pioni europeni, olimpici şi mondiali, “Stelele 
Moscovei pe Gheaţă”, începând cu ora 19,00.

Igor Bobrin
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