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Vreme frumoasă

Publicaţie ce beneficiază de rezultate de audienţă 
conform Studiului naţional de audienţă  măsurate 
în perioada ianuarie 2008 ‑ ianuarie 2009

57.000 de cititori zilnic

Euro             4,1630  lei
Dolar           3,0521  lei
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†) Sf. mari împăraţi Constantin 

şi mama sa Elena,
întocmai cu apostolii 

”Unii scriitori au ajuns în 
biblioteci. alţii nu au găsit 

locuri libere decât în cârciumi.”
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Doamne, iartă‑mă, dacă mai înţeleg ceva! 
Vine Vadim cu mercedesul la galaţi 
şi, după ce‑şi ridică poalele (verbal 

comportamentale) peste cap în piaţă, ne dă coşmaruri 
cu o conspiraţie internaţională care l‑ar împiedica pe 
Băsescu să candideze. asta după ce preşedintele îşi 
punea cenuşă pe locul fostei şuviţe în 
faţa aristocraţiei româneşti refugiate la 
Paris. în lupta cu sine însuşi şi profund 
dezamăgit peste hotare de prestaţia sa 
din ţară, Traian din Dacia europenizată 
înfruntă autocritic şi lacrimogen valurile 
crizei mai ceva decât o furtună pe mările 
de altădată. loco, adică prin bălăriile 
autohtone, din care au ieşit însă ceva 
afaceri de succes, guvernatorul Băncii 
naţionale se repede să ne liniştească în 
privinţa crizei ‑ ar da semne de oboseală 
bancară ‑ în timp ce tenismanul vânător şi 
bancher ion ţiriac ne trimite din nou la psiholog să 
ne tratăm angoasele până dincolo de toamnă, pentru 
că abia atunci criza va fi în toi. Patriciu scoate ziare 
pe bandă rulantă, că astea nu merg cu carburant, ci 
cu reîntoarcerea românilor către rafturile goale din 
bibliotecă, iar Voiculescu îşi reformează partidul, via 
galaţi, prin singurul vicepreşedinte care mai păstrează 

darul vorbirii în formaţiunea sa politică. Ce vreţi, 
trăsătură locală, la galaţi politicienii au stat mai bine 
cu discursurile decât cu realizările, iar când şi‑au mai 
luat şi zborul către centru au prins aripi de zmei. între 
timp, turista numărul unu a româniei a descoperit 
că reţinerile străinilor sunt legate de… vezică. nu 

avem toalete, nu vom avea turişti. Fiecare pasăre, 
după cum vedeţi, ciripeşte pe limba ei, indiferent 
de nevoile şi necazurile care‑i împing pe români la 
disperare. n‑avem de nici unele, dă seceta peste noi 
din nou, se închid întreprinderi şi numărul şomerilor 
creşte, ne îneacă praful şi mizeria, nu ştim să mai 
vorbim corect româneşte (până şi mircea geoană 

şi‑a recunoscut public greşelile, fără să le pună pe 
seama lui Vanghelie), în schimb plantăm palmieri, 
consumăm castraveţi spanioli şi îl primim în vizită pe 
prinţul moştenitor al Japoniei. Habar nu avem ce rost 
au alegerile europarlamentare (unii promit bani dacă‑i 
votăm, luaţi, băieţi, că sunt gratis!) şi ne pregătim cu 

sârg pentru cele prezidenţiale, măcar că 
niciun candidat nu are faţă de preşedinte 
şi n‑ar avea ce căuta la mult vizitatul 
birou din Palatul Cotroceni. iar de criză 
oricum nu se ocupă nimeni, decât cei care 
o trăiesc efectiv, dar aceştia n‑au decât să 
se descurce cum pot.

a venit la redacţie o femeie de 46 de ani 
care arăta de parcă ar fi avut 60. Cântărea 
cât o plasă umplută la metro, era bolnavă 
şi abia se târa după un sprijin pentru a‑şi 
cumpăra medicamentele. Ce să‑i spui ei 
despre candidatura Elenei Băsescu, lecţia 

de călărie a Elenei Udrea sau necazurile lui Boc? 
apropo, cică s‑ar fi supărat pe „şefu’” şi s‑a plâns la 
geoană, zice Tribunul, ca să vă lămuriţi cum merge 
vorba în ţara asta. Şi să nu comentaţi că exemplele de 
mai sus nu au nicio legătură unele cu celelalte. Păi, 
cum să aibă? Doar trăim în românia şi asta e suficient 
ca să te ia durerea de cap în orice moment.
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Luni, ziar şi carte

”Teroristul”
de John Updike

Prin cel mai recent roman 
al său, „Teroristul”, scriitorul 
american John Updike  a ac-
ceptat - după cum declară – o 
mare provocare.  Oferindu-vă 
această carte împreună cu 
cotidianul dumneavoastră 
favorit,  „Viaţa liberă” vă va 
da ocazia să aflaţi ce a vrut să 
spună celebrul prozator.

Marius M.
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Star news
3

Sandra Bullock, 

liberă şi fericită

Sănătate
5

Sarea iodată,

pentru o alimentaţie 

sănătoasă

Profil de vedetă pag. 2

Alexandra 

Bădoi,
între soare şi nori

Nu uitaţi!

Mâine,
revista
„Alege TV”
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Republica Moldova

Eşecul
comuniştilor

[ Parlamentul de la Chişinău nu a reuşit 
să aleagă preşedintele ţării
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De Constantin şi Elena

Mii de zile 
onomastice 

Astăzi, tot românul săr-
bătoreşte. E ziua Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena şi tot ro-
mânul are pe cineva care îşi 
serbează  ziua onomastică. Şi 
gălăţenii vor petrece, mai ales 
că sunt 19.770 de Constantini 
şi 21.379 de Elene. 

Potrivit datelor Serviciului 
Public Comunitar Judeţean 
de Evidenţă a Persoanelor, la 
nivelul judeţului Galaţi sunt, 
în prezent, 8.259 de bărbaţi 
care poartă numele de Con-
stantin, 6.465 cu numele de 
Costel, 4.527 de Costică, 429 
de gălăţeni cu numele de Cos-
tin, iar 19 se numesc Costi. La 
capitolul femei sunt 15.565 de 
Elene, 3.583 de Lenuţe, 2.231 
de Ilene şi 71 de doamne care 
poartă numele de Costica. 

În total, gălăţenii care poar-
tă numele Sfinţilor sărbătoriţi 
astăzi sunt 41.149! Asta, fără 
să mai socotim şi alte derivate 
ale numelor mai sus menţio-
nate. Oricum, tuturor „Viaţa 
liberă” le urează „La mulţi ani!” 
şi multă sănătate!

T. Miron

Confirmare în funcţie

Georgeta Modiga, 
secretarul general 
al Casei
Naţionale
de Pensii

Accidentată în drum spre grădiniţă

O zEbră
PENtru COPiii NOştri

[ În Micro 19, peste 4.000 de copii sunt zilnic în pericol [ Maşinile şi pietonii circulă de-a valma 
[ O fetiţă de 7 ani a fost accidentată lângă mama sa [ Părinţii, locuitorii din zonă, ziarul nostru, toată 

lumea semnalează, de luni bune, haosul [ Măcar acum, după accident, aude cineva?

Coşmarul părinţilor se întâmplă la Galaţi

Fetiţe răpite de la 
şcoală şi violate 

[ Atroce! Două copile de 13 ani au fost răpite de la şcoală, violate 
şi schimbate între ele ca nişte bucăţi de carne, de către trei gălăţeni 
[ Ore întregi au fost supuse perversiunilor [ Copilărie frântă  
[ Cel de-al treilea autor nu a fost prins încă
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La ArcelorMittal Galaţi

Închiderea 
Cocseriei, 
consfinţită de AGA

Căldură mare

Saună
pentru Vadim
[ De la un magazin SH, tribunul i-a cumpărat 
preşedintelui băsescu un costum de clovn

Cod roşu
la bacalaureat

„S-ar putea
să se lase
cu arestări!”

Aşa criză tot să ai!

Al doilea 
hipermarket
nou la Galaţi 

Frate, frate,
dar diferenţele 
contează

Să vă încălziţi 
bine... şi singuri!  

Trei săptămâni,
12 spectacole

Debut
de festival
la „Muzical”

polItIcă/7
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dan.caburgan@gmail.com

paginã realizatã de

surse: NewsIn, Click News

Premierul Emil Boc a cerut ur‑
gentarea discuţiilor privind ierar‑
hizarea funcţiilor în grila de sala‑
rizare a angajaţilor din sistemul 
bugetar, pentru ca Guvernul să 
poată să‑şi asume răspunderea 
în Parlament pe Legea unică a 
salarizării, până în 30 iunie, a de‑
clarat, miercuri, un lider sindical. 
"Premierul a cerut urgentarea 
lucrărilor, astfel încât până pe 20 
iunie să fie finalizată ierarhizarea 
funcţiilor în grila unică de salari‑
zare, spunând că va propune în 
Parlament această lege până pe 
30 iunie, prin asumarea răspun‑
derii guvernamentale pe Legea 
unică a salarizării în sistemul bu‑
getar, pe motiv că se intră în va‑
canţa parlamentară”, a declarat 
preşedintele executiv al Cartel 
Alfa, Romel Neagu, la finalul dis‑
cuţiilor de la Ministerul Muncii.

Premierul Emil Boc a declarat, 
ieri, că nu exclude posibilitatea 

majorării salariului minim în a 
doua parte a acestui an, preci‑
zând că a purtat o discuţie în 
acest sens cu ministrul Muncii, 
Marian Sârbu. În prezent, salariul 
minim brut pe economie este de 
600 lei. "Am discutat cu ministrul 
Muncii şi nu excludem creşterea 
salariului minim din a doua parte 
a anului, când urmează să vedem 
care vor fi rezultatele economi‑
ce pe primul semestru”, a spus 
Boc, la ieşirea de la discuţiile cu 
sindicatele şi cu reprezentanţii 
ministerelor pe tema legii unice 
a salarizării.

Fără legi speciale

Premierul Emil Boc a exclus 
posibilitatea existenţei unor legi 
speciale pentru angajaţii insti‑
tuţiilor aflate în subordinea gu‑
vernului, subliniind că toţi func‑
ţionarii publici plătiţi din banii 

statului vor face obiectul Legii 
unice a salarizării. "Nu vom avea 
legi separate pentru angajaţii 
din agenţiile aflate în subordinea 
guvernului, ci va exista o singu‑
ră lege pentru toate persoanele 
plătite din banii publici”, a spus 
Boc. Premierul a menţionat că 
aranjarea funcţiilor în grila de ie‑
rarhizare nu se va face în funcţie 

de persoane, ci după instituţii. 
"Potrivit Constituţiei, trebuie să 
ţinem cont de puterea executivă, 
legislativă şi judecătorească, iar 
sistemul de salarizare trebuie să 
pornească de la realizarea aces‑
tui echilibru”, a adăugat el. "Sunt 
discuţii consistente. Cred că vom 
avea la timp această lege”, a mai 
spus Boc. Reprezentanţii sindi‑

catelor şi cei ai ministerelor au 
stabilit, până în prezent, trei va‑
riante de echivalare a funcţiilor 
din sistemul bugetar, pe cea mai 
înaltă treaptă de salarizare ur‑
mând să se regăsească preşedin‑
tele României, preşedinţii celor 
două Camere ale Parlamentului 
şi preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie.

Prim‑procurorul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Giurgiu, 
Radu Rădulescu, a declarat că, 
din informaţiile pe care le au 
anchetatorii, cei opt casieri reţi‑
nuţi marţi împărţeau cu şeful lor 
banii încasaţi ilegal. Rădulescu a 
precizat că verificările de marţi 
seară au fost efectuate în urma 
mai multor sesizări privind nere‑
guli la Administraţia Naţională a 
Drumurilor (AND) Giurgiu, sesi‑
zări venite chiar din partea unor 
angajaţi ai AND. "În ultimul timp, 
am fost sesizaţi de nereguli la 
AND Giurgiu. Ca urmare a sesi‑
zărilor, pe 19 mai am dispus un 
control, împreună cu lucrători de 
la Investigarea fraudelor, iar, la 
sfârşitul turei, la ora 19.00, după 
predarea banilor încasaţi, s‑au 

descoperit circa 8.000 de euro, 
bani care nu pot fi justificaţi. 
Sumele au fost descoperite în di‑
verse locuri, aruncaţi pe masă, în 
pachete de ţigări, în cutii, pe du‑
lap, după dulap. Au fost audiaţi 
toţi cei opt lucrători. Toţi declară 
că nu cunosc provenienţa su‑
melor, că nu au pretins şi primit 
banii, unii dintre ei susţinând că 
cineva le‑a pus banii în birou”, a 
precizat Rădulescu. "Sunt con‑
vins că n‑au lucrat de capul lor. 
Din informaţiile pe care le avem, 
o parte din bani rămânea la ei, 
iar o parte ar fi încasat‑o şeful lor. 
Din informaţiile pe care le avem, 
şeful lor le‑ar fi zis «Daţi‑mi bani, 
ca să vă păstraţi locurile de mun‑
că»”, a mai afirmat Rădulescu. 

Garda Financiară Constanţa 
a sesizat Parchetul şi Direcţia de 
Finanţe în cazul a trei societăţi 
care au realizat tranzacţii co‑
merciale fără să le înregistreze 
în contabilitate, prejudiciul care 
ar fi fost creat bugetului de stat 
fiind estimat de comisarii Gărzii 
la aproape cinci milioane de lei. 
Prima societate verificată a fost 
SC Dialta Company SRL, cu se‑
diul în localitatea Ovidiu, care a 
comercializat către o societate 
din judeţul Tulcea cereale în va‑

loare totală de 4.168.400 de lei. 
Controalele au continuat la SC 
Bijenkorf SRL, cu sediul în locali‑
tatea Poarta Albă, care a comer‑
cializat cereale (rapiţă, orz, grâu, 
floarea‑soarelui) în valoare de 
5.809.870 lei.

După aceeaşi metodă a acţi‑
onat şi administratorul SC Dicris 
Silvo SRL, cu sediul social în 
Medgidia. Societatea a comer‑
cializat orz şi rapiţă. Prejudiciul 
prezumat este de 1.773.264 de 
lei.

Nicu Constantin: 
˝Vedeţi că nu 
am murit!˝

Actorul Nicu Constantin a 
depăşit momentul medical 
critic, şi‑a revenit, a fost de‑
tubat şi respiră fără aparate, 
dar rămâne sub tratament în 
Clinica de Anestezie Terapie 
Intensivă de la Spitalul Militar 
din Capitală, a declarat co‑
mandantul unităţii, general 
doctor Ioan Sârbu. “Dialogul 
maestrului cu şeful clinicii de 
ATI a fost în nota dominantă 
a firii actorului, vesel, spon‑
tan, inteligent şi mai ales op‑
timist. După ce l‑au scos de 
la aparatele care l‑au ajutat 
să respire mai mult de o săp‑
tămână, actorul a spus «Ei, 
vedeţi că nu am murit!»”.

Bistriţa-Năsăud
Parapeţii unui 
pod, căzuţi 
în apă

Parapeţii unui pod de 
pe DN 17 D au căzut în râul 
Someşul Mare, dar traficul 
rutier nu este restricţio‑
nat, drumarii susţinând că 
nu este afectată structu‑
ra de rezistenţă a podului. 
Potrivit unui comunicat al 
Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Bistriţa‑Năsăud, re‑
mis, ieri, parapeţii de protec‑
ţie ai podului peste Someşul 
Mare din satul Ilva Mică şi 
o porţiune de trotuar s‑au 
prăbuşit, marţi, în râu, zona 
fiind supravegheată de po‑
liţişti. Drumarii de la Secţia 
Bistriţa a Direcţiei Regionale 
de Drumuri şi Poduri Cluj au 
semnalizat, miercuri dimi‑
neaţă, podul cu o bandă, iar 
joi vor fi montaţi parapeţii. 

Spitalele 
din România
Acreditări după 
criterii 
americane

Spitalele din România 
vor fi acreditate, la sfârşitul 
anului, după modelul ame‑
rican de selectare a criterii‑
lor de acreditare a unităţilor 
sanitare, au anunţat, marţi, 
reprezentanţii Ministerului 
Sănătăţii. “Este cunoscut 
faptul că modelul american 
de acreditare a spitalelor 
este performant. Proiectul 
de acreditare presupune o 
clasificare a spitalelor după 
anumite criterii în funcţie 
de care se vor obţine ve‑
niturile şi posibilităţile de 
a oferi anumite servicii”, 
au precizat reprezentan‑
ţii Ministerului Sănătăţii. 
Potrivit responsabilului cu 
afaceri al Ambasadei SUA, 
Jeri Guthrie‑Corn, experţii 
americani îl vor sfătui pe mi‑
nistrul Sănătăţii, Ion Bazac, 
în proiectul de acreditare al 
spitalelor din România. 

Antonescu: 
˝Băsescu 
se prostituează 
electoral˝

Preşedintele PNL Crin 
Antonescu susţine că şeful 
statului, care s‑a arătat, luni, 
într‑o întâlnire cu un grup 
de români la Ambasada 
României din Paris, dezamă‑
git de sine pentru cooptarea 
PSD la guvernare, “se pros‑
tituează electoral pentru un 
pumn de voturi”. “Umilitoare 
mi se pare situaţia unui pre‑
şedinte al României care, în 
curtea Ambasadei de la Paris, 
în faţa a 70 – 100 de cetăţeni 
români care trăiesc acolo, se 
milogeşte pur şi simplu, văi‑
cărindu‑se că are un Guvern 
în ţară pe care de fapt nu‑l 
doreşte, care nu‑l reprezintă. 

Gheorghieni
Şeful Poliţiei, 
cercetat penal

Comandantul Poliţiei din 
municipiul Gheorgheni, ju‑
deţul Harghita, Emil Coşa, 
este cercetat penal pentru 
abuz în serviciu contra inte‑
reselor persoanelor în for‑
mă continuată, reţinere de 
documente sau înscrisuri în 
formă continuată şi fals inte‑
lectual. Purtătorul de cuvânt 
al Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Târgu Mureş, 
procuror Mariana Milăşan, 
a confirmat faptul că şeful 
Poliţiei din Gheorgheni, Emil 
Coşa, este cercetat penal de 
către Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Târgu Mureş, 
împreună cu alţi doi ofiţeri. 

Competenţă
„Loteria II”, 
la Înalta Curte?

Tribunalul Bucureşti va 
lua o decizie pe 27 mai, în 
privinţa competenţei instan‑
ţei care să judece procesul 
Loteria II, în care sunt acuzaţi 
de spălare de bani, George 
Copos, Camelia Voiculescu 
şi alte 11 persoane, după ce 
avocaţii lui Copos au ridicat 
excepţia necompetenţei 
după calitatea persoanei. 
Avocaţii lui George Copos 
au susţinut la termenul de 
joi că Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie este instanţa com‑
petentă pentru soluţionarea 
dosarului Loteria II, având în 
vedere că o parte din presu‑
pusele fapte de care Copos 
este acuzat ar fi fost săvârşite 
în perioada în care era sena‑
tor, adică începând cu 17 no‑
iembrie 2004.

Cazul Popoviciu
Interdicţii 
prelungite 
de DNA

Procurorii anticorupţie 
au prelungit interdicţiile de 
a părăsi ţara impuse omului 
de afaceri Gabriel Popoviciu, 
fostului şef al DGIPI, Cornel 
Şerban, şi fostului şef al 
Diviziei Operaţiuni din DG, 
Petru Pitcovici, au declarat, 
ieri, surse judiciare. Potrivit 
aceloraşi surse, Popoviciu şi 
Şerban s‑au prezentat mier‑
curi, la DNA, pentru a fi în‑
ştiinţaţi de măsura luată, în 
timp ce Pitcovici a aflat deci‑
zia marţi. 

În ultimele opt luni
Un ieşean a tăiat ilegal sute de arbori 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a identificat, ieri, un bărbat 
de 45 de ani, care a reuşit să taie ilegal sute de arbori, în perioada 
septembrie 2008 ‑ mai 2009, din cantonul silvic Hârlău. Potrivit po‑
liţiştilor, materialul lemnos a fost comercializat pe raza localităţilor 
învecinate, cioatele fiind aruncate pe un imaş situat la marginea pă‑
durii. Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului care 
riscă pentru faptele sale până la 12 ani de închisoare. 

Cu şase bani pe litru
Petrom scumpeşte benzina 

Compania Petrom va majora, de azi, preţurile de referinţă la sor‑
timentele de benzină, cu şase bani pe litru. Astfel, benzina Premium 
fără plumb va costa 3,55 lei/litru, iar Top Premium fără plumb 99+ 
va avea un preţ de 3,88 lei/litru. Totodată, sortimentele OMV Carrera 
95 şi OMV Carrera 100 vor putea fi achiziţionate cu 3,65 lei/litru, re‑
spectiv 4,28 lei/litru. 

Monica Zanet
monicazanet@yahoo.com

Până la 30 iunie

Legea salarizării, 
pe răspunderea Guvernului

 ] Premierul a cerut urgentarea 
discuţiilor privind ierarhizarea funcţiilor 
] Boc spune că guvernul nu exclude 
creşterea salariului minim din a doua 
parte a anului ] Nu vor fi legi speciale 

pentru instituţiile guvernamentale

Palatul Cotroceni

Prinţul Akishino 
şi prinţesa Kiko, în România

Giurgiu

Opt casieri, reţinuţi 
pentru luare de mită

Prinţul Akishino, al doilea fiu 
al împăratului Japoniei şi soţia sa, 
Prinţesa Kiko, se află în România 
într‑o vizită de patru zile, în 
cadrul unui turneu european.
Preşedintele Traian Băsescu şi 
soţia sa, Maria Băsescu, i‑au pri‑
mit la Palatul Cotroceni pe cei 

doi oaspeţi imperiali. Primirea 
a avut loc în holul de onoare al 
Palatului Cotroceni şi a fost ur‑
mată de discuţii între cele două 
delegaţii.

Tot ieri, Prinţul Akishino şi 
soţia sa s‑au întâlnit cu preşe‑
dinţii celor două Camere, Mircea 

Geoană şi Roberta Anastase. 
Prinţul şi prinţesa sunt cazaţi la 
Vila Lac 1 pe durata şederii în 
România, timp în care şef al mi‑
siunii de onoare organizate la 
Bucureşti va fi ministrul Culturii, 
Theodor Paleologu.

Prejudiciu de cinci milioane lei

Tranzacţii fără acte
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Elena Parapiru
elena@viata‑libera.ro

Invitaţie la hram
Biserica „Sfinţii Împăraţi”, în sărbătoare

Astăzi, Biserica „Sfinţii Împăraţi” din Galaţi are hramul. Comunitatea 
gălăţeană din perimetrul acestei vechi parohii este în sărbătoare, mo‑
tiv pentru care părintele paroh Adrian Mihai, profesor la Seminarul 
Teologic din Galaţi, şi părintele coslujitor Ion Ionaşcu vă aşteaptă la 
rugăciune.  Sfântul locaş este situat pe strada „Anul Revoluţiei 1848” 
din Galaţi.

M. Stanciu

Vineri, fetiţele se jucau în cur‑
tea şcolii. După ce au fost privite 
şi alese dintre ceilalţi copii, s‑au 
trezit luate pe sus şi aruncate 
pe bancheta din spate a unei 
maşini. În următoarele ore, cât 
au fost abuzate sexual în repe‑
tate rânduri de către trei bărbaţi 
adulţi, copilăria lor s‑a fărâmat 
în mii de bucăţi. De‑abia marţi 
părinţii au reuşit să afle de la co‑
piii lor – acum adevărate umbre 
– că cineva le‑a batjocorit în fel 
şi chip.

Adio, inocenţă 

Secţia 3 a fost sesizată marţi, 
de către un gălăţean, în legătură 
cu faptul că fiica sa, de 13 de ani, 
a fost luată de la şcoală pe 15 mai 
şi a fost dusă într‑o casă din oraş. 
Aici, copila a fost forţată de trei 
indivizi să întreţină cu ei relaţii 
sexuale anale şi orale. 

Cercetările Poliţiei au stabilit 
că pe 15 mai în timp ce se aflau 
la şcoală, două fetiţe de 13 ani au 
fost luate, împotriva voinţei lor, 
cu o maşină şi au ajuns la o casă 
unde una dintre ele (al cărei tată a 
formulat mai târziu reclamaţia) a 
fost obligată să întreţină raporturi 

sexuale anale şi orale, cu trei indi‑
vizi, pe rând. Copila a fost lăsată  
apoi, de acelaşi şofer, la şcoala de 
unde a fost luată. În acest timp, 
prietena ei, tot de 13 ani, a fost 
dusă de către şofer la el acasă, 
unde fetiţa a fost obligată să în‑
treţină raport sexual normal. 

Aruncată de la unul la altul

Coşmarul era abia la înce‑
put: cea de‑a doua copilă a fost 
re‑adusă la casa respectivă, de 
unde a fost luată de către alţi 
doi indivizi, care au dus‑o în 
zona Pieţei Centrale unde au 
forţat‑o să întreţină relaţii sexu‑
ale normale. 

Concursuri V.L.
Cinci 
premii 
pentru 
fidelitate

La extragerea de ieri a 
concursului de fidelitate 
organizat de ziarul nostru 
pentru cititorii din me‑
diul urban au participat  
380 de plicuri. Cei cinci 
norocoşi care vor primi, 
pentru că citesc zilnic zi‑
arul nostru, câte 50 de lei 
sunt următorii: Gerghina 
Florea (plicul nr. 295), 
Grigore Oană  (plicul nr. 
94), Marin Podoleanu 
(plicul nr. 172), Neculina 
Bujorianu (plicul nr. 17) şi 
Victoria Obreja (plicul nr. 
185). Cei cinci câştigători 
sunt  aşteptaţi la redac‑
ţie, astăzi, după ora 11,00, 
să îşi ridice premiile. 

Răsplată 
pentru mediul rural

Tot ieri, a avut loc şi ex‑
tragerea de la concursul 
de fidelitate din mediul 
rural.   Cei cinci norocoşi 
care au fost extraşi din 
urnă vor primi câte 50 
de lei fiecare, prin poştă, 
săptămâna viitoare, între 
25 şi 29 mai. Iată care sunt 
câştigătorii: Ion Burlacu 
(com. Viile), Aurel Ioniţă 
(com. Cuza Vodă), Manole 
Dandeş (Slivna), Panait 
Goga (com. Vănători) şi 
Cezar Talaşman (com. 
Braniştea). Felicitări tu‑
turor câştigătorilor şi nu 
uitaţi să vă faceţi abo‑
nament la “Viaţa liberă” 
pentru că doar aşa puteţi 
câştiga la concursul nos‑
tru.

Teodora Miron  

Debarcare 
politică la CCD
Victoria 
Movileanu 
- noua 
directoare

Ieri,  a fost instalată 
noua conducere a Casei 
Corpului Didactic  (CCD) 
de către actul şef al ISJ, 
Doru Resmeriţă. Acesta 
a fost mesagerul care 
a adus cele două ordi‑
ne ministeriale, unul de 
eliberare din funcţei a 
Doiniţei Popa (înscrisă 
şi la PNL şi la PD‑L), cea 
care a ocupat jilţul de di‑
rector al CCD din martie 
2008, celălalt de numire 
al Victoriei Movileanu 
(membru PD‑L) – fosta 
directoare‑adjunctă de la 
AJOFM. Numirea s‑a făcut 
prin detaşare în interesul 
învăţământului, până la 
organizarea concursu‑
lui de către Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării.

R. A. P.
 

Cod roşu 
la bacalaureat
„S-ar putea 
să se lase 
cu arestări!”

Ieri, în plină desfăşurare 
a şedinţei cu directorii şco‑
lilor gălăţene, de la Colegiul 
Naţional „Vasile Alecsandri”, 
inspectorul şcolar general 
adjunct Mitică Dudău a 
intervenit dur, la capitolul 
 despre Bacalaureatul 2009. 
Preşedintele comisiei ju‑
deţene a acestui examen, 
Mitică Dudău, a vrut să îi 
avertizeze, prin interme‑
diul conducerilor şcolilor, 
pe toţi cei care vor fi impli‑
caţi în desfăşurarea bacala‑
ureatului. „S‑ar putea să se 
lase şi cu arestări în acest 
an, dacă nu se respectă 
legea la supraveghere. Să 
nu mai vorbim despre pro‑
tocol. Protocolul nu există, 
cred că ne înţelegem!”, a 
spus inspectorul şcolar în 
plen. 

„În virtutea creşterii 
gradului de exigenţă a 
justiţiei, ne aşteptăm ca în 
cazul încălcării regulilor de 
organizare şi desfăşurare a 
bacalaureatului – mă refer 
la cele care duc la schim‑
barea rezultatului (unui 
candidat, n.r.) – să fie şi 
cazuri de persoane care ar 
putea fi arestate”, ne‑a mai 
spus, la sfârşitul întâlnirii 
cu directorii, Mitică Dudău, 
atrăgând încă o dată aten‑
ţia asupra respectării, de 
către comisiile de bacalau‑
reat, a regulamentului.

În acest an,  peste 5.000 
de elevi gălăţeni vor susţi‑
ne bacalaureatul, în 15 cen‑
tre de examen.

C.S.Carp

Tezele 
cu subiect unic
Astăzi, istoria 
şi geografia 

Elevii de clasa a VIII‑a mai 
au de trecut prin emoţiile 
unei teze, cea la istorie sau 
geografie, în funcţie de 
opţiunea personală. Dintre 
cei 6.040 elevi înscrişi, 
2.557 susţin teza la istorie, 
iar 3.483 – la geografie.

Candidaţii trebuie să se 
prezinte astăzi la centrele 
de examen în jurul orei 
11.00, urmând ca la 12.00 
să primească subiectele.

Cei care, din motive 
obiective, nu au putut par‑
ticipa la sesiunea obişnuită 
a tezelor cu subiect unic 
au la dispoziţie sesiunea 
specială a acestor lucrări 
semestriale, în perioada 26 
mai – 4 iunie.

R. A. P.

După ce, săptămâna trecută 
s‑a anunţat începerea lucrărilor 
de construcţie la complexul co‑
mercial Pelican – investiţie în va‑
loare de 70.000 de euro – ieri, vi‑
ceprimarul Nicuşor Ciumacenco 
a anunţat că Primăria a eliberat 
autorizaţia de construcţie pen‑
tru un alt hipermarket la Galaţi. 
Este vorba despre construcţia 
unui supermarket Kaufland, însă 
realizat de un alt dezvoltator de‑
cât cel care l‑a ridicat pe cel din 
Micro 19 ‑  Lidl&Schwartz.Co&KG 
Potrivit viceprimarului, viitorul 
hipermarket – cunoscut în lume 
ca având preţuri foarte mici la 
produse alimentare şi nu numai 
– se va construi la Intersecţia Fără 
Rost, vizavi de parcul Unicom. 

În total, suprafaţa de teren pe 
care se va construi este de 4.698 
de mp, din care hipermarketul 
va acoperi 1.516 mp. Este vorba 
despre o investiţie în valoare de 
aproximativ 5 milioane de euro, 
în urma căreia se vor crea zeci de 
locuri de muncă. Cea mai mare 
parte a terenului – 4.489 este 
proprietatea Unicom, Primăria 

având doar 209 mp acolo, pen‑
tru care va încheia un contract 
de închiriere cu dezvoltatorul 
respectiv. În total vor fi create 91 
de locuri de parcare pe 2.912 mp, 
care includ şi spaţiile carosabile, 
iar 270 mp vor avea destinaţia de 
spaţii verzi.

Deocamdată nu se ştie clar 
cât vor dura lucrările de con‑
strucţie, a mai spus viceprimarul. 
Concernul Lidl&Schwartz este 
prezent în România din 2005 
prin reţeaua de supermarketuri 
Kaufland, care deţine treizeci 
de magazine la nivel naţional. 
Kaufland România avea anul 
trecut aproape trei mii de sa‑
lariaţi. Numai grupul Schwartz 
a înregistrat în urmă cu un an 
o cifră de afaceri de peste 44 
de miliarde euro şi are peste 
200.000 de angajaţi în întreaga 
Europă.  Retailerul german deţi‑
ne peste opt sute de magazine 
în Germania, Cehia, Slovacia, 
Polonia, Croaţia, România şi 
Bulgaria. 

Maria Măndiţă          

Astăzi, Biserica îi cinsteşte pe Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena,  sfinţi 
rămaşi în istoria creştinătăţii drept restau‑
ratorii Bisericii creştine şi cinstiţi „întocmai 
cu Apostolii”. Fiu al Împăratului Constanţiu 
Clor, Constantin cel Mare a urcat pe tronul 
Imperiului Bizantin după moartea tatălui 
său în anul 307. Cât a cârmuit tânărul im‑
periu, alături de Constantin a stat mama 
sa, Elena (+327), împărăteasa care a scos la 
iveală Sfânta Cruce pe care a fost Răstignit 
Mântuitorul şi Sfântul Mormânt în care a fost 
îngropat şi a Înviat Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos. Lumea creştină datorează Sfinţilor 
Împăraţi cele mai importante şi  radicale 
măsuri care se impuneau în acea vreme, mă‑
suri în vigoare şi astăzi. În 313, Constantin dă 
Edictul de la Milano prin care religia creştină 
devine „religio licita” ‑ „religie permisă”.

Împăratul Maxenţiu, 
învins cu semnul Crucii

Întreaga sa împărăţie pământească şi ce‑
rească a stat sub semnul Sfintei Cruci. Când 
împăratul Maxenţiu, care stăpânea partea de 
Apus a Imperiului Roman, s‑a îndreptat împo‑
triva lui Constantin, Dumnezeu i‑a trimis un 
semn de binecuvântare... Potrivit istoricului 

Eusebiu de Cezareea, Constantin a văzut pe 
cer ‑ ziua în amiaza mare ‑ o cruce luminoa‑
să şi îndemnul „Sub acest semn vei învinge!” 
Noaptea, Constantin L‑a văzut în somn pe 
Însuşi Hristos, care „l‑a îndemnat să‑şi facă 
steag ostăşesc cu semnul Sfintei Cruci”. A 
urmat îndemnul şi l‑a învins  pe Maxenţiu. În 
321, Împăratul Constantin a declarat ziua de 
Duminică, „Ziua Domnului”, zi de odihnă şi 

de sărbătoare. Inclusiv soldaţii participau la 
slujbe în această zi, nu mai vorbim de creş‑
tini.  

Unitatea Imperiului şi a Bisericii

Împreună, Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena după ce au scos creştinii din grote 
‑ astăzi, fostul Constantinopol, „inima” ve‑
chiului Imperiu (inclusiv, zona Asiei Mici), 
este plin de oraşe subterane ‑ a convocat 
Sinodul I Ecumenic. 

Aici, cei 218 Sfinţi Părinţi au condamnat 
erezia lui Arie. A  asigurat unitatea creştinis‑
mului şi a Imperiului Bizantin, mutând toto‑
dată capitala de la Roma la Constantinopol 
‑ actualul Istanbul ‑ oraş înfiinţat în 330. 

Împărăteasa Elena a trecut la Domnul în 
anul 327, iar fiul său Constantin, în anul 337, 
pe 22 mai, după ce se botezase, consem‑
nează istoricii. Pentru faptele alese, istori‑
cii l‑au numit pe Constantin „cel Mare”, iar 
Biserica i‑a urcat pe cei doi Sfinţi Împăraţi 
în icoană. Şi ne sunt icoană în Duhul lui 
Dumnezeu de atâtea veacuri.

La mulţi ani celor care poartă numele 
„Sfinţilor Împăraţi”, sănătate şi tărie în cre‑
dinţă! 

Maria Stanciu   

Ieri‑seară, primarul Dumitru 
Nicolae urma să ajungă la Galaţi, 
ne‑a declarat ieri‑dimineaţă, vi‑

ceprimarul Nicuşor Ciumacenco. 
Potrivit acestuia, în cursul zilei de 
astăzi primarul ar urma să ajun‑

Astăzi,
Cristian Pârvulescu, la Galaţi

Preşedintele Pro Democraţia, Cristian Pârvulescu, va conferenţia 
astăzi la Galaţi, invitat în cadrul proiectului „Dialoguri în democra‑
ţie”, desfăşurat de Asociaţia „Acţiunea Tinerilor Voluntari”‑ ACTIV. 
În cadrul proiectului, au mai conferenţiat la Galaţi voci cunoscute, 
precum cea a ziaristului Andrei Gheorghe. Conferinţa va avea loc la 
Universitatea „Dunărea de Jos”, sediul central,  în sala U17, începând 
cu ora 17,00. 

Coşmarul părinţilor se întâmplă la Galaţi

Fetiţe răpite de la 
şcoală şi violate

În urma cercetărilor au fost 
identificaţi trei dintre suspecţi ca 
fiind gălăţenii Neculai Postoliu, 
de 37 ani, Traian Negruţ, de 27 
ani şi Petru Corcoz, de 25 ani, 
cu antecedente (ultimul dintre 
ei sustrăgându‑se cercetări‑
lor). Ancheta poliţiştilor de la 
Investigaţii Criminale în vede‑
rea probării întregii activităţi 
infracţionale a celor trei monştri 

continuă. Între timp, Galaţiul 
se transformă în martor tăcut 
al unei drame imposibil de re‑
cuperat: batjocorite, cele două 
fetiţe şi familiile lor suferă ini‑
maginabilul. Pedeapsa pentru 
o asemenea faptă? Din păcate, 
nu noi putem să o pronunţăm. 
Pentru că noi am înclina să in‑
trăm în liga celor care vor să se 
reinstituie pedeapsa capitală. 

] Atroce! Două copile de 13 ani au fost răpite de la şcoală, violate şi schimbate 
între ele ca nişte bucăţi de carne, de către trei gălăţeni ] Ore întregi, copilele 
au fost supuse perversiunilor ] Cel de-al treilea autor nu a fost prins încă

C.  Victor    
  

Astăzi, 

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Aşa criză tot să ai!

Al doilea hiper-
market nou la Galaţi

Lucrurile reintră în normal 

Primarul se întoarce
gă la birou, pentru a se întâlni cu 
viceprimarii şi city‑managerul, 
ocazie cu care „noi vom încerca 
să îl convingem să îşi ia un con‑
cediu, pentru a se recupera aşa 
cum trebuie. Nu ştim dacă vom 
reuşi să îl convingem, pentru 
că dânsul este decis să revină la 
treabă, însă vom încerca”. 

Potrivit viceprimarului 
Nicuşor Ciumacenco, prima‑
rul Dumitru Nicolae ar putea 
să îşi ia un concediu de două 
săptămâni, perioadă în care de 
treburile Executivului gălăţean 
se vor ocupa viceprimarii şi ci‑
ty‑managerul. „Domnul primar 
nu are de gând nici să demisi‑
oneze şi nici altceva. Dânsul îşi 
va continua mandatul în ciuda 
adversarilor săi!”, a spus Nicuşor 
Ciumacenco.  

Reamintim că pe data de 5 
mai, primarul Dumitru Nicolae 
s‑a internat, pentru un control, 
la secţia Cardiologie a Spitalului 
Judeţean Sf. Apostol Andrei, de 
unde a fost transferat, pe 9 mai, 
la Tg. Mureş. Pe data de 11 mai, 
primarul Galaţiului a făcut o co‑
ronarografie, în urma căreia i s‑a 
montat un stent.

Maria Măndiţă 
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Galaţiul pe Rasdaq

Peste 20 
de formaţii, 
în întrecere
Gala  teatrului 
şcolar la Tecuci 
[ De la grădiniţă la 
liceu [ Elevi din Tecuci 
şi comune [ Concurs 
de afişe [ Expoziţii

Mâine, 22 mai, începe 
cea de-a şaptea ediţie a 
„Galei teatrului şcolar” la 
Tecuci! Organizat de Casa 
de Cultură Tecuci în par-
teneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Galaţi 
(„Viaţa liberă” este parte-
ner media), gala va prezen-
ta peste 20 de formaţii tea-
trale din Tecuci şi localităţi 
limitrofe, ca Drăgăneşti, 
Matca, Corod, Cosmeşti, 
Buciumeni, Ghidigeni etc. 
Interesant este că actorii 
vor fi de toate vârstele – 
de la cei de grădiniţă la cei 
de liceu! Juriul va fi alcătu-
it din actori de la Teatrul 
Dramatic „Fani Tardini” 
Galaţi şi de la Teatrul „Gh. 
Pastia” din Focşani.

Directorul Casei de 
Cultură, Viorel Burlacu, 
ne-a comunicat şi o latură 
inedită: pe lângă premii-
le de interpretare, regie, 
spectacol, anul acesta vor fi 
premiate şi afişele de spec-
tacol, realizate de copii.

De altfel, mâine vor fi 
vernisate şi două expoziţii 
la Casa de Cultură, una fi-
ind tocmai cea de afişe de 
teatru. O a doua expoziţie 
va cuprinde fotografiile 
făcute de elevii  claselor 
de jurnalism ale Colegiului 
„Calistrat Hogaş” din 
Tecuci.

Victor Cilincă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) Galaţi 
ne-a informat că de marţi, 19 
mai, a început transmiterea deci-
ziilor privind acordarea cotei de 
lapte din rezerva naţională către 
crescătorii de animale şi procesa-
torii de lapte.

Potrivit legii, pot solicita atri-
buirea de cotă din rezerva na-
ţională producătorii de lapte 
care şi-au mărit capacitatea de 
producţie în exploataţie, dove-
dită prin depăşirea cotei dispo-
nibile în anul precedent de cotă, 

 respectiv producătorii care îşi 
încep activitatea în timpul anului 
de cotă şi comercializează lapte 
pe piaţă. 

Precizăm că s-au depus 1.159 
de cereri pentru acordarea de 
cotă din rezerva naţională. Din 
numărul total de solicitări, au 
fost aprobate 476, din care 203 
pentru extinderea exploataţiei 
(pentru o cantitate totală de 9,1 
milioane kg: 8.990.505 kg pen-
tru livrări şi 134.195 kg pentru 
vânzări directe) şi 273 pentru noi 
exploataţii (pentru o cantitate 

de 30,7 milioane kg: 24.271.501 
kg pentru livrări şi 6.420.410 kg 
pentru vânzări directe).

Potrivit normelor în vigoare, 
cantitatea minimă care poate 
fi solicitată din rezervă este de 
10.000 kg cotă, iar cantitatea ma-
ximă este de 1.200.000 kg cotă. 
De asemenea, au prioritate în 
alocarea cotelor din rezerva na-
ţională producătorii în vârstă de 
până la 35 ani, care înfiinţează 
exploataţii noi de vaci de lapte.

Costel Crângan

De la Orange

Călătorii VIP 
către Mamaia

Eliminarea barierelor întâm-
pinate în integrarea profesională 
a tinerilor infectaţi şi afectaţi de 
HIV/SIDA ar fi trebuit să fie subiec-
tul unei sesiuni de discuţii organi-
zată de Fundaţia „Inimă de Copil”, 
ieri la Parcul de Soft. Din păcate, 
niciunul dintre factorii direct im-
plicaţi, mai precis niciunul dintre 
cei 12 angajatori invitaţi - nume 
grele, branduri importante în ac-
tivitatea economică şi comercială 
a Galaţiulu, nu a venit. Verdict: 
nepăsare! 

Sesiunea de dezbateri orga-
nizată ieri de „Inimă de Copil”, 
una dintre puţinele fundaţii pre-
ocupate de soarta tinerilor care 
trăiesc cu HIV/SIDA făcea parte 
din cadrul proiectelor cu finanţa-
re de la Fondul Global de Luptă 
Împotriva HIV/SIDA, Turberculozei 
şi Malariei, proiecte ce vin în spri-
jinul tinerilor seropozitivi din ju-
deţul Galaţi în vederea creşterii 
şanselor de integrare socio-pro-
fesională a acestora. „Cu gândul 
la un succes real de integrare pe 
piaţa muncii pentru tinerii infec-
taţi şi afectaţi cu HIV/SIDA sperăm 
să putem găsi împreună cele mai 
potrivite soluţii pentru ei”, spunea 
ieri, într-un comunicat de presă 
directorul executiv al Fundaţiei, 
dr. Anna Burtea.

Ieri, la ora 10,30, oră la care eve-
nimentul ar fi trebuit să fie deja în 
toi, în sala de la Parcul de Soft i-am 
găsit doar pe inimoşii reprezen-
tanţi ai „Inimii de Copil”, alături de 
dna doctor Manuela Arbune de 
la Spitalul de Boli Infecţioase din 
Galaţi. Pe ecran era proiectat un 
impresionant documentar „Liniile 
sângelui”. Dna doctor venise să 
explice că a sta de vorbă cu o per-
soană infectată HIV, a da mâna cu 
ea sau a atinge clanţe sau obiecte 
atinse de ea sunt gesturi absolut 
normale, care nu prezintă niciun 
fel de risc de îmbolnăvire, dar, din 
păcate, n-a avut cui. Dacă anga-
jatorii nu s-au sinchisit măcar să 

participe, am decis să obţinem noi 
informaţii pentru cititori. 

 
Şanse egale!

În prezent, în atenţia fundaţiei 
„Inimă de Copil” se află 50 de tineri 
infectaţi sau afectaţi cu HIV/SIDA. 
Majoritatea au peste 18 ani, unii 
sunt studenţi bursieri, alţii îşi cau-
tă un serviciu, iar câţiva au reuşit 
să-şi găsească un loc de muncă. 
Ciprian, de exemplu, lucrează în 
construcţii, Narcisa la o benzină-
rie, iar o altă tânără a urmat până 
acum cursurile de asistent mana-
ger, engleză şi în prezent este stu-
dentă la Turism. 

Potrivit dnei dr. Arbune, din 
cele aproximativ 600 de persoane 
 diagnosticate cu HIV/SIDA în pe-
rioada ‘89-’90, mai sunt astăzi în 
evidenţe aproximativ 300. Unele 
persoane nu mai sunt în evidenţă 
pentru că au părăsit ţara sau loca-
litatea. Mai trist este că unii dintre 
copii infectaţi în perioada ’90 nu au 
fost şcolarizaţi şi nici integraţi soci-
al, iar în prezent au dificultăţi de in-
serţie socială, ca adulţi. Dna doctor 
a subliniat cât de important este ca 
persoanele diagnosticate cu HIV/
SIDA să îşi urmeze tratamentul zil-
nic şi să îşi facă la timp analizele.

Atenţie! 

Esenţial este să renunţăm la ati-
tudinea discriminatorie şi la falsele 
temeri. Infectarea cu HIV poate fi 
prevenită la locul de muncă prin 
respectarea măsurilor obişnuite 
de igienă şi evitarea contactului 
direct cu sângele altei persoane. 
HIV este un virus fragil care nu 
poate supravieţui decât în anumi-
te condiţii şi care poate fi distrus 
cu cloramină, detergenţi puternici 
şi apă fierbinte. Cu ajutorul tra-
tamentului, SIDA devine o boală 
cronică de lungă durată. 

Anca Melinte

Confirmare 
în funcţie
Georgeta 
Modiga, 
secretarul 
general al Casei 
Naţionale 
de Pensii
[ La Galaţi, director 
coordonator rămâne 
Nicu Zburlea

După cum a pro-
mis presei, directoarea 
Casei Judeţene de Pensii, 
Georgeta Modiga, ne-a 
confirmat ieri, printr-un 
comunicat remis redacţi-
ei, numirea în funcţia de 
secretar general al Casei 
Naţionale de Pensii şi 
alte drepturi de Asigurări 
Sociale. „Doresc să mul-
ţumesc presei, posturilor 
de radio şi televiziune, 
pentru colaborare, mai 
scrie Georgeta Modiga. De 
asemenea, ţin să vă asigur 
că, pe parcursul acestei 
perioade, în care m-am 
aflat la conducerea Casei 
Judeţene de Pensii Galaţi, 
aţi devenit un partener în 
realizarea unui important 
obiectiv, cel de informare 
promptă şi corectă a be-
neficiarilor sistemului pu-
blic de pensii, o punte de 
legătură pentru întărirea 
relaţiei cu pensionarii şi 
reprezentanţii organizaţi-
ilor acestora, precum şi în 
abordarea tuturor proble-
melor specifice domeniu-
lui de activitate. Vă doresc 
sănătate şi realizări în acti-
vitatea dumneavoastră!”

Nu ne rămâne decât 
să-i urăm acelaşi lucru 
Georgetei Modiga, pe care 
o aşteaptă o muncă dificilă 
şi la Bucureşti. Nici misiu-
nea lui Nicu Zburlea, care 
va ocupa funcţia de direc-
tor coordonator la CJPAS 
Galaţi, nu va fi uşoară, 
drept pentru care îi dorim 
succes. 

Anca Spânu Tudor

Conducerea ArcelorMittal 
a decis, în cadrul unei adunări 
generale convocate ieri, închide-
rea Uzinei Cocso-Chimice de pe 
platforma siderurgică gălăţea-
nă, au precizat surse din cadrul 
companiei. Urmează ca în ter-
men de 15 zile, hotărârea să fie 
comunicată Oficiului Registrului 
Comerţului şi publicată, iar abia 
apoi vor demara procedurile de 
oprire a activităţii la UCC. 

Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor ArcelorMittal 
Galaţi S.A. nu a făcut, până la 
urmă, decât să consfinţească 
prin vot decizia anunţată de că-
tre conducere, în urmă cu o lună. 
Acesta a fost, de altfel, singurul 
punct important al ordinii de zi, 

celălalt punct vizând chestiuni 
diverse. 

Reprezentanţii desemnaţi 
să ducă la îndeplinire hotărârea 
AGA au 15 zile la dispoziţie pen-
tru a face o notificare către Oficiul 
Registrului Comerţului. După cum 
ne-a explicat şeful ORC Galaţi, 
prof. Răducan Oprea, în astfel de 
situaţii,  deciziile sunt comunicate 
în termenul amintit mai devreme 
apoi sunt publicate, astfel încât ele 
să devină opozabile. 

Deşi am încercat să obţinem 
un punct de vedere oficial al ad-
ministraţiei Combinatului în legă-
tură cu deciziile AGA, purtătorul 
de cuvânt al administraţiei, Dorian 
Dumitrescu, a refuzat să comuni-
ce pe acest subiect.

Aproximativ 200 de mem-
bri ai sindicatului Solidaritatea 
de la ArcelorMittal au pichetat 
ieri sediul Guvernului şi Palatul 

Clienţii Orange PrePay care 
efectuează până pe 21 iunie o 
reîncărcare a cartelei PrePay cu 
minimum 5 euro au şansa de a 
câştiga unul dintre cele 3 pre-
mii VIP: o călătorie Bucureşti-
Mamaia cu elicopterul şi două 
nopţi de cazare la un hotel din 
Mamaia pentru câştigători şi 
câte un însoţitor. Tot ce trebuie 
să facă este să reîncarce contul 
PrePay şi să se înscrie în con-
curs prin trimiterea cuvântului 

VIP prin SMS la numărul 321 
(tarif standard). Câştigătorii 
concursului vor fi desemnaţi 
în urma unei trageri la sorţi. 
Călătoria la Mamaia va asigura 
câştigătorilor şi participarea 
la primul concert Duffy din 
România. Compania organiza-
toare îi asigură pe clienţii săi că 
efectuarea mai multor reîncăr-
cări sporeşte şansele de câştig.

T.M.

La ArcelorMittal Galaţi

Închiderea Cocseriei, 
consfinţită de AGA

APIA

Vin deciziile de acordare 
a cotei de lapte

Integrarea tinerilor cu HIV/SIDA

Verdict: NEPĂSARE! 
Protest

”Solidaritatea” cere salvarea 
siderurgiei româneşti

Cotroceni, cerând autorităţilor să 
intervină ferm pentru salvarea si-
derurgiei româneşti. Sindicaliştii 
au spus că trimiterea tuturor 
angajaţilor de pe platforma side-
rurgică gălăţeană în şomaj teh-
nic şi închiderea Uzinei Cocso-
Chimice de la Galaţi reprezintă 
doar începutul declinului şi că, 
dacă autorităţile statului stau cu 
mâinile în sân, acest sector va fi 
distrus în curând. 

“Acţiunea a început la 
10.30 cu pichetarea sediului 
Guvernului, unde am depus me-
morii în care explicăm situaţia 
de la Combinat şi cerem luarea 
unor măsuri. Apoi ne-am depla-
sat către Cotroceni, unde am fost 
invitaţi la discuţii cu consilieri 
prezidenţiali care vor transmite 
mesajele şi solicitările noastre 

către şeful statului”, ne-a spus 
Gheorghe Tiber, preşedintele 
sindicatului Solidaritatea. 

Sindicaliştii intenţionează să 
îşi continue însă acţiunile, ast-
fel că, preşedintele sindicatului 
se va întâlni astăzi şi cu preşe-
dintele AVAS, Mircea Ursache, 
împreună cu care se va analiza 
posibilitatea încheierii unui pro-
tocol care să fie aprobat de către 
AVAS, ArcelorMittal Galaţi, dar şi 
de către sindicate, şi prin care 
compania să dea asigurări că va 
continua investiţiile, va păstra 
locurile de muncă şi nu va ini-
ţia închiderea unor alte unităţi, 
aşa cum s-a întâmplat cu Uzina 
Cocso-Chimică. 

Tudor Neacşu
Foto: Bogdan Codrescu

Gheorghe Tiber

20 mai 
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Ieri, la BVB
SIF-urile 
au dat înapoi

Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB) a continuat să crească 
şi în cea de-a treia şedinţă a 
săptămânii, în ciuda faptu-
lui că societăţile de inves-
tiţii financiare (SIF-uri) s-au 
depreciat. Indicele general 
BET-C a câştigat, ieri, 1,03 
la sută, indicele BET, al celor 
mai lichizi zece emitenţi lis-
taţi, a urcat cu 1,42 la sută, 
indicele extins BET-XT a 
avansat cu 0,43 la sută, în 
timp ce indicele BET-FI, 
care monitorizează activi-
tatea SIF-urilor, a închis cu 
0,98 la sută mai jos decât în 
ziua anterioară.

Lichiditatea pieţei bu-
cureştene a scăzut sub-
stanţial, valoarea totală a 
tranzacţiilor derulate ieri la 
BVB cifrându-se la 19,2 mi-
lioane lei (aproximativ 4,6 
milioane euro), cu peste 40 
de procente sub cea con-
semnată la finalul şedinţei 
de marţi. Cu excepţia unor 
transferuri de acţiuni futu-
res în valoare de 1,9 milioa-
ne lei, toate celelalte schim-
buri ale zilei s-au efectuat 
în piaţa principală. Pe 
parcursul întregii zile s-au 
realizat 5.435 de contracte, 
prin care s-au tranzacţio-
nat peste 63,4 milioane de 
acţiuni.

BRD, singura pe plus

Din punct de vedere al 
lichidităţii, podiumul şe-
dinţei de ieri a fost ocupat 
de cele trei companii care 
au acaparat în ultima vre-
me primele locuri ale topu-
lui. Liderul de piaţă al zilei 
a fost SIF 5 Oltenia (SIF5), 
cu schimburi în valoare de 
3,3 milioane lei, compania 
de investiţii fiind urmată 
de BRD-Groupe Societe 
Generale (BRD) şi SIF 2 
Moldova (SIF2), ambele cu 
câte 2,7 milioane lei. În afa-
ra acestor trei „mari”, doar 
SIF 1 Banat-Crişana (SIF1) 
a mai reuşit să depăşească 
ieri pragul de un milion de 
lei rulaţi, realizând transfe-
ruri de circa 1,2 milioane 
lei.

Dintre cele patru com-
panii menţionate, doar 
BRD a închis ziua pe plus, 
încheind şedinţa cu un 
câştig de 1,32 la sută (şi 
urcând până la 7,65 lei/ac-
ţiune). Cele trei SIF-uri din 
top au închis în pierdere. 
Astfel, SIF5 a coborât cu 
0,58 la sută (0,855 lei/acţi-
une), SIF2 s-a depreciat cu 
2,10 la sută (0,70 lei/acţiu-
ne), iar SIF1 a scăzut cu 1,20 
la sută (0,825 lei/acţiune).
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Flash Poliţia 
Comunitară

La „Extra”
O lege pentru 
toată lumea

Gălăţeanca Natalia M., 
de 45 ani, a fost sancţiona‑
tă pentru că, aflându‑se pe 
strada 1 Decembrie 1918, în 
faţa magazinului „Extra”, vin‑
dea textile, fără a avea licen‑
ţă de comerţ stradal. Poliţia 
Comunitară a amendat‑o cu 
20 lei.

Fără condiţii
Votcă, dar cum?

Maria T., din Republica 
Moldova, comercializa  zece 
sticle de votcă, în Piaţa 
Basarabiei, fără a îndeplini 
condiţiile legale. A fost aver‑
tizată, iar cele zece sticle au 
fost confiscate.

Elevii din “Asachi”
Hărţuită 
de coleg

Un elev de 15 ani al 
Liceului  “Gheorghe Asachi” 
o ameninţa şi o înjura pe 
o colegă de clasă. Poliţia 
Comunitară l‑a sancţionat 
pe băiat cu suma de 500 lei.

Elena Parapiru

Pe Oltului
Din Chiraftei, cu chef

Ionel P., 36 ani, din Galaţi şi Cătălin T., 22 ani, din sat Chiraftei, comu‑
na Măstăcani, judeţul Galaţi, se aflau în faţa blocului C14, de pe strada 
Oltului, unde consumau alcool. Bărbaţii au fost sancţionaţi cu 100 lei, de 
către agenţii comunitari.

Elena Parapiru

Eugen Virgiliu Moţoc a văzut 
lumina zilei la 8 mai (21 mai, pe 
stil nou) 1909, în Iaşi, în familia 
Constantin şi Maria Moţoc.

Urmează cursurile elementare 
la Şcoala primară Vasile Conta şi pe 
cele secundare la Liceul Naţional 
din Iaşi. Înclinaţia spre chimie şi spre 

În şcolile de la sate
Vizita anunţată a unui inspector general

Ieri, la prima şedinţă de lucru cu directorii instituţiilor de învăţă‑
mânt din mediul urban şi rural, noul inspector şcolar general, prof. 
Doru Resmeriţă, şi‑a anunţat opriri în mai multe şcoli. „Am să fac vizite 
ca să cunosc unităţile şcolare, preponderent pe cele din mediul rural. 
Bineînţeles, vor fi vizite anunţate”, a menţionat acesta.

C.S.Carp

Soare şi agitaţie în faţa hale‑
lor vechi din Piaţa Centrală. Vreo 
20 de membri PRM îmbrăcaţi 
festiv îşi împart eşarfe şi tricouri 
albe de partid. Telefoane, pre‑
gătiri, emoţia creşte şi… Apare, 

Campania 
„Ajută-ţi 
aproapele”
Pro TV Galaţi  
este alături de 
Ciprian Necula
[  Strigătul nostru 
după ajutor pentru 
copilul Ciprian Necula 
i‑a sensibilizat pe 
gălăţeni, dar şi pe 
colegii de la Pro TV 
[ Familia lui Ciprian 
le mulţumeşte 
donatorilor 
[ Suma care s‑a 
strâns nu ajunge încă 
pentru recuperarea 
pe o lună, care costă 
între 3.000 şi 5.000 lei 

La vremuri de criză 
este  parcă din ce în ce 
mai greu găseşti oameni  
al căror suflet să vibreze 
la suferinţa semenilor. 
Din aproape în aproape, 
cu bănuţ peste bănuţ, 
în contul deschis pentru 

Victimă 
sau invizibil
NU tâlhăriilor!
[ Cunoaşterea măsurilor 
de autoprotecţie poate 
diminua riscurile de a 
deveni victima tâlhăriilor

Atitudine rezervată

Veţi evita să deveniţi ţinta 
unor tâlhării dacă adoptaţi 
un comportament rezer‑
vat,  încercând să nu afişaţi 
în mod ostentativ pe stradă 
obiecte de valoare (bijuterii 
masive, telefoane mobile 
etc). Fiţi atent(ă) la intrarea 
în imobil, pentru a observa 
prezenţa unor persoane du‑
bioase în hol sau în spaţiile 
întunecate.

Renunţaţi la bunuri

Sfătuiţi‑vă copiii să nu se 
lase atraşi în locuri izolate 
de către persoane necunos‑
cute, indiferent de pretextul 
folosit de acestea. De ase‑
menea, nu îi expuneţi inútil 
unor pericole acceptând ca 
ei să poarte pe stradă bijute‑
rii sau telefoane mobile foar‑
te scumpe. În cazul în care 
integritatea corporală sau 
viaţa vă sunt puse în pericol, 
renunţaţi la bunurile vizate 
de agresor.

Sunaţi la 112

Dacă sunteţi victima unei 
tâlhării, reţineţi cât mai mul‑
te amănunte care ar putea 
conduce la identificarea şi 
prinderea autorilor de că‑
tre poliţişti şi telefonaţi de 
urgenţă la 112! Dacă sunteţi 
martori la o astfel de situaţie, 
nu protejaţi infractorii prin 
tăcere sau indiferenţă – luaţi 
în calcul faptul că următoa‑
rea victimă aţi putea fi chiar 
dumneavoastră.

Elena Parapiru

Oare îi vine?

Varză şi cărţi

Căldură mare

Saună 
pentru Vadim

[ Liderul PRM  a făcut ieri saună printre tarabele din Piaţa Centrală 
şi a împărţit precupeţilor cărţi şi autografe [ De la un magazin SH, 

tribunul i-a cumpărat preşedintelui Băsescu un costum de clovn

în sfârşit Mercedesul negru cu 
girofarul pornit! Pe parbriz scrie 
„Acces Senat”, deşi niciunul dintre 
politicienii care coboară nu are 
mandat parlamentar: în faţă, lân‑
gă şofer, ex‑senatorul Carol Dina, 
pe bancheta din spate Corneliu 
Vadim Tudor. Îl urmează vice‑
preşedinţii Marius Marinescu şi 
Codrin Ştefănescu şi eurocandi‑
datul Claudiu Tănăsescu. Becali, 
nicăieri! Aplauze modeste! Primul 
compliment: „Arătaţi mai bine 
ca la televizor!”, din partea unei 
femei. „Crezi?!”, răspunde sceptic 
tribunul. „Mult mai bine!”. Carol 
Dina, ghid şi gazdă în acelaşi timp, 
îl îndeamnă spre hală. Ţigăncuşa 
de la intrare îşi apără avutul: 
„Florile! Florile, vă rog, încet!”. 
Tribunul refuză ostentativ paha‑
rul cu bragă oferit de un vânzător 
de sucuri: „Ce să fac eu cu braga? 

Unde‑s legumele?”. Fără a‑şi scoa‑
te nici măcar în interiorul halelor 
uriaşii ochelari de soare, Vadim 
se adresează cu familiaritate: „Ce 
faci, fato? Ce faceţi, fetelor? Ce 
faci, puştiule?”. Face poze cu pre‑

cupeţele şi începe să împartă cărţi 
şi autografe. Omul cu sacoşa de 
cărţi primeşte o mustrare pentru 
lipsa de reacţie: „Te leg de mine!” 

Unde‑i Gigi?!

Odată risipite primele impresii 
şi emoţii, apare şi prima nedume‑
rire: „Gigi de ce n‑a venit? Da’ eu 
voiam cu Gigi Becali!”, îşi expri‑
mă nemulţumirea un cetăţean. 
Doi puşti, unul cu capul spart şi 
pansat, îmbrăcaţi în tricouri pe 
care scrie „Steaua” se încurcă 
printre picioarele tuturor. Încep 
speculaţii că pe Becali l‑ar fi reţi‑
nut poliţia la Ploieşti, că avea pro‑
ces… Tribunul o ţine una şi bună: 
„Vreau să văd şi eu preţurile, 
măi!”. La ieşire, scenariul se repe‑
tă: „Braga dumneavoastră v‑aş‑
teaptă, domnu’ Vadim”. Tribunul: 

„Aicea, la bragă! Dă, să‑i dau o 
carte!”. Colegul nostru Bogdan 
Codrescu se apleacă să surprindă 
momentul autografului şi intră 
în colimatorul lui Vadim: „Aşa 
trebuie să stai? Respectă‑ţi me‑
seria!”. „Nu se vedea de umbre‑
lă”, se apără Bogdan, încercând 
inutil să‑i explice că risca să iasă 
în poză fără cap. Tribunul verifică 
exemplarele din „România Mare” 
din chioşcul „Vieţii libere”. 

„Eu sunt idiot 
că mă pun la mintea lor”

„Şoferii de taxi unde sunt?”, 
întreabă Vadim şi se opreşte la 
discuţii. Înghesuit de taximetrişti  
gură‑cască, Vadim împarte de zor 
cărţi cu autograf. Odată se supără: 
„Eu sunt un idiot că mă pun la min‑
tea lor!”, şi părăseşte frontul. În hala 
de legume pune ochii pe ziariste: 
„Ia ziceţi, măi, ce vreţi? Vreţi să sur‑
prindeţi o declaraţie bizară de‑a 
mea, da?” Întrebăm de Becali. „Are 
un proces cu Varujan Vosganian, e 
la Bucureşti”. Cerşetorii îi cer bani, 
iar Vadim nu le dă. Îi îmboldeşte 
să le ceară lui Carol Dina şi apoi 
lui Codrin Ştefănescu. „Împreună 

vom merge la victorie!”, rosteş‑
te triumfal tribunul, coborând 
scările halei, de mână cu una din 
precupeţe. În Hala industrială, 
căldură sufocantă şi lâncezeală. 
Un PRM‑ist face animaţie: „A ve‑
nit domnu’ Vadim!”. „Lasă‑i bă, 
în ritmul lor!”, îl calmează Vadim. 
„Dar de ce nu deschideţi ferestre‑
le”, întreabă Vadim, transpirând 
abundent. Comercianţii explică 
veşnica problemă a aerului condi‑
ţionat care depinde tot de muni‑
cipalitate. Vadim promite: „Cine‑i 
prefect? De la ce partid? Brînzan? 
Uite‑o să vorbesc azi cu el pentru 
aerul condiţionat. Vă promit! Nu 
mai are rost să continui pentru 
că sunt leoarcă. Hai să mergem!”. 
Tribunul dă să părăsească sauna, 
dar un tânăr îl întreabă de mafie. 

Vadim nu rămâne dator: „Crezi că 
am renunţat să mă lupt cu mafia. 
Ai răbdare până la toamnă! Să zică 
mersi că‑i bag numai la puşcărie. 
S‑ar putea să‑i bag în mormânt!”, 
tună tribunul. 

Unde‑i maşina?

„Unde‑i maşina, mi‑au furat 
maşina? Totu‑i pă dos în oraşu’ 
ăsta? Unde‑i, mă, maşina?”, se 
agită pe trotuar tribunul, în vre‑
me ce staff‑ul încinge telefoane‑
le în căutarea maşinii. Tribunul 
nu vrea să mai facă un pas pe 
jos, dar vede un magazin SH şi, 
ademenit de vânzătoarea care‑l 
asigură că l‑a votat în fiecare an, 
îi trece pragul. Iese cu un cos‑
tum de clovn potrivit pentru 
un copil: „Pentru Traian Băsescu 
pentru că tot e el bufonul socie‑
tăţii româneşti îi fac acest cadou. 
Credeţi că‑l încape? Are mânuţe 
scurte, picioruşe scurte”, râde 
tribunul. „Cu Udrea cu tot îl înca‑
pe!”, confirmă Marius Marinescu.  
Peste drum, un bătrânel cu bar‑
bă albă şi lungă răcnea disperat: 
„Vadime! Vino, mă, încoace!”. 
Vadim se urcă în maşină, girofa‑
rul îşi drege glasul şi porneşte în 
trombă, odată cu bolidul. 

N.R. După‑amiază la Teatrul 
Dramatic, tribunul s‑a întâlnit, în‑
tr‑o sală puţin populată, cu mem‑
brii săi de partid şi cu presa.  

100 de ani 
de la naştere Profesor inginer  EUGEN VIRGILIU MOŢOC

tehnică îl conduce spre Facultatea 
de Ştiinţe din Iaşi, unde studiază în‑
tre 1929 şi 1933, obţinând diploma 
de licenţă în chimie şi spre Institutul 
Tehnologic al Universităţii din  Iaşi, 
între 1929 şi 1934, care îi acordă 
diploma de inginer chimist. După 
absolvire şi un stagiu de doi ani la 
Rafinăria Câmpina, se transferă la 
Fabrica de zahăr Roman, legân‑
du‑şi definitiv destinul de industria 
alimentară, în fapt de industria za‑
hărului, unde s‑a afirmat, a perfor‑
mat şi a devenit cel mai bun speci‑
alist tehnolog, activând  24 de ani 
în sectorul industrial.  Împătimit al 
profesiei, a desfăşurat concomi‑
tent o bogată activitate ştiinţifică, 
elaborând proiecte şi studii apli‑
cate în fabricile de zahăr din ţară, 
dar şi comunicări la manifestări 
ştiinţifice care au fost publicate în 
reviste de prestigiu, validând ştiin‑
ţific statutul său de practician de 
vârf. Recunoscându‑i‑se meritele, 
acumulările ştiinţifice şi profesio‑
nalismul şi având reală notorietate 

în domeniul industriei  zahărului, a 
fost solicitat să treacă în învăţămân‑
tul superior tehnic de  industrie ali‑
mentară. În martie 1960, i s‑a acor‑
dat  gradul didactic de profesor 
universitar şi a devenit titular al dis‑
ciplinei Tehnologia zahărului până 
la sfârşitul carierei şi  temporar şi al 
cursului de Tehnologia amidonului, 
glucozei şi produselor zaharoase. 
A organizat laboratorul de profil, 
introducând lucrări  practice de 
factură tehnologică (rod al îndelun‑
gatei sale experienţe de producţie), 
elaborând primul manual universi‑
tar de profil şi conducând cu deo‑
sebită competenţă proiectele de 
diplomă de specialitate. A fost, de 
asemenea, organizator şi titular de 
cursuri de specializare postunviersi‑
tare, atât în facultate, cât şi în cadrul 
Institutului Politehnic Bucureşti şi 
a Centrului de Organizare, Calcul 
şi Perfecţionare a  Cadrelor din 
Industria Alimentară din Bucureşti. 
Şi‑a continuat cu pasiune activi‑
tatea de cercetare, consultanţă şi 

expertizare în industria zahărului, 
la nivel de excelenţă. A efectuat 
un stagiu de documentar în Cuba 
(1964) şi a participat la lucrări ştiin‑
ţifice la Congresele Internaţionale 
de Industria Zahărului de la 
Falsterbo‑Malmo (Suedia, 1967) 
şi Bruxelles (Belgia, 1971) şi la 
Conferinţa Jubiliară a Institutului 
Superior de Industrie Alimentară 
din Plovdiv (Bulgaria, 1969). 
Seriozitatea, competenţa profesio‑
nală, stilul colegial de muncă aso‑
ciat unei mari modestii au fost ca‑
lităţile care l‑au propulsat în funcţii 
importante: prodecan al Facultăţii 
de Tehnologia şi Chimia Produselor 
Alimentare şi Tehnică Piscicolă 
(1964‑1967), prorector al Institutului 
Politehnic Galaţi (1967‑1971) 
şi mult timp şef al Catedrei de 
Morărit‑Panificaţie‑Extractive 
(1961‑1974). A fost dascăl de excep‑
ţie, un lord al profesiei sale, de o 
conduită ireproşabilă, un înţelept 
în a înţelege lumea şi propriii stu‑
denţi, pentru care a fost profeso‑

rul de zahăr “de zahăr”, un OM de 
mare calibru moral, egalat  de cel 
profesional, catalogat pe drept cu‑
vânt! un senior la Dunărea de Jos”, 
validând  descendenţa sa reală din 
boierii Moţoc de cronici, dregători  
de rang  înalt în Moldova şi perso‑
naje de rang înalt în Biserica orto‑
doxă Română, care i‑au imprimat o 
adevărată nobleţe, inclusiv în con‑
versaţie, în care totdeauna s‑a adre‑
sat cu apelativul “domnule”, deşi 
timpurile impuneau alte formule. 
A fost un reprezentant de frunte 
al breslei inginerilor, membru activ 
al Asociaţiei Generale a  Inginerilor 
din România ‑ AGIR, în diferitele 
etape de evoluţie ale acestei orga‑
nizaţii profesionale nonguverna‑
mentale. Iată de ce îi evocăm cu 
veneraţie amintirea la 100 de ani de 
la naştere!

Prof. dr. ing. Rodica Alexandru
Prof. dr. ing. Corneliu Popa

Filiala Galaţi a Asociaţiei 
Generale a Inginerilor 

din România ‑ AGIR

copilul Ciprian Necula, 
 diagnosticat cu autism 
sever grav, s‑au adunat 
2.820 lei.  Suma nu ajun‑
ge pentru recuperarea 
copilului pentru o lună, 
în vreme ce  sistemul de 
Sănătate pentru cei cu 
un astfel de diagnostic 
este deficitar.

În aceste condiţii, fa‑
milia Necula ‑ şi  ca aceas‑
tă familie  multe altele 
din ţara noastră ‑ trebuie 
să apeleze la generozi‑
tatea noastră pentru a 
putea să aducă o rază de 
lumină propriului copil. 
Motiv pentru care încer‑
căm să luptăm în conti‑
nuare pentru ajutorarea 
lui Ciprian Necula, copilul 
care ‑ pe zi ce trece ‑ de‑
vine tot mai izolat, mai 
tăcut, care trăieşte într‑o 
lume a lui… Ne bucurăm 
că la apelul nostru s‑au 
alăturat gălăţeni, dar şi 
Studioul local al Pro TV 
care, într‑o emisiune vi‑
itoare, va vorbi despre 
suferinţa acestui copil 
fără copilărie. Familia 
Necula le mulţumeşte 
tuturor celor care i‑au 
întins o mână de ajutor 
lui Ciprian. Rugămintea 
rămâne în continuare, 
iar sprijinul trebuie să 
fie susţinut pentru că 
Ciprian are urgent nevo‑
ie de multe, multe ore de 
recuperare.    

Puteţi face donaţii în 
contul (deschis la CEC pe 
numele mamei ‑ doam‑
na Constanţa Necula) 
numărul  RO68CECEGL 
2 7 0 8 R O N 0 6 1 5 0 3 9 .  
Doamne ajută!

Maria Stanciu 
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Cel puţin 98 de persoane au 
murit miercuri dimineaţă după 
prăbuşirea unui avion pentru 
transportul trupelor, pe insula 
indoneziană Java, potrivit unui 
comunicat al forţelor aeriene. 
Avionul avea la bord peste 100 
de pasageri. “Ultimul bilanţ al 
accidentului s‑a stabilizat la 98 
de morţi şi 15 răniţi”, a decla‑

rat Bambang Sulistio. Un bilanţ 
anterior menţiona 78 de morţi. 
Avionul, un Hercules al forţelor 
aeriene, având la bord 112 per‑
soane, s‑a prăbuşit într‑o oreză‑
rie, apoi a luat foc, în jurul orei 
locale 6.30 (2.30 ora României), 
în apropiere de oraşul Magetan, 
la circa 160 de kilometri est de 
Yogyakarta, potrivit forţelor ae‑

Mii de studenţi s‑au confrun‑
tat cu forţele de ordine în estul 
Chinei, după ce unii dintre ei 
au fost brutalizaţi de poliţişti, a 
anunţat ieri o organizaţie negu‑
vernamentală. Incidentele s‑au 
produs luni, cu mai puţin de trei 
săptămâni înaintea unei aniver‑
sări simbolice: 20 de ani de la 
reprimarea manifestaţiilor stu‑
denţeşti în favoarea democraţiei 
din piaţa Tiananmen, în 4 iunie 
1989. La confruntări au luat par‑
te studenţi de la Universitatea 
de Aeronautică şi Astronautică 
de la Nankin, potrivit Centrului 
de informare pentru drepturile 
omului şi democraţie de la Hong 
Kong. Cel puţin cinci tineri au 

fost arestaţi, iar manifestaţiile 
au continuat marţi dimineaţă. 
Nemulţumirile au izbucnit după 
ce câţiva studenţi au fost bătuţi 
de forţele de securitate ale ora‑
şului, într‑o altercaţie care s‑a 
produs în faţa Universităţii, în 
timpul unei manifestări noctur‑
ne informale. Un oficial din ca‑
drul Universităţii a negat orice 
incident. Totuşi, mai multe foto‑
grafii publicate pe internet arată 
sute de persoane adunate la o 
intersecţie, iar unele au pancarte 
prin care cer forţelor de ordine 
să prezinte scuze. În alte fotogra‑
fii se văd şi poliţişti sau scutieri, 
pe lângă protestatari.

Presa rusă a criticat ieri decizia 
preşedintelui Dmitri Medvedev 
de a forma o comisie pentru a 
contracara vederile antiruse asu‑
pra istoriei secolului al XX‑lea, 
mergând până la a vorbi despre 
o revenire la perioada stalinistă. 

Mai multe ziare au publicat pe 
prima pagină anunţul privitor la 
formarea acestei comisii, care, 
potrivit Kremlinului, va împie‑
dica “tentativele de falsificare 
a istoriei ce a adus atingere in‑
tereselor Rusiei”. Nezavissimaïa 

Gazeta vede în această mişcare 
“o tentativă de a avea din nou un 
organism similar cu cel de pe lân‑
gă Comitetul Central al Partidului 
Comunist din fosta URSS şi o re‑
venire la perioada lui Stalin”. 

UE-Rusia
Summit 
sensibil

Liderii europeni şi ruşi 
se vor întâlni joi şi vineri 
în Extremul Orient rus la 
un summit sensibil, axat 
pe chestiuni comerciale 
şi energetice în legătu‑
ră cu care UE aşteaptă 
de mult o evoluţie din 
partea Moscovei. Liderul 
ceh Vaclav Klaus, a cărui 
ţară prezidează UE, îi va 
reprezenta pe Cei 27 la 
Habarovsk, cu preşedinte‑
le CE, Jose Manuel Barroso, 
şi Înaltul reprezentant 
pentru politică externă 
Javier Solana. În opinia 
unui diplomat european, 
prezenţa lui Klaus, mai 
favorabil Moscovei de‑
cât mulţi lideri ai Europei 
de Est, ar putea fi un lucru 
pozitiv în faţa lui Dmitri 
Medvedev. “Nu văd Rusia 
ca pe o ameninţare, dar 
cu o ţară mare, puternică 
şi ambiţioasă, trebuie să fii 
mai atent decât când este 
vorba de ţări ca Estonia 
şi Lituania”, a declarat re‑
cent Klaus. 

Obama, refuzat 
Congresul 
nu închide 
Guantanamo 

Congresul american i‑a 
respins lui Barack Obama 
cererea de 80 de miliarde 
de dolari pentru închide‑
rea Guantanamo şi a soli‑
citat un plan precis privi‑
tor la ceea ce se va întâm‑
pla cu prizonierii. După 
Camera Reprezentanţilor, 
care a refuzat să furnize‑
ze finanţarea săptămâna 
trecută, a venit rândul 
Senatului. Înainte de în‑
ceperea dezbaterilor în 
Camera superioară pe 
tema proiectului de bu‑
get suplimentar pe 2009 
de 91,3 miliarde de dolari 
în vederea finanţării răz‑
boaielor din Afganistan 
şi Irak, liderul majorităţii 
democrate, Harry Reid, 
s‑a pronunţat împotri‑
va finanţării transferului 
prizonierilor în SUA. “Nu 
este nici momentul, nici 
proiectul de lege pentru a 
trata această problemă”, a 
spus el.

Ultranaţionaliştii 
sârbi, despre 
Joe Biden
”Un gunoi 
nazist”

Deputaţii din Partidul 
Radical sârb, SRS, ultra‑
naţionalist, au agăţat ieri 
în Parlament bannere pe 
care scria că vicepreşedin‑
tele american Joe Biden, 
aflat la Belgrad, este “un 
gunoi nazist”, a informat 
presa sârbă. Unii deputaţi 
SRS, îmbrăcaţi în tricouri 
cu imaginea liderului lor în‑
chis la Haga, Vojislav Şeşeli, 
au agăţat afişele la începu‑
tul şedinţei parlamentare, 
a informat agenţia Beta. 
“Biden, gunoi nazist, du‑te 
acasă!”, scria pe afişe, în 
limba engleză. Apoi le‑au 
strâns şi le‑au expus în 
holul Parlamentului sârb. 
Radicalii sârbi ocupă circa 
o cincime din locuri din 
Parlament, care are 250.

Comemorare
20 de ani 
de la revolta 
anticomunistă

Minoritatea turcă din 
Bulgaria, care constituie 
circa 10% din populaţie, 
comemorează săptămâ‑
na aceasta 20 de ani de la 
revolta sa împotriva regi‑
mului comunist. La Djebel, 
în sud, a început o mişcare 
de protest la 19 mai 1989, 
care s‑a propagat în sud şi 
nord‑est, zone cu puterni‑
că minoritate musulmană.  
În jargonul de propagan‑
dă, aceste evenimente au 
fost numite “renaşterea”. 
Autorităţile au spus că mi‑
noritatea turcă era compu‑
să din urmaşi ai bulgarilor 
islamizaţi în cele cinci seco‑
le de dominaţie otomană 
care nu mai erau conştienţi 
de originea lor.

Maşina 
de spălat 
căţei

Un francez a inventat 
Dog‑O‑Matic, o mini spă‑
lătorie automată de maşini, 
care transformă animale‑
le de casă din jegoase în 
pufoase în doar jumătate 
de oră. Romain Jarry, care 
insistă că maşinăria nu le 
dăunează blănoşilor, spe‑
ră să introducă invenţia 
în Marea Britanie la anul, 
după ce a avut un succes 
formidabil în oraşul natal 
St. Max, lângă Nancy. Costă 
aproximativ 15 euro spă‑
latul unui căţel mic, 25 de 
euro pentru câinele mediu 
şi 35 de euro pentru clienţii 
cei mai mari.

Incidentele din Irak
Americanii ţin la imagine 

Trei sferturi dintre americani nu sunt de acord cu publicarea foto‑
grafiilor care prezintă violenţele la care au fost supuşi deţinuţi iraki‑
eni de către soldaţii americani, potrivit unui sondaj. Potrivit sondaju‑
lui Opinion Research pentru postul de televiziune CNN, 73% dintre 
respondenţi au spus că autorităţile “nu ar trebui să publice fotografii 
cu militari americani care comit violenţe asupra prizonierilor irakieni, 
fotografii realizate în urmă cu câţiva ani”. Numai 26% se declară favo‑
rabili acestei publicări. 

Marea Britanie
Proteste faţă de angajarea de străini

Mai multe sute de angajaţi din sectorul energiei din Marea 
Britanie au intrat în grevă spontană, pentru a protesta faţă de anga‑
jarea de muncitori străini. Mişcarea s‑a extins începând de marţi, iar 
mai multe uzine din Anglia şi Ţara Galilor erau afectate miercuri di‑
mineaţă. Potrivit poliţiei din Humberside (estul Angliei), circa 800 de 
persoane blocau miercuri dimineaţă drumurile spre rafinăria South 
Killingholme.

Republica Moldova

Parlamentul Republicii 
Moldova, care a eşuat miercuri 
să‑l aleagă, într‑o primă tentati‑
vă, pe preşedintele ţării, va orga‑
niza un al doilea tur de scrutin la 
28 mai, la care vor participa ace‑
iaşi candidaţi comunişti ‑ Zinaida 
Greceanîi şi Stanislav Groppa, a 
anunţat Vladimir Voronin. O pri‑
mă încercare de alegere a preşe‑
dintelui Republicii Moldova de 
către Parlamentul moldovean a 
eşuat miercuri, doar 60 de de‑
putaţi comunişti participând la 
vot, în timp ce pentru validarea 
alegerilor era nevoie de o pre‑
zenţă la urne de trei cincimi, 
adică cel puţin 61 de deputaţi. 
Doar comuniştii, care deţin 60 
de mandate din cele 101 câte 
are Parlamentul de la Chişinău, 
au votat pentru alegerea pre‑
şedintelui. Opoziţia s‑a ţinut 
de cuvânt şi nu a participat la 
vot, menţinându‑şi poziţia de a 
provoca alegeri parlamentare 
anticipate prin blocarea proce‑
durii alegerii noului preşedinte. 
Preşedintele comisiei speciale 
pentru organizarea alegerilor 
şefului statului, Valeriu Sava, a 
anunţat că premierul în exerciţiu 
Zinainda Greceanîi, a acumulat 
60 de voturi, iar contracandi‑
datul său, neurologul Stanislav 
Groppa, zero voturi. “Astfel, ni‑
ciun candidat nu a acumulat nu‑
mărul necesar de voturi pentru a 
fi ales”, a spus Valeriu Sava.

 
Votul se repetă

Analiştii politici spun că, în 
condiţiile în care opoziţia este 

decisă să nu voteze candidatul 
comuniştilor la Preşedinţie pen‑
tru a provoca alegeri anticipate, 
încă mai poate fi valabil scenariul 
prin care pentru cea de a doua 

încercare de alegere a şefului 
statului să fie propusă totuşi 
altă candidatură, cu şanse mai 
mari de a fi susţinută de opo‑
ziţie decât Zinainda Greceanîi, 

cunoscută a fi o persoană total 
obedientă conducerii Partidului 
Comuniştilor. Candidatul anun‑
ţat de Voronin pentru funcţia de 
premier – Marian Lupu, ar putea 
fi o figură mai atractivă şi foarte 
populară în sondaje care să ten‑
teze totuşi opoziţia, a declarat 
pentru NewsIn analistul inde‑
pendent Vlad Lupan. Potrivit 
Constituţiei Republicii Moldova 
şi legii organice privind alegerea 
preşedintelui, este ales candi‑
datul care a obţinut votul a trei 
cincimi din numărul deputaţilor 
aleşi – adică 61 din cei 101 depu‑
taţi aleşi.  Dacă niciun candidat 
nu a întrunit numărul necesar 
de voturi, se organizează, în ter‑
men de cel mult trei zile, un al 
doilea tur de scrutin între primii 
doi candidaţi. Dacă la turul întâi 
a participat un singur candidat 
care nu a acumulat numărul ne‑
cesar de voturi sau dacă în turul 
al doilea niciun candidat nu a 
acumulat numărul necesar de 
voturi, se organizează alegeri re‑
petate. Alegerile repetate au loc 
în termen de 15 zile de la ultime‑
le alegeri ordinare în care nu a 
fost ales preşedintele Republicii 
Moldova. Dacă şi după alegerile 
repetate preşedintele Republicii 
Moldova nu va fi ales, preşedin‑
tele în exerciţiu – adică Vladimir 
Voronin – dizolvă Parlamentul şi 
stabileşte data alegerilor în noul 
Parlament. 

]  Parlamentul a eşuat în alegerea preşedintelui ] Un al doilea tur de scru-
tin va avea loc pe 28 mai ] Doar 60 de deputaţi comunişti au participat la vot, 

în timp ce pentru validarea alegerilor era nevoie de o prezenţă la urne de trei 
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Eşecul comuniştilor

China

Confruntări între 
studenţi şi poliţie

Indonezia

Catastrofă aviatică în Java
] Ultimul bilanţ al accidentului: 98 de morţi şi 15 răniţi riene. Acesta “a lovit mai multe 

case” înainte de a se prăbuşi, 
a declarat un şef administrativ 
local. Imaginile televizate înfăţi‑
şează rămăşiţele avionului, îm‑
prăştiate pe câteva zeci de metri 
în mijlocul orezăriei şi al câmpu‑
lui. Construit de grupul american 
Lockheed, Hercules C‑130 este 
un tip de avion foarte utilizat în 
lume pentru transportul trupe‑
lor şi al materialelor pe distanţe 
scurte. Acest accident nu este 
primul care afectează armata in‑
doneziană în ultimele luni. La 6 
aprilie, 24 de militari au fost ucişi 
în timp ce un avion de antrena‑
ment s‑a prăbuşit la o bază ae‑
riană din insula Java. Indonezia 
este foarte dependentă de 
transportul aerian pentru depla‑
sarea între cele 6.000 de insule 
locuite, dintre care unele sunt 
acoperite de munţi şi păduri. 
Din cauza numărului mare de 
accidente, Uniunea Europeană 
a introdus în iulie 2007 pe “lista 
neagră” toate cele 51 de compa‑
nii aeriene indoneziene, interzi‑
cându‑le să aterizeze în cele 27 
de ţări membre UE.

Să stăm cât se poate de strâmb şi 
să judecăm cât se poate de drept: 
opoziţia din Parlamentul Republicii 

Moldova a folosit ca pretext – un pretext va‑
labil, de altfel – protestul împotriva fraudă‑
rii alegerilor din aprilie de către comunişti, 
pentru a boicota alegerea preşedintelui re‑
publicii. Un pretext bun, care ascunde însă 
un calcul simplu. Comuniştii mai aveau ne‑
voie doar de un singur vot pentru a câştiga 
Preşedinţia. Or, un vot se poate cumpăra uşor 
sau poate fi obţinut prin şantaj şi nici măcar 
nu poţi reproşa un vot secret unui partid 
anume, căci opoziţia parlamentară este for‑
mată din trei forţe politice: Partidul Liberal, 
Partidul Liberal Democrat din Moldova şi 
Alianţa Moldova Noastră. Modul în care a 
fost reprimată revolta din aprilie, descinde‑
rile în şcoli, arestările ne‑au demonstrat că 
băieţii lui Voronin ştiu cum să facă presiuni. 
Dacă partidele din opoziţie ar fi participat 
ieri la vot, ar fi fost deci imposibil să se ob‑
ţină acelaşi rezultat: trebuia să existe fie un 
laş, fie un trădător, fie o victimă a şantajului. 
Combativul „Ziarul de Gardă” invocase de 
altfel posibilitatea ca influenţa FSB asupra 
parlamentarilor opoziţiei  să se simtă, căci 
dosarele colaboratorilor KGB rămân în con‑
tinuare secretizate şi nu se ştie câţi membri 
ai opoziţiei nu au „cântat” cândva muzica 
KGB‑iştilor… Boicotând in corpore alegeri‑

le prezidenţiale, Opoziţia s‑a ferit deci să‑şi 
pună amprentele pe bilele de vot: rezultat 
garantat, onoare nepătată!

Preşedintele Voronin a anunţat că la turul 
doi de scrutin, pe 28 mai, candidatura comu‑
niştilor va fi tot controversatul premier  co‑
munist Zinaida Greceanîi. Dacă nici atunci, a 
doua oară, nu se vor întruni cele trei cincimi 
dintre voturile parlamentarilor aleşi, necesa‑
ră pentru alegerea noului preşedinte, vor fi 
organizate alegeri anticipate – dorinţa opo‑
ziţiei. Ar trebui ca în perioada următoare să 
se întâmple ceva extrem de brutal pentru ca 
acei 41 de parlamentari din opoziţie să fie 
lăsaţi de partidele lor să voteze. Presiunile 
la nivel de lideri nu ar fi suficiente, pen‑
tru că liderii pot fi înlocuiţi prin presiunea 
membrilor de partid. Desigur, oamenii lui 
Voronin vor încerca să cumpere conştiinţe, 
dar aceasta este riscant şi prea scump. Sau 
vor oferi avantaje: posturi în administraţia 
centrală şi locală, o bucăţică, cât de mică, de 
putere. Iar o astfel de negociere nu este nici‑
odată de lepădat. De altfel, popular‑creştinii, 
PPCD‑ul, au şi acceptat „mita” în mandatul 
trecut: au guvernat alături de comunişti. Iar 
Voronin a îndemnat  electoratul necomunist 
ca, la anticipate, să voteze cu PPCD. Pentru 
opoziţie, este deja o victorie. Iar anticipatele 
ar fi o şansă bună…

Concert în Elveţia: Cvartetul 
“Renaissance” din Lucerna va 
susţine astăzi, în ziua Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena, 
un concert la parohia ortodo‑
xă română “Naşterea Maicii 
Domnului” din Lucerna.

Filarmonica „George 
Enescu”, în Japonia: Orchestra 
simfonică a Filarmonicii “George 
Enescu” va susţine până pe 4 iu‑
nie un turneu în Japonia, muzici‑
enii români urmând să concerte‑
ze în oraşele Matsumoto, Sendai, 
Yokohama şi Tokyo.

Dublin Dance Festival: 
Coregrafa Ioana Mona Popovici, 
stabilită la Praga, va participa 
în perioada 21‑22 mai la Dublin 

Dance Festival, eveniment ce 
se va desfăşura la Project Arts 
Centre ‑ Clube de la ora 20:30, 
respectiv 19:00, în Irlanda.

Festival de dans la Praga: 
Copiii români şi cehi din satul 
bănăţean Eibenthal vor des‑
chide cea de‑a XXI‑a ediţie a 
Festivalului internaţional de dans 
TANEC PRAHA, pe 23 mai, cu un 
spectacol extraordinar pentru 
copii, la Grădina Zoologică din 
Praga.

Europarlamentarele şi di-
aspora: Spania: Ambasada 
României la Madrid a anunţat 
lista secţiilor de votare în care 
cetăţenii români care se află în 
Spania îşi pot exercita dreptul 

la vot cu ocazia alegerilor pen‑
tru Parlamentul European care 
se vor desfăşura pe data de 7 
iunie. Oraşele în care se vor afla 
acestea sunt: Madrid, Bilbao, 
Ciudad Real, Almeria, Barcelona, 
Zaragoza, Sevilla, Castellon 
de la Plana, Alcala de Henares. 
Australia: Ambasada României 
la Canberra informează şi ea că 
cetăţenii români aflaţi în Australia 
sau Noua Zeelandă la momen‑
tul alegerilor au posibilitatea să 
aleagă reprezentanţii României 
în Parlamentul European la trei 
secţii de votare care vor fi organi‑
zate aici, în Canberra, Melbourne 
şi Sydney.

Romanian Global News

O bucăţică 
din puterea roşie

Românii, peste tot

Medvedev, criticat de presa rusă 

Vrea să rescrie istoria

Ei unde votează?
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În ciuda nemulţumirilor pe 
care le-am provocat în rândul 
administraţiei locale, continuăm 
ciclul „dacă alţii pot, la noi de ce 
nu se poate?”, nu din răutate, aşa 
cum încearcă unii să avanseze 
ideea, ci din dorinţa de a se rezol-
va unele probleme, măcar aşa, 
de ruşine că ne-au luat-o brăile-
nii înainte.  Astăzi  vom discuta 
 despre   cum s-au mişcat adminis-
traţiile publice locale din Brăila şi  
cea din Galaţi în legătură cu rea-
bilitarea termică. 

 Brăila primeşte bani...  

Potrivit site-ului ofici-
al al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei - Direcţia 
Generală Construcţii Locuinţe 
şi Reabilitare Termică – Galaţiul 
nici măcar nu există pe hartă! 
Sau, mai bine spus,  cei de la 
minister nu au auzit de Galaţi. 
Cum am ajuns la această con-
cluzie? Studiind programul pri-
vind finanţarea în anul 2009 a 
lucrărilor destinate reabilitării 
termice a clădirilor conform OUG 
nr.18/2009 şi HG nr. 462/2006, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, program afişat, transpa-
rent, pe site-ul ministerului. 

Din respectivul program, am 
aflat că statul a alocat în acest an 
o sumă totală în valoare de 360 
de milioane de lei, pentru reabi-
litarea a 50.000 de apartamen-
te din 69 de localităţi din ţară. 
Nicăieri nu scrie Galaţi sau măcar 
Tecuci. În schimb, există sume 
alocate de la minister pentru 
reabilitarea termică a clădirilor 

din municipiul vecin, Brăila – 2,5 
milioane de lei. Nu este o sumă 
uriaşă, dar nici cea mai mică (s-au 
alocat şi sume mai mici, precum 
205.380 lei pentru localitatea 
Uricani, Hunedoara). Pe listă, 
Bucureştiul este „în top” cu nu 
mai puţin de şase sectoare în 
care s-au alocat bani, dar avem şi 
alte exemple - judeţul Harghita 
primeşte bani pentru patru lo-
calităţi, la fel pentru judeţele 
Hunedoara sau Maramureş. Iar 
lista poate continua.  

... Noi încă ne mai gândim 
cum să facem 

Cum a fost posibil ca Brăila să 
primească fonduri pentru rea-
bilitare termică, iar Galaţiul, nu? 
Păi, simplu: autorităţile locale din 
Brăila s-au mişcat mai repede. 
Adică, CL Brăila a aprobat la înce-
putul lunii martie (înainte chiar 
de apariţia normelor metodolo-
gice ale OG 18!) Programul Local 
Multianual al  indicatorilor tehni-
co-economici aferenţi obiective-
lor de investiţii privind creşterea 
performanţei energetice a blo-
curilor de locuinţe din munici-
piul Brăila, în care au fost inclu-
se 11 din totalul de 69 de cereri 
primite. Iar pe principiul “primul 
venit, primul servit”, Guvernul a 
alocat fonduri administraţiei din 
Brăila. De asemenea, în bugetul 
local al municipiului Brăila a fost 
alocat un milion de lei pentru 
expertiză, proiectare, audit ener-
getic şi cofinanţare. 

Şi la Galaţi, la bugetul local 
s-au rezervat fonduri pentru 

Din cele 160 de clădiri din 
municipiul Galaţi, expertizate cu 
risc seismic de grad I, II şi III, doar 
una a fost consolidată cu banii 
Guvernului – C 20, lucrare începu-
tă în 2005 şi nefinalizată încă. Cum 
era una din lucrările „în derulare”, 
investiţia de la C 20 a fost „prinsă” 
în bugetul guvernamental din 
acest an. Asta ar fi vestea bună. 
Vestea proastă este că nici un alt 
bloc din cele 160 nu mai primeş-
te bani în acest an de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

Potrivit site-ului oficial al aces-
tui minister – pe care sunt afişate şi 
cele 160 de clădiri din Galaţi, exper-
tizate – a fost adoptat „Programul 
de acţiuni pe 2009 pentru proiec-
tarea şi execuţia lucrărilor de con-
solidare la clădirile de locuit mul-
tietajate încadrate prin raport de 
expertiză tehnică în clasa I de risc 
seismic şi care prezintă pericol pu-
blic”. Deşi Galaţiul are „ca zestre” 
trei astfel de blocuri, din care unul 
cu zece etaje!, numele municipiu-
lui nostru figurează în programul 
guvernamental decât la capitolul 
„lucrări în curs de execuţie”, cu 
eternul bloc C 20. La acest capitol 
mai sunt, în ţară, lucrări la patru 

blocuri din Bucureşti şi câte unul 
din Ploieşti şi Roman.

În rest, nimic despre Galaţi 
nici la capitolul „clădiri la care ur-
mează să se organizeze, în condi-
ţiile legii, contractarea execuţiei 
lucrărilor de consolidare”, unde 
Bucureştiul figurează cu şapte 
blocuri, Negreşti - trei, Tulcea – 
două, nici la „proiectare/lucrări 
de consolidare”, adică  imobile cu 
proiecte de consolidare în curs de 
elaborare la  1 ianuarie 2009 (unde 
avem zece blocuri la Bucureşti, 
două- Cernavodă , unul – Hârşova) 
şi nici măcar la capitolul „clădiri 
la care urmează să se organizeze 
contractarea proiectării lucrărilor 
de consolidare”, unde Bucureştiul 
figurează cu alte şapte blocuri, iar 
Sf. Gheorghe, cu unul. 

În total, programul pe anul 
2009 aprobat prin HG nr.491/2009 
include 47 blocuri aflate în diver-
se faze de proiectare/execuţie a 
lucrărilor de consolidare, din care: 
35 clădiri în municipiul Bucureşti, 
trei în Negreşti, câte două în 
Tulcea şi Cernavodă, câte una 
în  Galaţi (C 20), Ploieşti, Roman, 
Hârşova şi Sf. Gheorghe. 

Maria Măndiţă

Ghidul 
euroalegătorului
Eu cum votez?

Un cititor cu dublă 
cetăţenie română şi 
germană ne-a întrebat 
pentru care dintre liste 
va putea vota, cea ro-
mână sau cea germană. 
Potrivit legii, cetăţenii 
români care se înscriu 
pe listele de vot  dintr-un 
alt stat membru al UE 
nu au drept de vot în ve-
derea desemnării repre-
zentanţilor României în 
Parlamentul European. 
Ei pot să aleagă numai 
reprezentanţii ţării în a 
cărei listă s-au înscris. 
Votul dublu este interzis. 
În toate secţiile de vota-
re româneşti, procesul 
electoral începe la ora 
7,00 şi se încheie la ora 
21,00. La secţia de vota-
re, alegătorul prezintă 
actul de identitate şi pri-
meşte buletinul de vot 
şi ştampila. Alegătorul 
votează separat în ca-
bine închise, aplicând 
ştampila cu menţiunea 
„VOTAT” înăuntrul pa-
trulaterului care cuprin-
de lista de candidaţi sau 
numele şi prenumele 
candidatului indepen-
dent pe care îl votează. 
Ştampila cu menţiunea 
„VOTAT” trebuie să fie 
în cadrul patrulaterului. 
Votul este valabil şi în 
cazul în care, ştampila 
aplicată a depăşit limi-
tele patrulaterului, opţi-
unea alegătorului fiind 
însă evidentă. Prezenţa 
oricărei alte persoane 
în cabina de vot în afara 
celei care votează este 
interzisă. Excepţie de la 
această regulă o fac ale-
gătorii care, din motive 
temeinice, constatate 
de preşedintele biroului 
electoral al secţiei de vo-
tare, nu pot vota singuri 
şi au dreptul să cheme 
în cabina de votare un 
însoţitor ales de el pen-
tru a-l ajuta, dar care nu 
este din rândul obser-
vatorilor sau al membri-
lor biroului electoral al 
secţiei de votare, după 
ce a votat, alegătorul 
va îndoi buletinul astfel 
încât pagina netipărită 
care poartă ştampila de 
control să rămână afară 
şi o va introduce în urnă. 
Îndoirea greşită a bule-
tinelor de vot nu atrage 
nulitatea acestora.

Anca Melinte

Unii intră în politică pentru 
bani, alţii pentru glorie şi cei mai 
mulţi pentru putere. Gălăţeanul 
Mihail Jucov a intrat în politică, 
în PD-L, pentru a-şi vedea visul 
cu ochii: reînfiinţarea pescuitului 
oceanic. Vreme de 26 de ani, ru-
sul-lipovean Mihail Jucov a trăit 
aproape numai pe mări şi oceane, 
din Africa până în Ţările Nordice, 
din Biscaya până la Cape Town. Îi 
este mai simplu să spună unde n-a 
ajuns cu pescadoarele româneşti 
pe care lucra: în Marea Japoniei. 
Viaţa lui, sinonimă cu aventura, nu 
se putea linişti odată cu ieşirea la 
pensie. Aşa că Mihail Jucov a înce-
put o nouă aventură, cu birocraţia 
şi politicienii, pentru reînfiinţarea 
pescuitului oceanic, despre care e 
convins că e nu numai rentabil, ci 
şi o soluţie pentru ieşirea din criză, 
cel puţin la capitolul alimentaţie. 

De la televizoare la pescadoare

Mihail Jucov a făcut parte 
din prima promoţie de absol-
venţi ai Şcolii Tehnice de Radio 
şi Televiziune, desăvârşindu-şi 
studiile în Germania. Lucra în co-

operaţie şi a fost chemat să-i re-
pare televizorul primului secretar 
Dăscălescu. I-a pus un tub cinesco-
pic. Miliţia economică a văzut 
că lipseşte de pe inventar tubul 
cinescopic şi l-a acuzat că a furat 
din bunul statului. După vreo pa-
tru ani de procese, întrebat unde e 
tubul cinescopic, a răspuns sincer: 
“La primul secretar”. A doua zi s-a 
încheiat tevatura în justiţie. Un co-
leg l-a sfătuit să plece din coope-
raţie, pentru că sigur nu va fi iertat 
de autorităţi. Pentru că tocmai se 
înfiinţa în România pescuitul ocea-
nic, s-a angajat, şi din 1972 până în 
1994 a lucrat în acest domeniu. 
S-a specializat în reparat radare, 
sonde, electro-radio-navigaţie. În 
anii ’80 lucra deja cu GPS. Lipsea 
de acasă între şase şi 13 luni. Soţia 
sa, o ardeleancă pe care a cunos-
cut-o la Moscova, îl compară cu... 
Putin. Jucov obişnuieşte să glu-
mească atunci când e întrebat câţi 
ani de însurătoare are? Răspunde 
că are 7-8 ani, fiindcă atâta a stat 
acasă, deşi pe hârtie are vreo 43 de 
ani. În 26 de ani de muncă a ajuns 
de la Verhoiansk (polul frigului), 
de la ruşi până în Bouvet, cea mai 

Este bine
de ştiut
Compartiment 
cooperare 
internaţională

În cadrul Direcţiei de 
Dezvoltare Regională 
a Consiliului Judeţului 
Galaţi, cu sediul în str. 
Eroilor nr. 7,  funcţio-
nează Compartimentul 
de cooperare interna-
ţională, care poate fi 
contactat telefonic la 
tel. 0236/  417 222, inte-
rior 256. Dintre atribu-
ţiile compartimentului 
care pot interesa per-
soane sau organisme: 
Iniţierea, întreţinerea şi 
monitorizarea relaţiilor 
de colaborare, înfrăţire 
şi parteneriat la nivel 
intern şi internaţional 
ale Consiliului Judeţului 
Galaţi cu diferite orga-
nisme din ţară şi din 
străinătate; Oferirea de 
consultanţă şi asistenţă 
de specialitate privind 
activitatea Euroregiunii 
„Dunărea de Jos”, mem-
brilor, comisiilor aces-
teia, precum şi altor 
instituţii şi persoane in-
teresate; Participarea şi 
organizarea de simpozi-
oane, conferinţe, vizite şi 
mese rotunde specifice 
domeniului său de ac-
tivitate;  Participarea la 
cursuri de instruire sau 
seminarii; Colaborarea 
cu instituţii naţionale şi 
internaţionale de inte-
res pe domeniul său de 
activitate; Însuşirea le-
gislaţiei în vigoare care 
reglementează dome-
niul specific de activita-
te etc.

C. Victor

Scrieţi-le 
aleşilor!
Colegiul nr.3 
- Carmen 
Axenie

Deputata PD-L 
Carmen Axenie îi re-
prezintă în Parlamentul 
României pe gălăţenii 
din Colegiul nr. 3 care 
cuprinde localităţile: 
Barcea, Costache Negri, 
Drăgăneşti, Fundeni, 
Griviţa, Iveşti, Lieşti, 
Pechea şi Umbrăreşti.  

Deputata are un 
birou parlamentar la 
Lieşti şi unul la Pechea. 
La Pechea, biroul par-
lamentar este în zona 
centrală, lângă piaţă, în 
sediul PD-L. La Lieşti, 
cabinetul deputatei 
Axenie, situat lângă 
oficiul poştal, în staţia 
Romtelecom, este des-
chis zilnic, de la 10.00 la 
14.00. Deputata Carmen 
Axenie are program de 
audienţe la Pechea în 
prima şi a treia vineri 
din lună, iar în a doua şi 
a patra zi de vineri din 
lună la Lieşti. În plus, 
cetăţenii din Drăgăneşti 
şi Barcea o pot găsi şi la 
sediul PD-L din Tecuci, 
sâmbăta de la 10.00 la 
12.00. Îi pot scrie depu-
tatei pe adresele: car-
men.axenie@cdep.ro şi 
carmenaxenie@gmail.
com.

A.M.

aceste proiecte, suma fiind de 
200.000 de lei (nici un sfert din 
cea de la Brăila). Oricum, fon-
durile sunt inutile în condiţiile 
în care, neavând bani alocaţi de 
la Guvern pentru lucrările de 
reabilitare termică, studiile ar fi 
doar un moft al administraţiei 
locale, un fel de “Mircea, fă-te că 
munceşti!”...

City-managerul Primăriei 
municipiului Galaţi, Florin Popa, 
cel însărcinat să gestioneze 
acest program de reabilitare 
termică, spune că “nu ştiu dacă 

musai trebuie să găsim vinovaţi 
pentru această stare. Eu cred 
că celelalte administraţii au tri-
mis documentaţii la Guvern în 
baza situaţiilor de anul trecut, 
când reabilitarea termică era 
suportată în mod egal [33,3 la 
sută] de comunitatea locală, stat 
şi asociaţii. La noi, chestia cu tu-
peul nu există, nouă ne lipseşte 
şi pentru că nu am avut toate 
documentele  existente, nu am 
avut curajul să ne prezentăm 
la Guvern. Şi domnul primar 
Dumitru Nicolae a stabilit că va 

solicita fonduri când toate studi-
ile vor fi gata. Un alt motiv al aşa-
zisei întârzieri este şi numărul 
redus al asociaţiilor care doresc 
reabilitarea – abia 12! Eu vă spun 
un lucru: nu cred că am pierdut 
trenul acesta, pentru că nu cred 
că toate administraţiile locale 
vor folosi aceşti bani, nu vor avea 
fizic timp să finalizeze toate do-
cumentele. Eu sunt convins că 
dacă fac partea pregătitoare, cu 
studii, apoi aprob în CL şi mă duc 
la minister să cer bani pentru 500 
de apartamente, obţin banii!”. 

izolată insulă de pe glob. Ultima 
călătorie a fost de fapt o expediţie 
pe urmele lui Racoviţă, dar pentru 
descoperirea noilor zone de pes-
cuit. Acolo a trăit şi cea mai mare 
furtună: valurile de 38-40 de metri 
înălţime. Apoi, pensionar, a lucrat 
patru ani, până în 1998 în Dakar, 
pentru un arab. A plecat când a 
descoperit că patronul făcea trafic 
de armament. A visat să aibă nava 
lui, a făcut calculele de eficienţă 
economică ajutat de un specialist. 
N-a izbutit să-şi cumpere. 

Este foarte rentabil! 

„În România, pescuitul oceanic 
nu mai există. Cumpărat de la va-
por, kilogramul de peşte este de 
cinci ori mai mic decât costă pe 
piaţă. Nu există nimic nerentabil 
din mare. Dacă te înhami la pes-
cuit oceanic e greu, dar rentabil”, 
spune dl Jucov. Potrivit calculelor 
de eficienţă economică (neactua-
lizate) prezentate de gălăţean, un 
supertrauler care ar pescui în zona 
Mauritania ar aduce un profit net 
de 4.025.730 de dolari. Gălăţeanul 
susţine că acum câţiva ani, după 
negocieri în Insulele Feroe, a ajuns 
la un preţ de 300.000 de dolari 
pentru o navă de pescuit cu slip, 
cu o capacitate de congelare de 
60 de vagoane.  

Decis să-şi împlinească visul, 
s-a înrolat în PD-L. Le-a scris pre-
şedintelui Traian Băsescu, pre-
mierului Emil Boc şi lui Theodor 
Stolojan, dar încă n-a primit răs-
puns. Până acum a vorbit pe acest 
subiect cu democrat-liberalii: eu-
rodeputatul Constantin Dumitriu, 
cu senatorul Marius Necula şi cu 
deputatul Mircea Toader. Toader 
a fost singurul care i-a promis spri-
jinul. Deputatul ne-a confirmat că 
la toamnă va încerca să iniţieze o 
lege privind pavilionul, care să vi-
zeze şi pescuitul oceanic. 

Text şi  foto: Anca Melinte

 Visul lui Mihail Jucov

Reînfiinţarea pescuitului oceanic

Gălăţenii 
îşi pot face 

liniştiţi 
reabilitarea 

termică 
a locuinţei, 
pentru că, 
din partea 

statului, 
slabe şanse 

de ajutor!

Frate, frate, dar diferenţele contează

Să vă încălziţi bine... 
şi singuri!  

Despre Galaţi, numai de bine… 

Liniştea dinaintea 
cutremurului 

viaþaviaþaviaþa
liberã

Fondat 
   1989Fondat 
   1989

[[[

Mihail Jucov
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Victor Cilincã
victor@viata-libera.ro

ROLDA 
Mulţumiri 
iubitorilor 
de animale

ROLDA mulţumeşte tu-
turor celor care au înţeles 
importanţa programului 
de sterilizare desfăşu-
rat la clinica veterinară 
VETI-MED (dr. Gingăraşu), 
deoarece, în opinia noas-
tră, aceasta este soluţia 
eficientă pe termen lung, 
adaptabilă situaţiei anima-
lelor din România.

Viaţa în cuşcă e grea

Câinii care se nasc şi 
trăiesc pe străzi rareori 
suportă o viaţă în cuşcă, 
în acelaşi timp, administra-
rea unui adăpost în condi-
ţii normale (veterinare, de 
hrană, igienă) este costi-
sitoare; soluţia ideală ar 
fi ca numai acele animale 
agresive sau în tratament 
să fie ţinute captive în 
adăposturi pe o perioadă 
mai îndelungată în timp 
ce majoritatea animalelor 
sănătoase să fie adoptate 
sau sterilizate şi returna-
te în teritoriu. Din păcate, 
numărul tot mai mare al 
câinilor fără stăpân şi reali-
tatea economică şi socială 
în care trăim (lipsa fondu-
rilor, lipsa educaţiei) trans-
formă încercările de a găsi 
soluţii de compromis, care 
să mulţumească pe toată 
lumea, în eşecuri.

Sterilizarea reduce 
numărul animalelor 
nedorite

Deşi programul de ste-
rilizare este desfăşurat 
cu mari eforturi de către 
ROLDA pentru a preveni 
apariţia puilor nedoriţi, 
primim apeluri ale unor ce-
tăţeni interesaţi să-şi steri-
lizeze protejatul patruped 
după ce acesta a făcut un 
număr (semnificativ) de 
puişori. Scopul programu-
lui de sterilizare este acela 
de a reduce numărul ani-
malelor care se nasc ne-
dorite şi suferă pe străzi, 
de aceea ar fi de preferat 
să ne contactaţi înainte ca 
pisica sau căţeluşa dvs. să 
aibă puişori.

Un milion 
de mulţumiri

Mulţumim tuturor iubi-
torilor de animale care au 
redirecţionat doi la sută 
către Fundaţia ROLDA, 
sumă ce va fi făcută publi-
că imediat ce va fi cunos-
cută şi utilizată pentru ste-
rilizarea câinilor şi pisicilor 
din Galaţi.

Mulţumim cotidianului 
“Viaţa liberă” pentru spri-
jinul permanent şi spon-
sorizarea campaniei de in-
formare privind “2 la sută 
pentru o viaţă de câine”!

Mulţumim din suflet co-
laboratorilor ArcelorMittal 
şi Cuky’s–Produse de pa-
nificaţie, patiserie şi cofe-
tărie – Galaţi atât pentru 
întelegerea şi ajutorul con-
stant oferite, cât şi pentru 
sponsorizarea concursului 
“Şi eu vreau să fiu vedetă” 
şi a concursului organizat 
cu ocazia Zilei Copilului!

Nu în ultimul rând, 
mulţumim din suflet co-
laboratorilor de la VETI-
MED (cabinet veterinar 
dr. Gingăraşu) pentru în-
crederea, bunăvoinţa şi 
profesionalismul de care 
beneficiem! 

Fundaţia ROLDA 
0748903612, 

rolda@care2.com

Viceprimarul Nicuşor 
Ciumacenco le pregăteşte elevi-
lor olimpici gălăţeni… un bairam. 
Sau, mai exact şi mai elegant spus, 
o seară de distracţie în unul dintre 
cluburile private din Galaţi. Decizia 
viceprimarului a fost luată după 
ce acesta a realizat că „Primăria 
nu a făcut niciodată ceva pentru 
aceşti olimpici” – lucru adevărat, 
dacă stăm să ne gândim că doar 
ArcelorMittal Galaţi respectă tra-
diţia şi îi premiază pe olimpicii 
gălăţeni în fiecare an. Desigur, 
la nivelul Primăriei municipiului 
Galaţi există fundaţia Andreiana 
Juventus – asociaţie care oferă 
burse elevilor – însă aceasta nu se 
referă la olimpici, ci, mai degrabă, 
la elevi sclipitori care, din păcate, 
nu au cum să îşi continue studiile, 
din motive financiare. 

Aşadar, viceprimarul s-a gândit 
să facă un cadou olimpicilor, mai 
exact celor 98 de olimpici gălă-
ţeni – 24 care au primit locul I la 
olimpiade, 12 locul al doilea, 14  
locul al treilea şi 48  care au primit 
menţiuni. Fiecare elev olimpic va 
putea veni la petrecere însoţit de 
încă cinci colegi, iar petrecerea, 
programată pentru data de 5 iu-
nie, va fi deschisă şi profesorilor 
care i-au pregătit pe aceşti elevi. 

În total, viceprimarul estimează 
că va fi vorba de o petrecere cu 
6-700 de persoane, pentru care 
se vor cheltui cam 5.000 de lei. 
Din ce buzunar? „Având în vede-
re că o astfel de acţiune nu a fost 
prinsă în bugetul local din acest 
an şi, deci, nu sunt fonduri alocate 
pentru aşa ceva, banii vor proveni 
din sponsorizarea cabinetului me-
dical Nicuşor Ciumacenco”, a spus 
vicele. Adică, va scoate bani din 
propriul buzunar pentru această 
petrecere. Pe care, mai spune vi-
ceprimarul social democrat, nu 
vrea să o politizeze, deşi bairamul 
va avea loc cu două zile înainte de 
alegerile europarlamentare. „Nu 
are nicio legătură politică, nu voi 
invita candidaţii la petrecere. Pur şi 
simplu vreau să facem ceva pentru 
olimpicii gălăţeni”, a spus vicele, 
fără să precizeze dacă invitaţii de 
onoare vor primi în dar şi premii 
în bani sau doar petrecerea. „Voi 
discuta şi cu alte persoane intere-
sate să se implice în această acţi-
une,  oameni de afaceri sau insti-
tuţii, inclusiv Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, pentru a pune la punct 
detaliile. Săptămâna viitoare voi 
avea mai multe date despre aceas-
tă acţiune”, a mai spus Nicuşor 
Ciumacenco.       

Olimpicii,  încântaţi de idee
I-am întrebat pe doi dintre 

premianţii Galaţiului ce părere au 
despre petrecerea care li se pregă-
teşte. S-au arătat foarte bucuroşi. 
semn că îi caracterizează modes-
tia şi în afară de rezultate bune şi 
puţină recunoaştere nu au preten-
ţii prea mari. 

„Mă bucur. Mi-aş dori să parti-
cip, dar nu ştiu dacă îmi va permi-
te programul. Acum dau probe de 
baraj pentru olimpiada internaţio-
nală şi dacă mă voi califica voi fi în 
pline pregătiri. Dar vedem. E inte-
resant să mă pot întâlni şi discuta 
cu toţi olimpicii din oraş”, ne-a de-
clarat Paul Cosma, elev la CNVA, 
premiant la fizică şi la matematică, 
calificat în lotul restrâns pentru in-
ternaţionala de matematică.

Raluca Chirnoagă, ocupan-
ta locului I la germană, elevă la 
„Cuza”, crede şi ea că ideea e foar-
te bună, mai ales că olimpicii vor 
putea să-şi aducă şi câte cinci pri-
eteni şi se vor simţi astfel în mediul 
lor: „E super! Voi merge. Să vedem 
cum va ieşi. Ar fi bine să devină o 
tradiţie”.

Maria Măndiţă
Roxana Artene Penciu   

Patologie în creştere 
„Incidenţa cancerului colo-rectal este în creştere. De fapt, 

nu ştiu dacă este o creştere efectivă a numărului de cazuri, 
dare este o creştere în viteza de depistare. Din punctul acesta 
de vedere,  în cadrul laboratorului de chirurgie minim invazi-
vă pe care Facultatea de Medicină l-a înfiinţat aici, colonosco-
pia a avut un rol extraordinar”, a declarat directorul de cerce-
tare al Spitalului Judeţean, dr. Dorel Firescu. 

G. K.

După un an în care cele trei 
puncte de colectat deşeuri în 
stil european, „pe căprării” (plas-
tic, hârtie şi sticlă) au funcţionat 
discret, pentru ca „să nu se facă 
comentarii neprincipiale” că în-
tr-o zonă oamenii sunt mai puţin 
conştiincioşi, nici ieri viceprimarul 
Mircea Răzvan Cristea nu a vrut 
să ne spună unde sunt plasate. 
Deşi ar fi normal exact pe dos, să 
ştim cine-i mai cetăţean. Oricum, 
„Viaţa liberă” le-a semnalat mai 
demult…Şi, oricum, s-a constatat 
că nu există diferenţe mari între 
un punct de centru şi unul de la 
periferie: peste tot oamenii au 
fost  serioşi. Viceprimarul a făcut 
ieri faţă şi ideii că brăilenii ne-au 
luat-o deja înainte cu colectarea 
pe categorii a gunoiului, în recipi-
ente speciale în faţa blocurilor (vi-
ceprimarul a găsit „maliţios” tex-
tul de ziar potrivit căruia brăilenii 
o fac de un an, noi nu!), spunând, 

la fel de maliţios, că „brăilenii fac 
colectare selectivă în două-trei 
puncte din oraş şi au groapă de 
gunoi de  secol XIX!” Cristea a 
lăudat viitoarea noastră groapă 
de gunoi ecologică, care va fi in-
augurată până la sfârşitul anului, 
prin programul ISPA, când  se va 
închide vechea groapă, care va fi 
„ca un parc”.  Groapa trebuie să 
ţină cel puţin cinci ani, astfel încât 
PET-urile, care alcătuiesc 70 la sută 
din volumul gunoiului, trebuie să 
fie colectate separat, ca să nu um-
ple în doar doi ani groapa… 

Pomii care fac... pungi 

De la anul, gunoiul va fi aruncat 
în faţa blocului în containere „pe 
căprării” (sticlă, aluminiu, plastic), 
dar un container va fi lăsat pentru 
cei care „nu vor, n-au răbdare sau 
nu-i interesează să-şi aşeze deşeu-
rile în ordine”: ei vor arunca totul 

Oameni şi oameni
Obscenităţi publice

Aflându-se în Grădina Publică, gălăţeanul Aurel S., de 53 ani, se 
manifesta deplasat, de faţă cu trecătorii. Bărbatul a fost sancţionat 
de către Poliţia Comunitară cu 200 lei. 

Elena Parapiru

În perioada 9-12 iunie, Galaţiul 
va găzdui un curs internaţional 
pe tema cancerului colo-rectal. 
Sunt aşteptaţi să participe, prin-
tre alţii, medici de peste hotare, 
dar şi din ţară. Mai multe detalii 
ne-a oferit directorul de cerceta-
re al Spitalului Clinic de Urgenţă 
Galaţi, dr. Dorel Firescu.   

„De la Universitatea din 
Palermo, în cadrul unui program 
care se prefigurează a fi puţin mai 
larg decât cel al precedentului 
curs internaţional, va veni profe-
sorul Grafi, pentru a conferenţia 
pe tema chirurgiei cancerului co-
lo-rectal. Vine de la Bucureşti pro-
fesorul Niculaie Iordache, de la 
Iaşi profesorul Cristian Dragomir, 
iar de la Craiova va veni profe-
sorul Calotă Firmilian. Împreună 
cu Facultatea de Medicină şi 
Farmacie din Galaţi, cu Colegiul 
Medicilor şi cu Spitalul Judeţean, 
vom face un curs la care sperăm 

Kitsch, 
cine 
vine 
la urne?

Antren mare, paran-
ghelie europeană, fericiţi 
cei care umblă cu micul şi 
berea, cu şosele şi mome-
le, cu legitimaţia de partid 
la vedere, competenţă ga-
rantată – ioc! profesiona-
lism – ciuciu! Abnegaţie 
patriotică globală – kitsch! 
pace vouă, alegătorilor, 
acum şi-n vecii bâlciului 
cu deşertăciuni! Campania 
electorală pentru europar-
lamentari e în toi: can-
didaţi care au contactat 
premeditat virusul gripei 
orale trag la şaibă pe ecra-
ne, la radio, la microfoa-
ne portabile, pe afişe, pe 
unde apucă,  despre felul 
cum vor ferici românii cu 
prestaţia lor peste orice 
hotare, bine plătiţi şi prin 
corespondenţă. În astfel 
de momente („Terente, 
of, Terente/Tâlhar de sen-
timente!…), cetăţenii cu 
drept de vot devin (brusc şi 
democratic!) foarte impor-
tanţi, dincolo de nivelul de 
trai, dincolo de impozite, 
de şomaj, de educaţie, de 
pensie, de cultură, pur şi 
simplu, dincolo, dar nu mai 
departe de urne. Aşa că, 
trecând peste duşmăniile 
doctrinare (sanchi, libera-
le, populare, social demo-
crate), după cum bate vân-
tul, apelul celor ce cuvântă 
se face pentru prezenţa la 
vot, adică responsabilitate, 
fraternitate, conştiinţă etc., 
mai ales etc!

După 7 iunie, încep statis-
ticile, dezbaterile, explicaţiile 
şi scuzele, măsurile partinice 
care se impun, pregătirea 
bagajelor şi tradiţionala baie 
de uitare a celor ce pleacă pe 
drum de UE şi a celor ce le 
trag sforile de acasă. De-aia 
n-are ursul coadă şi cine se 
duce la urne nu prea ştie de 
ce! Poate, clienţii din nuclee-
le dure, care umblă cu fesu’ 
şi interesu local pe la cutia 
cu descentralizare fără scru-
pule… 

La Elice
Unde nu se parchează scuterul

Agenţii comunitari de pe faleză l-au prins pe gălăţeanul Alexandru 
C., de 16 ani, care îşi parca motoscuterul pe trotuarul esplanadei de la 
Elice. Puştiul a fost amendat cu 40 lei.

Elena Parapiru

Deşeuri „modernizate”, la îndemâna concurenţei nelegale?

La pândă în lanul 
cu... gunoaie

vraişte, ca şi până acum! Viitoarele 
containere, plătite în parte din 
bani europeni (ISPA va aloca, pen-
tru containere şi alte cheltuieli, 
două milioane de euro), vor fi în-
chise, astfel încât nu vor străbate 
afară mirosuri, animalele sălbatice 
nu vor mai împrăştia resturi şi vân-
tul nu va duce pungile de plastic 
în pomi. Viceprimarul vrea chiar 
să găsească şi un nume pentru 
„specia” de pomi în care „cresc” 
pungile duse de vânt – pungari, 
pungoci sau… pungaşi? Bine că 
nu i-a pierit simţul umorului în cei 
cinci ani de când ne tot povesteşte 
despre ce va fi…

Regii gunoiului zic 
bogdaproste!

Ce ne facem însă cu „regii gu-
noiului”, cele câteva reţele de par-
ticulari care în prezent colectează, 
fără taxe, PET-uri din containere şi 
vor găsi astfel plasticul adunat de-a 
gata? Viceprimarul a confirmat: 
ei există şi sunt bine organizaţi! 
Mircea Cristea mai spune că între 
clanurile gunoiului deja „există 
structuri concurenţiale”. Incendiul 
recent de la groapa de gunoi s-a 
datorat tocmai unui astfel de răz-
boi: „o răzbunare a unora dintre 
cei care au fost înlăturaţi din anu-

mite puncte de strângere a guno-
iului de către alţii” şi în acelaşi timp 
au vrut să recupereze, prin ardere, 
metale… Cristea spune că, pentru 
a proiecta viitorul sistem ecologic, 
oamenii Primăriei au făcut „pândă, 
la punctele de gunoi, luni de zile. Ei 
au identificat foarte bine sistemul 
pe care l-am numit <<sistemul in-
formal de reciclare din Galaţi>>”, 
cu „întreprinzători” care ştiu când 
vine maşina de gunoi, unde sunt 
zone cu „gunoi mai bogat” şi recu-
perează deşeuri reciclabile. Există 
chiar „munţi” de gunoi sortat pre-
gătiţi pentru reciclare. Să ne facem 
vacanţa la munte?

Petrecere cu sponsorizare

Bairam pentru elevii-olimpici 
[ Pentru data de 5 iunie, viceprimarul Ciumacenco vrea să le ofere celor 98 de olimpici 
gălăţeni o petrecere [ Banii vor fi donaţi de medicul stomatolog Nicuşor Ciumacenco 

La jumătatea lunii iunie, la Galaţi 

Curs internaţional despre cancer 
într-o participare largă, în primul 
rând din partea chirurgilor din 
judeţele limitrofe care apelează 
la serviciile noastre – mă refer la 
Tulcea, Vrancea, Vaslui, Brăila şi 
chiar a medicilor de familie. Sunt 
convins că vor veni toţi colegii din 
Galaţi. Aici intră în discuţie medici 
oncologi, medici internişti, pen-
tru că acest curs va avea o tema-
tică foarte largă, adică se discută 
despre chirurgia cancerului co-

lo-rectal, despre anestezia şi me-
tastazele în cancerul colo-rectal, 
se discută despre anatomia sta-
ţiilor ganglionare ale cancerului 
colo-rectal despre radioterapia 
şi chimioterapia în cancerul co-
lorectal”, a precizat directorul de 
cercetare al Spitalului Clinic de 
Urgenţă Galaţi. 

Prelegerile se vor referi şi la no-
ile metode de tratament. „Se va 
vorbi şi despre suturile mecanice 

– o achiziţie moder-
nă de care sperăm 
să beneficiem şi 
noi, în cadrul unui 
program naţional în 
care să ne înscriem. 
Aceste suturi meca-
nice sunt o bucurie, 
într-un fel, pentru 
acei pacienţi care 
erau obligaţi să fie 
purtători de anus 
iliac”. 

O r g a n i z a t o r i i 
conferinţei doresc, 
deci, ca numărul 
participanţilor să 
fie cât mai mare. 
„Participarea mai 
largă a medicilor din teritoriu 
şi a colegilor medici de familie 
va îmbunătăţi adresabilitatea 
şi probabil va duce la creşterea 
numărului de cazuri depistate, 
dar, spre bucuria noastră, poa-

[ Clanurile reciclării [ Luptă surdă pentru zone 
[ Foc pus „din răzbunare” la groapa de gunoi! 

[ Brăilenii - în secol XIX al gunoiului?

foto Vasile Caburgan

te prindem cazuri  în timp util, 
pentru ca rezultatul tratamen-
tului să fie de lungă durată”, a 
conchis dr. Firescu. 

Text şi foto: Gabriel Kolbay

Dr. Dorel Firescu

Theodor Parapiru
theodor@viata-libera.ro
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Roxana Artene Penciu
roxana@viata‑libera.ro

foto Sorin Panã
foto@viata‑libera.ro

Ziarul nostru a mai scris, 
în  luna februarie a acestui an, 
 despre drumul de coşmar pe 
care trebuie să‑l parcurgă în fi‑
ecare zi elevii, copiii şi părinţii 
acestora  când se duc la şcoală 
sau la grădiniţă. Este vorba de 
zona din Micro 19, unde sunt am‑
plasate Grădiniţele „Codruţa” şi 
„Motanul Încălţat”, Şcolile Nr. 17 
şi 29 şi Colegiul Economic. Este o 
zonă unde traficul de maşini este 
intens, deşi străduţele sunt foar‑
te înguste. În fiecare dimineaţă 
se produc blocaje,  din cauza 
părinţilor care vin să‑şi aducă co‑
piii la şcoală sau la grădiniţă, dar 
şi a locuitorilor din cartier care 
circulă spre Piaţa „Dunărea”. Mai 
mult decât atât, maşinile circulă 
în grabă şi pe spaţiile destinate 
pietonilor, pe trotuare şi pe ale‑
ile dintre garaje. Semne care să 
le interzică accesul sau să aver‑
tizeze că prin zonă trec copii nu 
există. Nici treceri de pietoni. În 
concluzie, elevii şi părinţii pie‑
toni ar trebui să circule pe calea 
aerului, pentru că nici pe stradă, 
nici pe trotuar, nici pe aleile pen‑
tru pietoni  nu sunt în siguranţă. 
În fiecare zi, elevii, părinţii şi pro‑
fesorii se confruntă în drum spre 
şcoală cu zeci de pericole. 

Memorii şi promisiuni

Situaţia trenează de ani de 
zile şi odată cu creşterea numă‑
rului de maşini a devenit infer‑
nală. Părinţii disperaţi au postat 
inclusiv un film pe internet în 
care se vede clar că drumul spre 

şcoală pentru cei aproape 4.000 
de elevi câţi învaţă la instituţiile 
respective este o cursă cu obsta‑
cole şi că maşinile şi elevii merg 
de‑a valma pe străzi şi trotuare. 
Filmul  l‑am preluat şi noi în fe‑
bruarie când am scris pe larg 
despre această situaţie şi‑l vom 
reda şi acum. Poate cineva vede 
sau aude… La vremea realizării 
materialului nostru, directoarea 
Şcolii Nr.29, Cătălina Caragea, 
ne semnala că părinţii au făcut 
în repetate rânduri memorii la 
Primărie prin care au cerut sis‑
tematizarea zonei. Profesoara 
mulţumea atunci lui Dumnezeu 
că nu se întâmplase încă niciun 
accident. Cum nu s‑a luat nicio 
măsură, iată că inevitabilul s‑a 
produs…

„Să se facă 
măcar acum ceva”

Mihaela Mutu, o fetiţă de nu‑
mai şapte ani, de la Grădiniţa 
„Codruţa”, a fost accidentată  
săptămâna trecută, în timp ce 
venea la program însoţită de 
mama sa. Acum zace pe un pat 
de spital, operată, pentru că a 
suferit o fractură deschisă la un 
picior. Iată ce ne‑a povestit, ieri,  
mama copilei: „Eu nu puteam s‑o 
ţin de mână, pentru că aveam în 
braţe  cealaltă fetiţă, de cinci luni, 
pe care nu aveam cu cine s‑o las. 
Un maxi‑taxi a trecut pe stradă, 
a tras dreapta ca să facă loc unei 
maşini care venea pe contrasens. 
Blocase toată circulaţia pentru 
că era foarte mare, iar strada în‑

Accidentată în drum spre grădiniţă

gustă, plus alte maşini parcate 
împrejur. Pentru că microbuzul 
se oprise, am trecut prin spatele 
lui şi m‑am aplecat să văd dacă 
mai vine altă maşină pe contra‑
sens. În acest timp, Mihaela a în‑
tins un picior în  faţă şi a încercat 
să se uite şi ea, odată cu mine. O 
maşină care venea din spate a 
lovit‑o peste picior şi i l‑a rupt. 
Noroc că a frânat şi nu a trecut 
cu totul peste ea… Şoferul susţi‑
ne că fata a apărut dintre maşini 
şi nu se aştepta. Eu m‑am speriat 
atât de tare, că în încercarea s‑o 
prind pe Mihaela şi s‑o salvez am 
scăpat‑o din braţe pe cea mică. 
Noroc că a alunecat pe lângă 
mine şi s‑a amortizat căzătura. 
S‑a ales doar cu o zgârietură. Am 
dus‑o la medic şi mi‑a spus că nu 
are nimic”, povesteşte femeia. 

O zebră pentru copiii noştri
[ În Micro 19, peste 4.000 de copii sunt zilnic în pericol 

[ Maşinile şi pietonii circulă de‑a valma [ O fetiţă de 7 ani 
a fost accidentată lângă mama sa [ Părinţii, locuitorii din 
zonă, ziarul nostru, toată lumea semnalează, de luni bune, 

haosul [ Măcar acum, după accident, aude cineva?

Greu cu parcările
Trei fete şi o maşină

Paul S., de 25 ani, din Galaţi, îşi conducea maşina marţi, la ora 19,00, 
pe strada Oţelarilor. Şoferul a vrut să parcheze cu faţa, dar, din cauza 
neatenţiei, a accidentat uşor trei fete, care se aflau pe trotuar.

Elena Parapiru

Colegii 
de la Şcoala 
Numărul 33 
nu uită
In memoriam: 
profesorul 
Călin Vasile

Gândul răvăşit încear‑
că să‑şi adune amintirile 
 despre colegul nostru, Călin 
Vasile, cu care am împărţit 
frumoşii ani ai tinereţii.

Anul 1961: elev la Şcoala 
de Muzică “Octav Băncilă” 
din Iaşi. Era un băiat sfios 
şi timid. Deseori, când sala 
de studiu era ocupată, gă‑
sea pe hol un colţişor unde 
putea studia în surdină 
ca să nu deranjeze pe ni‑
meni. Aşa l‑am cunoscut... 
Peste ani, 18 la număr, am 
fost repartizată la Şcoala 
Numărul 33 din Galaţi. A ie‑
şit directorul şcolii ca să ne 
spună: ”Bine aţi venit!” Am 
tresărit. Era băiatul cu vioa‑
ra în mână, acum directorul 
acestei şcoli.

Ştia să fie director, profe‑
sor, dirijor cum, deopotrivă, 
ştia să fie zugrav, mecanic, 
instalator, agronom pentru 
Şcoala “Sfântul Dumitru”, 
şcoală care poartă nume‑
le ales de el. A plecat din 
şcoală, dar de fiecare dată, 
spunea: “…Mă întorc pen‑
tru că aici mă simt cel mai 
bine.”

Într‑o zi s‑a întors cu un 
grup de elevi talentaţi de 
la Liceul „Dimitrie Cuclin” 
care au dat un spectacol 

Studenţii de la Universitatea 
„Dunărea de Jos” fac legea la 
sesiunile de comunicări ştiinţi‑
fice naţionale şi internaţionale 
desfăşurate în această perioa‑
dă în ţară. Participanţii gălăţeni 
au luat cele mai mari premii la 
ultimele evenimente ştiinţifi‑
ce. La sesiunea „Zilele Tehnice 
Studenţeşti” desfăşurată la 
Universitatea Politehnică din 
Timişoara, studentul Cristian 
Axenie, de la Facultatea de 
Ştiinţa Calculatoarelor, a obţi‑
nut locul întâi atât la secţiunea 
la care a participat (Robotică şi 
Automatică), cât şi la general. Pe 
locul al doilea la general s‑a cla‑
sat un alt student gălăţean, de la 
Facultatea de Mecanică, Daniel 
Dobrea, care a obţinut şi premiul 
întâi la secţiunea la care a parti‑
cipat, Inginerie Industrială, cu o 
lucrare coordonată de prof. dr. 
Felicia Stan. 

De asemenea, recent, pa‑
tru studenţi de la Facultatea 
de Nave (Liviu Gălăţanu, Alin 
Pohilcă, Liviu Moise şi David 
Gheorghiţă) au luat premiul 
al doilea la sesiunea de co‑
municări ştiinţifice de la 
Universitatea Maritimă din 
Constanţa. Cei patru au partici‑
pat la secţiunea „Inginerie me‑
canică, electrică şi electronică”, 

Azi, 21 mai, are loc la Jorăşti 
semnarea protocolului de înfrăţire 
dintre amintita comună şi localita‑
tea franceză Feuchy. Organizatorii 
evenimentului ne‑au informat că 
la Jorăşti va fi, cu acest prilej,  o 
adevărată sărbătoare, mai ales că 
în sat este şi hramul bisericii „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”. 

„Sunt aşteptaţi să vină la săr‑
bătoarea noastră toţi fiii satului. 
Vom avea din Franţa o delegaţie 
de zece persoane, în frunte cu pri‑
marul Michael Machan şi cu euro‑
parlamentarul Jean Louis Cottigny. 
Contăm pe prezenţa prefectului 

Claudiu Brânzan, a  europarlamen‑
tarei Adriana Ţicău şi a senatorului 
Gheorghe Saghian. Sperăm să vină 
şi vicepremierul Dan Nica, dar şi 
alte personalităţi”, ne‑a declarat 
primarul Georgică Tofan.

Localitatea Feuchy este situată 
în nordul Franţei, în regiunea Pas de 
Calais şi are, ca şi Jorăştiul, circa 1700 
de locuitori. Prima parte a semnării 
protocolului a avut loc în Franţa, 
în data de 10 mai. Artizanii înfrăţi‑
rii sunt europarlamentarii Adriana 
Ţicău şi Jean Louis Cottigny. 

Costel Crângan

Reorganizare 
naţională
Durbacă 
„taie capete” 
în ţară!
[ Preşedintele 
gălăţean 
are mână liberă 

Duminică, în cadrul 
unui  Birou Naţional 
lărgit al Partidului 
Conservator, care se va 
desfăşura în Capitală, 
se va pune problema 
schimbării conducerii 
organizaţiilor PC mai 
slabe din  judeţe, a 
anunţat preşedintele 
Organizaţiei Judeţene 
Galaţi a partidului, 
Eugen Durbacă. Din 
cei 30 de vicepreşe‑
dinţi ai partidului, 
„vor rămâne maxim 
13”, departamentul 
Organizatoric revenin‑
du‑i lui Durbacă şi cel 
de Imagine, lui Bogdan 
Ciucă. „Pauza s‑a cam 
terminat!”, anunţă 
gălăţeanul, care vrea 
anul acesta zece pro‑
cente pentru partidul 
său. Vicepreşedinte la 
nivel naţional, însăr‑
cinat tocmai cu reor‑
ganizarea, după re‑
zultatele foarte slabe 
la alegeri, Durbacă a 
purtat discuţii cu şefii 
de organizaţii şi a pus 
la punct viitoarea stra‑
tegie organizatorică. 
Liderul gălăţean spu‑
ne că i s‑a lăsat mână 
liberă din partea con‑
ducerii partidului. El a 
mai spus că vor fi mai 
multe schimbări de 
şefi şi chiar a dat drept 
„certe” câteva. Astfel, 
pentru început, la şap‑
te organizaţii din ţară 
va trebui schimbată 
conducerea,  despre 
care spune că este 
formată din „oameni 
foarte buni”, dar fără 
experienţă organiza‑
torică, citând judeţe‑
le  Suceava, Botoşani 
şi Vaslui, iar la Braşov 
şi Iaşi liderii au fost 
deja schimbaţi. De 
asemenea, vor trebui 
înfiinţate organizaţii 
în patru judeţe în care 
PC nu există, liderul 
citând doar Ialomiţa 
şi Cluj. PC „se poate 
baza” pe 31 de organi‑
zaţii din ţară. 

Victor Cilincă 

Aceasta susţine că zilnic e nevo‑
ită să facă acest drum în aseme‑
nea condiţii: „Să se facă măcar 
acum ceva. Nu există o zebră pe 
toată strada. Pe unde să trecem 
şi noi, pietonii?”

Şcolile 
şi‑au unit forţele

Situaţia e destul de gravă.  Ca 
urmare, toţi directorii de la uni‑
tăţile de învăţământ şi‑au unit 
forţele şi au cerut ajutorul pă‑
rinţilor pentru a depune un alt 
memoriu la instituţiile abilitate 
să rezolve problema. Poate în jur 
de 4.000 de semnături şi un copil 
care, în prag de vacanţă, zace pe 
un pat de spital vor sensibiliza şi 
vor schimba ceva. 

„Ştim că la nivel de proiect se 
întâmplă deocamdată ceva cu 
sistematizarea zonei, dar nu ştim 
dacă se vor aloca fonduri pentru 
începerea lucrărilor. Ceea ce s‑a 
întâmplat cu fetiţa de la Grădiniţa 
«Codruţa» arată că nu mai avem 
timp de aşteptat. Pericolul există 
şi se pot întâmpla zilnic nenoro‑
ciri. Vom trimite alte memorii, la 
Primărie, la Agenţia Teritorială 
de Ocrotirea Populaţiei, la Poliţia 
Rutieră. Trebuie făcut ceva”, ne‑a 
declarat directoarea de la Şcoala 
Nr. 29, Cătălina Caragea. Doina 
Tomoilă, directoarea‑adjunctă 
de la Şcoala Nr. 17, susţine că 
de la fiecare clasă se strâng în 

prezent semnături şi în această 
instituţie: „Nu se mai poate. De 
nu ştiu câte ori m‑au «şters» şi pe 
mine maşinile şi sunt om mare, 
ce să mai vorbeşti de nişte copii. 
E cumplit. Noi nu am avut acci‑
dente. Trebuie să mai aşteptăm 
şi altele?”

Vinovată 
pentru că nu există zebră

Noi nu căutăm vinovaţi. Tot 
ceea ce vrem este să tragem un 
semnal de alarmă pentru că lu‑
crurile nu mai pot continua aşa. 

Poliţia Rutieră şi‑a desfăşurat 
propria anchetă. „Din primele 
cercetări reiese că fata a fost vi‑
novată. A traversat strada prin 
loc nemarcat şi nu s‑a asigurat”, 
ne‑a declarat comisarul Viorel 
Cojocaru. Aşa o fi, dacă ne rapor‑
tăm strict la litera legii. Ne între‑
băm şi noi pe unde ar fi trebuit 
să traverseze copilul strada, în 
condiţiile în care nu există trasa‑
tă nicio zebră? Prin aer? Dacă ar fi 
fost un astfel de marcaj, s‑ar mai 
fi întâmplat nenorocirea? A luat 
măcar în al şaptelea ceas cineva 
vreo măsură? De câte victime va 
fi nevoie să se mişte ceva? 

Am încercat să luăm ieri le‑
gătura cu viceprimarul Nicuşor 
Ciumacenco, pentru a afla dacă 
s‑au alocat fonduri pentru rezol‑
varea situaţiei, însă acesta nu a 
putut fi contactat. Vom reveni.

„Pacienta suferise o fractu‑
ră deschisă la nivelul gambei 
drepte. A fost operată, este 
bine şi va mai rămâne în spital 
timp de o săptămână. Ulterior 
va fi externată şi va fi nevoită 
să poarte ghips în următoa‑
rea lună de zile”, a declarat dr. 
Costel Dimitriu, şeful secţiei de 
Chirurgie din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sfântul Ioan” din Galaţi.

G.K. 

Vindecarea va dura o lună de zile 
Călin Vasile ‑ 

muzica nu se opreşte
memorabil cadrelor didac‑
tice din Norvegia. Atunci a 
fost ultima dată când l‑am 
văzut.

Întâmplător am întâlnit 
aici, în Genova‑Italia, un 
fost elev de‑al său, acum 
şi el profesor de muzică. 
S‑a aşezat pe  bancă lângă 
mine. Din vorbă în vorbă 
am ajuns la o cunoştinţă 
comună: profesorul de mu‑
zică, Vasile Călin. I‑am spus 
că nu mai este printre noi. 
Deodată a scos vioara din 
cutie şi a început să cânte 
cu pasiune „Balada” şi câte‑
va romanţe… şi elevul‑pro‑
fesor cânta şi plângea în 
amintirea profesorului său 
de muzică.

Iubea muzica, iubea co‑
piii, iubea viaţa… În sep‑
tembrie, 2000, distinsul 
nostru coleg s‑a transferat 
la Liceul de Artă –„Dimitrie 
Cuclin”, Galaţi. Ne vizita des 
şi, de fiecare dată, cu ochii 
în lacrimi. Din păcate, mu‑
zica i‑a acompaniat prea 
puţin viaţa... 21 mai 2008 a 
fost o zi tristă pentru noi:  
Lică „a plecat”… , a trecut 
pe lângă noi cu un dor ne‑
bun de viaţă, a trăit vibrând 
fiecare clipă, a avut răgaz 
pentru toţi, dar mai puţin 
pentru sine. Ne aproprie 
de el cuvintele, încercând 
a le pune timid pe note şi 
îi auzim cântul ce‑i leagănă 
odihna. Când vom fi trişti 
şi obosiţi, vom privi stelele 
şi una, sigur, ne va zâmbi, 
îndulcindu‑ne tristeţea. O 
lumină lină, iscată din sufle‑
tul său de acolo, dintr‑o altă 
dimensiune va coborî asu‑
pra noastră. Există un anu‑
mit mod de a iubi şi aprecia 
pe cineva şi noi, cei de la 
Şcoala Numărul 33, te‑am 
iubit în acel mod pe tine, 
iubite prieten, coleg, pro‑
fesor, director – Călin Lică. 
Odihneşte‑te în pace!

Colegii de la Şcoala 
Numărul 33

Azi Jorăştiul se 
înfrăţeşte cu Feuchy

Cristian Axenie şi Daniel Dobrea au luat caimacul 
la sesiunea de la Timişoara

Sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale

Studenţi gălăţeni pe podium

cu o lucrare comună, coordo‑
nată de prof. dr. Costel Mocanu. 
Participarea la această sesiune 
a fost una extrem de valoroasă, 
cu studenţi din România, Turcia, 
Bulgaria şi Ucraina. Tot locul al 
doilea l‑au obţinut şi surorile 
Irina şi Diana Opricescu, de la 
Facultatea de Mecanică, la se‑
siunea de comunicări ştiinţifice 
de la Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” din Tg. Jiu.

În aceste zile, şi Universitatea 

„Dunărea de Jos” este gaz‑
da unei astfel de manifestări, 
la Facultatea de Mecanică: 
„Sesiunea de comunicări şti‑
inţifice «Anghel Saligny»”. La 
acest eveniment, organizat în 
parteneriat cu Liga Studenţilor 
Gălăţeni, participă peste 200 de 
studenţi din mai multe centre 
universitare din ţară, lucrările 
fiind grupate pe zece secţiuni.

Text şi foto: Marius Ţuca

[ La evenimentul de astăzi este aşteptat 
şi vicepremierul Dan Nica

Riscurile pietonilor
Şoferi şi traversări 

Gălăţeanul Nicolae C., de 54 ani, îşi conducea maşina marţi, la ora 
6,40, pe bulevardul George Coşbuc. Şoferul l‑a rănit uşor pe Ionel N., 
de 50 ani, din Galaţi, care traversa corect, pe marcaj.

Elena Parapiru
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Clinica VetiMed
Dr. Cornel Gingăraşu

Vă oferă ce este mai bun pentru prietenul dvs. necuvântător:
[ consultaţii, vaccinuri şi intervenţii 
      chirurgicale la cele mai înalte standarde;
[ hrană şi accesorii diverse;
[ homeopatie pentru animale;
[ medicină naturistă;
[ diagnostic şi terapie neinvazivă şi nedureroasă     
      somato‑energetică;  [ analize de sânge, 
     biochimie, hematologie, stabilirea grupelor sanguine.

Str. Crizantemelor 
nr. 63, tel. 462479.
Program: luni, marţi, 
miercuri, joi, vineri, 
10,00‑17,30; 
sâmbătă, 9,00‑14,00.

Concluzii contradictorii
Vitaminele ‑ prieteni sau duşmani?

Nu întotdeauna vitaminele sunt bune pentru organism, par să spună 
mai mulţi cercetători germani. Aceştia atrag atenţia că antioxidanţii care 
se găsesc în vitamine pot elimina anumiţi radicali liberi din organism. 
Chiar dacă până acum acest lucru era privit drept unul pozitiv, cercetăto‑
rii spun că unii dintre aceşti radicali liberi au un rol important în preven‑
ţia anumitor boli grave, aşa că nu ar trebui eliminaţi.

G.K.

Boli de sezon

Ulcerul 
gastric

Recomandare 
medicală
Teste 
pentru 
depistarea 
hepatitei

Persoanele care au 
primit transfuzii înain‑
te de anul 1997, când 
sângele a început să fie 
analizat pentru hepati‑
ta C, ar trebui să îşi facă 
teste medicale pentru a 
se asigura că nu suferă 
de această boală, în for‑
ma ei cronică. Medicul 
de familie este cel care 
poate recomanda reali‑
zarea markerilor virali ‑ 
antigen HBS şi anticorp 
HC. Aceste investigaţii 
pot depista formele de 
hepatită B şi C.

G.K.

Perioada în care ne aflăm este una 
dintre cele două din an când ulcerul gas‑
tro‑duodenal le reaminteşte bolnavilor 
că au cam uitat de dureri şi implicit de 
respectarea câtorva reguli care‑i pot ţine 
departe de spital. Reguli pe care le‑a tre‑
cut în revistă pentru cititorii noştri dna dr. 
Liliana Paraschivescu, medic de familie. 
Recomandările de mai jos sunt orientati‑
ve, fiind necesară adaptarea lor în funcţie 
de toleranţa şi bolile asociate de care su‑
feră fiecare actual sau fost „ulceros”.

Luaţi masa la ore fixe. Sunt de preferat 
cinci ‑ şase mese pe zi, reduse cantitativ. 
Mâncaţi ori de câte ori apare durerea. 

Reţineţi alimentele care v‑au făcut rău 
în trecut şi evitaţi cu stricteţe consu‑
marea lor. Mâncaţi în linişte, fără grabă. 
Mestecaţi bine alimentele şi dacă este 
cazul trataţi‑vă dantura.

Respectaţi cele 8 ore de somn în cur‑
sul nopţii şi, pe cât posibil, odihniţi‑vă 
după masa de prânz. Evitaţi medica‑
mentele care cresc aciditatea gastrică, 
sunt agresive pentru mucoasă sau scad 
mecanismele de apărare ale stoma‑
cului (aspirina şi alte antiinflamatorii). 
Alcoolul şi fumatul sunt strict interzise. 
Evitaţi, de asemenea, cafeaua, mai ales 
pe stomacul gol. Alături de medica‑
mentele prescrise de medic, alimentaţia 
corectă este la fel de importantă în ca‑
zul ulcerului gastro‑duodenal. Regimul 

alimentar urmăreşte cruţarea gastrică 
şi dacă este prescris corect poate acţi‑
ona ca un veritabil “pansament” pentru 
stomac. Alimentul de bază pentru obţi‑
nerea efectului de “cruţare” şi “pansare” 
gastrică este laptele. În cazurile în care 
nu suportaţi laptele din diverse moti‑
ve (când provoacă balonare şi diaree) 
puteţi încerca să beţi lapte diluat cu 
apă sau ceai. Mâncarea va fi prepara‑
tă astfel încât să nu sporească secreţia 
de suc gastric şi să nu favorizeze stag‑
narea alimentelor în stomac. Supele se 
vor prepara prin fierberea suficientă a 
legumelor şi zarzavaturilor, zeama fiind 
îngroşată cu griş, paste făinoase, orez, 
cartofi sau zarzavaturi trecute prin sită. 

Legumele (bine fierte) se vor servi sub 
formă de pireuri, soteuri, budinci sau su‑
fleuri (preparate la baia de aburi) la care 
se poate adăuga unt sau ulei crud (reţi‑
neţi că grăsimile permise se vor consu‑
ma doar crude, adăugându‑le în farfurie 
la masă). Carnea permisă se prepară la 
începutul bolii doar prin fierbere, înă‑
buşire sau sub formă de perişoare fierte 
la abur. După ameliorarea simptomelor 
se poate încerca şi prepararea la grătar 
(dar nu prăjirea în ulei ori grăsime!).

Sarea poate fi folosită în cantitate mo‑
derată la pregătirea hranei, cu condiţia să 
nu suferiţi de alte boli pentru care este 
contraindicată. Alimentele nu se vor ser‑
vi prea reci sau prea fierbinţi.
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Adolescenţii, 
mai vulnerabili 
la anumite tipuri 
de cancer 
O ipoteză 
şocantă

Cercetătorii britanici au 
anunţat, luni, că adolescen‑
ţii au „şanse” mai mari să se 
îmbolnăvească de anumite 
tipuri de cancer, cum ar fi 
cel cervical, testicular şi de 
piele, decât adulţii. Potrivit 
site‑ului Yahoo! News, spe‑
cialiştii au ajuns la această 
concluzie în urma unui stu‑
diu realizat în Anglia, în pe‑
rioada 1979 ‑ 2003.

Numărul îmbolnăvirilor 
de cancer cervical a scăzut 
în perioada amintită pentru 
toate categoriile de persoa‑
ne, cu excepţia adolescenţi‑
lor şi a adulţilor tineri.

În rândul adolescenţilor 
cu vârste între 15 şi 19 ani s‑a 
înregistrat chiar o creştere 
a acestei rate cu aproxima‑
tiv şapte procente pe an. 
Totodată, rata îmbolnăvirilor 
de cancer de piele a crescut, 
în Anglia, pentru toate cate‑
goriile de vârstă, dar această 
tendinţă a fost mai accentua‑
tă la adolescenţi.

Astfel, potrivit studiului 
citat, finanţat de Institutul 
pentru Cercetarea Cancerului 
din Marea Britanie, numărul 
persoanelor cu vârste între 
20 şi 24 de ani bolnave de 
cancer de piele a crescut cu 
4 la sută, în timp ce îmbolnă‑
virile în rândul pacienţilor cu 
vârste între 35 şi 40 de ani au 
înregistrat o creştere de doar 
2,5 procente.

Cele mai comune tipuri 
de cancer întâlnite la adoles‑
cenţi sunt cancerul testicular, 
boala lui Hodgkin şi tumorile 
cervicale. Specialiştii britanici 
au descoperit, de asemenea, 
că adolescenţii care se îm‑
bolnăvesc de cancer provin 
mai ales din familii cu situa‑
ţii materiale bune. Cu toate 
acestea, nu se poate stabili, 
pentru moment, o legătură 
între situaţia materială şi ris‑
cul de îmbolnăvire la adoles‑
cenţi. De asemenea, până în 
prezent, nu s‑a stabilit dacă 
diferenţele înregistrate în 
ceea ce priveşte riscul îmbol‑
năvirilor se datorează unei 
cauze genetice sau hormo‑
nale, sau stilului de viaţă al 
tinerilor.

Marius M.

Panariţiul este o formă de in‑
fecţie frecvent întâlnită şi relativ 
uşor de contractat. De cele mai 
multe ori, apare ca o inflamaţie 
de culoare roşie a pielii din jurul 
unghiilor, la nivelul degetelor 
mâinii. Cauzele care determi‑
nă afecţiunea sunt multiple, iar 
uneori, în lipsa tratamentului 
adecvat, se poate ajunge chiar la 
complicaţii grave. Cel mai bine ar 
fi, deci, să cereţi sfatul medicului 

de familie sau pe al dermatolo‑
gului înainte de a apela la auto‑
medicaţie.

Cauze şi factori de risc 

Pe de o parte, panariţiul 
poate fi cauzat de stafilococi, 
streptococi sau alte bacterii care 
pătrund sub piele prin interme‑
diul unei înţepături sau a unei 
zgârieturi. Prevenţia, în aseme‑

Alimentaţie sănătoasă
Fructele revitalizează organismul 

Consumul de fructe proaspete vă poate reda tonusul şi poate 
împiedica îmbătrânirea. În special fructele de pădure, cum ar fi 
căpşunele şi zmeura, au, printre altele, proprietăţi antibacteriene 
şi un conţinut bogat de vitamine. Este însă recomandat să nu con‑
sumaţi fructele înainte de masă sau imediat după, mai ales dacă 
aveţi probleme de digestie.

G.K.

Conţinut scăzut de sare
Bananele ‑ bune pentru cardiaci

Pentru că au un conţinut mic de sare, bananele pot fi consumate 
cu încredrere de persoanele care suferă de afecţiuni cardiace. În plus, 
aceste fructe au un conţinut bogat în magneziu şi vitamine, aşa că 
fortifică organismul şi îl ajută să lupte cu eventualele suferinţe croni‑
cizate. Evident, atunci când sunt consumate cu măsură.

G.K.

Evitaţi automedicaţia!

Ce trebuie să ştim 
despre panariţiu? 

nea situaţii, este greu de făcut, 
mai ales în cazul persoanelor ale 
căror mâini vin în permanenţă, 
prin natura meseriei, în contact 
cu obiecte abrazive, cu aşchii, 
cu substanţe care deteriorează 
pielea etc. O soluţie ar putea fi 
protejarea mâinilor cu mănuşi. 
Expuşi riscului de a face pana‑
riţiu sunt însă şi copiii mici care 
îşi sug degetul, dar şi femeile 
care îşi fac manichiura la salon ‑ 
în cazul în care manichiuristele 
nu sterilizează suficient de bine 
instrumentele sau nu lucrează 
corect. Tot printre factori de risc 
se numără ticul unor pacienţi de 
a‑şi smulge cuticula ‑ pieliţa care 
protejează unghia. Nu neglijaţi 
faptul că detergenţii foarte agre‑
sivi cu pielea pot macera în scurt 
timp această pieliţă, permiţând 

astfel apariţia panariţiului. Un 
efect asemănător poate avea şi 
menţinerea mâinilor în apă, timp 
îndelungat.

Simptome 
şi posibile 
complicaţii

De regulă, atunci când pana‑
riţiul atinge stadiul acut, degetul 
se înroşeşte, se umflă uşor şi este 
dureros la atingere. Deasupra 
unghiei se poate forma un ab‑
ces. Dacă nu este tratat la timp, 
panariţiul poate duce chiar la 
apariţia artritei septice. În plus, 
o dată cronicizată afecţiunea, 
bolnavul va vedea cum cuticula 
sa se va retrage de pe unghie. 
Cele mai expuse complicaţiilor 
sunt persoanele care suferă deja 

de alte boli cronice şi care au o 
imunitate scăzută. Un panariţiu 
neglijat poate duce chiar la pier‑
derea degetului, iar infecţia se 
poate extinde, afectând osul sau 
tendoanele.

Tratamentul 
trebuie 
recomandat 
de medic

Se pot aplica, pe suprafaţa 
afectată, comprese cu rivanol sau 
albastru de metil. Se poate recur‑
ge la aplicare cremelor cu efect 
antibiotic, iar în cazurile ceva 
mai grave, chiar la administrarea 
antibioticelor orale. Uneori, dacă 
afecţiunea a fost neglijată timp 
îndelungat, intervenţia chirurgi‑
cală locală nu poate fi evitată.

Gripa „porcină” 
n-a ajuns 
în România
În lume sunt 
deja 10.000 
de cazuri!

Până în prezent, în 
România, nu există niciun 
caz de îmbolnăvire cu virusul 
noii gripe „porcine”. De altfel, 
nu a fost înregistrat nici mă‑
car un caz de suspiciune al 
infectării cu virusul A/ N1H1 
în rândul populaţiei noastre. 
Sistemul de supraveghere şi 
control funcţionează efici‑
ent.

Totuşi riscul declanşării 
unei pandemii nu a trecut. 
La nivel mondial, numă‑
rul cazurilor a continuat să 
crească încet dar sigur, la ora 
actuală numărul îmbolnăvi‑
rilor atingând deja 10.000 de 
cazuri, în 40 de ţări, cu 82 de 
decese.

Medicii recomandă popu‑
laţiei să respecte în continua‑
re minimele reguli  de igienă 
personală pentru a  reduce 
riscul de îmbolnăvire:

‑ evitarea contactelor cu 
persoane bolnave,

‑ evitarea aglomeraţiilor şi 
a mulţimilor,

‑ spălarea cât mai des a 
mâinilor cu apă şi săpun,

‑ acoperirea gurii şi a na‑
sului cu o batistă de unică 
folosinţă în caz de tuse sau 
strănut, iar după utilizare, 
aceasta trebuie aruncată la 
gunoi.

Marius M.
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Din Sportul

gãlãþean

Fotbal [Competiţii
[ştiri
[rezultate

Dănuţ Lungu
danut@viata‑libera.ro

foto Florin Novac
design@viata‑libera.ro

Flash Fotbal

Fotbal INterNaţioNal

După ce cu câteva zile în urmă 
echipa  Liceului cu Program 
Sportiv a cucerit medalia de 
bronz la “Naţionalele” de baschet 
Under 18, fetele pregătite de 
prof. Andrada Miron au repetat 
performanţa şi în Campionatul 
Naţional Şcolar. În turneul de 
la Alba Iulia, contând pentru 
Olimpiada Naţionala a Sportului 
Şcolar, L.P.S.Galaţi a câştigat pri‑
ma grupa a întrecerii, trecând 
de reprezentantele judeţelor 
Botoşani, Satu Mare şi Cluj.

Clasamentul final arată astfel: 
1. LPS Dej, 2. CSS Alba Iulia, 3. LPS 
GALAţI.   

Pentru sportivele din Galaţi, 

turneul a avut o semnificaţie 
deosebită. A fost ultimul turneu 
la care a participat LPS Galaţi în 
această formulă, componente‑
le ei urmând să absolve liceul şi 
să‑şi încheie perioada de junio‑
rat. Vă prezentăm pe cele care 
s‑au situat pe locul III pe ţară, 
într‑un sport practicat de cei mai 
mulţi sportivi, în afara fotbalului: 
Lavinia Mitachi, Gabriela Necula, 
Adina Lovasz, Mădălina Cioroiu, 
Beatrice Alaiba, Alina Crăciun, 
Laurenţia Munteanu, Liliana 
Bâra, Margareta Dorofte şi Maria 
Cuzic.

Gh. Arsenie

Astăzi debutează întrecerile 
celei de‑a 16‑a ediţii a “Cupei 
Primăverii”, competiţie organi‑
zată de Federaţia de specialitate 
şi Clubul de Tenis ICMRSG. Primii 
care vor intra în concurs sunt 
sportivii de la categoriile 10, 12 
şi 14 ani. Meciurile ‑ care se vor 
disputa de astăzi şi  până dumi‑
nică ‑ vor fi găzduite de terenu‑
rile complexului clubului organi‑
zator. 

Iată lotul sportivilor din Galaţi 
participanţi la “Cupa Primăvară”: 

Categoria 10 ani: Andra 
Gafton, Claudia Popa, Cristina 
Chiriac, Beatrice Dajbog, Polina 
Sergu, Luiza Boghean, Gabriela 
Ouatu (Clubul de Tenis ICMRS), 

Erika Popa (Dacia), Alexandru 
Leliţu, Andrei  Vreme, Victor 
Stanciu, Răzvan Gheorghiţă, 
Mihai Adamache (C.T.ICMRS), 
Sabin Mocanu (Dacia).

12 ani: Diana Ciubotariu, 
Alexandra Filip, Mădălina Burloi, 
Gabi Iordache, Denisa Tănase, 
Andreea Miron (C.T.ICMRS), Irina 
Boeru, Lorena Baston (Dacia), 
Constantin Scurtu, Alexandru 
Ionescu, Andrei Râclea, Lucian 
Frigioiu, David Yrea, Eduard 
Mercouffer, Sebastian Măluţă 
(C.T.ICMRS), Daniel Bracaci 
(Dunărea), Alexandru Chifan şi 
Dorian Mocanu (Dacia).

14 ani: Andrada Ene, Crina 
Caranfil (C.T.ICMRS), Ana Maria 

Leonte, Raluca Chitic (Dacia), 
Andrei Crapcenco, Radu Lupu,  
Daniel Alexandru,  Adrian 
Marcu (C.T.ICMRS), Marius Frosa, 
Andreas Bracaci, Cristian Avram 
(Dunărea), Robert Mircea Chirilă 
(Dacia).

16 ani: Patricia ţig, Oana 
Ionescu, Irina Constantinide 
(C.T.ICMRS), Gabriela Talabă (CS 
Şcolar), Mădălina Pârvu (Dacia), 
Artur Culicovschi, (Dunărea), 
Bogdan Ilie, Mirel Sandu (Dacia).

Seniori: Mihaela Lungu (CS 
Şcolar), Irina Giuşcă, Laurenţiu 
Basarab, George Lungu, Mihai 
Podaru (Dacia).

Gh. Arsenie

Etapă 
în Liga a III‑a 
de fotbal

[ Echipele din cel 
de‑al treilea eşalon fot‑
balistic se întrec mâine în 
cadrul etapei cu numărul 
32. La Galaţi, pe Stadionul 
“Siderurgistul”, echipa 
a  doua a Clubului Oţelul 
primeşte vizita celor de la 
Cetatea Tg. Neamţ. Meciul 
va începe la ora 18,00.

[ Politehnica nu va 
juca, adversara sa retră‑
gându‑se din competiţie.

[ În Sala 
“Siderurgistul”, înce‑
pând de mâine şi până 
duminică au loc două 
importante competiţii 
de badminton. Este vor‑
ba despre Campionatul 
Naţional pe echipe pentru 
Under 13 (băieţi şi fete) şi 
“Cupa României” ‑ pentru 
aceeaşi categorie de vâr‑
stă (fete şi băieţi).

[ După o etapă de 
pauză, FCM Dunărea va 
susţine  sâmbătă meciul 
cu numărul  31 din acest 
sezon. Parteneră de joc 
va fi echipa F.C. Buftea 
(Stadionul “Dunărea”, ora 
11,00).

[ La Constanţa se des‑
făşoară meciurile turneu‑
lui final al Campionatului  
Naţional de rugby pentru 
juniori  II şi III, cu partici‑
parea  echipelor din Galaţi 
şi Tecuci. La juniori III sun‑
tem reprezentaţi de către 
echipa Colegiului Tehnic 
“Traian Vuia” Galaţi, pre‑
gătiţi de antrenorii Dorian 
şi Marius Secuianu. Echipa 
Clubului Sportiv Şcolar 
Tecuci (antrenori Vasile 
Condrache şi Eugen Popa) 
se va întrece în cadrul tur‑
neului rezervat juniorilor 
II.

[ Alături de  echipe‑
le de juniori A şi B ale F.C. 
Oţelul, pentru etapa de 
zonă a Campionatului 
Naţional de fotbal s‑a ca‑
lificat şi formaţia de juni‑
ori A (juniori mari) a FCM 
Dunărea. Următoarele 
meciuri – din etapa de 
zonă ‑ sunt programate 
în perioada 5‑10 iunie. 
Juniorii mari ai  FC Oţelul 
vor juca la Cluj, iar cei ai 
FCM Dunărea ‑ în Capitală, 
în timp ce juniorii  mici 
(B) de la Oţelul vor juca la 
Salonta.

Din cele patru zone se 
califică primele clasate. 
Acestea vor juca în semifi‑
nale: 14‑17 iunie, tur‑retur, 
iar marea finală este pro‑
gramată în Complexul de 
la Mogoşoaia, pe 21 iunie.

[ S‑au încheiat 
meciurile rezervate 
Campionatului de fotbal 
al juniorilor de categoria 
D (12‑13 ani). Au luat parte 
opt echipe din Galaţi şi Tg. 
Bujor. Iată ordinea primelor 
clasate: 1. Steaua Dunării 
(antrenor Ion Crucianu), 2. 
Oţelul (Valentin Cramer), 
3‑4. Politehnica (Adrian 
Bontea) şi Oţelul (Ion 
Morohai). Prima clasată 
va participa la etapa de 
zonă, în perioada 30 mai 
–  2  iunie.  

Gh. Arsenie 

[ Preşedintele FRF, Mircea 
Sandu, a declarat, ieri, că a fost citat 
ca martor de către DNA Piteşti, ală‑
turi de alte cinci persoane din ca‑
drul federaţiei, în cazul de corupţie 
din fotbalul românesc, dar că el se 
va prezenta după data de 8 iunie.

[ Bogdan Popescu, secretar 
la Comisia de Apel a Federaţiei 
Române de Fotbal, a ieşit, ieri, din 
sediul la DNA Piteşti, afirmând că 
va mai veni la audieri dacă va fi 
chemat. “Nu vă pot răspunde la în‑
trebări. Am fost chemat în calitate 
de martor. Dacă voi mai fi chemat, 
voi mai veni”, a spus Popescu.

[ Preşedintele Comisiei de 
Disciplină a FRF, Marin Daniel 
Cernat, a fost audiat, ieri, la DNA 
Piteşti, în calitate de martor, în 
scandalul de corupţie în fotbal de‑

clanşat în luna aprilie. Potrivit unor 
surse judiciare, la DNA Piteşti a fost 
citat şi Doru Viorel Ursu, vicepreşe‑
dintele Comisiei de Apel a FRF.  

[ Preşedintele Ligii Profesioniste 
de Fotbal, Dumitru Dragomir, a 
afirmat că este normal ca Mircea 
Sandu să fie citat de DNA în calitate 
de martor pentru că el este respon‑
sabilul FRF şi trebuie să ofere unele 
explicaţii.

[ Căpitanul lui FC Timişoara, 
Dan Alexa, a precizat că pentru a 
mai păstra şanse la titlu echipa sa 
depinde de rezultatele lui Dinamo 
şi este convins că formaţia pregă‑
tită de Mircea Rednic va mai face 
paşi greşiţi până la finalul campio‑
natului.

[ Finanţatorul Stelei, Gigi 
Becali, a declarat că va asista în 

continuare la antrenamentele 
grupării din Ghencea şi, aşa cum 
a anunţat, va decide componenţa 
echipei care va juca în meciul cu FC 
Timişoara, din etapa a 32‑a.

[ Fostul antrenor al Stelei şi 
actualul tehnician al lui Al‑Sadd, 
Cosmin Olăroiu, a declarat că 
este la curent cu demisia lui Marius 
Lăcătuş de pe banca tehnică a 
grupării din Ghencea, dar situaţia 
roş‑albaştrilor şi a fotbalului româ‑
nesc nu îl mai interesează.

[ CCA a comunicat arbitrii pen‑
tru partidele din etapa a 32‑a a 
Ligii I, partida dintre echipele Gaz 
Metan Mediaş şi Gloria Bistriţa va 
fi condusă de o brigadă de arbitri 
din Grecia, avându‑l la centru pe 
Anastasios Kakos.

M. Chiriliuc 

Posibil duel 
Bute versus 
Froch

BOX. Pugilistul român 
Lucian Bute, campion IBF 
la categoria supermijlocie, 
ar putea boxa cu deţinăto‑
rul centurii versiunii WBC, 
britanicul Carl Froch, într‑o 
gală ce va avea loc, în luna 
septembrie, la Nottingham, 
a anunţat promotorul en‑
glez Mick Hennessy, citat 
de “Daily Express”.

SUCCES. Manuela Ilie, 
antrenoarea echipei de 
handbal feminin Cercle 
Nîmes din 2005, recen‑
ta câştigătoare a Cupei 
Challenge, este singura 
româncă care şi‑a trecut 
în palmares un trofeu eu‑
ropean la sfârşitul acestui 
sezon. Cercle Nîmes, clasa‑
tă pe locul III cu două etape 
înainte de final în campio‑
natul Franţei, după Metz şi 
Le Havre, este la al doilea 
trofeu european în Cupa 
Challenge, după succesul 
din 2001.

REUŞITĂ. Boxerul ro‑
mân Răzvan Cojanu a câşti‑
gat finala categoriei +91 kg 
în cadrul competiţiei dota‑
te cu „Trofeul Arena”, din 
Croaţia. În finală, Cojanu 
l‑a învins la puncte (cu 4‑3), 
pe muntenegreanul Alen 
Beganovici.

HALTERE. Sportivul ro‑
mân Ionuţ Ilie a câştigat 
argintul la Campionatele 
Mondiale de haltere pen‑
tru cadeţi Under 17 de la 
Chiang Mai (Thailanda), 
după ce a ocupat locul se‑
cund atât la total, cât şi la 
cele două stiluri ‑ smuls şi 
aruncat, în limitele catego‑
riei 56 kg.

PERFORMANŢĂ. Atleta 
română Nicoleta Grasu a 
câştigat proba de aruncare 
a discului din cadrul reu‑
niunii internaţionale de la 
Rio de Janeiro (Brazilia), cu 
performanţa de 63,08 m. 
La suliţă, Monica Stoian a 
încheiat pe a treia treapta 
a podiumului, cu o arun‑
care de 59,91 m, în timp ce 
Maria Negoiţă s‑a clasat pe 
locul cinci, cu 58,46 m.

TENIS. Perechea Raluca 
Olaru/Julia Goerges s‑a ca‑
lificat în turul doi al probei 
de dublu a turneului de la 
Varşovia, după ce a trecut 
în manşa inaugurală de cu‑
plul Liga Dekmeijere/Ipek 
Senoglu, informează site‑ul 
competiţiei dotate cu pre‑
mii în valoare de 600.000 
de dolari. Olaru şi Goerges 
s‑au impus în două seturi, 
scor 7‑5, 6‑4. 

SUMBRU. Preşedintele 
Federaţiei Internaţionale 
de Automobilism, Max 
Mosley, a apreciat că între 
trei şi şase echipe prezente 
în acest sezon în Formula 
1 se vor înscrie până la 
data limită pentru viitoa‑
rea ediţie a Campionatului 
Mondial, din cauza deza‑
cordurilor legate de regu‑
lamentul 2010. 

CADOU. Fostul pugilist 
panamez Roberto “Manos 
de Piedra” Duran, campi‑
on mondial la patru cate‑
gorii diferite de greutate, 
i‑a dăruit o pereche de 
mănuşi de box, cu auto‑
graf, actualului selecţio‑
ner al Argentinei, Diego 
Armando Maradona.

Rubrică realizată de 
M. Chiriliuc 

[ Italia va aduce în România, 
la 2 iunie, Cupa Mondială de fotbal 
câştigată în 2006 în Germania, fi‑
ind prima dată când trofeul “pune 
piciorul în România”, a anunţat, ieri, 
ambasadorul Italiei la Bucureşti, 
Mario Cospito.

[ Tehnicianul Mihai Stoichiţă 
a declarat că şi‑a reziliat, ieri, con‑
tractul cu formaţia cipriotă AEL 
Limassol, deoarece este nemulţu‑
mit de oferta de prelungire făcută 
de oficialii clubului.

[ Formaţia pregătită de Sir Alex 
Ferguson, Manchester United, 
riscă să fie dată în judecată de mai 
multe cluburi aflate în zona retro‑
gradării în cazul în care echipa nu 
va alinia cea mai bună formulă în 
partida cu Hull City.

[ Gruparea spaniolă Real 

Oţelul cere control antidoping cu Argeşul
Conducătorii clubului gălăţean s‑au arătat şocaţi de descoperirea DNA Piteşti, respectiv fiolele de efe‑

drină din fieful lui FC Argeş, şi au anunţat ieri că vor solicita un control antidoping la meciul de la finele 
săptămânii viitoare. „Ne punem şi noi un mare semn de întrebare şi vrem să fim siguri că la meciul cu 
Argeşul nu va exista nicio problemă din acest punct de vedere”, a afirmat directorul general adjunct al 
„oţelarilor”, Cătălin Tofan. DNA Piteşti a descoperit 180 de fiole de efedrină în casa lui Liviu Făcăleaţă, 
mâna dreaptă a patronului argeşean Cornel Penescu. 

Dănuţ Lungu

„În 15 ani n‑am avut 
nicio ruptură”

Doi dintre oficialii Oţelului, în‑
tâmplător foşti jucători până mai 
ieri, şi‑au dat cu părerea despre 
accidentările pe bandă rulantă 
din vestiarul formaţiei gălăţene 
de Liga I. Directorul general ad‑
junct al clubului, Cătălin Tofan, şi 
antrenorul secund Marian Dinu 
nu s‑au ferit să arate cu degetul 
cauzele acestui flagel care a fă‑
cut ca gruparea roş‑alb‑albastră 
să fie coşarul campionatului în 
2009: s‑a cârpit de la un meci la 
altul, iar rezultatele au fost pe 
măsură. „Acesta‑i materialul, 
n‑avem ce face!”, a replicat Tofan 
care se laudă cu propriul orga‑
nism. „Timp de 15 ani în care am 
jucat în Liga I n‑am acuzat nici 
măcar o ruptură musculară! E 
diferenţă de aluat, dar la mine a 
contat şi viaţa extra‑sportivă. Cei 
din ziua de azi, şi nu numai de la 

Oţelul, chiar şi de la Steaua sau 
Dinamo, se accidentează foarte 
uşor şi îşi revin greu”, a adăugat 
gălăţeanul. 

„În iarnă 
nu ne‑am pregătit ca lumea”

Dinu dă vina însă şi pe pe‑
rioada de pregătire din iarnă, 
una proastă. „Accidentările n‑au 
apărut peste noapte. În iarnă, la 
Tg. Ocna, n‑am reuşit o pregăti‑
re foarte bună, condiţiile de an‑
trenament fiind destul de rele. 
Făceam alergări pe marginea 
unui maidan, iar treptat aceste 
probleme s‑au reflectat şi în joc. 
Aşa că vinovat nu este medicul 
sau medicamentaţia”, a preci‑
zat secundul lui Petre Grigoraş, 
ultimul joc al „oţelarilor” fiind 
terminat într‑o crasă inferiori‑
tate numerică tocmai din cau‑
za leziunilor musculare. Marian 
Dinu este de acord că şi viaţa ex‑

                          SUS INE ECHIPA DE FOTBAL! 
                    
                    FII “O ELAR”! 
                     
                    FII G L EAN! 

 

De ce se accidentează atât de des „oţelarii”?

Generaţia fast‑food
[ Aluatul diferit faţă de cel al jucătorilor din anii '80‑'90, alimentaţia proastă, 

viaţa extra‑sportivă şi cantonamentul nereuşit de la Tg. Ocna ‑ iată câteva 
motive pentru care Oţelul este, în 2009, cea mai cârpită formaţie din Liga I, 

coşarul campionatului! 

tra‑sportivă, dar mai ales alimen‑
taţia îşi pun amprenta pe sănăta‑
tea şi pe evoluţia unui fotbalist: 
„Alimentaţia avută în copilărie 
joacă un rol important şi dacă 
te‑ai hrănit numai de la fast‑food 
vei avea probleme mai târziu.”

„Beam un pahar 
de vin roşu”

Şi Tofan, dar şi Dinu îşi aduc 
aminte că în anii ’90, atunci când 

ei se aflau pe teren în mod re‑
gulat, nu exista o vitaminizare 
ca aceea din mileniul al treilea. 
„Acum se dau medicamente 
multe. Eu ţin minte că prin ’96 
mai degrabă beam un pahar de 
vin roşu seara decât să iau vita‑
mine şi n‑am avut nicio proble‑
mă”, admite Cătălin, care susţi‑
ne că‑şi va face timp pentru a 
umbla şi prin cluburile gălăţene 
pentru a‑i vâna pe tinerii „oţe‑
lari”. „A avea o viaţă extra‑spor‑

tivă inadecvată nu presupune 
automat mersul prin cluburi sau 
consumul de alcool. Dacă nu te 
odihneşti ca lumea după un an‑
trenament, dacă seara adormi 
după ora două, nu este în regulă. 
În loc să te plimbi prin mall înain‑
te de antrenament, mai bine stai 
în pat, că forţezi musculatura. E 
vorba de lucruri pe care profe‑
sioniştii trebuie să le cunoască”, 
a conchis directorul general ad‑
junct al roş‑alb‑albaştrilor.

Croatul Frane 
Vitaici a stat mai 

mult accidentat 
decât a jucat 
în primăvara 

acestui an

BasChet Campionatul Naţional Şcolar

Noi „convocări” la DNA

Cupa Mondială ‑ în România!

Medalii de bronz 
pentru fetele 

de la Liceul Sportiv

 Medaliatele cu bronz la Campionatul Naţional Şcolar 

Start într-o nouă ediţie de tenis

“Cupa Primăverii”

Madrid a anunţat că a decis de co‑
mun acord cu Predrag Mijatovici 
rezilierea contractului acestuia, 
care ocupa funcţia de director 
sportiv în cadrul clubului. 

[ Aproximativ 10.000 de supor‑
teri ai lui Manchester United sunt 
aşteptaţi să călătorească la Roma, 
pentru finala Ligii Campionilor, 
contra lui FC Barcelona, deşi nu vor 
avea bilete pentru meci, au anun‑
ţat autorităţile britanice.

[ Fostul jucător al grupării 
Galatasaray Istanbul, Gheorghe 
Hagi, a participat la petrecerea su‑
porterilor din România ai echipei 
turce, care a avut loc la un restau‑
rant din Bucureşti.

[ Tribunalul Sportiv de la 
Lausanne a anunţat că mijlocaşul 
brazilian Matuzalem Francelino 
va trebui să plătească fostului său 
club, Şahtior Doneţk, despăgubiri 
în valoare de 11,8 milioane de euro, 
pe motiv că şi‑a reziliat unilateral 
contractul cu echipa ucraineană.

[ Atacantul echipei Corinthians, 
Ronaldo, care a tras de păr un ad‑
versar, la un meci din campionatul 
brazilian, ar putea primi o sancţi‑
une dacă, după vizionarea ima‑
ginilor, gestul urât al acestuia va 
fi confirmat, a anunţat Tribunalul 

Gică Hagi este la fel de adulat 
de suporteri ca şi atunci când 

îi încânta cu manevrarea 
balonului...

Superior de Justiţie Sportivă.
[ Didier Deschamps îşi doreş‑

te să întărească defensiva echipei 
de fotbal Olympique Marseille, 
pe care o va antrena din vară.  
Fostul căpitan al naţionalei Franţei 
intenţionează să‑i transfere pe bra‑
zilianul Naldo (Werder Bremen), co‑
tat la 10‑12 milioane de euro, şi pe 
senegalezul Souleymane Diawara 
(Bordeaux).

M. Chiriliuc
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Porţii de câte patru 
spectacole, oferite de 
Teatrul Muzical „Nae 

Leonard”, timp de trei săptămâni 
la rând. Asta înseamnă în acest an 
Festivalul Internaţional „Leonard”. 
Manifestarea ce de-
butează astă-seară 
se încheie dumini-
că, 7 iunie. Cum i-au 
obişnuit pe gălăţeni 
de cinci ediţii încoa-
ce, organizatorii au 
pregătit şi la această 
a şasea ediţie eveni-
mente care acope-
ră o diversitate de 
genuri muzicale, de 
la operă la muzică 
indiană sau latino, gale de balet, 
dar şi o seară unde  se vor acorda 
premiile „Leonard”. În total, e vor-
ba despre 12 evenimente la care 
gălăţenii sunt aşteptaţi la fiecare 
sfârşit de săptămână, de joi până 
duminică inclusiv.

Un participant neaşteptat

Totuşi, la festivalul din acest an 
cineva s-a autoinvitat pe nepusă 
masă: criza economică. De aceea, 
aşa cum aţi aflat deja din „Viaţa li-
beră”, gălăţenii se vor reîntâlni de 

cele mai multe ori cu membrii din 
colectivele artistice ale teatrului  
local. 

Ieri, la o conferinţă de pre-
să, directorul festivalului, Florin 
Melinte, a spus că bugetul ma-
nifestării din acest an e redus la 
un sfert faţă de bugetele din anii 
trecuţi. În plus, nici sponsorii nu 

s-au mai arătat atât de generoşi, 
din acelaşi motiv. Astfel, doar 2-3 
firme au mai găsit în puşculiţele 
lor bani pentru susţinerea festi-
valului.

„Am renunţat şi la evenimen-
tele în aer liber, organizate în 
Grădina Publică. Asta e o neîmpli-
nire pentru mine. Cel mai proba-
bil nu vom putea deschide pentru 
festival nici Grădina „Leonard”. 
Totuşi, cred că s-a păstrat des-
chiderea internaţională, având 
invitaţi din SUA, Italia, India, 
Republica Moldova şi Ucraina”, a 

mai spus Florin Melinte. 
Directorul general interimar al 

„Muzicalului”, Laura Sava, a ţinut 
să evidenţieze şi efortul artiştilor 
gălăţeni, care în perioada aceasta 
au făcut repetiţii intense pentru a 
fi pe măsura aşteptării spectatori-
lor de la festival.

Bilete 
şi abonamente

Intrarea la cele 
mai multe evenimen-
te costă 21 lei (10,6 
lei pentru pensionari 
şi 5,3 lei pentru stu-
denţi).  Există însă şi 
spectacole cu preţ 
mai mic, cum ar fi cel 
de astăzi. Biletul în-
treg la spectacolele 

„Noaptea celor trei tenori” şi „Jula 
Event” este 53 de lei, iar pentru 
Gala de balet şi Concertul  Rosso 
Latino, gălăţenii vor trebui să plă-
tească 31,8 lei. Celelalte specta-
cole costă  10,6 lei. Organizatorii 
au pus în vânzare şi abonamen-
te care au preţ diferit în funcţie 
de locul din sală dorit. Astfel, un 
abonament la cele zece specta-
cole la care publicul larg are acces 
(sunt excluse concertul „Noaptea 
celor trei tenori” şi Gala Premiilor 
„Leonard”) poate costa 100, 50 
sau 30 de lei.
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Ion Zimbru
redactie@viata-libera.ro

Test şi foto: Cristina S. Carp
cristina@viata-libera.ro

De mâine, când voi fi cais,
te rog să laşi geamul deschis,
să vezi cum urc la cer pe brânci,
să văd cum stai şi râzi şi plângi!

De mâine, când voi fi gutui
cu suflet verde amărui,
te rog să-mi zici gata la nai,
să văd cum plângi şi râzi şi stai!

De mâine, când voi fi alun
şi va să vreau ceva să-ţi spun,
te rog să-mi zvârli cuvinte-n crengi,
poate aşa mă înţelegi!

De mâine, când voi fi măslin
la care toţi sperjurii vin
şi fură rod şi fură dor,
te rog să mă păzeşti uşor!

Să mă păzeşti şi să le spui
c-am fost cais, alun, gutui…
şi am băut atâta zbor
din lacrima poeţilor!

Şi să rămâi aici, să vezi
tristeţea marilor livezi,
să vezi ce frig, să vezi ce frig…
de mâine, când voi fi nimic!

N-ai noroc la Loto? 
Joacă la Cârcoterie!

Dacă faci parte din 
categoria de români ca-
re-şi încearcă norocul la 
Loto în fiecare duminică, 
dar nu câştigă niciodată, 
poţi pune mâna pe des-
păgubiri, de la Cârcoteria 
Naţională Kiss Fm.

Iar n-ai câştigat la Loto? 
Nu arunca biletul, pentru 
că acum, cei care nu au 
noroc la jocurile... de no-
roc sunt despăgubiţi de 
Cârcoteria Naţională!

Trimite SMS la 1840 (ta-
rif normal) cu numele tău şi 
seria biletului necâştigător. 
Ascultă în fiecare dimineaţă 
Cronica Cârcotaşilor ca să 
afli care este valoarea des-

păgubirii. Dacă ştii, Huidu, 
Găinuşă şi Dezbrăcatu' pun 
valoare pe biletul tău nul.

Cârcoteria Naţională - 
varianta simplă de câştig.  
Numai la Kiss Fm!

Rugămintea pomilor 
către mama lor, Mama

(puncte de re/vedere)

Directorul 
interimar al 

teatrului, Laura 
Sava, şi directorul 

festivalului, 
Florin Melinte, vă 
aşteaptă seară de 

seară la spectacole

Trei săptămâni, 12 spectacole

Debut de festival 
la „Muzical”

Ce puteţi asculta azi?
18,00 - Concert simfonic - portret Viorel Munteanu. 
Dirijor: Valentin Doni (Republica Moldova).
Solişti: Ada Burlui (soprană), Dorel Baicu (flaut).
Concerto grosso nr. 1, Tripticul psaltic pentru or-

chestra de coarde şi soprană, Glasurile Putnei pentru 
cor bărbătesc şi orchestra de coarde, Concert pentru 
flaut şi orchestra de coarde.
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Tudor Neacşu
tudor@viata-libera.ro

În condiţiile în care mai mul-
te instanţe din ţară se plâng de 
lipsa banilor pentru trimiterea 
citaţiilor, Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti (MJLC) 
s-a hotărât să încheie un nou 
contract cu Poşta Română pen-
tru prestarea de servicii poştale 
care va conduce la fluidizarea 
actului de justiţie, prin transfe-
rul acestei responsabilităţi direct 
ministerului. 

Astfel, în viitor, plata servicii-
lor poştale nu va mai greva asu-
pra instanţelor, ci va fi făcută cen-

tralizat, de către MJLC. Această 
măsură este menită să elimine 
blocajele în comunicarea acte-
lor de procedură, determinate 
de dificultăţile de plată a acestor 
servicii la nivelul unor instanţe, 
printre care şi Galaţiul.

În plus, s-a discutat despre po-
sibilitatea înfiinţării unor puncte 
poştale în cadrul instanţelor cu 
volum mare de activitate. Astfel, 
prin aceste oficii, vor fi puse la 
dispoziţia cetăţenilor timbrele 
judiciare şi fiscale necesare, ceea 
ce va elimina întârzieri nedorite 

în actul de justiţie.
Discuţiile vor continua la ni-

vel de specialişti, urmând ca 
noul contract, care va înlocui un 
protocol încheiat în 1998, să fie 
semnat la începutul săptămânii 
viitoare.

Situaţia gălăţenilor e dificilă

La Tribunalul şi Judecătoria 
Galaţi, finanţarea lipseşte cu de-
săvârşire în mai multe domenii. 
De exemplu, nu mai sunt bani 
pentru curăţenie, hârtie, pixuri, 

plicuri, asigurări obligatorii pen-
tru maşinile instituţiei, traduceri, 
pregătire profesională, protecţia 
muncii, expertize, publicaţii şi 
materiale publicitare etc. „Deja 
avem înregistrate primele dosa-
re fără coperte. Dosarele le asi-
gură instanţa, dar, cum noi nu 
mai avem bani, legăm doar foile 
primite de la justiţiabili. Grefierii 
au primit hârtie, dar foarte puţi-
nă. Circa 150 de coli de persoană, 
ceea ce reprezintă foarte pu-
ţin”, ne-au spus domnul Robert 
Florea, purtătorul de cuvânt de 

la Judecătoria Galaţi.
Doamna Carmen Sandu, pre-

şedinta Tribunalului Galaţi ne asi-
gura la sfârşitul lunii aprilie că ci-
taţiile vor mai putea fi trimise pe 
banii instituţiei cel mult şase luni. 
Dacă MJ-ul va încheia totuşi con-
tractul cu Poşta Română, atunci 
măcar citaţiile vor putea ajunge 
la justiţiabilii gălăţeni. Restul ac-
tului de justiţie  se va desfăşura 
însă legat la ochi şi cu mâinile în 
buzunarele goale…

Teodora Miron

Buletin 
legislativ

Privatizarea 
energiei 
electrice
Monitorul Oficial 
nr. 331 din 
19 mai 2009

Legea 116 pentru 
ratificarea Codului euro-
pean de securitate soci-
ală al Consiliului Europei, 
adoptat la Strasbourg la 
16 aprilie 1964.

Legea 158 pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului 
nr. 139/2008 privind mo-
dificarea şi completarea 
unor acte normative 
în vederea organizării 
Agenţiei Naţionale pen-
tru Prestaţii Sociale.

Legea 165 privind 
aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului 
nr. 201/2008 pentru mo-
dificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 136/2000 privind 
măsurile de protecţie 
împotriva introducerii şi 
răspândirii organismelor 
de carantină dăunătoare 
plantelor sau produselor 
vegetale în România.

Legea 166 privind 
aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2008 pentru mo-
dificarea alin. (2) şi (4) ale 
art. 6 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
114/2005 privind unele 
măsuri pentru derularea 
şi finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale 
- filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei elec-
trice „Electrica Moldova” 
S.A. şi „Electrica Oltenia” 
S.A..

Ordinul M.2. al 
ministrului Apărării 
Naţionale pentru apro-
barea Normelor meto-
dologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/1998 
privind unele măsuri 
de protecţie socială a 
personalului militar şi 
civil, care se vor aplica 
în perioada restruc-
turării marilor unităţi, 
unităţilor şi formaţiu-
nilor din compunerea 
Ministerului Apărării 
Naţionale, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr. 37/2001.

Monitorul Oficial 
nr. 333  din 
19 mai 2009

Hotărârea 513 
pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 494/2006 
privind echipamentul 
maritim.

Hotărârea 569 pri-
vind aprobarea activită-
ţilor pentru care se acor-
dă sprijin financiar aso-
ciaţiilor din agricultură 
în anul 2009, a cuantu-
mului acestuia, precum 
şi a sumei totale alocate 
fiecărei activităţi.

Ordinul nr. 94 al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse 
Minerale pentru aproba-
rea Instrucţiunilor pri-
vind eliberarea permise-
lor de exploatare.

Ordinul 586 privind 
modificarea pct. 3.2.3 
din anexa nr. 2 la Ordinul 
preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 559/2006 
pentru aprobarea carac-
teristicilor tehnice şi a 
modalităţilor de elibera-
re şi utilizare ale cardului 
european de asigurări 
sociale de sănătate şi 
pentru aprobarea mo-
delului certificatului 
provizoriu de înlocuire 
a cardului european de 
asigurări sociale de să-
nătate, precum şi a in-
strucţiunilor de comple-
tare şi a modalităţilor de 
eliberare şi utilizare ale 
acestuia.

Selecţie realizată de 
Teodora Miron

Garda Financiară 
- în acţiune
Evaziune 
cu tablă 
la purtător

După un control inopinat 
făcut  la SC Meta Prod SRL  
şi SC Galaxvera Impex SRL, 
comisarii Gărzii Financiare - 
Secţia Galaţi au descoperit că 
cele două societăţi gălăţene 
au avut relaţii  comerciale şi 
cu SC Chebuta SRL. E vor-
ba de tranzacţii comerciale 
derulate în semestrul I 2007 
- ianuarie 2008. Verificările fă-
cute la Meta Prod SRL au scos 
la iveală că cei de la Chebuta 
SRL au facturat către prima 
societate produse siderurgi-
ce (incluziuni metalice, tablă 
LTG, aditivi şi alte produse) în 
valoare totală de 127.425 lei, 
din care TVA - 20.353 lei.

Echipa de control a mai 
constatat că administratorii 
Chebuta SRL Galaţi au livrat - 
în semestrul I 2007 - mărfuri 
în valoare totală de 893.758 lei 
către SC Galaxvera Impex SRL 
Galaţi. În acelaşi timp, comisa-
rii Gărzii Financiare au consta-
tat că cei de la Chebuta SRL 
nu au depus nicio declaraţie 
fiscală cu privire la obligaţiile 
de plată către bugetul de stat 
şi deconturi cu privire la taxa 
pe valoarea adăugată.

În plus, conform „Listei 
contribuabililor inactivi” SC 
Chebuta SRL Galaţi este de-
clarată „contribuabil inactiv” 
conform Monitorului Oficial 
nr.448 din data de 16 iunie 
2008.”

În condiţiile în care tran-
zacţiile descoperite de comi-
sarii Gărzii Financiare-Secţia 
Judeţeană Galaţi s-au des-
făşurat atât în cursul anului 
2007, cât şi în primul trimestru 
al anului 2008, perioadă în 
care nu s-au depus declaraţii 
cu privire la obligaţiile de pla-
tă către bugetul de stat, fapte 
coroborate cu nefuncţiona-
rea la sediul social declarat, 
concluzia a fost că  faptele au 
fost comise cu scopul vădit 
de  sustragere de la plata că-
tre bugetul statului a obliga-
ţiilor fiscale şi de la controlul 
financiar-fiscal.

Ilegalităţi şi prejudicii

S-a mai aflat şi că, de la 
înfiinţare şi până în prezent, 
administratorii de la Chebuta 
nu au depus bilanţuri conta-
bile şi raportări semestriale 
aferente exerciţiilor financiare 
2007 şi 2008.

În fine, prejudiciul total 
produs de reprezentanţii so-
cietăţii controlate, ce constă 
în obligaţiile fiscale datorate 
bugetului centralizat al statu-
lui, este de 300.362 lei, repre-
zentând 163.054 lei taxă pe 
valoarea adăugată datorată şi 
137.308 lei - valoarea impozi-
tului pe profit datorat.

Acestea sunt şi motivele 
pentru care echipa de con-
trol financiar-fiscal a solici-
tat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Galaţi începerea 
cercetărilor în vederea con-
statării existenţei sau inexis-
tenţei elementelor constituti-
ve ale infracţiunii de evaziune 
fiscală.

Ştefan Dimitriu

Săptămâna trecută, procu-
rorii  Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism (DIICOT) 
- Serviciul Teritorial Galaţi au fi-
nalizat un alt dosar în care tema 
principală a fost traficul de dro-
guri. Astfel, prin rechizitoriul 
instituţiei amintite mai sus, au 
fost trimişi în judecată inculpa-
ţii Tănasă Decebal, zis „Sam”, 

Florea Leonard - „Leo”, ambii 
acuzaţi de trafic de droguri de 
risc în formă continuată. În plus, 
în sarcina lui Florea Leonard s-a 
reţinut şi circumstanţa agravan-
tă a folosirii unui minor în să-
vârşirea infracţiunilor amintite. 
George I. a fost de asemenea tri-
mis în judecată sub acuzaţia de 
trafic de droguri de risc în stare 
de minoritate.

Dreptul la apărare din oficiu 
şi asistenţa judiciară gratuită în 
instanţele gălăţene sunt în peri-
col. Sunt toate şansele ca avoca-
ţii să nu mai asigure oficiile şi să 
renunţe la serviciul de asistenţă 
judiciară acordat persoanelor 
care nu îşi permit onorariul unui 
avocat din propriul buzunar.

Motivele sunt, şi de această 
dată, lipsa banilor şi hotărârile 
Executivului adoptate invocân-
du-se situaţia economică deli-
cată pe care România o traver-
sează. După cum ne-a explicat 
decanul Baroului Galaţi, avoca-
tul Mircea Breahnă, Ministerul 
Justiţiei intenţionează să păs-
treze plafonul de plată pentru 
apărătorii din oficiu fără să ia în 
considerare şi serviciul de asis-
tenţă judiciară. Mai mult, po-
trivit spuselor acestuia, şi în ce 
priveşte plata pentru apărările 
din oficiu aceasta nu se face la 
timp, întârzierile măsurându-se 

cu lunile. “Aşteptăm ca această 
problemă să se rezolve în cadrul 
unor negocieri care vor avea loc 
la Bucureşti între reprezentanţi 
ai   Uniunii Naţionale a Barourilor 
din România (UNBR) şi Ministerul 
Justiţiei. Dacă nici aceste discu-
ţii nu vor debloca situaţia, ne 
vom vedea nevoiţi să protestăm 
sau să luăm o decizie similară cu 
cea adoptată de către colegii de 
la Cluj, care au decis deja să nu 
mai asigure apărările din oficiu 
începând cu 1 iunie”, ne-a spus 
decanul Baroului Galaţi.

Acesta a continuat spunând 
că, oricum, întârzieri la plata 
avocaţilor care fac apărări din 
oficiu au existat mai tot timpul, 
însă decizia de a diminua fondu-
rile din care se fac plăţile către 
avocaţi este una absurdă şi care 
poate duce la o situaţie gravă şi 
fără precedent.

Important de precizat este şi 
traseul acestor bani, din  vistieria 

statului şi până în buzunare-
le avocaţilor. Fondurile sunt 
atribuite de către Ministerul 
Justiţiei instanţelor de judecată. 
De aici, teoretic vorbind, sumele 
ar trebui distribuite apărătorilor 
în funcţie de serviciile prestate 
de fiecare în parte în funcţie de 
borderourile pe care le încheie 
cei din conducerea Baroului.

Una peste alta, trebuie spus 
însă că apărările din oficiu nu 
reprezintă o importantă sursă 
de venit pentru toţi avocaţii. De 
astfel de cazuri se ocupă, de re-
gulă, stagiarii sau tinerii avocaţi, 
iar banii primiţi pentru fiecare 
caz în parte nu reprezintă decât 
o completare a veniturilor lor.

Mulţi sau puţini, prin  aceşti 
bani se asigură până la urmă 
respectarea drepturilor justiţi-
abililor, iar neasigurarea apără-
rilor din oficiu ar putea duce la 
grave încălcări ale legilor ţării.

Avocaţii ar putea renunţa la munca din oficiu

Dreptul la apărare, 
în pericol

Din start trebuie precizat că 
nici Tănase Decebal, nici Florea 
Leonard nu au o ocupaţie sta-
bilă, serioasă, iar George I. este 
minor şi elev în clasa a IX-a (pro-
fesională) la Liceul Economic 
din Galaţi.

Tranzacţie de cannabis, în vizor

Cel care a intrat primul în 
hora traficului de substanţe in-
terzise a fost, după cum reiese 
din rechizitoriul Parchetului, 
Florea Leonard. El a început 
să vândă droguri pur şi simplu 
pentru a putea trăi. Prima pro-
blemă pentru el a apărut însă 
în ziua de 29 martie 2009 când 
organele de poliţie s-au sesizat 
din oficiu cu privire la activita-
tea ilicită de trafic de droguri în 
care este amestecat. În aceeaşi 
seară, în jurul orei 22,00, Florea 
Leonard a muşcat din momeala 
întinsă. A primit un telefon de la 
un potenţial client şi, pe la ora 
22,30, în Micro 40, a oferit cui 
nu trebuia o substanţă vegeta-
lă mărunţită de culoare verde, 
ambalată într-un plic. A cerut 
în schimb 100 de lei. Cu aceas-
tă ocazie, traficantul i-a spus 
clientului că pe viitor nu se va 
mai încurca decât cu tranzacţii 
al căror preţ e de la 300 de lei în 
sus. Drogul cu pricina a fost apoi 
testat şi analizat tehnico-ştiinţi-
fic şi s-a ajuns la concluzia că era 
vorba de 0,7 grame de tetrahi-
drocannibinol - THC, substanţă 
psihotropă biosintetizată de 
cannabis, un drog de risc.

Într-o altă zi (3 aprilie a.c.) s-a 
întâlnit pentru o tranzacţie de 
acest gen  în Micro 40. De data 

aceasta a oferit spre vânzare o 
substanţă vegetală mărunţită 
de culoare maro, despre care 
pretindea că e haşiş. Substanţa 
a ajuns iarăşi în laborator unde 
s-a constatat că erau 4,4 grame 
de rezină de cannabis care con-
ţinea THC.

Prins în flagrant    
   
Florea Leonard a fost urmă-

rit şi, în cele din urmă, în ziua 
de  9 aprilie a.c. a fost prins în 
flagrant. Odată cu el au căzut şi 
celelalte persoane implicate în 
săvârşirea infracţiunii de trafic 
de droguri de risc. Ultima dată, 
în joc au fost 100 de grame de 
haşiş şi 1.300 de euro, aproxi-
mativ 5.000 de lei, teatrul de 
operaţiuni fiind restaurantul 
McDonald’s şi apoi gelateria din 
apropiere.

Pe traseu a apărut şi Tănase 
Decebal, care, cu un Mercedes 
al fratelui său, i-a luat la un 
moment dat la bord pe Florea 
Leonard şi pe juniorul George 
I. Acesta din urmă a avut haşişul 
asupra sa după care i l-a predat 
lui Florea Leonard. Iniţial acesta 
din urmă n-a dat curs tranzacţi-
ei ce-i fusese propusă, întrucât 
ceva i se păruse suspect. Dar, 
un pic mai târziu, în zona Peco 
Saturn din Galaţi, F.L. a primit 
1.250 euro în schimbul a 100 de 
grame de haşiş, bancnote ale 
căror serii fuseseră deja con-
semnate într-un proces-verbal 
de organizare a flagrantului. 
Când au apărut poliţiştii, Tănasă 
Decebal a sărit geamul unei lo-
cuinţe ce fusese închiriată, dar a 
fost urmărit şi prins.

Droguri în toaletă 
şi în Mercedes

La o altă persoană acasă, în va-
sul WC, au fost găsite două plicule-
ţe cu o substanţă de culoare bru-
nă, un plic de formă dreptunghiu-
lară care conţinea o pulbere fină 
şi un pliculeţ din material plastic 
transparent în care era o substanţă 
solidă de culoare brună.

La un control făcut în autotu-
rismul Mercedes, sub capacul de 
la schimbătorul de viteze, a fost 
găsit şi ulterior ridicat un rest de 
ţigară ce conţinea fragmente ve-
getale mărunţite de culoare ver-
de-oliv în amestec cu fragmente 
vegetale de culoare maro. Era un 
rest de ţigară ce conţinea tutun 
în amestec cu canabis (THC). La 
locuinţa în care Florea Leonard 
locuia fără forme legale a fost 
găsit un plic din material plastic 
transparent conţinând o sub-
stanţă solidă cu aspect de rezină 
de culoare verde-oliv. Erau 2,6 
grame de cannabis.

De la apartamentul închiriat 
de care am vorbit au fost co-
lectate şi urme papilare, toate 
constituind un complex proba-
toriu ce s-a dovedit a fi suficient 
pentru ca cei trei să fie trimişi în 
judecată pentru trafic de droguri 
de risc.

A păţit-o şi  minorul George 
I. care a deţinut o cantitate de 
haşiş, ajutând apoi la distribuirea 
acesteia.

Toţi trei au fost cercetaţi în 
stare de arest preventiv, urmând 
să compară cât de curând în faţa 
instanţei de judecată.  

Ştefan Dimitriu

Dosar cu droguri de la DIICOT 

Decebal şi Leo, traficanţi de Dunăre

Probleme şi proiecte La Galaţi, instanţe sărăcite
[ Nu mai sunt nici bani pentru copertele dosarelor, curăţenie, hârtie, pixuri, plicuri, asigurări obligatorii pentru maşinile instituţiei, traduceri, pregătire 
profesională, protecţia muncii, expertize, publicaţii şi materiale publicitare [ Plata serviciilor poştale ar urma să fie făcută direct de Ministerul Justiţiei

La „Traian”
Fata-spectacol

La Colegiul Tehnic „Traian”, poliţistul comunitar a prins-o pe eleva 
Narcisa M., de 16 ani. Fata se dădea în spectacol în instituţia de învă-
ţământ, ea fiind sancţionată cu 100 lei.

Elena Parapiru

Ca la transfer
De la o şcoală la alta

Un elev de 15 ani al Şcolii Nr. 13 a fost sancţionat la Şcoala Nr. 7. 
Băiatul intrase ilegal în incintă, valoarea sancţiunii primite fiind de 
250 de lei.

Elena Parapiru

Decanul Baroului Galaţi, Mircea Breahnă
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Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

VâNzĂRI APARTAMENTE

Gars. Port, et. 5/7, amenajată, termopan, p  - 50.000 RON neg.
Gars. Micro  39 A, p/4, simplă, spaţioasă  - 50.000 RON neg. 
Gars. Aurel Vlaicu, p/4, la cheie, grup sanitar  - 70.000 RON neg.
Gars. Ţig. 1, et. 1/10, UM, termopan, sanit. noi  – 90.000 RON neg.
Gars. M.40, et. ¾, amenajată complet, grup sanit.  – 65.000 RON neg.

1 cam. M39B, et. 3/4, parţial îmbunătăţită  - 115.000 RON neg.
1 cam. Ţig.I, p/4, bloc mixt, simplă  - 120.000 RON neg.
1 cam. Port, et. 2/4, simplu, curat, liber  - 125.000 RON neg.
1 cam. Port, et. 1/4, bl. mixt, f, g, p, contoriz.  - 135.000 RON neg. 
1 cam. Mazepa 1, et.3/7, p, contorizat, liber  – 125.000 RON neg.
2 cam., Port, et. 4/10, termopan, f, g, garaj  – 45.000 euro neg.
2 sdec. M16, et. 2/4, balcon mare, simplu  - 175.000 RON neg.
2 sdec. Ţig. I,  et. 1/4, bl.  cu subsol, necesită curăţenie  - 120.000 RON neg.  
2 sdec. M16, et.1/4, curat, t, f, g  - 155.000 RON neg.
2 dec. M18, et. 10, simplu, balc. mare, başcă  - 110.000 RON neg.
2 sdec. M39B, et. 4/4, toate îmbunăt., balcon  - 120.000 RON.
2 sdec. M19, et. 4/4, îmbunăt. - 100.000 RON neg.
2 sdec. M.40, et.4/4,  cu pod, balc., simplu  - 100.000 RON neg.
2 sdec. M21, et. 1/4, balcon  - 120.000 RON neg.
2 dec. M20, et. 4/8, g, f, p, termopan, rulouri, 68 mp  - 183.000 RON neg.
2 dec. I.C.Frimu, p/4, CT, termopan, g, f, p, balcon, başcă  – 180.000 RON neg.
2 sdec. Maz.I, et. 3/4, simplu  - 42.000 E neg.
2 dec. Ţig.I, et. 1/4, CT, AC, f, g, p, termopan, UM, alarmă, iz.ext. – 63.000 E neg.
3 dec. I.C. Frimu, et. 3/4, CT, termop., mochetat  - 240.000 RON neg.
3 sdec. M.17, et. 4/4, simplu, curat  – 145.000 RON neg.
3 dec. Centru, bloc nou, ultralux  – 150.000 E neg.
3. dec. M.17, Frunzei, et.2/8, la cheie  – 100.000 E neg.
3 dec. I.C.Frimu, et.3/4, 2 gr. sanitare, 2 balc.,  termopan  – 185.000 RON neg.
3 dec. Faleză, vedere la Dunăre, lux, 130 mp  - 140.000 EURO neg.
3 dec. Ţig. I, et. 3/7, amenajat complet  – 70.000 EURO neg.
3 dec. M 17, et. 2/10, CT, termop., p, g, f  – 245.000 RON neg.
3 sdec. M19, et. 3/4, stradal, balc., simplu  – 170.000 RON neg.
3 dec., N. Leonard, et.3/4, ultraîmb., 2 balc., 2 gr. sanit.  – 63.000 E neg.
3 sdec. M16, 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 dec. M.39A, la cheie, parţial mobilat, CT   – 65.000 E neg.
4 sdec. M38, et. 3/4, simplu, curat  – 165.000 RON neg.
4 sdec. M19, p/4, pretabil cabinet, îmb.  – 240.000 RON neg.
4 dec. M21, et. 4/4, spaţios, simplu, 2 gr. sanit., iz. în garanţie  - 210.000 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.
Vânători, S-700 mp, D-17 m, intravilan  – 34 E/mp neg.
Gârboavele, S-3.500 mp,  - 8 E/mp neg.
zătun, S-36.000 mp,  - 1 E/mp neg.
Arcaşilor, S-500 mp, toate utilităţile  - neg.

Smârdan, S-50.000 mp, D-95 m, lângă cartier nou  – 15 E/mp neg.
Odaia Manolache, S-2000 mp, D-30 m, intravilan  – 25 E/mp neg.
Movileni, în centru, S-540 mp, D-19 m, toate utilităţile  - 25 E/mp neg. 
Vânători, intravilan, S-1000 mp, D-20 m  - 35 E/mp neg.  

ÎNChIRIERI SPAŢII COMERCIALE

Centru, St-70 mp, îmb.  – 800 euro+TVA
Centru, St-100 mp, toate utilităţile, ideal sediu  – 10 euro/mp neg. 
Ţiglina I, ST-89 mp   – 3000 euro/lună neg.

VâNzĂRI SPAŢII COMERCIALE 

Mazepa I, zona Ancora, S-60 mp  – 70.000 euro neg.
Centru, St-200 mp, toate utilităţile, parcare  – 280.000 euro neg.

ÎNChIRIERI APARTAMENTE

Gars. Ţig. I, p/4,  amenajată, nemobilată, pt. birou  – 150 E/lună
Gars. Ţig. I, et. 3/4, mobilat  - 150 E/lună
1 cam., Ţig. I, p/4, bl. mixt, curată, nemobilată  – 150 E/lună
1 cam. M19, p/4, nemobilat, termopan, p, g, f  – 450 RON/lună
1 cam. Mazepa I, et. 3/7, mobilat, utilat  - 150 E/lună neg. 
2 cam. Centru, et.4/4, mobilat, utilat, termopan, f, g, curat  – 200 E/lună
2 dec. mansardă I.C.Frimu, la cheie, nemobilat  – 600 RON/lună
2 dec., Centru, et.1/4, amenajat modern, semimobilat – 200 E/lună
2 dec., Centru, dec., mobilat, utilat complet  – 250 E/lună
3 sdec., Centru, mobilat, utilat  – 250 E/lună neg.

• Persoană fizică vând garsonieră, 
E5, et. 3/4, deosebit, curat, despărţit, 
uşă metalică, geam termopan, zona 
Viaduct, fost bloc minihotel, preţ 
65000 lei negociabil, exclus agenţii. 
Tel. 0752636737, 0722256553. (001544/
NC-183811)
• Vând garsonieră, bl. I2, g, f, t. 
0742383231. (001603/NC-184097)
• Garsonieră Ţiglina I, I4. Tel. 
0743088990. (009026/NC-184174)
• Vând garsonieră Mazepa 1, par-
ter, îmbunătăţită, fără agenţii. Tel. 
0236462920. (001677/NC-184306)
• Vând garsonieră Ţiglina I, str. Saturn 
nr. 34, bl. I7, ap. 62. Tel. 0748071015. 
(001744/NC-184483)
• Vând garsonieră Ţiglina I, 85000 neg. 
0236465677. (009146/NC-184524)
• Garsonieră Ţiglina pentru birouri. 
0753673024, 0747292168. (001792/NC-
184604)
• Vând garsonieră cu grup sanitar, 
preţ 50000 lei. Tel. 0236414040, 
0758334695. (0075077/NC-184669)
• Vând garsonieră Micro 19, bl. G4, 
etaj 4/4, renovată, preţ avantajos. Tel. 
0743409307. (05/09/bc/3/NC-184746)
• Vând garsonieră Viaduct, et. 3/4, sim-
plu, 490 mil. Tel. 0752333791. (05/09/
gc/21/NC-184895)

• Vând garsonieră 22 mp, grup sanitar, 
50000 neg. 0740472758. (05/09/gc/11/
NC-184898)
• Garsonieră, multiple îmbunătăţiri, 
60000 neg. 0747100875. (0075092/
NC-184965)
• VAND GARSONIERA MICRO 
14 VIADUCT ET 4 SIMPLA UM 
REPARTITOARE APOMETRE SI 
RACORDURI BAIE PRET 40.000 TEL 
0751772071. (SMS/PF/185162)
• VAND GARSONIERA MICRO 14 
VIADUCT ET 1 SUPER LUX CU BAIE AC 
ETC PRET 70 000 LEI TEL 0751772071. 
(SMS/PF/185167)

• Vindem apartamente cu una ca-
meră absolut noi, Micro 13, 14, 17, 
21, Mazepa, preţ 70000 -160000. Tel. 
0751183602, 0751183685. (0066362/
NC-177957)
• Vând ap. 1 cam. bloc mixt, 
Siderurgiştilor parter (balcon, îmbu-
nătăţit). Tel. 0753851048. (009041/NC-
184195)
• Vând ap. 1 cam., 30 mp, la mansardă, 
la roşu, I.C.Frimu, 750 mil. 0741151151. 
(vl/NC-184443)
• Apartament 1 cameră bloc U, Ţiglina 
I, Faleză, îmbunătăţiri. Tel. 0742160240. 
(001726/NC-184470)
• Apartament 1 cameră, str. Frunzei. 
Tel. 0723657987. (001728/NC-184476)

• Apartament 1 cameră, Nae Leonard, 
simplu, 45 mp, 108000 lei. 0740462010. 
(009208/NC-184644)
• Ap. 1 cam. confort I, 36 mp, 90000 lei. 
0740789615. (001817/NC-184831)
• Vând 1 cameră Micro 40, preţ nego-
ciabil. Tel. 0749286562. (009256/NC-
184883)
• Vând 1 cam. I.C.Frimu, liber, 90000 lei. 
0749055169. (05/09/gc/11/NC-184896)
• Vând 1 cam. bloc mixt, 68000 lei. 
0755106439. (05/09/gc/11/NC-184897)
• Vând 1 cam. Nae Leonard, TP, p, 
85000 lei. 0731137056. (0075097/NC-
184952)
• 1 CAMERĂ IC FRIMU, 75000 LEI, 
0236475479. (05/09/cs/08/NC-184984)
• 1 cameră ICF, 70 000lei, 0748867345. 
(05/09/cs/05/NC-185151)
• VAND AP 1 CAM I C FRIMU BLOC 
TIP RENOVAT RECENT ET 4 IZOLATIE 
IN GARANTIE PRET 85 000 LEI TEL 
0751772071. (SMS/PF/185169)

• VIND URGENT 2 CAMERE, PREŢ 
AVANTAJOS, 0236475479 (05/09/
cs/08/NC-158290)
• 2 decomandate, zona Vega, 65.000 
E, fără agenţii. 0727988432. (008157/
NC-181256)
• Apartamente noi 1, 2, 3, 4, 5 camere 
la cheie începând cu 75.000 lei, rate. 
0745361207. (0066209/NC-181279)

• Incredibil! Două camere la cheie, 
1,29 mld. 0745361207. (0066209/NC-
181280)
• Vând urgent ap. 2 cam., îmbunătăţit, 
rog seriozitate. 0765522202. (008390/
NC-182314)
• Vând 2 decomandate Siderurgiştilor. 
Tel. 0744781484. (0066496/NC-
183025)
• Proprietari vând apartament 2 ca-
mere, urgent. 0762294191. (008815/
NC-183496)
• Vând apartament Micro 19, V1. Tel. 
0764189319. (001458/NC-183498)
• Vând ap. 2 camere nedecomanda-
te, îmbunătăţit, etaj 3/4, Micro 40, bl. 
D1, preţ 100000 lei negociabil. Tel. 
0722558187, 0236346177. (008869/NC-
183721)
• Vând 2 camere Ţiglina II. 0752157474. 
(001591/NC-184008)
• Vând apartament 2 camere Micro 
19, bl. G3, ap. 109. Tel. 0722859975. 
(001601/NC-184090)

• Vând apartament 2 camere confort 
I, decomandat, Micro 21, bl. D10. Tel. 
0732457944, 0771236125. (001611/NC-
184102)
• Vând apartament 2 camere deco-
mandate, Piaţa Centrală parter, ne-
gociabil. Tel. 0745259839. (008981/
NC-184108)
• Vând apartament 2 camere semide-
comandate, etaj 3/4, în spate la Parma 
(Micro 19), termopane, calorifere fon-
tă, uşă nuc schimbate în 2007, repar-
titoare căldură şi gaz individuale, preţ 
negociabil, 125000. Tel. 0749784570. 
(009007/NC-184119)
• Vând urgent ap. 2, Micro 40, T4, ter-
mopane, gaz, aer condiţionat, parchet, 
uşă metalică. 0741452443. (009015/
NC-184126)
• Vând ap. Micro 39A. Tel. 0740895412. 
(001626/NC-184163)
• Vând ap. lângă Modern. Tel. 
0740382011. (001626/NC-184164)
• 2 cam. sdec. Billa 1, 900 mil. 
0740478952. (009040/NC-184175)
• Pers. fizică vinde la cheie mansardă 
2 camere, cartier Micro 21, negocia-
bil, accept variante. Tel. 0744157927. 
(009036/NC-184184)
• Vând apartament 2 camere semide-
comandat, liber, simplu, zona Francezi. 
0723381252. (009070/NC-184238)
• P.f. 2 semi Micro 38, N20, parter, g, f, t, 
preţ 115000 lei. 0752706463. (001643/
NC-184245)
• 2 decomandate, Micro 19, etaj inter-
mediar, centrală termică, 135000 lei. 
0749374726. (05/09/gc/06/NC-184288)

• 2 camere Nae Leonard. Tel. 
0771246383, 0744197813. (001685/NC-
184322)
• P.f. 2 sdec. Micro 17 parter, liber, 
120000. 0733012546. (05/09/bc/29/
NC-184403)
• 2 dec., simplu, 42000 E neg. 
0726787528. (05/09/bc/29/NC-
184404)
• 2 dec. confort I, Micro 21 2 balcoane, 
termopan, intermediar, 150000 lei. 
0742686917. (05/09/bc/29/NC-184405)
• Vând apartament 2 cam. Micro 19, 
bl. K1, et. 4/4, spaţios, 145000 lei. 
0770597825, 0336409525. (001700/
NC-184445)
• Vindem apartamente cu 2-3 camere 
în Mazepa, Port, Micro 13, 14, 17, 21, 
preţ 80000 -150000 lei. 0751183602, 
0751183685. (0075021/NC-184528)
• 2 decomandate,Icfrimu, etaj 2, sim-
plu, 56mp, 149000Ron, 0755425102 
(05/09/td/05/NC-184614)
• 2 decomandate, Mazepa 2, M-uri, etaj 
3,Termopane, parchet, 55mp,178000 
negociabil, 0754628112 (05/09/td/05/
NC-184617)
• Vând 2 camere confort I, preţ 150000 
lei neg. Tel. 0236414040, 0758334695. 
(0075077/NC-184667)
• 2 camere Micro 20, 55 mp, curat, 
140000 lei. Tel. 0753315161. (001822/
NC-184704)
• Vând mansardă, stare impecabi-
lă, preţ 135000 neg. 0744694336. 
(009220/NC-184715)
• Două camere decomandate parter, 
stradal, Nae Leonard. 0762268830. 
(001837/NC-184721)

• Două camere şi garaj sublu, toa-
te îmbunătăţirile, zona Pedagogic. 
0762268830. (001837/NC-184722)
• 2 decomandate Siderurgiştilor, et. 2/4, 
60 mp, 145000 lei neg. 0749080650, 
0749080651. (009224/NC-184726)
• Vând 2 cam. 4/10, îmbunătăţit. 
0741145450. (05/09/pc/08/NC-184733)
• I.C.Frimu, et. 1, 2 balcoane, 35000 E. 
0720999763. (001817/NC-184828)
• I.C.Frimu, et. 2, răsărit, liber, 155000 
lei. 0740781615. (001817/NC-184829)
• P.f. vând apartament 2 camere deco-
mandate Micro 39B. Tel. 0743160757. 
(001853/NC-184859)
• Vând apartament 2 cam. sdec., par-
ter, Micro 16. 0721735610, 0747168999. 
(009249/NC-184882)
• Vând sau închiriez ap. 2 cam. sdec., 
în Micro 19. Tel. 0741061412. (001865/
NC-184888)
• Vând 2 cam. et. 3, 50 mp, 105000 lei. 
0728217797. (05/09/gc/11/NC-184899)
• Vând 2 dec., et. 1, 60 mp, 160000 neg. 
0740472758. (05/09/gc/11/NC-184900)
• Vând 2 dec., et. 3, Siderurgiştilor, ur-
gent, 145000 lei. 0728217797. (05/09/
gc/11/NC-184902)
• 2 camere I.C.Frimu, N. Leonard, et. 
2. 0729052473, 0729088650. (001947/
NC-184942)
• Vând 2 cam. Ţiglina, simplu, 110000 
lei. 0731137056. (0075097/NC-184954)
• Urgent 2 dec., Micro 21, etaj 1, lângă 
Billa, TP, g, f, p, CT, AC, 155000 lei neg. 
0724169060. (0075097/NC-184957)
• Vând urgent apartament 2 came-
re, 110000 lei decomandat, simplu. 
0748420678. (001899/NC-184966)
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20

Cartela Vodafone    4 euro  21 RON

Cartela Vodafone    6 euro  32 RON

Cartela Vodafone  10 euro  50 RON

• Vând 2 camere 85000 lei. 0236432872, 
0720330741. (05/09/gc/12/NC-184968)
• 2 camere, negociabil, Ţiglina 2. Tel. 
0743088645. (009275/NC-184970)
• Vând apartament 2 camere semide-
comandate. Tel. 0770533683. (009276/
NC-184971)
• SC vinde apartamente 2 cam. la 
mansardă din zidărie, centrală, sani-
tare, parchet, gresie, faianţă, în Micro 
20, preţ 130000 lei. Tel. 0733449100. 
(0075035/NC-184972)
• Vând ap. 2 cam. dec., în zona 
I.C.Frimu, et. 1, simplu, curat, liber 
185000 negociabil. Tel. 0727670350. 
(009279/NC-184975)
• P.f. vând urgent ap. 2 cam., Micro 
39A, îmbunătăţit, preţ avantajos. Tel. 
0723710821. (009294/NC-184979)
• Vând apartament Micro 40, 2 camere, 
etaj 1, bloc L2, ap. 85. Tel. 0749544304, 
0743080954. (009298/NC-184983)
• 2 CAMERE MICRO 19, ETAJ 3, 85000 
LEI, 0236438381. (05/09/cs/08/NC-
184987)
• Urgent ap. 2 cam. Micro 40, T-uri, 
et. 4, balcon, liber, 20000 E neg. 
0758525025. (001964/NC-185015)
• 2 dec. PS13, et. 2, toate îmbunătăţi-
rile, negociabil. 0746168192. (001965/
NC-185016)

• P.f. vând ap. 2 camere, et. II, I.C.Frimu 
(str. Aurel Vlaicu), negociabil, 170000 
lei. 0769232174, 0748144964. (001966/
NC-185018)
• Vând apartament 2 camere deco-
mandat, cartier I.C.Frimu, zona Două 
Babe, etaj 2, 47 mp, 48000 E neg. Tel. 
0744143682, 0733271771. (009320/NC-
185020)
• 2 DECOMANDARE STRADAL 130.000 
LEI. TEL 0755979336. (05/09/cs/04/NC-
185022)
• 2 DECOMANDATE ET. 2, 155.000 LEI, 
TEL 0755979336. (05/09/cs/04/NC-
185034)
• Vând 2 decomandate IREG, spaţios, 
155000 lei. 0748420678. (001899/NC-
185053)
• Urgent 2 camere ICF, 2 balcoane, 
etaj 1, 155.000 lei neg, 0753.389994. 
(05/09/cs/11/NC-185060)
• 2 decom. Micro 21, 2 balcoane, îmbu-
nătăţit, 160.000 lei neg, 0745655818. 
(05/09/cs/11/NC-185063)
• Micro 38, 2 camere, etaj 3, liber, 
90.000 lei neg, 0740558402. (05/09/
cs/34/NC-185064)
• Vând apartament două camere deco-
mandat, neîmbunătăţit, etaj II, Micro 
13B. 0757070618. (001921/NC-185077)
• Vând 2 decomandate Siderurgiştilor, 
etaj intermediar, 140000 lei. 
0748420678. (001899/NC-185085)
• 2 decomandate Micro 21, etaj 5/8, 
bloc nou, 60 mp, LIBER, 155.000 ron. 
0741/104641. (05/09/cs/06/NC-185121)
• 2 circular M17, parter, 110.000 lei, 
0748867345. (05/09/cs/05/NC-185155)

• 2 decomandate Faleză (vedere 
Dunăre), 0748867345. (05/09/cs/05/
NC-185158)
• 2 decomandate mag. General, 2/4, 
140000 lei, 0748867345. (05/09/cs/05/
NC-185160)
• 2 semi, et.2, M 16, 125.000 LEI, 
0724224314. (05/09/cs/09/NC-185168)
• 2 dec, M18, 150.000 lei, 0724224314. 
(05/09/cs/05/NC-185170)
• VAND AP 2 CAM I C FRIMU LANGA 
SCOALA 12 ET 2 SIMPLU PRET 180.000 
LEI SAU SCHIMB CU 3 CAM PLUS 
DIFERENTA. TEL 0751772071. (SMS/
PF/185175)
• VAND 2 CAM DEC VIADUCT ET 2 
SUPRAFATA 44 MP,IMBUNATATIT PRET 
90.000 LEI. TEL 0751772071. (SMS/
PF/185178)

• Vând apartament două camere, 
I.C.Frimu. 0749644283. (001749/
NC-184520)

• Vând apartament 2 camere, 
stradal. 0744829719. (008820/
NC-183553)

Vânzãri
2 camere

Vânzãri
4 - 5 camere

Vânzãri
3 camere

• Apartament 3 camere, lux, ultra-
central, bloc Egreta (spate Banca 
Naţională), parter, ultramodern, 
mobilat, posibilităţi privatizare. 
0722367999. (0062494/NC-166671)
• 3 decomandate, Mazepa II, BL.P1, 
complet mobilat, A.C, termo-
pan, garaj,100.000 E negociabil. 
TEL:0722/455632 (05/09/td/03/NC-
167826)
• Trei decomandate, Piaţa Centrală, 
bloc nou, rate. 0745361207. (0066209/
NC-181276)
• Apartament 3 camere decomandate, 
îmbunătăţiri. 0748217673, 0268270832. 
(000825/NC-181499)
• Vând sau schimb 3 cu 2. 0743249184. 
(008200/NC-182306)
• Ap. 3 cam. str. Oţelarilor bloc M, et. 
9/10, dec., g, f, um, tp, ac, modern, li-
ber, 45000 E. Tel. 0745099992. (001108/
NC-182394)

• Vând 3 camere ultracentral. Tel. 
0788126826. (008623/NC-182895)
• Apartament 3 camere semidecoman-
date, etaj 4, Micro 39A, preţ avantajos. 
0742433556. (008724/NC-183153)
• Apartament 80 mp la J-uri, et. 
2 în Micro 39A, amenajat 2008. 
0742433556. (008744/NC-183156)
• Particular vând în Bucureşti, cartier 
Dristor (metrou) apartament renovat, 
supr. 77 mp, decomandat, două băi, 
balcon, loc parcare, 105000 euro. Tel. 
0722625779. (001373/NC-183259)
• 3 sdec. Micro 19, et. 3, t, g, f, p.l., a, g, 
aer condiţionat, alte îmbunătăţiri, preţ 
40000 E. Tel. 0742018430. (008780/NC-
183435)
• P.f. 3 dec. Micro 20, 220000 lei neg. 
0724557590. (008831/NC-183725)
• Apartament decomandat central, 
lux, etaj 3/4. 0758013834. (008937/NC-
183863)
• P.f. vând ap. 3 camere, et. 1, deco-
mandat, 2 băi, 2 balcoane, CT, AC, 
TP, UM, parchet, recent modernizat, 
mobilat/ nemobilat. Tel. 0745532671, 
0770626772. (001546/NC-183965)
• Proprietar 3 decomandate, I.C.Frimu, 
toate dotările. 0723914548. (008953/
NC-184011)
• Apartament 3 camere mobilate, uti-
late, impecabil. 0740185600. (001633/
NC-184167)
• P.f. vând ap. 3 camere semidec., mo-
bilat, Micro 19, bl. F2, et. 1. 0740313426. 
(009087/NC-184301)
• 3 decomandate Micro 20 parter, stra-
dal, îmbunătăţit. 0761633655. (009097/
NC-184342)

• 3 decomandate, 2 WC, 70 mp, et. 3/4, 
43000 E. 0746474992. (105/09/bc/29/
NC-184407)
• P.f. 3 dec. Micro 17, etaj 1, liber. 
0733012546. (05/09/bc/29/NC-
184408)
• 3 sdec. Micro 16, 2 balcoane, liber. 
0733012547. (05/09/bc/29/NC-184409)
• Vând apartament 3 cam. semi, preţ 
35000 E neg. Tel. 0751561811. (001714/
NC-184455)
• Vând apartament 3 camere, et. 4, ve-
dere spre Dunăre, 90 mp, zona Port. 
Tel. 0723618637. (009119/NC-184456)
• P.f. vând 3 camere semidecomanda-
te Micro 19. 0740335412. (009195/NC-
184579)
• Vând sau închiriez apartament 3 ca-
mere la Grădina Publică. 0743878148. 
(001802/NC-184649)
• Vând 3 camere bloc nou, 80 mp. Tel. 
0752195901. (0075077/NC-184668)
• Vând 3 cam. 65 mp, 3/4, simplu, 
150000 lei. 0741145450. (05/09/pc/08/
NC-184732)
• Vând 3 cam. et. 1, liber, 40000 E neg. 
0740472758. (05/09/gc/11/NC-184903)
• Vând 3 cam. 100000 neg. 0740472758. 
(05/09/gc/11/NC-184904)
• Vând 3 dec. Z-uri, etaj 2, Micro 38, 
îmbunătăţit, stradal. 0731137056. 
(0075097/NC-184955)
• Persoană fizică vând urgent apar-
tament I.C.Frimu. Tel. 0740450278. 
(009283/NC-185025)
• 3 DECOMANDATE ICFRIMU 220.000 
LEI, TEL 0755979336. (05/09/cs/04/NC-
185026)

• Vând 3 decomandate I.C.Frimu, etaj 
3, 180000 lei. 0748420678. (001899/
NC-185054)
• Micro 21, 3 decomandate, 2 balcoane, 
180.000l ei neg, 0740558402. (05/09/
cs/11/NC-185067)
• Vând apartament 3 camere I.C.Frimu, 
parter, complet renovat şi superacce-
sorizat. Tel. 0763663726. (001952/NC-
185102)
• 3 decomandate M17, L-uri, 64000 E, 
86 mp, 0748867345. (05/09/cs/05/NC-
185164)
• Ocazie unică! Vând apartament 3 
camere, decomandate, Mazepa I, la 
preţ de 2 camere. Tel. 0740434398, 
0740025979. (vl/NC-185065)

• Vând ap. 3 camere toate vede-
re Dunăre, Faleză, bloc nou. Tel. 
0722579368. (001596/NC-184095)

• Vând apartament 3 cam. dec., 83 
mp, et. 3/4, S-uri, fără îmbunătăţiri, 
preţ 63000 E neg. Tel. 0747599658. 
(009020/NC-184128)

• 3 camere decomandat, et. 4, îm-
bunătăţit, lângă Liceul Pedagogic, 
49000 euro. 0748251635. (001707/
NC-184394)

• VÂND APARTAMENT FALEZĂ, BLOC 
VEGA, VEDERE LA DUNĂRE. TELEFON: 
0767870865. (05/09/cs/29/NC-181201)
• Duplex 140 mp, garaj demisol, cur-
te interioară, construcţie 2008, rate. 
0745361207. (0066209/NC-181282)
• Vând ap. 4 camere, Micro 20. Tel. 
0742607505. (001525/NC-183742)
• Vând 4 camere Micro 19 parter, pre-
tabil spaţiu comercial sau locuinţă. Tel. 
0752333791. (05/09/gc/21/NC-184032)
• Vând apartament zona I.C.Frimu, par-
ter, 55000 E sau schimb cu 1 cameră 
+diferenţă, variante. Tel. 0754653721, 
0745176267. (001641/NC-184243)
• Vând apartament 4 camere mobi-
lat, utilat, bloc nou, Ultimul Leu, bloc 
Vega. Tel. 0745105343. (009071/NC-
184244)
• Vând apartament 4 camere semide-
comandat. Tel. 0766662485. (001799/
NC-184636)
• 4 camere Micro 18, 100 mp, amenajat, 
220000 lei. Tel. 0745166626. (001822/
NC-184703)
• Vând 4 dec., N. Leonard, R-uri, etaj 2, 
2 balcoane, îmbunătăţit. 0724169060. 
(0075097/NC-184951)
• Vând apartament 5 camere ultracen-
tral, 2 nivele, scară interioară, 150 mp. 
0745134346. (0075087/NC-185075)
• Vând apartament 4 camere parter, 
str Gh. Doja. Tel. 0744722639. (001918/
NC-185078)
• Vând apartament 4 cam. Micro 39, 
et. I, preţ neg. sau la schimb cu gar-
sonieră +diferenţă. Tel. 0758518995, 
0758520267. (001923/NC-185081)

• Vând apartament 4 camere 
Mazepa I, 1/4, mobilat, utilat lux, 
135000 euro, nemobilat 110000 
euro. 0744626827. (008491/NC-
182421)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

21 RON
   35 RON

59 RON

20 RON

Cumpărări
Garsoniere

Cumpărări
1 cameră

Cumpărări
2 camere

Cumpărări
3 camere

Vânzãri
Case

• Garsonieră sau apartament 1 cameră, 
banii cash. 0742686917. (02/09/bc/30/
NC-160697)

• URGENT 1 CAMERĂ, GARSONIERĂ, 
BANII CASH, 0236475479. (05/09/
cs/08/NC-155761)
• Cumpăr garsonieră sau o cameră, 
orice zonă. 0236435572, 0730617129. 
(03/09/bc/11/NC-174945)

• Persoană serioasă cumpăr apar-
tament 2-3 camere. 0724055420, 
0236463737. (02/09/bc/21/NC-737)

• CUMPĂR URGENT 2 CAMERE, BANII 
CASH, 0236438381 (05/09/cs/08/NC-
155764)
• Urgent, 2 camere, orice etaj, banii 
cash. 0746474992. (02/09/bc/30/NC-
161029)
• Cumpăr 2 sau 3 camere, orice zonă. 
0236435572, 0730617129. (03/09/
bc/11/NC-174941)
• Cumpăr apartament 1 sau 2 camere, 
ofer bani plus microbuz cu licenţă. Tel. 
0763693971. (0075019/NC-184622)
• Cumpar 2-3 camere decomanda-
te, I.C.Frimu, Sid Vest, Micro 14, cash, 
0755425102. (05/09/td/05/NC-184637)
• Cumpăr apartament zona 
Sidvest,I.C.Frimu, Micro 20,21 etaj 
1,sau 2, 0754628112 (05/09/td/05/NC-
184639)

• Apartament 3-4 camere, banii cash. 
0742686917. (02/09/bc/30/NC-163347)
• Cumpăr apartament 3 came-
re, Siderurgiştilor, plata imediat. 
0727800948. (009112/NC-184402)

• Vând casă +teren, Piaţa Centrală. 
0743690501. (04/09/gc/13/NC-177458)
• Vând casă finisată complet, toate uti-
lităţile, oraş Galaţi, preţ 450 E /mp. Tel. 
0762202560. (0066154/NC-179400)
•  Vând   urgent vilă sat Costi, variante. 
0757930835. (000543/NC-180674)
• Vând casă în Smârdan, toate utili-
tăţile. Tel.0741599370. (000703/NC-
181137)
• Vând casă com. Independenţa, toate 
utilităţile. 0749080312. (008198/NC-
181398)
• Vând casă, Poşta Veche, 900 mp. 
0741670847. (008269/NC-181594)
• Vând casă Grădina Veche, 750 mp. 
0765542855. (001019/NC-182098)
• Vând urgent p +m nouă, complet 
finisată, com. Şendreni, sat Traian, 
180000 lei. 0745499831. (001039/NC-
182160)

• Vând casă Tg. Bujor, 55000 lei. 
0744598128. (009039/NC-184176)
• Casă p +etaj Ţiglina IV, nouă, liberă, 
variante. 0747777655. (009053/NC-
184197)
• Vând vilă Arcaşilor, mobilată, utilată, 
variante. 0721127515. (009051/NC-
184200)
• Vând casă cu toate utilităţile, stare 
foarte bună. 0745284458. (001666/
NC-184260)
• Vând casă +teren în com. 
Independenţa. 0758311799. (001670/
NC-184263)
• Vând casă Şiviţa, 900 milioane ne-
gociabil. 0762607142. (001671/NC-
184273)
• Vând vilă p +1 cu spaţiu comercial 
inclus, zona Patinoar, superpreţ. Tel. 
0766688117. (009094/NC-184334)
• Vând casă demolabilă 68 mp, 17000 
E, variante auto. 0722494959. (001697/
NC-184338)
• Vând case Şendreni, centrul satului şi 
cartier nou. 0757246600, 0740820054. 
(009098/NC-184344)
• Casă str. Gării, toate utilităţile, me-
rită văzută. 0745552474. (001687/NC-
184363)
• Vând casă parter şi etaj, an construc-
ţie 2004, toate utilităţile, zona Coşbuc 
(vis a vis de Cimitirul Eternitatea). 
Telefon: 0745323825. (05/09/cs/42/NC-
184436)
• Vând casă Fileşti. 0751198671. 
(001609/NC-184462)
• Vilă Costi, zonă super, avantajos. 
0753076474, 0765932810. (001738/NC-
184479)

• Vând casă Fântânele, 35000 neg. 
0749690659. (009143/NC-184521)
• Vând casă Oancea. 0745931675. 
(009148/NC-184527)
• Vilă Vânători, p +1, 174 mp, 4 dormi-
toare, 2 băi, living, bucătărie, utilităţi, 
preţ 85000 E negociabil. 0740087567. 
(009190/NC-184568)
• Vând casă nouă cu livadă, cartier nou 
Şendreni, st =650 mp, sc =190 mp. 
0740391312. (009192/NC-184583)
• Vând vilă nefinisată în sat Costi, 
100000 E neg. 0741027289. (009210/
NC-184651)
• Vând casă oraş Tg. Bujor, zonă cen-
trală şi în comuna Suceveni. Tel. 
0727905435. (009214/NC-184680)
• Vând vilă Şendreni (cartierul nou), ac-
cept variante. Tel. 0752436552. (05/09/
pc/05/NC-184736)
• Urgent casă Vlădeşti, 3 cam., condiţii 
de bloc, st =1280 mp, sc =90 mp, me-
rită văzută. 0744718174, 0720699771. 
(05/09/pc/08/NC-184737)
• Vând casă Piscu, 13 ari, apă. 
0749184775. (009211/NC-184832)
• Vilă p +1 la gri în Micro 16, toate uti-
lităţile, 420 mp, 115000 euro, variante. 
Tel. 0730610910. (009174/NC-184837)
• Vând casă frumoasă în Tecuci sau 
schimb cu garsonieră sau apartament 
în Galaţi +diferenţă. Tel. 0236810726. 
(008996/NC-184840)
• Vând casă str. Revoluţiei cu spaţiu co-
mercial inclus, 80000 E, variante. Tel. 
0766313527. (009095/NC-184841)
• Vând casă Băneasa. Tel. 0236498357. 
(009246/NC-184880)

• Vând casă cu mansardă, com. Cuca, 
zonă centrală. Tel. 0748416386. 
(009260/NC-184885)
• Vând casă Frumuşiţa, stare f. bună, 
900 mil. Tel. 0753975250. (009262/NC-
184886)
• Casă cu mansardă 190 mp, la gata, 
sat Smârdan, zonă nouă, teren 700 
mp, 40000 euro Tel. 0742770364. 
(0075102/NC-184949)
• Vând casă zona Port, accept variante. 
Tel. 0742709597. (009295/NC-184978)
• Vând casă str. Alexandru cel Bun nr. 2. 
Tel. 0236423762. (009300/NC-184982)
• Vând casă com. I.C.Brătianu. Tel. 
0742688493. (009290/NC-185029)
• Vând case cu teren strada Traian. 
0336805595, 0771459101. (009268/NC-
185049)
• Vând casă la roşu în Şendreni sau 
schimb cu apartament 2 camere plus 
diferenţă. Tel. 0756307604. (001939/
NC-185095)
• Vilă p +1 intrare Vânători, 600 mp, 
deschidere 17 ml., 100000 euro. 
0751969260. (001961/NC-185097)
• VAND CASA DEMOLABILA STR 
ROMANA ST 220 MP, DESCHIDERE 6 
METRI LINIARI, PRET 36.000 EURO. TEL 
0751772071. (SMS/PF/185180)
• Şendreni, st =900 mp, sc =105 mp, 
modernă, utilităţi, foişor, 60000 
euro. 0236471070, 0749374726. 
(05/09/gc/06/NC-183045)
• Casă p +1, s =100 mp pe nivel, fi-
nisată modern, 3 băi +bucătărie 
dotate complet, 625 euro /mp, str. 
Argeşului nr. 14. Tel. 0722257670. 
(001835/NC-184720)

• Vând casă str. Traian, foarte con-
venabil. 0740556070. (001444/NC-
183456)

• Vindem vile finisate modern + 
teren, amplasate în complexul 
privat NORD 26 RESIDENCE, zona 
Vânători. Ansamblul beneficiază 
de infrastructură şi utilităţi com-
plete. 

PREŢURI EXCEPŢIONALE !!! 
Informaţii la telefon 0751.046.894. 
(05/09/cs/51/NC-183648)

• Vând casă, sat Floreni, com. 
Murgeni, jud. Vaslui. Tel. 
0740289710, 0740502729. (008875/
NC-183724)

• Vând 2 vile, Şendreni-sat nou, la 
roşu, teren proprietate, accept va-
riante. 0766481980 (05/09/td/05/
NC-183854)

• Vând vilă deosebită, zonă centra-
lă, str. Al.Cernat. Tel. 0723324057. 
(009164/NC-184539)

• P.f. vând 2 vile Micro 17 +sat Costi, 
intr. DN26, variante +diferenţă. 
0743560792, 0741969398. (001106/NC-
182393)
• Vând casă centrală. Tel. 0753589445. 
(008483/NC-182431)
• Vând urgent casă st =500 mp Mazepa. 
Tel. 0721243157. (001186/NC-182612)
• Vând casă, mansardă Smârdan. 
0236830257. (001207/NC-182671)
• Vând casă comuna Smârdan la şosea. 
Tel. 0747835634. (008613/NC-182876)
• Vând casă Tg. Bujor locuibilă cu 
teren vizavi gară. Tel. 0236422150, 
0752662863. (001330/NC-183127)
• Vând casă p +1 la parter, are hală 
producţie. 0741751848. (001434/NC-
183385)
•  Vând   vilă nouă str. Tecuci, d +p +2e, 
utilată şi finisată lux. Tel. 0740238300. 
(0066374/NC-183541)
• Vând casă comuna Tudor 
Vladimirescu. Tel. 0742006881, 
0748158435. (001454/NC-183935)
• Vând urgent casă, com. Suceveni, 
3700 mp, toate utilităţile. Tel. 
0740693770. (008984/NC-184077)
• Vând casă confortabilă, 1000 mp 
Smârdan. 0747011583. (008972/NC-
184115)
• Vilă Odaia Manolache, la roşu, 85000 
E negociabil, variante. Tel. 0746512343. 
(001612/NC-184153)
• Vând casă Şendreni. 0748823824. 
(001624/NC-184165)
• Casă 340 mp pe 1000 mp teren 
Metro, toate utilităţile. 0722672666. 
(001639/NC-184172)
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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

‑ gars., Tig I, 4/4, mobilata, izolata recent,  77.000 LEI
‑ gars., Tig I, 2/9, 25mp, simpla,  85.000 LEI
‑ gars., Tig II, 4/7, mobilata si utilata,  105.000 LEI 
‑ gars., M 19, 2/4, simpla,  65.000 LEI
‑ 1 cam, Mazepa I, 3/4,  120.000 LEI
‑ 1 cam, Mazepa II, 7/7, bloc mixt,  130.000 LEI
‑ 1 cam, Port, 1/4  135.000 LEI
‑ 1 cam, Port, 8/10  85.000 LEI
‑ 1 cam, Tig I, 4/8,  97.000 LEI
‑ 1 cam, ICF, 4/4,  85.000 LEI
‑ 1 cam, ICF, p/4, Bloc mixt, stradal,  105.000 LEI
‑ 1 cam, SDV, 3/4, modificat, pe colt,  110.000 LEI
‑ 1 cam, SDV, 3/4,  95.000 LEI
‑ 1 cam, M 17, p/10, bloc 1998,  125.000 LEI
‑ 1 cam, M20, 3/10, bloc mixt,  120.000 LEI
‑ 2 cam semidec, Centru, 2/4, 2 balcoane,  195.000 LEI
‑ 2 cam dec, PC, 4/4, imbunatatit,  180.000 LEI
‑ 2 cam dec, Mazepa I, 3/4,  179.000 LEI
‑ 2 cam semidec, Mazepa II, 6/8,  185.000 LEI
‑ 2 cam dec, Port, 1/4, 2 balcoane,  42.000 EURO
‑ 2 cam dec, Tig I, 3/4,  180.000 LEI
‑ 2 cam semidec, Tig I, p/4, bloc fara probleme,  120.000 LEI
‑ 2 cam semidec, Tig II, 6/9, 2 balcoane,  140.000 LEI
‑ 2 cam dec, M 13, p/4, cu balcon,  140.000 LEI
‑ 2 cam dec, M 14, 4/4, imbunatatit,  150.000 LEI
‑ 2 cam semidec, M 16, 2/4, 2 balcoane,  130.000 LEI 
‑ 2 cam semidec, M 16, 4/4, simplu,  110.000 LEI 
‑ 2 cam dec, M 17, p/4, cu balcon,  160.000 LEI
‑ 2 cam dec, M 18, 2/9,  180.000 LEI
‑ 2 cam dec, M 19, 3/4,  100.000 LEI
‑ 2 cam semidec, M 19, 4/4, confort 1,  125.000 LEI
‑ 2 cam dec, M20, 2/10, imbunatatit,  160.000 LEI
‑ 2 cam dec, M21, 3/4, confort 1,  155.000 LEI
‑ 2 cam dec, M 39C, 4/4,  158.000 LEI
‑ 2 cam dec, SDV, p/4, cu balcon, N.L.,  150.000 LEI
‑ 2 cam dec, SDV, 1/4, 2 balcoane,  155.000 LEI

‑ 2 cam dec, ICF, 1/4, 2 balcoane,  140.000 LEI
‑ 2 cam dec, ICF, 3/4, confort 1,  165.000 LEI
‑ 3 cam dec, Centru, 1/4,  67.000 EURO
‑ 3 cam dec, PC, 4/4,  240.000 LEI
‑ 3 cam dec, Mazepa I, 9/10, 2 bai, 2 balcoane,  190.000 LEI
‑ 3 cam dec, Mazepa II, 1/4, 2 bai, 1 balcon,  70.000 EURO
‑ 3 cam dec, Port, 4/4, 2 bai, 
2 balcoane, imbunatatit,  230.000 LEI
‑ 3 cam dec, M 13, 3/4, 2 bai, 2 balcoane,  220.000 LEI
‑ 3 cam semidec, M 16, 1/4,  190.000 LEI
‑ 3 cam semidec, M17, 1/4,  170.000 LEI
‑ 3 cam dec, M18, 2/10, 2 bai, 2 balcoane,  230.000 LEI
‑ 3 cam semidec, M 19, 3/4, imbunatatit,  150.000 LEI
‑ 3 cam dec, M 20, 8/8, bloc nou,  190.000 LEI
‑ 3 cam dec, M 20, 3/4, 2 bai, 1 balcon,  180.000 LEI
‑ 3 cam semidec, M 21, 1/4,  39.000 EURO
‑ 3 cam dec, M 21, 3/4, imbunatatit,  200.000 LEI
‑ 3 cam dec, M 39, 4/4,  160.000 LEI
‑ 3 cam dec, SDV, 4/5, 2 bai, 3 balcoane,  190.000 LEI
‑ 3 cam dec, SDV, 4/4, 2 bai, 1 balcon, 
superimbunatatit, mobilat si utilat,  50.000 EURO
‑ 3 cam dec, ICF, 3/4,  200.000 LEI
‑ 3 cam dec, ICF (Nae Leonard), 4/4, 2 bai, 1 balcon,  190.000 LEI
‑ 4 cam dec, Mazepa I, 3/4,  85.000 EURO
‑ 4 cam dec, M 17, 3/4, 2 bai, 2 balcoane,  250.000 LEI
‑ 4 cam dec, M 18, 5/10,  250.000 LEI
‑ 4 cam dec, M 21, 4/4, 2 bai, 2 balcoane,  230.000 LEI
‑ 4 cam semidec, M 38, p/4, cu balcon,  148.000 LEI
‑ casa in Galati, zona centrala, 
suprafata utila=130 mp, recent amenajata,  90.000 EURO
‑ teren Sendreni, ST: 800 mp, fundatie pentru casa,  100.000 LEI
‑ teren Arcasilor, ST: 800mp, cartier vile,  60 EURO/mp

INCHIRIERI OFERTE
‑ 1 cam, Mazepa II, 3/10, mobilat si utilat,  150 EURO
‑ spatiu comercial nou, SDV, 20mp, stradal,  400 EURO NEG.

Cumpãrãri
Case

Schimburi
Imobiliare Închirieri - Cereri

Apartamente

Închiriez apartament 
3 camere, Mazepa, 
complet amenajat, 
mobilat şi utilat (aer 
condiţionat, jacuzzi, 
centrală termică etc). 

Relaţii la telefon 
0740112450.

Închirieri - Oferte
Apartamente

• Cumpăr casă locuibilă, plata imediat. 
0745361207. (0066209/NC-181273)

• Schimb casă +teren 2800 mp, poziţie 
centrală Hanu Conachi cu apartament 
în Galaţi. 0743690501. (04/09/gc/13/
NC-177456)
• 3 camere, decomandate, parter cu 
2 camere decomandate +diferenţă. 
0761633655. (001342/NC-183183)
• P.f. schimb ap. 1 cam., IREG, 2/4 cu 
ap. 2 camere. 0741978532. (001437/
NC-183560)
• Schimb ap. 4 cam. dec., 7/8, 2 băi, 2 
balc., Micro 17 (lângă Piaţa Ruşilor) 
cu casă în Galaţi sau împrejurimi. Tel. 
0722225323. (008979/NC-184043)
• Schimb ap. 1 cam., bl. mixt, 
Siderurgiştilor cu 2 cam. +diferenţă. 
Tel. 0741236845. (009041/NC-184213)
• P.F. schimb/ vând ap. 2 camere, S-V, 
îmbunătăţit cu ap. 1 cameră +dife-
renţă. Tel. 0744328359, 0723610940. 
(009162/NC-184630)

• Schimb casă cărămidă, 3 camere, de-
comandate, 100 m, dependinţe, gaze, 
baie, canalizare, curte 300 m, Aurel 
Vlaicu cu un apartament cu 2 came-
re, etaj 1, diferenţă 40-50 mii euro sau 
vând, 100.000 euro. Tel. 0766345232. 
(001883/NC-185073)
• Schimb (vând) casă 3 camere, Galaţi. 
0747221493, 0746037420. (009233/NC-
185076)
• P.f. schimb ap. 2 camere, sdec., M19, 
et. 2, decomandat, 2-3 cam. +dife-
renţă. Tel. 0748484460. (001856/NC-
185079)
• Schimb 2 dec., et. 1 +diferenţă pen-
tru 2-3 cam. 0727803364. (001844/
NC-185082)
• Schimb casă conf. I cu ap. 2-3 came-
re +diferenţă, fără intermediari. Tel. 
0741638669. (009150/NC-185084)
• Schimb/ vând 2 decomandate, Micro 
18 cu 3 decomandate. Tel. 0726769428. 
(001599/NC-185087)
• Schimb 2 cam. Nae Leonard cu 3/4 
+diferenţă. 0720999763. (001817/NC-
185090)
• SCHIMB O CAM VIADUCT ET 4 
SIMPLA SI AP 2 CAM SEMI MICRO 40 
ET 3 IMBUNATATIT CU AP 2 CAM DEC 
ET 1 SAU 2 ZONA ACCEPTABILA TEL 
0751772071. (SMS/PF/185140)

• Schimb ap. 2 camere, nou, la 
cheie, et. 5 cu ap. 1-2 cam., etaj 1, 
2, parter. 0749112905. (001636/NC-
184631)

• Închiriez apartament nemobi-
lat sau mobilat, persoană serioasă. 
0236463737, 0752556879. (02/09/
bc/21/NC-693)
• Închiriez apartament . 0236471202, 
0755.361242, 0722.317309. (05/09/
cs/03/NC-155753)
• ALTIVOM INCHIRIAZĂ APARTAMENTE, 
COMISION ZERO PROPRIETAR, 
0236475479 (05/09/cs/08/NC-155767)
• Caut să închiriez apartament. 
0742634633. (05/09/bc/31/NC-180499)
• Închiriez apartament 2 camere, par-
ter, pt firmă de pază. Tel. 0236471740. 
(0075015/NC-184627)
• Domn serios solicit cazare 1 loc, 200 
lei/ lună. 0768021628. (009312/NC-
185111)
• Familie închiriez ap. 2 cam. mobilat. 
Tel. 0748845307. (05/09/bc/42/NC-
185125)

• Apartament mobilat sau nemobilat, 
100 euro. 0752556879, 0236463737. 
(02/09/bc/21/NC-151257)
•  Apartamente 1 cameră lux, Faleză, 
regim hotelier. 0744793223. (001585/
NC-154734)
• Închiriez apartament. 0236471202, 
0755.361242, 0722.317309. (05/09/
cs/03/NC-155754)
• ALTIVOM INCHIRIAZĂ APARTAMENTE 
MOBILATE ŞI NEMOBILATE, 
0236475479 (05/09/cs/08/NC-155769)
• ÎNCHIRIEM GARSONIERĂ ŞI 
APARTAMENT. TELEFON: 0336886028, 
0741680443 (05/09/cs/04/NC-167503)
• Apartament 3 camere, mobilat, 
utilat,Mazepa 2,garaj, 400E/lună. Tel: 
0722/455632 (05/09/td/03/NC-167829)

• Apartament mobilat/ nemobilat, 
avantajos. 0742634633. (05/09/bc/31/
NC-180498)
• Două camere mobilate, stradal, zona 
Neacşu. 0745361207. (0066209/NC-
181275)
• Închiriez apartament central. Tel. 
0753589445. (008483/NC-182430)
• 750 lei 3 camere, mobilat, utilat. 
0746738729. (001270/NC-183072)
• Închiriez apartament 1 cameră îm-
bunătăţit, nemobilat, 150 euro, me-
rită văzut. 0741010869. (008904/NC-
183945)
• Apartament 2 camere lux, Piaţa 
Centrală, nemobilat, proaspăt reno-
vat, 230 E neg. 0770711636. (008905/
NC-183946)
• Închiriez garsonieră mobilată şi uti-
lată. Tel. 0767879182, 0748839658. 
(001578/NC-184018)
• Închiriez ap. 3 cam. Ţiglina 3, mobilat, 
avantajos. Tel. 0723520928. (009004/
NC-184121)
• Ap. 1 cam. nemobilat, termen lung. 
Tel. 0236430090. (009001/NC-184124)
• O cameră Centru, regim hotelier. 
0732281821. (001574/NC-184136)
• Închiriez garsonieră bl. I4, et. 1, cu 
faţa la Parc Viva, mobilată, utilată. Tel. 
0764449894, 0723177728. (001615/
NC-184150)
• Închiriez apartament. Tel. 0767697580, 
0336886600. (001640/NC-184170)
• Închiriez apartament regim hotelier, 
zonă centrală. 0742705746. (009038/
NC-184177)
• 2 camere central, mobilat, utilat, 
200 euro. 0744182172. (009042/NC-
184193)

• Primesc în gazdă un băiat. Tel. 
0770692742. (009045/NC-184207)
• 2 camere piaţă, mobilat, utilat. 
0723172167. (009068/NC-184237)
• Închiriez apartament mobilat, Centru, 
gresie, faianţă, aer condiţionat. Tel. 
0747855107. (009072/NC-184275)
• Închiriez apartament cu 2 camere 
nemobilat în Port. Tel. 0752333791. 
(05/09/gc/21/NC-184290)
• Închiriez ap. 2 camere lux, Centru, 
persoane serioase. 0740504638. 
(001692/NC-184330)
• Închiriez cameră regim hotelier, 
Ţiglina 1, 700 lei. 0744611406. (009105/
NC-184375)
• Garsonieră A2 parter, pentru birouri. 
0733012547. (05/09/bc/29/NC-184406)
• P.f. închiriez ap. 1 cameră, Ţiglina 
I, mobilat, utilat lux, termen lung. 
0740962629. (009139/NC-184497)
• Închiriez apartament 2 camere 
ultracentral, mobilat şi utilat. Tel. 
0766680028. (009154/NC-184509)
• Închiriez casă 4 camere, curte, toate 
condiţiile. 0722743977. (001762/NC-
184515)
• Închiriez ap. 2 camere mobilat, 
centrală, Micro 39C, 170 euro. Tel. 
0747380507. (001751/NC-184519)
• Închiriez apartament mobilat, 
Mazepa. 0744565123. (001763/NC-
184541)
• Închiriez apartament 2 camere 
Centru. Tel. 0744779364. (001774/NC-
184548)
• Primesc în gazdă o studentă sau 
o fată salariată, singură în cameră. 
0751999795. (001780/NC-184558)

• Închiriez apartament parter, Ţiglina. 
0728131009. (009184/NC-184562)
• Primesc doi tineri în gazdă, Traian 39. 
0746566754. (009188/NC-184565)
• Închiriez locuinţă mobilată, curte, uti-
lităţi separate. 0752514505. (001785/
NC-184591)
• Vilă cameră mobilată, 400 lei, bucătă-
rie. 0726561232. (001787/NC-184597)
• Casă 2 camere mobilată, băieţi, sa-
lariaţi, 200 lei. 0236480928. (001787/
NC-184598)
• Închiriez cameră la bloc pentru 2 
băieţi. 0766738715, 0753804964. 
(001794/NC-184608)
• Închiriez 2camere Faleză,Vedere 
Dunare, mobilat şi utilat de lux, 
0754628112 (05/09/td/05/NC-184624)
• 2 camere mobilat şi utilat lux, zona 
centrală, 0754628112 (05/09/td/05/
NC-184626)
• Apartament 2 camere, 550 lei. 
0748326627. (009208/NC-184645)
• Apartament 1 cameră, 400 lei. 
0740462010. (009208/NC-184647)
• Închiriez 3 cam. I.C.Frimu, mobilat, 
utilat lux, 250 E. 0741145450. (05/09/
pc/08/NC-184734)
• Închiriez garsonieră Viaduct, baie, se-
mimobilat, 100 E. 0741145450. (05/09/
pc/08/NC-184735)
• Apartament de închiriat mobilat, 
zona IREG. Relaţii la tel. 0758593576 
sau 0758422707. (009175/NC-184838)
• Cameră mobilată pentru două per-
soane salariate, băieţi, fete, convena-
bil. 0236411696. (001742/NC-184839)
• Închiriez pentru firmă apartament 2 
camere, ultracentral, 200 euro /lună, 
negociabil. Tel. 0731221024. (001715/
NC-184844)

• Închiriez apartament 1 cameră, utilat, 
zona Port. Tel. 0740033404. (009234/
NC-184851)
• Caut colegă de apartament, elevă 
sau salariată, condiţii avantajoase. Tel. 
0742672756, 0734655611. (001858/NC-
184862)
• P.f. închiriez ap. 3 camere, termen 
lung. Tel. 0756976733. (001948/NC-
184940)
• Închiriez ap. 1 cam. în regim hotelier. 
0753549867. (0075094/NC-184963)
• Ap. 1 cam. mobilată, utilată, zona 
Magazin General, 600 lei /lună +ga-
ranţie pentru fam. fără copii. Tel. 
0746962002. (009293/NC-184973)
• 2 CAMERE IC FRIMU, ETAJ 1, 
NEMOBILATE, 500 LEI, 0236475479. 
(05/09/cs/08/NC-184988)
• Închiriez apartament 2 camere mo-
bilat, Central, panoramă deosebită. 
Telefon: 0761627407. (05/09/cs/49/NC-
185006)
• Garsonieră Ţiglna I, A4, renovată, ne-
mobilată, pentru birou, cabinet. Tel. 
0747304516. (001971/NC-185019)
• Persoană fizică ofer spre închiriere 
apartament 2 camere. Tel. 0757659341. 
(001904/NC-185056)
• Persoană fizică închiriez apartament 
2 cam. Ţiglina 2. 0742963327. (001910/
NC-185070)
• Închiriez ap. 2 camere mobilat 
Micro 19, etaj 4/10, preţ negociabil. 
0744930001. (001924/NC-185083)
• Închiriez cameră mobilată la curte. 
Tel. 0753721881. (001957/NC-185104)
• 1 cameră Micro 21, mobilat şi utilat, 
600 lei, 0741/104641. (05/09/cs/06/NC-
185119)
• 1 cameră Mazepa I, mobilat şi utilat, 
700 lei, 0745/526231. (05/09/cs/06/NC-
185120)
• 2 dec Mazepa mobilat lux 220 E, 
0748842152. (05/09/cs/05/NC-185148)
• Garsonieră Ţig 1, birou lux, 150 E, 
0748842152. (05/09/cs/05/NC-185149)
• 3 CAMERE, M 38, NEMOBILAT, 500 LEI, 
0724224314. (05/09/cs/09/NC-185172)
• INCHIRIEZ APARTAMENT 1 CAMERA, 
MOBILAT SI UTILAT, 6OO RON. 
0720999763. (SMS/PF/185186)
• Închiriez apartament regim hote‑
lier, pe zi, Centru. Tel. 0741203234. 
(008946/NC‑183992)
• Ofer apartament central în regim 
hotelier. 0741172586. (001759/NC‑
184514)

• Închiriez apartament 4 camere, 
2/4, Mazepa I, mobilat, utilat mo-
dern, garanţie o lună. 0744626827. 
(009010/NC-184116)

• Închiriez apartament 3 camere, 
4/4, Port, mobilat, utilat modern, 
garanţie o lună. 0744626827. 
(009010/NC-184117)

• Apartament 2 camere, etaj 2/4, 
complet mobilat şi utilat, mul-
tiple îmbunătăţiri. 0742660163. 
(009106/NC-184376)

• 3 camere nemobilat, et. 4, îmbu-
nătăţit, curat, lângă Pedagogic. 
0748251635. (001707/NC-184396)

• Închiriez apartament nemobilat 2 
camere, termen lung. 0741460266. 
(001834/NC-184729)
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VÂNZĂRI:
Gars M 40, Mehid 2, p/4, g,f,p, 22mp  65.000 Ron neg
Gars Viaduct, et interm, g,f,Um, 
posibil gr sanit  45.000 Ron neg
Gars. Tigl 1, I‑uri, 3/12, tmp, 32mp, 1 balc  80.000 Ron
Gars. Tigl 2, I‑uri, 6/7, balcon, 32mp, Um  80.000Ron neg
Gars M 19, G‑uri, 4/4 g,f,p,tmp, mobilat  5.000 E
Gars M 40, I‑uri, g,f,p,tmp, Um  35.000 Ron neg
Gars Port, SNG‑uri, 3/7, g,f,p,Um, 22mp, 
posibil gr sanit  43.000 Ron

1 cam Maz 1, G‑uri, 1/7, balc, simplu, 
34mp  115.000 Ron neg
1 cam M 19, O‑uri, 1/10, bloc mixt, 
simplu, liber, 30mp  110.000 Ron neg
1 cam Micro 38 N‑uri ,2/4 liber  90.000 Ron

2 sdec Tigl 1, C‑uri, p/4, curat, liber  110.000 Ron 
2 cam Micro 40, T‑uri 4/4,  65.000 Ron neg 
2 sdec, Centru,W‑uri, P/4, f,g,p, 
tmp totul nou  170.000 Ron 
2 cam Micro 19, R‑uri, P/4, cu gaze  90.000 Ron neg 
2 dec Micro 21, PR‑uri, 60mp, 
et.interm  150.000 Ron neg
2 sdec Tigl 1, 2/4, E‑uri, 1 balc, 
tmp,g,f, 53mp 115.000 Ron 
2 cam M 17, H‑uri, p/4, curat, 56mp  130.000 Ron
2 sdec  M16, B‑uri, p/4,simplu, 
56mp, 2 balc  140.000 Ron neg

2 dec Maz 1, P‑uri, p/4, g,f,p,tmp,Um, 
53mp  165.000 Ron
2 Tigl 2, e‑uri, 4/4, 2balc  110.000 Ron
2 dec General, 3/4, g,f,p,tmp, Ct  155.000 Ron
2 cam M 40, O‑uri, 3/4, tmp,g,f, mobilat  110.000 Ron

3 sdec Tigl 1,C‑uri, 3/4,tmp ,f,g,p,Um  165.000 Ron neg
3 dec M 39B, W‑uri, p/4, 2 balc, 75mp  160.000Ron sau 
schimb cu 2 cam+diferenta
3 cam M 17,F‑uri,  4/4, 70mp  130.000Ron sau 
schimb cu 1 cam/gars+ diferenta

4 sdec M 16, 2/4, g,f,p,tmp, Ct, 2 gr sanit, 
100mp, modificat, superimbunatit   240.000 Ron
4 cam, Micro 39B, T‑uri, 1/4, simplu  130.000 Ron neg
4 cam, Flora, constr 2008, 140mp, 
curte interioara, garaj, demisol  140.000 E

CASA CENTRU, ST=300MP, SC=200MP, D=14M,P+1, CONSTR 
CARAMIDA,TMP,G,F,P, GARD FIER FORJAT 185.000 E

1100mp, Vanatori, parcelat in loturi de 550mp, d=20m, 
apa, curent electric, gaze   17 E/mp neg
1100mp Sat Costi intravilan, apa, curent d‑ 45m 16 E/neg
1500mp Sat Costi, intravilan, d=11m,apa, curent 14 E/mp

ÎNCHIRIERI:
3 cam Piata Centrala mobilat si utilat 1000 Ron/luna
Gars Tigl 1 I‑uri  5/10 mobilat si utilat 600 Ron/luna 

Închirieri - Oferte
Spaţii comerciale

ANUNŢ

S.C. “FAM” S.A. Galaţi, Calea Prutului 50A, 
vinde teren şi construcţii în suprafaţă de 
37.200 mp în str. Vezuviului nr. 59. 
Se asigură utilităţi: apă curentă, canalizare, 
energie electrică, gaze. 

Preţul de vânzare 55 €/mp.
Tel. 0722225995

• Vând teren Vânători. Telefon 
0743736849.

(001227)

Vânzãri
Terenuri

• Închiriez spaţiu comercial în Micro 
16, actual depozit farmaceutic, S=400 
mp, S=170 mp. 0745594763. (0066469/
NC-168516)
• Închiriez spaţiu comercial str. Brăilei, 
S=170 mp. 0745594763. (0066469/NC-
168518)
• Închiriez spaţii depozitare, producţie, 
birouri, la fosta unitate "Muncă şi Artă". 
0745594763. (0066469/NC-168519)
• Spaţiu str. Traian, bl. A5A, parter, 
utilat, pretabil birouri, cabinete medi-
cale, sediu firmă etc. Tel.0746488818. 
(007372/NC-178839)
• Ofer spre închiriere spaţiu pentru 
magazin, farmacie, birouri, 30 mp, Baia 
Comunală. 0730907963. (0065780/NC-
179048)
• Ofer spre închiriere spaţiu produc-
ţie depozitare, zona Mioriţa, 100 mp. 
0730907963. (0065780/NC-179052)

• INCHIRIEZ SPAŢII PENTRU PRODUCŢIE 
SAU DEPOZITARE ÎN SPATELE METRO. 
UTILITĂŢI COMPLETE. PREŢ ŞI CONDIŢII 
AVANTAJOASE. TELEFON 0731356167; 
0731356165. (05/09/cs/23/NC-180984)
• Închiriez spaţiu comercial, 110 mp, 
pretabil orice activitate. Telefon 
0754044844, 0747700426. (008139/
NC-181124)
• Spaţiu nou, reprezentanţă birouri, 
clinică, grădiniţă lângă Piaţa Centrală. 
0745361207. (0066209/NC-181274)
• Închiriez spaţiu depozitare +biro-
uri 300/600 mp, parcare str. Traian. 
0744545113. (0066179/NC-181448)
• Închiriez spaţiu comercial, Piaţa 
Energiei, 100 mp, lângă BCR. 
0744545113. (0066179/NC-181449)
• Închiriez spaţiu producţie depozita-
re, 390 mp, zona Atlas. 0744545113. 
(0066179/NC-181451)
• Închiriez spaţiu, 5 E /mp. Tel. 
0753589445. (008483/NC-182433)
• Spaţiu 120 mp birou, vilă, amena-
jat modern, chirie 500 E /lună. Tel. 
0752315953. (001215/NC-182778)
• Spaţiu stradal Siderurgiştilor, vad 
excelent. 0748848455. (001281/NC-
182928)
• Închiriem spaţii de depozitare sau 
pentru birouri în oraş cu diferite di-
mensiuni. Tel. 0742076125. (0066311/
NC-183169)
• Închiriez spaţii, cu toate utilităţile, de 
70 mp respectiv 30 mp situate pe str. 
Democraţiei (între Depozitul de calo-
rifere şi Cabinetul de psihiatrie), pre-
tabile pentru cabinete medicale, bi-
rouri, sedii firmă. Telefon 0744637790. 
(05/09/cs/50/NC-183344)

• Închiriez spaţiu comercial pe Coşbuc. 
Tel. 0745096748. (001394/NC-183330)
• Închiriez spaţiu comercial, 50 mp. 
0744534896. (001451/NC-183442)
• Închiriez la etaj spaţii 15-65 mp, 
Ţiglina I, str. Brăilei, pretabil sedii firmă, 
birouri, cabinete etc. Tel. 0722362585. 
(001499/NC-183938)
• Vând /închiriez bar Micro 17, lângă 
Poştă. Tel. 0748848320. (05/09/gc/21/
NC-184029)
• Închiriez spaţiu birouri Ţiglina I, mo-
bilat şi utilat. Tel. 0752333791. (05/09/
gc/21/NC-184031)
• Închiriez hală 150 mp Micro 17, 
Mioriţei nr. 38. 0745529653. (001608/
NC-184101)
• Ofer spaţiu 200 mp, toate utilităţile, 
Coşbuc 296. Tel. 0741084855. (009002/
NC-184123)
• Închiriez spaţiu comercial 
Siderurgiştilor, IREG. Tel. 0745553310. 
(009037/NC-184182)
• Spaţiu 90 mp Siderurgiştilor, zona 
IREG. 0722373562. (009056/NC-
184226)
• Închiriez spaţiu la parterul resta‑
urantului NEACŞU din Micro 19. 
0741015015. (001683/NC‑184299)
• Mic spaţiu comercial central. Tel. 
0740358996. (009084/NC-184302)
• Închiriez spaţiu amenajat schimb va-
lutar. Tel. 0744585150. (05/09/bc/41/
NC-184361)
• Ţiglina I, bl. A7, et. 1, modern ame-
najat birouri. 0744709921. (009115/
NC-184447)
• Închiriez spaţiu comercial 50 mp, str. 
1 Decembrie (vizavi Două Babe). Tel. 
0764445585. (001712/NC-184451)

• Închiriez spaţiu 100 mp etaj, 
Ţiglina, staţie autobuz Leagăn Copii. 
0722206752. (009155/NC-184508)
• Închiriez spaţiu comercial 64 mp, 
Micro 17, pretabil orice. 0745529653. 
(009149/NC-184526)
• Închiriez spaţiu Centru, 60 mp, pre-
tabil birouri, depozit. 0744779364. 
(007774/NC-184546)
• Spaţiu comercial parter bloc, 20 
mp, zona Maşniţă. Tel. 0744581255. 
(009189/NC-184566)
• Progresul SCM închiriază foarte 
avantajos spaţiu 80 mp. 0730856057, 
0236411861. (0075071/NC-184588)
• Spaţiu stradal Siderurgiştilor, zona 
IREG, staţie, 180mp, 2500 Euro neg., 
0755425102 (05/09/td/05/NC-184621)
• Închiriez spaţiu 100 mp fost bar, 
lângă Piaţa Micro 20, 15 mil. /lună. 
0746005341. (009212/NC-184675)
• Închiriez spaţiu comercial 29 mp 
parter, Siderurgiştilor şi apartament 
2 camere, et. 1 în acelaşi bloc, preta-
bil pentru croitorie, coafor, magazin. 
0746005341. (009212/NC-184676)
• Închiriez apartament parter 2 ca-
mere şi living lângă casieria IREG, 
Siderurgiştilor, pretabil cabinet medi-
cal, birouri, 10 mil. /lună. 0746005341. 
(009212/NC-184678)
• Ofer spre închiriere spaţiu depozita-
re (platformă), 1700 mp, deschidere la 
DN26, utilităţi. 0743155488. (009215/
NC-184681)
• Închiriez spaţiu birouri zona 
Parfumul Teilor. 0744516638. (009248/
NC-184881)
• Închiriez teren lângă restaurant 
Imperial House din Bariera Traian. Tel. 
0745058988. (009307/NC-184948)
• Spaţiu comercial ultradotat, poziţie 
excelentă, 270 mp, Ţiglina 1, staţie bus. 
0735156051. (0075036/NC-184974)
• Închiriez spaţiu comercial 90 mp par-
ter bloc cu contract pe termen lung 
pentru agenţii bancare de asigurări, 
telefonie mobilă etc. Tel. 0744637785. 
(0075038/NC-184981)
• Închiriem spaţiu comercial, 125 mp, 
vizavi de SALA SPORTURILOR, parter 
M3. Relaţii la telefon: 0744 517233. 
(05/09/cs/56/NC-185004)
• Închiriez hală, birouri +platformă 
betonată în zona Sidex. 0746383425. 
(0075085/NC-185037)
• Închiriez spaţiu producţie, birouri. 
Tel. 0749207428. (009266/NC-185044)
• Închiriez garaj în Mazepa, zona 
Pescarul. Tel. 0743221331. (001912/NC-
185066)
• Spaţiu parter 25 mp pentru birou, 
cabinet, complet renovat, stradal, 
Eroilor 32, neg. 0753019269. (001929/
NC-185086)
• Închiriez spaţiu comercial Ţiglina I 
str Saturn. 0747947415. (001931/NC-
185088)
• INCHIRIEZ CASA MICRO 14 ST 800 MP 
5 CAM PLUS DEPENDINTE AMENAJAT 
TOTUL MODERN PREALABIL SEDIU 
FIRMA 1000 EURO PE LUNA. TEL 
0751772071. (SMS/PF/185188)
• INCHIRIEZ BAR AMENAJAT SI DOTAT 
MICRO 14 PRET 600 EURO PE LUNA 
TEL 0751772071 (SMS/PF/185191)
• Închiriez spaţiu comercial 
Siderurgiştilor SD3A, 30 mp, 2000 
lei. Tel. 0722258142. (0066453/NC‑
182183)
• Spaţiu comercial stradal, 50 mp, 
Mazepa, Paltin 1. 0722511145. 
(001168/NC‑182544)
• Parter, stradal, 76 mp, str. Tecuci 
V3B, ultracentral, dotări moderne. 
0722511145. (001168/NC‑182545)
• Spaţii depozitare sau producţie 
200 ‑2000 mp. Tel. 0722243202. 
(0066333/NC‑183671)
• Închiriez spaţiu 50 mp, str. Brăilei 
(lângă Arcada). 0722405492. 
(001480/NC‑184009)
• Închiriez apartament 3 camere 
semidecomandate, zonă centra‑
lă, P‑urile de la Faleză parter pen‑
tru cabinete sau sedii firme. Tel. 
0742820592. (001606/NC‑184100)
• Spaţiu comercial central, 125 
mp, parter bloc, toate utilităţile. 
0741557129. (001913/NC‑185071)

• Oferim spre închiriere spaţiu 
comercial liber, ultracentral, str. 
Domnească nr. 78, suprafaţă 115 
mp. Informaţii tel. 0236422723, 
0722348490, 0722348488. 
(0066054/NC-180456)

• SC Comat SA Galaţi pune la dispo-
ziţie în vederea închirierii: teren ar-
tificial de fotbal; spaţii închise, stra-
dal; birouri; depozit; spaţii deschise 
–parcări; estacadă cu pod rulant de 
12,5 tone, în condiţii avantajoase 
(pază, iluminat şi acces la utilităţi 
contra cost). Ofertele se primesc la 
sediul societăţii str. Mesteacănului 
nr. 2. Relaţii suplimentare la tel. 
0236464721 int. 129, 0726123027. 
(0066337/NC-183948)

• Cedez afacere pizza, fast -food, 
livrări la domiciliu, vad excelent. 
0755019349. (009103/NC-184360)

• PARCUL DE SOFTWARE Galaţi 
pune la dispoziţie, cu chirie 0, 
spaţii birouri clasă A, exclusiv 
pentru dezvoltare activităţi sof‑
tware. Detalii la sediul din str. 
Portului nr. 23, tel. 0236306180. 
(0075023/NC‑184538)

• Închiriez cabinet stomatolo-
gic sau de medicină de familie. 
0723515777. (001533/NC-183794)

• Închirieri garsoniere, aparta‑
mente, spaţii comerciale, biro‑
uri, hale. (+4)0722.22.00.31/023
6.31.88.04. www.lazaris2003.ro 
(05/09/cs/30/NC‑175529)

• Vând vatră casă com. Smârdan, car-
tierul nou. Tel. 0747835634. (008613/
NC-182875)
• Vând teren intravilan 2300 mp în 
Şendreni, central. Tel. 0744509998. 
(008691/NC-183075)
• Teren 821 +164 alee acces, deschide-
re 14,6 la DN26. 0742433556. (008724/
NC-183154)
• P.f. vând teren intravilan în loc. 
Şendreni, suprafaţă 650 mp, utilităţi, 
zonă excelentă lângă disco Rai. Ocazie, 
preţ 13500 euro. Tel. 0765543866. 
(008740/NC-183225)
• Vând teren sat Costi, 1000 mp, 35000 
lei neg. Tel. 0745853640. (001401/NC-
183360)
• Vând 2000 mp în Tuluceşti, loc con-
strucţie, 13 euro /mp negociabil. 
0724111796. (001520/NC-183684)
• Vând 8000 mp DN26, preţ avantajos. 
Tel. 0742607505. (001524/NC-183743)
• Teren 650 mp Costi, centru, utilităţi, 
acces privat. 0766211156. (008908/NC-
183758)
• 550 mp Fileşti, 250 mil., variante. 
0754396382. (05/09/gc/16/NC-183933)
• 500 mp Smârdan, zona vile, 10 E /
mp. 0766488999. (05/09/gc/16/NC-
183934)
• Vând teren intravilan 382 mp, 
Vânători, 25 E /mp. Tel. 0744178676. 
(008921/NC-183962)
• 4500 mp intravilan la DN26 în loc. 
Şiviţa, cu deschidere de 42 m, la DN, 
intabulat, cadastru. 0740420905. 
(008927/NC-183968)
• 500 mp Vânători, 35 E /mp, varian-
te. 0766488999. (05/09/gc/16/NC-
183969)
• 1200 mp Vânători, 15000, variante. 
0754396382. (05/09/gc/16/NC-183970)
• 500 mp str. Tecuci, toate utilităţile. 
0742502502. (001590/NC-184010)
• Vând teren Barboşi, 1000 mp, 12 
euro /mp. 0746439549. (001586/NC-
184023)
• Vând teren intravilan DN26, toate uti-
lităţile. Tel. 0748848320. (05/09/gc/21/
NC-184024)
• Vând loturi de casă Smârdan. 
Tel. 0748848320. (05/09/gc/21/NC-
184030)
•   Teren 700 mp   după Floricultură, 
zonă bună, utilităţi. 0752841771. 
(008990/NC-184107)
• Teren Fileşti, 530 mp, d =21, 8000 
euro. Tel. 0740063137. (009008/NC-
184118)
• Vând 2000 mp arabil +vie, zona 
Gârboavele, 10 E /mp. 0728495276. 
(001559/NC-184133)
• Vând /schimb teren DN26, Vânători 
cu auto. 0722672666. (001639/NC-
184171)
• Teren + casă 238 mp, str Unirii nr. 42 
Galaţi, preţ 100 E /mp. 0745046910, 
0723660969. (009035/NC-184185)
• Vând 500 sau 1000 mp Arcaşilor, 
toate utilităţile. 0721127515. (009051/
NC-184198)
• Vând sau schimb cu autoturism, te-
ren Vânători. 0721127515. (009051/
NC-184201)

• Vând vatră de casă comuna Braniştea 
sat Vasile Alecsandri. Tel. 0742472826. 
(009050,/NC-184202)
• Vând teren Tuluceşti, cartierul nou, 
900 mp plus 2400 mp, zona Tătarca. 
0744909527. (009067/NC-184233)
• Persoană fizică 200 mp Port, du-
blă deschidere, 250 E /mp neg. Tel. 
0744115926. (001665/NC-184253)
• Vând teren 9500 mp Tuluceşti, zona 
iepurărie, variante auto. 0744909527. 
(001686/NC-184321)
• Urgent vând parcele casă, toate uti-
lităţile, mult sub preţul pieţei, ofertă. 
0740504638. (001693/NC-184329)
• Vând 210 mp zonă centrală cu casă 
deteriorată. Tel. 0236827440. (009093/
NC-184333)
• Vând vatra casă Satu Costi. 
0753.118584 (05/09/mr/11/NC-184413)
• Vând 1000 mp Vânători, stradal, d =26 
m, toate utilităţile. Tel. 0748340862, 
0765140414. (001758/NC-184512)
• Vând teren 500 mp, sat Tătarca, 
15000 lei. Tel. 0727998370. (009144/
NC-184523)
• Vând loc casă 700 mp, com. Schela. 
0727326208. (009200/NC-184600)
• Teren Metro intravilan, 300 mp. 
0753673024. (001791/NC-184606)
• Vând teren 700 mp în Traian, lân-
gă Şendreni, preţ 22000 E neg. 
0741027289, 0760058095. (009210/
NC-184650)
• Vând teren zona IRICAD, preţ 8 E /mp. 
Tel. 0752195901. (0075077/NC-184666)
• Vând teren 500 mp lângă satul nou 
Smârdan, deschidere drum pietruit. 
Tel. 0744564695. (001807/NC-184671)
• Vând teren 1500 -3000 mp Bariera 
Traian, excelent locuinţă rezidenţială. 
Tel. 0744822783. (001808/NC-184672)
• Vând 400 mp, zonă foarte bună. Tel. 
0747155635 sau 0741286166. (001819/
NC-184708)
• Vând 5000 mp Tirighina, deschidere 
32 m, 10 euro /mp. Tel. 0756047275. 
(009223/NC-184724)
• 900 mp deschidere, 20 mil., Braniştea. 
0740781615. (001817/NC-184830)
• Teren la 50 m de Metro, 1500 mp, par-
celabil, deschidere la 2 străzi, variante. 
Tel. 0730610910. (009174/NC-184834)
• Vând 500 mp sau 1000 mp teren, str. 
Arcaşilor, toate utilităţile la stradă. Tel. 
0741065876. (009186/NC-184835)
• Vând teren intravilan în sat Costi, 
500 mp. Tel. 0236448058. (009235/
NC-184858)
• Vând teren 2500 -5000 mp la DN26. 
Tel. 0726589447. (001857/NC-184860)
• Vând vatră casă com. Tudor 
Vladimirescu, 3,5 E /mp, negociabil. 
Tel. 0722417801. (009236/NC-184874)
• Locuri casă 1257 mp Barboşi, 700 mp 
sat Costi. Tel. 0747290487. (009243/
NC-184877)
• Vând teren intravilan zona Bariera 
Traian, 1640 mp. Tel. 0722676679, 
0722694002. (001869/NC-184891)
• Vând teren Vânători la şosea, utilităţi. 
0724169060. (0075097/NC-184953)
• Vând 4875 mp zona Atlas, 2000 mp 
Tuluceşti, intravilan. Tel. 0745883352. 
(0075095/NC-184961)

• Vând 750 mp teren, zona Pieţii 
Centrale, preţ negociabil la vizionare. 
0722.683719 (04/09/td/30/NC-159631)
•  Vânători 550 mp, d‑20 m, drum 
de acces pietruit, gaz, curent. 
0757976725. (0008538/NC-175328)
• Vând loturi casă DN26, 15 E/mp. 
0757613081, 0730907963. (0065780/
NC-179049)
•   Vând   urgent lot casă, sat Costi. 
0742091500. (000543/NC-180675)
• Vând teren 7.000 mp DN 26, Vânători, 
tarlaua 34, lângă Mailoo. Telefon: 
0767870865. (05/09/cs/29/NC-181197)
• Vând microfermă 3 km, Barieră, in-
frastructură existentă. 0766668174. 
(000798/NC-181429)
• Vând teren de casă în Independenţa. 
Tel.0758311799. (000829/NC-181508)
• Arcaşilor nr. 25, drum privat, 500-
1000 mp, utilităţile şi preţul zonei. Tel. 
0236434794, 0728267434. (001069/
NC-182340)
• Vând teren intravilan Vânători, 1100 
mp, d =20 m, toate utilităţile, 145000 
lei neg. Tel. 0723257930. (001136/NC-
182413)
• Teren Micro 17, zonă f. bună. 
0746461593. (008466/NC-182447)
• Teren intravilan 200-900 mp, toate 
utilităţile Micro 13B şi teren extravilan 
5000 mp la sere. 0743621912. (008527/
NC-182592)
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 ZILNIC 800-1700

	 SÂMBĂTĂ	 800-1200

	 DUMINICĂ	 830-1230

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

Important!

Piaþa Imobiliarã

GARSONIERE+1 CAMERA
GARSONIERA	,TIGLINA	1,	A-URI,	ETAJ	1,	BIROU,	
RENOVATA,	SUPERPOZITIE,	SUPERPRET	-	85.000	

LEI	URGENT	!!!	
1	CAMERA,	Centru,	St=40	MP,	ETAJ	2	-	105.000	LEI

2 CAMERE
2	sdec.,	Micro	39b,	etaj	4/4,balcon,	intretinut	-	78.000	lei	

2dec.,	Micro20,	parter,	confort	1,	balcon	mare,	54	mp,	centrala	
proprie,	renovat,	totul	nou	-	160.000	lei	

2	dec.,	I.C.Frimu,		etaj	2/4,	termopane,	1	balcon	–	170.000lei	neg.	
2dec.,Micro	17,langa	Piata	Rusilor,	etaj	1/4,imbunatatit-165.000	lei	
2	dec.,	General,	58	mp,	2	balcoane,	etaj	2/4,	superpret	-	145.000	lei

MANSARDE	LA	PRET	DE	CRIZA	IN	MICRO	20,	CONSTRUCTII	
NOI	DIN	ZIDARIE(stalpi	si	grinzi	din	fier	beton,	pereti	BCA),	

DOTATE	COMPLET,	LA	CHEIE,	52	M.P.	-	123.000	lei	

3 CAMERE
3	sdec.,	Micro19,	etaj3/4,	termopan,	instalatii	noi	-	150.000	lei	
3	dec.,	M.	39,	W-uri,	P/4,	2	balcoane,2	GS	-	155.000	lei	

3	sdec.,	Micro	40,	N-uri,	etaj	1/4,	parchet,	gresie,	faianta	-	105.000	lei

CASE
Vila	noua,	p+1,	la	cheie,	la	D.N.	25,	Sendreni,	S.T.=400	m.p.,	

S.C.=170	m.p.,	D=16	m.l.,	parter:	bucatarie+living+baie,	etaj:	birou,	2	
dormitoare	cu	bai	proprii,	2	terase, SUPERPRET-	67.000		euro		!!!	

Vila	D+P+1,	Central,	str.	Nicolae	Balcescu,	st=213	mp.,	sc=3x85	mp,	
deschidere	la	doua	strazi	-	150.000	euro	discutabil	!!!

TERENURI
SENDRENI,	1000	m.p.,	CARTIERUL	NOU,	SUPERPRET	-	15	E/m.p.	
Sat	Costi,	1000	m.p.,	in	spate	la	fostele	Cosare	–	45.000	lei	
Sat	Costi	la	intrare,	Cartier	nou,	utilitati,	650	mp	-	20	euro/mp.	

OFERTE	INCHIRIERE
HALA COMERCIALA PE STRADA BRAILEI St=220 MP din care 40 mp 

birouri,GS,CT,apa-canal.Pret-1100 euro/luna 

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Auto

Vânzãri
Auto

Cumpãrãri
Terenuri

Vânzãri
Terenuri

Vânzări
Utilaje agricole

• Vând 1000 mp Odaia Manolache. Tel. 
0723588087. (009291/NC-185028)
• TEREN COŞBUC ŞI OLTULUI, TEL 
0755979336. (05/09/cs/04/NC-185031)
• Vând două locuri casă alăturate a 
câte 1500 mp în Tudor Vladimirescu. 
Tel. 0236828650. (009288/NC-185032)
• Vând teren construcţii Metro. 
0336805595, 0771459101. (009269/NC-
185048)
• Vând vatră casă 1000 mp intravilan, 
împrejmuit, vie, utilităţi, 16 E /mp, 
negociabil, Tuluceşti. 0336405322. 
(001905/NC-185057)
• 20000 mp extravilan, sat Costi. 
0236449835, 0743289021. (001906/
NC-185059)
• Vând teren zona Zătun, preţ negocia-
bil. 0744813004. (001911/NC-185068)
• Vând teren 8000 mp drumul vechi 
Galaţi -Brăila. 0745134346. (0075087/
NC-185074)
• Vând vatră casă Odaia Manolache, 
negociabil. Tel. 0740928270. (001938/
NC-185089)
•   Vând  loturi 600 mp teren intravi-
lan, intrare sat Costi. Tel. 0740482834. 
(001936/NC-185091)
• Teren Arcaşilor, S-750 mp, D-18 
m, toate utilităţile, preţ negociabil. 
0745/526231. (05/09/cs/06/NC-185123)
• VAND LOTURI CASA ST 800 MP 7.5 
EURO MP COM SMARDAN SAT MIHAIL 
KOGALNICEANU 12 KM DE GALATI TEL 
0751772071. (SMS/PF/185154)
• Terenuri Murighiol, 0748867345. 
(05/09/cs/05/NC-185165)
• Teren DN26, 16000 mp, deschide-
re DN 110 m. 0746254830. (001115/
NC-182441)
• Loturi casă Fileşti 19 E /mp. Tel. 
0749591526. (001331/NC-183128)
• Vând 4 loturi de casă, suprafa-
ţă 600 mp /lot, intravilan Drum 
Centură. Tel. 0766583584. (009217/
NC-184707)

• Vând teren Arcaşilor, zonă reziden-
ţială, toate utilităţile. 0722579368. 
(001596/NC-184093)

• Ocazie, 800 mp comuna Schela, 
centru, toate utilităţile în curte, 30 
E /mp. 0749424795. (009090/NC-
184324)

• Cumpăr teren intravilan, 
intabulat şi cu schiţă cadas-
trală, în suprafaţă de 350-400 
mp, în zona Metro. Telefon 
0745073917. (000016/NC-
178929)

• Vând hală cărămidă, 250 mp, str. 
Dogăriei, 20.000 euro. 0757613081, 
0730907963. (0065780/NC-179050)
• Vând pizzerie restaurant. 
Tel.0761551660. (0066072/NC-180776)
• VÂND, ÎNCHIRIEZ SPAŢII COMERCIALE 
(200 MP, 160 MP) PRETABIL PENTRU 
BĂNCI, BIROURI - BLOCURI NOI, FALEZĂ 
(LÂNGĂ BCR). Telefon: 0767870865. 
(05/09/cs/29/NC-181220)

• Spaţii stradale pe artere 
principale,Brăilei, Siderurgiştilor, 
Silozului,0744628115 (05/09/td/05/
NC-184640)

• Vând urgent teren DN26, 
Florărie, utilităţi, neg. 0731137056. 
(0075097/NC-184958)

• Vând spaţiu comercial neamenajat, 
suprafaţă 110 mp, cu teren aferent, 
total suprafaţă 240 mp, str. Columb, 
în spatele magazinului Lineliv. Tel. 
0745390176. (000999/NC-182057)
• Vând /închiriez cafe -bar Micro 17. Tel. 
0744300661. (001133/NC-182397)
• Vând hală comuna Vânători. Tel. 
0731313437, 0731313435. (001321/NC-
183116)
•   SC vinde   hală 400 mp pe teren, 
1600 mp în Fileşti. Tel. 0744502732. 
(0066374/NC-183543)
• Vând bar cu sifonărie, vad bun, Micro 
18. Tel. 0722795702. (008852/NC-
183602)
• Vând spaţiu casă şi teren Centru. 
0740832392. (001718/NC-184464)
• Vând imobil Centru, 1300 mp. Tel. 
0744779364. (001774/NC-184547)
• Vând hală metalică, su =1500 mp, sc 
=900 mp în loc. Tecuci. Tel. 0749020374, 
0747048097. (009193/NC-184580)
• Vând hală comuna Lieşti de 600 
mp plus 2400 mp împrejmuiri. Tel. 
0740672030. (001878/NC-184893)
• Spaţiu 46 mp construcţie solidă (Gara 
Fileşti), negociabil, variante auto, te-
ren. 0720962101. (001935/NC-185093)

• Vând spaţiu comercial 60 mp, 
str. Nae Leonard. Tel. 0722579368. 
(001596/NC-184094)

Mica Publicitate

• VW Golf4, full options, climatro-
nic, urgent, preţ neg. 0748231415, 
0768157595. (008801/NC-166133)
• Passat 2006-2007, navigaţie mare, 
xenon, climatronic, jante, pilot, com-
puter, variante. 0763692726. (001113/
NC-179500)
• Audi A4 1.9 TDI, 2006, piele, navi-
gaţie mare, full electric, înmatriculat, 
jante, variante. 0763692726. (001114/
NC-179503)
• Ford Focus 1.6 TDCI, 2006, climă, tem-
pomat, computer, full electric, varian-
te. 0766518339. (001114/NC-179509)
• Mercedes C220, CDI, 2004, 
Avantgarde, piele, navigaţie mare, full 
electric, jante, înmatriculat, vriante. 
0766538120. (001114/NC-179511)
• Vând VW Passat 1,9 TDI, an 2006. 
0763657743. (000885/NC-181628)
• Vând autobasculantă Raba 16t. 
0766255821. (008454/NC-182274)
• Opel Vectra 2.0 DTI, 2005, climă, 
jante, computer, full electric, înmatri-
culată, variante. 0766761481. (001112/
NC-182370)
• Vând Peugeot 206, an 2007, în ga-
ranţie. Tel. 0748349838. (008417/NC-
182814)
• Dacia Papuc 1.9D 4x4, izotermată, 
fabr. dec. 2003. 0745323758. (001221/
NC-182831)
• SC vinde 10 buc., Skoda Fabia, albe, 
1.4, diesel, 2008, 8000 E cu TVA. 
0745652014. (0066486/NC-182904)
• Vând Renault Kangoo, 2004, neg. 
0740472282. (008671/NC-183014)
• Vând auto utilitară Mercedes Sprinter, 
an 1998. 0748829802. (001101/NC-
183143)
• Mercedes Benz 350TD, 1994, 230.000 
km, 4900 E. 0742433556. (008724/NC-
183147)
• 2 xBMW 320 dA, 2007, naviDVD, auto-
matik, piele, PDC, xenon, variante. Tel. 
0744701477. (008822/NC-183817)
• 2x Opel Zafira Cosmo, 2007, naviDVD, 
piele, tavan panoramic, jante, variante. 
Tel. 0744701477. (008922/NC-183818)
• BMW120d, 2006, naviDVD, sport-
paket, xenon, PDC, variante. Tel. 
0744701477. (008922/NC-183819)
• Ford C-Max, diesel, 2006, navi, cli-
matronik, extra full, variante. Tel. 
0744701477. (008922/NC-183820)
• 2x Opel Vectra, 2007, naviDVD, extra 
full, variante, tel. 0744701477. (008922/
NC-183821)
• Opel Astra GTC, 2006, sportpaket, 
variante. Tel. 0744701477. (008922/NC-
183822)
• VW Passat Highline Kombi, 2006, 
diesel, absolut full, variante. Tel. 
0744701477. (008922/NC-183825)
• Mercedes Benz CLK Cabrio, 2006, 
automatik, naviDVD, negru, interi-
or crem, absolut full, variante. Tel. 
0744701477. (008922/NC-183834)
• Opel Combo 1,7 CDTI, 2007, navi, kli-
mă, full electric, variante. 0740540809. 
(008922/NC-183836)
• Vând Logan 1,5, regim taxi cu licenţă 
până în 2013, an fab. 2008, km 85.000. 
Tel. 0754409892. (008934/NC-183838)
• Hyundai Coupe, full, din 2000, 4000 
E neg. 0754396382. (05/09/gc/16/NC-
183928)

• VW Touran 1.9 TDI, model 2007, 
navigaţie, climatronic, tempomat, 
jante, computer, 6 trepte, variante. 
0766538120. (001594/NC-184110)
• Opel Astra 1,7 DTI, 2001, aer, jan-
te, full electric, înmatriculat, 4500 E. 
0763692726. (001594/NC-184125)
• BMW X3, 2006, full, variante. 
0722228375. (009023/NC-184137)
• Peugeot 206, 1,4i, 2003, 4300 E. 
0743026374. (009023/NC-184138)
• Vând Dacia Papuc, 5 locuri, pe ben-
zină, an 1994, preţ neg. 0743838543. 
(009029/NC-184140)
• Vând Dacia Papuc, 2 locuri, GPL, in-
jecţie, ITP 2011, preţ negociabil. Tel. 
0747456617, 0754227549. (009027/NC-
184142)
• Audi A4, 2.0 TDI, an fabr. 2007, 
import Germania, ireproşabil. Tel. 
0745338492. (009025/NC-184145)
• Skoda Octavia 1,9 SDI, 2001, 107.000 
km, 5000 E; Opel Kadet Break 1,7 D, 
1991, 1500 E. Tel. 0743167374. (001616/
NC-184151)
• Logan Laureate, 2005.XII, proprietar. 
0748510470. (009057/NC-184234)
• Vând Dacia, 1996, gaz omologat, do-
tări. 0752348458. (009061/NC-184239)
• Vând ATV marca Linhai, an 2007. Tel. 
0742038346. (001650/NC-184242)
• Vând motoscuter, nou. Tel. 
0755291552. (001654/NC-184246)
• Renault Clio Simbol 1,4i, an 2007, 
în garanţie, km 20.000 reali. Tel. 
0721463372. (001655/NC-184247)
• Opel Astra CDTI, an 2008 +Opel 
Astra, CDTI, 2006, recent aduse. Tel. 
0721463372. (001655/NC-184251)
• Papuc, 1998, tracţiune faţă, 42 mil. 
neg. 0748158469. (001658/NC-184254)
• Solenza, 2004, 51.000 km, carte ser-
vice. 0744108878. (001658/NC-184255)
• Vând Opel Astra, 2005. Tel. 
0722820032. (001668/NC-184270)
• VW Passat, 2000, 5500 E; Honda 
Accord, 1991, 1200 E. 0740697253. 
(009082/NC-184277)
• Audi A2 1.4, 2002, climatronic, full, 
negru, impecabil, 5850. 0724396496. 
(001681/NC-184296)
• VW Passat 1,9 TDI, 2004, 6 trepte, 
climă, jante, înscris recent, 7950 E. 
0751159895. (001680/NC-184297)
• Ford Transit Docha, 6 +1, platfor-
mă, punte dublă, 2004, Ford Transit 
Mixt, 2001. 0751159895. (001680/NC-
184298)
• Daewoo Matiz, 2007, metalizat, 
12.500 lei. 0742030441. (001680/NC-
184300)
• Vând Mazda6, 1,8i, full options, 8700 
E. 0722387376. (001680/NC-184303)
• Ofertă! Seat Cordoba, 2005, 1,9 TDI, 
5950 E, full. 0749526087. (001680/NC-
184305)
• Opel Vectra, 2004, 54.300 km, 6800 E. 
0749567302. (001684/NC-184311)
• Predau leasing VW Passat, 2007, 
Highline, super preţ. 0749828424. 
(0075011/NC-184349)
• Vând Mercedes E220, 2003, super 
preţ, variante +/-. Tel. 0766688117. 
(009094/NC-184351)
• Vând Hyundai Accent, 2007, preţ 
5750 E. Tel. 0740481538. (009104/NC-
184368)
• Vând Skoda Octavia Tour 1,9 diesel, 
an 2006, multiple dotări, climatronic, 
ESP, 4 airbaguri, geamuri electrice, 
55000 km. Tel. 0745122933. (009101/
NC-184370)
• Vând Opel Zafira 2.0 DTI, an fabri-
caţie 2002, 7 locuri şi alte opţiuni, 
7500 E neg. 0740610448. (009100/NC-
184372)

• Vând Opel Astra Caravan, 2002, stare 
impecabilă. Tel. 0733995484. (009114/
NC-184400)
• Skoda Octavia2, Berlină, 1,9 TDI, 
Elegance, carte service, proprietar, 
impecabilă. Tel. 0742160240. (001726/
NC-184556)
• BMW520i, benzină, 1999, Euro3, 
197.000 km, dublu climatronic, cutie 
automată, comenzi volan, full electric, 
închidere centralizată, ABS. Accept 
variante, neg. 0745469158. (001736/
NC-184559)
• Cedez leasing Iveco Belly 7,5 t, 5000 E 
sau variante autoturism. 0743024450, 
0763693971. (0075019/NC-184563)
• Opel Vectra, 2001, ABS, climatronic, 
jante aliaj, Euro4, RAR 2011, 5150 E 
neg. 0723302914. (009160/NC-184567)
• Opel Agila, 2 buc., 2001, ABS, full elec-
tric, taxe la zi, înmatriculate, 2850 E 
neg. 0746168183. (009150/NC-184569)
• Societate comercială vinde, pe data 
de 25.05.2009, un autoturism Dacia, 
cu 5 locuri şi benă. Relaţii la telefon 
0236411048. (0075064/NC-184570)
• Break, 1996, ITP, 2011.05, 3300 lei. 
0742563740. (001761/NC-184571)
• Vând convenabil Opel Corsa, alb, 
2 uşi. Tel. 0723170143. (001757/NC-
184572)
• Logan, 2008, Ambitions, proprietar, 
4.800 neg. 0746010086. (001769/NC-
184574)
• Renault Clio, 2004, full, 3700 euro. 
0740892059. (001769/NC-184575)
• Dacia 1307, benzină, 14.000 km. Tel. 
0745314758. (001765/NC-184576)
• Vând Kia Carnival, anul 2000, diesel, 
piele, full options, preţ 2500 E. Tel. 
0747654936. (001770/NC-184577)
• Logan Ambiance 1,4, rulat taxi, GPL 
omologat. Tel. 0743045768. (001771/
NC-184578)
• Vând Mercedes 311 CDI (furgon) PAS, 
lung, 0 km, full sistem, 3,5 t +1,5 t, 
27.000 E. Tel. 0769776601, 0752771340. 
(001773/NC-184581)
• Skoda Superb 1,9, 130 CP, 47.000 km, 
an fabr. 2004, unic proprietar. Tel. 
0236426211. (001781/NC-184585)
• Volkswagen Golf 2006, euro 4, full 
options, 7350 euro, 0747870424. 
(05/09/cs/28/NC-184615)
• Opel Astra 2006, full options, 7350 
euro, 0747870424. (05/09/cs/28/NC-
184619)
• Opel Astra 2002, unic proprietar, 
5150 euro, 0747870424. (05/09/cs/28/
NC-184623)
• Cedez contract leasing Land 
Rover Free Leander 2, 2007. Telefon 
0744637790. (05/09/cs/50/NC-184655)
• Vând Ford Focus, 2002, motorină, 
înmariculat. 0757244597. (001801/NC-
184657)
• Vând Logan, 2005, roşu, bine întreţi-
nut. 0743155177. (001801/NC-184658)
• Vând Opel Zafira pentru piese şi acte, 
2000 E. 0751086895. (0075075/NC-
184659)
• Vând Opel Astra Caravan, 2004, full 
options. Tel. 0740757435. (009205/NC-
184660)
• Vând Peugeot405 GRDT, an 1994. Tel. 
0724457403. (009207/NC-184661)
• Vând Dacia Papuc, 2 locuri, GPL, ben-
zină, ITP 2010, preţ negociabil. Tel. 
0754274168, 0722993553. (009216/
NC-184685)
• Opel Astra Caravan 1,9 CDTI, iu-
lie 2005, înmatriculat, full, naviga-
ţie România, 8300 euro negociabil. 
0763958013. (001816/NC-184688)

• Vând ATV Linhai 4x4, 100 km parcurşi. 
Tel. 0744629997. (009218/NC-184699)
• Vând Logan, 2006, garaj, ireproşabil. 
Tel. 0740757435. (009205/NC-184719)
• Opel Astra, 2001-2004, full, preţ 
4350-4999 euro. 0748883774. (009310/
NC-184999)
• Vând Solenza; motor barcă şi barcă. 
0746790281, 0744786288. (001944/
NC-185001)
• Renault Twingo 1,2, 2001, AC, pie-
le, servo total, proprietar, 4300 E. 
0744398700. (009280/NC-185009)
• Motocicletă Honda Pantheon, 150 
cmc, înmatriculată, 800 E. 0744398700. 
(009280/NC-185010)
• Vând urgent, VW LT 35, din 2002 şi 
2004 şi Mercedes Sprinter, din 2001. 
Rel. tel. 0745301196. (009299/NC-
185011)
• VW Passat, an 2000, motor 1,9 TDI, 
climatronic, 4900 euro. 0741037420. 
(001903/NC-185012)
• Opel Astra, 2005, 1,7 DTI, 8500 E. Tel. 
0747502167. (001897/NC-185013)
• Citroen C3, 2006; Opel Meriva, 2004, 
diesel, urgent. 0744528066. (001907/
NC-185014)
• Matiz, 2003, argintiu, 60 milioane, 
urgent. 0741037420. (001903/NC-
185023)
• Renault Megane Break 1,9, diesel, 
2001. Tel. 0756307604. (001940/NC-
185030)
• Renault Megane 1,9 DCI, 2002, unic 
proprietar, albastru metalizat, 5000 E. 
0722314941. (001859/NC-185033)
• SC vinde BMW X3, 3,0D, 2007, 42000 
km reali, gri metalizat, echipat full 
+pachete sport +anvelope iarnă, im-
pecabil, 30500 euro cu TVA negocia-
bil, unic proprietar. Tel. 0744618651. 
(001871/NC-185038)
• Vând Golf3, anul 1993, adus în ţară 
în noiembrie 2008, înscris în România, 
benzină, stare şi aspect bun, 4 uşi, 
preţ 2700 euro neg. Tel. 0740865221. 
(001876/NC-185041)
• Vând Dacia, 2004, injecţie, 2000 euro, 
neg. 0752595748. (001892/NC-185045)
• VAND DACIA 1310, AN FABRICATIE 
1992, STARE BUNA, 2700 RON. TEL. NR. 
0749240914. (SMS/PF/185183)
• Vând urgent Touareg, 2008, full 
sau cedez leasing. 0745672794. 
(008743/NC-183239)
• Vând, urgent, BMW 525D, an 
2003, gri metal, full options, model 
Exclusive Edition. Tel. 0766583584. 
(009217/NC-184698)
• Opel Astra Clasic, 1600 cmc, 
Sedan, 2007, 31.000 km, garanţie, 
revizie, unic proprietar, impecabil, 
negociabil. 0749106622. (0075039/
NC-185003)
• Vând microbuz Mercedes Sprinter 
316, licenţă traseu, AC, preţ foar-
te avantajos. Tel. 0743409057. 
(0075041/NC-185008)

• Vând Cielo Executive, an de fa-
bricaţie 2000, 90.000 km, la bord. 
Tel. 0723627760, zilnic, între orele 
17,00-19,00. (001908/NC-185027)

• Cumpăr Dacii, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, avariate pentru 
dezmembrat. 477682, 0744108878. 
(000516/NC-61707)
• Cumpăr autoturisme, plata imediat. 
0742757503, 0336410898. (008262/
NC-148079)
• Cumpăr Dacia Nova, Supernova, 
Solenza, Logan defecte, accidentate, 
pentru dezmembrări. 0728656308. 
(008336/NC-181918)
• Cumpăr Dacia Logan avariată pentru 
dezmembrat. 0745604097. (001240/
NC-182932)
• Cumpăr Dacia ´90-2002. 0745181431, 
0761326316. (001595/NC-184186)
• Cumpăr autoturisme româneşti după 
2000, asigur radiere. 0744858935, 
0763645308. (009021/NC-184190)
• Cumpăr Dacii pentru dezmembrări. 
0744169084, 0236453963. (001623/
NC-184194)
• Cumpăr Dacia Papuc, 5 locuri, ben-
zină, ofer preţ maxim. 0748158469. 
(001658/NC-184264)
• Logan, Renault, Opel, Golf, plata 
imediat. 0722291062. (009112/NC-
184401)
• Cumpăr Dacia Break, 1995, 2004, 
urgent. 0742563740. (001760/NC-
184618)
• Cumpăr auro româneşti sau străine, 
plata imediat. 0756093505. (009301/
NC-185112)

• Vând prese de balotat JD, re-
morci cisternă, bazine. 0742780573. 
(000353/NC-179875)
• Vând tractor U650, plug şi remor-
că. Tel. 0762401059. (000683/NC-
181160)
• Vând tractor U650 +plug. Tel. 
0748216381. (001839/NC-184730)
• Vând tractor VR445, cu plug de vie. 
0751807890. (009230/NC-185118)
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Cartela Vodafone    4 euro  21 RON

Cartela Vodafone    6 euro  32 RON

Cartela Vodafone  10 euro  50 RON

B.E.J. COŢAC DĂNUŢ CARMEN 
scoate la vânzare imobilul situat în Galaţi, cartier Piaţa 

Centrală, str.Traian nr.34, bloc 40 apartamente, sc.4, 
etj.3, ap.38, judeţ Galaţi în ziua de 02.06.2009, ora 11,oo, 
la sediul B.E.J. COŢAC DĂNUŢ CARMEN situat în Galaţi, 

Ţiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.43, Bloc E9, sc.1, 
ap.4, Judeţ Galaţi.

Preţul de pornire este de 228.750 lei. Dacă nu se obţine 
preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen, bunul va 
fi vândut la cel mai bun preţ oferit.
Persoanele interesate au obligaţia de a depune 10% 
cauţiune din valoarea bunului.

Primăria municipiului Galaţi 
aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice că începând cu data 

de 25.05.2009 pe o perioadă de 15 zile calendaristice, în funcţie de 
condiţiile meteorologice, se va efectua acţiunea de combatere a 

insectelor vectoare  (ţânţari, muşte, gândaci, fluturi, căpuşe, 
purici etc.) pe  raza municipiului.

În acest sens se vor dispersa pe întreg teritoriul municipiului substanţe 
insecticide care pot pune în pericol coloniile de albine, produsele 
alimentare depozitate în spaţiu deschis, animalele sau păsările care 
se hrănesc în spaţiu deschis precum şi  alte categorii de vieţuitoare. 
Primăria Galaţi sau prestatorul care execută acţiunea de dezinsecţie 
nu sunt responsabili pentru eventualele prejudicii cauzate celor care 
nu respectă măsurile stipulate în Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 
536/1997 privind aprobarea Normelor de igienă şi recomandările 
privind modul de viaţă al populaţiei.

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae

• Filmări video, DVD, muzică nunţi (DJ), 
fotografii. 0744533119, www.nentory.
ro. (000508/NC-437)
• Decoraţiuni baloane cu heliu, huse 
scaune. 0744533119, www.nentory.ro 
(000508/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)
• Amenajări spaţii comerciale, bal-
coane, apartamente, zugrăveli, ta-
vane casetate, pereţi rigips, gresie. 
0742111307. (0066225/NC-3330)
• Decupaje, demolări pereţi, +trans-
port moloz, programări. 0742111307. 
(0066225/NC-80118)
• Cameraman cu experienţă, absol-
vent facultate regie-film, filmez nunţi. 
0723239187. (0066107/NC-85129)
• Rate!!! Tâmplărie aluminiu, PVC, ca-
litate. 312151, 0722437530. (05/09/
bc/18/NC-88684)
•  REPARAŢII FRIGIDERE, COMBINE 
FRIGORIFICE, congelatoare, lăzi 
şi vitrine frigorifice  DOMICILIUL 
CLIENTULUI, GARANŢIE  ÎNCARC 
AER CONDIŢIONAT  AUTO ŞI CASNIC. 
0740167887, 0720256788, RDS 
0770764732. (0066010/NC-112909)
• Electrician autorizat la dispoziţia 
dumneavoastră. 0751165981. (008068/
NC-137820)
• Echipă cu experienţă (antialcoolici) 
execută zugrăveli, rigips, faianţări, 
şape, tencuieli,izolaţii polistiren,inst. 
sanitare, apartamente, case la cheie. 
0740536715. (001504/NC-158992)
• Filmări HD, fotografii, persoană au-
torizată. 0745973995. (004220/NC-
169217)
• Parchetar autorizat montez, raşche-
tez parchet clasic, maşini profesio-
nale, garanţie. 0752973208. (008910/
NC-169391)
•  Filmări -fotografii  nunţi, botezuri. 
Experienţă şi calitate. 0744554184. 
(007126/NC-170243)
• Demolări, decupaje ziduri, găuri 
hote, decopertat gresie. 0756780318. 
(008210/NC-178163)
• Execut puţuri forate şi denisipări. 
0723730361, 0742196408. (007336/
NC-178800)
• SC execută tâmplărie din aluminiu şi 
PVC, rulouri exterioare, preţuri avan-
tajoase. 0751036762. (0066119/NC-
179848)
• Termopane aluminiu, PVC (5 camere), 
preţuri minime, gratuit plase insecte. 
0236417280, 0744421650. (0066061/
NC-180512)
• Montăm, raşchetăm, recondiţionăm 
parchet clasic, maşini profesionale as-
piraţie Italia. 0744694623, 0771498928. 
(007908/NC-180534)
• Hidroizolaţii termosudabile, calitate, 
garanţie. Tel.0728053464. (0066014/
NC-180649)
• Muzică nunţi, formaţie +DJ. 
0746254831, 0236433117. (008044/NC-
180869)
• Transport marfă, 1 leu/km. 
0745900592. (000695/NC-181126)
• Întocmesc evidenţe contabile SC şi 
PFA-uri. Tel.0744388741. (008151/NC-
181211)
• Executăm placări polistiren şi 
amenajări interioare şi exterioare. 
Tel.0743386812. (008199/NC-181397)
• Zugrăviţă zugrăvesc repede. 
0746939554. (008212/NC-181418)
•  Filmări video, clip nuntă, fotogra-
fii. Telefon 0745699337. (008228/NC-
181524)
• Execut fântâni forate la 65 m. Tel. 
0743695927, 0763020760. (000906/
NC-181752)
• Parchetar raşchetez, montez, lăcu-
iesc, scule profesionale. 0745636418. 
(000966/NC-181857)
• Execut puţuri forate şi denisipări. 
0747847652, 0721237043. (008340/
NC-181892)

• REPARAŢII  FRIGIDERE, 
CONGELATOARE, MAŞINI 

SPĂLAT AUTOMATE, 
DOMICILIUL CLIENTULUI, 

GARANŢIE. 496406, 
0722421075, 0741984870. 

(005058/NC-391)

Prestãri
Servicii

• S.C. CONFORT SA GALAŢI livreaza la 
comanda pentru persoanele juridi-
ce/fizice la cele mai atractive preturi 
urmatoarele produse si servicii: 1. 
Prefabricate din beton sau beton ar-
mat: borduri mici/mari; distantieri din 
beton; tuburi pentru canalizare; stalpi 
gard; placi gard; boltari; plansee; 
stalpi; grinzi; dale; orice alt tip de pre-
fabricate. 2. Confectii metalice: ferme; 
grinzi; stalpi; plase sudate; rezervoa-
re; cofraje metalice; grilaje/garduri; 
orice alt tip de confectii metalice. 3. 
Confectii din lemn: usi; ferestre; pazii; 
scandura faltuita; scandura geluita; 
pervazuri; baghete; panouri lemn, 
tego, OSB; sipci; coltare; dreptare; du-
lapuri; comode; sicrie; orice alt tip de 
confectii lemn. 4. Betoane si mortare: 
toate tipurile de betoane si mortare. 
5. Fasonare si montare otel beton, 6. 
Inchirieri de utilaje pentru constructii 
si terasiere, 7. Prelevari probe, ana-
lize, certificari pentru toate lucrarile 
de constructii prin Laborator atestat 
grad II, 8. Agregate de balastiera si 
concasate (balast, nisip, pietris, criblu-
ra, refuz de ciur, etc.), 9. Monumente 
funerare, 10. Case pe structura din 
lemn. Toate produsele/serviciile sunt 
garantate in conformitate cu standar-
dele de calitate ISO. Asiguram trans-
portul produselor la cererea benefici-
arului. Asiguram reduceri de preturi in 
functie de cantitatile solicitate. Relatii 
la sediul S.C. CONFORT S.A, strada 
Episcop Melchisedec Stefanescu nr. 
22, telefon 0236 415 302/0236 411 260. 
(05/09/ext/52m/NC-183952)
• Executăm lucrări de amenajări inte-
rioare (zugrăveli, gresie, faianţă, rigips 
etc), la preţuri minime. 0745033361. 
(001634/NC-184169)
• Executăm izolaţii, amenajări interioa-
re, fierărie, dulgherie, zidărie, tencu-
ieli, şape, echipă serioasă, sub preţul 
pieţei. Tel. 0740401765, 0754208221. 
(009034/NC-184187)
•  Reparaţii frigidere, congelatoare,  
maşini spălat automate, domiciliu, 
garanţie. 0741523857, 0236334137. 
(009055/NC-184224)
• Execut puţuri forate 60 metri. Tel. 
0747684459. (001653/NC-184248)
• Vrei să-ţi amenajezi casa ieftin şi 
rapid?. Tel. 0746498675. (009096/NC-
184341)
• Transport persoane Roma, joi, 
21.05.2009, preţ convenabil. Tel. 
0743881048. (001704/NC-184374)
• Jaluzele, rulouri exterioare, consul-
tanţă gratuit, montaj profesional. 
0236436785, 0722248732, 0741793039. 
(0075052/NC-184444)
• Execut instalaţii sanitare, încălzi-
re, canalizări la blocuri, case, vile şi 
apartamente, preţuri avantajoase. 
0742758063. (001721/NC-184468)
• Execut amenajări interioare, toa-
tă gama, faianţă, zugrăveli, rigips. 
0742566663, 0761766059. (001730/
NC-184475)
• Amenajări interioare, exterioare, 
zugrăveli, gresie, faianţă, izolaţii, ten-
cuieli, ieftin, calitativ. 0748168842. 
(001737/NC-184482)
• Renovez case la cel mai mic preţ. 
0741911397. (001745/NC-184484)
• Hidroizolaţii termosudabile, calitate, 
garanţie. Tel. 0728053464. (0075014/
NC-184485)
• Echipă profesionişti execută faianţă, 
glet, zugrăveli, hidroizolaţii, fundaţii, 
tencuieli, finisaje, rigips, zidării, preţ 
acceptabil. 0749575094. (009127/NC-
184489)
• Societate autorizată întocmeşte 
bilanţ, evidenţă contabilă, declara-
ţii, consultanţă fiscală. 0236435970, 
0741074470, 0724594167. (0075016/
NC-184498)
• Montăm centrale termice, cazane, 
sanitare. 0722294373. (0075063/NC-
184513)
• Gresie, faianţă, cele mai mici preţuri. 
Tel. 0727998370. (009144/NC-184522)
• Firmă de construcţii execută demo-
lări, construcţii, zugrăveli ext., placări 
polistiren ext., int., rigips, gresie, fa-
ianţă,  rapid şi ieftin. 0758523168. 
(009165/NC-184545)
• Transport persoane aeroport, 230 lei. 
Tel. 0749313141. (009178/NC-184549)
•  Sudor  execut lucrări confecţii meta-
lice, fier forjat, grilaje, garduri etc, cali-
tate garantată, rapiditate. 0751507912. 
(001796/NC-184635)
•  Evidenţă contabilă, rezonabil. Tel. 
0751086895. (0075075/NC-184642)
• Aducem balast, nisip, cărăm moloz 
cu autobasculantă 4 t. Tel. 0741244144. 
(009206/NC-184643)
• SC execută lucrări de amenajări int., 
hidroizolaţii ext. Relaţii 0743439156. 
(001805/NC-184664)

• Tinichigiu învelesc case, repar. 
0742193681. (009221/NC-184717)
• Superofertă termoizolaţie şi ame-
najări interioare. Relaţii 0767817948. 
(001838/NC-184723)
• Repar, vând, montez aer condiţionat 
în 24 ore. 0744105096, 0766105096. 
(0075031/NC-184846)
• Repar televizoare color, rapid, ga-
ranţie. 0746983030, 0766327431, 
0236320318. (0075031/NC-184847)
• Executăm interioare, exterioare, 
faianţă, gresie, parchet, placări exte-
rioare polistiren, instalaţiei sanitare. 
0757815274, 0754911381. (001849/NC-
184848)
• SC execută amenajări interioare şi 
exterioare, case la cheie. 0749472182. 
(001862/NC-184887)
• SC execută construcţii civile şi in-
dustriale, lucrări de zidărie, amena-
jări interioare şi exterioare. Relaţii tel. 
0336802543, 0769799031. (001943/
NC-184943)
• Faianţă, gresie, parchet, lambriu, 
rapid şi de calitate. 0727814259. 
(0075094/NC-184944)
• SC execută vile, case, mansarde la 
roşu şi cheie, fundaţii. 0742536074, 
0769903727. (009308/NC-184947)
• Hidroizolaţii, termosisteme, polisti-
ren şi reparaţii construcţii. 0741742826, 
0336113347. (0075096/NC-184960)
• SC execută amenajări interioare, 
tâmplărie PVC şi aluminiu, pereţi cor-
tină, termoizolaţii exterioare cu alpi-
nişti. Tel. 0733449100, 0733449101. 
(009274/NC-184969)
• SC execută amenajări interioare, 
hidroizolaţii, termoizolaţii, pavele, 
construcţii case, amenajări aparta-
mente pornind de la 2000 lei, oferim 
garanţie, seriozitate şi întreţinere. Tel. 
0758304979 sau 0745245584. (009278/
NC-184977)
• Executăm fundaţii, zidării, acoperi-
şuri, finisaje, rigips, gresie, faianţă, pla-
cări polistiren, orice tip construcţii. Tel. 
0763663726, 0762689843. (001953/
NC-185103)
• Societate autorizată asigură re-
verificare metrologică apome-
tre, 20,00 lei /apometru pentru 
pensionari tariful este de 19,00 
lei /apometru. Relaţii la magazi-
nul Climaserv, Micro 21, bloc D9 
parter, lângă Agenţia Loto. Tel. 
0236473026, 0741203377. (05/09/
bc/15/NC-44922)
• SC EXECUTĂ AMENAJĂRI 
INTERIOARE, LOCUINŢE ŞI SPAŢII 
COMERCIALE (GRESIE, FAIANŢĂ, 
RIGIPS, GLET, ŞI VAR, PLACĂRI CU 
POLISTIREN, INSTALAŢII ELECTRICE 
ŞI SANITARE). GARANTĂM EXECUŢIA 
LUCRĂRII. TEL 0723-014951, 0742-
193596 (0208GC18/NC-168367)
• Filmări, fotografii, muzică, 
aranjamente săli, www.drs.ro. 
0722424502, 0742297079. (007766/
NC-180102)
• SC Katy SRL execută hidroi-
zolaţii, experienţă, seriozitate. 
0722577327. (0066277/NC-182095)
• Echipă cu experienţă executăm 
convenabil rigips, zugrăveli, faian-
ţă, şape, tencuieli, izolaţii etc, ofe-
rim garanţia lucrării. 0748300523. 
(0075099/NC-184959)

• Reparaţii maşini spălat, frigidere, 
domiciliu, garanţie. 0769123315, 
0770508663. (000449/NC-161483)

• Închiriez schelă metalică, 100 mp, 
9 milioane/ lună. Tel.0742757326. 
(000577/NC-180755)

• Executăm termoizolaţii. Tel. 
0732640835. (0066190/NC-182583)

• SC produce tâmplărie PVC şi 
AL, rulouri exterioare şi uşi garaj. 
Garanţie 25 ani. Preţuri producă-
tor. 0758041100. (5/09/cs/25/NC-
183876)

• Tencuieli, zugrăveli, rigips, izolaţii, 
lambriuri, negociabil. 0746294427. 
(009135/NC-184494)

• SC execută lucrări de curăţenie în 
subsol. 0749182896. (001783/NC-
184592)

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

•  EXPERT CONTABIL, ofer 
servicii de evidenţă contabilă 
completă, reglare fişă plătitor 
-Finanţe, resurse umane, în-
tocmire declaraţie INTRASTAT,  
vertificare bilanţuri etc. 
Tel.0756999167, 0732206203. 
(0066392/NC-180882)

• SC execută termoizolaţii 
polistiren, amenajări interi-
oare, finisaj la cele mai bune 
preţuri,oferim garanţia lucrării. 
Tel. 0749080334. (009287/NC-
185035)

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

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

• ÎNFIINŢĂRI SOCIETĂŢI, mo-
dificări statute, recodificări 
CAEN. 0336802397, 0744124925. 
(0066388/NC-170133)

• Gratuit programe factură NIR 
şi consultanţă organizare con-
tabilitate fără întocmire NIR. 
Tel. 0744766897, 0236470107. 
(0066394/NC-184843)

Propuneri de
Afaceri

Meditaþii

Pierderi

Vânzãri
Electronice

Citaţii

• OFERTĂ: maşini de spălat -299, fri-
gidere -350, televizoare -199, video-
recorder -150, divx -120, maşini cusut 
-250, microunde -140, imprimante 
-120, aspiratoare -90, LCD 82 -1199, 
plasmă 107 -1999. Tel. 0745353977 
(05/09/mr/04/NC-180355)
• Vând vitrine frig. orizontale, preţ neg. 
0740472282. (008671/NC-183008)

• Neosoft vinde din stoc calcu-
latoare, imprimante, tehnică 
de calcul, încărcări cartuşe şi 
service IT. Telefon 0236410014. 
(05/09/cs/07/NC-167515)

• VAND AP 2 CAM DEC SID VEST ET 2 
IMBUNATATIT 65 MP BAL PRET 170.000 
LEI. TEL 0751772071. (SMS/PF/185173)

• Ofer împrumuturi credite, persoane 
fizice, societăţi. 0757928687. (05/09/
BC/16/NC-132510)
• Cedez afacere la cheie, stoc marfă 
preţ achiziţie (sau numai contractul 
de închiriere) funcţionează de 3 ani, 
vânzări şi montaj uşi metalice şi de in-
terior, vad excelent. Tel. 0756 039982 
(04/09/mr/19/NC-178658)
• Vând afacere restaurant -bar în func-
ţiune cu nunţi contractate pe 2009. 
Tel. 0734766889. (001379/NC-183274)
• Brăila importator direct distribuim 
gablonţuri şi lucruri de cadou. Tel. 
0721218285, 0788601196. (001460/NC-
183506)
• Vând service auto dotat complet sau 
caut asociat. Tel. 0744325696. (008987/
NC-184111)
• Vând patiserie fornetti, supervad 
comercial. 0728284176. (0075011/NC-
184446)
• Caut asociat afacere bar. Tel. 
0754526023. (009118/NC-184457)
• Vând contract franciză fast -food. 
0747221493, 0746037420. (009232/NC-
184849)
• Vând afacere tip fornetti, vad bun, 
condiţii avantajoase. Tel. 0744372648. 
(009311/NC-185099)
• Cedez afacere pizza, fast -food, 
livrări la domiciliu, vad excelent. 
0755019349. (009103/NC-184359)
• Vând urgent coafor în funcţiu-
ne, spaţiu propriu. 0745672794. 
(001748/NC-184517)

• Vând fermă 15.000 mp, 2 ha-
lex600 mp, deschidere 250 m, 
la DN25, împrejmuită, 3 baterii 
găini ouă, capacitate 10.000 
capete, Micro FNC, moară grâu, 
capacitate 250 kg/h, utilităţi, 
apă, 380 V/220 V, gaz în apro-
piere, căi acces, atelier mecanic 
mobil, gheretă pază, buncăr 
furaj 10 tone, bandă evacuare 
dejecţii etc., preţ 70 E/mp ne-
gociabil. Telefon 0745004552. 
(000606/NC-180873)

• SC Transurb SA, cu sediul în Galaţi, 
str. Basarabiei nr. 4, în calitate de recla-
mant, cheamă pe pârâta SC Dralecom 
SRL, cu sediul în Galaţi, str. Călăraşi 
nr. 9, la Judecătoria Galaţi, la data de 
17.06.2009, în dosar nr. 1560/233/2009. 
(5/09/ext./73m/NC-185115)
• C.I.Bontea Daniela anunţă deschide-
rea procedurii falimentului Lusgriax 
SRL -dosar 1836/121/2009 -termen 
declaraţie creanţă 22.05.2009 şi ter-
men adunare creditori 9.09.2009, 
Construcţii şi Reparaţii SA -dosar 
2243/121/2009, termen declaraţie cre-
anţă 25.06.2009 şi termen de aduna-
re creditori 15.09.2009, Guler Import 
Export SRL - dosar 2183/121/2009, 
termen declaraţie creanţă 6.07.2009 
şi adunare creditori 8.09.2009, Vimax 
Almona SRL - dosar 2080/121/2009, 
termen declaraţie creanţă 5.06.2009 şi 
termen adunare creditori 23.07.2009. 
(0075059/NC-185117)

• Română, engleză, franceză, itali-
ană, spaniolă, meditaţii, traduceri. 
0757882135. (009066/NC-184256)
• Română şi franceză orice nivel. 
Telefon 0236469164. (001845/NC-
185122)

• Profesor meditez matematică 
V-XII. Telefon 0758393358. (001756/
NC-184620)

• Pierdut bilanţ contabil, 2007, SC 
Compitserv SRL. (0075086/NC-
185050)
• Pierdut legitimaţie serviciu pe nu-
mele Carp Gheorghe, număr matri-
col 3709, eliberată de SC ICMRSG SA, 
Galaţi. Se declară nulă. (0075093/NC-
185052)
• Pierdut legitimaţie ArcelorMittal 
cu nr. marcă 97726. Se declară nulă. 
(0075045/NC-185055)
• SC Hrismaran SRL Ro-13113907 declar 
pierdut certificat de plată în scopuri 
de TVA. Se declară nul. (0075032/NC-
185058)
• Pierdut certificat de înregistrare SC 
Nebilus SRL. Se declară nul. (0075037/
NC-185061)

• Profesionişti executăm mobilier la 
comandă, gratuit măsurători, trans-
port montaj. 0741254225. (008384/
NC-182080)
• Executăm la cele mai mici preţuri 
construcţii case. 

Tel. 0763836108. (001047/NC-182189)
• Evidenţă contabilă completă, bilanţ, 
viză bilanţ. 0762693042. (0066228/NC-
182308)
• Livrez la domiciliu  pământ, ni-
sip, balast  , capacitate 30 tone. Tel. 
0745351009. (0066280/NC-182326)
• Filmări video -DVD, fotografii, muzică 
DJ. 0744657441. (001107/NC-182395)
• Producem şi montăm pavele cu-
lori deosebite, posibilitate stoc. 
0760179337. (008536/NC-182603)
• Executăm la cele mai mici preţuri 
construcţii case, placări rigips, zugră-
veli, placări polistiren. Tel. 0743473697. 
(001260/NC-182846)
• Construim case pe structură lemn, 
mansarde, terase, foişoare, garduri, 
mobilier curţi. 0744395480. (001264/
NC-182851)
• Execut puţuri forate. Tel. 0740737139. 
(008693/NC-183074)
• Superofertă transport aeroport 240 
lei, Opel. 0742782092. (008684/NC-
183080)
• Efectuez curse Galaţi -Băneasa 
-Otopeni, siguranţă maximă. Tel. 
0788496143. (008657/NC-183098)
• Amenajări interioare, gresie, fa-
ianţă, rigips, parchet, termoizolaţii 
exterioare, seriozitate maximă. Tel. 
0743136004, 0788496143. (008657/
NC-183099)
• Zidar, zugrav, izolaţii ext., int., insta-
laţii sanitare. 0743376764. (001360/
NC-183209)
• SC execută lucrări construcţii, insta-
laţii sanitare. 0720330997. (0066319/
NC-183254)
• Execut termosisteme, maxim etaj 4. 
Tel. 0755384494. (001422/NC-183427)
• Executăm case, vile, izolaţii, zidării, 
tencuieli, gresie, faianţă, experienţă 
şi seriozitate maximă Spania, preţuri 
de criză. Tel. 0751699005. (008810/NC-
183492)
• Execut grătare de curte. 

Tel. 0766848376. (001455/NC-183497)
• Transport balast, nisip cu Rabe 16 to. 
Tel. 0742776334. (001464/NC-183699)
• Închiriez buldoexcavatoare JCB, cupe 
multifuncţionale. Tel. 0742776334. 
(001464/NC-183700)
•  RAPID ŞI AVANTAJOS, izolaţii cu 
polistiren de la  50 lei, amenajări in-
terioare. 0740019962, 0770648583. 
(008873/NC-183723)
• Societate executăm placări cu polis-
tiren, amenajări interioare moderne. 
Tel. 0744518330. (008900/NC-183754)
•   Curse aeroport   cu VW Passat 2008, 
250 lei. Tel. 0762003848. (001532/NC-
183795)
•  Reparaţii aer condiţionat auto, 
maşini spălat automate, frigi-
dere, congelatoare, str. Arcaşilor. 
0741523857, 0236334137. (008857/NC-
183932)
•  Filmări foto  digitale nunţi, bote-
zuri şi alte evenimente, preţ atrăgător. 
0741716325. (008797/NC-183936)
• Cabinet de contabilitate pentru evi-
denţe contabile, declaraţii bilanţuri, 
preţuri avantajoase. Tel. 0766636094, 
0744661598. (008792/NC-183937)
• Montez centrale, instalaţii sanitare, 
reparaţii. 0742427125. (008881/NC-
183942)
• Compactez teren cu cilindru vi-
brocompactor performant de 10 t. 
0740420905. (008927/NC-183967)
• Montez instalaţii sanitare, calorifere, 
maşini spălat, garanţie. 0722718664, 
0741406164. (001570/NC-184013)
• Montaj uşi, ferestre, lambriu lemn, 
PVC, seriozitate. 0745534764. (001600/
NC-184091)
• SC Europe Jobs SRL execută lucrări 
de construcţii, amenajări interioare, 
exterioare şi termoizolaţii. 0748115122. 
(008992/NC-184104)
• Executăm gleturi, zugrăveli, rigips, 
suntem muncitoare. 0749992714. 
(008991/NC-184106)
• Construim case, vile, balcoane, 
mansarde, amenajări etc, la cheie. 
0758293166. (008993/NC-184112)
• Meseriaş particular execut zugră-
veli, tencuieli, ieftin, imediat. Tel. 
0732245884. (008998/NC-184114)
• Ieftin gresie, faianţă, rigips. Tel. 
0757662832, 0769796840. (009005/
NC-184120)
• Soţ, soţie zugravi lucrăm repe-
de, frumos, lucrăm şi în deplasare. 
0236324741, 0753535728. (009019/
NC-184129)
• Executăm case, izolaţii, zidării, ten-
cuieli, izolaţii polistiren, gresie, preţuri 
avantajoase. 0747154955. (001627/NC-
184162)

Cursuri
•   MagicNails  organizează cursuri 
unghii tehnice doar 590 lei, posibili-
tate angajare. Rel. la tel. 0730019941. 
(0065937/NC-177839)
•  MagicNails  organizează cursuri 
specializare  unghii tehnice. Tel. 
0726794176. (0066091/NC-181116)
• Newinfo Company (Club Alice) orga-
nizează cursuri: operator PC, limbi stră-
ine, masaj, reflexoterapie, manichiură, 
coafor, cosmetică. Calitate şi preţuri 
fără concurenţă. Tel. 0236437177. 
(0066389/NC-183971)

• Colegiul Economic "Virgil 
Madgearu" Galaţi, beneficiar al 
finanţărilor nerambursabile euro-
pene prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane, organizează  
cursuri de calificare gratuite  în 
meseriile: asistent de gestiune 
(contabil), nivel 3 de calificare (9 
luni); comerciant -vânzător, nivel 
2 de calificare (6 luni); bucătar, 
nivel 2 de calificare (6 luni),  des-
tinate persoanelor angajate. 
Perioada de înscriere: 15 aprilie -1 
iunie 2009 între orele 8,00-20,00. 
Relaţii: str. Strungarilor nr. 31, tele-
fon 0236446248. (05/09/ext/66m/
NC-184610)

• Pierdut contract de vânzare -cumpă-
rare nr. 8479/1991 şi proces -verbal de 
predare -primire a locuinţei încheiat 
între SC Loconfort SA şi Danu Maria, 
apartament situat în cartierul Ţiglina 
III, bloc A2, ap. 25. Se declară nule. 
(0075089/NC-185069)
• Pierdut certificat înmatriculare firma 
Terramar Ambient Construct. Se de-
clară nul. (0075050/NC-185126)

Vânzãri
2 camere
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• SC Carroponte SRL angajează 
fierari, dulgheri, zidari cu experi-
enţă. Relaţii la tel. 0756063000. 
(0066315/NC-183181)
• Experţi în recrutare personal ho-
telier selectăm, pe bază de inter-
viu, candidaţi pentru vase de croa-
zieră şi hoteruri de lux în UE. Poziţii 
executive şi de management. 
Obligatoriu limba engleză, experi-
enţă. Pentru interviu CV în engleză 
la office@privex.ro. Important: fără 
taxă de selecţionare. (4/9/pc/07/
NC-183246)
• Salon Sim angajează coafeză, 
manichiuristă, experienţă. Tel. 
0236412696. (001467/NC-183520)
• Societate internaţională de con-
strucţii angajează tâmplari, fierari 
betonişti, contabil care lucrea-
ză în Ciel, salariu motivant. Tel. 
0236445333. (0075003/NC-184217)
• Societate angajează barmaniţă. 
Tel: 0236-465.739, 0724.055.090 
(05/09/td/04/NC-184315)
• Angajăm muncitori necalificaţi 
pentru încărcat smoală în saci şi 
auto în Secţia UCC. Vizavi Autogară. 
(0075028/NC-184695)
• Angajez vânzătoare tarabă legu-
me -fructe. Tel. 0740904816. (5/09/
pc/11/NC-185147)

• Grupul de firme Security WBC SRL 
Galaţi angajează, în condiţiile Legii 
333/2003, agenţi de pază şi inter-
venţie. Relaţii de luni -vineri, între 
orele 8,00-17,00, la tel. 0236322200 
sau la sediul WBC. (Castel WBC) 
(0066089/NC-181058)

• Angajez animatoare pentru ac-
tivitatea de videochat, program 
flexibil, contract de muncă, plata 
bilunar, condiţii lux. Cer seriozita-
te. Tel. 0757698561. (008776/NC-
183455)

• Emanuel Night Club din Sibiu 
angajează dansatoare şi anima-
toare. Oferim: cazare gratuită, sală 
de fitness, salariu motivant, 50% 
din consumaţie. Rugăm şi ofe-
rim seriozitate. Relaţii la telefon 
0722134800. (008803/NC-183474)

• Şcoala de şoferi cu cel mai mic 
tarif. Ofertă limitată! Permis de 
conducere cu 50 lei. Nu este o glu-
mă! Beneficiază de această şansă. 
0236455455. (0066288/NC-183924)

• Angajez cosmetician, mani-
chiuristă, coafeză. 0749112905. 
(001635/NC-184173)

• Angajăm patiser şi cocător (co-
vrigi şi pâine) cu experienţă, sala-
riu atractiv. 0742431877. (0075005/
NC-184293)

• Angajăm ospătari, aj. bucătari şi 
diverse servicii. Tel. 0728028335. 
(0075051/NC-184320)

• RESTAURANTUL CORABIA 
PIRAŢILOR ANGAJEAZĂ 
OSPĂTĂRIŢE, PIZZARI, SALARII DE 
LA 200 LA 500 EURO. CV-URILE SE 
DEPUN ÎNTRE ORELE 12,00-13,00, 
LA RESTAURANT, PARTERUL CASEI 
DE MODĂ. (0075057/NC-184398)

• SC angajează vânzătoare raion 
confecţii damă în magazin Modern. 
Se cere experienţă în domeniu. Tel. 
0744789340, 0744789342. (009187/
NC-184595)

• SC Confort SA Galaţi angajează: 
zidari, zugravi, dulgheri, mozaicari, 
faianţari, montatori gips-carton. 
Relaţii la telefon 0236415303 interi-
or 196. (5/09/ext./71m/NC-184654)

• SC angajează şofer profesionist 
cu experienţă şi card tahograf. 
Relaţii în bdul G. Coşbuc nr. 276 
sa la telefon 0744787848. (5/09/
gc/24/NC-185131)

• Grupul de firme de servicii fi-
nanciare Convert angajează ca-
sier şi operator. Tel. 0236465530, 
0747938229. (0075090/NC-185138)

• Societate comercială angajează 
casier, motostovuitorist, manipu-
lanţi şi paznic. Tel. 0722522371. 
(0075080/NC-185171)

• Angajăm animatoare video-
chat legal, plata săptămânal. 
Dacă ai peste 18 ani şi cunoştinţe 
de limba engleză/ franceză sună 
la 0757403104, 0769356931 
pentru un interviu. Noi te anga-
jăm. www.axstudio.ro. (007812/
NC-180487)

• SC Becon Instal SRL angajează: 
operator facturare. Se cer: cunoş-
tinţe program GestPro; vânză-
toare pentru magazine instalaţii 
termice şi sanitare, cu experienţă 
în domeniu; şofer categ. B, C cu 
experienţă şi atestat transport 
marfă pentru distribuţie. Se ofe-
ră salariu atractiv. CV-urile se pot 
trimite la tel./ fax 0236461611, 
e-mail: becon_instal@yahoo.
com sau la punct de lucru din str. 
G. Ventura nr. 2 (incinta Comat). 
Relaţii la tel. 0744158415. (5/09/
pc/02/NC-183859)

• SC Firogal SRL angajează insta-
lator. Relaţii la tel. 0236477522, 
fax 0236464908. (5/09/gc/23/
NC-184286)

• Angajez barmaniţă cu expe-
rienţă cafebar, salariu 700 lei. 
0749229566. (0075056/NC-
184382)

• Societa italiana ricerca urgen-
temente personale per la sede 
di Galati. Le figure professionali 
richieste sono: impiegati per la-
voro in ufficio. Inviare CV all´ in-
dirizzo mail: segretariacronos@
gmail.com oppure al numero di 
fax: 0251410002. Per informazi-
oni 0762949085. (5/09/ext./59m/
NC-184423)

• ANGAJĂM DISTRIBUITORI 
MATERIALE PUBLICITARE 
LA CUTIILE POŞTALE, CU 
EXPERIENŢĂ. CEI INTERESAŢI 
VOR SUNA LA 0734440491, 
ÎNTRE ORELE 10,00-15,00. 
(0075025/NC-184594)

• SC Firogal SRL angajează elec-
trician. Relaţii la tel. 0236477522. 
(05/09/gc/26/NC-184769)

La mulţi ani, Paraschiv 
Costel! Fie ca sfinţii ce 

te protejează să-ţi aducă 
mult noroc, fericire şi îm-

pliniri, iar  ziua numelui 
tău să-ţi fie luminoasă 

şi fericită şi să te bucuri 
mereu de orice lucru 
frumos din viaţa ta! 

Mama şi mătuşa.
(001920)

Anunţ concurs
Primăria municipiului Galaţi anunţă concurs, conform H.G. nr. 

611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru: 
postul temporar vacant: 

referent specialitate, clasa ii, grad superior
Condiţii specifice:

- studii superioare de scurtă durată; 
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani. 

[ Concursul va avea loc în data de 1.06.2009, ora 10,00 proba 
scrisă, la sediul din str. Domnească nr. 38.
[ Interviul – 3.06.2009, ora 12,00.
Dosarele de concurs se depun la sediul din str. Domnească nr. 38, 
până pe data de 28.05.2009.
 [ Relaţii suplimentare la tel. 0236307713, 0236/307725 -  sediul din 
str.  Domnească nr. 38.

• Videochat legal anga-
jează fete /băieţi minim 
18 ani, aspect fizic plăcut, 
1000–1500 E lunar. Tel. 
0742499650. (0066342/
NC-183959)

Oferte de
Serviciu

• Angajăm animatoare videochat, 
condiţii excelente, program variat. 
0747098523. (0066128/NC-5110)
• Studio profesional videochat anga-
jează animatoare. Oferim condiţii de 
lux, câştiguri minime 1500 euro lunar, 
legalitate şi un cadru tânăr şi plă-
cut. Ai minim 18 ani, cunoşti o limbă 
străină (engleză/ franceză) şi ai un as-
pect fizic plăcut? Sună la 0769356931, 
0757403104 sau intră pe www.axvi-
deo.ro. (007812/NC-180488)
• Câştigaţi 1200 –2000 dolari lunar 
muncind la domiciliu. Angajăm co-
laboratori din toată ţara! Domenii: 
confecţionaţi plicuri, pungi cadouri, 
completaţi formulare, înşiraţi mărge-
le, coaseţi scutece etc. Informaţii gra-
tuite. Trimiteţi plic timbrat, autoadre-
sat la OP 61-CP 145, Bucureşti. (04/09/
ext./72m/NC-180491)
• Angajăm colaboratori serioşi lucru la 
domiciliu confecţionat felicitări, pun-
gi, cadouri, mărgele. Plic timbrat au-
toadresat CP 48-84 Bucureşti, inclusiv 
provincia. 0903902222, Romtelecom 
E/1,78. (05/09/ext/04m/NC-180915)
• Angajez persoană calificată pedi-
chiură, ucenică unghii tehnice. Tel. 
0726794176. (0066091/NC-181189)
• SC ALMATERM angajează şofer 
montator tâmplărie PVC-AL. Tel. 
0722455351, fax 0236313080, galati@
almaterm.ro pentru CV. (0066452/NC-
182170)
• Colaboratori credite. Acordăm cre-
dite fără dosar, inclusiv cei fără sa-
lariu, pensie sau care sunt în Biroul 
de Credit. 0722641385, 0741083140. 
(001030/NC-182320)
• Angajez modelatoare covrigi, bucă-
tărese şi ospătăriţe pentru Litoral. Tel. 
0740483100. (008632/NC-182930)
• Atelier creaţie vestimentară angajea-
ză croitori cu experienţă în lucrul pe 
comandă. Tel. 0721243368. (008720/
NC-183155)
• Angajăm barman cu experienţă. 
Relaţii la tel. 0748263871. (008729/NC-
183179)
• Inovator Media angajează reprezen-
tanţi vânzări produse auto. CV la ino-
vatormedia@gmail.com. (5/09/gc/20/
NC-183222)
• Angajez vânzătoare magazin mixt 
fast food. 0740952082, 0744338528. 
(0066321/NC-183267)
• Angajez coafeză cu experienţă, sala-
riu atractiv. Tel. 0741436739. (0066322/
NC-183272)
• Salon de masaj angajează cu/ fără 
experienţă, condiţii avantajoase, car-
te de mună, calificare în domeniu. 
0729076181. (0066324/NC-183468)
• Contracte muncă Italia, menaj-resta-
urant, stagiunea vară, 650-1500 euro, 
persoane ordonate. www.europu-
blic_job.ro, 0747661527, 0729772702, 
0268474435. (5/09/ext./49m/NC-
183621)
• Angajăm electronist posesor permis 
auto. Tel. 0741074024. (008920/NC-
183787)
• Societate comercială angajează 
gestionar pentru depozit frigorific 
produse alimentare. CV la nr. de fax 
0236334101 sau e-mail: topfishfood@
yahoo.com (5/09/bc/30/NC-183815)
• Restaurant Ca-Jou angajează 
barmani şi pizzari, cu experienţă. 
Interviul zilnic, ora 17,00. Relaţii la tel. 
0236416722. (001565/NC-183894)
• SC angajează pentru laborator be-
toane şi agregate, laborantă grad 
II. 0236467641, 0743177481. (vl/NC-
183921)
• Firmă angajează alpinişti utili-
tari, zidari, faianţari, instalatori. Tel. 
0788639618. (001403/NC-183923)
• Angajăm măcelari şi vânzători pen-
tru magazin Piaţa Centrală. CV-uri la 
fax 0236475559 sau email office@is-
chiasport.ro. (0066336/NC-183925)
• Videochat legal angajează fete /bă-
ieţi minim 18 ani, aspect fizic plăcut, 
1000 –1500 E lunar. Tel. 0742499650. 
(0066342/NC-183959)
• SC angajează muncitori pentru 
termoizolaţii interioare şi exterioa-
re. Rugăm seriozitate. 0748115122. 
(008992/NC-184103)
• Angajez persoană pentru îngrijire 
bolnavă în oraşul Panciu, ofer caza-
re, masă şi salariu. Tel. 0723654986. 
(001618/NC-184168)
• SC angajează împărţitori plian-
te disponibili la deplasări în ţară. 
0766688091. (009031/NC-184178)
• Restaurant "Serapis" (Port) angajea-
ză ospătăriţe, pizzar. Tel. 0751922063. 
(009030/NC-184179)
• Angajez asistent manager cunos-
cătoare limbă engleză disponibilă 
pentru deplasări în ţară şi străinătate. 
Relaţii la 0758491798. (009052/NC-
184180)
• Angajez vulcanizator cu experienţă. 
0744909527. (009067/NC-184219)
• Angajez barmaniţă cu locuinţă Micro 
18, 19, 20, 21. 0752541284. (001646/
NC-184225)
• Angajez bucătar/ ospătar cu expe-
rienţă. Rog seriozitate. 0723989624. 
(001657/NC-184228)

• Terra Fortuna angajează tâmplari cu 
experienţă. 0743668127. (001662/NC-
184231)
• Angajăm personal spălătorie auto. 
0745314427. (0066400/NC-184266)
•  Daniel Distribuţie  angajează  
agenţi vânzări cu experienţă. CV la 
e-mail angajari@danieldistributie.ro. 
(0075004/NC-184268)
• Fermă zootehnică angajează îngri-
jitori vaci lapte cu experienţă. Ofer 
masă, cazare şi salariu atractiv. Tel. 
0745609138. (001676/NC-184282)
• Angajez necalificat în domeniu auto. 
0753051298. (009085/NC-184294)
• Cabinet medical dr. Mihalache Maria 
medic de familie angajez asistent 
medical cu experienţă minimă de 2-3 
ani şi cunoştinţe minime de operare 
PC. Tel. 0746214300 sau 0236418076. 
(0075007/NC-184313)
• Angajez măcelar cu experienţă. Tel. 
0745609138. (001676/NC-184316)
• Angajez studentă/ absolventă, cu-
noştinţe operare PC. Trimiteţi email 
la adresa info_club2000@yahoo.com. 
(0075009/NC-184319)
• Beta Center angajează confecţioneri 
tâmplărie PVC şi aluminiu. Telefon 
0720674490. (0075010/NC-184323)
• Angajez, urgent, barmaniţă. 
0741364312. (001690/NC-184340)
• Angajez o barmaniţă şi o coafeză. 
0740886420. (001690/NC-184343)
• SC Cristin SRL angajează vânzătoare 
fete şi băieţi. Relaţii la tel. 0236417393, 
0745326422. (0075054/NC-184345)
• Angajăm bucătăreasă local Azzuro 
I.C.Frimu. Tel. 0746114988. (001695/
NC-184346)
• Pizza Parc angajează barmani. Rel. 
după ora 10,00 la 0746619790. (5/09/
gc/15/NC-184379)
• Salon de masaj erotic şi (sau) video-
chat, zonă ultracentrală, la Bucureşti, 
angajează personal vârsta minimă 18 
ani. Rog seriozitate. Persoană de con-
tact în Galaţi, tel. 0747679033. (001703/
NC-184381)
• Cafe-pub angajează ospătăriţe as-
pect fizic plăcut. Rugăm seriozitate. 
0740610448, 0748158244. (009100/
NC-184383)
• Societate comercială angajează in-
stalator sanitar şi electrician cu cu-
noştinţe în automatizare, în condiţii 
legale. CV-uri la nr. de fax 0236334101. 
(5/09/bc/30/NC-184395)
• Societate comercială angajează vân-
zătoare magazin alimentar. Relaţii 
la magazinele Albo, Micro 38, Aleea 
Comerţului, ora 18,00, zilnic. (5/09/
bc/30/NC-184397)
• Societate comercială, cu sediul în 
Galaţi, angajează sudori şi lăcătuşi 
confecţii metalice cu înaltă calificare. 
Persoanele interesate se pot adresa 
pentru relaţii la telefon 0236448531, 
de luni până vineri, între orele 7,30-
16,00. (vl/NC-184424)
• Angajez barman cu experienţă. Tel. 
0754526023. (009118/NC-184488)
• Tenc Mec angajează personal califi-
cat pt. şapă mecanizată, semiuscată. 
0752004114. (0075060/NC-184491)
• Restaurant "Trend" angajează bar-
man şi ospătari. Tel. 0752732664. 
(009126/NC-184496)
• Societate comercială angajea-
ză vânzătoare magazin alimentar. 
0742223361. (001739/NC-184503)
• Salon angajează: frizeriţă, manichiu-
ristă clasic, tehnic. Tel. 0740461977. 
(009125/NC-184505)
• Angajez manipulant depozit an-
gro, Micro 40, lângă Patinoar. Tel. 
0741238036. (009131/NC-184525)
• Angajez animatoare pentru video-
chat, salariu 500-1000 E. 0757944204. 
(009145/NC-184531)
• Societate de telecomunicaţii an-
gajează jonctori fibră optică. Tel. 
0763614460, 0236345500. (0075019/
NC-184532)
• Societate de telecomunicaţii anga-
jează agenţi vânzări. Tel. 0236345500, 
0763614460, 0743024450. (0075019/
NC-184533)
• Societate comercială angajează bar-
mani -ospătari cu calificare (fete şi 
băieţi). Tel. 0751183626. (009159/NC-
184534)
• Angajăm manichiuristă, coafeză. Tel. 
0236494677, 0752126597. (009158/NC-
184535)
• SC angajează gestionar materiale 
construcţii cu experienţă. CV-urile se 
pot trimite la: agrodunarea@gmail.
com, fax 0236472858. (5/09/gc/25/NC-
184590)
• Tenc Mec angajează personal calificat 
pt tencuială mecanizată. 0236323722, 
0748754689. (0075026/NC-184599)
• Angajez vânzător sifonărie. Relaţii 
chioşc vizavi Cimitirul Cătuşa sau tel. 
0755783077. (009201/NC-184603)
• Angajez şoferi taxi minim 2 ani, 
permis, seriozitate. Tel. 0740947845. 
(0075076/NC-184652)
• SC Salvosid SA angajează şofer in-
tervenţie cu atestat de pază. Tel. 
0749864824. (001810/NC-184662)
• Angajăm muncitori montaj termo-
pane. Tel. 0757105921. (0075078/NC-
184689)
• Angajăm frigotehnişti. Tel. 
0757105921. (0075078/NC-184690)
• Nevăzător angajez însoţitoare, con-
ducătoare auto 2 ore/ zi. 0236437169. 
(001829/NC-184714)
• Angajez coafeze, manichiuriste şi 
cosmeticiene. Tel. 0728068627. (vl/NC-
184716)
• SC angajează vânzătoare sau vân-
zător cramă-bar. Tel. 0740552589. 
(009228/NC-184731)
• Beta Center angajează geamgiu. Tel. 
0720674490. (0075080/NC-184764)
• SC angajează faianţari, zugravi, sala-
rii atractive. Tel. 0743996837. (05/09/
gc/27/NC-184768)

• SC Avi-Top SA angajează repre-
zentant vânzări pentru zona Galaţi 
-Brăila. CV la email avitop@avi-
top.ro sau fax 0232248104. Relaţii 
0232248105, 0372735592. (05/09/
ext/67m/NC-184770)
• Angajez muncitori calificaţi, necali-
ficaţi pentru construcţii. 0765600201. 
(03/09/cs/22/NC-184788)
• SC din Şendreni angajează agent 
comercial pentru vânzări anvelope. 
Se solicită: - experienţă în domeniul 
vânzărilor de anvelope; - permis 
de conducere categ. B; - disponibi-
litate la program prelungit; - stu-
dii cel puţin medii. CV se depun la 
ramona.olexin@gmail.com sau la 
fax 0236.826.800 (05/09/td/25/NC-
184919)
• Angajez agent turism cu experien-
ţă. Telefon: 0761627407. (05/09/cs/49/
NC-185005)
• ANGAJEZ OM DE CURTE (BĂRBAT 
SAU FEMEIE). RELAŢII LA TELEFON: 
0236-499924. (05/09/cs/53/NC-
185007)
• ANGAJĂM MUNCITORI NECALFICAŢI. 
PERIOADĂ DETERMINATĂ. 
SALARIZARE ATRACTIVĂ. RELAŢII LA 
TEL.: 0748.037.242 (05/09/cs/57/NC-
185043)
• Restaurant Dakota angajează bu-
cătari cu experienţă. 0745771069. 
(001978/NC-185127)
• Angajez personal fast -food piz-
zerie zona I.C.Frimu, Maşniţă, lângă 
Alimentara Extra. Tel. 0746114988. 
(009322/NC-185129)
• Angajăm şofer profesionist, cu 
atestat, pentru distribuţie produ-
se alimentare. CV-urile la nr. fax 
0236334101 şi interviu str. Traian nr. 
437, zilnic. (5/09/bc/30/NC-185130)
• Express TV angajează şofer catego-
ria B, cu experienţă în domeniu de 
cel puţin un an. CV-urile pot fi depu-
se la sediul din strada Basarabiei nr. 
142, bl. N3A, parter, pe e-mail: ex-
press_tv@yahoo.com sau prin fax la 
numărul 0236317673. (5/09/ext./80m/
NC-185132)
• Societate comercială angajează 
şef restaurant şi ospătari. CV se de-
pun la sediul firmei situat în strada 
Domnească nr. 70, Galaţi. Număr 
telefonic de contact 0732402884. 
(0075098/NC-185133)
• Animatoare videochat night club, 
cubiste, preferabil cunoscătoare lim-
bă străină, 1000-1500 E. 0748860784. 
(0075101/NC-185134)
• Salon de coafură "Beautiful" an-
gajează manichiuristă. Relaţii tel. 
0236314888. (001941/NC-185135)
• Autoservice angajează vopsitor 
auto cu experienţă în domeniu. Tel. 
0744627786. (009309/NC-185136)
• SC construcţii angajează paznic. 
Rel. la tel. 0336802543. (001943/NC-
185137)
• Angajez personal fornetti, con-
diţii avantajoase. Tel. 0744372648. 
(009285/NC-185139)
• Angajăm vânzătoare magazin ali-
mentar, 700 lei net, în zona Port 
-Spital CFR. 0744609804. (0075034/
NC-185141)
• Angajăm electricieni autorizaţi pt. 
lucrări în instalaţii electrice cu tensiuni 
până la 20 kv. Relaţii la tel. 0757784753. 
(0075088/NC-185143)
• Angajez zugravi. Tel. 0728325222. 
(001934/NC-185144)
• Angajez cioban, familie, zona Sibiului. 
0745099533. (001937/NC-185145)
• Angajez vânzătoare pentru magazin 
mixt. Tel. 0740943526. (009161/NC-
185146)
• SC angajează confecţioner tâm-
plărie Al, PVC şi bond. Relaţii la tel. 
0751112152, catalinpopa26@yahoo.
com. (0075081/NC-185152)
• SC angajează vânzătoare magazin 
alimentar. Relaţii la tel. 0749995295, 
catalinpopa26@yahoo.com. (0075081/
NC-185156)
• SC angajează personal bijuterie. Tel. 
0726317173. (009231/NC-185159)
• Angajez confecţioner pentru Italia. 
Tel. 0757825481. (001851/NC-185161)
• Salon Glamour angajează coafe-
ză, frizeriţă, manichiuristă şi cosme-
ticiană. 0236472200, 0744223289. 
(0075082/NC-185163)
• Asociaţia de Proprietari nr. 381 an-
gajează administrator bloc, program 
parţial. Tel. 0745826785, 0758415581. 
(0075033/NC-185166)
• Angajăm muncitori necalificaţi 
curăţire vopsire nave reparaţii. Tel. 
0752261180. (001875/NC-185174)
• Angajez barman de cetăţenie par-
kistanez. Tel. 0752439969. (001963/
NC-185176)
• Restaurant Corso angajează ospă-
tari cu experienţă. Tel. 0752209862. 
(009813/NC-185177)
• SC angajează şofer camion curse in-
terne oraş. Poate fi şi pensionar. Tel. 
0236833088. (0075103/NC-185179)
• Societate comercială angajează 
urgent personal cu atestat profe-
sional în domeniul monumentelor 
istorice şi care să fie înregistrat în 
Registrul Eexperţilor şi Verificatorilor 
Tehnici atestaţi de Ministerul Culturii 
şi Cultelor/ Institutul Naţional al 
Monumentelor Istorice. Relaţii la tel. 
0742496742. (0075049/NC-185182)
• Videochat legal angajează mode-
le, plata săptămânal, contract de 
muncă, comision 50%, job deose-
bit de serios, condiţii de lux, dis-
creţie, câştiguri minime 1500 euro 
lunar. Eşti din Galaţi sau Brăila? 
Eşti tânără şi cauţi un job? Sună 
acum la 0757403104, 0769356931 
sau intră pe www.axvideo.ro. 
(007812/NC-180489)

• 100 E bonus videochat le-
gal angajează modele minim 
18 ani, profesional, discret, 
plata zilnic sau săptămânal, 
1000-1500 E, contact: on-
l ine _ media _chat@yahoo.
com. 0758383883. (008769/
NC-183466)

• Angajez personal spălătorie auto. 
Telefon 0744933296. (5/09/bc/5/
NC-185184)

• Cu ocazia sărbătoririi frumosului şi 
sfânt nume Constantin, noi, consilierii 
parohiali, Pană Toma, Păduraru Emil şi 
Gligoriu Dumitru urăm vrednicului nos-
tru părinte Costică Cimpoeşu un căldu-
ros "La mulţi ani!" şi îndeplinirea tuturor 
dorinţelor personale şi profesionale. 
(001722/NC-184876)
• Pentru toate zilele în care ai fost primul 
meu gând dimineaţa şi ultimul seara, 
ELENA, dacă ar fi trebuit să o iau de la 
început aş face la fel iar şi iar. 

Te îmbrăţişează, cu mult drag, soţul tău 
Andrei. (001864/NC-184901)

Matrimoniale

• Tânără, drăguţă, discretă ofer compa-
nie. 0741304637. (008695/NC-183188)
• Tânără, drăguţă, discretă ofer com-
panie. Tel. 0752631255. (008818/NC-
183530)
• Tânără ofer companie. Tel. 
0744143232. (001691/NC-184335)
• Agenţie matrimonială intermediază 
cunoştinţă domni italieni pentru căsă-
torie. Informaţii la tel. 0758606496 sau 
mail sempre_insieme2009@yahoo.
com. (001814/NC-184677)
• Domn prezentabil, fără copii, bogat 
caut doamnă 45-55 ani pentru căsăto-
rie. 0747130231. (002277/NC-185092)
• Discret, şaten, ochi căprui, 39 do-
resc amantă finuţă. SMS 0724475169. 
(001894/NC-185096)
Total caractere: 487

• Om de afaceri, 50 ani, străin, do-
resc cunoştinţă cu domnişoară 
până în 26 ani, fără obligaţii, în ve-
derea unei legături serioase. Relaţii 
0734477670. (008931/NC-183853)

• Posesor autoturism caut colaboratori. 
Tel. 0765680350. (008817/NC-183545)
• Posesor permis cat. B şi autotu-
rism îmi ofer serviciile. 0753043286. 
(001689/NC-184337)
• Şofer profesionist categoriile B +C +E, 
atestat marfă +card topograf îmi ofer 
serviciile. Tel. 0752349572. (009151/
NC-184629)
• Doamnă, 42 ani îngrijesc copii la do-
miciliul meu. Tel. 0747526134. (009241/
NC-185113)
• ADMINISTRATOR DE BLOC,CURS DE 
ADMINISTRATOR FINALIZAT,SOLICIT 
ANGAJARE,TEL. 0743883893. (SMS/
PF/185142)
• STUDENT, POSESOR PERMIS CAT.B 
SOLICIT ANGAJARE FULL TIME LUNI-
VINERI. 0755163807. (SMS/PF/185150)

Cereri de
Serviciu

Felicitãri

• Mocanu Radu Costel, 30 ani/ 
Tu eşti totul pentru mine/ Aer, 

soare şi lumină/ Iar astăzi 
de ziua ta/ Fericire şi iubire/ 
Îţi ofer din partea mea/ “La 

mulţi ani!”. Soţia Nicoleta. 
(001370/NC-183244)

 • Cu ocazia numelui şi împli-
nirii vârstei de 90 ani o viaţă 
dedicată cu dragoste nouă, 
urăm mamei, bunicii şi 
străbunicii noastre Ionescu 
Ileana, multă sănătate şi 
“La mulţi ani!”. Cu recunoş-
tinţă fiica Onorica cu soţul, 
copiii şi nepoţii. (0075091/
NC-184908)

• Noi, consiliul parohial 
împreună cu enoriaşii 
de la sf. biserică din 

cartierul Bădălan, cu 
prilejul sfintei zile de 

aniversare a vrednicului 
nostru preot paroh, 

Costică Cimpoeşu, îi 
dorim deplină sănătate 
dânsului şi întregii fami-
lii, realizarea, în scurt 
timp, a lucrărilor de 

consolidare şi renovare 
a bisericii care a fost 

rânduită de preasfinţitul 
episcop, părintele dr. 

Casian Crăciun, mult 
spor duhovnicesc şi un 

călduros “La mulţi ani!”. 
(001724/NC-184889)

• Zâmbiţi acestei 
frumoase zile de nume 
şi veţi fi fericită. Cu drag 
pentru doamna Elena 
Pricopi, cu stimă şi 
respect, Mioara Tudor. 
(001846/NC-184894)

• Astăzi, de ziua ta, 
iubite, la cea de-a 20-a 

primăvară prinsă în 
buchetul vieţii 

Becciu cosmin Lucian
 îţi urez să ai multă să-

nătate, bucurie şi împli-
nirea tuturor dorinţelor. 
Cu mult drag şi respect 

pentru tine Simona. 
(009157/NC-184906)

• Cu ocazia sărbătorii 
Constantin şi Elena îţi 
urăm multă sănătate 

şi tot ceea ce-ţi doreşti 
Constantin Traiciu. 

Familia. (001529/NC-
184872)
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• Rezolv orice problemă, seriozitate 
maximă, magie neagră. 0236475525. 
(001675/NC-184283)
• Simţiţi că totul se năruie în jurul vos-
tru? Că problemele nu mai au rezolva-
re? Apelaţi la tămăduitoarea Maria şi 
veţi găsi rezolvarea. 

0748774926. (001678/NC-184304)
• Monica mulţumesc clarvăzătoarei 
Roxana pentru împăcarea cu soţul şi 
îndepărtarea farmecelor. Ghiceşte şi 
rezolvă orice problemă. 

0740771190, 0236314121. (001800/NC-
184638)
• Cea mai puternică, cu har sfânt Aurica 
m-a împăcat cu soţul în 5 ore şi m-a 
vindecat de o boală incurabilă, rezol-
vă garantat. 0742367465, 0731203412. 
(001884/NC-185040)

Cumpãrãri
Diverse

Diverse

Vânzãri
Diverse

Licitaþii

Diverse
Prezicătoare

• SC Hidrotehnica Galaţi SA, cu sediul 
social în Galaţi, str. Lunca Siretului nr. 
1, înregistrată la Registrul Comerţului 
Galaţi sub nr. J17/119/1991, CUI 
RO1631140 anunţă organizarea lici-
taţiei publice cu strigare pentru vân-
zarea următoarelor utilaje navale: 
denumire, Gabara 500 t, preţ pornire 
licitaţie, euro, 120000, data licitaţi-
ei, 8.06.2009; Gabara 100 t, 60000, 
8.06.2009; Gabara 1000 t, 220000, 
9.06.2009; Salanda Siliştea 1, 350000, 
9.06.2009; Draga Degendorf. 600000, 
10.06.2009; Gabara 500 t, 120000, 
10.06.2009; Draga Nicoreşti, 400000, 
11.06.2009; Gabara 100 t, 60000, 
11.06.2009. Preţurile nu conţin TVA. 
Garanţia de participare la licitaţie în 
valoare de 1000 euro se va plăti în 
contul vânzătorului, în lei la cursul 
euro din ziua plăţii sau la casieria so-
cietăţii. Caietele de sarcini conţinând 
date tehnice, financiare şi juridice 
pot fi achiziţionate de la sediul soci-
etăţii, Birouri din Galaţi, str. Dr. Petru 
Groza nr. 19, începând cu data de 
18.06.2009, contra sumei de 500 lei. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc la 
sediul SC Neptun SA din Câmpina, 
str. Bobâlna nr. 57-63, jud. Prahova, 
în zilele anunţate începând cu ora 
12,00. În cazul în care la licitaţie nu va 
fi desemnat niciun câştigător, acestea 
se vor repeta conform procedurilor 
legale. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 0724268521, persoană 
de contact Elena Albu şi 0727220918, 
persoană de contact Valentin Irimia. 
(0066340/NC-183732)
• SC Solga Tour SRL Galaţi, Lebedei 
11, E6/28, J17/229/2001, RO 13822267, 
prin lichidator judiciar CI Bontea 
Daniela anunţă vânzarea prin licita-
ţie publică cu strigare: imobil: teren 
22759,85 mp, construcţie 573,02 mp 
şi pod basculă com. Oancea, preţ 
pornire 154008 lei; rulotă Knaus 2652 
lei; autoutilitară Roman 4080 lei; trac-
tor Ford 15500 lei; freză de mărunţit 
1270 lei; semănătoare 1950 lei; plug 3 
brazde 2380 lei; semănătoare 2125 lei; 
plug 2 brazde 1680 lei; semănătoare 
3325 lei; sămânţă porumb Dolar 195 
lei /sac şi Saten Union 2008, 209 lei /
sac; substanţe tratament diverse 50% 
valoare contabilă; sămânţă orzoaică şi 
soia declanşată negociere, baloţi lu-
cernă 1 leu /buc; grâu pentru animale 
0,10 lei /kg; soia 0,2 lei /kg; orzoaică 
0,20 lei /kg (fără TVA) reprezintă 50% 
din valoarea evaluată. Licitaţia are loc 
la sediul lichidatorului din Galaţi, G. 
Coşbuc nr. 207, în data de 27.05.2009, 
ora 10,00 şi se va desfăşura conform 
regulamentului, prevederilor Codului 
de Procedură Civilă şi Legii 85/2006. 
Oricine pretinde un drept, sub sancţi-
unea decăderii, urmează a face dova-
da până la data licitaţiei. Poate partici-
pa la licitaţie orice persoană fizică sau 
juridică care depune în ziua licitaţiei, 
ora 10,00, la sediul lichidatorului ur-
mătoarele: cerere participare, dovada 
achitării caietului de sarcini şi regula-
mentului de 1000 lei, taxă participare 
1% din valoarea bunului, cauţiune 
30% din valoarea bunurilor licitate, 
copie după actele societăţii /actul de 
identitate, împuternicire. Licitaţia se 
repetă în zilele de 2, 10 şi 17.06.2009, 
aceeaşi oră şi loc. Relaţii 0744470933. 
(0075070/NC-184910)
• SC Viodor SRL Galaţi, Oltului 32, 
15B/15, J17/1247/2004, RO 11700905, 
prin lichidator judiciar CI Bontea 
Daniela anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică cu strigare: apartament 3 ca-
mere Galaţi, Oltului 32, I5B, et. 3, ap. 
15, preţ pornire 113250 lei, mobilier 
Staer, 544 lei; mobilier bucătărie 368 
lei; aer condiţionat, 350 lei; telefon 
fax 244 lei (fără TVA) reprezintă 50% 
din valoarea evaluată. Licitaţia are loc 
la sediul lichidatorului din Galaţi, G. 
Coşbuc nr. 207, în data de 27.05.2009, 
ora 13,00 şi se va desfăşura conform 
regulamentului, prevederilor Codului 
de Procedură Civilă şi Legii 85/2006. 
Oricine pretinde un drept, sub sancţi-
unea decăderii, urmează a face dova-
da până la data licitaţiei. Poate partici-
pa la licitaţie orice persoană fizică sau 
juridică care depune în ziua licitaţiei, 
ora 13,00, la sediul lichidatorului ur-
mătoarele: cerere participare, dovada 
achitării caietului de sarcini şi regula-
mentului de 1000 lei, taxă participare 
1% din valoarea bunului, cauţiune 
30% din valoarea bunurilor licitate, 
copie după actele societăţii /actul de 
identitate, împuternicire. Licitaţia se 
repetă în zilele de 2, 10 şi 17.06.2009, 
aceeaşi oră şi loc. Relaţii 0744470933. 
(0075069/NC-184912)
• SC Agromec Tuluceşti SA Tuluceşti, 
jud. Galaţi, J17/357/1991, RO 1642793, 
prin lichidator judiciar CI Bontea 
Daniela anunţă vânzarea prin licita-
ţie publică cu strigare: imobil: teren 
8046,54 mp, sat Şiviţa; teren 21427,54 
mp, com. Tuluceşti, preţ pornire 5,60 
euro /mp; presă ulei 434 lei,(fără TVA) 
reprezintă 50% din valoarea evaluată. 
Licitaţia are loc la sediul lichidatorului 
din Galaţi, G. Coşbuc nr. 207, în data de 
27.05.2009, ora 15,00 şi se va desfăşura 
conform regulamentului, prevederilor 
Codului de Procedură Civilă şi Legii 
85/2006. Oricine pretinde un drept, 
sub sancţiunea decăderii, urmează 
a face dovada până la data licitaţiei. 
Poate participa la licitaţie orice per-
soană fizică sau juridică care depune 
în ziua licitaţiei, ora 15,00, la sediul 
lichidatorului următoarele: cerere par-
ticipare, dovada achitării caietului de 
sarcini şi regulamentului de 500 lei, 
taxă participare 1% din valoarea bu-
nului, cauţiune 30% din valoarea bu-
nurilor licitate, copie după actele so-
cietăţii /actul de identitate. Licitaţia se 
repetă în zilele de 2, 10 şi 17.06.2009, 
aceeaşi oră şi loc. Relaţii 0744470933. 
(0075068/NC-184914)
• CNADNR SA DRDP Iaşi, cu sediul în 
Iaşi, str. Gh. Asachi 19, tel. 0232213168, 
fax 0232214432 organizează în 
22.06.2009, ora 10,00 licitaţie deschi-
să cu strigare în conformitate cu HG 
85/2004 modificată cu HG 1174/2006 
pentru vânzare masă lemnoasă pe 
picior, aferentă drumurilor naţiona-
le din zona I -SDN Botoşani /DN 24C, 
km 47+000 -94+000, km 107+000 
-118+000, DN 28B km 54+000 -62+000, 
km 71+000 -71+100, DN 29 km 45+000 
-52+000, km 55+000 -73+000, DN 
29A km 56+000 -73+000, DN 29B km 
3+000 -10+000, DN 29C km 0+000 
-8+000, DN 29D km 2+800 -3+900, 
DN 29D km 26+500 -46+000 -1660 

mc volum brut; zona II -SDN Focşani 
/DN 11A km 33+700-37+000,DN 2M, 
km 10+300-24+200; SND Galaţi/DN25, 
km 31+685-59+736; DN 26 km 4+910 
-33+042; SDN Piatra Neamţ/DN 15D 
km 1+000-50+947-2556 mc volum 
brut. Pentru admiterea la licitaţie se 
organizează o preselecţie în data 
de 17.06.2009, ora 10,00. Înscrierea 
la licitaţie se poate face până pe 
17.06.2009, ora 9,30. În cazul în care nu 
sunt suficienţi ofertanţi la preselecţie, 
procedura va fi repetată în data de 
2.07.2009, ora 10,00, iar licitaţia la data 
de 7.07.2009, ora 10,00, termenul limi-
tă de înscriere fiind 2.07.2009, ora 9,30. 
Alte informaţii se pot obţine la telefon 
0232213168 sau la adresa www.drdpi-
asi.ro. (0075104/NC-185124)

• Asistentul principal Tofan Tănase, au-
torizat pentru 

ÎMBĂLSĂMĂRI, 
răspunde solicitărilor prin 0236418264, 
0744477943. (008829/NC-1898)

Decese

• O lacrimă şi o rugăciune 
pentru sufletul ei bun de 
mamă şi bunică ce a ple-
cat prea devreme dintre 
noi 

NECULINA ENACHE. 

Corpul neînsufleţit 
este depus la Capela 
Cimitirului Eternitatea, 
înmormântarea va avea 
loc joi, 21 mai, ora 13,00. 
Dumnezeu s-o odihneas-
că. Familia. (001843/NC-
184767)

• Magazin funerar, 
str. Frunzei nr.68, Ţiglina III, 

non-stop. Telefon 0742187136. 
(03/09/bc/42/NC-170701)

SERVICII FUNERARE
15 modele de sicrie

preţuri mici
transport urban - interurban

(aer condiţionat)
Tig. II, str. Constructorilor vizavi 

Pol. Judeţeană,
NON STOP.

Tel. 0724599840 (0066355)

• Suntem alături de Florenţa la dure-
rea pricinuită de dispariţia prematu-
ră a soţului, dr. DUCU CĂLĂRAŞU. 
Cuvinte, vorbe, alinări... sunt de prisos. 
Sincere condoleanţe şi Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Carmen şi Marian 
Sandu. (001866/NC-184809)
• Regretăm pierderea neaşteptată 
a dr. ALEXANDRU CĂLĂRAŞU şi 
suntem alături de doamna doctor 
Florenţa Călăraşu în aceste momente 
grele. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odih-
nească în pace. Cristi şi Gabi Savastre. 
(001874/NC-184814)
• Colegii din Spitalul Judeţean Galaţi 
îşi exprimă regretul imens pentru 
pierderea distinsului dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU şi adresează condo-
leanţe sincere familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l ierte. (vl/NC-184905)
• Doctorul şi omul CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU DUCU ne-a părăsit 
pentru o lume, sperăm mai bună. 
Colectivul secţiei Neuro-Chirurgie 
deplânge această pierdere transmite 
condoleanţe soţiei, familiei. (0075046/
NC-184917)
• Sincere condoleanţe şi întreaga mea 
compasiune pentru Florenţa, în aceste 
clipe de profundă tristeţe, când se des-
parte de cel care a fost dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU. Gabi Ionescu. (009302/
NC-184920)
• Dr. Vasile Rodica şi colectivul sec-
ţiei Oncologie de la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol 
Andrei" Galaţi sunt alături de dna dr. 
Călăraşu Florenţa la greaua încerca-
re pricinuită de decesul celui care a 
fost dr. CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. 
Dumnezeu să-l odihnească. (009292/
NC-184922)
• Pios omagiu pentru  dr. ALEXANDRU 
CĂLĂRAŞU, om de înaltă ţinută 
morală şi spirituală. Îţi mulţumim 
pentru dragostea ce ne-ai purtat-o. 
Dumnezeu să te odihnească în pace. 
Fam. Ionuţ Stănculea. (009316/NC-
184985)
• Încetarea din viaţă a celui care a fost  
dr ALEXANDRU CĂLĂRAŞU  ne-a 
îndurerat profund. Ne înclinăm cu 
dragoste amintirii unei prietenii înde-
lungate. Lacrimile sunt cuvintele su-
fletului, dar cuvintele se pierd în dure-
re. Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Fam. Stănculea. (009316/NC-184989)
• După o lungă şi grea suferinţă ne 
despărţim cu durere în suflet de nora, 
cumnata şi mătuşa 

GUŢU JANETA. 
Dumnezeu s-o odihnească. Fam. Guţu 
Năstase. (009317/NC-184990)
• Profund afectaţi de trecerea în ne-
fiinţă a celui care a fost dr. DUCU 
CĂLĂRAŞU, suntem lângă Florenţa cu 
toată dragostea. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace. Zoe şi Mihai Predescu. 
(001950/NC-184993)
• Sunt alături de dna dr. Călăraşu în mo-
mentul de grea încercare la trecerea 
în nefiinţă a soţului, dr. CĂLĂRAŞU. 
Sincere condoleanţe. Dr. Venera 
Francisco. (001951/NC-184994)
• Fam. dr. Alina Florea Strat este alături 
de dr. Florenţa Călăraşu la decesul so-
ţului, dr. ALEXANDRU CĂLĂRAŞU. 
Sincere condoleanţe. (001954/NC-
184995)
• Veşnică amintire şi consideraţie 
la decesul dr. DUCU CĂLĂRAŞU. 
Dumnezeu să-l ierte. Colectivul 
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 
Copii "Sf. Ioan". (001958/NC-184997)
• Dumnezeu să-l odihnească în pace 
pe DUCU CĂLĂRAŞU. Cuvintele sunt 
sărace pentru a exprima regretul 
pentru prematura dispariţie. Suntem 
alături de Florenţa în aceste grele 
momente. Marcela şi Nic Câmpean. 
(001959/NC-184998)

• Odihnă şi pace veşnică la decesul 
dr. DUCU CĂLĂRAŞU. Cu considera-
ţie şi mult regret, familia dr. Ritivoiu 
Alexandru. (001960/NC-185000)
• Colectivul SO17 Chirurgie 3, Spitalul 
Judeţean este alături de doctor 
Florenţa Călăraşu la trecerea în ne-
fiinţă a soţului, doctor CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU. (009331/NC-185105)
• Colectivul secţiei Chirurgie 3, 
Spitalul Judeţean este alături de doc-
tor Florenţa Călăraşu la trecerea în 
nefiinţă a soţului, doctor CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU. Sincere condoleanţe. 
(009332/NC-185106)
• Regretăm profund trecerea în ne-
fiinţă a distinsului dr. ALEXANDRU 
CĂLĂRAŞU. De acum toamna va da 
un glas mai trist frunzişului copacilor 
sădiţi de tine. Condoleanţe familiei. 
(001968/NC-185108)
• Suntem alături de familia îndurerată 
în aceste clipe grele, la despărţirea de 
cea care a fost 

GUŢU JANETA

, şi-i transmitem sincere condolenaţe! 
Familia Bălţatu. (vl/NC-185192)

• Asistent Pavel Vasile fac îmbălsă-
mări la domiciliu. Tel. 0741473417, 
0236463400. (008577/NC-182834)

• După o lungă şi grea suferinţă a 
încetat din viaţă 

VASILACHE ŞTEFĂNACHE, 77 ani. 
Înmormântarea va avea loc la 
Cimitirul Cătuşa, joi, ora 12,00. 
Familia. (009147/NC-184506)

• O lacrimă şi o rugăciune pentru 
sufletul ei bun de mamă şi bunică 
ce a plecat prea devreme dintre 
noi 

NECULINA ENACHE

 Corpul neînsufleţit este depus 
la Capela Cimitirului Eternitatea, 
înmormântarea va avea loc joi, 
21 mai, ora 13,00. Dumnezeu s-o 
odihnească. Familia. (001843/NC-
184767)

• Colectivul CMI dr. Bucatanschi 
Mihaela este alături de dr. Călăraşu 
Florenţa în aceste momente grele 
cauzate de dispariţia fulgerătoare 
a celui care a fost dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU, om şi medic de neîn-
locuit. Dumnezeu să-l odihnească. 
(009251/NC-184791)

• Coca soră şi cumnatul anunţă 
trecerea în nefiinţă după o grea 
suferinţă a celui care a fost inginer 
VALENATOS MIHAI MIHAIL (MIŞA), 
decedat 18 mai 2009. (009263/NC-
184797)

• Sincere condoleanţe doamnei 
doctor Florenţa Călăraşu la pre-
matura dispariţie a celui care a fost 
doctor ALEXANDRU CĂLĂRAŞU. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. Locatarii Asociaţiei Nr. 102. 
(0075084/NC-184803)

• Colectivul secţiei Oftalmologie a 
Spitalului de Urgenţă Galaţi regretă 
nespus trecerea în eternitate a dr. 
CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. Sincere 
condoleanţe doamnei dr. Florenţa 
Călăraşu. (001879/NC-184813)

• Familia dr. Dimitriu Costel şi Rodica 
este alături de doamna dr. Călăraşu 
Florenţa la durerea pricinuită de 
decesul soţului, dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU. Dumnezeu să-l ierte. 
(001880/NC-184815)

• Colectivul secţiei de Chirurgie şi 
Ortopedie Pediatrică a Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. 
Ioan" este alături de dna doctor 
Călăraşu Florenţa la durerea prici-
nuită de trecerea în nefiinţă a so-
ţului dr. CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. (001881/NC-184817)

• Colectivul de cadre medii din 
serviciul ATI şi Bloc Operator de 
la Spitalul de Copii este alături de 
dr. Florenţa Călăraşu la dispariţia 
prematură şi nedreaptă a distin-
sului dr. CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. (001882/NC-184822)

• Familia Dr. Câmpeanu Carmen şi 
Tudorel este alături de colega lor, 
Dr. Florenţa Călăraşu, la pierderea 
soţului ALEXANDRU CĂLĂRAŞU. 
(vl/NC-184853)

• Sincere condoleanţe doamnei 
dr. Călăraşu Florenţa pentru dis-
pariţia prematură a soţului său, 
dr. CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. Pios 
omagiu şi condoleanţe şi la de-
cesul distinsei doamne profesor 
GIOCONDA DOBRESCU, catedra 
de anatomie patologică UMF 
Iaşi. Dumnezeu să-i odihnească 
în pace. Serviciul de Anatomie 
Patologică Spitalul de Urgenţă 
Galaţi. (0075042/NC-184916)

• Sunt alături de dna Florenţa 
Călăraşu în tragica dispariţie a so-
ţului dr. CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. 
Sincere condoleanţe. Dr. Liliana 
Docan. (001886/NC-184924)

• O rugăciune de iertare şi odihnă 
veşnică înălţăm către cer pentru 
sufletul bun şi omenos al dlui dr. 
CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. Fam. 
Valentina şi Bogdan Ciobotaru. 
(001887/NC-184925)

• Suntem alături de dna dr. Florenţa 
Călăraşu la greaua durere pricinui-
tă de decesul soţului dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU. Fam. dr. Caraman 
Liliana şi Costică. (001888/NC-
184926)

• Ne-a părăsit un om, un doc-
tor şi un prieten dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU. Sincere condolean-
ţe. Fam. dr. Botezatu Costache şi 
Mitrea Geta. (001889/NC-184928)

• Regrete eterne pentru cel care 
ne-a fost coleg şi dascăl, dr. 
CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. Nu-l vom 
uita niciodată. Fam. dr. Anamaria 
şi Valeriu Hărăbor. (001890/NC-
184929)

• Profund îndureraţi regretăm tre-
cerea în nefiinţă a colegului nos-
tru dr. CĂLĂRAŞU ALEXANDRU. 
Suntem alături de familia îndoliată. 
Dumnezeu să-l odihnească. Fam. 
dr. Stătescu Laurenţiu şi Mariana. 
(001891/NC-184930)

• Pe neaşteptate şi mult prea de-
vreme am pierdut un om minunat, 
un prieten drag  ALEXANDRU 
CĂLĂRAŞU (DUCU). Cuvinte care 
să exprime golul şi durerea nu s-au 
inventat, dar gândurile noastre se 
îndreaptă spre Florenţa, căreia îi 
transmitem sincere condoleanţe şi 
păreri de rău. Fam. Gâţă, Mocanu, 
Orloschi, Praisler, Segal şi Tudose. 
(001896/NC-184932)

• Regrete, compasiune, amintiri 
vom păstra veşnic faţă de cel care 
a fost prieten drag, dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU. Condoleanţe dnei 
dr. Florenţa Călăraşu. Lidia şi Dan 
Drăgan. (001909/NC-184936)

• Cu nespusă durere, avocat 
Constantin Rotaru din Iaşi regretă 
trecerea în nefiinţă a nepotului dr. 
CĂLĂRAŞU ALEXANDRU şi trans-
mite condoleanţe Florenţei. Pentru 
sufletul său frumos, Dumnezeu 
să-l ierte şi să-l aşeze de-a dreapta 
Sa. (009270/NC-184937)

• Profund îndureraţi regretăm tre-
cerea în nefiinţă după o grea sufe-
rinţă a vărului nostru, dr. CĂLĂRAŞU 
ALEXANDRU şi transmitem sin-
cere condoleanţe soţiei sale, dr. 
Florenţa Călăraşu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Fam. Carmen 
şi George Teodosiu, Iaşi. (009270/
NC-184939)

• Colectivul Blocului Operator 
Aseptic al Spitalului Judeţean este 
alături de dna Călăraşu Florenţa la 
pierderea neaşteptată a soţului, dr. 
ALEXANDRU CĂLĂRAŞU. Sincere 
condoleanţe. (001969/NC-185109)

• Durere şi regrete la pierderea 
prietenului nostru ALEXANDRU 
CĂLĂRAŞU. Condoleanţe famili-
ei. Fam. Paul Ichim. (001970/NC-
185110)

• Suntem consternaţi de dispari-
ţia prematură a colegului nostru 
dr. DUCU CĂLĂRAŞU, de o no-
bleţe sufletească deosebită şi 
un profesionalism ridicat, a sal-
vat mii de vieţi, fiind un exem-
plu pentru noi toţi. Suntem 
alături de soţia sa, dr. Florenţa 
Călăraşu în aceste momente gre-
le. Va fi mereu în inimile noastre. 
Dumnezeu să îl odihnească. Dr. 
Maricela Dragomir şi colectivul 
Primiri Urgenţe al Spitalului 
Militar Galaţi. (001825/NC-
184700)

• Colectivul Clinicii Dental trans-
mite sincere condoleanţe doam-
nei doctor Florenţa Călăraşu 
la pierderea prematură a soţu-
lui, doctor DUCU CĂLĂRAŞU. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. (001872/NC-184824)

• Anunţ
Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, în temeiul 
prevederilor Legii vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic 
nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Ordinului 
nr. 218/2008 al ministrului Agriculturii   
şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea 
Regulamentului privind atribuirea 
dreptului de gestionare a faunei 
cinegetice, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
285/11.04.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
atribuirea dreptului de  gestionare 
a faunei cinegetice din cuprinsul 
fondului cinegetic nr. 24 Vizureni din 
judeţul Galaţi.
Tariful de atribuire stabilit  potrivit 
prevederilor Legii vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic 
nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru fondul 
cinegetic nr. 24 Vizureni este de 77,5 
euro.
Caracteristicile fondului  cinegetic 
sunt prezentate în fişa acestuia, care 
se obţine de la MAPDR - Serviciul Fond 
Cinegetic.
Documentaţia  pentru participarea la 
atribuire, întocmită în conformitate cu 
prevederile Ordinului  nr. 218/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se depune în termen de 15 zile din data 
publicării prezentului anunţ, la sediul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale - Serviciul de 
Informare şi Relaţii Publice, bdul Carol 
I nr. 2, sector 3, Bucureşti. Orice alte 
informaţii se obţin la tel.: 0213078653 
sau 0213078528. 

• Vând pui de carne. Tel. 0744779395, 
0722339395. (007027/NC-177812)
• Vând nisip, balast, zgură, transport 
moloz cu Iveco 25 t. Tel. 0755517303. 
(001040/NC-182161)
• Pui Ciobănesc românesc de Bucovina. 
0741025003, 0723191013. (001317/NC-
183084)
• Vând ţevi metalice pentru gard. 
0745660789, 0766582660. (008798/
NC-183415)
•   Vând   garaj tip BPI fără amplasa-
ment. 0744502732. (0066374/NC-
183544)
• Vând garaj Micro 20, zona bloc D4. 
0744805099. (001496/NC-183711)
• Vând loc de veci cu lucrare terminată 
în Cimitirul Sf. Lazăr. Tel. 0741908630. 
(008866/NC-183719)
• Vând garaj Micro 13B, 26 mp, beci 
şi curent electric. Tel. 0745532671, 
0770626772. (001546/NC-183964)
•  LICHIDARE DE STOC. MARI 
REDUCERI DE PREŢ, 30-70%. Toate 
tipurile de scule electrice (Makita, 
Dewalt, Black&Decker) şi unelte de 
mână, unelte de grădină, unelte pen-
tru zugrăvit, scări profesionale de 
Al, încălţăminte de protecţie, acce-
sorii de calitate, mobilier, feronerie. 
0757309571. (001572/NC-184015)
• Set dormitor lemn masiv cireş, set 
living, canapele piele, bibliotecă, 
masă metal +sticlă, masă extensibilă 
lemn masiv cu 6 scaune tapiţate noi, 
şofonier nou cu oglinzi, frigider inox. 
0757309571. (001572/NC-184016)
• Vând pui Labrador Retriever, 1,5 
luni, negri, femele. Tel. 0749795608. 
(0008985/NC-184076)
• Vând răsad varză vară Grory, preţ 
negociabil. Tel. 0723840479. (001604/
NC-184098)
• Vând pătuţ copil, cu ladă haine, 350 
lei neg. Tel. 0742679518. (001605/NC-
184099)
• Vând calculator, o vitrină, un soldat. 
0746061122. (008948/NC-184135)
• Vând dozator sucuri, bere, aparat 
îngheţată. Tel. 0742585785. (001617/
NC-184154)
• Vând scule profesionale salon în-
frumuseţare, la jumătate de preţ. Tel. 
0752157427. (001622/NC-184155)
• Vând garaj Micro 16, 3000 E nego-
ciabil. Tel. 0756618566. (009032/NC-
184188)
• Vin hibrid, 2 lei /kg, 500 l. 0748158469. 
(009063/NC-184229)
• Vând presă balotat românească pe 
sârmă. Tel. 0758309345. (001652/NC-
184249)
• Vând decantor ceară 8 kg cu picior, 
stare foarte bună. Tel. 0740018285. 
(001701/NC-184353)
• Vând manechine din fibră de sti-
clă, albe, busturi şi mobilier inox. 
0742402310. (009113/NC-184393)
• Vând garaj Tig 3 0753.118584 (05/09/
mr/11/NC-184412)
• Vând masă inox mare, friteuză, cas-
troane inox, blat granit, blat inox, 4 
scaune bar, hotă. Tel. 0722832665. 
(001709/NC-184449)
• Vând canapea piele +2 fotolii piele, 
model Mobexpert. Tel. 0743077751. 
(001710/NC-184450)
• Vând vacă 7 ani cu viţel, Holstain, 
sat Balinteşti, com. Bereşti -Meria, 
jud. Galaţi, preţ neg. Tel. 0767703018, 
0753647738. (001713/NC-184454)
• Vând 2 buc. containere CFR, apa-
rat topo complet. Tel. 0749997896. 
(009134/NC-184493)
• Vând societate SRL fără activitate, 
acte la zi. Tel. 0744477904. (009156/
NC-184510)
• Vând an-gross încălţăminte din piele 
naturală damă, import Italia, 4 E /buc., 
genţi 2,5 E /buc., îmbrăcăminte. Tel. 
0747654936. (001770/NC-184543)
• Garaj zona Două Babe. 0755215035. 
(009191/NC-184584)
• Firmă luminoasă 7 m lungime. 
0755215035. (009191/NC-184586)
• Vând vitrină frigorifică orizontală, L 
=2 m, cântar electronic, râşniţă cafea, 
raft metalic. 0730559440. (001786/NC-
184589)
• Vând en-gross parfumuri stilou D&G, 
Armani etc, 5 lei /buc. 0741302939. 
(001784/NC-184593)
• Aparat auditiv performant, şifonier, 
recamier, uşi. 0236480928. (001787/
NC-184596)
• Vând 2 dozatoare cu câte 2 capuri. 
Tel. 0236499469, Lulu. (009213/NC-
184679)
• Vând garaj Ţiglina II, Liceul Pedagogic, 
negociabil. Tel. 0752985466. (001820/
NC-184702)
• Vând ieftin aragaz, maşină cusut, 
televizoare, monitor. Tel. 0745524340, 
0727855408. (001824/NC-184705)
• Vând ieftin mobilă dormitor, sufrage-
rie, bucătărie, covor. Tel. 0745524340, 
0727855408. (001824/NC-184706)
• Vând biciclete sh Elveţia. 0742076251. 
(001833/NC-184713)
• VÂND BALASTRU, ASIGUR 
TRANSPORT. TELEFON: 0744604459. 
(05/09/cs/08/NC-184761)
• Vând câine Hunsky 5 luni, ochi albaş-
tri, culoare alb, vaccinuri la zi, carnet 
de sănătate internaţional. Relaţii la tel. 
0751988227. (001860/NC-184870)
• Vând răsaduri flori, răsaduri legume, 
furtun irigare -picurare. 0768462999. 
(009242/NC-184875)
• Vând canapea, două fotolii, măsuţă. 
0236419834, 0743073034. (009245/
NC-184878)
• Vând aparat auditiv nou. Tel. 
0236498357. (009247/NC-184879)
• Vând vitrină frigorifică preparate, 
toneţi sticlă, balanţă electronică. Tel. 
0746221562. (009257/NC-184884)

• Vând loc veci Eternitatea. Tel. 
0236415743, 0216831285. (001867/NC-
184890)
• Vând dulap bucătărie, pat, covor 
3/4, aragaz, cuier. Tel. 0236453822. 
(001877/NC-184892)
• Vând 2 locuri de veci Eternitatea. Tel. 
0755502989. (0075042/NC-184946)
• Închiriez rochie de mireasă Agnes 
Toma şi făclii din bambus. 0748983756. 
(0075094/NC-184964)
• Vând garaj Mazepa, foarte ieftin sau 
schimb cu auto. 0734184691. (001965/
NC-185017)
• Vând schelă metalică 21 picioare, 
2500 lei negociabil. 0723309402. 
(009321/NC-185021)
• Vând aragaz 150 lei, boiler electric 
20 l, 50 lei. Tel. 0729830381. (009286/
NC-185036)
• Vând mobilă în stare bună, preţ ex-
trem de avantajos. Tel. 0746146998. 
(009306/NC-185039)
• Vând căţei Ciobănesc Caucazian 
cu Ciobănesc Alsacian. 0744781120. 
(009267/NC-185042)
• Vând stâlpi beton, dale beton,  sifo-
nărie. Tel. 0749207428. (009266/NC-
185047)
• Vând frigider, aragaz, ambele noi. Tel. 
0745433297. (001895/NC-185051)
• Vând garaj zona Baia Comunală. 
0745134346. (0075087/NC-185072)
• Vând garaj situat în Piaţa Centrală. 
Tel. 0745630729. (001919/NC-185080)
• Vând cărămidă din demolări. Tel. 
0732329197. (001934/NC-185094)
• VAND 40 POPI ZINCATI, CU FILET 
REGLABIL, PTR CONSTRUCTII SI 
SCHELA METALICA, NEGOCIABIL. TEL 
0743215340. (SMS/PF/185181)
• Vând stupi albine plini cu miere. 
0236827642. (009060/NC-184473)
• Vând masă biliard cu blat arde-
zie, preţ 1200 E. Tel. 0758499587. 
(009181/NC-184561)

• Vând garaj renovat tablă +beci, 
15000 lei. 0744626827. (008491/
NC-182422)

• Ciobăneşti Mioritici. 0726378846. 
(009315/NC-185100)

• Consignaţie obiecte artă, Brăilei 
142. Tel. 315033, 0740562770. (01/09/
bc/22/NC-97183)
• Fier vechi de la domiciliul dumnea-
voastră. 0741568633. (04/09/cs/53/
NC-158457)
• Cumpăr timbre. Tel. 0731365101. 
(0066076/NC-180834)
• Atenţie! Firmă nouă cumpără deşeu 
fier vechi de la domiciu, f.f.f. avantajos. 
Tel. 0743211180. (008807/NC-183554)
• CUMPAR MOTOR DE 10 KW/ 2700 
ROT. MIN. LA 3.80 0748030531. (SMS/
PF/185185)
• Cumpăr deşeu fier de la domi-
ciliu. 0236310809, 0743042690. 
(0066080/NC-180903)

• Local 50 locuri, 45 lei /meniu (banche-
te). 0756394826. (008383/NC-183094)
• Cedez restaurant pentru nuntă pe 
19 septembrie 2009. Tel. 0751561811. 
(001714/NC-184453)
• D.G.F.P. Galati solicita oferte de pret 
pentru stabilirea valorii pentru ur-
matoarele autoturisme: Autocamion 
Furgon Mercedes 917 an fabrica-
tie 1999, cap cilindrica 4250 cm3 
; Autoturism GAZ 24 an fabricatie 
1972,capacitate cilindrica 2445 cm3 
; Autoturism Audi 80 an fabricatie 
1989, capacitate cilindrica 1800 cm3; 
autoturism Volvo 740 an fabricatie 
1990, capacitate cilindrica 1800 cm3; 
Autoturism Peugeot 605 an fabrica-
tie 1997; Autoturism Ford Tranzit, an 
fabricatie 1992 capacitatea cilindri-
ca 2496 cm3 de la expertii tehnici si 
specialisti in autovehicule si circulatie 
rutiera in conformitate cu prevederile 
O.G. 14 /2007. Plicul sigilat cu oferta de 
pret va fi depus la registratura D.G.F.P. 
Galati din Str. Brailei nr. 33, pana pe 
data de 28.05.2009 ora 16,00 cu men-
tiunea “pentru comisia de selectare 
a ofertelor de evaluare”. Selectarea 
ofertelor va avea loc pe data de 
29.05.2009 ora 11,00, la sediul D.G.F.P. 
Galati. Informatii suplimentare puteti 
obtine de la D.G.F.P. Galati - Birou va-
lorificari bunuri proprietate de stat 
camera 419, telefon 491010 int. 2053. 
(05/09/ext/69m/NC-184907)
• Societatea Lacul Sfânta Maria a so-
licitat autorizaţie de mediu pentru 
activităţi desfăşurate la punctul de 
lucru din Cotoroaia, judeţul Galaţi. 
Observaţii se pot comunica în scris la 
APM în termen de 5 zile de la anunţ. 
(0075151/NC-185024)
• În cadrul programului ISPA SC Sistem 
YAPI vă anunţă că în data de 21.05.2009 
vor începe lucrările pe strada Portului 
porţiune cuprinsă între strada George 
Enescu şi Elice. (0075078/NC-185098)
• Notificare. Vă comunicăm că împotri-
va debitoarei SC Steel Structure SRL, 
cu sediul în judetul Galati, str. Tecuci nr. 
184, bl. N4, parter Magazin Alimentar 
1, CUI 23950891, J17/1057/2008 s-a dis-
pus inceperea procedurii de insolven-
ta prevazuta de Legea nr. 85/2006. Prin 
Sentinţa nr. 594/11.05.2009, pronunţa-
tă de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 
2171/121/2009, a fost desemnată ca 
administrator judiciar Management 
Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. cu 
sediul în str. Lascăr Catargi, nr. 22, Iaşi 
– Punct de lucru Galaţi. S-au stabilit ur-
matoarele termene limită: 06.07.2009 
- termen pentru înregistrarea cererilor 
de admitere a creanţelor; 03.08.2009 - 
termen pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar; 31.08.2009 - ter-
men pentru întocmirea şi afisarea ta-
belului definitiv; 08.09.2009, ora 9.00, 
sala 11 – Adunarea creditorilor care va 
avea loc la sediul Tribunalului Galaţi. 
Cererea de admitere a creanţei tre-
buie să cuprindă: numele/denumirea 
creditorului, domiciliul/sediul, suma 
datorată, temeiul creanţei precum 
şi menţiuni cu privire la eventualele 
drepturi de preferinţă sau garanţii. La 
cerere vor fi anexate documentele jus-

tificative ale creanţei şi ale actelor de 
constituire de garanţii, dovada privind 
achitarea taxei judiciare de timbru în 
valoare de 39 lei şi a timbrului judiciar 
de 0,30 lei pentru creanţe de până la 
100 lei, 1,50 lei pentru creanţe între 
100 şi 1.000 lei, 3 lei pentru creanţe 
între 1.000 şi 10.000 lei şi timbru de 5 
lei pentru creanţe de peste 10.000 lei. 
(05/09/ext/58m/NC-185114)
• SC Profiland SRL cu sediul în munici-
piul Galaţi, jud. Galaţi anunţă publicul 
interesat asupra dezbaterii publice 
privind activitatea de zincare şi vopsi-
re a rulourilor de oţel laminat la rece 
care se desfăşoară pe amplasamentul 
situat în incinta SC INTFOR SA Galaţi, 
str. Portului nr. 157, care va avea loc 
la sediul SC INTFOR SA Galaţi din str. 
Portului nr. 157, pe data de 8.06.2009, 
ora 16,00. Informaţiile privind impac-
tul asupra mediului rezultat în urma 
activităţii desfăşurate pot fi consulta-
te la sediul SC Profiland SRL Galaţi, str. 
Portului nr. 157 şi la sediul ARPM Galaţi 
din str. Regiment 11 Siret nr. 2 Galaţi 
de luni până vineri între orele 8,00 şi 
14,00. Observaţiile, sugestiile, propu-
nerile publicului se primesc în scris la 
sediul ARPM Galaţi, str. Regiment 11 
Siret nr. 2 până la data de 8.06.2009. 
(05/09/ext/84m/NC-185116)
• Ofer rezervare restaurant pt. data 
de 18.07.2009. Telefon: 0744578103. 
(05/09/cs/37/NC-181283)
• Ofer rezervare restaurant 
Interplaza - Complex Capitol 
- Ţiglina I, pentru data de 11 iu-
lie 2009. Tel: 0372.790.770, 
0236/319.300. (05/09/cs/46/NC-
182738)
• Nou! Restaurant Contess organi-
zează nunţi, botezuri, mese festi-
ve, capacitate 140 locuri. Rezervări 
0723989624, 0723798514. (001656/
NC-184250)

• Restaurant NEACŞU (str. Ana 
Ipătescu) are disponibil con-
tract nuntă pentru sâmbătă, 11 
iulie 2009. Telefon 0728281564, 
0728281561. (001480/NC-183526)

• RESTAURANT STILEXPERT 
ORGANIZEAZĂ MESE FESTIVE, 
NUNŢI, BOTEZURI, MENIU 
PENSIUNE 11 LEI. ADRESA: STR. 
CETĂŢEANUL IOAN 25. RELAŢII 
0724067172. (0075055/NC-
184352)

• Promoţia 1969 LVA zi aniver-
sează 4 decenii de la absolvire 
în perioada 19-20 iunie 2009. 
Relaţii la tel. 0744706869, 
Comănescu. 

(001926/NC-185062)

• Organizez nunţi, botezuri, zona 
I.C.Frimu. 0744627817. (0066231/
NC-181730)
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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

21 RON
   35 RON

59 RON

20 RON

În această sfântă zi se împlineş-
te un an de la decesul celui pe 
care l-aţi cunoscut cu un chip 
veşnic zâmbitor, cu dragoste 
pentru oameni şi dorinţă de viaţă

Acordaţi-i o clipă de aducere-
aminte,  spunând  alături de 
mine „Dumnezeu să-l ierte şi să-l 
odihnească în pace!“                                          
Soţia  Adriana    (001625) 

† prof.  VASILE  CĂLIN - 60 ani

Decese

• De ziua ta pomenim şapte ani de 
când ai plecat dintre noi cea care ai 
fost mamă şi soţie deosebită 

SĂRACU ILEANA. Dumnezeu să te 
aibă în pază. Fam. Săracu. (001667/NC-
184790)

Colegii din Spitalul Judeţean 
Galaţi îşi exprimă regretul imens 
pentru pierderea distinsului 

† dr.CĂLĂRAŞU ALEXANDRU

şi adresează condoleanţe sincere 
familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l ierte!

• S-a stins prematur din viaţă 

doctor ALEXANDRU CĂLĂRAŞU, 

medic primar anestezist Terapie Intensivă, 
doctor în ştiinţe medicale.

 Provenit dintr-o familie de cunoscuţi medici gălăţeni, practicând 
medicina numai în oraşul Galaţi, doctor ALEXANDRU CĂLĂRAŞU a 
reprezentat o personalitate esenţială a ce am putea numi  Anestezia 
-Terapia Intensivă gălăţeană. Atât calităţile profesionale cât şi 
cele umane i-au asigurat stima şi simpatia întregului corp medi-
cal gălăţean. Plecarea prematură din viaţă a unui om pasionat de 
profesie, medic omenos şi neobosit, coleg care ne ajuta pe fiecare 
în realitatea complexă a medicinei de urgenţă care reprezintă un 
lucru de echipă, este o pierdere dureroasă şi nedreaptă pentru fie-
care dintre noi. Este nedrept ca omul care a salvat atâtea vieţi să îşi 
piardă viaţa prematur, lovit de o boală nemiloasă. Suntem alături 
de doamna doctor Florenţa Călăraşu în nenorocirea care ne-a lovit 
pe toţi. 

Colegiul Medicilor Galaţi. 
(05/09/ext/83m/NC-185002)

• Profund îndureraţi suntem ală-
turi de doctor Florenţa Călăraşu 
la despărţirea prematură de so-
ţul ei, doctor DUCU CĂLĂRAŞU, 
profesionist şi om deosebit. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. Fam. dr. Doina şi Romeo 
Ciocănaru. (001872/NC-184825)

• Regretăm din tot sufletul tre-
cerea în veşnicie a celui care 
a fost un om şi medic deose-
bit, doctor DUCU CĂLĂRAŞU. 
Condoleanţe doamnei doctor 
Florenţa Călăraşu. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. Familia 
Ana şi Petre Chirilă. (001872/NC-
184826)

• Cu un gol în suflet ce nu poa-
te fi exprimat în cuvinte, con-
sternaţi, împărtăşim durerea 
familiei îndoliate la prematura 
plecare în veşnicie a bunului 
prieten şi coleg, dr. ALEXANDRU 
CĂLĂRAŞU (DUCU). Amintirea 
sa va rămâne pentru totdeauna 
în inimile noastre. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace Familia 
dr. Julea Ionel. (vl/NC-184918)

• Cu sufletele cernite deplângem 
plecarea mult prea devreme 
în lumea îngerilor a prietenu-
lui drag dr. DUCU CĂLĂRAŞU. 
Suntem alături de Florenţa. 
Nicoleta şi Ducu Tălmaciu. 
(001898/NC-184934)

• Bunul Dumnezeu a hotărât 
că e timpul să se odihnească 
printre îngeri. Îi vom păstra 
o duioasă amintire celei care 
ne-a fost un model şi o lecţie de 
viaţă, distinsei doamne NINA 
ENACHE. Suntem cu sufletul ală-
turi de familia îndurerată. Finii, 
fam. Anghel Emil. (009319/NC-
184992)

• Un înger păzitor al celor aflaţi 
în suferinţă s-a stins printre 
îngeri. Cu infinită durere în su-
flet aducem un ultim omagiu 
celui care a fost ALEXANDRU 
CĂLĂRAŞU, medic primar ATI. 
Va rămâne veşnic în aminti-
rea noastră un model de alea-
să nobleţe sufletească şi înalt 
profesionalism. Suntem alături 
de dna dr. Florenţa Călăraşu 
în aceste momente de nemăr-
ginită suferinţă pricinuită de 
despărţirea prematură de cel 
care i-a fost soţ iubitor, prieten 
adevărat şi colaborator nepre-
ţuit. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. Colectivul de asistente 
medicale Anestezie. (001980/
NC-185128)

Comemorări

• Astăzi, 21 mai se împlineşte un an de 
la decesul cumnatei mele 

MOTEA MARIA. 
Lacrimi şi flori pe mormânt. Vetuţa. 
(001610/NC-184792)

• GRIGORAŞ ELENA 
astăzi ar fi trebuit să-ţi spunem „La 
mulţi ani!” de ziua numelui tău dar tu 
te-ai grăbit şi ai plecat în lumea celor 
drepţi lăsând în urmă numai lacrimi şi 
tristeţe în inimile celor care te doresc. 
Doar tu şi Dumnezeu aţi ştiut cât de 
greu te-ai hotărât să-ţi spui a sosit ulti-
ma clipă... plec. 

Noi astăzi ne plecăm capetele rugân-
du-L pe Bunul Dumnezeu ca sufletul 
tău bun să se odihnească în pace. 
Soţul, copiii şi nepoţii. (009047/NC-
184793)

• Dureros de repede s-au scurs şase 
ani de la decesul sufletului blând, cald 
, valoros, model de corectitudine, dă-
ruire şi iubitor de viaţă 

dr. col. CAZACU TOADER (DOCHI). 
Dăruieşte-i Doamne odihnă şi lumină 
veşnică în împărăţia Ta. Mătuşa Maria 
Cazacu cu copiii. (001602/NC-184794)
• Amintirea ta va rămâne ca o flacără 
nestinsă 

IFRIM COSTEL. 
Dumnezeu să-l odihnească. Nu te vom 
uita niciodată. Mama, Ionuţ, George. 
(009130/NC-184796)

• MOISE DUMITRU (MITICĂ) 

păstrăm în suflet aceeaşi tristeţe şi dor 
imens la şase ani de la trecerea în ne-
fiinţă a celui care a fost iubitul nostru 
soţ, tată şi tataie. Soţia, copiii şi nepoa-
tele. (001740/NC-184798)
• Ochii plini de lacrimi privesc ades 
spre cer acolo unde sperăm că e o 
lume mai bună, unde timpul se opreş-
te, speranţele mor iar durerea e fără 
cuvinte. Un gând, o floare, o clipă de 
aducere aminte atât ne-a mai rămas 
de ziua numelui tău ŞTEFAN COSTICĂ. 
Îngerii să-ţi fie aproape. Fraţii şi surori-
le. (001747/NC-184799)
• Este al patrulea an de când scumpa 
mea soţie

 LEONTE ELENA, 
care a fost 50 de ani alături de mine, 
a plecat pe drumul fără întoarcere. În 
loc să-ţi spunem „La mulţi ani!” de ziua 
onomasticii îţi spunem Dumnezeu să 
te odihnească în pace. (001752/NC-
184800)

• Multe lacrimi, flori, lumânări aprinse 
şi rugăciune în loc de „La mulţi ani!” 
pentru dragul nostru soţ, tată şi bunic 

LOVIN CONSTANTIN-TITEL. 
Lipsa ta ne apasă din ce în ce mai 
mult. Durerea despărţirii ne va răscoli 
tot restul vieţii noastre iar lacrimile nu 
vor înceta să-ţi ude mormântul tău. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Nu te vor uita niciodată soţia Niculina, 
fiica Dana, ginerele Petrică şi nepotul 
Silviu. (001767/NC-184801)
• Au trecut şase luni de când timpul 
s-a scurs nemilos ca o adiere de vânt 
aducând în sufletele noastre durerea 
şi dorul după cel care a fost dragul 
nostru soţ şi tată 

CHIRNOAGĂ FLORIN. 
Bunătatea şi dragostea cu care ne-a 
înconjurat şi ocrotit vor rămâne veşnic 
în sufletele noastre. Ne rugăm bunu-
lui Dumnezeu să-i odihnească sufle-
tul şi să-i vegheze liniştea şi pacea 
veşnică alături de aleşii săi! (009167/
NC-184802)

• BĂDĂRĂU GRIGORE 

astăzi, 21 mai, când ai fi împlinit 73 ani 
şi toată familia ar fi trebuit să-ţi ure-
ze „La mulţi ani!” ne rugăm Bunului 
Dumnezeu să te ierte căci pe 29 mai 
se împlinesc şase luni de când ai sfâr-
şit într-un tragic accident. Soţia, copiii 
şi nepoţii. (009166/NC-184804)
• Cu profundă durere şi recunoştinţă 
aduc un pios omagiu la împlinirea a 
40 zile 

GHEZILA CONSTANTIN 
de la trecerea în nefiinţă a omului meu 
drag, a soţului meu scump şi bun care 
13 ani m-a făcut cea mai fericită şi 
apreciată fiinţă de pe lume, te voi iubi 
toată viaţa scumpul meu soţ. Elena. 
(009168/NC-184805)
• Mulţumesc tuturor oamenilor dragi 
mie care mi-au fost alături la durerea 
şi suferinţa pricinuită de decesul soţu-
lui meu 

GHEZILA CONSTANTIN. 
Mulţumesc, Ghezila Elena. (009173/
NC-184806)
• Prea timpuriu plecat dintre noi astăzi 
de ziua numelui tău TEODOR COSTEL, 
37 ani, în loc de “La mulţi ani!” îţi 
spunem Dumnezeu să te ierte şi să 
te odihnească. Familia. (001828/NC-
184842)

• Astăzi se împlinesc doi ani şi opt luni 
de la despărţirea grea de soţia, mama 
şi bunica noastră dragă 

LIFICIU CONSTANDA.
Dumnezeu să-i binecuvânteze sufle-
tul ei blând, bun şi răbdător. Soţul şi 
copiii. (001772/NC-184807)
• Astăzi de ziua ta în loc de „La mulţi 
ani!” ne rugăm la bunul Dumnezeu să 
te aibă în pază, suflet bun şi nobil 

CRĂCIUN CONSTANTIN. 
Mama, Angela, Adi, Stela. (009176/NC-
184808)
• Azi ne întâlneam şi-ţi spunem „La 
mulţi ani!” dragul nostru soţ, tată şi 
bunic. Dar noi îţi spunem Dumnezeu 
să te ierte la împlinirea a cinci ani de 
la deces 

CAZACU CONSTANTIN. 
Familia. (001788/NC-184810)
• Astăzi este ziua ta/ dar „La mulţi ani!” 
nu-ţi mai pot ura/ tu ai zburat la stele 
sus/ de Paşti când a-nviat Iisus/ iar as-
tăzi plâng la al tău mormânt/ zadarnic 
numele-ţi strigând. Pentru surioara 
PISICĂ ELENA suflet bun şi generos 
regrete eterne. Sora Aurica şi Viorel 
Coadiş. (001782/NC-184812)
• Amintirea ta nu se va stinge nicioda-
tă din mintea şi sufletele noastre drag 
prieten STĂNESCU GH., deşi s-au scurs 
trei ani de la trecerea în nefiinţă. Fam. 
Dorofte I. (009194/NC-184818)
• Păstrez în suflet aceeaşi tristeţe şi 
un dor imens la trei ani de la trece-
rea în nefiinţă a scumpului meu soţ, 
STĂNESCU GH. Nu te voi uita nicioda-
tă. Soţia. (009194/NC-184819)
• Cu nesfârşită durere amintim că în 
clepsidra timpului s-au adunat 36 
de ani de la trecerea în eternitate a 
neuitatului tată, bunic şi străbunic 
PETRACHE E. SOARE, din comuna 
Independenţa. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace! Familia (001795/NC-
184820)
• Astăzi, 21 mai 2009, se împlineşte 
un an de când BOTEZATU BOGDAN 
MIHAI a dispărut dintre noi într-un 
groaznic accident rutier, la 28 de ani. 
Un gând veşnic de la părinţii îndure-
raţi, o aducere -aminte pentru cei care 
l-au cunoscut şi iubit. Copile drag, tră-
ieşti în sufletul nostru! (5/09/ext./77m/
NC-184827)
• Au fost soţi, tătici şi oameni extraor-
dinari 

COSTICĂ şi CONSTANTIN OLTEANU.
Pe 21.05. i-am fi sărbătorit, astăzi doar 
îi pomenim cu durere şi regrete eter-
ne. Dumnezeu să vă odihnească sufle-
tele. Familia. (009232/NC-184845)

• Ne ridicăm privirea către cer şi ştim 
că acolo sus o stea se va aprinde spre a 
ne aduce veşnic aminte de fratele, fiul 
şi unchiul nostru 

LEFTER COSTICĂ. 
Dumnezeu să-l odihnească. Familiile 
Boev şi Foca. (009237/NC-184852)
• De ziua numelui ar fi trebuit să-ţi spu-
nem "La mulţi ani!" dar au trecut trei 
ani de când ai plecat dintre noi lăsând 
în urmă lacrimi şi tristeţe iar timpul nu 
face decât să adâncească durerea şi 
dorul de tine tataie drag 

MOMOIU CONSTANTIN. 
Dumnezeu să te ierte iar îngerii să te 
sărbătorească de ziua ta. Soţia, fiul, 
nora şi nepoata. (009252/NC-184855)
• Comemorăm cu tristeţe împlinirea a 
34 de ani şi, respectiv, 

14 ani de la decesul iubiţilor părinţi 
VASILE CONSTANTIN şi TUDORA. 

O clipă de aducere aminte, o cande-
lă aprinsă. Cât aţi trăit ne-aţi ocrotit, 
cât vom trăi vă vom pomeni. Copiii: 
Natalia, Vasilica, Relu, ginerele Nicu. 
Dumnezeu să vă odihnească în pace. 
(009254/NC-184857)
• S-au scurs şase luni de lacrimi şi dure-
re de la trecerea în nefiinţă a dragului 
meu soţ 

TĂBUŞ CONSTANTIN. 
Vei fi mereu viu în sufletele noastre. 
Dumnezeu să-l ierte. Soţia şi fiica. 
(009258/NC-184861)
• S-au scurs trei luni de lacrimi şi dure-
re de la trecerea în nefiinţă a dragului 
meu soţ 

TUDOR CONSTANTIN
Vei fi mereu viu în sufletele noastre. 
Dumnezeu să-l ierte. Soţia, împreu-
nă cu copiii, nepoţii şi naşa, cu copiii. 
(009259/NC-184863)

• Încă un an cu marea sărbătoare 
pe care o trecem fără scumpa şi 
draga noastră

ELENA BUJOREANU 

plecată prea timpuriu de lângă 
noi. Îi respectăm şi cinstim nu-
mele şi memoria sa, ne gândim la 
ea şi suferim mereu în amintirea 
ei şi îl rugăm pe Bunul Dumnezeu 
să aibă în paza Sa sufletul ei bun, 
cald şi frumos. Mami, să veghezi 
asupra vieţilor noastre, acum 
mult mai sărace fără prezenţa ta 
lângă noi.

 Familia. (001790/NC-184816)

• Au rămas o amintire pentru 
cei care i-au cunoscut pe 

ELENA şi COSTICĂ 
SIMION, 

dispăruţi timpuriu dintre noi 
acum 15 ani. La sărbătoarea 
zilei onomastice, vor fi prezenţi 
în sufletul nostru, iar lumâ-
nările şi florile le vor veghea 
mormântul. Dumnezeu să-i 
odihnească. 

Fiica Mariana 
cu întreaga familie. 

(001925/NC-184873)

• Cu tot regretul pentru bunul meu 
tată 

BARĂU CONSTANTIN, 
de ziua numelui, Dumnezeu să-l odih-
nească în linişte şi pace. Zana -Maria 
Barău. (009264/NC-184864)
• Timpul neiertător trece peste imagi-
nea ta 

MATACHE CONSTANTIN 
dar uitarea niciodată. Cu aceeaşi 
durere în suflet, mama. (001861/NC-
184865)
• Dacă ar fi trăit astăzi ar fi împlinit 67 
ani bunul nostru tată, socru şi bunic 

NASTEA ILIE 
dar soarta a avut alte planuri cu el. Cât 
a trăit l-am iubit, cât vom trăi îl vom 
plânge. Elena fiică, Jan ginere, Roxana 
nepoată. (001870/NC-184867)
• Cu durere în suflete ne amintim de 
dragul nostru tată, socru şi bunic 

NASTEA ILIE 
că astăzi ar fi împlinit 67 ani dacă boa-
la nemiloasă nu l-ar fi luat de lângă 
noi. Fiul Mitică, Elena noră, Laurenţiu 
nepot. (001870/NC-184868)

• PANĂ COSTICĂ. 

Lipsa ta ne apasă din ce în ce mai greu, 
durerea dispariţiei ne va răscoli tot re-
stul vieţii iar lacrimile nu vor înceta să-
ţi ude mormântul, în loc de "La mulţi 
ani!" îţi spunem Dumnezeu să te ierte 
şi să te aibă în paza Lui. Soţia Romica, 
fiica Luminiţa, ginerele Adi, fratele 
Cristi şi cumnata Nuţa. (009289/NC-
184869)
• O rugăciune, o floare, o lumânare 
pentru dragul nostru 

DAMIAN COSTICĂ
 îi spunem odihneşte-te în pace, suflet 
nobil! Familia. (001942/NC-184909)
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• Lacrimile sunt cuvintele noastre de 
readucere în memorie a dragii noas-
tre 

ELEONORA GHEORGHE. 
Dumnezeu să-i odihnească sufletul 
ei bun. Soţul şi fiul Vichi. (001942/NC-
184911)
• Lacrimile sunt cuvintele sufletului, 
cuvintele se pierd în durere iar noi 
plângem în tăcere dispariţia ta acum 
şase luni şi jumătate 

prof. DĂNESCU ELENA, 33 ani
 în loc să-ţi sărbătorim cei 34 ani şi ziua 
numelui vom îngenunchea în faţa 
mormântului şi-l vom ruga pe Bunul 
Dumnezeu să-ţi răsplătească blânde-
ţea, bunătatea şi dragosrea cu care 
ne-ai înconjurat, sufletul tău va fişnic o 
stea ce ne va lumina calea. Nu te vom 
uita niciodată. Dumnezeu să te ierte. 
Soţul, fiul, mama şi tata. (009295/NC-
184921)
• Au trecut doi ani de lacrimi şi dor iu-
bita noastră mamă 

NAZARE CONSTANTINA. 
În loc de "La mulţi ani!" îţi spunem 
Dumnezeu să te ierte. Nu te vom uita 
niciodată. Fiica, fiul, ginerele şi nepo-
ţii. (009281/NC-184923)
• Când se stinge o flacără o aprinzi din 
nou, când se stinge o viaţă o plângem 
mereu. Astăzi se împlinesc nouă ani de 
când dragul nostru soţ, tată şi bunic 

URDĂ CONSTANTIN, 49 ani 
a plecat de lângă noi. Dumnezeu să-l 
odihnească. Familia. (009305/NC-
184931)
• O floare, o lumânare şi multă durere 
la trecerea a doi ani de când ai plecat 
de lângă noi 

GRIGORIŢĂ COSTICĂ 
în loc de "La mulţi ani!" îţi spunem 
astăzi Dumnezeu să te ierte. Familia. 
(009304/NC-184933)
• Ne vom aduce mereu aminte în 
această zi mare de durerea ce ne-a 
lăsat-o dragul nostru CĂLIN VASILE. 
La un an de la deces ne rugăm pen-
tru liniştea lui. Gabi, Mircea şi Nelu. 
(001893/NC-184935)

• Amintim celor care l-au cunoscut 
împlinirea a nouă ani de la trecerea în 
nefiinţă a bunului cumnat şi unchi 

ONEA IOAN (NICU). 
Cât trăim îl vom pomeni. Dumnezeu 
să-l aibă în pază. Geta Cosmescu şi co-
piii. (001901/NC-184938)
• Astăzi ai împlinit trei ani de când nu 
mai eşti lângă noi 

PATACHE FLORIN. 
Cu drag familia. Dumnezeu să te odih-
nescă. (001902/NC-184941)
• Comemorăm şase ani de la decesul 
bunului nostru soţ, tată, socru şi bu-
nic 

CARANICOLA NECULAI. 
Este cumplit de dureros lipsa chipu-
lui tău frumos şi blând dintre noi. Eşti 
prezent în inimile noastre şi te vom 
iubi mereu. Îngerii să-ţi vegheze som-
nul. (001914/NC-184945)
• Au trecut cinci ani şi şapte luni 
de când ne-a părăsit dragul nostru 
TAROLA COSTICĂ. Multe regrete şi 
tristeţe în sufletele noastre, ale între-
gii familii. Nu putem să-ţi mai spunem 
"La mulţi ani!" doar Bunul Dumnezeu 
să-ţi odihnească sufletul tău bun şi ge-
neros. (001922/NC-184956)
• A trecut un an peste noi doi

BOGDAN. 
Un an scurs fără rost. Ai luat cu tine 
gloria acestei lumi. Ai luat cu tine can-
doarea din viaţa mea. Ai lăsat peste 
noi ceilalţi urme luminoase, vibrante. 
Dumnezeu să te aşeze în lumină, dra-
gul meu! In memoriam, soţia. (001930/
NC-184962)
• Eu într-un capăt al lumii. Tu în alt ca-
păt. Acum şi la distanţă de un an, în 
timp. 

BOGDAN, ai plecat pentru Lumină 
acolo unde totul este pur şi este iubire. 
Dumnezeu să te aşeze în lumină, dra-
gul meu! In memoriam, soţia. (001930/
NC-184967)

Comemorãri • Astăzi, când ar fi trebu-
it să-ţi spunem “La mulţi 
ani!” pentru dubla aniver-
sare, dragul nostru soţ, 
tată, socru şi bunic, 

STRUGARIU 
CONSTANTIN, 

• Un suflet bun s-a ridicat la cer, o 
inimă s-a oprit fulgerător, o fiinţă 
nemaipomenită nu mai este lângă 
mine. Astăzi se împlinesc 12 ani de 
când a plecat de lângă mine COSTIN 
SĂNDESCU. O floare, o lumânare, 
o rugăciune sunt tot ce-ţi mai pot 
oferi. Dumnezeu să-ţi dea odihna 
veşnică. Te voi plânge şi te voi iubi 
veşnic. Irina soţie. (001827/NC-
184836)

• Draga noastră 

ELENA STAN 

• Cu foarte multă durere a trecut un an 
greu, fără tine, 

BOGDAN-BOB 
al nostru şi totuşi foarte repede, mult 
prea repede ai plecat de lângă noi. Vei 
rămâne în inimile şi gândurile noastre 
mereu. Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Socrii şi cumnatele. (001930/
NC-184976)
• De ziua numelui multă lumină şi flori 
pentru tine soţ şi tată veşnic prezent 
în inimile noastre 

COSTACHE GURĂU, 44 ani.
Dumnezeu să te ierte. Odihneşte-te 
în pace şi veghează-ne din lumea ta! 
Valentina, Alina şi Laura. (001932/NC-
184980)
• Au trecut repede zile lungi de tristeţe 
şi absenţă... de la dispariţia fulgeră-
toare a dragului nostru VASILE CĂLIN, 
profesor de muzică la Liceul de Arte 
"Dimitrie Cuclin". A lăsat în urmă un 
gol imens şi o durere adâncă în sufle-
tul colegilor săi dar mai ales al soţiei 
sale dragi Adriana Călin. Suntem ală-
turi de ea la ceas de grea încercare. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
(001955/NC-184991)
• Multe lacrimi, flori, lumânări aprinse 
şi rugăciuni în loc de "La mulţi ani!" 
pentru dragul nostru soţ şi tată 

CONSTANTIN ZAMFIRACHE 
care s-a stins fără să-l putem ajuta. 
Nu-l vom uita niciodată şi ne vom ruga 
mereu la Bunul Dumnezeu pentru su-
fletul lui. Dumnezeu să-l ierte. Soţia şi 
copiii. (001956/NC-184996)
• Zi tristă în familia Ciuhureanu! Cu 17 
ani în urmă şi-a început drumul spre 
cele veşnice 

AUREL CIUHUREANU, 
fost tehnician veterinar în Crăieşti. 

Veşnică pomenire! (001977/NC-
185101)

• Ne ridicăm privirea către cer şi acolo 
sus o stea se va aprinde spre a ne adu-
ce aminte de draga noastră mamă. 
Fam. Popa şi Ene deplâng şase luni de 
la pierderea mamei lor 

CATINCA. 

(001975/NC-185107)
• Cu aceeaşi durere comemorăm 30 
ani de la trecerea în eternitate a prea-
bunului nostru 

GAVĂTĂ GHEORGHE (GIGI).
Dumnezeu să-l odihnească în împă-
răţia Sa. Tinca şi Silviu. (009335/NC-
185153)
• Astăzi ar fi fost ziua ta STAVĂR ELENA. 
Te-am fi sărbătorit şi ţi-am fi spus "La 
mulţi ani". Acum nu putem spune 
decât Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Nu te vom uita niciodată. 
Familia. (001981/NC-185157)
• De ziua numelui pios omagiu, dure-
roase amintiri. Dumnezeu să-i odih-
nească în pace şi lumină pe 

COSTACHE CHETROIU, ILEANA 
CHETROIU, 

CONSTANTIN TITI CHETROIU, Ţuţcani, 
Vaslui. 

Nică şi Tinca. (001988/NC-185187)
Total caractere: 14316
• Timpul nu poate şterge uitarea, 
durerea este la fel de mare ca şi 
acum un an şi două luni când des-
tinul a întrerupt firul vieţii dragului 
nostru soţ, tată şi naş 

NICOLAU COSTICĂ. 
Astăzi, de ziua ta, în loc de "La mul-
ţi ani!" cei care te-au cunoscut şi iu-
bit îţi spun "Dumnezeu să te ierte" 
şi "odihnă veşnică". Soţia Angela, 
fiul Gabi, finii Chiriţă. (001823/NC-
184823)

• Te-am ascultat/ te-am aprobat/ 
ne-ai ascultat/ ne-ai dat dreptate/ 
ne-ai fost ca şi un frate/ a trecut 
în dreapta Domnului pe 21 mai 
2008 profesorul de muzică CĂLIN 
VASILE. Dumnezeu să-l odihneas-
că. Fam. Doina şi Petru Teodorescu. 
(009183/NC-184871)

• Toate florile primăverii au trecut 
pe rând fără tine. Acum sunt bujo-
rii în floare şi ne amintesc de ziua 
ta. Din bucuria sărbătorilor de altă-
dată ne-au rămas doar amintirile, 
picături de alinare. Triste sunt zilele 
fără tine draga noastră 

NUŢICA (ELENA). 

Ne rugăm la Bunul Dumnezeu 
să te aibă în grijă iar îngerii să-ţi 
fie aproape. Familia. (009197/NC-
184811)

• Din cer vegheaţi asupra noas-
tră/ ne ocrotiţi şi ne iubiţi/ dragile 
noastre mame/ în loc să vă sărbă-
torim/ azi ne adunăm să vă pome-
nim. Dumnezeu să vă odihneas-
că-n pace 

BULGARU CONSTANŢA, 
GHERGHIŞAN ILEANA. 

Fam. Bulgaru. (001813/NC-184833)

• Sufletul îmi este gol şi pustiu, în 
loc să sărbătorim de ziua numelui 
îţi spunem Dumnezeu să te odih-
nească scumpa noastră mamă 

HODEA ELENA. 

Clipele se scurg una câte una 
dar durerea nu ne-o poate alina 
nimeni. Nu te vom uita nicioda-
tă. Fiicele Carmen şi Laurenţia. 
(009238/NC-184854)

• Multe amintiri frumoase, lacrimi 
şi multă durere în suflet în această 
zi veşnic tristă pentru noi, dragul 
nostru soţ, tată şi bunic 

COSTICĂ TOFAN, 54 ani. 

Dumnezeu să te odihnească în 
pace. (001863/NC-184866)

• Trecerea timpului nu poate şterge 
din inimile noastre chipul tău 

TEODOR COSTEL. 

Astăzi de ziua numelui aprindem 
o lumânare şi ne rugăm bunului 
Dumnezeu să te aibă în grija Sa. 
Nu te vom uita. Părinţii şi fraţii. 
(0075047/NC-184915)

• ELENA DĂNESCU de ziua ta îţi 
aşternem flori pe tristul tău mor-
mânt. Nepoţii Andrei şi Matei. 
(009318/NC-184986)

• Astăzi, 21 mai, 

COSTEL ŞERBAN 

în loc să-ţi urăm "La mulţi ani!" 
îţi spunem Dumnezeu să te 
ierte. Soţia, copiii şi nepoatele. 
(001987/NC-185189)

• Dragul meu băiat 

MORARU COSTEL, 36 ani 

mama te caută neîncetat la 
cinci luni de la dispariţia ta. 
Oameni buni amintiti-vă o 
clipă de băiatul meu. Le mul-
ţumesc celor care sunt alături 
de mine. Dumnezeu să-l ier-
te! Lau, Elena, Marian şi fam. 
Avram. (009203/NC-184821)

• Se împlinesc patru ani de 
când ne-a părăsit trecând în 
nefiinţă VOICU ELENA. Nu 
trece zi fără să ne amintim de 
ea, de bunătatea ei fără să o 
regretăm. A fost şi va rămâ-
ne un exemplu de bunătate, 
generozitate şi dăruire. Fie-i 
somnul lin şi sufletul împăcat. 
Manole fiu, fraţii Dumitru, 
Dan, Tinca şi toţi nepoţii. 
(009284/NC-184927)

• PASCALE ILEANA

 

dacă ai fi fost printre noi ţi-
am fi urat "La mulţi ani!" dar 
aşa cu sufletele împietrite 
de durere noi îţi spunem 
Dumnezeu să-ţi odihnească 
sufletul tău bun şi nobil în 
linişte şi pace. Amintirea ta 
va fi veşnică-n inimile noas-
tre. Cătălin, Ioana, Marius. 
(001916/NC-184950)

• Se împlineşte un an de când a 
trecut în “lumea fără dor” bunul 
nostru coleg, prieten şi director 
prof. LICĂ CĂLIN. (009253/NC-
184856)

• Pentru CRISTEA CONSTANTIN în 
loc de “La mulţi ani!” îi spunem 
Dumnezeu să-l ierte şi odihnă 
veşnică. Cu multe regrete soţia şi 
copiii. (009123/NC-184795)

fost învăţător pensionar 
în com. Jorăşti, îţi spunem 
Dumnezeu să te ierte şi să te 
aibă în grija Lui. O rugăciu-
ne, multe flori şi lumânări 
dar şi lacrimi acum de sărbă-
toarea numelui şi a zilei de naştere. În urmă cu doi ani şi 1/2 li-
nia vieţii tale s-a întrerupt şi ai plecat de lângă noi pe tărâmuri 
necunoscute şi fără întoarcere. Dumnezeu să-ţi odihnească 
în pace sufletul tău deosebit şi să te aşeze în loc cu verdeaţă. 
Soţia, copiii, nepoţii. (009250/NC-184850)

ar fi trebuit de ziua ta de naş-
tere, 21 mai, şi a numelui să-ţi 
urăm “La mulţi ani!” dar moar-
tea nemiloasă te-a răpit dintre 
noi acum 16 ani. Ne rugăm 
Bunului Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul tău bun şi nobil şi 
să te aşeze în lumea celor drepţi aşa cum de altfel îl meriţi. Soţul 
Stan Dumitru, împreună cu fiul, profesor Stan Ionel, nora şi nepoţii. 
(0075043/NC-184913)
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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 21 mai

FilmelaTV
21 mai

ProgramTV
21 mai

TVR 1 TVR 2

HBO

PRO TV

Acasã TVAntena 1 Prima TV

Glume Glume

Vasile Ghica

RealitateaProCinema

Cernavodă 198 cm - 6 cm
Hârşova 274 cm - 10 cm
Brăila   310 cm - 5 cm

GalaŢi  303 cm - 6 cm
isaccea  242 cm - 6 cm
Tulcea  200 cm - 3 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 20 mai 2009

Viaþa Horoscop

TV Galaþi ‑ Brăila
canal propriu

LocalTV
21 mai

Express TV Galaţi ‑ Brăila
canal propriu

Mega TV Galaţi ‑ Brăila
canal propriu

ReŢeTA zilei

21 mai

Virgil Guruianu

Ştirile Mega TV de luni până vineri  orele: 18,30 - 19,00 şi  21,00 - 21,30.

Carnet cultural

Scorpion
23 octombrie ‑ 21 noiembrie

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

Vãrsãtor
20 ianuarie ‑ 18 februarie

Fecioarã
23 august ‑ 21 septembrie

Balanþã
22 septembrie ‑ 22 octombrie

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Capricorn
22 decembrie ‑ 19 ianuarie

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Rac
22 iunie ‑ 22 iulie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

7.00  Ştirile Pro TV; 
 Ce se întâmplă, doctore?; 
 Omul care aduce cartea; 
10.00  Trecut sub tăcere 
 (thriller, coprod., 2005); 
12.00  Tânăr şi neliniştit (r); 
13.00  Ştirile Pro TV; 
13.45  Bucătăria lui radu (r); 
14.15  Pericol rezidenţial 
 (thriller, SUa, 2007). 
 Cu: Felix J. Boyle, 
 Max Burkholder; 
16.00  Tânăr şi neliniştit; 
17.00  Ştirile Pro TV; 
17.45  Happy Hour; 
19.00  Ştirile Pro TV; 
20.30 răzbunarea 
 (acţiune, Hong Kong, 1995)
22.30  Ştirile Pro TV; 
23.15  CSi: Miami; 
00.45  răzbunarea (r); 
2.10 Omul care aduce cartea (r);
2.15  Ştirile Pro TV (r); 
3.15  CSi: Miami (r); 
4.15  românia, te iubesc (r); 
5.00  ProMotor (r); 
6.00  Happy Hour (r).

8.00  ‘Neatza, 
 cu răzvan şi Dani; 
10.00  În gura presei; 
11.00  Concurs interactiv; 
12.00  Miami Vice; 
13.00  Observator; 
14.00 Micul John 
 (dr., SUa, 2002). 
 Cu: Ving rhames, 
 Patty Duke
16.00  Observator; 
17.00  acces Direct, 
 cu Mădălin ionescu; 
19.00  Observator, 
 cu alessandra Stoicescu  
 şi lucian Mândruţă; 
20.30  Te pui cu blondele?; 
22.00  Fetele marinarului; 
23.00  Observator; 
23.45  Un Show Păcătos, 
 cu D. Capatos; 
1.00  la birou; 
1.30  Concurs interactiv; 
2.30  Micul John (r); 
4.00  acces direct (r)

7.00  Umbrele trecutului (r); 
7.45  Focul iubirii (r);
8.450  Îngeraşii (r); 
10.00  Celebritate; 
12.00  Tequila cu suflet de femeie; 
13.15  Betty cea urâtă; 
14.30  Văduva Blanco; 
16.25  Vremea de acasă; 
16.30  Umbrele trecutului; 
17.30  Poveştiri adevărate; 
18.30  Focul iubirii; 
19.30  Îngeraşii. 
 Cu: adela Popescu, 
 rodica Popescu Bitănescu
20.30  regina 
 (dramă, românia).   
 Cu: Diana Dumitrescu,  
 Bogdan albulescu; 
22.00  Poveştiri de noapte; 
23.00  Clona; reţeta de acasă; 
0.00  regina (r); 
1.30  reţeta de acasă (r); 
1.45  Poveştiri adevărate (r); 
2.45  Îngeraşii (r); 
3.45  Poveştiri de noapte (r); 
5.00  Clona (r); 
6.00  Poveştiri adevărate (r).

9.35  Familia robinson 
 (animaţie, SUa, 2007); 
11.10  Dansul dragostei 2 
 (dramă, SUa, 2008); 
12.45  Stele deasupra oraşului  
 (av., SUa, 1995); 
14.35  re-animat 
 (co., SUa, 2006); 
15.55  Pe locuri, fiţi gata, 
 petrecere! 
 (comedie, Canada, 2007); 
17.55  Megatron 
 (dramă, românia, 2008); 
18.15  Despărţiţi, dar împreună  
 (comedie, SUa, 2006); 
20.00  Ultimul rege al Scoţiei 
 (dramă, Marea 
 Britanie, 2006); 
22.00  Curaj nebănuit 
 (thriller, SUa, 2007); 
0.00  True Blood 9: Preţul iubirii; 
0.55  Dealuri însângerate 2 
 (horror, SUa, 2007); 

7.00  Trezirea la apel!; 
9.15  Don Juan îndrăgostit (r); 
9.55  Filler Notari; 
10.10  O dată-n viaţă (r); 
12.00  Sclava isaura (r); 
12.55  Filler Notari; 
13.00  Miezul zilei; 
14.00  Telejurnal; 
14.45  alegeri europene - 
 tu decizi!; 
15.30  akzente; 
17.00  Sclava isaura; 
17.55  Filler Notari; 
18.00  interes general; 
18.50  Don Juan îndrăgostit; 
19.30  Tragerile Jocker 
 şi loto 5/40; 
19.40  Sport; 
20.00  Telejurnal; 
21.10  alegeri europene - 
 tu decizi!; 
22.25  Ochiul magic; 
23.00  Dr. House; 
0.00  Telejurnal; 
0.15  Unora le place...; 
1.25  interes general (r); 
2.05  Semne (r); 
2.30  Soţul nostru italian (r); 
4.00  Sport (r); 
4.20  Telejurnal (r); 
5.20  Miezul zilei (r); 
6.10  Filler Notari (r). 

7.30  ring-ring; 
8.35  Dragoste şi putere (r); 
9.00  Walker, poliţist texan (r); 
10.00  Vremea răzbunării 
 (dramă, SUa, 1994). 
 Cu: lou Diamond Phillips; 
12.30  Camera de râs; 
13.00  Sporturi trăsnite; 
14.30  Dragoste şi putere; 
15.00  Focus; 
15.30  Walker, poliţist texan; 
16.30  Cireaşa de pe tort (r); 
17.30  Trăsniţi din NaTO; 
18.00  Focus; 
19.30  Cireaşa de pe tort; 
20.45  Copiii spun lucruri trăsnite; 
22.00  Trăsniţi din NaTO; 
22.30  Nimeni nu-i perfect; 
23.00  Teroare de oţel 
 (acţiune, SUa, 1998). 
 Cu: roy Scheider. 
1.00  Focus (r); 
2.00  Cireaşa de pe tort (r);
3.00  Spitalul all Saints; 
5.30  Vremea răzbunării (r).

9.00  realitatea de la 9.00; 
10.00  realitatea de la 10.00; 
11.00  realitatea de la 11.00; 
12.00  realitatea de la 12.00; 
13.00  realitatea de la 13.00; 
15.00  realitatea de la 15.00; 
15.05  Fabrica; 
16.00 Deschide lumea; 
17.45  Editorii realităţii; 
18.00 realitatea de la 18.00; 
18.50  realitatea zilei; 
20.00  realitatea de la 20.00; 
20.05  realitatea zilei; 
21.00  realitatea de la 21.00; 
21.50  Ora de foc; 
23.00  Da sau nu, 
 cu Oana Stancu; 
0.00  realitatea de la 0.00; 
1.15  realitatea zilei (r); 
2.00  realitatea de la 2.00. 

8.45  Prietenii tăi (r); 
9.15  ruleta destinului (r); 
10.15  Tabăra lazlo; 
10.45   Hi Hi Puffy amiyumi; 
11.15  Happy Hour (r); 
12.30  Teo (r); 
13.45  la servici (r); 
14.45 Din culisele 
 Hollwood-ului (r); 
15.15  Hollywood Buzz; 
15.45  Celebritate; 
16.15  Suspect de crimă 6 (i)  
 (dramă, anglia, 2003); 
18.00  la servici (r); 
19.00  Un medic în familie; 
20.00  Unitatea; 
21.00  Până când moartea 
 ne va despărţi; 
21.30  Prietenii tăi; 
22.00  Mâna morţii 
 (acţ., China, 1972). ; 
0.00  Fetele vesele; 
1.00  South Park; 

7.00  Dovadă de iubire (r); 
8.10  Călătorie în vest (i) (r); 
9.45  Poate nu ştiai! (r); 
10.00  Deschiderea ediţiei; 
10.30  Telejurnal; 
11.00  Club iQ; 
12.00  Deschiderea ediţiei (r); 
12.30  Telejurnal; 
12.45  Dovadă de iubire; 
13.45  Învingătorii; 
14.30  Tribuna partidelor; 
15.00  Împreună în Europa!; 
16.05  Colegi de şcoală; 
17.10  Tonomatul DP 2; 
18.15  Jurnalul Euronews; 
18.30  Oraşele lumii; 
19.10  Călătorie în vest (ii) 
 (av., SUa, 2001); 
20.45  Învingătorii; 
21.00  Dincolo de hartă; 
21.30  Bazar; 
22.00  Ora de ştiri; 
23.10  Steve Zissou: 
 Cel mai tare de pe mare  
 (aventuri, SUa, 2004). 
 Cu: Bill Murray; 
1.15  Colegi de şcoală (r); 
2.15  Club iQ (r); 
3.15  Oraşele lumii (r);
3.45  Tonomatul DP2 (r); 
4.45  Mesager.

Spectacole, concerte
- 10,30 – Teatrul de Păpuşi 

„Gulliver” – „Jack şi fasolea ferme-
cată” 

- 18,00 – Teatrul Muzical 
„Nae Leonard” – deschide-
rea Festivalului internaţional 
„leonard”, concert simfonic.

- 19,00 – Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini” – „Magic afternoon”, de 
Wolfgang Bauer (r. Dan Stoica).

Expoziţii 

- Muzeul de Artă Vizuală – 
George Sorin Purcaru, expoziţie 
de grafică şi sculptură; Bienala de 
arte Plastice „Cezar ivănescu”; ex-
poziţie-concurs „Camil ressu”, a 
elevilor de la liceele de artă plas-
tică; expoziţiile permanente; 9,00 
– 17,00.

- Muzeul Judeţean de Istorie 
– „70 de ani de muzeografie 
gălăţeană”, Casa Colecţiilor 
(Farmacia Ţinc) - „Smaranda 
Brăescu – regina aerului”; Casa 
Cuza Vodă, Casa Memorială 
„Costache Negri” (comuna 
Costache Negri) – 11,00, manifes-
tarea „Întâlnirile de la Mânjina”, 
Muzeul „Casa Rurală Suhurlui” 
(comuna rediu, sat Suhurlui) - ex-

poziţiile permanente; 9,00 – 17,00.
- Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii – „Moluştele în 
arte şi arhitectură”; „Expediţii 
ştiinţifice româneşti în Bazinul 
Mediteranean, 2005-2007”; 
Grădina Botanică, rosariumul, 
Planetariumul, acvariumul; expo-
ziţiile permanente; 9,00-17,00.

- Sala „Nicolae Mantu” a 
Galeriilor de Artă – Expoziţie 
de pictură, membri ai Uniunii 
artiştilor Plastici, filiala Brăila; in-
trarea liberă.

- Mond’Art Café Galerie – 
expoziţia membrilor Clubului de 
turism şi ecologie reactiv (foto-
grafie); intrarea liberă.

- Galeria „Umor la etaj”, se-
diul „Vieţii libere” – „Calendarul lui 
Curtu – În bună vecinătate” (cari-
catură); intrarea liberă.

Biblioteci

- Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia” – 16,30 – manifesta-
rea „Poetele oraşului Galaţi”; se-
diul central şi filiala de la Casa 
de Cultură a Sindicatelor, 9,00 – 
20,00.

- Biblioteca Franceză 
„Eugène Ionesco” -  azi, închisă.                    

C.S.Carp 

- Domnule,  trebuie să  vă 
spânzur. am emoţii pentru că 
nu am mai făcut lucrul acesta.

- Nici eu nu am mai fost 
spânzurat, dar ne vom  des- 
curca noi…

[
- Ce frumos şi curat e în rai!
- Păi, dacă acolo nu e aproape 

nimeni!
[

- Dle doctor, vă mulţumesc 
din suflet, nici nu ştiu cum să vă 
recompensez.

- Dragul meu, de când fenici-
enii au inventat banii, problema 
este uşor de rezolvat. 

Brânză cu piept de porc afumat
Ingrediente: 600 g piept de porc afumat, 400 g de brânză cu mu-

cegai, ulei, pătrunjel verde.
Mod de preparare: Se taie pieptul de porc afumat felii şi se ru-

meneşte în ulei pe ambele părţi. Brânza cu mucegai se taie şi ea felii 
şi se aşază fiecare felie pe câte una de piept de porc. Se introduce 
în cuptor câteva minute, cât să se topească brânza. Se ornează cu 
pătrunjel verde. 

Zeni

1471 - Se naşte alBErT DÜrEr 
(m.1528),desenator şi gravor ger-
man.

1712 - Ţarul Petru i al rusiei 
mută capitala ţării de la Moscova 
la Sankt Petersburg. 

1836 - Încetează din via-
ţă BarBU PariS MUMUlEaNU 
(n.1794), poet

1853 - Se inaugurează la 
londra, primul acvariu public  din 
lume. 

1855 - Se naşte CONSTaNTiN 
DOBrOGEaNU-GHErEa (m. 1920), 
critic şi teoretician literar, mem-
bru de onoare, post-mortem, al 
academiei române.

1860 - Se naşte WillEM 
EiNTHOVEN (m. 1927), fiziolog 
olandez, laureat cu Premiul Nobel 
pentru Medicină (1924), pentru in-
ventarea electrocardiografului.

1881 - Se naşte iOSiF iSEr (m. 
1958), pictor şi grafician, membru 
al academiei române, distins cu 
Ordinul “Coroana româniei”, în 
grad de Ofiţer.

1887 [ Se naşte FlOriCa 
MUSiCESCU (n.1969), pianistă, pe-
dagog. 

[ Se naşte alEXaNDrU  BOrZa 
(m. 1971), botanist, membru, post-
mortem al academiei române.  

1892 - Încetează din viaţă 
GriGOrE COBălCESCU (n.1831), 
geolog, paleontolog, membru al 
academiei române.

1895 - Încetează din viaţă 
FraNZ von SUPPÉ (n. 1819), com-
pozitor austriac de origine belgia-
nă, (celebru, mai ales prin operete-
le “Frumoasa Galatéea”, “Cavaleria 
uşoară” ş.a.)

1897 - Se naşte, la Hânţeşti, 
com. Buciumeni, jud. Galaţi, 
SMARANDA BRĂESCU (m. 1948), 
aviatoare, paraşutistă. a realizat, 
la 19 mai 1932, recordul mondial 
absolut (femei şi bărbaţi) şi primul 
record internaţional al româniei la  
săritura cu paraşuta de la o înălţi-
me de  7293 m.

1904 [ Crearea Federaţiei 
internaţionale de Fotbal (FiFa).

[ Se naşte rOBErT 
MONTGOMErY (m.1981),  actor 
american şi producător de filme.

1915 - Se naşte, la 
Galaţi, MIRCEA PETRESCU-
DÂMBOVIŢA, arheolog, isto-
ric, membru corespondent al 
academiei române.

1921 - Se naşte aNDrEi D. 
SaHarOV (m. 1989), fizician rus, 
laureat cu Premiul Nobel pentru 
Pace (1975).

1923 - Se sfinţeşte Biserica 
“Sf. Gheorghe” din Oancea, jud. 
Galaţi.

1928 - Se naşte, la Ţibăneşti, 
jud. Brăila, ION  M. OPREA, isto-
ric, economist, laureat cu Premiul 
academiei române (1967)   

1932  [ Se naşte H.ZaliS, critic 
şi istoric literar, prozator.

[ Se naşte ilEaNa VUlPESCU, 
prozatoare, traducătoare.

1933 - Se naşte HOria ZiliErU, 
poet, laureat cu mai multe premii, 
între care şi Premiul  academiei 
române (1980). 

1950 - Se sfinţeşte Biserica 
“Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” din Spiru Haret,  jud. 
Brăila (Piatra de temelie a fost aşe-
zată în anul 1925).

1956 - Prima bombă cu hidro-
gen detonată din aer a explodat 
deasupra Oceanului Pacific.

1964 - Încetează din viaţă 
TUDOr ViaNU (n. 1897), poet, este-
tician, istoric literar, memorialist de 
talent, filosof al culturii, traducător, 
membru al academiei române.

1966 - Se naşte, la Galaţi, 
COSTEL PĂTRĂŞCAN, grafician.

1973 - Încetează din viaţă 
GriGOrE MOiSil (n.1906), mate-
matician, fondator al şcolii de alge-
bră logică şi  de teoria algebrică a 
mecanismelor automate, membru 
al academiei române şi al mai 
multor foruri academice din lume.

1991 [ Încetează din viaţă 
iOaN PETrU CUliaNU (n. 1950), 
istoric al religiilor, scriitor. 

[ Încetează din viaţă (a fost 
asasinat) raJiV GaNDHi (n. 1944), 
prim-ministru al indiei (1984-1989), 
supranumit “părintele naţiunii“.

1992 - Începe să fie marcată, din 
nou, “Ziua Naţională a Cercetaşilor 
din românia”. Festivităţile se orga-
nizează la Tecuci.

1994 - Încetează din viaţă 
ŞTEFaN TaPalaGă (n. 1933), actor 
de teatru şi film.

[ P.S. Casian sfinţeşte locul 
pentru zidirea bisericii din paro-
hia Salcia-Tudor, jud. Brăila.

2000 - Încetează din viaţă 
BarBara CarTlaND (n. 1901), 
scriitoare britanică. Figurează în 
“Cartea recordurilor” ca scriitoarea 
cea mai prolifică din lume.  

Depindeţi de o persoană 
ale cărei toane nu v-au lăsat 
niciodată să dormiţi liniştit/ă. 
Încercaţi să nu bateţi prea 
mult pasul pe loc.

Găsiţi pete în soare, dar asta 
nu ar fi mare lucru. Vă place să 
vă descoaseţi cunoştinţele, 
până scoateţi toate informaţi-
ile de la ele.

Vă temeţi că insistenţele 
dvs. ar putea dăuna, dar nici nu 
ştiţi cum ar fi cel mai bine să re-
acţionaţi, în contextul actual.

Vă reproşaţi lipsa de aten-
ţie, dar nu este cazul să fiţi 
chiar atât de dur/ă cu propriile 
performanţe. Greşelile sunt 
reparabile.

În privinţa dvs. circulă zvo-
nuri pe care le alimentează cei 
care au să vă reproşeze anu-
mite lucruri.

Demonstraţi faptul că ni-
meni nu vă poate sta împo-
trivă, dacă dvs. vă vine ideea 
potrivită. Dar şi când nu se 
întâmplă...

Uneori lucrurile iau am-
ploare atunci când vă aştep-
taţi mai puţin, iar dvs. sun-
teţi obligat/ă să reacţionaţi. 
rapid.

Nu reuşiţi să vă simţiţi pe 
deplin mulţumit/ă, deşi asta 
vă propuneţi. lipsa unei anu-
mite persoane este evidentă.

Încercaţi să nu uitaţi să vă 
puneţi la curent prietenii cu 
schimbările care au survenit 
în viaţa dvs. Unii au nevoie de 
lămuriri suplimentare.

Constataţi că niciuna din-
tre cheltuielile pe care vi le-aţi 
propus nu suferă de urgenţă. 
aşa reuşiţi să vă mai relaxaţi.

Nemulţumirile dvs. se ma-
terializează în discuţii intermi-
nabile. Nu sunteţi încântat/ă, 
dar e oricum mai bine.

Observaţi prin prisma a 
ceea ce vi se întâmplă că lu-
crurile arată mai bine când 
visezi la ele, decât atunci când 
se petrec.

Casandra

Toxic
(thriller, SUA, 2007)
Kanal D, ora 23,30
Cu: Susan Ward, Corey Large, 
Bai Ling (foto)

Vieţile unui proprietar de club de 
noapte, un şef ucigaş, un stripper, un 
barman, doi ucigaşi, o prostituată şi un 
psihopat iau o întorsătură groaznică în 
momentul în care sunt prinşi în capca-
na minţii bolnave a unui maniac.

Steve Zissou: 
Cel mai tare de pe mare 
(comedie, SUA, 2004)
TVR 2, ora 23,10
Cu: Bill Murray, Owen Wilson, 
Cate Blanchett, Anjelica Huston

copilot care poate fi sau nu fiul lui Zissou, o frumoasă ziaristă (Cate 
Blanchett), trimisă pentru a concepe un profil al lui Zissou, fosta sa 
soţie şi co-producătorul Eleanor. În timpul expediţiei, echipajul se 
confruntă cu tot felul de complicaţii, inclusiv piraţi şi răpiri.

renumitul oceanograf Steve 
Zissou şi echipa sa au pornit într-o 
expediţie pentru a vâna misteriosul 
rechin Jaguar care l-a omorât pe 
colegul lor în timpul unor filmări. 
Ei sunt însoţiţi de către un tânăr 

În atenţia agenţilor economici:

* Pentru a veni în sprijinul agen-
ţilor economici care depun decla-
raţiile lunare privind 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 
limitată ca volum de transmisie şi 
recepţionare şi poate fi o cauză ma-
joră a întârzierii lucrării care, conform 
legii, are termen- limită data de 25 a 
fiecărei luni.

* Vă rugăm, de asemenea, să aveţi 
în vedere că, din motive legale, de-
claraţiile trebuie  depuse în format 
electronic pe adresa de e-mail sau 
depuse personal, cu dischetă, pentru 
a face posibilă verificarea corectitudi-
nii introducerii datelor.

* a fost modificată codificarea 
CaEN a agenţilor economici şi tre-
buie ca fiecare entitate juridică să-şi 
actualizeze domeniul de activitate 
conform noului nomenclator. la de-
punerea declaraţiilor, trebuie utiliza-
tă noua codificare. 

Vă mulţumim pentru înţelegere 
şi apreciem efortul dvs. de a schimba 
adresele de e-mail, acolo unde aceas-
ta se impune.

 a.J.O.F.M. Galaţi vă aduce la cu-
noştinţă că se fac înregistrări în baza 
de date a agenţiei, în vederea ocupă-
rii unui loc de muncă în străinătate.

Pentru relaţii suplimentare per-
soanele interesate sunt rugate să 
se adreseze la sediul instituţiei - 
Compartiment Ocuparea Forţei 
de Muncă în Străinătate, telefon 
0236412262 int. 103. 

a.J.O.F.M. GalaŢi primeşte în-
scrieri la următoarele cursuri gratu-
ite pentru şomeri care vor începe în 
2009: brutar; bucătar; comerciant 
vânzător produse alimentare;  comer-
ciant vânzător produse nealimentare; 
comunicare în limba engleză; confec-
ţioner asamblor articole din textile; 
confecţioner tâmplărie de aluminiu şi 
mase plastice; contabil; dulgher-tâm-
plar-parchetar; fierar betonist, mon-
tator prefabricate; formator; frizer; fri-
zer-coafor-manichiurist-pedichiurist; 
inspector protecţia muncii; inspector 

resurse umane; lucrător în comerţ; 
lucrător în creşterea animalelor; lu-
crător în cultura plantelor; lucrător 
în structuri pentru construcţii; lucră-
tor în tâmplărie; montator pereţi şi 
plafoane din ghips carton; operator 
introducere, validare şi prelucrare 
date; ospătar (chelner) vânzător în 
unităţi de alimentaţie; patiser; sudor 
electric; sudor oxi-gaz; tâmplar uni-
versal; zidar-pietrar-tencuitor; zugrav, 
ipsosar, tapetar, vopsitor. 

Persoanele interesate de ocu-
parea locurilor de muncă vacante 

şi de înregistrarea ofertei de locuri 
de muncă vacante 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 21.05.2009: agent de 
asigurare; agent securitate; dulgher 
(exclusiv restaurator); fierar betonist; 
instalator centrale termice; instalator 
instalaţii tehnico-sanitare şi gaze; 
sudor cu arc electric; vânzător,  zidar 
roşar-tencuitor.

8,00 Desene animate: Fabrica razei 
de soare; 10,00 Obiectiv Express (r); 
10,30 Tu hotărăşti;  11,30 Program mu-
zical: One Cubed;  Terminus Express 
(r); 12,30 Obiectiv Express (r); 13,00 Ora 
de sănătate (r);  14,00 Program muzi-
cal: One Cubed; 15,00 Documentar: 
Călătoria; 16,15 Documentar: 
Hollywood; 17,30 anul Druţă (TVMi) 7;   
18,25 Obiectiv Express/Sport (di-
rect); 19,00 Povestea de seară (TVMi); 
19,30 Terminus Express (talk-show 
– direct);  20,00 Tu hotărăşti (direct);  
21,00 Evolution Party (Divertisment 
TVMi) 7;  22,00 Obiectiv Express (r); 
22,30 Documentar: Călătoria;  23,00 
Film artistic - În mijlocul furtunii; 0,00 
Închiderea programului. 

7,00 Film - Un strigăt din iraq;  
9,00 Prim-plan; 9,30 Ediţie speci-
ală; 10,00 D.W.; 10,30 În căutarea 
lui Hristos; 11,00 Prima pagină;  
11,30 The flavors; 12,00 Prieteni 
pe viaţă; 13,00 Prima pagină; 13,30 
Camera de râs; 14,00 la ordinea 
zilei; 15,00 Prim plan + Prima pagi-
nă; 15,30 Casa ta; 16,00 Prim-plan 
+ Muzică;  16,30 Cu băţu-n baltă;  
17,00 Medicul te învaţă; 18,00 D.W.; 
18,30 Prim-plan; 19,05 D.W.; 20,00 
Ediţie specială; 20,30 Oraşul meu; 
21,00 Pe gaura cheii; 22,00 Prim-
plan; 22,30  Ediţie specială; 23,00 
Film - Un strigăt din iraq; 1,00 Prim-
plan; afişare program;   Închiderea 
programului. 
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Copierea oricãror elemente grafice ale acestei publicaţii va fi sancţionatã prin lege

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, 0750/121111, 
0750/121112
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

Radu MACOVEI 
Director general

Grigore LAZAROVICI
Director general adjunct

Katia NANU 
Redactor şef 

Anca SPÂNU  TUDOR
Redactor  şef  adjunct

Dan  Cătălin PREDESCU
Secretar general de redacţie

Mioara  MÃNÃILÃ 
Director publicitate
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Elena GRÃDINARU, Luminiţa CHIRILÃ,  Zoica FOTACHE, Vasilica PRODAN, Camelia MANOLESCU , Carmen PLUGARU  ‑ Echipamente livrate de ROMLOTUS

Pãnuţ HAGHIAC, Nicuşor CRÃCIUN, Nãstase VÂRLAN,  Victor BADIU, Silviu PĂDURARU, Vasile STAVĂR, Cătălin AFTENE, Mihai PĂTRAŞCU, Petrel GHIŢĂ, Ion MACOVEI
Unica tipografie din zona Galaţi ‑ Vrancea ‑ Brãila, care tipãreşte un ziar cotidian, la calitate de nivel naţional! 0236 416 911 ‑ int.37
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Lumea pe web

România Sud‑Est  21 maiMeteo

Bucureşti
12*/27*

Litoral
13*/26*

Brăila
12*/24*

Galaţi
16*/27*

Braşov
6*/17*

Galaţi: Soarele 
‑ răsare: 7:40 am
‑ apune: 4:59 pm

Brăila: Soarele 
‑ răsare: 7:40 am
‑ apune: 4:59 pm

Vreme 
frumoasă

Elena Parapiru

T
V

m
a

n
ia

Elena Parapiru

vierMi Pe FaCebOOk. Facebook a devenit o moda‑
litate folosită de escroci de transmitere a „viermilor” infor‑
matici, în scopul obţinerii de bani de la utilizatorii reţelei de 
socializare, a anunţat producătorul de programe antivirus, 
PandaLabs. Ultima variantă de „vierme” apărută din familia 
Boface, denumită Boface.BJ.worm, foloseşte Facebook pen‑
tru a descărca de pe internet şi a instala un program de pro‑
tecţie fals, iar apoi prin manifestările produse pe calculatoa‑
rele utilizatorilor reţelei de socializare, îi convinge pe aceştia 
să cumpere un program antivirus fals.  

nU PUbliCiTăţii. Serviciul de mesagerie web Twitter 
caută diverse modalităţi de a obţine profit din site sau de la  
microblogging, însă publicitatea nu este încă luată în con‑
siderare. Compania dezvoltă în prezent aplicaţii şi servicii 
pentru firmele şi utilizatorii profesionişti de pe Twitter, care 
ar putea da naştere unei linii de venituri constante pentru 
companie, a declarat Biz Stone, cofondatorul Twitter, citat de 
presa internaţională. Compania va introduce câteva dintre 
aceste unelte până la sfârşitul anului, a adăugat el, insistând 
asupra faptului că nu doreşte să vândă spaţii de publicitate 
pe site în această perioadă. Stone este de părere că intro‑
ducerea reclamelor lângă mesajele de pe Twitter i‑ar putea 
enerva pe utilizatori.

PrOFiT… MObil! Vodafone România a raportat pen‑
tru anul fiscal încheiat la 31 martie anul acesta un profit ope‑
raţional (EBITDA) de 527 milioane de euro, în scădere cu 3,5 
la sută. Veniturile totale ale operatorului de telefonie mobilă 
au ajuns la 1,116 miliarde de euro, în creştere cu 0,7 la sută, iar 
cele din vânzări au urcat cu 1,4 la sută, până la 1,113 miliarde 
de euro. Compania a anunţat, totuşi, o creştere a numărului 
de clienţi cu  667.

Autorul acestei cărţi este profesor de psihologie şi di‑
rector al Centrului de Neuroştiinţe Cognitive din cadrul 
prestigiosului Massachussets Institute of Technology şi a 
devenit cunoscut în spaţiul cultural occidental datorită 
best‑seller‑ului “Instinctul limbajului”. Voi încerca, prin 
cartea de faţă ‑ menţionează Steven  Pinker ‑ să explic 
ce este mintea umană, care este originea ei şi cum ne 
permite ca să vedem, să gândim, să simţim, să interac‑
ţionăm şi să aspirăm la vocaţii înălţătoare precum arta, 
religia şi filosofia. În paralel, mă voi strădui, de asemenea, 
să elucidez o serie de trăsături umane caracteristice. Care 
este motivul pentru care amintirile se estompează şi, cu 
timpul, dispar? Cum schimbă machiajul aspectul feţei 
unui om? De unde provin stereotipurile etnice şi când 
devin ele iraţionale? De ce îşi pierd oamenii cumpătul şi 
se enervează? Ce îi face pe copii să devină excesiv de răs‑
făţaţi şi “năzdrăvani”? De ce se îndrăgostesc unii oameni? 
Ce ne face să râdem? Şi de ce cred oamenii în fantome şi 
în spirite? Detalii în capitolele: 1. Echipamentul standard. 
2. Maşinile de gândit. 3. Răzbunarea  tocilarilor. 4. Ochiul 
minţii. 5. Idei bune. 6. Capete înfierbântate.7. Valorile fa‑
miliale. 8. Sensul vieţii.

Este o carte destinată tuturor oamenilor care sunt cu‑
rioşi cum funcţionează mintea umană, o carte apreciată 
dacă se are în vedere faptul că a primit mai multe dis‑
tincţii, între care Premiul de Carte al ziarului “Los Angeles 
Times”, Distincţia “New York Times” pentru Cartea Anului 

Soluţiile jocurilor din ziarul de ieri:

POMI FRUCTIFERI: ORIZONTAL: R, V, P,  PATIMAS, DESI, I, P, SANI, DL, MACAR, NARA, NOR, ZILE, 
STRANA, EST, ACTORIE, A, ALO, UZA, SN, ODATA, OFT, SNUR,  RADIO, ISAC, CAIS.

LA SCHIMB: ORIZONTAL:  NESTABIL, L, ACAR, INELE, VOLAN, SIAJ, EN, DATE, ME, ORA,  ARTAR, AMU, 
FRAU, I, MITURI, NIT, ACASA, AERA, NO, ANUNT, T, ASORTA, ERE.   

Cum 
să fiu

dacă urăşti dezamă‑
girile, este simplu: stai 
pe muzică. nu numai 
la tv, dar oriunde! Până 
la urmă, ce poate să 
fie? un clip prost, care 
durează – vai mie, trei 
minute?! ok, pot să su‑
pravieţuiesc acestui şoc! 
Pe MtV Hits, unde ador 
să locuiesc de la primele 
ore ale dimineţii, ai par‑
te de o lilly allen la care 
mă uit mai mult pentru 
că mă fascinează machi‑
ajul şi coafura, nu pen‑
tru că ar spune lucruri 
cu adevărat importan‑
te. Pentru treburi gre‑
le (ok, MtV style, dar 
orişicât…) trăieşte Kelly 
clarckson, cu „My life 
 would suck without you” 
sau Pink, cu toată gaşca 
ei de cântece de dragos‑
te‑ură. la Kiss tv, era 
vedetă andreea bălan şi 
Keo, cu videoclipul lor 
vechi, dar bun, în care 
românca era chiar o imi‑
taţie reuşită a christinei 
aguilera – mai puţin la 
faza cu bâţâiala din cap, 
figură care i‑a rămas fix 
de la „Moşule, ce tânăr 
eşti”, de când tropăia pe 
platforme pornografi‑
ce împreună cu cealaltă 
„andrea”. dar „nu ştiu 
să fiu numai pentru tine/, 
crede‑mă că vreau, cre‑
de‑mă, te vreau” înseam‑
nă un song neaşteptat de 
bun, aproape imposibil 
de asimilat muzicilor ro‑
mâneşti cu iubire eternă. 
Veche şi bună, da? Kelly 
Perry este pe toate pos‑
turile cu „Hot and cold”, 
dar mai nou am văzut‑o 
făcând figuraţie (ca gu‑
est star, vezi bine!), şi 
pe la alţi artişti prin cli‑
puri ‑ cine se uită după 
cupidon, o vede, sic. 
cum ziceam – ce ar pu‑
tea să te  dezamăgească? 
Faptul că oamenii cân‑
tă, faptul că artistele au 
ca unică grijă faptul de 
a se undui graţios? Să 
fim serioşi, şi eu vreau 
să trăiesc în lumea asta 
drogată, cu ponei şi 
miorlăieli acustice.

…
Excesiv 
de moral

Ignorând criza

Vremea va fi caldă astăzi, pe fondul unui cer se‑
nin. Temperatura maximă va fi de 28°C, iar minima 
de 16°C. Vântul va sufla slab, din sector estic şi sud‑
estic. Presiunea atmosferică va fi de 760 mm coloa‑
nă de mercur, iar umiditatea de 40 la sută.    

Vremea va rămâne frumoasă şi în zilele urmă‑

toare, cu cerul mai mult senin. Maximele ar putea 
depăşi 30°C la sfârşitul săptămânii, în timp ce mini‑
mele vor fi de 17°C. 

(informaţii preluate din surse on‑line)

Semnal editorial / Steven Pinker:

cum funcţionează mintea*

bâlbe ORIZONTAL: 1) Dă deşteptarea în cazarmă. 
2) Noduri de telecomunicaţii. 3) A da lovitura – 
Cafea în care nu se poate ghici. 4) Marcate în de‑
plasare – Plată după reţinerea dărilor. 5) Parcat 
pe dreapta! – Sfârşitul lucrului. 6) Model de lu‑
cru – Puse în paner! 7) Atins în luptă – Teren gol! 
8) Nu ştie pe ce lume trăieşte – Haină de casă, 
pentru dame. 9) Esenţă de ceai – Merge ca un 
automat. 10) Se dă pe faţă de farisei – Primul la 
lucrările de primăvară.

VERTICAL: 1) Una care ne sâcâie. 2) Femeie 
nerealizată – Umflă mingile. 3) Au casele la ţară – 
A face o transmisie de neauzit. 4) Nu‑i bine cres‑
cut – Prinse la colaci! 5) Bun de marcă – Măciucă 
dată la cap! 6) Prinse în cerc! – Femeie din po‑
por. 7) Variante pe culoare – A face o lucrare de 
mai. 8) Cosânzeana din poveste – Eliminat din 
cultura tradiţională. 9) Plan de lucru pentru ţă‑
rani – A cânta imnul  10) Lăsate jos! – Lovitură 
la cap, în forţă.

Mihai  Gherasim

Patrick Swayze infirmă zvonurile 
privind propria moarte

Un post de radio din SUA a postat pe internet un mesaj prin care 
anunţa că actorul Patrick Swayze, bolnav de cancer pancreatic, a dece‑
dat, informaţie dezminţită de purtătorul de cuvânt al starului, care a de‑
clarat  că acesta se bucură de viaţă şi răspunde bine la tratamente.

NewsIn/ D.C.

Piaţa de Film de la Cannes

Film horror 
de 45 de lire sterline

Cuvânt de 
extracţie
E o stricată

Joc de cărţi
Turnul la 
şah

Mare 
durere

“Colin”, un horror produs 
cu doar 45 de lire de un bri‑
tanic care lucrează la o firmă 
de curierat în Londra, parti‑
cipă zilele acestea la Piaţa 
de Film de la Cannes, unde 
regizorul şi producătorul 
Marc Price speră să găseas‑
că distribuitori. Ediţia 2009 
a Festivalului de la Cannes a 
fost deschisă de filmul “Up”, 
care a costat aproximativ 
75 de milioane de lire, însă 
marea surpriză ar putea‑o 
reprezenta “Colin”, produs 
cu o sumă infimă şi scos la 
vânzare la târgul de profil, 
notează jurnaliştii britanici. 
Până acum, două companii 
japoneze i‑au făcut britani‑
cului oferte pentru cumpă‑

rarea filmului “Colin. Scenariul urmăreşte povestea unui tânăr care 
moare după ce este muşcat de un zombie şi se întoarce printre cei vii 
în postura de a fi chiar el un vânător de oameni. 

NewsIn/ D.C.

sau nominalizarea sa pentru Premiul Pulitzer, 
categoria non‑ficţiune.

Virgil Guruianu
*Bucureşti, Editura Allfa, 2009

Prăpastie 
adâncă, hău
Ieşire în 
sport

Teren cu 
scaieţi
A da luciu

Întreabă la 
cabană!
Vopsită

Car cu 
spatele

…

A se lăsa la 
pământ

…

Tor dat 
peste cap!
Prins la gât

Horea 
Enescu
Erou 
central!

Tudor 
Zaharia
Baze la 
bază!

„Râşniţă” 
pentru 
păsări
Picioare 
de urs

A scoate 
din 
circulaţie

Apă de… 
parfum
Grămadă de 
paie

Raci!
Casa 
turistului

Dana 
Stanciu
Baraj 
central!

Intrarea în 
capitală!
Figură cu 
vârf

Mare 
bogătaş
Scriitori

Peşte… 
cifrat
Cutie!

Sărită 
la cap!

A 
dezmierda

Gh. Gurău

Sporturi
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pe săptămână!

Nume:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenume:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ocupaţie:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresă______________
___________________
___________________
Telefon:_____________
BI/CI:_______________

Premiile se revendică 
până la data
următoarei  extrageri.

Nr. 19 Joi

Talon  valabil pe perioada 
18 ‑ 24 mai 2009 

Angajăm 
difuzor presă 

cu carte de muncă
pentru chioşc situat în zona 
I.C.Frimu (Biserica Sf. Mina).

Relaţii la sediul firmei, 
str. Domnească nr. 68

La intersecţia străzilor Saturn şi 
Siderurgiştilor se înalţă o sculptură de metal 
care, spre deosebire de multe altele postate 
pe spaţiile verzi din oraş, le‑ar  putea inspi‑
ra ceva şi trecătorilor care nu şi‑au luat, încă,  
doctoratul în artă abstractă. Din păcate, e 
toată pătată de rugină, aşa că primul mesaj 
pe care îl transmite este că autorităţile au cam 
lăsat‑o în părăsire, pentru moment. Ciudat 
este că spaţiul verde din jur e toaletat cât de 
cât, doar statuia a început să îşi dezveleas‑

că intimităţile metalice. Drept este că a stat 
multă vreme  în bătaia vântului şi a ploii, aşa 
că motive să fi ruginit sunt din belşug. Spre 
ştiinţa celor care nu‑i poartă de grijă a fost 
amplasată în cadrul ultimei ediţii a Taberei 
de sculptură în metal de la Galaţi, în 1997, şi 
aparţine unui concetăţean al nostru, sculpto‑
rul Gheorghe Tereşcenco. În aceste condiţii, 
un strat proaspăt de vopsea ar fi exact răspla‑
ta potrivită pentru că a fost donată oraşului. 
Credem că autorităţile competente ar trebui 
măcar să se mai plimbe prin oraş, dacă să se 
apuce de vopsit e mai greu să le ceară cine‑
va...  

Secţia 3 a fost sesizată marţi, 
la ora 8,30, de către Geanina A., 
de 35 ani, din Galaţi, asistentă, 
cu privire la faptul că în aceeaşi 
zi, în jurul orei 8,00, în timp ce se 
afla pe strada Brăilei, un individ a 
tâlhărit‑o de lănţişorul şi cruciuli‑
ţa de aur, de 24 grame, în valoare 
de 2.500 lei. Autorul este căutat 

în continuare de către Poliţie.

 Jaf cu final fericit

Secţia 4 a fost sesizată în ace‑
eaşi zi, la ora 18,40, prin 112, de că‑
tre gălăţeanca Oana C., de 30 ani, 
în legătură cu faptul că un tânăr 
a jefuit‑o de un lănţişor din aur 

pe care fata îl purta la gât. La faţa 
locului au ajuns imediat doi po‑
liţişti, care l‑au prins în zona blo‑
curilor din apropiere pe Ioan M., 
de 21 ani, din comuna Costache 
Negri, judeţul Galaţi. În urma ve‑
rificărilor efectuate s‑a stabilit că 
acesta, în timp ce se afla pe stra‑
da 1 Decembrie 1918, i‑a smuls 

femeii de la gât lănţişorul de aur 
de 14 carate, în valoare de 1.000 
lei.  Bijuteria a fost recuperată şi 
înapoiată victimei, tânărul fiind 
reţinut pe bază de ordonanţă; el 
va fi prezentat Judecătoriei Galaţi 
cu propunere de arestare preven‑
tivă pentru tâlhărie.

Elena Parapiru

Ieri, în Aeroport
Poveste 
de groază 
rutieră, 
pe Aurel 
Vlaicu

„Ieri, la ora 11,20, 
Melu Trif, de 51 de 
ani, conducea Opelul 
GL 56 AEI pe strada 
Năruja. La intersecţia 
cu strada Aurel Vlaicu, 
şoferul nu a dat priori‑
tate unei autoutilitare 
Mercedes Vito GL 10 
CNL, corect conduse 
de Mihai Cărăpceanu. 
Mercedesul a fost 
proiectat pe contra‑
sens, într‑o Lancia GL 
02 TLF, corect condu‑
să de Gabriel Roland 
Pancrati, Opelul sfâr‑
şind înfipt într‑un co‑
pac”, declară comisarul 
Viorel Cojocaru, din 
cadrul Poliţiei Rutiere 
Galaţi. 

Victimele accidentu‑
lui, şoferul din Lancia şi 
soţia acestuia, au avut 
nevoie de intervenţia 
Descarcerării, femeia 
de pe locul pasagerului 
dreapta faţă din autotu‑
rism rămânând blocată 
în interiorul maşinii. 

Tot în impact a fost 
avariat şi un rezervor, 
fiind necesară inter‑
venţia Inspectoratului 
Situaţiilor de Urgenţă 
Galaţi.

Elena Parapiru

O patrulă a Secţiei 2 i‑a prins 
în flagrant marţi, la ora 8,30, pe 
gălăţenii Ioan A., de 39 ani şi 
Silviu A., de 15 ani. Intrând prin 
sistemul de canalizare, cei doi 
au furat mai multe profile me‑

talice din subsolul unui bloc de 
pe strada Anghel Saligny. Celor 
doi le‑a fost făcut dosar penal 
pentru furt calificat.

Elena Parapiru

La Matca
Scuterist 
cu piciorul 
amputat

Poate că alta ar fi fost 
soarta pilotului de pe mo‑
toscuterul GL 72 MATCA, 
dacă ar fi dat la timp pri‑
oritate. Comisarul Viorel 
Cojocaru, din cadrul 
Poliţiei Rutiere Galaţi, de‑
taliază: „Ieri, la ora 9,20, pe 
Drumul Judeţean 251, un 
bărbat în vârstă de 72 de 
ani conducea – fără cas‑
că de protecţie ‑ un mo‑
toscuter, dinspe Matca 
către Tecuci. Bărbatul 
circula între două maşini 
şi nu a dat prioritate de 
trecere Peugeot‑ului GL 
06 PPE, corect condus de 
Marius Mirel Cojocaru. 
Scuteristul a fost grav ră‑
nit în urma impactului, el 
fiind internat la Spitalul 
Judeţean din Galaţi, 
unde i‑a fost amputat un 
picior”.

Elena Parapiru

În intersecţie

O sculptură 
în luptă cu rugina

Gabriel Kolbay
gabriel@viata‑libera.ro

Marţea femeilor tâlhărite de bijuterii 

Lanţul şi cruciuliţa de aur

Prinşi în flagrant

Hoţie nepricepută
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