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Ştefan cel mare era mare, dom`le, dà  nu se pune! 
Pentru că muma sa, scrie negru pe alb poetul, era 
şi mai mare! Că l‑a ţinut la uşă, în frig, deşi dum‑

nealui venea obosit de la o bătaie cu turcii, şi i‑a spus 
vorbe grele aşa: „De eşti tu acela, nu ţi‑s mumă eu!” 
muma premierului Emil Boc pare să fie, cu aceeaşi auto‑
ritate… mamară, Trăian Băsescu: l‑ar ţine şi‑n frig dacă 
i‑ar ieşi din vorbă!  aşa că domnu´ Boc (nu 
i se potriveşte „cel mare”), nici vorbă, zice 
poporului numai chestii de imagine, care să 
pară hotărâte şi eficiente, care să nu‑l tulbu‑
re şi pe dom´ preşedite. Ca şi un preşedinte 
de scară, domnu´ Boc ştie cum poate „să 
se implice” fără să supere „mai sus”. a se 
„implica” înseamnă, desigur, să vorbească 
despre toate. De pildă, să nu se mai circule 
pe drumurile… portocalii de atâta zăpadă. 
Dar uite, sunt destule tiruri care au riscat şi s‑au blocat, ca 
să nu piardă patronul bani. Dacă legislaţia ar fi şi clară, şi 
aplicabilă, inconştienţii ar fi amendaţi, n‑ar mai trebui să 
dea, în van, premierul din gură! n‑ar trebui să ne înveţe 
ceea ce ar fi trebuit să ştim încă de pe vremea romanilor, 
ci doar să verifice cum se aplică…

”nu vreau să aud de drumuri care nu fac faţă circulaţiei! 
nu vreau să aud de scuze că ne‑a prins zăpada pe nepre‑
gătite!”, le spunea acelaşi premier prefecţilor şi în decem‑
brie trecut… Şi prefecţii au făcut tot posibilul ca domnu` 

Boc să nu audă, însă presa… Ca să nu‑l mai critice presa, 
acum, domnu` Boc a intrat frumuşel în Comandamentul de 
iarnă aşa cum intra pe vremuri ţarul, apoi revoluţia bolşe‑
vică, în Palatul de iarnă, de cum dădea viscolul. Şi premi‑
erul, autoritar foc, s‑a exprimat despre „măsuri”. adică, 
ce trebuie să facă fiecare la vreme de iarnă: să ia măsuri 
sau se măsoare incompetenţa; ceva pe‑acolo... Păi, eu 

credeam că există deja un precedent, urmând altor atâtea 
precedente după ce presa a tot făcut mişto de blocajele de 
mai an, când administraţiile au deszăpezit excelent vara şi 
s‑au înnămeţit iarna. acum, premierul îi dăscăleşte pe das‑
căli să stea acasă, ceea  ce e la mintea cocoşului că trebu‑
iau să facă. încă de când le‑a promis salarii mari şi nu le‑a 
dat… nu cumva ar trebui să scrie într‑un manual pentru 
directori de şcoală: „în caz de viscol spargeţi geamul, luaţi 
centimetrul şi măsuraţi zăpada, apoi opriţi copiii acasă”? 

Domnu` Boc le zice prefecţilor să fie vigilenţi. Ca în 

fiecare iarnă, premierul se descarcă adică de răspundere 
către prefecţi. ţara se împiedică în zăpadă, prefecţii dau şi 
ei, bieţii, vina pe directori, pe subdirectori, pe şoferi, câte‑
un şofer mai cafteşte câte‑un călător şi lucrurile se rezolvă 
de la sine până vine primăvara şi răsuflăm şi noi uşuraţi: 
ieşim la ghiocei şi gropi în asfalt… 

Dacă timpul, adică vremea, ar ţine cu guvernul Boc, 
ar fi iarnă grea până la toamnă. astfel, pro‑
fesorii nu vor mai putea veni la şcoală şi, 
normal, nu‑şi vor mai revendica nenorociţii 
ăia de bani! Economii! gândire coerentă! 
Ce mai, giugiuc guvern! Dar dacă‑i frig 
mai mult, de, se consumă şi gaz mai mult, 
căldură mai multă, deci trebuie mai multă 
subvenţie. nu‑i bine pentru guvern! aici 
însă ar putea interveni prietenii ruşi. Să‑i 
supărăm cu scuturile şi poate ne ajută! ar fi 

mişto! am putea astfel închide totul şi da apoi vina pe ruşi. 
am putea tăia toată căldura, deci şi subvenţia la căldură, 
deci şi salariile termoficatorilor… 

Dar indiferent ce face şi nu face guvernu` nostru la vre‑
me de iarnă, trebuie să se vadă bine din stradă. Că dacă  
Ştefan cel mare o dădea‑n bară, se supăra muma dom‑
nitorului. Dumneaei nu apare în cărţile de istorie, dà  tot 
trebuie să fi fost, cu toate că pe atunci nu erau alegeri 
prezidenţiale. Sau voievodale. Sau ce muma‑mumă‑sii or 
fi fost! 
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Oţelul, sub blestemul 
„Titanicului”

[ Numele hotelului în care este cazată delegaţia gălăţeană le 
poartă ghinion jucătorilor antrenaţi de Dorinel Munteanu [ 
O partidă amicală cu nişte kazahi de primă ligă s-a întrerupt 
la pauză, iar antrenamentul de ieri dimineaţă s-a consumat 
pe holurile şi scările „Titanicului” de la Marea Mediterană

fo
to

 D
ăn

uţ
 L

un
gu

fo
to

@
vi

at
a-

lib
er

a.
ro

Au fugit de dracu’
şi au dat de tată-său
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Corespondenţă
dinAntAlyA

Două zile de vacanţă 

ŞcOala, pe aripile 
viscOlului

[ Azi şi mâine, 
atât liceele, cât şi 
şcolile generale şi 

grădiniţele sunt 
închise [ Pentru 

prima dată în 
ultimii 20 de ani, 
în judeţul Galaţi 

se închid şcolile 
nu din cauza 

unei greve, ci a 
condiţiilor meteo 
[ Indiferent de 

motiv, orele se 
recuperează
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din nou în Siberia
Judeţul Galaţi, 
prizonierul zăpezii
Captivi în tren
rapidul Bucureşti-Galaţi, înzăpezit
ieri lângă Făurei
Cu viSColul în faţă 
intervenţii dificile
ale ambulanţei 

deSzăpezire şi nămeţi
Oraşul, din nou alb

Primărie

schimbarea-
schimbărilor
la urbanism

A dispărut Direcţia de 
Urbanism! După o nouă or-
ganizare cerută de ultimele 
modificări legislative, oame-
nii direcţiei care efectuau 
controlul în construcţii vor fi 
absorbiţi de Poliţia Comuni-
tară. Astfel, poliţiştii comuni-
tari vor avea mai multe atri-
buţii şi mai multă prestanţă, 
iar controlorii vor fi apăraţi. 

N-am putut afla ce se va 
întâmpla cu conducerea Di-
recţiei de Urbanism. Şeful di-
recţiei, Ionel Ardean, cel care 
adusese, la numire, speranţa 
unor schimbări în bine a dis-
ciplinei în construcţii, urmea-
ză probabil să fie redistribuit 
pe altă funcţie, inferioară. Dl 
Ardean n-a putut fi însă con-
tactat telefonic. Gurile rele 
spun că nu ar fi vorba de o 
simplă reorganizare, ci şi de 
o ocazie de a regla niscaiva 
conturi în Primărie…

Victor Cilincă
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Rezultatele unei...
„greve spontane” 

Disponibilizări şi 
proces la Tribunal 

Cum a murit nea Nicu?

sinucidere 
învăluită în 
mister

Un top oficial

universităţile
se pregătesc
să fie ierarhizate

Gălăţeni
la olimpiade naţionale

Diplome bune 
de pus în ramă

Verificări în cazul 
refuzului de cazare
la adăpostul Primăriei

„Doamna
a fost adusă
cu salvarea,
de la spital”
[ Directorul adrian 
subaşu: „Nu putem prelua 
decât cazuri din stradă”

Sănătate
în condiţii vitrege

pechea
visează la un 
dispensar nou

Scrisoare
deschisă către Primărie

Între legalitate şi 
semnul întrebării

Handbal feminin

Ne-au vizitat 
campioanele! 
[ Oţelul - Oltchim rm. 
Vâlcea 25-34

S-a pus batista 
pe ţambal 

cine dă afară 
gălăţeni, pe 
bandă rulantă? 
[ Doar în ianuarie, aproape 
2.000 de concediaţi 
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Reprezentanţii SCMD vor tri-
mite scrisori de protest în acest 
sens Preşedinţiei, Guvernului şi 
parlamentarilor şi vor declan-
şa proteste de stradă, a decla-
rat, ieri, secretarul general al 
Sindicatului, Constantin Monac. 
“Este vorba de pensiile ocupaţi-
onale, iar militarii au un regim 
aparte în toate ţările membre 
NATO şi UE. Aderând la NATO 
şi UE, considerăm ca şi legis-
laţia ţării noastre în domeniu, 
deja adoptată, trebuie menţi-
nută. Trebuie să beneficiem de 
această legislaţie, elaborată în 
conformitate cu prevederile 
Tratatelor de aderare şi care sta-
bileşte principii similare cu cele 
din ţările occidentale, pe toate 
domeniile de activitate militară, 
inclusiv în domeniul pensiilor”, 
a precizat Monac.

În România, pensia militară 
medie este cu puţin peste 1.400 
de lei, adică 345 de euro, iar în 

ţările la care ne raportăm este 
de peste 3.400 euro, a subliniat 
liderul sindical.

Acesta a spus că sindicatul a 
iniţiat, de asemenea, mai mul-
te acţiuni în instanţă împotriva 
Guvernului, în ceea ce priveşte 
interzicerea cumulului pensiei 
cu salariul, măsură care afectea-
ză grav veniturile militarilor.

˝Militarul îşi asumă 
sacrificiul suprem˝

SCMD consideră că adopta-
rea Legii pensiilor în actuala for-
mă, cu includerea militarilor şi 
poliţiştilor, ar fi o gravă eroare.

“Vă reamintim că în România, 
ca în oricare altă ţară din lume, 
profesia militară nu este una oa-
recare. Ea are la bază un statut 
profesional bine definit şi apar-
ţine unui domeniu de activitate 
socială care este organizat şi 
funcţionează pe baza princi-

“BPC a hotărât să demareze 
procedurile prevăzute în legisla-
ţie şi în Regulament privitoare la 
încălcările făcute de preşedinte-
le Camerei Deputaţilor, Roberta 
Anastase, şi de preşedintele 
Comisie juridice, membru al PD-
L, Daniel Buda. (...) Preşedintele 
Camerei Deputaţilor a împiedi-
cat practic bunul mers al Justiţiei, 
a obstrucţionat derularea unor 
proceduri legale pentru că a in-
terzis oricărei persoane să atace 
verdictul Parchetului (decizia de 
neîncepere a urmăririi penale 
a Elenei Udrea - n.r.) la ICCJ”, a 
susţinut Ludovic Orban. Liderul 
PNL a explicat că “Parchetul de 

pe lângă ICCJ a remis Camerei 
Deputaţilor ordonanţa de ne-
începere a urmăririi penale în 
cazul ministrului Elena Udrea 
în data de 21 decembrie”. “Deşi 
Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor a avut mai multe 
întruniri şi în luna decembrie 
şi în luna ianuarie preşedintele 
Camerei Deputaţilor nu a infor-
mat Biroul Permanent, aşa cum 
era obligat prin Regulament, de 
ordonanţa de neîncepere a ur-
măririi penale decât în data de 4 
februarie, adică la o distanţă de 
peste 40 de zile, perioadă în care 
a expirat termenul legal în care 
verdictul de neîncepere a urmă-

ririi penale ar fi putut fi atacat la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
conform Codului de procedură”, 
a spus liberalul.

El a explicat că, la rândul său, 
Daniel Buda a încălcat hotărârea 
plenului Camerei care a stabilit 
un termen de 15 zile pentru fi-
nalizarea raportului referitor la 
cererea de urmărire penală for-
mulată de Comisia de anchetă.

Întrebat ce au în vedere 
concret liberalii pentru sancţi-
onarea preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, Orban a răspuns că 
vor anunţa public demersul lor 
după ce vor face verificări asupra 
faptelor.

Ministerul Educaţiei a anun-
ţat că marţi rămân în conti-
nuare suspendate cursurile 
pentru elevii din învăţământul 
preşcolar şi clasele I - VIII în ju-
deţele Buzău, Brăila, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, 
Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Prahova, 
Teleorman, Ilfov şi în munici-
piul Bucureşti. În judeţele Brăila, 
Galaţi, Teleorman, Ialomiţa, Ilfov 
şi Prahova există şi unităţi de în-
văţământ liceal în care nu se vor 

desfăşura activităţi didactice, a 
precizat Ministerul Educaţiei în-
tr-un comunicat de presă.

Totodată, în judeţul Argeş 
cursurile vor fi suspendate marţi 
într-o singură şcoală. Decizia de 
a suspenda şi marţi cursurile a 
fost luată în urma analizei efec-
tuate la nivelul Guvernului, pe 
baza raportărilor transmise de 
judeţele afectate de condiţiile 
meteorologice nefavorabile.

Trei “magazine de vise” din 
zonele Constantin Brâncoveanu 
şi Emil Racoviţă au fost amen-
date cu 3.000 de lei de Primăria 
Sectorului 4 al Capitalei, pentru 
lipsa actelor de provenienţă a 
produselor comercializate şi a avi-

zelor de funcţionare. Controalele 
la “magazinele de vise” au avut 
loc în noaptea de duminică spre 
luni, deoarece orarul de funcţi-
onare al acestora este după ora 
23.00, arată Primăria Sectorului 4 
într-un comunicat de presă.

Potrivit edilului Sectorului 4, 
angajaţii de la unul dintre ma-
gazine nu aveau forme legale de 
muncă, în acest caz fiind anunţat 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Bucureşti.

Un tânăr în vârstă de 28 de 
ani din Buzău este cercetat pen-
tru că a spart mai multe biserici 
din Alba, de unde a furat diverse 
sume de bani, el furând chiar şi 
din cutia milei. Purtătorul de cu-
vânt al Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Alba, Iulia Haţegan, a 

declarat că tânărul, în vârstă de 
28 de ani, din comuna Pâscov, 
judeţul Buzău, a fost reţinut în 
urmă cu trei zile de poliţiştii din 
Alba Iulia pentru că a spart o bi-
serică din municipiu, iar dintr-un 
sertar din altar a furat aproape 
500 de lei. În urma extinderii cer-

cetărilor, poliţiştii au stabilit că 
tânărul este suspectat de comi-
terea a încă două fapte similare. 
Iulia Haţegan a spus că bărbatul 
fost reţinut pentru 24 de ore, însă 
instanţa nu i-a dat mandat de 
arestare preventivă, astfel încât, 
sâmbătă, a fost pus în libertate.

Iliescu, 
către Geoană, 
Niţă şi Nica: 
˝Vreţi 
să privatizaţi 
partidul?˝

Preşedintele de 
onoare al PSD, Ion 
Iliescu, a avut, luni, o 
intervenţie în BPN, el 
pronunţându-se împo-
triva formulei susţinu-
te de Mircea Geoană, 
Dan Nica şi Constantin 
Niţă privind votul pe 
liste pentru conducerea 
partidului şi întrebâdu-i 
dacă vor să privatizeze 
sau să scindeze parti-
dul. Unul dintre punc-
tele de pe ordinea de 
zi a şedinţei BPN al PSD 
de luni a vizat stabilirea 
modului de alegere a 
funcţiilor de conducere 
în partid.

Pentru un an
Primarul 
oraşului 
Voluntari
suspendat 
din PSD

Primarul oraşului 
Voluntari, Florentin 
Pandele, a fost suspen-
dat pentru un an din 
PSD, a decis, ieri, Biroul 
Permanent al PSD Ilfov, 
care i-a reproşat atitudi-
nea faţă de membrii or-
ganizaţiei şi faţă de con-
ducerea acesteia, pre-
cum şi menţinerea unei 
atmosfere tensionate 
în filială. Organizaţia 
PSD Ilfov este coordo-
nată, din iarna anului 
2009, de preşedintele 
PSD Bucureşti, Marian 
Vanghelie. Prin politica 
duplicitară promovată 
în ultimii ani, Florentin 
Pandele a reuşit să de-
stabilizeze întreaga or-
ganizaţie a PSD Ilfov şi 
să o aducă într-o stare 
de funcţionare precară.

Adeptul multi-
culturalismului 
Învăţământ 
în limbile 
minorităţilor

Ministrul Educaţiei, 
Daniel Funeriu, a de-
clarat, ieri, la Sibiu, că 
doreşte încurajarea în-
văţământului în limbile 
materne ale minorită-
ţilor din România, de-
clarându-se un adept 
al multiculturalismului. 
Daniel Funeriu s-a în-
tâlnit, luni, cu primarul 
Sibiului, Klaus Iohannis, 
cu care a discutat pro-
bleme specifice ale în-
văţământului sibian, dar 
şi chestiuni legate de 
învăţământul în limba 
germană. El a spus că 
în aceste cazuri se vor 
avea în vedere două 
lucruri: importanţa păs-
trării identităţii cultura-
le şi oportunitatea edu-
caţională, “adică dacă 
aceasta este mai mare 
într-o clasă de patru-
cinci elevi, cu copii care 
învaţă în limba maternă, 
sau oportunitatea edu-
caţională este mai mare 
într-o clasă cu mai mulţi 
elevi unde învaţă limba 
germană sau alte limbi 
în paralel cu curriculum 
în limba română”.

Sebastian 
Vlădescu: 
Acord de tip 
precautionary 
cu FMI 

România ar putea să 
treacă după următoarea 
evaluare de la un acord 
de împrumut de tip 
stand-by la un aranja-
ment de tip “precautio-
nary” cu FMI, care ar de-
monstra că economia ro-
mânească îşi revine con-
sistent, apreciază minis-
trul Finanţelor Publice, 
Sebastian Vlădescu. 
Întrebat dacă din vară 
este posibilă trecerea la 
un acord de tip precau-
tionary, Vlădescu a spus: 
“Este prea devreme să 
putem spune dacă vom 
schimba aranjamentul 
după următoarea eva-
luare. Sperăm să putem 
trece la un acord de tip 
precautionary, pentru 
că aceasta ar însemna că 
economia globală este 
în revenire şi că econo-
mia românească şi-a re-
venit.”

Un acord de tip “pre-
cautionary stand-by” 
diferă de un aranjament 
de tip “stand-by” pentru 
că nu necesită utilizarea 
sumelor de bani prevă-
zute în acord decât în 
cazuri de urgenţă, deşi 
stabileşte pentru ţara 
semnatară angajamente 
economice similare.

Minus 
15 la sută
A scăzut 
consumul 
de gaze

Consumul de gaze 
naturale la nivel naţio-
nal a scăzut anul trecut 
cu 15%, la 140 milioane 
MWh (13,2 miliarde metri 
cubi), comparativ cu 165 
milioane MWh (15,5 mili-
arde metri cubi) în 2008, 
potrivit datelor publicate 
de Autoritatea Naţională 
de Reglementare în do-
meniul Energiei (ANRE). 
Romgaz a asigurat anul 
trecut 50,71% din pro-
ducţia de gaze la nivel 
naţional, respectiv 5,78 
miliarde de metri cubi, 
urmat de OMV Petrom, 
cu 46,88%.

Suceava
Bărbat ucis de frig

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din comuna suceveană Bosanci, 
a murit din cauza frigului, acesta fiind al şaptelea deces cauzat de 
hipotermie înregistrat în judeţul Suceava de la începutul sezonului 
rece. Moartea a fost provocată de o insuficienţă cardio-respiratorie 
acută determinată de hipotermie şi de consumul de alcool.

Judeţul Olt
Microbuz înzăpezit pe DJ 679

Un microbuz în care se aflau zece persoane a rămas, luni după-
amiază, înzăpezit pe drumul judeţean DJ 679, între localităţile Văleni 
şi Buşca, din judeţul Olt, toţi pasagerii autovehiculului fiind evacuaţi 
şi adăpostiţi în sediul Primăriei Văleni, ei urmând să plece imediat ce 
drumarii reuşesc să deblocheze şoseaua.

Pensiile militare de stat, în afara Legii pensiilor

Militarii vor să dea 
Guvernul în judecată 

piilor specifice care definesc şi 
pun în practică securitatea na-
ţionala. Militarul acţionează sub 
jurământul prin care îşi asumă 
sacrificiul suprem - viaţa, este 
supus unui program de muncă 
nenormat, trebuie să răspundă 
imediat la apel şi să se prezin-
te în barem când este solicitat, 
fără recuperări prin plată sau 
timp liber, este supus la multe 
alte privaţiuni, interziceri sau 

limitări drastice ale drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale”, se 
arată într-o adresă înaintată de 
SCMD ministrului Muncii, Mihai 
Şeitan.

Preşedintele Sindicatului “Pro 
Lex”, Vasile Lincu, a declarat, luni, 
că este de acord ca toate pensi-
ile să se calculeze după acelaşi 
principiu, al contributivităţii, 
dar este nemulţumit de mărirea 
vârstei de pensionare de la 55 la 

60 de ani pentru poliţişti, având 
în vedere că speranţa de viaţă în 
poliţie este de 62,5 ani.

Preşedintele PD-L, Emil 
Boc, a anunţat, luni, că Biroul 
Permanent Naţional al partidu-
lui a votat în unanimitate pentru 
proiectul de lege privind refor-
ma sistemului de pensii, care 
va intra miercuri în dezbaterea 
Executivului.

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate 
(SCMD) vor da în judecată Guvernul şi pe 
premierul Emil Boc, cerând neincluderea 
pensiilor militare de stat în proiectul Legii 
privind sistemul unitar de pensii publice, 
sindicatele poliţiştilor fiind de acord să nu 
mai existe pensii speciale.

Astăzi

Şcolile şi grădiniţele 
rămân închise

Cazul Udrea

Anastase şi Buda 
au încălcat legea

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că BPC a mandatat grupul parlamentar 
pentru a începe procedurile legislative pentru ca preşedintele Camerei, Roberta Anastase, şi preşedin-
tele Comisiei juridice, Daniel Buda, să suporte consecinţele pentru încălcarea legii în cazul Udrea.

Bucureşti

Trei ”magazine de vise”, 
amendate 

Buzău

Spărgătorul de biserici

Militarii cer pensii ca în NATO
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“Bani grei”
Recidivişti 
la câştig

Ieri, chiar dacă vremea 
a fost potrivnică, toţi cei 
trei câştigători de la con‑
cursul „Bani grei cu Viaţa 
liberă” au venit să îşi ridi‑
ce premiile. Primul sosit 
a fost domnul Gheorghe 
Moroglu. „Am mai câştigat 

la acest concurs, în urmă 
cu cinci ani. Completez 
singur taloanele şi le aduc 
la redacţie. Completez şi 
pentru nepoţelul meu la 
concursul pentru elevi şi 
studenţi, dar nu a avut încă 
noroc. Sper să câştige şi el, 
mai ales că eu cunosc sen‑
timentul acesta plăcut”, 
ne‑a mărturisit domnul 
Gheorghe.

Un alt norocos care s‑a 
mai numărat pe lista noas‑
tră de câştigători este dom‑
nul Costică Dumitriu. „Este 
a doua oară când câştig la 

acest concurs. Prima oară a 
fost anul trecut, înainte de 
alegeri. Am mai completat 
taloanele şi pe numele so‑
ţiei, dar ea nu a avut noroc. 
Se pare că eu sunt noro‑
cosul familiei”, ne‑a spus 
domnul Dumitriu.

Şi doamna Aneta 
Ionescu, cea de‑a treia 
norocoasă, este o fidelă 
participantă la concursu‑
rile noastre: „Joc la toate 
concursurile de când s‑au 
inventat. Sunt abonată a 

ziarului de când a apărut 
pe piaţă şi nu ratez nicio 
ştire din el. Băiatul meu a 
câştigat un sejur la mare 
la un concurs organizat de 
«Viaţa liberă». Completez 
taloanele şi le trimit săp‑
tămânal pentru a‑mi tes‑
ta norocul”, ne‑a povestit 
doamna Ionescu.

Text şi foto: 
Teodora Miron  

„100 de lei 
pentru 
învăţăcei”
Norocosul 
Romulus

Romulus Unga este 
câştigătorul ediţiei de 
săptămâna trecută a 
concursului ”100 de lei 
pentru învăţăcei”. El 
este student în anul III 
la  Ingineria Mediului 

în cadrul Facultăţii de 
Metalurgie. „Bunicul meu 
trimite săptămânal taloa‑
nele. Tot el este cel care 
m‑a sunat şi mi‑a spus să 
citesc ziarul. Mă bucur că 
am câştigat, pentru că 
asta îmi demonstrează 
că sunt norocos. Banii îi 
păstrez pentru vacanţa 
de după sesiune”, ne‑a 
mărturisit Romulus.

Text şi foto: 
Teodora Miron

Cum a murit 
nea Nicu?
Sinucidere 
învăluită 
în mister

Mai încercase să‑şi 
pună capăt zilelor cu 
doar o săptămână în 
urmă. Şi dacă atunci pla‑
nul gălăţeanului Nicu F., 
de 78 de ani, a eşuat, iar 
omul a scăpat cu viaţă 
din laţul în care vroia să‑ţi 
găsească sfârşitul, iată că 
duminică sorţii nu au mai 
avut îndurare. 

Gălăţeanul a fost 
găsit mort în aparta‑
mentul său, din strada 
Laminoriştilor, având trei 
răni pe corp, la nivelul 
torsului. Lângă el se aflau 
două bilete de adio. În 
unul dintre ele, bărbatul 
îşi explica gestul susţi‑
nând că singurătatea a 
fost cea care l‑a împins în 
braţele morţii. Cel de‑al 
doilea bilet conţinea in‑
dicaţiile referitoare la în‑
mormântare.

Nu se ştie însă cu 
exactitate ce anume i‑a 
provocat decesul: „Cauza 
morţii va fi cunoscută 
abia după ce vor fi anun‑
ţate rezultatele necro‑
psiei”, confirmă Cristina 
Tatulici, purtătorul de cu‑
vânt al Poliţiei Galaţi.

Elena Parapiru

De la tribuna Parlamentului, 
deputatul PNL Victor Paul Dobre 
i‑a reproşat premierului Emil Boc 
haosul care domneşte la nivelul 
serviciilor deconcentrate. „În ţară, 
la nivelul serviciilor deconcentra‑
te conducătorii sunt câte doi, câte 
trei, ca urmare a căderii succesive 
a Ordonanţelor 37 şi 105 la Curtea 

Constituţională. Practic, nimeni nu 
mai ştie cine conduce un serviciu 
deconcentrat, cine are drept de 
semnătură, cine va fi mâine, cine 
e azi, cine a fost ieri. Asemenea 
haos nu a fost niciodată. Curtea 
Constituţională a fost înţeleaptă, 
i‑a dat Guvernului 45 de zile să re‑
zolve problema uriaşă. Guvernul 

trenează, ca de obicei. În tradiţia 
Guvernului Boc, dacă va lua o ho‑
tărâre tot prin ordonanţă proba‑
bil, ne vom trezi cu o nouă cădere 
la Curtea Constituţională şi în loc 
de doi, trei directori vom ajunge 
la patru directori. Haos total”, a 
declarat Dobre. 

Anca Melinte

Deşi, afară, februarie îşi arăta 
colţii, elevii de la ciclurile primar 
şi gimnazial s‑au prezentat, ieri‑ 
dimineaţă, la clase, în proporţie 
de 75 la sută. Ştiau de hotărârea 
luată la Bucureşti de suspenda‑
re a cursurilor pentru o zi, dar 
pentru că în Bereşti nu‑i inco‑
modau decât gerul şi gheţuşul 
s‑au prezentat la şcoală. Aflat pe 
punctul de a decide să se ţină 
orele, după un telefon dat la 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Galaţi, pentru consultare, di‑
rectorul instituţiei, profesorul 
Mihai Talaşman, le‑a transmis 
învăţătorilor şi profesorilor de la 
clasele gimnaziale să trimită co‑
piii acasă. La ora 8.45, în perime‑
trele ambelor corpuri de şcoală, 
trotuarele erau împânzite de 
elevi „nici fericiţi, nici supăraţi” 
că se aplicase, în litera lui, or‑
dinul ministrului de prelungire 

Suntem plictisiţi, să facem ceva deosebit
în această lume minunată;
dacă nu putem sări din tren,
măcar să furăm nişte şine de cale ferată.

 Numai în acest fel putem să fim salvare
 pentru Ana domnului Tolstoi;
 să nu mai meargă nici un tren
 de la noi până la ea, de la ea până la noi.

Am fost şi m‑am înţeles cu şeful de gară ‑ 
domnul Vronski, îl ştii foarte bine ‑ 
şi mi‑a spus că o să închidă ochii
când vom fura vorbele Anei cu tot cu şine,

 ultimele ei vorbe, adică ultimele cuvinte
 rostite întru dragoste spulberată…
 E vremea să facem ceva deosebit
 şi ceva frumos în această lume minunată.

De ce se închid şcolile?
În primul rând, pentru că nu este vorba doar de transportul 

şcolar, din mediul rural, care nu se poate desfăşura în unele 
localităţi, dar şi despre cadrele didactice, majoritate din ele fă-
când naveta pentru a ajunge în comune, a explicat purtătorul 
de cuvânt al Prefecturii Galaţi, Petrica Paţilea Crângan. De ce 
s‑au închis şi şcolile din municipiul Galaţi, în condiţiile în care 
ieri se circula foarte bine? „Şi la şcolile din oraş sunt elevi care 
fac naveta, din judeţ”, au explicat şi purtătorul de cuvânt al ISU 
Galaţi, Eugen Chiriţă, şi purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean, Nicoleta Crânganu. 

Maria Măndiţă

Toate liceele, şcolile generale 
şi grădiniţele din judeţul Galaţi 
îşi închid porţile, pentru două 
zile, începând de astăzi. Şi nu 
din cauza grevelor din Educaţie, 
cum s‑au obişnuit până acum 
elevii şi părinţii. Pentru prima 
dată în ultimele două decenii, 
profesorii gălăţeni vor fi nevoiţi 
să recupereze orele fără să mai 
poarte în cârcă vina că le‑au dat 
peste cap programul din timpul 
liber al copiilor. 

Din cauza condiţiilor meteo 
nefavorabile anunţate, marţi şi 
miercuri nu se va învăţa în niciu‑
na dintre cele aproximativ 500 
de unităţi şcolare din judeţ. Cei 
70.000 de preşcolari şi elevi gă‑
lăţeni vor sta acasă. „Date fiind 
evoluţia fenomenelor meteoro‑
logice şi prognoza pentru urmă‑
toarele  zile, comandamentul 
de iarnă din cadrul Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, întrunit astăzi (ieri, 
n.r.) la Prefectură, a decis pre‑
lungirea suspendării cursurilor 
în grădiniţe şi la clasele I‑VIII 
pentru zilele de marţi, 9 februa‑
rie, şi miercuri, 10 februarie, în 

La modă 

Colecţia de directori 
a Guvernului Boc

Să facem ceva deosebit 
în această lume 

minunată
(cu prietena scriitorilor, doamna Rica Bejan)

Grupul Şcolar „Paul Bujor” Bereşti 

Zi liberă, cu de‑a sila
[ Elevii de liceu, navetiştii, cu excepţia celor din Lupeşti, Mânzăteşti şi Pleşa, 

n‑au putut răzbate spre Bereşti
a vacanţei, din cauza ravagiilor 
vremii, cu o zi.  

   Bereştiului i‑ar fi prins 
bine dacă măsura luată la 
Bucureşti i‑ar fi vizat şi pe ele‑
vii de liceu. Încercându‑se, 
cu microbuzele, forţarea 
barierelor de omăt dintre 
Bereşti‑Găneşti, Bereşti‑Lupeşti 
şi Rădeşti‑Bereşti, s‑a constatat 
că în afara limitelor târgului vis‑
colul lucrase întreaga noapte 
cu spor, troienind şoselele. Pe 
alocuri, zăpadă până la brâu! 
Către Pleşa, nu s‑a putut tre‑
ce cu niciun chip dincolo de 
Bazinul cu Apă. De aici au fost 
luaţi elevii de liceu de la Lupeşti 
şi Mânzăteşti, înmărmuriţi de 
frig după parcurgerea pe jos a 
jumătate din distanţa până la 
şcoală. Spre Slivna şi Găneşti, 
la fel, blocaj total: nu s‑a putut 
înainta decât până pe Dealul 
Meriei, manevra de întoarcere, 
dificilă, fiind făcută aproape de 
Fântâna cu Ciutură. Microbuzul 
de la Rădeşti, obligat şi el să ră‑
mână pe loc de sulurile de omăt 
viscolit. Din ceea ce ne‑a rela‑
tat unul dintre şoferi, pentru 
îndepărtarea zăpezii bătute şi 
îngheţate este nevoie de inter‑
venţia frezei („Cu plugul nu faci 
nimic”). 

Text şi foto: Ion Trif Pleşa

Trimis înapoi acasă, şcolarul din fotografie, 
pentru că trebuia să se lupte cu ceva, 

s‑a ”luptat” cu o franzelă‑sendviş pe tot drumul către domiciliu...

Două zile de vacanţă 

Şcoala, pe aripile viscolului
] Azi şi mâine, atât liceele, cât şi şcolile 

generale şi grădiniţele sunt închise 
] Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, 

în judeţul Galaţi se închid şcolile nu din 
cauza unei greve, ci a condiţiilor meteo 

] Indiferent de motiv, orele se recuperează 
] Sâmbăta

grădiniţă şi de la clasele I‑VIII au 
fost suspendate în toate judeţe‑
le aflate sub avertizarea codului 
portocaliu. Totuşi, ieri‑dimi‑

judeţul Galaţi. Suspendarea 
cursurilor în zilele de 9 şi 10 fe‑
bruarie vizează şi învăţământul 
liceal”, ne‑a transmis Petrica 
Paţilea Crângan, purtătorul de 
cuvânt al Instituţiei Prefectului 
‑ judeţul Galaţi. 

Liber şi nu prea

Ieri, în prima zi a semestrului 
al doilea, doar liceenii au fost 
aşteptaţi la ore. Cursurile de la 

neaţă, mai mulţi copii de ciclul 
primar şi părinţii lor au ajuns la 
şcoală, neştiind de hotărârea 
anunţată cu o seară înainte chiar 
de premierul Emil Boc. 

Şi câteva grădiniţe cu pro‑
gram prelungit au funcţionat ieri. 
„Părinţii care pur şi simplu nu au 
cu cine să îşi lase copiii au vorbit 
direct cu educatoarele şi au că‑
zut de comun acord să îi aducă 
pe micuţi la grădiniţă”, ne‑a spus 
inspectorul şcolar general ad‑
junct Onuţ Atanasiu. Probabil că 
aceste grădiniţe vor funcţiona în 
continuare, la solicitarea expresă 
a unor părinţi.

Elevii recuperează sâmbetele

Câteva zile de vacanţă în 
plus nu strică, mai ales dacă 

eşti elev. Cei de clasa a XII‑a ar 
putea să profite ca să se pregă‑
tească mai bine pentru susţi‑
nerea primei probe a bacalau‑
reatului, cea la oral la limba şi 
literatura română, programată 
chiar săptămâna viitoare, în fi‑
ecare liceu. Totuşi, elevii şi pro‑
fesorii care se bucură acum de 
câteva zile libere neprevăzute 
nu au încotro şi vor trebui să ur‑
meze programul de recuperare 
a orelor pierdute. După cum 
a anunţat inspectorul şcolar 
Nicoleta Crânganu, purtătorul 
de cuvânt al ISJ Galaţi, materia 
va fi recuperată trei sâmbete la 
rând, pe 13, 20 şi 27 februarie. 
Dacă vremea nu se înrăutăţeş‑
te, cursurile ar urma să fie relu‑
ate de joi. 

Rutierele Poliţiei Comunitare
Inventarul amenzilor

Agenţii de Poliţie Rutieră din cadrul Poliţiei Comunitare au conti‑
nuat să intervină, şi săptămâna trecută, pe arterele cu trafic auto şi 
pietonal intens. S‑au dat 156 de sancţiuni, în valoare totală de 14.660 
lei.

Elena Parapiru

Domnească
În drumul troleului
Brăileanul Petru D., de 42 ani, a staţionat cu Cielo BR 51 ZBC, pe 

banda întâi de circulaţie a troleului, pe strada Domnească, în dreptul 
Restaurantului „Olimpic”. Şoferul a fost amendat cu 200 lei de către 
poliţistul comunitar.

Elena Parapiru

Zăpada 
rămâne stăpână 

în curţile şcolilor
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Galaţiul pe Rasdaq

În urmă cu mai bine de o 
lună, anumiţi agenţi economici 
au cerut Agenţiei Judeţene pen-
tru Ocuparea Forţei de Muncă 
(AJOFM) să nu li se mai facă 
publice numele, atunci când 
îşi anunţă intenţia de a dispo-
nibiliza personal. Motivul care 
a stat la baza cererii îl intuiţi şi 
dumneavoastră: nu merge să 
fii şi stâlp al societăţii din care 
faci parte (sau care te-a adop-
tat, patron străin fiind), dar să şi 
dai oameni afară pe capete, în 
acelaşi timp. E mai bine aşa, au 
considerat dumnealor -  oamenii 
de afaceri care concediază - să 
nu mai ştiţi dumneavoastră ce 
şi cum, în fiecare zi. Din păcate, 
potrivit legii, AJOFM nu poate 
face publice numele firmelor 
private, fără acordul acestora. 
Şi cum n-am mai văzut de mult 
în presă un nume de firmă care 
disponibilizează, înţelegem că 
respectivii angajatori se simt mai 
bine în anonimat, atunci când îşi 
restructurează organigramele. 
„Noi le-am cerut deja agenţilor 
economici acordul de a le face 
public numele. Din câte ştiu, ni-
ciunul dintre ei nu şi l-a dat”, a 

precizat purtătorul de cuvânt al 
AJOFM, Nicoleta Harţegan. 

Avem secrete pe bani publici? 

Şi mai supărător ni se pare 
faptul că aceeaşi strategie se 
aplică şi atunci când vine vorba 
despre angajaţii instituţiilor de 
stat. În baza Legii 677/2001, ne-a 
declarat purtătorul de cuvânt al 
AJOFM.  Totuşi, merită menţio-
nat aici faptul că noi nu vrem să 
ştim nici numele, nici vârsta şi 
nici statutul social al angajaţilor 
la stat care ar urma, eventual, să 
ajungă şomeri. Mai important ni 
se pare faptul că atât funcţiona-
rii care ar putea fi disponibilizaţi, 
cât şi cei care hotărăsc acest lu-
cru sunt plătiţi din bani publici, 
aşa că avem şi noi dreptul să 
cunoaştem aceste mici detalii re-
feritoare la activitate dumnealor. 
Nu că vreo instituţie de stat din 
Galaţi ar da, Doamne fereşte!, 
dovadă de lipsă de transparenţă 
în vreo direcţie!

Să nu uităm că la bugetul de 
stat contribuim cu toţii şi că me-
rităm din plin să ştim şi noi cum 
se cheltuiesc banii respectivi! 

În prima lună din an au fost 
disponibilizaţi 1.993 de gălăţeni,  
numărul total al şomerilor din ju-
deţ crescând astfel de la 24.555 la 
26.548. Rata şomajului s-a majorat 
şi ea cu 0,9 puncte procentuale, de 
la 11,1 la 12 la sută. Cifrele care ne-
au fost oferite de către purtătorul 
de cuvânt al Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(AJOFM) Galaţi sunt în curs de 
confirmare de către Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă.  

Bilanţul nu este deloc unul îm-
bucurător, din cauză că vorbim 
despre aproape 2.000 de conce-
dieri efectuate într-o singură lună. 
Comparativ, în ianuarie 2009 se 
înregistrase cea mai accentuată 
creştere a numărului de şomeri 
din întreg anul. Doar că atunci era 
vorba despre numai 1.348 de con-
cedieri, iar acum s-a ajuns la 1.993. 

Tocmai când credeam că n-a mai 
rămas picior de angajat care să 
poată fi concediat… Nu putem 
decât să sperăm că măcar unii 
dintre cei rămaşi acum pe dinafară 
lucrau în construcţii şi că patronii îi 
vor angaja din nou, în primăvară. 
Dar, evident, nu putem şti… E cert 
însă că, faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut, Galaţiul are cu peste 
10.000 de şomeri în plus. 

G.K. 

Codul portocaliu, pentru unii 
avantaj, pentru alţii, dezavantaj. 
Cum dezavantajele le-am văzut 
deja – trafic rutier blocat, şcoli 
închise, localităţi izolate – iată şi 
avantajul: Dunărea continuă să 

scadă, lucru îmbucurător pentru 
cei care, timp de mai multe zile, 
au măsurat numai creşterea cote-
lor apelor fluviului.

Maria Măndiţă
Foto: Sorin Pană

Florin B., de 50 ani, din Galaţi, 
a staţionat voluntar cu Skoda GL 
24 EAS pe banda întâi de circu-
laţie a străzii Brăilei, în dreptul 
pizzeriei „Expres”, îngreunând 

traficul rutier. Şoferul a fost sanc-
ţionat de către agentul constata-
tor cu 50 lei.

Elena Parapiru

Ars de propriile 
haine
Horror 
în bucătărie 
[ Bătrân incendiat 
din cauza hainelor 
îmbibate de spirt 

La sosirea pompie-
rilor, duminică, la ora 
15,40, corpul gălăţeanu-
lui Dumitru Dihterenco, 
de 85 de ani, încă mai fu-
mega. Mişcându-se greu 
din cauza unei semipa-
reze, bătrânul a încercat 
să stingă aragazul, dar 
iniţiativa i-a fost fatală. 
Cu hainele îmbibate de 
spirtul folosit la com-
presele cu care îşi alina 
durerea, omul a fost cu-
prins de flăcări în drep-
tul aragazului. 

„Bastonul i-a căzut 
lângă aragaz, iar bătrâ-
nul a mai reuşit să ajungă 
în hol, unde s-a prăbuşit 
pe un fotoliu. Hainele 
pline de spirt îi măriseră 
gradul de combustie, iar 
omul a decedat aproape 
pe loc. La sosirea pom-
pierilor, cadavrul său 
încă mai fumega”, decla-
ră locotenentul Eugen 
Chiriţă, purtătorul de 
cuvânt al ISU Galaţi. 
Flăcările au distrus doar 
mobilierul din hol, inter-
venţia promptă a pom-
pierilor reuşind lichida-
rea aproape imediată a 
incendiului.

Omul locuia singur, 
într-un apartament de la 
etajul al doilea al blocu-
lui C2, din Mazepa, fiind 
vizitat regulat de fiica sa, 
care tocmai plecase de 
la el duminică, cu o oră 
înaintea izbucnirii focu-
lui. 

Elena Parapiru

În 2009, 
la Parchete
Operativitate 
după caz 

În 2009, la unităţile  
subordonate Parchetului 
de pe lângă Tribunalul 
Galaţi s-a înregistrat un 
indice de operativitate 
în activitate de 86,24 la 
sută. Pe unităţi, cel mai 
ridicat indice de opera-
tivitate a fost cel înre-
gistrat la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria 
Tecuci (90,52 la sută), dar 
aceasta în condiţiile în 
care volumul de activi-
tate este mult  mai redus 
decât cel de la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria 
Galaţi, unitate la care, 
chiar în condiţiile unui 
volum uriaş de dosare 
(cauze) de soluţionat, in-
dicele de operativitate a 
fost de 88,85 la sută.

Operativitatea în ac-
tivitatea de urmărire pe-
nală proprie a unităţilor 
de Parchet amintite a 
fost de 85,79 la sută, iar 
la activitatea de supra-
veghere a cercetărilor a 
fost de 86,26 la sută.

S.D.

- Spuneţi-mi, domnule co-
misar, dacă un vânător îşi pier-
de din varii motive această ca-
litate, mai poate să-şi păstreze 
arma de vânătoare?

- Pierderea calităţii de vânător 
nu înseamnă neapărat pierde-
rea dreptului de deţinere a unei 
arme de vânătoare. Titularul 
permisului de port şi folosinţă a 
unei arme de vânătoare poate 
solicita schimbarea calităţii sale 
în colecţionar. În această situaţie, 
permisul de armă deţinut iniţial 
poate fi înlocuit cu un altul, ce 
dă doar dreptul de deţinere a 
armei. În acelaşi timp, cantitatea 
de muniţie permisă scade de la 
300 de cartuşe la zece. În acest 
caz arma de vânătoare poate fi 
folosită doar în legitimă apărare 
sau în stare de necesitate şi, cu 
totul excepţional, la  trageri în-
tr-un poligon autorizat, această 
activitate putând fi făcută numai 
cu permisiunea organelor de 
poliţie, a formaţiunilor special 
abilitate în acest sens. E vorba 
de lucrătorii serviciului nos-
tru (Arme, Explozivi, Substanţe 
Periculoase).

Mai pot obţine astfel de per-
mise de colecţionari şi membrii 
unor asociaţii de colecţionari 
de arme legal constituite. Până 
în prezent astfel de asociaţii au 

luat fiinţă în Bucureşti, Ploieşti, 
Bacău.

Mai trebuie făcută şi preci-
zarea că vânătorii nu pot deţine 
mai mult de două arme de ace-
laşi calibru, în timp ce colecţiona-
rul poate depăşi această cifră.

- Legat de consecinţele ce 
pot decurge prin încălcarea 
prevederilor Legii 295/2004, 
privind regimul armelor şi 
muniţiilor, ne puteţi oferi un 
exemplu?

- Am avut recent o situaţie în 
care un cetăţean italian, de altfel 
posesor legal a mai multor arme 
de vânătoare în ţara sa şi un îm-
pătimit al tirului la talere, a pă-
truns pe teritoriul României fără 
a declara arma. Ulterior s-a pre-
zentat la noi, motivând că aşa a 
fost învăţat de colegii  italieni.

Consecinţa acestui gest ilegal 
a fost dură. I s-a confiscat arma şi 
i s-a întocmit dosar penal pentru 
contrabandă calificată şi neres-
pectarea regimului armelor şi 
muniţiilor. Accesul pe teritoriul 
României al unui cetăţean stră-
in ce are asupra sa o armă letală 
de vânătoare este permis numai 
dacă acesta dispune de o invita-
ţie a unei asociaţii de vânătoare 
legal constituite, a unei asociaţii 
de colecţionari sau a Federaţiei 
Române de Tir, ori Schi şi Biatlon.

Strada Brăilei

O pizza pentru 
Skoda mea! 

Avantaje, dezavantaje

Dunărea, în scădere 

S-a pus batista pe ţambal 

Cine dă afară gălăţeni, 
pe bandă rulantă? 

[ Agenţii economici gălăţeni sau cu punct de lucru în 
judeţ nu vor să disponibilizeze cu public [ Totuşi, de când 
are statul dreptul să aibă secrete în faţa cetăţenilor săi? 
[ În ianuarie, aproape 2.000 de gălăţeni au devenit şomeri 
[ Cine i-a dat afară nu ştim, aşa cum nu ştim nici cine vrea 
să mai concedieze aproape 1.000 în februarie şi martie  

Doar în ianuarie 

Aproape 2.000 de concediaţi 

Arme, muniţii şi substanţe periculoase (II)

E periculos să nu respecţi legile 
[ Interviu cu comisarul Sorin Penciu, 

şeful Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase - IPJ Galaţi 

- Bun, pentru că suntem la 
capitolul vânători, ce ar trebui 
să ştie şi să facă mai întâi aceş-
tia astfel încât să nu încalce 
prevederile Legii 295/2004?

- Profităm de această ocazie 
şi facem un apel către toţi de-
ţinătorii legali să-şi verifice şi 
să amelioreze condiţiile în care 
ţin armele şi muniţia aferentă. 
Cuantumul amenzilor aplicate în 
cazul în care nu au fost respec-
tate prevederile legale este deo-
sebit de mare. Şi cum în prezent 
fiecare resimte efectul general 
al crizei economice, o asemenea 
amendă e greu de suportat.

- Dar apropo de substanţe-
le periculoase ce intră, de ase-
menea, în sfera dumneavoas-
tră de competenţă…

- Deocamdată îi invităm pe 
operatorii industriali de sub-
stanţe periculoase care au în 
stocuri substanţe toxice şi foarte 
toxice, ori deşeuri ale substanţe-
lor şi preparatelor periculoase 
să ia măsuri de neutralizare a 
acestora întrucât neluarea ne-
justificată a acestor măsuri este 
incriminată ca infracţiune şi 
sancţionată ca atare. Sunt deja 
în lucru dosare penale care vi-
zează acest gen de fapte comise 
atât pe platforma siderurgică, 
cât şi la alte întreprinderi din 
municipiul Galaţi. În prezent e 
în plină desfăşurare o acţiune 
susţinută de prevenire şi implicit 
de  popularizare a consecinţelor 
ce decurg din comiterea acelor 
farse concretizate în alarmarea 
populaţiei cu plasarea de „bom-
be”. „Nota de plată” în astfel de 
cazuri este foarte consistentă. E 
vorba de costurile intervenţiei la 
care se adaugă sancţiunea, care 
poate fi contravenţională sau 
poate fi încadrată ca infracţiune 
în funcţie de conţinutul concret 
al faptei în sine.

Ştefan Dimitriu
Foto: Sorin Pană

Gabriel Kolbay
gabriel@viata-libera.ro

Ieri, la BVB

Piaţa a stagnat

Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB) a crescut nesemni-
ficativ ieri, cu doar 0,10 la 
sută, după ce în precenden-
tele două şedinţe a coborât 
cumulat cu 4,44 la sută. În 
acelaşi timp, acţiunile ce-
lor cinci societăţi de inves-
tiţii financiare (SIF-uri) au 
continuat să domine piaţa, 
urcând în medie cu aproa-
pe două procente, pe tran-
zacţii care au susţinut circa 
trei sferturi din lichiditatea 
totală. În primele minute, 
piaţa a scăzut uşor, dar apoi 
acţiunile au fost aduse la 
preţuri apropiate de cota-
ţiile de vineri, reacţionând 
astfel la revenirea pe creş-
tere a burselor vest-euro-
pene.

Investitorii au continuat 
să prefere acţiunile SIF-urilor, 
punctul maxim de creştere 
al indicelui BET-FI fiind atins 
în jurul orei 11.30, când 
avansul mediu era de 3,18 
la sută. Ulterior, cererea şi 
oferta s-au echilibrat, ast-
fel că ritmul ascendent s-a 
temperat, iar ultimele tran-
sferuri cu SIF-uri au fost re-
alizate la preţuri în creştere 
cu doar 1,85 la sută.

Rulaj 
de patru ori mai mic

La finalul şedinţei de 
ieri, primele zece titluri în 
funcţie de lichiditate pla-
sau indicele BET cu 0,21 la 
sută peste nivelul de vineri, 
iar indicele extins al bursei, 
BET-XT, care reflectă evolu-
ţia celor mai lichide 25 de 
acţiuni, a încheiat ziua cu 
0,68 la sută peste nivelul 
de la finalul şedinţei ante-
rioare.

Interesul ridicat pentru 
acţiunile societăţilor de in-
vestiţii financiare a fost vi-
zibil şi din volumul mare de 
titluri tranzacţionate, care 
au avut o valoare cumula-
tă de 18,4 milioane lei (4,4 
milioane euro). Astfel, acţi-
unile SIF-urilor au acoperit 
73 la sută din rulajul bursei, 
de 25,1 milioane lei (6,0 mi-
lioane euro). Lichiditatea de 
luni a fost de peste patru ori 
mai redusă comparativ cu 
valoarea de vineri, de 107,3 
milioane lei.

Acţiunile SIF Oltenia 
(SIF5) şi SIF Moldova (SIF2) 
s-au menţinut pe primele 
două poziţii în topul rula-
jelor, cu operaţiuni de 8,2 
milioane lei şi, respectiv, 5,4 
milioane lei. Cotaţia titluri-
lor SIF Oltenia a avansat cu 
1,96 la sută, la 1,56 lei, iar ul-
timul transfer cu acţiuni SIF 
Moldova a fost realizat la 
1,35 lei, preţ cu 1,50 la sută 
peste referinţă.

D.C.Predescu

8 februarie 

Valut  RON 

1 franc elve ian 2,8160

1 EURO 4,1325

1 lir  sterlin  4,7003

1 leu moldovenesc 0,2364

1 dolar SUA 3,0160

1 gram AUR 103,7158

 

Denumire societate Tranzactii Volum Valoare Mediu Inchidere
ATLAS 4 3.500 196,9 0,0563 0,0596
NAVROM 1 200 740 3,7 3,7
CONSTRUCTII FEROVIARE 3 167 332,3 1,99 2,1

Peste 26.000 de gălăţeni se află în şomaj
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Au plecat nebănuind că vor 
trăi coşmarul vieţii lor. Captivi în 
trenul rapid Bucureşti-Galaţi, 72 
de gălăţeni şi brăileni – printre 
care şi trei copii - au văzut ieri 
moartea cu ochii, după ce gar-
nitura în care se aflau nu a mai 
putut ieşi dintre troiene, în plin 
câmp, la Ruşeţu, judeţul Buzău.

Coşmarul îngheţat

Prizonieri în trenul întroienit, 
călătorii din rapidul Bucureşti-
Galaţi au avut de suferit un frig 
cumplit. Pentru că locomotiva 
nu poate funcţiona încontinuu, 
fără riscul de a rămâne fără ener-
gie, mecanicii nu puteau porni 
căldura decât cu intermitenţe.

„La Ruşeţu este iadul pe pă-
mânt”, confirma ieri comisa-
rul Petrică Hahui, şeful Poliţiei 
Transporturi Galaţi. Comisarul 
continuă: „Trenul rapid 871 
Bucureşti-Galaţi, care trebuia să 
plece din Bucureşti la ora 6,00 
dimineaţa, a plecat cu o întârzi-
ere de două ore. De la ora 12,00 
este blocat la 10 kilometri de 
Făurei, judeţul Brăila, în localita-
tea Ruşeţu. Am vorbit la telefon 
cu primarul comunei de acolo şi 

Un top oficial
Universităţile 
se pregătesc 
să fie 
ierarhizate

Universitatea „Dună-
rea de Jos” se pregăteşte 
pentru o nouă evaluare. 
De data aceasta este vor-
ba despre o analiză asu-
pra calităţii programelor 
de studiu, care va duce 
la ierarhizarea oficială 
a tuturor universităţilor 
din ţară. 

Primii paşi pentru 
acest top au fost făcuţi 
săptămâna trecută la 
Consiliul Rectorilor din 
România, care a avut 
loc la Universitatea 
Politehnică din Bucureşti, 
în prezenţa ministrului 
Daniel Funeriu. 

În cadrul dezbaterilor, 
acesta a accentuat faptul 
că, pentru a evolua, sis-
temul de învăţământ su-
perior românesc trebuie 
ierarhizat, iar ierarhizarea 
universităţilor va începe 
cu evaluarea acestora 
pe domenii de studiu şi 
stabilirea unor misiuni 
specifice. 

Potrivit unui co-
municat de presă al 
Universităţii „Dunărea 
de Jos”, ministrul Daniel 
Funeriu a accentuat că 
mai sunt necesare alte 
trei direcţii spre care tre-
buie să se îndrepte învă-
ţământul superior româ-
nesc: aducerea în ţară 
a specialiştilor români 
plecaţi în străinătate, 
modernizarea manage-
mentului universitar prin 
crearea de corporaţii şi 
finanţarea universităţilor 
în funcţie de calitatea 
programelor de studiu. 
„Atât din alocuţiunea 
ministrului Funeriu, cât 
şi din tematica dezbătu-
tă de Consiliul Naţional 
al Rectorilor s-a desprins 
faptul că ierarhizarea uni-
versităţilor este iminentă 
şi va începe cu evaluarea 
acestora pe domenii”, a 
precizat rectorul „Dunării 
de jos”, prof. dr. ing. Viorel 
Mînzu.

Un alt lucru foarte im-
portant pe care ministrul 
Educaţiei a ţinut să-l pre-
cizeze este acela că do-
reşte depunerea tuturor 
eforturilor, atât din par-
tea sa, cât şi din partea 
universităţilor, pentru re-
credibilizarea sistemului 
de învăţământ superior 
românesc. 

Daniel Funeriu a făcut 
referire la două aspecte 
ce umbresc activitatea 
instituţiilor din acest sis-
tem: faptul că în foarte 
multe universităţi din 
România, inclusiv în uni-
versitatea în care s-au 
aflat la reuniune, sunt 
anunţuri de vânzare de 
licenţă, precum şi faptul 
că în sistemul universitar 
sunt prea multe cadre 
didactice care au depăşit 
vârsta de pensionare.

M.Ţ.

Greu şi pe calea ferată
Luni au fost anulate următoarele trenuri: acceleratele 1672 

şi 1673 Galaţi – Bucureşti Nord şi retur; personal 8213-2/8213 
Constanţa – Galaţi; personal 5108/5108-1 Galaţi – Mărăşeşti;  
personal 5107-2/5107 Mărăşeşti – Galaţi; personal 7365 Buzău 
– Galaţi; personal 7366 Galaţi – Buzău. Pentru ziua de astăzi nu 
era anunţată prelungirea anulării acestor trenuri. Totuşi, pentru 
siguranţă, CFR le recomandă pasagerilor ca înainte de efectua-
rea călătoriei să solicite informaţii despre modificările survenite 
în circulaţia trenurilor de călători în staţiile şi agenţiile CFR sau 
la telefon 021/9521.

Cu viscolul 
în faţă 
Intervenţii 
ale 
Ambulanţei, 
printre nămeţi 
[ Ieri după-amiază, 
se lucra 
la deszăpezirea unei 
maşini de Ambulanţă, 
la Drăguşeni[ Alte 
vehicule rămăseseră 
blocate, în timpul 
zilei, dar numai 
temporar [ Mulţi 
dintre pacienţi 
care au avut nevoie 
de ajutor au fost 
cardiaci [ Dializaţii 
din judeţ aduşi 
de ambulanţe 
au ajuns cu bine 
la tratament [  Cei 
mai mulţi au rămas 
în oraş, fie internaţi, 
fie la rude 

Până ieri după-amia-
ză, la închiderea ediţi-
ei, o singură maşină a 
Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Galaţi rămă-
sese blocată în zăpadă, 
în comuna Drăguşeni. 
Potrivit directorului 
Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Galaţi, dr. 
Mihai Polinschi, vehicu-
lul cu echipaj preluase 
un caz medical de la 
Nicopole, iar câţiva kilo-
metri mai încolo s-a înză-
pezit. „Se lucrează, însă, 
intens, pentru a scoate 
dintre nămeţi ambulanţa 
şi pentru a aduce pacien-
tul la spital”, a precizat dr. 
Polinschi.  

În afara acestui caz 
în desfăşurare, Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă 
intervenise cu succes la 
toate solicitările primite 
din oraş şi din judeţ, iar 
pacienţii fuseseră aduşi 
la spitale. Evident, pe ase-
menea ninsoare şi viscol, 
multe dintre intervenţii 
s-au dovedit dificile. Au 
fost maşini cu echipaje 
blocate, temporar, pe 
drumurile spre şi din-
spre Crăieşti, Cuca, Corni, 
Smulţi, Şiviţa şi Rediu. În 
unele locuri s-a interve-
nit cu tractoare pentru 
a-i transporta pe pacienţi 
până la maşini, dar în 
cele din urmă intervenţi-
ile s-au finalizat cu bine. 
Eforturile au fost însă 
considerabil mai mari 
din partea echipajelor, 
iar intervenţiile au durat 
şi câteva ore, ne-a decla-
rat dr. Polinschi. Au fost 
suficienţi pacienţi cardi-
aci, a căror stare trebuie 
să se fi decompensat, 
din pricina vremii. Nu au 
apărut, însă,  probleme 
serioase la transportul 
celor circa 30 de dializaţi 
care au încheiat contract 
de transport cu Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă 
şi care au ajuns de di-
mineaţă la tratament. 
Evident, de întors acasă 
n-a fost rost, pe o ase-
menea vreme, mai ales 
că respectivii proveneau 
din zona Tecuci, Târgu 
Bujor şi Pechea, destina-
ţii spre care drumul era 
destul de anevoios.

 „Am avut trei paci-
enţi din zona Tecuciului 
care au preferat să se în-
toarcă acasă cu mijloace 
proprii. În genere, însă, 
pacienţii fie au acceptat 
internarea, fie au rămas 
pe la rude, până când 
vremea se va îmbunătă-
ţi”, a precizat directorul 
Direcţiei Judeţene de 
Sănătate Publică Galaţi, 
dr. Valentin Boldea. 

De asemenea, în cazul 
unui bătrân internat la 
Spitalul Clinic de Urgenţă 
Galaţi care suferise de 
pe urma ruperii unui 
anevrism de aortă, trans-
portul spre un spital din 
Capitală s-a amânat până 
astăzi, în cazul în care 
vremea va permite de-
plasarea. 

Gabriel Kolbay 

Din nou în Siberia

Elena Parapiru
elena@viata-libera.ro

foto Sorin Panã
foto@viata-libera.ro

Ieri, rapidul Bucureşti-Galaţi, înzăpezit lângă Făurei

Captivi în tren
[ Nici un  mijloc  de  transport  nu  a  putut  ajunge  la  tren,  pentru 
a-i prelua pe călători [ Oamenii stau în frig, pentru că locomotiva nu 

poate da căldură încontinuu[ Printre călători - şi trei copii [  Cei  
72  de călători  din  trenul  înzăpezi  ieri,  la ora 12,00, veneau spre 

Brăila şi Galaţi [ Spre Ruşeţu a plecat ieri, la ora 15,00, un tren-plug, 
pentru destroienirea trenului blocat de nămeţi

nimeni nu poate ajunge la tren, 
cu niciun mijloc de transport, 
pentru preluarea călătorilor. Am 
luat legătura telefonic şi am aflat 
că oamenii stau în frig, în tren, 
pentru că locomotiva nu poate 
da căldură încontinuu. Probabil 
mecanicii pornesc din când în 
când locomotiva, pentru a nu 
îngheţa lumea de frig. În tren 
se află şi trei copii. Cei 72 de că-
lători veneau toţi spre Brăila şi 
Galaţi. La ora 15,00 am trimis un 
tren-plug, pentru deszăpezirea 
rapidului. La ora 17,00, trenul-
plug ajuns la Ruşeţu a reuşit să 
deszăpezească doar locomotiva 

venită în ajutorul rapidului, care 
rămăsese şi ea întroienită. Se 
presupune că abia în jurul orei 
18,00 ar putea fi deszăpezită şi 
garnitura de tren, care va ajunge 
la Galaţi cel mai devreme în jurul 
orei 21,00”.

Rapidul 871 Bucureşti-Galaţi 
circula pe ruta Urziceni-Făurei-
Brăila când a fost prins în viforul 
iscat ieri. Trenul a plecat spre 
Galaţi în ciuda avertismentelor 
de cod portocaliu şi a faptului că 
alte garnituri fuseseră anulate, 
tot în cursul zilei de ieri.

Elena Parapiru

Şi oraşul Galaţi, şi judeţul au 
fost puse la încercare ieri. Zăpada  
abundentă şi viscolul le-au făcut 
viaţă grea şoferilor, dar şi echi-
pajelor plecate la drum, pentru 
deszăpezirea porţiunilor bloca-
te de troiene. Cei care au fost ne-
voiţi să îşi părăsească domiciliile 
ştiu cel mai bine - afară era iadul 
pe pământ, ornat cu alb şi frig.

DN-uri şi DJ-uri semi-blocate

27 de sectoare de drumuri na-
ţionale şi judeţene erau ieri bloca-
te din cauza viscolului, astfel:  DN 
24D, sectorul intersecţie DN26 - 
Cuca; DJ 254C, din DN 24D către 
Adam; DJ 255 Rediu-Cuca; DJ 
251C  Valea Mărului-Mândreşti-
Smulţi-Crăieşti-Jorăşti-Balinteşti; 
DJ 242E  Băneasa-Roşcani-
Oancea; DJ 242D Băneasa-
Suceveni-Rogojeni; DJ 261A, din 
DN24D-Scânteieşti-Frumuşiţa; 
DJ 254 Iveşti-Călmăţui-Griviţa; 
DJ 253 Umbrăreşti-Cudalbi-

[ 21 de sate şi 14 comune izolate din 
cauza ninsorii abundente [ Pe drumurile 
naţionale şi judeţene se circula luni, la ora 
15,00, în condiţii de iarnă[ Mai multe 
porţiuni de drum erau însă impracticabile, 
din cauza troienelor de zăpadă[ Pe digul 
Galaţi-Brăila şi pe „variantă” se putea 
circula în condiţii de iarnă [ Cinci maşini 
blocate în trafic, pe DJ 252 H Furcenii 
Vechi - Tecuci [ Avertizarea meteo de cod 
portocaliu s-a terminat luni seara, la ora 
20.00 [ S-a ridicat şi restricţia de circulaţie 
pentru autovehiculele de mare tonaj (peste 
3,5 tone)

Băleni-Viile; DJ 242C Pleşa-
Aldeşti; DJ 251A, sectorul 
Drăguşeni - DN 24D şi sectorul 
Drăguşeni-Fundeanu; DJ 251F 
Drăguşeni-Smulţi-Urleşti-Băleni; 
DJ 251G Corni-Valea Mărului; 
DJ 243A Cerţeşti-Ghidigeni; DJ 
251B Corod-Cerţeşti-Cotoroaia; 
DJ 243A Cotoroaia - limită de ju-
deţ; DJ 240 A Talpău-Gârbovăţ-
Cârlomăneşti-Cerţeşti; DJ 242A 
C av a d i n e ş t i -S l i v n a - B e r e ş t i 
Meria-Bereşti-Cruceanu-Rădeşti; 
DJ 242J Târgu Bujor-Roşcani; DJ 
251B Corod-Cerţeşti-Cotoroaia-
Ciureşti-Bălăşeşti-Bălăbăneşti; 
DJ 251H Corod-Valea Mărului; 
DJ 251J Fundeanu-Cotoroaia; DJ 
251L Braniştea-Schela; DJ 251K 
Independenţa-Schela; DJ 254B 
Griviţa; DJ 255A Cişmele-Odaia 
Manolache.

35 de localităţi izolate

Comuna Drăguşeni: sate-
le Fundeanu, Căuieşti, Adam, 

Ştieţeni, Nicopole, Ghingheşti; 
comuna Smulţi; comuna 
Cuca; comuna Băneasa, satul 
Roşcani; comuna Schela; co-
muna Vânători, cu satul Odaia 
Manolache; comuna Băleni; 
comuna Corni, satele Măcişeni 
şi Urleşti; comuna Suceveni; 
comuna Bereşti-Meria, satele 
Slivna, Puricani, Săseni, Aldeşti, 
Prodăneşti; comuna Rădeşti; 
comuna Bălăbăneşti, satul 
Lungeşti; comuna Bălăşeşti, sate-
le Pupezeni, Ciureşti şi Ciureştii-
Noi; comuna Cerţeşti, cu satele 
Cârlomăneşti şi Cotoroaia.

Ar putea fi deszăpezite

Potrivit Cristinei Tatulici, 
purtătorul de cuvânt al Poliţiei 
Galaţi, „se acţionează cu uti-
laje de deszăpezire pe urmă-
toarele sectoare de drum: DN 
22B / 2 km  Port Mineralier, DN 
24 / 44 km Cosmeşti - Tecuci 
- Priponeşti, DN 25 / 64 km 

Tecuci - Şendreni şi DN 25A 
Hanu Conachi - Năneşti, DN 
2B / 11 km Şendreni - Galaţi - 
Frontieră, DN 26 / 76 km Galaţi – 
Oancea - Cavadineşti şi DN26A 
Oancea - Vamă şi DN 24D / 76 
km Bălăbăneşti - Cuca”.

„Şi pe Drumul Naţional 22B, 
pe varianta care leagă Galaţiul 
de Brăila se circulă normal, în 
condiţii de iarnă”, confirmă şi 
Jenel Sogor, purtătorul de cu-
vânt al Poliţiei Brăila.

Pe DJ 252H Furcenii Vechi-
Tecuci sunt blocate în trafic 
cinci maşini, iar în zonă a fost 
trimisă o autofreză pentru des-
zăpezire.

Şoferi, staţi acasă!

Poliţiştii gălăţeni le recoman-
dă conducătorilor auto să evite 
deplasările cu autoturismul dacă 
acest lucru nu este neaparat ne-
cesar, iar dacă totuşi pleacă la 
drum să îşi echipeze corespun-

zător vehiculul şi să evite trase-
ele lungi pentru că există peri-
colul ca şoselele să se blocheze 
pe fondul ninsorii abundente 
şi al viscolului, deşi utilajele de 
deszăpezire acţionează în con-
tinuare.

Să fie electricitate!

De ieri seară, de la ora 20.00, 
avertizarea cod portocaliu a 
luat sfârşit: „O dată ridicat codul 
portocaliu, se ridică şi măsura 
de circulaţie dată de Compania 
de Autostrăzi pentru autovehi-
culele de mare tonaj, de peste 
3,5 tone”, declară locotenentul 
Eugen Chiriţă, purtătorul de 
cuvânt al Comandamentului de 
Iarnă. Poliţia Rutieră are 11 filtre 
pe teritoriul judeţului, iar toate 
cele 61 de echipaje ale Poliţiei 
Rurale se află în patrulare.

Furnizarea energiei electrice 
nu a întâmpinat probleme.

Judeţul Galaţi, 
prizonierul zăpezii

Ultraj
Democraţie urbană

Cornel C., de 63 ani, din Galaţi, i-a înjurat pe agenţii de poliţie şi a 
refuzat să dea date cu privire la identitatea sa, în momentul în care 
urma să fie sancţionat. Bărbatul are acum de plată 300 lei.

Elena Parapiru

La „Dumitru Moţoc”
Pietonii? Să ocolească!

Nicu O., de 29 ani, a parcat Ford-ul GL 11 FCT pe trotuarul bulevar-
dului Milcov, în zona Liceului „Dumitru Moţoc”, împiedicând circulaţia 
pietonală. Poliţistul comunitar l-a amendat pe gălăţean cu 100 lei.

Elena Parapiru

Inconştienţă la drum 

Şoferii de TIR-uri, 
pe dreapta 

[ În schimb, pasagerii a trei autobuze cu destinaţia Grecia şi 
Bulgaria au refuzat oferta de cazare şi masă şi au decis să îşi 

continue drumul   
Cum interdicţia de circulaţie 

în judeţ a autovehiculelor mai 
grele de 3,5 tone s-a menţinut şi 
în cursul zilei de ieri, aproape 90 
de TIR-uri au rămas blocate, tra-
se pe dreapta, prin parcări, sau 
direct pe şosele. Potrivit datelor 
furnizate de Prefectura Galaţi, 
ieri, la ieşirea din Galaţi, către 
Tecuci erau trase pe dreapta 23 
de TIR-uri, la ieşirea din muni-
cipiul Tecuci  mai erau 30, iar la 
graniţa cu Republica Moldova (la 
Punctul de trecere Galaţi-Rutier 
– Giurgiuleşti), se aflau 25 de au-
tomarfare, cu destinaţii diferite - 
Bulgaria, Turcia, Armenia, Grecia, 
Bucureşti, Constanţa. 

Tuturor acestor şoferi, care, 
timp de două zile, au şomat pur 
şi simplu, li s-au adăugat alţi 
circa 60 de cetăţeni, pasageri a 
trei autobuze ce urmau să plece 

către destinaţii exotice: Grecia 
şi Bulgaria. Potrivit declaraţiilor 
purtătorului de cuvânt al ISU 
Galaţi, Eugen Chiriţă, „pasage-
rii, mulţi din ei străini, voiau să 
îşi continue drumul, deşi li s-a 
explicat clar că drumurile sunt 
acoperite cu zăpadă. În plus, li 
s-a oferit cazare gratuită din par-
tea Primăriei şi li s-au oferit 60 
de porţii de mâncare caldă, apă 
şi ceai de la Cantina de Ajutor 
Social a Primăriei. Totuşi, pasa-
gerii au refuzat cazarea şi hrana 
şi s-au declarat decişi să îşi conti-
nue drumul de la ora 20.00, când 
urmează să se ridice avertizarea 
de cod portocaliu. Cum noi nu 
putem să îi sechestrăm, le vom 
lua declaraţii pe propria răspun-
dere şi îi vom lăsa să plece”. 

Maria Măndiţă
Foto: Sorin Pană    

Astăzi, viscolul s-ar 
putea îmblânzi

Autoturismele trebuie 
echipate de iarnă!
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Odată cu rezultatele de duminică 
de la alegerile prezidenţiale din 
Ucraina, „Revoluţia Portocalie” 
devine de domeniul trecutului. 

Acest lucru era oarecum anticipat de rezulta-
tul catastrofal obţinut de preşedintele Viktor 
Iuşkencko în primul tur de scrutin. Iar ieşirile 
naţionaliste, balansul între orientările pro-ruse şi 
pro-occidentale, invocarea a cine ştie ce teorie 
a conspiraţiei şi chiar ieşirile cu iz isteric nu au 
ajutat-o pe Iulia Timoşenko să-şi satisfacă am-
biţia de a deveni prima doamnă a ţării. În fapt, 
„Revoluţia Portocalie” s-a prăbuşit sub orgoliile  
liderilor. Iuşcenko şi Timoşenko, priviţi în 2004 
drept salvatorii naţiunii, s-au transformat în con-
curenţi fără scrupule în lupta pentru putere. Au 
neglijat faptul că oamenii aşteptau să vadă un 
exerciţiu democratic autentic, o reformă a eco-
nomiei şi au permis ca societatea ucraineană să 
fie măcinată de lipsa de performanţă, de corup-
ţie, de scandal politic, de sărăcie. Pentru a-şi lua 
revanşa – şi încă ce revanşă! - Viktor Ianukovici 
nu a avut decât să aştepte ca foştii adversari să 
se mănânce între ei. Când doi se ceartă, al treilea 
câştigă, se spune. Dar adevăratul câştigător nu 
este nici măcar Ianukovici. Adevăratul câştigător 
este Moscova, ce-şi vede refăcută influenţa într-

un spaţiu ce, în 2004, părea scăpat de sub con-
trolul ei. Mai exact, după ce, în 2008, Georgia a 
fost zdrobită de Rusia  în războiul în care alt „re-
voluţionar”, Mihail Saakaşvili, s-a lăsat cu atâta 
uşurinţă atras, iar acum, la Kiev, a venit la putere 
un preşedinte pro-rus, putem spune că Moscova 
este pe cale de a reface sfera de putere moşte-
nită de pe vremea imperiului sovietic. În acest 
context, vechile discuţii privind, de exemplu, 
extinderea NATO spre Est par de domeniul SF. 
Culmea, una din rarele excepţii din această con-
strucţie a sferei pro-moscovite este R.Moldova, 
ce pare în ultima jumătate de an a fi luat o mai 
fermă opţiune pro-vestică. Dar şi în acest caz ar 
fi o naivitate din partea noastră să credem că, 
la Chişinău, Rusia nu mai are niciun cuvânt de 
spus. Şi poate că, nu întâmplător, anunţul ofici-
al al participării României la scutul anti-rachetă 
american a venit doar cu vreo două zile înainte 
de alegerile din Ucraina. Atunci, Rusia poate că 
era „departe”. Acum, cu mâna Moscovei mult mai 
aproape, am putea spune că sistemul defensiv 
marchează, fie şi simbolic, noile „frontiere” geo-
politice şi geostrategice din spaţiul european. Şi 
toate astea pentru că „Revoluţia Portocalie” a fost 
transformată într-un bâlci chiar de cei care ar fi 
trebuit să o apere.

Prejudecăţi rasiste în Italia: 
Partidul Identitatea Românească 
şi Forumul Intelectualilor Români 
din Italia sunt preocupaţi de creş-
terea  manifestărilor cu caracter 
rasist în nordul Italiei. Aceste 
asociaţii cer, atât politicienilor 
italieni, cât şi celor români, impli-
care pentru a aplana escaladarea 
acestor manifestări şi a stopa 
aceste practici înainte ca ele să 
degenereze. “De câteva zile, 
primarii italieni, reprezentanţi ai 
Ligii Nordului, au descoperit cât 
de uşor pot lovi comunitatea ro-
mânească prin intermediul pro-
cedurilor administrative cu sub-
strat evident intolerant şi rasial”, 
spune comunicatul, oferind câ-
teva exemple ale unui fenomen 
ce devine periculos. Este vorba 
despre faptul că „la  S. Giorgio in 
Bosco, primarul oraşului interzi-
ce folosirea unui teren de fotbal 
echipei “Alianţa Românească”, 
tratament rezervat exclusiv 
echipei româneşti”, la Ponte 
Vico, primarul, care a refuzat să 

discute cu românii, a dispus în-
chiderea unui loc de întâlnire al 
comunităţii româneşti gestionat 
de asociaţia “Romena - Garden”. 
Este amintită şi întâmplarea cu 
o fetiţă româncă, rezidentă în 
oraşul Polesina, care a încercat 
să se sinucidă aruncându-se de 
la fereastră, datorită tratamen-
tului inconştient discriminatoriu 
al colegilor de şcoală, care o bat-
jocoreau  frecvent spunându-i  
că “pute a româncă”. Mai mult, 
la Roma, în toaleta Tribunalului 
Penal, tronează de şase luni o in-
scripţie “Daţi foc românilor”, fără 
ca cineva să fi prevăzut ştergerea 
acesteia. „Rugăm clasa politică a 
României, ca pe lângă retorica şi 
polemicile pe teme ce întorc roa-
ta istoriei în epoca evului mediu, 
respectiv “flacăra mov” şi practi-
cile şamanilor, făcându-ne de râs 
în toate ţările lumii, să aducă se-
rios în discuţie şi problematicile 
diasporei, ale căror voturi le-au 
cerut cu toţii în campaniile elec-
torale”, mai spun reprezentanţii 

asociaţiilor amintite. 
Strângere de fonduri la 

Hayward: Parohia ortodoxă ro-
mână „Învierea Domnului” din 
localitatea americană Hayward 
organizează duminică, 14 februa-
rie,  un prânz de strângere de 
fonduri, de Ziua Îndrăgostiţilor, 
la sediul lăcaşului de cult româ-
nesc.

„Supleantul”,  la Los 
Angeles: Sediul Consulatului 
General al României la Los 
Angeles va găzdui vineri, 19 fe-
bruarie, ora 18:30, lansarea ro-
manului „Supleantul”, al autoru-
lui român Petru Popescu. 

„Veneti in Romania” la 
Roma: Volumul „Veneti in 
Romania” va fi prezentat joi, 18 
februarie, ora 18:00, la Sala de 
conferinţe de la Accademia di 
Romania. Cartea îi are ca au-
tori pe Roberto Scagno, Paolo 
Tomasella şi Corina Turcu.

Romanian Global News 

Candidatul prorus Viktor 
Ianukovici a obţinut în al doi-
lea tur al scrutinului preziden-
ţial 48,23 la sută din voturi, în 
vreme ce adversarul său, pre-
mierul Iulia Timoşenko, 46,14 
la sută, potrivit rezultatelor 
publicate luni după număra-
rea buletinelor din 95 la sută 
din birourile de vot.

Avantajul opozantului tinde 
totuşi să se diminueze pe mă-
sura numărătorii. Totuşi, avan-
sul său ar urma să se menţină 
până la final, potrivit sondajelor 
realizate la ieşirea de la urne. 
Proiecţiile publicate de trei insti-
tute independente, la încheie-
rea scrutinului, duminică seara, 
îi confereau lui Ianukovici un 
avantaj cuprins între 3,2 şi 4,6 
puncte procentuale, ceea ce i-a 
permis să revendice victoria.

“Felicit pe toată lumea pentru 
victorie”, a declarat Ianukovici 
duminică seara.

Prezentându-se drept pre-
şedinte, opozantul, popular în 
estul şi sudul rusofil, dar puţin 
apreciat în vestul rusofob, s-a 
angajat să acţioneze pentru 
“a câştiga încrederea” tuturor 
ucrainenilor, inclusiv a celor care 
au votat pentru rivala sa.

Trei containere, inclusiv unul 
care conţine substanţe toxice, 
au căzut în Marea Baltică dintr-o 
navă finlandeză, în largul coaste-
lor Suediei. Paza de Coastă sue-
deză a început căutarea contai-
nerelor, dar deocamdată au fost 
văzute doar resturi din acestea în 
apă. Autorităţile maritime cred 
că materialele din containere fie 
s-au scufundat, fie au fost duse 
la ţărm.

Celelalte nave au fost averti-
zate să evite resturile plutitoare. 
Adâncimea apei în zona în care 

s-a produs incidentul variază în-
tre 60 şi 100 de metri. Agenţia 
TT a relatat că unul dintre con-
tainere conţinea dezinfectant, 
o substanţă care poate fi peri-
culoasă dacă ajunge în mare. În 
plus, există şi o altă substanţă 
care poate avea consecinţe ne-
faste asupra mediului, precum şi 
o substanţă inflamabilă.

Autorităţile chineze au închis 
o fabrică de lapte care a vândut 
anul trecut aproape 165 de tone 
de lapte contaminat cu melami-
nă, din care a identificat şi confis-
cat numai 72 de tone, a anunţat 
ieri China Daily. O amplă anchetă 
a fost deschisă în urmă cu zece 
zile, după detectarea acestei 
substanţe chimice foarte toxice, 
care a provocat moartea a şase 

copii în 2008 şi îmbolnăvirea 
altor 300.000. În cadrul acestei 
anchete, autorităţile au închis 
sâmbătă o lăptărie din regiunea 
autonomă Ningxia, care a achi-
ziţionat lapte-praf traficat, l-a 
prelucrat sub propria marcă şi l-a 
repus pe piaţă în perioada iulie - 
noiembrie, potrivit cotidianului 
în limba engleză.

Numai 72 de tone au fost re-

trase până în prezent din cele 
165 de tone, “ultimele produse 
lactate care au apărut în urma 
scandalului din 2008”, precizea-
ză China Daily.

Acest scandal a creat o psiho-
ză în China, determinând retra-
gerea atât de pe piaţa chineză 
cât şi din străinătate, a tuturor 
produselor chinezeşti conţinând 
lapte.

Guvernul italian pregăteşte 
sancţiuni cu închisoarea pentru 
persoanele care declanşează 
avalanşe soldate cu morţi, pre-
cum şi amenzi de 5.000 de euro 
pentru schiorii care se aventu-
rează în afara pistelor şi pen-

tru turiştii care străbat trasee 
în pofida avertizărilor meteo. 
La sugestia Protecţiei Civile, 
Guvernul va propune Senatului 
un amendament la decretul-le-
ge privind situaţiile de urgen-
ţă, aprobat deja de Comisia de 

Mediu. Amendamentul urmează 
să fie supus aprobării în sesiune 
plenară. Deocamdată nu se cu-
nosc detalii despre pedepsele cu 
închisoarea prevăzute.

Inaugurare 
în Iran 
Avioane 
fără pilot 

Ministrul iranian al 
Apărării, generalul Ahmad 
Vahidi, a inaugurat ieri două 
linii de producţie a avioa-
nelor fără pilot, într-o uzină 
aeronautică ce depinde de 
ministerul său, relatează 
agenţia FARS. “Aceste dro-
ne (avioane fără pilot) sunt 
capabile să desfăşoare ope-
raţiuni de supraveghere, de 
detectare şi chiar de atac 
cu mare precizie “, potrivit 
FARS. Agenţia nu a dat deta-
lii despre aceste două tipuri 
de aparate pilotate de la dis-
tanţă, numite “Raad” (tunet) 
şi “Nazir” (avertisment).

Din cauza 
poluării 
Limită de viteză 
pe drumurile 
Belgiei 

Viteza autoturismelor 
pe şoselele din Belgia a fost 
limitată, începând de ieri, 
la 90 de kilometri pe oră 
în afara localităţilor şi la 50 
de kilometri pe oră în zona 
Bruxelles, din cauza prezen-
ţei în aer a unei concentraţii 
mari de particule poluante, 
anunţă autorităţile belgiene. 
“Sunt prevăzute controale 
ale poliţiei”, anunţă autori-
tăţile din provinciile Flandra 
(nord), Wallonia (sud) şi 
Bruxelles. Autorităţile regio-
nale au recomandat folosirea 
transportului în comun sau a 
bicicletelor. Durata acestor 
măsuri va depinde de evolu-
ţia situaţiei.

Proiect
Australia caută 
imigranţi 
calificaţi

Ministrul australian al 
Imigraţiei, Chris Evans, anun-
ţă un proiect pentru atra-
gerea imigranţilor calificaţi. 
Evans a criticat actualele 
reglementări în materie de 
imigraţie, care permit obţi-
nerea dreptului de rezidenţă 
prin înscrierea la cursuri de 
gătit sau coafat.

Ministrul a precizat că va 
abroga lista actuală de 106 
meserii şi va revizui testul pe 
bază de punctaj pentru eva-
luarea imigranţilor.

Noua politică în materie 
de imigraţie se va concen-
tra pe angajaţi în domeniul 
sănătăţii, inclusiv medici şi 
asistente, precum şi pe spe-
cialişti în domeniul ingineriei 
şi mineritului.

SUA
Corp congelat, 
într-un avion

Corpul congelat al unui 
bărbat a fost găsit în trenul 
de aterizare al unui avion al 
companiei americane Delta 
Airlines, care a aterizat, du-
minică seara, la Tokyo, ve-
nind de la New York, a anun-
ţat, ieri, poliţia. Corpul a fost 
descoperit de un mecanic de 
la Aeroportul Internaţional 
Narita (la Est de Tokyo), la 
scurt timp după aterizarea 
aeronavei Boeing 777. “Omul 
era mort şi medicii cred că, 
probabil, a murit din cauza 
hipotermiei şi a lipsei de oxi-
gen determinate de faptul că 
aeronava a atins altitudinea 
de 10.000 de metri”, a de-
clarat un purtător de cuvânt 
al Poliţiei Narita, Yoshimi 
Ichihara.

Poliţia încearcă să iden-
tifice bărbatul, împreună cu 
poliţia din SUA, a spus el.

Propunerea lui 
Hamid Karzai 
Sporirea 
efectivelor 
armatei 
şi poliţiei

Preşedintele Afganis-
tanului, Hamid Karzai, pro-
pune sporirea efectivelor 
poliţiei şi armatei, în scopul 
preluării atribuţiilor în ma-
terie de securitate în urmă-
torii cinci ani. Planul intervi-
ne pe fondul nemulţumirii 
Occidentului faţă de calita-
tea şi amploarea efectivelor 
forţelor afgane, iar mulţi 
oficiali europeni şi americani 
cred că autorităţile afgane 
vor putea prelua atribuţiile 
în materie de securitate abia 
peste zece ani. Duminică, 
autorităţile afgane şi forţele 
NATO l-au arestat pe adjunc-
tul şefului poliţiei unei pro-
vincii din centrul ţării, sub 
acuzaţia că le-ar oferi sprijin 
insurgenţilor.

Din Franţa
Vase militare pentru Rusia 

Franţa studiază o nouă cerere din partea Rusiei, care ar dori să 
cumpere patru vase de proiectare şi comandament (BPC) din cla-
sa Mistral în loc de unul singur, a anunţat, ieri, un oficial din cadrul 
Ministerului francez al Apărării. Rusia nu mai solicită “un BPC, ci pa-
tru”, a declarat Jacques de Lajugie, director internaţional al direcţiei 
generale de armament (DGA) din Ministerul Apărării, în cadrul unei 
conferinţe de presă.

Doi ofiţeri şi un translator, ucişi 
Atac armat în Afganistan

Doi ofiţeri ai armatei suedeze împreună cu un translator afgan au 
fost ucişi duminică într-un atac armat la vest de Mazar-i-Sharif, în nor-
dul Afganistanului, au anunţat forţele armate suedeze într-un comu-
nicat. Un al treilea militar suedez a fost rănit în atac, adaugă aceeaşi 
sursă. Cei doi ofiţeri ucişi duminică sunt un căpitan şi un locotenent, 
a precizat purtătorul de cuvânt al armatei, Torbjorn Gustafsson, citat 
de agenţia suedeză TT.

Record mondial 
la înghiţit săbii 

Artistul Chayne Hultgren, 
poreclit The Space Cowboy, 
a stabilit, ieri, un nou record 
mondial, înghiţind simultan 
18 săbii, cu lungimea de 72 
cm fiecare. Australianul şi-a 
doborât astfel propriul re-
cord, stabilit în 2008, când 
a înghiţit 17 săbii în cadrul 
unui show stradal, susţinut 
în Sydney. Bărbatul în vâr-
stă de 31 de ani a început să 
exerseze înghiţitul săbiilor 
încă de la vârsta de 16 ani. 
El recunoaşte că s-a antrenat 
multe ore pentru ca acest 
truc aparent simplu să îi re-
uşească.

Revoluţie şi circ

Românii, peste tot

Diaspora bate obrazul politicienilor

Italia Închisoare pentru 
provocarea avalanşelor

În China

Tone de lapte cu melamină, vândute
Trei containere

Substanţe toxice 
în Marea Baltică

Alegerile prezidenţiale din Ucraina

Ianukovici, 
mai tare decât Timoşenko

La rândul său, Iulia Timoşenko 
a susţinut că jocurile nu erau fă-
cute încă, după publicarea son-
dajelor. “Înainte de numărarea 
ultimului buletin este imposibil 
să vorbim despre orice rezultat”, 
a afirmat ea duminică seara, ce-
rând echipei sale să monitorize-
ze numărarea sufragiilor.

Cu puţin timp înainte, mâna 

sa dreaptă, Oleksandr Turcinov, 
acuzase “fraude masive” în fa-
voarea taberei adverse.

”Revoluţie portocalie” 
în caz de fraude

Iulia Timoşenko lansase 
deja ameninţarea unei “revo-
luţii portocalii” în caz de fra-

ude. Dar, potrivit lui Turcinov, 
manifestaţiile nu vor avea loc 
înainte de anunţul rezultate-
lor oficiale ale scrutinului.

Echipa lui Ianukovici s-a de-
clarat, la rândul ei, pregătită să 
organizeze manifestaţii masi-
ve pentru “apărarea victoriei” 
campionului ei, fără a confir-
ma deocamdată organizarea 

de posibile adunări la Kiev. 
Dacă i se va confirma vic-

toria, Viktor Ianukovici, 59 de 
ani, care a fost îndepărtat de 
“revoluţia portocalie” în 2004, 
pe fondul acuzaţiilor de frau-
de electorale, îşi va lua o re-
vanşă spectaculoasă în faţa 
adversarilor săi.

Viktor 
Ianukovici, noul 

preşedinte al 
Ucrainei, în 

proporţie de 95 
la sută
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Instanţa decide
Muncă în locul 
amenzilor

Anul trecut, judecătorii de 
la Judecătoria Galaţi au avut 
de soluţionat 3.406 dosare 
de încuviinţare executare 
silită. Acesta este şi unul 
dintre motivele pentru care 
numărul dosarelor înregis-
trate anul trecut a fost mai 
mare decât cel din 2008. Un 
alt motiv pentru creşterea 
activităţii judecătorilor îl re-
prezintă cererile de înlocu-
ire/transformare a amenzii 
în muncă în folosul comu-
nităţii. Numai anul trecut la 
Galaţi s-au înregistrat 3.254 
de astfel de cereri din par-
tea poliţiştilor. Ce oraş curat 
şi frumos vom avea atunci 
când aceste procese se vor 
finaliza...

T. Miron 

La o săptămână după ce şo-
ferii de la Transurb au refuzat să 
mai iasă la treabă, timp de două 
zile consecutiv, ieri, lucrurile 
erau cumva schimbate. Ce s-a în-
tâmplat după încetarea lucrului 
şi ce măsuri organizatorice s-au 
luat, am aflat de la directoarea 
societăţii, Genica Totolici, şi de 
la liderul Sindicatului Şoferilor, 
Dumitru Lungu.    

Aşa cum s-a decis în cadrul 
protocolului semnat între re-
prezentanţii Primăriei, con-
ducerea Societăţii Transurb şi 
liderii Sindicatelor Şoferilor din 
Transurb şi Angajaţilor din SC 
Transurb, la sfârşitul săptămâ-
nii trecute a avut loc şedinţa 
Consiliului de Administraţie. 

În cadrul acestei şedinţe s-au 
luat în discuţie noua organi-
gramă şi bugetul de venituri şi 
cheltuieli al societăţii. „Au fost 
luate şi decizii privind desfiin-
ţarea unor posturi de conduce-
re, dar şi de concediere a unor 
angajaţi. Astfel, s-a luat decizia 
încetării contractului de muncă 
al consilierului personal al di-
rectorului şi al altor două per-
soane care lucrau la „relaţii cu 
publicul”. Cei trei vor înceta să 
mai lucreze, conform prevede-
rilor Contractului Colectiv de 
Muncă, după o perioadă de pre-
aviz de 30 de zile, dată după ce 
Consiliul Local Galaţi va aproba 
organigrama societăţii”, ne-a 
declarat directoarea Transurb,  
Genica Totolici. 

După ce, cu o zi înainte, v-am 
prezentat în paginile cotidianu-
lui nostru situaţia unei persoa-
ne fără adăpost care, sâmbătă, 
nu a fost cazată la Centrul de 
Urgenţă pentru persoanele fără 
adăpost, ieri am luat legătura cu 
şefa Direcţiei de Administraţie 
Publică Locală, Viorica Palade, 
cea care are în subordine toate 
serviciile sociale ale Primăriei. 
Pe scurt, cazul este următorul: 
Maria Bejan, o femeie care spu-
ne că nu are locuinţă, şi-a rupt 
piciorul şi susţine că nu a fost 
primită la Centrul de Urgenţe 
al Primăriei, sâmbătă, când s-a 
prezentat acolo, spunându-i-se 
de către portarul de acolo să se 
ducă la spital.  

În momentul în care am luat 
legătura cu Viorica Palade, deja 
cazul era analizat, cu directorul 
Centrului de Urgenţă, Adrian 
Subaşu. „Nu există aşa ceva, să 
nu se primească oameni fără 
adăpost la centru! Oricine poate 
veni la centru, va fi cazat, după 
care se începe ancheta socială 
în acel caz, pentru a vedea dacă 
într-adevăr nu are unde locui, 
dacă are aparţinători… În acest 
weekend au fost aduse şapte 
persoane care nu aveau adă-

post! Există personal la adăpost, 
în permanenţă, şi în weekend. 
În schimb, vreau să vă spun care 
este procedura, în cazul persoa-
nelor cu probleme medicale, 
pentru că vorbim despre o feme-
ie care avea probleme medicale. 
Dacă o persoană fără adăpost 
este adusă la Spitalul Judeţean, 
asistenţii sociali din spital iau 
legătura cu asistenţii sociali 
din centru, pentru a-i pune la 
curent cu cazul respectiv. Asta 
pentru că, în funcţie de starea 
de sănătate, un pacient poate 
sau nu să fie internat la Centrul 
de Urgenţe. Poate este un caz 
cu probleme cronice de sănăta-
te şi atunci este de competenţa 
Centrului Socio-Medical de la 
Pechea… De asemenea, poate 
avea nevoie de o anumită medi-
caţie, un tratament, iar în acest 
caz trebuie ca asistenţii sociali 
să ştie acest lucru”, ne-a explicat 
Viorica Palade. 

Directoarea a mai dezvăluit 
un amănunt în privinţa cazului 
Mariei Bejan. „Doamna a fost 
adusă cu salvarea, de la Spitalul 
Judeţean, la uşa centrului, nu a 
venit singură. Între o persoană 
care este internată la spital şi, 
deci, are posibilitatea de a sta 

la adăpost şi un om care trăieşte 
pe stradă, cel de pe stradă este 
o urgenţă”, a mai spus Viorica 
Palade. 

Directoarea a precizat că cen-
trul este deschis oricărei persoa-
ne fără adăpost, nu doar celor 

aduse de poliţişti: „Noi acţionăm 
inclusiv la apeluri telefonice, 
dacă ni se spune, prin telefon, 
că este o persoană care doarme 
într-o scară de bloc, sau în pia-
ţă”. „Eu nu vreau să spun că fac 
o anchetă în acest caz, însă voi 

analiza şi voi vorbi cu toţi cei res-
ponsabili, ca astfel de situaţii să 
nu se mai repete, dar şi pentru ca 
procedura pe care am instituit-o 
de atâta timp să fie cea corectă”, 
a încheiat Viorica Palade. 

Cu privire la acest incident, 
directorul Centrului de Urgenţă, 
Adrian Subaşu, ne-a declarat: 
„Femeia venise de la spital, nu 
din stradă. Iar în aceste condiţii 
meteorologice, nu ne mai per-
mitem să cazăm decât persoane 
venite din stradă. Avem o capa-
citate de 64 de locuri şi deja în-
grijim 86 de persoane, este arhi-
plin. Oricum, femeia respectivă 
a fost internată la noi în această 

dimineaţă (ieri- n.r.), în jurul orei 
10.30. 

Pacienta primise, de fapt, în-
grijiri, la Spitalul Clinic de Urgenţă 
Galaţi, unde a şi rămas, până în 
dimineaţa zilei de ieri, când a 
fost transportată la Centrul de 
Urgenţă. Ciudat este că, potrivit 
directorului Direcţiei Judeţene 
de Sănătate Publică, dr. Valentin 
Boldea, se stabilise încă de la in-
ternare ca femeia să rămână în 

spital până astăzi. Deci, de ce s-a 
ajuns ieri în situaţia ca femeia să 
fie refuzată de centru? 

Tot potrivit directorului 
Direcţiei Judeţene de Sănătate 
Publică (DJSP), dr. Valentin 
Boldea, gălăţenii fără adăpost 
vor fi internaţi în spitale, în situa-
ţia în care Centrul de Urgenţă nu 
va putea face faţă solicitărilor. 

G.K. 

9 februarie
Ziua Siguranţei 
pe Internet
[ Uniunea Europeană 
sărbătoreşte pe 
9 februarie Ziua 
Siguranţei pe Internet  

Ofiţerii Institutului 
de Prevenire şi 
Psihosociologie din ca-
drul Inspectoratului 
General al Poliţiei 
Române vor realiza, înce-
pând de azi, un sondaj de 
opinie în mai multe şcoli 
din ţară pentru a identi-
fica gradul de informare 
a tinerilor cu privire la 
modalităţile concrete de 
prevenire a pornografiei 
infantile pe internet.

Prevenire 
la Şcoala „Constantin 
Brâncoveanu”

Pentru realizarea son-
dajului de opinie, ofiţerii 
sociologi vor da chestio-
nare în câte o şcoală din 
fiecare municipiu reşe-
dinţă de judeţ, iar rezul-
tatele acestuia vor sta 
la baza demarării unei 
campanii de informare şi 
prevenire a şcolarilor din 
clasele V-VIII cu privire la 
utilizarea în siguranţă a 
internetului şi în special a 
site-urilor şi platformelor 
de socializare. În judeţul 
Galaţi, această campa-
nie se va derula la Şcoala 
Gimnazială „Constantin 
Brâncoveanu”, unde ofi-
ţerii de prevenire din 
cadrul Poliţiei Galaţi vor 
participa la mai multe 
întâlniri cu elevii ciclului 
gimnazial.

Recomandări

Recomandările gene-
rale ale campaniei pri-
vesc protejarea datelor 
personale, protejarea pa-
rolei, evitarea întâlnirilor 
cu persoane cunoscute 
pe internet sau anun-
ţarea părinţilor despre 
intenţia unor astfel de 
întâlniri, selectarea aten-
tă a imaginilor pe care 
le postează pe internet, 
respingerea unor con-
tacte „agresive” venite 
din partea altor persoa-
ne şi anunţarea acestor 
incidente.

Internet 
cu două tăişuri

Pornografia infantilă 
pe internet nu reprezintă 
un fenomen în România, 
însă au apărut cazuri de 
distribuire prin internet a 
unor imagini pornografi-
ce cu minori preluate de 
pe diverse site-uri. 

Totodată, există cazuri 
de minori care consimt la 
raporturi sexuale între ei, 
acordul fiind dat şi pen-
tru filmarea sau fotogra-
fierea scenelor, după care 
unul dintre cei implicaţi 
recurge la distribuirea 
materialelor pe net.

Pedofilia pe net

Unul dintre principa-
lele riscuri îl reprezintă 
aşa-numitul „grooming”, 
un mod de acţiune prin 
care, o persoană cu încli-
naţii pedofile pregăteşte 
transferul relaţiei cu un 
minor, de pe ecranul cal-
culatorului, în viaţa reală, 
prin manipulare.

Din păcate, datele 
oficiale arată că, la nivel 
mondial, numărul site-
urilor conţinând materia-
le pornografice cu minori 
este în continuă creştere, 
făcând ca acest tip de 
acţiune preventivă să fie 
mai mult decât necesar.

Elena Parapiru

Gălăţeni la 
olimpiade 
naţionale
Diplome bune 
de pus în ramă

După vacanţa intersemes-
trială, când s-au desfăşurat 
mai multe etape ale olimpi-
adelor naţionale, mai mulţi 
elevi gălăţeni s-au întors cu 
premii sau menţiuni.

Fizica, în lotul pentru 
internaţională

Conform rezultatelor de 
pe site-ul oficial al Olimpiadei 
Naţionale de Fizică, de la 
Constanţa, gălăţenii şi-au 
adjudecat un loc pe podium, 
prin Mihai Răcoreanu, elev 
la Colegiul Naţional „Vasile 
Alecsandri”. Elevul, pregătit 
de prof. Mihai Vasiliu, a obţi-
nut locul al doilea pe ţară, la 
clasa a X-a. În plus, acesta a 
reuşit să se califice şi în lotul 
lărgit al României pentru par-
ticiparea la internaţională.  
Dintre gălăţenii fizicieni cali-
ficaţi la Naţională au mai fost 
recompensaţi cu câte o men-
ţiune Adrian Gabriel Murariu 
(clasa a VII-a, prof. Elena Onu, 
Colegiul „V.Alecsandri”) şi 
Dorin Gabriel Clisu (clasa a 
IX-a, prof. Simona Tătaru, 
Colegiul Naţional „C.Negri”). 

O menţiune 
pentru chimiştii 
din Independenţa

Pregătit de prof. Iulian 
Corneci, Mirel Marius 
Neagu, elev la Şcoala 2 
Independenţa, a obţinut dis-
tincţia cea mai consistentă 
din lotul gălăţean calificat la 
chimie. Elev în clasa a VIII-a, 
la o şcoală din mediul rural, 
acesta se laudă cu menţiu-
nea obţinută la nivel de ţară. 
Colegii lui de gimnaziu sau 
de liceu de la Independenţa, 
Colegiul „Vasile Alecsandri” 
sau Liceul Teoretic „Spiru 
Haret” au fost răsplătiţi cu 
menţiuni speciale.

Cristina S.Carp

Rezultatele unei… „greve spontane” 

Disponibilizări 
şi proces la tribunal

[ După ce, săptămâna trecută, şoferii 
au refuzat să mai iasă pe trasee, acum se 

discută organigrama şi bugetul suplimentat 
[ Societatea i-a dat în judecată 

pe protestatari  

Totodată, în aceeaşi şedinţă 
a Consiliului de Administraţie, 
s-a luat decizia desfiinţării a 
nouă posturi de conducere. 
„Este vorba despre nouă şefi de 
birou care nu vor mai primi spo-
rul de conducere de 6 la sută. 
Desfiinţarea acestor posturi de 
conducere se face prin transfor-
marea birourilor în comparti-
mente. De pildă, în subordinea 
Serviciului Comercial se aflau 
trei birouri, printre care cel de 
Vânzări-Facturări. Aici aveam un 
şef de birou, funcţie care se va 
desfiinţa, iar biroul va fi trecut 
la categoria compartiment. S-a 
luat această măsură la cererea 
sindicatelor şi reprezentanţilor 
Primăriei, deşi şeful biroului de 
Vânzări-Facturări avea în subor-
dine 40 de oameni, vânzătorii 
de bilete. O altă restructurare se 
va face la biroul Exploatare, care 
are în subordine 36 de oameni 
– impiegaţii de mişcare de la 
capătul traseelor. Rămâne însă 
Biroul Control-Călători, care are 
în subordine 61 de oameni”, a 
mai precizat Genica Totolici, 
spunând însă că „potrivit legii, 
orice birou cu mai mult de şap-
te subordonaţi poate avea un 
şef”. 

Prin desfiinţarea posturilor 
de şefi de birou, cine va răs-
punde pentru subordonaţii de 
acolo? „Probabil voi desemna 
câte o persoană responsabilă”, 
a răspuns directoarea. 

Cât priveşte bugetul de veni-

turi şi cheltuieli al SC Transurb, 
acesta a fost discutat în condiţi-
ile în care în acest an trebuie să 
fie fonduri şi pentru mărirea re-
troactivă (în perioada septem-
brie-decembrie 2009) cu 2 la 
sută a salariilor celor cu până la 
1.000 de lei lunar, dar şi pentru 
indexarea lefurilor cu rata infla-
ţiei, precum şi pentru aducerea 
salariilor angajaţilor Transurb 
la nivelul celor negociate prin 
contractul de muncă la nivel de 
ramură. 

„Pentru toate acestea vom 
avea nevoie de un buget cu 2,7 
milioane lei în plus faţă de cel 
de anul trecut. Rămâne de văzut 
ce se va decide, marţi, în şedinţa 
Comisiei de buget finanţe şi joi, 
în şedinţa CL”, a mai spus direc-
toarea Transurb. Cât priveşte 
revendicarea protestatarilor 
ca Genica Totolici să fie dată 
afară, Primăria a decis că des-
pre aşa ceva se va discuta abia 
în momentul în care la societa-
tea de transport se va încheia 
un audit. Analiză care nu a în-
ceput încă, am mai aflat. 

Grevă sau protest spontan?  

„Mulţumiţi nu vom putea fi 
niciodată, însă s-au făcut nişte 
paşi. Cu mărirea de doi la sută, 
cu promisiunea de indexare a 
salariilor cu rata inflaţiei, se fac 
eforturi. Însă eu anticipez că 
în continuare vor fi probleme; 
de pildă, bonurile de masă pe 
care le-am primit săptămâna 
trecută erau cele pentru luna 
decembrie. 

Acum, în aceste zile, ar tre-
bui să primim bonurile pentru 
luna ianuarie… dar eu cred 
că pe 15 tot vom mai vorbi de 
acest lucru”, ne-a declarat, ieri, 
liderul Sindicatului Şoferilor, 
Dumitru Lungu. 

Acesta tocmai se întorcea 
de la tribunal, unde fusese citat 
într-un proces. „Întreprinderea 
a deschis acţiune în instan-
ţă împotriva sindicatului şi a 
unui număr de 162 de angajaţi 
care au participat la protest. 
Societatea susţine că a fost o 
grevă ilegală, însă eu am expli-
cat că nu este vorba de grevă, 
ci de un protest spontan… nu 

ştiu sigur, dar am auzit că se 
vor cere şi daune… ”, ne-a mai 
spus Dumitru Lungu. 

Asta, în condiţiile în care 
după cele două zile de protest, 
între sindicalişti şi Primărie s-a 
încheiat un protocol în fina-
lul căruia scrie negru pe alb 
că  „participanţii [la protest] 
nu vor suporta consecinţe de 
orice natură din partea con-
ducerii, în condiţiile reluării 
imediate a lucrului”. 

Directoarea societăţii 
Transurb, Genica Totolici, a 
explicat: „Societatea a de-
pus în instanţă o acţiune prin 
care reclamăm că nu s-au res-
pectat paşii legali în privinţa 
protestului de săptămâna 
trecută. Am depus acţiunea în 
instanţă înainte de semnarea 
protocolului, însă îl vom res-
pecta şi nu vom cere daune 
materiale. În schimb, acţiunea 
în instanţă se va derula, eu nu 
pot retrage dosarul, ci las jus-
tiţia să se pronunţe dacă a fost 
sau nu vorba despre o grevă 
ilegală”. 

Verificări în cazul refuzului de cazare la Adăpostul Primăriei

„Doamna a fost adusă cu Salvarea, de la spital”
[ Spune directoarea Direcţiei de Administraţie Publică Locală, 

Viorica Palade [ Aceasta precizează că nu s-a respectat procedura 
instituită de ani de zile cu Spitalul Judeţean 

Directorul Adrian Subaşu: 

„Nu putem prelua 
decât cazuri din stradă”

[ 64 de locuri şi 86 de persoane internate la Centrul de Urgenţă  

Maria Măndiţă 

La Agenţia de Voiaj
Totul se împiedica

Gălăţeanul Sebastian A., de 21 ani, staţiona cu Volvo VN HS 31 pe 
trecerea de pietoni de la Agenţia de Voiaj CFR, împiedicând şi circu-
laţia pietonală, şi traficul rutier. Agentul comunitar l-a sancţionat cu 
150 de lei.

Elena Parapiru

Pe Siderurgiştilor
Tupeu rutier, la „Elegant”

Liliana G., de 27 ani, a staţionat voluntar cu Fiatul GL17 TOT, pe 
trotuarul străzii Siderurgiştilor, în faţa magazinului „Elegant”, îngre-
unând circulaţia pietonală. Gălăţeanca a fost amendată cu 200 lei de 
către poliţistul comunitar.

Elena Parapiru

Protestul de la Transurb a ajuns în instanţă
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Cum rezistăm mai uşor?
Respiraţia lentă reduce durerea

Cei care suferă din cauza durerilor cronice pot recurge la o me‑
todă inedită pentru a le calma: respiraţia profundă şi lentă. Cel pu‑
ţin ăsta este rezultatul unui studiu realizat de cercetătorii americani. 
Specialiştii au observat că persoanele diagnosticate cu fibromialgie, 
boală manifestată prin dureri, oboseală şi prin tulburări ale somnului, 
au înregistrat o diminuare a intensităţii durerilor după ce au redus la 
jumătate ritmul respiraţiei.

Nu vă spetiţi muncind
Pauzele de cafea îmbunătăţesc memoria 

Cei care se opresc din lucru câteva minute pentru o pauză de cafea 
au o memorie mai bună faţă de persoanele care muncesc fără oprire, 
potrivit cercetătorilor americani. Ei au descoperit, în urma unui studiu, că 
nu numai respectarea orelor de somn ajută creierul să reţină informaţii 
şi să funcţioneze mai bine, ci şi pauzele scurte în timpul zilei de lucru. În 
timpul momentelor de odihnă, creierul lucrează pentru „sedimentarea” 
informaţiei adunate peste zi.

Latisse, 
în teste clinice
Medicament 
pentru 
alungirea 
genelor

Un medicament revo‑
luţionar care determină 
alungirea şi îngroşarea 
genelor ar putea con‑
duce la dispariţia de pe 
piaţa cosmeticelor a pro‑
duselor de acest tip, fiind 
testat în această perioadă 
în Marea Britanie. În plus, 
noul produs, denumit 
Latisse, îmbunătăţeşte 
aspectul genelor, făcân‑
du‑le şi de o nuanţă mai 
întunecată. Noul medi‑
cament, în stare lichidă, 
este aplicat în fiecare zi 
pe gene, cu ajutorul unei 
pensule. Medicamentul a 
fost folosit timp de mulţi 
ani în tratamentul împo‑
triva glaucomului. Unul 
dintre efectele secundare 
a fost acela că genele pa‑
cienţilor au crescut mai 
lungi şi mai dese. Firma 
producătoare a modifi‑
cat formula produsului, 
pentru ca acesta să poată 
fi acum aplicat direct pe 
gene. Medicamentul are 
deja licenţă de comerci‑
alizare în Statele Unite, 
unde este folosit de că‑
tre femeile americane 
ca o intervenţie plastică. 
Potrivit rezultatelor tes‑
telor americane, genele 
devin cu 25 la sută mai 
lungi, cu 108 la sută mai 
groase şi cu 18 la sută 
mai întunecate, după 16 
săptămâni de tratament 
cu Latisse. Testele clinice 
pentru a determina vi‑
teza cu care acţionează 
noul produs şi cât timp 
vor dura efectele aces‑
tuia vor fi efectuate de‑
ocamdată doar în Marea 
Britanie, înainte ca firma 
producătoare să obţină 
licenţa de comercializare 
în Uniunea Europeană.

Mediafax/M.Z.

Studiu al Ministerului Sănătăţii

Vaccin împotriva tuberculozei, încă valabil

Mediafax/M.Z. ClickNews/M.Z.

Părerile cititorilor despre drogurile legale

Ce scriem, aia fumăm! 
Aşa cum ne‑am aşteptat, 

materialul de presă pri‑
vind efectele droguri‑

lor legale pe care vi l‑am prezen‑
tat în ediţia de weekend a ziarului 
nostru a trezit numeroase reacţii 
din partea dumneavoastră, citi‑
torii noştri. Şi‑au exprimat liber 
părerea, pe site‑ul „Vieţii libere”, 
atât gălăţenii care dezaprobă 
menţinerea în legalitate a consu‑
mului acestor substanţe nocive 
(după cum afirmă medicii), cât şi 
cei care susţin sus şi tare că pro‑
dusele etnobotanice nu ar trebui 
interzise. Evident, fiecare cititor 
îşi asumă responsabilitatea pen‑
tru părerea exprimată. Credem, 
însă, că toate aceste opinii reu‑
nite creionează o imagine des‑
tul de fidelă a  atitudinii publice 
generale faţă de comercializarea 
drogurilor legale. Un fenomen 
cu privire la care noi nu am înce‑
tat să vă aducem noutăţi încă de 
la apariţia sa în Galaţi, în toamna 
anului trecut.

„Dacă se interzic, 
iese cu  revoltă!”

Iată ce ne‑a scris un cititor care 
şi‑a semnat mesajul „Fumător 
Anonim”:

„Nu e dracul atât de negru. 
Unele ţigări sunt otravă de şo‑
bolani, diverse prafuri ciuda‑
te (crank, next level) dar altele 
sunt simple răşini îmbibate cu 
derivaţi de THC obişnuiţi în la‑
borator (chocolate, afghan, ice 
gold). Fumam (eu şi cei din an‑
turajul meu) câteva ţigări pe zi 

de când s‑a deschis primul ma‑
gazin în GL (iulie 2008) şi nu am 
leşinat nici nu ne‑a luat nicioda‑
tă ambulanţa pe niciunul dintre 
noi. În schimb am observat că 
în cluburi şi pe străzi este mult 
mai linişte. Poliţia se plimbă mai 
des. Oamenii fumează o ţigară şi 
se calmează, nu mai fac scandal, 
nu se mai ceartă, nu mai sparg 
sticle de bere. Aceste plante dau 
dependenţă. Un fumător rămas 
fără ceva de fumat devine recal‑
citrant, nervos, agresiv, violent. 
Dacă se interzic TOATE plantele 
şi nu se legalizează marijuana 
iese cu revoltă. Asta nu e păre‑
rea mea, eu sunt mai paşnic din 
fire, este ceea ce am auzit de la 
majoritatea fumătorilor pe care 
îi cunosc. De fapt... Nu vă bucu‑
raţi, că departamentul anti‑drog 
se poate concentra asupra dro‑
gurilor mult mai serioase cum 
ar fi ecstasy, LSD, cocaina, toate 
vândute cu succes în cluburile 
gălăţene?”

V‑am prezentat acest mesaj în 
deschiderea materialului, pentru 
că ni s‑a părut cel mai şocant din‑
tre toate. Este şi prima mărturie a 
unui consumator care admite că 
unele dintre produse dau depen‑
denţă. Dacă ar fi să îi răspundem 
domnului, i‑am spune că nu ne 
bucură nimic legat de realităţile 
asociate drogurilor, fie ele legale 
sau nu.

Dezgust faţă de atitudinea 
autorităţilor

„Trebuie să moară un om ca 

distinşii noştri GUVERNANŢI să 
ia atitudine? Deci nu ne mai 
miră nimic, trăim în ROMÂNIA”, 
ne‑a scris Virgil20. „Râsul lumii! 
Iarna asta îi freca grija de artifi‑
cii de Revelion şi alte cele, mai 
prindeau un amărât cu o poc‑
nitoare: hai la TV cu el. Iar peste 
drum se dau legal droguri”, scrie 
„laur”, alăturându‑se aceluiaşi 
curent de opinie. Iată şi o parte 
din mesajul Anei, care conside‑
ră că lumea ar fi mai bună dacă 
aceste produse s‑ar retrage de 
pe piaţă: „Dar ce ne facem cu 
copiii, căci sunt foarte curioşi în 
privinţa acestor substante. 

Am nişte vecini în scară. Spun 
că atunci când fumează aceste 
plante se simt aşa de bine, uită 
de tot. Stau aşa şi visează şi sunt 
aşa mici (...)”

Fumătorii, între ei

„Eu... zic că aceste persoane 
care ajung la spital sunt prea 
proaste şi combină aceste dro‑
guri cu alcoolul, de ajung la 
spital, ceea ce nu se face... dar şi 
dependenţa dăunează… 

Totuşi nu ar trebui închise din 
cauza poporului nostru prost 
care nu ştie să (le) folosească 
corect”, e de părere utilizatorul 
care semnează cu nick‑name‑ul 
„eu”. 

Oricum ar fi, autorităţile vor 
decide, în următoarele zile, dacă 
acest comerţ cu produse etno‑
botanice va continua sau nu în 
legalitate.

În Campus 
şi Club S
Fără 
„droguri legale” 

Casa de Cultură a 
Studenţilor (CCS) şi Liga 
Studenţilor din cadrul 
Universităţii „Dunărea de 
Jos” (LSG) au pornit campa‑
nia „Toleranţă zero pentru 
drogurile legale”. Astfel, 
accesul şi consumul de pro‑
duse etnobotanice în Club 
S vor fi interzise, agenţii 
de pază primind ordin să 
intensifice controalele în 
rândul studenţilor. „Nu va 
fi tolerat sub nicio formă 
accesul şi consumul acestor 
aşa‑zise droguri legale în 
Club S. Nu vrem să facilităm 
aducerea în campus a aces‑
tor produse care transfor‑
mă studenţii în cobai, spe‑
culând teribilismul vârstei. 
Facem această campanie 
pentru a nu ajunge în situa‑
ţia de a avea decese din ast‑
fel de motive, aşa cum s‑a 
întâmplat în alte locuri din 
ţară”, a declarat directorul 
CCS, Cristian Mortu. Acesta 
spune că studenţii asupra 
cărora se vor găsi astfel de 
produse, precum şi cei care 
au fost depistaţi că au utili‑
zat astfel de substanţe vor 
fi escortaţi în afara clubului. 
„Cât timp sunt încă legale, 
să le consume unde doresc, 
dar nu în spaţiile în care CCS 
desfăşoară evenimente”, a 
mai spus directorul CCS.

Campania CCS şi LSG 
nu vizează doar interdicţii 
pentru Club S, ci şi informa‑
rea studenţilor cu privire 
la riscurile pe care le pre‑
supune consumul acestor 
substanţe. „S‑a făcut o cam‑
panie de afişaj în Club S şi în 
campus, prin care am încer‑
cat să informăm studenţii 
în legătură cu toxicitatea 
acestor produse. De aseme‑
nea, s‑au împărţit pliante la 
intrarea în Club, iar LSG a 
făcut acelaşi lucru şi în cam‑
pusul universităţii”, a mai 
precizat directorul Cristian 
Mortu. Campania demarată 
de CCS şi LSG beneficiază şi 
de sprijinul Poliţiei Campus, 
care s‑a alăturat demersu‑
rilor de prevenire a consu‑
mului „drogurilor legale”. 
Ieri, s‑au alăturat luptei 
împotriva produselor de la 
magazinele de vise şi Club 
Divino şi Club Viva, care au 
anunţat că vor proceda la 
fel în ce priveşte propriii cli‑
enţi. „Vrem să lărgim cam‑
pania, să cuprindem şi cele 
mai importante cluburi din 
Galaţi pentru ca iniţiativa 
noastră să aibă succes. Club 
Divino şi Club Viva deja şi‑
au dat acceptul şi vor face 
parte din campanie”, a mai 
spus directorul CCS.

Marius Ţuca

Potrivit Ministerului 
Sănătaţii, s‑a prelungit valabi‑
litatea vaccinului administrat 
nou‑născuţilor în vederea scă‑
derii riscului de îmbolnăvire 
cu tuberculoză. Într‑un comu‑

nicat, instituţia citată men‑
ţionează: „În urma unei ana‑
lizei a Ministerului Sănătăţii 
s‑a constatat că producătorul 
vaccinului, Institutul Naţional 
de Cercetare‑Dezvoltare 

Cantacuzino, a făcut toate de‑
mersurile legale necesare în 
vederea prelungirii valabilităţii 
stocurilor existente de vaccin 
BCG, fapt validat în luna ianu‑
arie 2010 de autoritatea com‑

petentă, Agenţia Naţională a 
Medicamentului. Vaccinul BCG 
este un preparat utilizat pen‑
tru profilaxia specifică a tu‑
berculozei şi se administrează 
la nou‑născuţi în maternitate. 

Vaccinul este inclus în calen‑
darul naţional de imunizare al 
MS şi este gratuit”.

Gabriel Kolbay
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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.

Federaţia 
„Solidaritatea 
Sanitară”
Nemulţumiri 
legate de sporuri

Comitetul Director al 
Federaţiei „Solidaritatea 
Sanitară” din România so‑
licită Guvernului să revină 
asupra mai multor prevederi 
ale legii salarizării unice. Se 
face referire, în mod special, 
la prevederile care anulează 
plata sporului pentru orele 
suplimentare şi cele prestate 
în zilele libere de drept şi pe 
durata sărbătorilor legale. 
“Motivaţia acestei solicitări 
o constituie faptul că într‑un 
sector cu „foc continuu” cum 
este Sănătatea nu se poate 
lucra fără plata suplimentară 
a sâmbetelor şi duminicilor, 
în caz contrar riscând să asis‑
tăm la un refuz al salariaţilor 
de a lucra în aceste zile şi la 
o masivă plecare din sistem. 
În acest sens, trebuie luată 
în considerare ponderea pe 
care o aveau aceste sporuri 
în cadrul salariului persona‑
lului din Sănătate, ele reu‑
şind într‑o oarecare măsură 
să recompenseze efortul de 
a lucra în zilele de libere le‑
gale şi să crească un pic nişte 
salarii indecent de mici. De 
altfel, art. 114 din Contractul 
colectiv de muncă la nivel 
de ramură sanitară prevede 
plata sporului pentru zilele 
libere legale şi pentru orele 
suplimentare lucrate, legea 
intrând astfel în contradicţie 
cu un drept ce a fost nego‑
ciat”, se spune în comunicat. 
De asemenea, federaţia mai 
cere ca în cazul personalului 
din sistemul sanitar să fie in‑
trodusă o derogare de la pre‑
vederile art. 23, alin. 2) care, 
în forma actuală, prevede 
faptul că suma sporurilor şi 
indemnizaţiilor individuale 
nu poate depăşi 30 la sută din 
salariul de bază. Acest aliniat 
intră în contradicţie cu pre‑
vederile anexei II/2 în cadrul 
căreia sunt prevăzute sporuri 
ce depăşesc 30 la sută şi este 
păstrată posibilitatea cumu‑
lării mai multor sporuri (po‑
sibilitate firească, dacă avem 
în vedere condiţiile concrete 
de muncă din unităţile sani‑
tare). În acest sens am soli‑
citat Ministerului Sănătăţii 
negocierea Regulamentului 
de sporuri pentru salariaţii 
din Sănătate şi asistenţă so‑
cială în noul context creat de 
Legea unică de salarizare, pe 
baza faptului că sporurile au 
caracter social şi fac obiectul 
negocierii colective inclusiv 
în cadrul instituţiilor publi‑
ce”, se arată în textul citat.

G.K.

Adjuvante
Busuiocul este 
bun pentru nervi

Busuiocul face minuni în 
cazul stărilor de nervozitate, 
anxietate şi de teamă, com‑
bate insomniile şi migrenele. 
Ceaiul alungă crampele, este 
antiseptic şi tonic. Alături de 
oregano, busuiocul previne 
apariţia aterosclerozei, men‑
ţinând elasticitatea vaselor 
sanguine datorită antioxi‑
danţilor conţinuţi. Totodată, 
apără sistemul cardiovascu‑
lar de efectele stresului şi ne 
protejează de bolile respira‑
torii. O perioadă de stres in‑
tens poate fi eliminată cu aju‑
torul unei cure de 20 de zile 
cu ceai de busuioc preparat 
dintr‑o linguriţă de plantă la 
200 ml de apă clocotită (este 
indicat a se consuma o jumă‑
tate de litru de infuzie pe zi). 
În cazul sindromului oboselii 
cronice, pulberea de busu‑
ioc face minuni. Amestecaţi 
patru linguri de pulbere cu 
12 linguri de miere şi patru 
linguri de polen. Consumaţi 
4‑6 linguri din acest ames‑
tec în fiecare zi. Atenţie, însă, 
planta nu este indicată copii‑
lor sub 3 ani şi femeilor însăr‑
cinate.

A.M.Press/M.Z.

Frig, umezeală, igrasie, pe‑
reţi pe alocuri crăpaţi şi fisuri 
de‑a lungul grinzilor. Pare greu 
de crezut că te afli în sala de 
aşteptare a unui dispensar 
comunal. Şi totuşi aşa arată 
spaţiul în care localnicii din 
Pechea vin să‑şi caute sănăta‑
tea. Cabinetele medicale sunt 
încălzite cu sobe, şi în ciuda de‑
gradării generale a întregului 
dispensar, arată bine. Cei cinci 
medici din Pechea, majoritatea 
navetişti de la Galaţi, şi‑au dat 
silinţa să le ofere condiţii bune 
pacienţilor, măcar în propriile 
cabinete. Dar minuni nu pot 
face. 

În cabinetul în care cândva 
a fost puericultura e un frig de‑
ţi îngheaţă oasele. Peretele şi 
o parte din tavan mustesc de 
umezeală. În sala de tratamen‑
te, geroasă deja, te îngrozeşti 
numai la ideea că ar trebui să 
te dezbraci pentru o injecţie. 
Dacă pacienţii vin şi pleacă, 
personalul medical, în schimb, 
s‑ar putea îmbolnăvi în aseme‑
nea condiţii vitrege. 

Doi dintre medici au compe‑
tenţă pentru ecografie, dar fără 
ecograf, ce‑ar putea face?

Studii
Câte kilograme în plus afectează sănătatea?

Un număr tot mai mare de medici şi nutriţionişti susţin că un exces pon‑
deral de 15 kilograme nu are o influenţă notabilă asupra sănătăţii. Un studiu 
publicat recent arăta că persoanele de 70 de ani uşor supraponderale au o 
speranţă de viaţă cu 13 la sută mai mare decât cele care au o greutate nor‑
mală. Potrivit experţilor, fumatul şi sedentarismul sunt factori de risc mai mari 
pentru sănătate faţă de excesul ponderal moderat.

Mediafax/M.Z.

Sănătate în condiţii vitrege

35 de ani în slujba sănătăţii

Sanda Boldea este de 35 de 
ani asistentă la dispensarul din 
Pechea. Ei da, numele o dă de 
gol, directorul Direcţiei Sanitare, 
dr. Valentin Boldea, este nepo‑
tul soţului ei. Se pare că medi‑
cina face casă bună cu familia 
Boldea. De atâţia ani, de când 
dna Boldea lucrează aici, visează 
că se va muta într‑un adevărat 
dispensar: „După cum vedeţi, 
avem crăpături, umezeală, in‑
filtraţii, frig şi când plouă afară, 
apa bălteşte înăuntru. Clădirea 
are 150 de ani, eu am prins şi 
vremuri când şerpii, ademeniţi 
de căldură, au ieşit din calorifer. 
Îşi făcuseră cuib aici. Aş fi vrut ca 
măcar un an, cât mai am până 
la pensie, să lucrez într‑o clădire 
nouă. Oare de ce toată lumea 
lasă sănătatea pe ultimul plan”, 
ne‑a declarat asistenta. Medicul 
cu care lucrează, dna doctor 
Alice Trandafir, face de aproape 
20 de ani naveta aici de la Galaţi. 
„ Am 2.500 de pacienţi înscrişi. 
De ce să fi ales oraşul? Îmi place 
să vin aici. În zece ani mă des‑
curcam să mă duc cu cabinetul 
în oraş. Aici eşti obligat să faci 

meserie, nu dai trimiteri la spe‑
cialist. Te înveţi cu naveta”, ne‑a 
declarat medicul.

„Astea nu-s condiţii!”

Adela Voicu este de 31 de ani 
asistentă mamoşă la dispensarul 
din Pechea. În prezent are 20 de 
femei gravide în evidenţă. „Nu 
avem un dispensar ca lumea. Nu 
avem condiţii să lucrăm”, ne‑a 
mărturisit cu tristeţe asisten‑
ta. Cabinetul dnei dr. Carmen 
Ţarălungă, la care lucrează dna 
Voicu, are nu mai puţin de 4.000 
de pacienţi înscrişi, dintre care 
peste 800 sunt bolnavi cronici.

TBC ia amploare

Problemele de sănătate cele 
mai frecvente la Pechea sunt: 
diabetul, bolile cardiovasculare 
şi tuberculoza. 

De vină sunt sărăcia şi apa fân‑
tânilor, care nu este deloc pota‑
bilă. „De 30 de ani fac instructaj 
la copii şi mame gravide că nu 
au voie să bea apă de la fântână. 
Acum situaţia s‑a înrăutăţit. Nu 
au posibilitatea să‑şi cumpere 
apă plată. Nu avem încredere 
cum sunt tratate apele. Nitriţii 
nu se distrug prin fierbere”, ne‑a 
spus dna asistentă Boldea.

Proiect pe hârtie

Pentru că dispensarul e chiar 
peste drum de Primărie, prima‑
rul comunei Pechea, liberalul 
Iancu Boldea (şi cu el e rudă asis‑
tenta!), nu are cum să uite de el. 
„Avem proiect pentru un nou 
dispensar. De jumătate de an ne 
chinuim cu el. Vrem să facem un 
dispensar nou, de la zero. Am ce‑
rut bani şi la judeţ, şi la Guvern, 
dacă ni s‑or da bine, dacă nu, am 
vorbit să îl facem pe o perioadă 
mai mare de timp. Studiul de fe‑

zabilitate e gata, proiectul e gata, 
statutul terenului e lămurit. Va fi 
un dispensar după model euro‑
pean. Actuala clădire nu o pu‑
tem reabilita pentru că pânza de 
apă freatică este la mai puţin de 
jumătate de metru. Un pic dacă 
sapi, dai de apă”, ne‑a spus pri‑
marul.  Dar până la construirea 
unui dispensar nou e cale lungă, 
mai ales în situaţie de criză. Aleşii 
din Pechea, bântuiţi de spectrul 
desfiinţării Consiliului Local, au 
alte probleme. Sănătatea poate 
să mai aştepte.

Pechea visează 
la un dispensar nou
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le aparţin în exclusivitate 
şi nu implică în niciun fel redacţia.

Nume........................................................................................................

Adresă......................................................................................................

Număr de telefon..................................................................................

Nr. ziar  6175 Talon pentru  Curier juridic

Teodora Miron
teodora@viata‑libera.ro

Pagină coordonată de

Curier juridic

Continuăm şi astăzi să discu-
tăm câteva probleme importan-
te legate de legislaţia muncii. 

Concedieri şi angajări

Dacă se fac concedieri indivi-
duale, în cât timp se pot face an-
gajări pe aceleaşi posturi?

Având în vedere că motive-
le concedierii individuale sunt 
similare cu cele ale concedierii 
colective, şi anume desfiinţarea 
postului datorată unei cauze 
reale, serioase şi efective, se re-
comandă respectarea termenu-
lui stabilit de art. 72 alin. (1) din 

Codul muncii (respectiv 9 luni). 
În cazul în care se reînfiinţează 
posturile în intervalul respectiv, 
se recomandă aplicarea pro-
cedurii înştiinţării salariatului 
concediat potrivit dispoziţiilor 
art. 72 alin. (2) din Codul mun-
cii. Recomandarea are în vedere 
practica judecătorească care în 
cazul concedierilor individuale 
analizează îndeplinirea celor 3 
condiţii (desfiinţarea reală, seri-
oasă şi efectivă a postului) şi din 
prisma reînfiinţării postului ulte-
rior concedierii individuale.

Concediile medicale

Pentru concediile medicale 
este necesară întocmirea decizi-
ei de suspendare a contractului 
individual de muncă? Dacă da, 
aceste decizii se înscriu în carne-
tul de muncă?

În conformitate cu prevederi-
le art. 50, lit. b) din Codul muncii, 
contractul individual de muncă 
se suspendă de drept pe durata 
concediului pentru incapacita-
te temporară de muncă. Având 
în vedere că suspendarea con-
tractului individual de muncă 
intervine de drept, nu se impune 
întocmirea unei decizii scrise în 
acest sens. Dovada suspendării 
contractului individual de mun-
că, în situaţia menţionată mai 

sus, se va face cu certificatul de 
concediu medical.

Reţineri salariale 
pentru amenzi

Se pot opera pe statele de 
plată reţineri din salariu, având 
ca temei un proces-verbal de 
contravenţie încheiat de agentul 
de poliţie? Procesul-verbal este 
încheiat pe numele firmei şi co-
municat la sediul acesteia, iar sa-
lariatul este menţionat la contes-
tarea contravenientului. În cazul 
în care, conform procesului-ver-
bal de constatare a contravenţi-

ei, contravenient este salariatul, 
obligaţia de plată a amenzii îi 
revine acestuia personal.

În cazul în care societatea a 
fost obligată la plata unei amenzi 
contravenţionale din vina salaria-
tului, răspunderea acestuia pen-
tru pagubele materiale produse 
angajatorului poate fi stabilită 
doar prin promovarea unei acţi-
uni în răspundere patrimonială 
conform art. 270 şi 271 din Codul 
muncii, iar nu prin reţinerea din 
salariu. Astfel, potrivit art. 164 
alin. (1) Codul muncii, nicio reţi-
nere din salariu nu poate fi ope-
rată în afara cazurilor şi condiţii-
lor prevăzute de lege, iar potrivit 
art. 164 alin. (2) Codul muncii, re-
ţinerile cu titlu de daune cauzate 
angajatorului nu pot fi efectuate 
decât dacă datoria salariatului 
este scadentă, lichidă şi exigi-
bilă şi a fost constatată ca atare 
printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă.

În condiţiile în care efectuaţi 
reţinerea din salariu în condiţi-
ile la care vă referiţi, o acţiune 
în instanţă a salariatului va duce 
la restituirea integrală a sume-
lor astfel reţinute, iar un control 
al inspectoratului teritorial de 
muncă vă poate atrage sancţiuni 
de natură contravenţională.

Teodora Miron

De la cititori
After-school 
mioritic

Vineri, 28 ianuarie 
2010, ora 11,24. O cohor-
tă - clasă de elevi intră în 
“crâşma mioritică”. Elevii, 
evident, au plecat de la 
ultimele ore ale zilei de 
patimi - vinerea sfârşi-
tului de semestru. Sunt 
de la un liceu select, de 
la un school-after-scho-
ol europenizat. Sunt fii 
de bani gata. No com-
ment… Au bani de bu-
zunar graşi de-şi pot per-
mite rezervări de mese 
în restaurant. Unde dra-
cu’ e criza, mediatizată, 
înnobilată de suntem şi 
noi crizo-mondo-fobi? Ei 
îşi trăiesc victorioşi clipa, 
prezentul, savoarea ju-
venilă în… crâşmă. Ei, şi? 
Ei, şi ce dacă?… dacă - la 
o adică - avem, n-avem 
mamă, tată, în ţară, în 
preajma şcolii ce-şi so-
cializează astfel regula-
mentul şcolar.

Unii dintre ei fumează 
de… crapă. Alţii (şi altele) 
îşi fac evantai palmele ca 
să se apere de fum… de 
fumul democraţiei. Nu-i 
vina lor că sunt victimele 
unei societăţi prost con-
cepute… politic. Cu mo-
rală prost-privighetoare 
de ideal, prost-promo-
vatoare de educaţie.

Doamne, cum au tre-
cut anii. Părinţii părin-
ţilor lor au fost cei care  
mi-au controlat matri-
cola pe stradă, ora liber-
tăţii mele din ghetoul 
internatului LVA. Părinţii 
lor, fiii activiştilor de par-
tid-unic de ieri, partidul 
comunist, azi al mogu-
lilor căpătuiţi prin jaful 
proprietăţii obşteşti de 
atunci.

Îl văd pe “miliţianul în 
civil” care mă urmărise 
până în poarta liceului. 
Mă, să nu mai vii la “film” 
între 6 şi 8 noaptea, că te 
exmatriculez, mă, 365!

Desigur, altă demo-
craţie, tot extremă. Elevul 
era un “număr urmărit în 
stradă”, un posibil  peri-
col al unei societăţi anal-
fabete, pro-letale.

La ora 11,46, in-
tră o altă clasă în 
 crâşma-rest-o-rant. Mai 
numeroşi, mai gălăgioşi, 
elevi de clasa a VIII-a, cu 
diriginte cu tot, tot de 
la liceul celor de clasa a 
X-a, dinaintea lor.

Trăiască demo-cratiţa 
educaţiei actuale. Şi lice-
ul “inteligenţelor miori-
tice!” Ce să mai  vorbim 
de alte licee mai sărace 
la carte şi la… buzunarul 
elevului, unde abando-
naţii de migraţiune nu 
fac distincţie între şcoală 
şi crâşmă, încă de la gră-
diniţă.

Adulţii îi privesc in-
diferenţi, uimiţi, ori… 
numai scârbiţi, rareori 
scârbiţi.

Bravo lor!… Totuşi!… 
Parcă, nu-i normal! 
Decât să fure, mai bine 
să bea!.. Decât să înve-
ţe prostia aia de cultu-
ră generală, mai bine o 
bere pe mintea goală! 
Aşa sfârşeşte opinia. Dar 
aceasta este numai opi-
nia omului din crâşmă. 
Care o fi cea din cabine-
tul directorului (directo-
rilor) liceului în… cauză? 
Liceului school-after…, 
after school  unionist.

Ioan Toderiţă  

Informaţii 
notariale
Reprezentarea 
succesorală

Doamna Anca T. 
ne roagă să publicăm 
mai multe informaţii 
despre reprezentarea 
succesorală. Domnul no-
tar George Schin ne-a 
oferit datele necesare.

R e p r e z e n t a r e a 
succesorală este un 
 beneficiu acordat de lege 
moştenitorilor legali în 
grad mai îndepărtat de 
rudenie cu defunctul de 
a urca în locul şi  gradul 
ascendenţilor lor decedaţi 
anterior deschiderii suc-
cesiunii, pentru a culege 
în locul acestora partea 
ce li s-ar fi cuvenit din 
moştenire dacă nu ar fi 
încetat din viaţă.

Ascendentul precedat 
se numeşte reprezentat, 
în timp ce persoana care 
vine la moştenire prin re-
prezentare se numeşte 
reprezentant.

Potrivit Codului civil 
român, reprezentarea 
succesorală este permisă 
numai în cazul descen-
denţilor în linie directă 
ai defunctului şi în cazul 
descendenţilor colaterali 
privilegiaţi.

Condiţiile 
reprezentării 
succesorale

Persoana reprezenta-
tă să fie decedată la data 
deschiderii succesiunii. 
Art. 668 Cod civil statu-
ează că „nu se reprezintă 
decât persoanele moar-
te”.

Locul persoanei re-
prezentate să fie util. 
Reprezentatul trebuie 
să îndeplinească toate 
condiţiile pentru a pu-
tea moşteni pe defunct. 
Persoana care şi-a pier-
dut dreptul la moştenire 
pentru nevrednicie nu 
poate fi reprezentată.

Reprezentantul să 
aibă vocaţie succesorală 
proprie la moştenirea de-
functului. Reprezentantul 
trebuie să aibă toate 
condiţiile cerute de lege 
pentru a-l moşteni pe 
defunct (să aibă capaci-
tate succesorală, să nu fie 
nedemn faţă de acesta şi 
să aibă vocaţie proprie la 
moştenirea defunctului).

Efectele reprezentării

Moştenirea se împar-
te în funcţie de numărul 
persoanelor chemate 
în nume propriu la 
moştenire şi a persoa-
nelor reprezentate la 
acest grad de rudenie, 
indiferent de numărul 
reprezentanţilor.

Teodora Miron

Un concert simfonic la Galaţi 
este un eveniment care nu tre-
buie ratat dat fiind specificul 
Teatrului Muzical „N. Leonard”, 
care include în program şi alte 
genuri muzicale. Faptul că nu 
avem o filarmonică independen-
tă este o altă temă de discutat.

Recent,  pe 29 ianuarie, în 
cadrul unui proiect generos in-
titulat „Tineri pentru tineri”, 
Teatrul Muzical din Galaţi în par-
teneriat cu Filarmonica „George 
Enescu” din Bucureşti au orga-
nizat un dublu concert, primul 
la Galaţi, al doilea la Bucureşti în 
sala Atheneului Român. Scopul 
acestui proiect a fost să ofere o 
şansă tinerilor dirijori şi solişti 
din România de a se manifesta 
în faţa unui public avizat de la 
Galaţi şi Bucureşti. Programul a 
fost foarte bine ales, virtuozita-
tea şi precizia cu care era dirija-
tă orchestra erau bine scoase în 
evidenţă. Putem spune că a fost 
o seară „clasică” în care Uvertura 
„Oberon” a lui C.M. von Weber a 
deschis programul, urmată de 
„Concertul pentru vioară şi orches-
tră în Re minor” de H. Wieniawski, 
interpretat de solista Andra-
Lucia Andrei din Galaţi. După o 
scurtă pauză a urmat „Simfonia 
a VI-a” de Beethoven în care di-
rijoarea Mihaela Cesa-Goje din 
Cluj-Napoca a excelat prin ţinută 
şi precizia cu care a dirijat acest 
frumos program simfonic.

În demersurile mele, reci-
divist-naive, prin care căutam 
 să(-mi) lămuresc gradul de le-
galitate al articolelor 13 şi 14 din 
H.C.L. Galaţi nr. 307/2006 în te-
meiul cărora Poliţia Comunitară 
Galaţi aplică sancţiuni contra-
venţionale privind circulaţia pe 
drumurile publice, v-am solici-
tat printr-o adresă, depusă la 
Registratura Primăriei Galaţi sub 
nr. 51.879 din 23.11.2009, să-mi 
comunicaţi numărul avizului 
dat de Inspectoratul General al 
Poliţiei Române Bucureşti.

Acum, după mai bine de 70 
de zile, am aflat (fără surprinde-
re!) că în arhiva Primăriei Galaţi 
nu a fost identificat avizul sus-
menţionat şi, drept urmare, soli-

citarea mea a fost redirecţionată 
(eronat!) către Poliţia Comunitară 
Galaţi, unde probabil se desfă-
şoară o vastă acţiune de căutare 
a buclucaşului aviz.

În locul acestei mult prea în-
delungate tăceri în dispreţul le-
gii şi al cetăţeanului aş fi preferat 
chiar un răspuns în doi peri care 
să-mi infirme statutul de repre-
zentant al regnului vegetal (rec-
te: plantă mai mult sau mai puţin 
ornamentală).

Este inutil, Domnule Primar, să 
căutăm vinovaţii la Registratură, 
la camera 24 sau printre poliţiştii 
comunitari, atât timp cât necon-
formităţile privind respectarea 
cerinţelor legale au ca sursă ma-
nagementul de la cel mai înalt 

nivel al Primăriei Galaţi.
Deocamdată nu am să ape-

lez la Avocatul Poporului ca 
 să-mi obţin drepturile stipulate 
în Legea 544/2001 privind libe-
rul acces la informaţiile de inte-
res public dar, pentru a creşte 
celeritatea actului de justiţie şi 
pentru a economisi resursele 
deja secătuite ale administra-
ţiei locale, aştept în continuare 
răspunsul dvs. până cel târziu în 
data de 5.03.2010, data primu-
lui termen în procesul cu Poliţia 
Comunitară.

În încheiere, vă asigur că pu-
teţi avea conştiinţa imaculată: nu 
mi-aţi înşelat câtuşi de puţin în-
crederea deoarece NU am votat 
cu dvs.

Vreau să vă trimit şi eu mulţumirile oamenilor care circu-
lă pe traseul 10, de la Cartierul Cantemir spre oraş. Am mai 
scris şi la Transurb şi Primărie, situaţia remediindu-se ceva 
zile, dar de când a dat zăpada, iar îşi bat joc de noi. Adică 
la ora 7,20 traseul care pleacă de la Cantemir este cel care 
aduce toţi copiii, de la cei de grădiniţă până la cei de facul-
tate, plus foarte mulţi oameni la serviciu, plus cei din Micro 
21 pe unde trece el. Dar pentru cele peste 60 de persoane 
care circulă zilnic pe acest traseu, Transurbul trimite la acea 
oră de vârf un autobuz de 30 de persoane (un Isuzu, cu nr. 
MRP), în care stăm înghesuiţi. Uneori, şoferul se grăbeşte, 
şi, după ce coboară copiii, spre exemplu, în staţia de la 
Şcoala 3, pleacă foarte grăbit. Şi asta se întâmplă atunci 
când autobuzul de la ora 7,00 nu trece pe această rută şi în 
staţie rămân foarte mulţi oameni. De multe ori se întâmplă 
să rămână în staţie oameni cu copii care aleargă spre maxi-
taxi pentru a nu întârzia la şcoală. Dar ştiţi care e culmea 
ironiei? Următorul autobuz care pleacă la ora 8,00 e auto-
buz mare cu trei uşi, şi e şi gol pe deasupra. Ce ziceţi?

Apropo, acum ceva timp în urmă înainte să vina iarna, 
pe traseu circulau cu autobuzul şi controlori de la RATU, 
dar cred că de gura oamenilor şi de frică să nu fie strânşi 
de gât, nu au mai venit. Vă trimit şi o poză făcută în „minu-
natul autobuz”, într-o dimineaţă, pentru a nu crede că sunt 
vorbe în vânt.

S.D.

Oraşul şi cetăţenii lui

Problema transportului 
în comun

Scrisoare deschisă către Primărie

Între legalitate 
şi semnul întrebării

Gheorghe F. Manole

Primim la redacţie

Agonie şi extaz 
la Teatrul Muzical

Este bine cunoscută per-
formanţa Liceului de Artă „D. 
Cuclin” din Galaţi care a dat so-
lişti de renume internaţional. 
În seara concertului am putut 
asculta şi admira o solistă care 
a impresionat prin virtuozita-
te, ţinută scenică şi precizia cu 
care a interpretat dificila parti-
tură a „Concertului pentru vioa-
ră şi orchestră în Re minor” a lui 
Wieniawski. Trebuie să mărtu-
risesc faptul că am fost mândru 
că la Galaţi continuă frumoasa 
tradiţie a şcolii de interpretare, 
ca dovadă această talentată so-
listă care are o mare şansă de 
afirmare naţională şi cu siguran-
ţă internaţională. Această parte 
a constituit EXTAZUL.

Orchestra simfonică din 
Galaţi nu putea să fie mai prejos 
la acest eveniment, dublat de o 
prezenţă scenică de excepţie la 
Atheneul Român. Şi vă asigur că 
efortul depus de inimosul colec-
tiv care a susţinut acest concert 
a fost cu caracter de voluntariat, 
drept pentru care merită toate 
felicitările pentru generozita-
tea de a încuraja tinerii solişti. 
Prezentarea programului a fost 
făcută de o distinsă doamnă de 
la Televiziunea Română, care în 
finalul prezentării a mulţumit 
prezenţei în sală a elevilor şi 
profesorilor de la Liceul de mu-
zică din Brăila. În sala deosebit 
de primitoare şi cu o audiţie de 

excepţie ca urmare a ultimelor 
investiţii întreprinse, mai eram 
zece persoane dintre care şi un 
distins manager indian de la 
ArcelorMittal Galaţi. Acum ur-
mează AGONIA şi marea decep-
ţie provocată de lipsa din sală a 
elevilor, colegii de liceu ai solistei 
şi a distinşilor profesori de la pre-
stigiosul Liceu de Arte „D.Cuclin” 
din Galaţi. Numărul interpreţilor 
de pe scenă depăşea numărul 
spectatorilor din sală, care pune 

o mare întrebare privind modul 
cum percep gălăţenii acest gen 
muzical înălţător şi rafinat. Dar 
este greu de explicat ce suflet 
au aceşti profesori şi elevi care 
nu vin să-şi susţină propriile per-
formanţe, să se bucure sau să 
critice constructiv interpretarea 
solistei.

Cu siguranţă cred că şi ad-
ministraţia Teatrului Muzical nu 
a epuizat toate mijloacele de 
a face cunoscut publicului gă-

lăţean acest eveniment în care 
atât programul, cât şi soliştii au 
fost de excepţie.

Merită toate felicitările şi ad-
miraţia noastră pentru toţi cei 
care au contribuit la formarea 
artistică a tinerei soliste Andra-
Lucia Andrei, căreia îi dorim din 
toată inima un viitor strălucit 
prin care să reprezinte cu cinste 
România pe scenele internaţio-
nale.

Radu Moţoc

Unul dintre concertele de la Bucureşti
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Din Sportul

gãlãþean

Text şi foto: Dănuţ Lungu
danut@viata-libera.ro

* Preşedintele Ligii 
Profesioniste de Fotbal, 
Dumitru Dragomir, a declarat 
că instituţia pe care o conduce 
a decis să nu amâne începerea 
returului Ligii I din cauza con-
diţiilor meteo, etapa a XVIII-a 
urmând să se dispute la 20 fe-
bruarie, conform programării.

“Conducerea LPF a decis să 
nu amâne începerea returului. 
Pentru ce să amânăm? Pentru 
că ninge acum? Am aici în faţă 
prognoza meteo pentru peri-
oada respectivă şi e mai mult 
decât favorabilă. Pe 20 februa-
rie vor fi plus 4 grade Celsius, 
iar apoi temperaturile cresc. 
Nu se justifică amânarea, se va 
juca aşa cum e programat”, a 
spus oficialul LPF.

* Acţionarul majoritar al FC 
Rapid, George Copos (foto), 
a declarat, ieri, că gruparea 
giuleşteană va suporta în în-
tregime salariul fundaşului 
Cristian Săpunaru, împrumu-
tat până la sfârşitul sezonului 
de la FC Porto. “L-am adus pe 
jucător în condiţii avantajoase 
pentru club. FC Porto nu-l va 
plăti pe Săpunaru cât timp el 
joacă la noi. Rapid plăteşte tot 
salariul până la vară”, a spus 
oficialul rapidist. Întrebat dacă 
Săpunaru va avea la Rapid ace-
laşi salariu lunar ca la FC Porto, 
Copos a răspuns: “Nu contează 
suma, e vorba de spirit aici, de 
Rapid. Noi am adus la Rapid un 
spirit”. 

Hocheiştii 
juniori 
(Under 12) - 
la turneul final

* C.S.M. Dunărea 
Galaţi s-a calificat 
pentru turneul final al 
Campionatului Naţional 
de hochei pe gheaţă ju-
niori Under 12. În urma 
turneului de la Bucureşti, 
echipa antrenorului Ion 
Berdilă a acumulat 30 
puncte din 15 jocuri, 
clasându-se pe locul 
al doilea, după Steaua 
Bucureşti.  Pe Patinoarul 
‘’Mihai Flamaropol’’ din 
Capitală gălăţenii au 
obţinut următoarele re-
zultate:  5 - 6 cu Steaua 
I, 6 - 2 cu Steaua II, 5 - 0 
cu CSM Buzău şi 4 - 3 cu 
Olimpia Bucureşti. După 
părerea antrenorului gă-
lăţean s-au remarcat, de 
la gălăţeni, fraţii Fănel 
şi Gabi Coman, Andrei 
Giurgea, Raul Caranfil, 
Victor Florea şi Adrian  
Lefterache. 

* Patricia Ţig (Clubul 
de Tenis ICMRS Galaţi) 
a participat, cu echipa 
României, la calificările 
pentru ‘’Winter Cup’’-
Under 16, zona  Maniaga 
(Italia). În meciul cu  
Portugalia  (1 - 2), Patricia 
Ţig/Simona Ionescu - 
Sofia Araujo/Patricia 
Martins  1-6, 3-6, iar în 
partida cu Grecia (3-0), 
Ţig/Teodora Elena Cadar 
-  Elpida Pananelopoulos/
Konstantina Papaikonou 
6-3, 6-3. 

* La Bucureşti s-a 
desfăşurat etapa a II-a 
a Grand Prix-ului la 
atletism pentru juni-
ori, tineret şi seniori.  
Marian Caliof (de la C.S. 
Universitatea Galaţi 
- antrenor Veronica 
Budileanu) a obţinut 8.78 
secunde pe 60 m plat 
şi s-a clasat pe locul VII. 
Foştii gălăţeni (ex-Dună-
rea) - Bogdan Alexandru 
şi Adrian Negrea au ob-
ţinut 4,20 m, respectiv, 
4,10 m la săritură cu pră-
jina.

* În Divizia A de fut-
sal (fotbal în sală) United 
Galaţi a jucat duminică 
în deplasare, cu echipa 
Moldocor Piatra Neamţ. 
După ce la pauză au 
avut 1-0 pe tabelă, în 
repriza secundă au in-
trat pe rol arbitrii în-
tâlnirii: Mugurel Vădan 
(Bucureşti) şi Alexandru 
Bejan (Videle), „acom-
paniaţi” de „folcloristul” 
Florin Chivulete – obser-
vator! Aceştia nu au avut 
linişte până nu i-au văzut 
pe pietrăreni în avan-
taj! Scor final 4-2 pentru 
Moldocor. Autorii golu-
rilor oaspeţilor au fost 
Cojoc şi Dima. 

În etapa următoare, 
United va juca pe te-
ren propriu, cu Spicom 
Sfântu Gheorghe (sâm-
bătă, ora 11.00, Sala 
„Siderurgistul”). 

Gh. Arsenie 

Echipa din Liga a II-a – FCM 
Dunărea, se află de o săptămână 
într-un cantonament pe litora-
lul bulgăresc al Mării Negre. În 
această perioadă, cei 25 de jucă-
tori au participat la antrenamente 
intense – în aer liber şi în sala de 
forţă. Condiţiile foarte bune asi-
gurate de organizatorii Hotelului 
„Astera”, din Nisipurile de Aur îi 
stimulează pe elevii antrenorului 
Viorel Tănase.

În zilele petrecute în Bulgaria, 
gălăţenii au susţinut, deja, şi 
trei meciuri de verificare: 0-1 cu 
Cernomoreţ Varna (Liga I), 4-0 cu 
FC Suvorovo (Liga a II-a) şi 9-0 cu 
FC Vladislav (Liga a III-a).

Mai sunt perfectate alte două 
jocuri: astăzi – cu Rapid Şumen, 
iar joi – cu Olimpia Bălţi. Sejurul 
gălăţenilor în Bulgaria se va înche-
ia vineri, când este foarte posibil 
să se mai dispute un joc.

În turneul play-off pentru echi-
pele din Campionatul Diviziei A2 
de volei s-au disputat primele 
meciuri. În această fază a compe-
tiţiei joacă şi cele două formaţii 
ale Clubului Universitatea Galaţi.

Fetele s-au deplasat în 
Capitală, pentru întâlnirea cu 
CSM Bucureşti. Cum probleme-
le de efectiv sunt încă actuale 
în tabăra gălăţeană, antrenoa-

rea Ileana Berdilă a deplasat 
doar şase jucătoare: Irina Enciu, 
Bianca Rusu, Ioana Ştefu, Daniela 
Boguţă, Maria Matei şi Claudia 
Olariu. În aceste condiţii, bucu-
reştencele s-au impus clar: 3-0.

Echipa masculină a evoluat 
pe teren propriu şi a întâlnit CFR 
Agronomia Bucureşti. Elevii an-
trenorului Valerică Jugănaru s-au 
impus foarte clar: 3-0 (7, 17, 20). 

Învingătorii au jucat în formula: 
Manda, Lazăr, Apostu, Manole, 
Ganea, Caşvan – Târlea (libero). 
Au mai evoluat Todaşcă, Grigore 
şi Gheorghiu.

Sâmbătă, 13 februarie, au loc 
meciurile revanşă. În această 
fază se joacă în sistemul două 
victorii din trei partide.

Gh. A. 

[Competiţii
[ştiri
[rezultate

Steaua Bucureşti 
- vicecampioană 
europeană!

SCRIMĂ. Reprezentantele 
Clubului Steaua Bucureşti 
s-au clasat pe locul secund 
în Cupa Europei la spadă 
feminină pe echipe, com-
petiţie care a avut loc la 
sfârşitul săptămâni trecu-
te, la Arena „Polisportiva 
Partenope” din Napoli (Italia). 
În finală, Anca Măroiu, 
Simona Alexandru, Iuliana 
Măceşeanu şi Ana Zdanovschi 
au fost învinse cu 33-29 de 
reprezentantele clubului 
italian Gruppo Sportivo 
Aeronautica. Scrimerele ro-
mânce au reuşit să treacă 
în sferturi de Lopez Maeso 
(Spania), iar în semifinale de 
Academie Beauvaisienne 
d’Escrime (Franţa). 

BASCHET. Programul 
meciurilor din sferturile de 
finală ale „Cupei României” 
la baschet feminin, stabilit 
în urma tragerii la sorţi de 
ieri, de la sediul federaţi-
ei: Universitatea Cluj - LMK 
Sf. Gheorghe, CSM Oradea 
- CSM Satu Mare, Olimpia 
Bucureşti - CSU LPS Alba Iulia 
şi BC ICIM Arad - Municipal 
Târgovişte, care este şi der-
biul acestei faze a competiţi-
ei. Meciurile tur vor avea loc 
pe 3 martie, iar returul, pe 10 
martie. Turneul Final Four, în 
care se vor califica cele patru 
învingătoare din „sferturi”, 
este programat în luna apri-
lie.

HOCHEI. Organizatorii 
Cupei Challenge la hochei 
pe gheaţă, la care echipa 
României şi a Ungariei fu-
seseră invitate, au anunţat 
anularea competiţiei, după 
ce sponsorul principal s-a 
retras. Conducerile fede-
raţiilor de specialitate din 
România şi Ungaria au de-
cis ca cele două reprezen-
tative să dispute un meci 
amical, joi, de la ora 20.00, 
la Budapesta. De aseme-
nea, vineri, atât naţiona-
la României, cât şi cea a 
Ungariei vor disputa par-
tide în compania unor for-
maţii de club, urmând ca 
“tricolorii” să evolueze îm-
potriva formaţiei Ujpest TE.

HANDBAL. Echipa femi-
nină Ştiinţa HCM Baia Mare 
a fost învinsă, în deplasa-
re, de campioana Poloniei 
- SPR Lublin, scor 23-19 
(12-9), în meciul tur al op-
timilor de finală ale Cupei 
EHF. Marcatoarele formaţiei 
băimărene au fost Geiger 
11, Amariei 4, Pârvuţ 2, 
Pomohaci şi Pop – câte un 
gol. Ştiinţa HCM Baia Mare 
păstrează şanse la califica-
rea în sferturile de finală ale 
Cupei EHF, având în vedere 
că va juca returul pe teren 
propriu, în 14 februarie. 

TENIS. Jucătoarea Sorana 
Cârstea se menţine pe lo-
cul 39 în ierarhia WTA dată 
publicităţii ieri - cu 1.512 
puncte. Sportiva Alexandra 
Dulgheru se află pe locul 
54 - cu 1.232 de puncte, iar 
Raluca Ioana Olaru ocupă  
locul 71 - cu 893 de puncte.

ŞAH. Prima ediţie a 
Turneului Preşedintelui la şah 
va începe mâine, la competi-
ţia găzduită de Sala de spec-
tacole a Palatului Cotroceni 
urmând să participe zece 
mari maestre internaţionale 
din şase ţări, a declarat or-
ganizatorul turneului, Dan 
Păsărelu.

“Miercuri va debuta 
prima ediţie a Turneului 
Preşedintelui la şah, com-
petiţie la care vor participa 
zece mari maestre internaţi-
onale, care fac parte din top 
100 FIDE. Este cel mai mare 
turneu feminin organizat 
până în prezent în România. 
Turneul nu ar fi putut fi orga-
nizat fără aportul doamnei 
Mariana Bitang şi se va des-
făşura sub patronajul pre-
şedintelui Traian Băsescu”, a 
completat Păsărelu.

Rubrică realizată de 
M. Chiriliuc 

Ploaie, furtună, iad!
La pomul lăudat să nu te 

duci cu sacul. E un vechi pro-
verb care-şi demonstrează din 
plin veridicitatea la malul Mării 
Mediterane. Aproape toată Liga 
I se află cantonată în Antalya 
pentru a scăpa de gerul, ninsoa-
rea şi viscolul de acasă, dar aici, 
în sudul Turciei, este o atmosferă 
cu adevărat dezolantă, una de 
neînchipuit. Plouă de mai bine 
de 24 de ore în regiunea care 
ar fi trebuit să le ofere soare şi 
terenuri bune formaţiilor româ-
neşti, iar de duminică seara s-a 
stârnit o furtună nemaiîntâlnită, 
geamurile Hotelului „Titanic” în 
care este cazată echipa Oţelul 
tremurând din toate încheietu-
rile în lupta cu vântul extrem de 
violent şi ploaia în rafale care a 
dus apa în multe dintre camere-
le construcţiei de cinci stele cu 
nume de vas celebru. Blestem, 
nu alta!

Paraschiv, primul la alergări
Pregătirile desfăşurate de fotbaliştii de la Oţelul în sudul Turciei sunt ferite de probleme me-

dicale serioase. În afara lui Viglianti - care a suferit o întindere de ligamente şi şi-a reluat alergă-
rile - niciun jucător aflat sub comanda lui Dorinel Munteanu nu acuză dureri care să-l scoată din 
circuit. Aşa cum ne-am obişnuit de câţiva ani, primul la alergări - şi la toate celelalte capitole ale 
pregătirii - este însuşi căpitanul Gabriel Paraschiv, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani al grupării 
gălăţene.  

Dănuţ Lungu

Volei    Echipele din eşalonul doi

Joacă în turneul play-off

* Şi echipele gălăţene din cel 
de-al treilea eşalon folosesc din 
plin timpul afectat pregătirilor. 
Următorul meci va avea loc mâi-
ne, între Oţelul II şi Politehnica 
(Stadionul „Siderurgistul”, 
ora 15,30). În weekendul vii-
tor, Politehnica va juca cu FCM 

Dunărea II, în timp ce Oţelul II va 
primi vizita celor de la CF Brăila. 

Până la reluarea jocurilor retu-
rului au mai rămas trei săptămâni, 
timp suficient pentru alte meciuri 
de verificare pentru echipele din 
eşaloanele al doilea şi al treilea...

Gh. Arsenie

În cantonamentul din Bulgaria

FCM Dunărea - trei „amicale”
Flash Fotbal

Liga I 
nu se amână! 

* Antrenorul formaţiei Poli 
Iaşi, Petre Grigoraş, a precizat 
că este încântat de Georgian 
Păun şi Valentin Badea, cei doi 
atacanţi aduşi la echipă în aceas-
tă iarnă.” Mă interesează mai pu-
ţin că am obţinut prima victorie 
de-abia după al patrulea amical 
jucat în Antalya. Important este 

faptul că în patru meciuri nu am 
pierdut nicio primă repriză. Asta 
înseamnă că după ce facem câ-
teva schimbări echipa nu mai 
joacă aşa cum vreau eu”, a spus 
Petre Grigoraş. 

M. Chiriliuc

Între Vestiar şi gazon     „Doream să evităm Franţa”
* Selecţionerul Răzvan Lucescu 

(foto) a declarat că tragerea la sorţi a 
preliminariilor Campionatului European 
din 2012 a fost puţin lipsită de noroc 
pentru naţionala României, deoarece 
şi-ar fi dorit să nu joace în aceeaşi grupă 
cu Franţa. “Doream să evităm Franţa, 
astfel că în această privinţă putem spu-
ne că tragerea la sorţi nu a fost cu noroc 
pentru noi. Ar putea fi cea mai dificilă 
grupă, este echilibrată şi mai multe 
echipe au oportunitatea să producă 
surpriza. Bosnia şi Belarus au făcut mari 
progrese”, a spus Lucescu.

* Fundaşul echipei naţionale, Răzvan 
Raţ, a declarat, pentru site-ul său ofici-
al, că reprezentativa României trebuie 
să evite în preliminariile Campionatului 
European din 2012 greşelile din prece-
denta campanie de calificare, acesta 

precizând că România face parte  dintr-o 
grupă echilibrată.

* Mijlocaşul bosniac al echipei 
Olympique Lyon, Miralem Pjanici, 
a declarat că naţionala Bosniei-
Herţegovinei porneşte cu şansa a 
doua la calificare, după Franţa, în Grupa 
D a preliminariilor Euro-2012, din care 
mai fac parte România, Belarus, Albania 
şi Luxemburg.

* Jucătorul brazilian Henrique 
Leonardo Veloso, care a fost testat de 
antrenorul Cornel Ţălnar în meciurile 
amicale din Antalya cu Zakarpattia şi 
Coreea de Nord, va semna un contract 
cu Dinamo pentru trei sau patru ani, a 
declarat Nicolae Badea, preşedintele 
CA al grupării “alb-roşii”.

* Fundaşul central Gabriel Tamaş a 
declarat că West Bromwich are puterea 

să termine sezonul din Championship 
pe primul sau al doilea loc, evoluţia din 
ultimul meci, cu Plymouth (scor 1 – 0), 
fiind considerată de român una foarte 
bună.

* Mijlocaşul ofensiv al echipei Napoli, 
Roberto de Zerbi, va fi împrumutat, 
până la finalul acestui sezon, la CFR Cluj, 
iar potrivit site-ului itasportpress.it ju-
cătorul italian va veni în România pen-
tru a susţine vizita medicală la formaţia 
ardeleană.

* Antrenorul formaţiei Unirea Alba 
Iulia, Adrian Falub, consideră că jucă-
torii pe care i-a transferat - De Sousa, 
Enzo şi Jovanovici - sunt fotbalişti care 
vor avea o contribuţie importantă pen-
tru evoluţia echipei în returul Ligii I. 

M. Chiriliuc 

CoresponDenţĂ Din AntalYaFotbal     Au fugit de dracu’ şi au dat de tată-său

Oţelul, sub blestemul „Titanicului”
] Numele hotelului în care este cazată delegaţia gălăţeană le 

poartă ghinion jucătorilor antrenaţi de Dorinel Munteanu 
] O partidă amicală cu nişte kazahi de primă ligă s-a întrerupt 
la pauză, iar antrenamentul de ieri dimineaţă s-a consumat pe 

holurile şi scările „Titanicului” de la Marea Mediterană

Natura a rupt meciul
Duminică seara, la lumina 

reflectoarelor, trupa lui Dorinel 
Munteanu ar fi trebuit să joace 
un nou meci de verificare, ad-
versar fiindu-i Jetisu Taldîkorgan 
(locul al cincilea în prima ligă a 
Kazahstanului). Delegaţia dună-
reană a ajuns la faţa locului şi s-a 
angajat să intre pe terenul care 
deja mustea de băltoace. Partida 
părea a fi destul de cursivă pen-
tru condiţiile total improprii, 
Oţelul reuşind chiar să trimită 
o minge spre poarta goală, dar 
apăraia a oprit obiectul din piele 
înainte ca reuşita să fie validată. 

Văzând că nu-i sunt luate în se-
rios avertismentele, natura s-a 
dezlănţuit, cerul parcă s-a rupt 
şi suprafaţa de joc abia a mai re-
zistat până în minutul 45, când 
arbitrii le-au făcut semne fotba-

liştilor să fugă în autocare până 
nu sunt înghiţiţi de furia norilor.     

„Foaie verde pătrunjel...”

Ieri-dimineaţă, după ce toată 
noaptea a bătut vântul cu forţă, 
„oţelarii” n-au avut de ales şi s-au 
antrenat chiar pe holurile şi scă-
rile hotelului în care sunt cazaţi. 
„Terenurile sunt pline de apă, 
plouă în continuare şi nici furtu-
na nu s-a liniştit. Copii,  n-avem 
ce face, ne descurcăm cum pu-
tem. Nu vreau să ratăm antre-

namentul!”, i-a anunţat Dorinel 
pe jucători, aceştia profitând de 
generozitatea coridoarelor pen-
tru a-şi pune fizicele la treabă. Şi 
pentru ca atmosfera de la pre-
gătire să nu semene cu cea de 
afară, Sergiu Costin a inventat un 
refren cântat pe ritmul celebrei 
piese ostăşeşti din Statele Unite 
ale Americii: „Foaie verde pă-
trunjel / Noi alergăm prin hotel!” 
Amuzamentul ar putea dispărea 
totuşi dacă vremea nu se va mai 
îndrepta până vineri, când roş-
alb-albaştrii vor reveni în ţară. 

Foto: Florin Novac 

În momentul 
în care arbitrii 

au pus capăt 
meciului de 

45 de minute, 
cu kazahii 

de la Jetisu, 
banca de 
rezerve a 

Oţelului a 
zbughit-o spre 

autocar

OŢELUL GALAŢI - JETISU TALDÎKORGAN 0-0
Partida – programată duminică seara - a fost întrerup-

tă după 45 de minute din cauza intemperiilor!
OŢELUL: Baotici – Râpă, Sârghi, Perendija, Sălăgeanu – 

Avram, Giurgiu – Antal, Ibeh, Ochiroşii – Axente. 

[ Şi echipele din eşaloanele doi şi trei continuă seria partidelor de verificare
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Apariţie editorială

Micheline Nadeau:
120 de jocuri 
sportive *)

Această carte este o ocazie de 
a îmbogăţi gama de jocuri pen-
tru copiii cu vârste cuprinse între 
5 şi 12 ani. Autoarea ne împăr-
tăşeşte „…o viziune sănătoasă 
asupra jocului şi informaţii per-
tinente care susţin încadrarea di-
feritelor jocuri. În plus, în funcţie 
de mediul în care se desfăşoară 
jocul (familie, şcoală, progra-
mul organizat de şcoală după 
încheierea cursurilor, timp liber, 
tabere de vacanţă etc.) îl putem 
adapta  transformându-l, după 
gustul nostru, într-un moment 
privilegiat pentru dezvoltarea 
integrală a copilului”. Înainte de 
a se reoferi strict la cele 120 de 
jocuri prezentate, autoarea oferă 
câteva repere în ceea ce priveşte: 
* Diferite modalităţi de formare a 
echipelor * Diferite modalităţi de 
a începe jocul * Diferite modali-
tăţi de a încheia partida * Copilul 
gândeşte şi învaţă * Etica în jocu-
rile sportive. 

Între jocurile propuse vom 
exemplifica pe acelea în care 
mingea este obiectul: Fotbalul 
salvator, La cine este mingea?, 
Mingea „arzătoare”, Mingea bu-
fon, Mingea buldogului, Mingea 
la centru, Mingea nebună, 
Mingea nutritivă, Mingea salva-
toare, Mingea Saturn, Mingea 
săltăreaţă. Pentru fiecare joc se 
precizează regulile, materialele 
utilizate, scopul şi modurile în 
care poate fi adaptat în funcţie 
de locul de desfăşurare, numă-
rul participanţilor, aptitudinile 
ce trebuie dezvoltate în respec-
tivul joc. Sunt jocuri ce urmăresc 
să ofere experienţe pozitive şi să 
lărgească orizontul de cunoaş-
tere al copiilor. Este o lucrare ce 
constituie un ghid util pentru 
părinţi, educatori, învăţători, 
profesori de educaţie fizică.

V. Guruianu

*) Iaşi, Editura Polirom, 2010.

BaSCHet

Clujul 
şi Timişoara 
se bat pentru 
o finală 
europeană

Astăzi şi mâine, 
Sala Sporturilor ‘’Horia 
Demian’’ din Cluj Napoca 
va găzdui turneul final al 
competiţiei Liga Central-
Europeană de baschet 
masculin, la care vor par-
ticipa şi formaţiile româ-
neşti „U” Mobitelco Cluj 
- organizatoare, şi BCM 
Elba Timişoara.

„U” Mobitelco şi Elba 
vor fi adversare în a doua 
semifinală, astăzi, de la 
ora 20,00, după ce în pri-
ma semifinală (17,30) se 
vor întâlni Atomeromu 
SE Paks - campioana 
Ungariei, şi Mlekarna 
Miltra Novy Jicin - vice-
campioana Cehiei.

Mâine, de la ora 15,30, 
va avea loc finala mică, iar 
de la ora 18,00 se va des-
făşura finala competiţiei.

* Echipa de baschet 
masculin BC Mureş a în-
vins, pe teren propriu, 
formaţia BCM Piteşti, scor 
78-74, în ultimul meci din 
etapa a XX-a a Diviziei A. 
După 20 de runde, pe pri-
mele trei locuri ale clasa-
mentului se află, în ordi-
ne, “U” Mobitelco Cluj (38 
de puncte), CSU Ploieşti 
(37 puncte) şi Gaz Metan 
Mediaş (36 puncte).

M. Chiriliuc 

Amatorii handbalului din 
Galaţi au fost privilegiaţi, ieri, 
când au putut vedea la lucru lo-
tul de jucătoare a celei mai bune 
echipe, multipla campioană 
Oltchim Rm. Vâlcea. 

Meciul campioanelor (care se 
descurcă foarte bine şi în com-
petiţiile continentale) cu echipa 
Oţelul a fost dominat de vâlcence 
şi ne-a oferit numeroase faze in-
teresante. Conform aşteptărilor, 
oasptele s-au impus clar, după o 
dispută pe care au controlat-o: 
0-4, 2-8, 6-10, 9-16, 12-20, la pau-
ză; 16-25, 18-29, 22-32 şi 25-34 la 
fluierul final. 

Întâlnirea a fost condusă de cu-
plul de arbitri vasluieni: Sebastian 
Hagiu – Liviu Gheorghiu, căruia i 
s-au aliniat formaţiile: 

OŢELUL: Georgiana Stoleru 
(Andreea Polocoşer) – Daciana 
Curtean 1, Georgeta Grigore 7, 
Iulia Artean 7, Adriana Ţăcălie 
2, Alexandra Ţăcălie 1, Maricica 
Trandafir 4, Delia Mărginean 
3, Cătălina Cioaric, Carmen 
Gheorghe, Tatiana Alifanova şi 

Nicoleta Tudor. 
OLTCHIM: Paula Rădulescu 

(Talida Tolnai) – Adina Meiroşu 
2, Steluţa Luca 1, Patricia Vizitiu 
3, Ionela Stanca Gâlcă 8, Oana 
Manea 4, Iulia Puşcaşu 5, Ramona 
Maier 1, Adriana Nechita 5, Valeria 
Beşe 1, Gabriela Szucs 1 şi Regina 
Shymkute 3.

Cele două echipe au benefi-
ciat: de 11 aruncări de la 7 metri 
(două ratate) – Oţelul, respectiv 
două – ambele transformate; mi-
nute de penalizare: Oţelul – două, 
Oltchim – două. 

Declaraţii la finalul partidei

„Un rezultat onorabil pentru 
noi, dar care reflectă diferenţa 
mare de valoare dintre cele două 
echipe. Eu întotdeauna sunt mul-
ţumită de tinerele jucătoare ale 
Oţelului, pentru că au demon-
strat că au valoare. Aştept ca de 
la meci la meci să evolueze mai 
bine. Pentru următoarele etape 
din campionat, ne propunem să 
obţinem maximum de puncte din 

Pe lângă tradiţionalul 
Campionat al ziarului „Viaţa libe-
ră” – ajuns la ediţia a 25-a – s-a 
desfăşurat, cu regularitate, şi 
„Cupa Viaţa liberă”. Ultima ediţie 
s-a încheiat zilele acestea, de la 
care oferim ultimele noutăţi.

Competiţia a adunat la start 
un număr de 12 echipe, clasate 
în prima parte a campionatului 
„Viaţa liberă”. După o serie de 
meciuri disputate, pentru se-
mifinale s-au calificat trei dintre 
favoritele competiţiilor organi-
zate de Redacţia ziarului nostru 
– Atletico, Ştiinţa, Proforma – şi o 
surpriză: echipa Oţelul.

În prima semifinală Ştiinţa a 
dispus de Oţelul cu scorul de 
8-3, în timp ce a doua semifinală 
a necesitat prelungiri şi execu-
tarea penaltiurilor. S-au întâlnit 

Proforma şi Atletico; după con-
sumarea timpului regulamentar 
a fost 4-4, după prelungiri: 6-6, 
iar la final s-a impus Atletico cu 
scorul general de 9-6.

În finala mică, Proforma a dis-
pus de Oţelul cu scorul de 11-6.

Pentru adjudecarea trofeului 
s-au întâlnit Ştiinţa şi Atletico. O 
dispută aprigă, interesantă, des-
făşurată sub semnul echilibrului, 
cu multe faze spectaculoase. A 
învins Ştiinţa, cu scorul de 3-2, 
după prelungiri, câştigătoarea 
reuşind, astfel, să-şi ia revanşa 
după eşecul din campionat (cele 
două finaliste ocupând primele 
poziţii pe podium).

Iată echipele aliniate în finala 
mare:

Ştiinţa (director tehnic, 
Clement Simovin): Florin Ibrian 

(căpitanul echipei), M. Melinte, S. 
Melinte, Stafie, Dorofte, Florescu, 
Gheorghiţă, Milan, Lungu, 
Palade, Barham, Leţcan şi Viorel 
Cojoc – acesta din urmă fiind de-
clarat cel mai jucător al finalei.

Atletico (director tehnic, 
Vali Vrânceanu): Petrea, Onose, 
Murguleţ, Gherghişan, Crăiescu, 
B. Crăciun, C. Crăciun, Bădărău, 
Muha, Zontea, Negru, Voicu, 
Iancu, Sandu şi Grecu.

* Şi o informaţie pentru dele-
gaţii tuturor echipelor angrena-
te în competiţiile organizate de 
Redacţia ziarului „Viaţa liberă”: 
mâine, ora 19,00, la Baza sporti-
vă „Ambasador” are loc şedinţa 
tehnică în vederea reluării unei 
noi ediţii de campionat – ediţia 
a 25-a.

Gh. Arsenie

* Fostul internaţional englez 
Paul Gascoigne se află în arest, 
după ce poliţia britanică l-a re-
ţinut pentru că ar fi condus un 
autovehicul în stare de ebrietate, 
informează UK Press Association. 
Fostul internaţional englez, care 
a evoluat pentru Newcastle 
United, Tottenham Hotspur, 
Lazio Roma, Glasgow Rangers, 
Middlesbrough şi în China, a re-
cunoscut public, anul trecut, că 
se luptă pentru a scăpa de de-
pendenţa de alcool şi cocaină.

* Fundaşul român Ştefan 
Radu, care a fost integralist în 
meciul pierdut de echipa Lazio 
Roma, pe teren propriu (scor 
0-1), cu Catania, a avut, în opinia 
presei italiene, o prestaţie mai 
puţin sigură decât în partidele 
anterioare.”S-a încăpăţânat de 

fiecare dată să iasă cu mingea 
la picior din apărare, riscând o 
contră din partea adversarilor. 
Mai puţin sigur decât de obicei, 
fundaşul central român a părut 
mai degrabă nervos, mai ales în 
finalul meciului”, notează site-ul 
tuttomercatoweb.com. Sursa ci-
tată i-a acordat internaţionalului 
român nota 6 pentru prestaţie.

* Echipa Standard Liege, an-
trenată de Ladislau Boloni, a 
fost învinsă, în deplasare, cu sco-
rul de 1-0 (1-0), de formaţia RC 
Genk, într-un meci din etapa a 
XXV-a a campionatului Belgiei. 
Atacantul român Gheorghe 
Grozav nu a făcut parte din lotul 
echipei Standar Liege la acest 
meci.

M. Chiriliuc 

Trei românce evoluează la Paris 
Jucătoarea de tenis Raluca-Ioana Olaru, cap de serie numărul trei în calificări, a acces, ieri, 

pe tabloul principal al turneului de la Paris, dotat cu premii în valoare totală de 700.000 de 
dolari. Olaru a învins-o, în ultimul tur al calificărilor, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/3), pe Daria Kustova 
(Belarus). Pe tabloul principal de la Paris se mai află două sportive din România - Sorana Cârstea 
şi Alexandra Dulgheru.

M.C. 

FotBal INterNaţioNal

O nouă „vizită” 
la închisoare!

FotBal  O nouă ediţie a „Cupei Viaţa liberă”

Ştiinţa - locul întâi
[ În competiţie au fost prezente 12 echipe, 

care evoluează şi în Campionatul organizat de „Viaţa liberă”

Liga Naţională de handbal 

Ne-au vizitat campioanele! 
[ Oţelul - Oltchim Rm. Vâlcea 25-34 (12-20)

partidele care ne sunt la îndemâ-
nă”, a comentat antrenoarea echi-
pei Oţelul - Gabriela Artene. 

„O revenire plăcută la Galaţi! 
A fost un pic mai dificil pentru 
noi, cu multe meciuri, dar suntem 
obişnuite. Sper să o ţinem tot aşa, 
din victorie în victorie. Oţelul este 

o echipă  bună a campionatului 
românesc, reuşind să ne pună 
probleme!”, a declarat gălăţean-
ca din lotul Oltchimului, Adina 
Meiroşu. 

„Nu a fost un antrenament cu 
public pentru noi. Fetele au venit 
pe un fond de oboseală, după 

meciul de la Viena, din acest mo-
tiv le-am cerut să trateze cu toa-
tă seriozitatea jocul cu Oţelul”, a 
precizat tehnicianul Radu Voina.     

* În etapa următoare, Oţelul 
se va deplasa tocmai la HC Zalău 
– acolo unde pe gălăţence le aş-
teaptă o confruntare dificilă! 

Mica Publicitate Felicitãri

Matrimoniale

Pierderi

Cursuri

Prestãri
Servicii

• REPARAŢII  FRIGIDERE, 
CONGELATOARE, MAŞINI 

SPĂLAT AUTOMATE, 
DOMICILIUL CLIENTULUI, 
GARANŢIE. 0236496406, 

0722421075, 0741984870. 
(006611)

• Filmări video, DVD, muzică nunţi (DJ), 
fotografii. 0744533119, www.nentory.
ro. (006770/NC-437)
• Decoraţiuni baloane cu heliu, huse 
scaune. 0744533119, www.nentory.ro 
(006770/NC-439)
•  S.C. CASA TA S.R.L. execută la 
termen lucrări de AMENAJĂRI 
INTERIOARE pentru locuinţe, spa-
ţii comerciale, birouri la PREŢURI 
ATRACTIVE. Asigurăm garanţia lu-
crării. Tel.: 0236434078, 0744705850. 
(02/10/BC/22/NC-1121)
• Amenajări spaţii comerciale, bal-
coane, apartamente, zugrăveli, con-
fecţii metalice, pereţi rigips, gresie. 
0742111307. (0084967/NC-3330)
• ###Decupaje### pereţi +transport, 
confecţii porţi, garduri. 0742111307. 
(0084967/NC-80118)
• Cameraman cu experienţă, absol-
vent facultate regie-film, filmez nunţi. 
0723239187. (007838/NC-85129)
• Electrician autorizat execuţii, repa-
raţii, dosare "Electrica". 0741114619. 
(004033/NC-90050)
• Electrician autorizat - execuţii, re-
paraţii, proiecte "Electrica", automa-
tizări porţi, interfoane. 0726534069. 
(004033/NC-90102)
• Electrician autorizat execut, re-
par, modific instalaţii. 0746045199. 
(004056/NC-199025)

• REPARAŢII FRIGIDERE, COMBINE 
FRIGORIFICE, congelatoare, lăzi 
şi vitrine frigorifice DOMICILIUL 
CLIENTULUI, GARANŢIE. 0740167887, 
0720256788, RDS 0770764732. 
(0090217/NC-112909)
• Echipă cu experienţă (antialcoolici) 
execută zugrăveli, rigips, faianţări, 
şape, tencuieli,izolaţii polistiren,inst. 
sanitare, apartamente, case la cheie. 
0740536715. (007593/NC-158992)
• Reparaţii maşini spălat, frigidere, 
domiciliu, garanţie. 0769123315, 
0770508663, 0336809021. (003884/
NC-161483)
• Jaluzele, rulouri exterioare, consul-
tanţă gratuit, montaj profesional. 
0236436785, 0722248732, 0741793039. 
(0090572/NC-184444)
• Particular execut instalaţii sanitare, 
centrale termice, cazane lemn, sub-
soluri bloc. 0748691969, 0746230937. 
(004242/NC-199188)
• ###Echipă executăm:### zidării, 
tencuieli, glet, var, termoizolaţii, 
tencuieli decorative, tavane-pereţi 
rigips, gresie-faianţă, confecţii meta-
lice de orice tip, tâmplărie aluminiu 
şi PVC, mobilă pal- modele deosebi-
te, apartamente la cheie.Referinţe, 
garanţie.###Posibilitate rate fixe, fără 
dobândă. 0751.086.895### (07/09/
td/08/NC-204251)
• Termopane aluminiu, PVC (5 came-
re), preţuri minime, gratuit plase in-
secte. Tel. 0236417280, 0744421650 
şi 0741025005 Tecuci. (0090456/NC-
206718)
• ###Repar televizoare### color, rapid, 
garanţie, la domiciliu. 0766327431, 
0746983030, 0236320318. (0090128/
NC-207719)
• ###Reparaţii aer condiţionat###, 
montaj, vânzare 24 ore. 0744105096, 
0766105096. (0090128/NC-207720)
• Reparaţii frigidere, congelatoare, 
maşini spălat automate, domiciliu, 
garanţie. 0741523857, 0236334137. 
(008098/NC-209727)
• Decupaje, demolări, spart ziduri, 
găuri hote, scule profesionale. 
0756780318. (007010/NC-214145)
• Transport marfă 1 leu/ km. Tel. 
0745900592. (005806/NC-226483)
• Parchetar autorizat montez, raşche-
tez, maşini profesionale, garanţie. 
0752973208. (007709/NC-229417)

• Execut puţuri forate şi denisipări. 
0747847652, 0748960103. (003030/
NC-229943)
• Execut puţuri forate adâncime 
60 m, preţ 140 lei negociabil. Tel. 
0752787720. (006923/NC-229992)
• Parchetar raşchetez, şlefuiesc, mon-
tez, scule profesionale. 0745636418. 
(0090214/NC-230097)
• Executăm amenajări interioare, rapid, 
ieftin şi de calitate. Tel. 0754279475. 
(003205/NC-230470)
• Construim case, structură lemn, man-
sarde, terase, foişoare, garaje, garduri. 
0744395480. (007495/NC-231816)
• Pers. juridică execut case la cheie şi 
amenajări interioare. Tel. 0741203101, 
0755602017. (003677/NC-232067)
• Decupez, demolez orice tip de pe-
reţi, preţ negociabil. Tel. 0768150809. 
(007578/NC-232127)
• Executăm zugrăveli rigips, gresie, 
faianţă, termoizolaţii zidărie şi tencu-
ieli. Tel. 0726034933. (0090485/NC-
232605)
• Montăm, raşchetăm, recondiţionăm 
parchet clasic, maşini profesionale cu 
aspiraţie Italia. 0744694623. (003890/
NC-232732)
• Muzică nunţi formaţie +DJ. 
0746254831. (003922/NC-232829)
• Echipă profesionişti execută zugră-
veli, montat gresie, faianţă, rigips, 
parchet. Tel. 0751595347. (007830/NC-
232956)
• Societate autorizată certifică decla-
raţia 101, bilanţ, asigură consultanţă 
fiscală, evidenţă contabilă, întocmeşte 
decalaraţii, fişe fiscale. Tel. 0741074470, 
0724594167. (0090537/NC-232959)
• Filmări -fotografii nunţi. Calitate şi 
experienţă. 0728880995. (003955/NC-
233023)
• Execut mobilă şi uşi din PAL la coman-
dă. 0749273068. (007872/NC-233036)
• Montez instalaţii sanitare, calori-
fere, maşini de spălat. 0744599515. 
(007896/NC-233139)
• Galaţi-Aeroport, maşină nouă, des-
tinaţie sigură. 0746549126. (004012/
NC-233144)
• Montări gresie, faianţă, zugrăveli, ri-
gips, instalaţii electrice, sanitare etc. 
0751944828. (004039/NC-233271)
• Montăm instalaţii sanitare, ma-
şini spălat, calorifere. 0722718664, 
0741406164. (007958/NC-233331)

• Cabinet Expert Contabil membru 
CECCAR ofer servicii complete de evi-
denţă contabilă, întocmire, verificare 
şi certificare bilanţ, declaraţii lunare, 
anuale (101), salarizare, expertiză, lu-
crări de consultanţă, punctaje stat etc. 
zona Galaţi, Brăila. Tel. 0766282509. 
(2/10/pc/01/NC-233200)
• Execut instalaţii sanitare, încălzire, 
aerisiri, ventilaţii, centrale termice, aer 
condiţionat şi instalaţii electrice. Tel. 
0744122678. (008064/NC-233639)
• Executăm confecţii metalice, gar-
duri fier forjat, lucrări strungărie. 
0744602843. (0090704/NC-233824)
• Tapiţer, repar, schimb feţe canape-
le, fotolii, recamiere. 0742840764. 
(008117/NC-233826)
• ###Inginer, repar televizoare###, cal-
culatoare, plasme, ieftin. 0749808765. 
(004220/NC-233835)
• Execut lucrări de amenajări int. -ext., 
tâmplărie PVC, Al, totul la termen, 
echipă. 0755385459. (004238/NC-
233913)
• Persoană autorizată asigur sonorizări 
(DJ), filmări şi fotografii, ocazii festive. 
0755181106. (004181/NC-233925)
• Zidar particular execut zugrăveli, 
reparaţii diverse. Tel. 0732245884. 
(008144/NC-233969)
• Producător tâmplărie PVC căutăm 
distribuitori, condiţii foarte avantajoa-
se. Informaţii 0262481305, 0744515567. 
(02/10/ext/24m/NC-234126)
• SC execută amenajări interioare de 
orice gen garantând execuţia lucră-
rii. Tel. 0723014951, 0742193596. 
(004019/NC-233179)
• Societate execută tâmplărie PVC 
sau aluminiu pe o gamă variată 
de profile şi culori. 0758067978. 
(0090599/NC-233745)
• Masaj reflexogen boli cronice, ma-
saj limfatic, masaj relaxare la do-
miciliu. Tel. 0729360843. (008099/
NC-233783)

• Societate comercială execută 
case pe structură din lemn. Tel. 
0236411260. (02/10/ext/20m/
NC-233910)

 • Un înger astăzi s-a 
născut/ Băiat a fost, 
lui tata i-a plăcut/ "La 
mulţi ani", puiul nos-
tru mare/ la cea de-a 
10 aniversare/ Remus. 
Tata, mama şi frăţi-
orul Mario şi Maria. 
(004288/NC-234074)

Nou-născuţi 
8.02.2010

Gălii Roxana Maria
Păcuraru Dragoş Ştefan
Mehedinţi Ioana Bianca

Traian Dănuţ Mihail
Lupu Daria Maria

Dodu Andrei Cristian
Oanca Leonte Diana

Cauciuc Cristian Liviu
Radu Denis Ştefan

Mitracu Eliza Daniela
Felea Sofia

Radu Gabriel Aurelian
Cuculea Daria Elena

Armean Gabriela
Bîrsan Denisa Elena

• Tânără, 34/1,70/68, doresc cunoştinţă 
tânăr 33 -36 ani, serios, simpatic. SMS 
0754791781. (008163/NC-234007)

• Filmări, fotografii, deco-
raţiuni nunţi:  www.kon-
vio.ro. Tel. 0741438122. 
(01/10/bc/26/NC-188295)

•  ÎNFIINŢĂRI SOCIETĂŢI, 
persoane autorizate, modi-
ficări statute. 0336802397, 
0744124925. (0090608/NC-
223074)

• Organizăm  cursuri unghii tehni-
ce. Rel. tel. 0726794176. (003151/NC-
230627)
• Newinfo Company -Club Alice or-
ganizează cursuri: operator PC, limbi 
străine, maseur, coafor, manichiură, 
cosmetică, unghii tehnice, make-
up. Tel. 0236437177, 0741393712. 
(0090501/NC-232198)
• IMPORTANT!!! ANDIRIVAC 
GALAŢI organizează următoare-
le cursuri: Evaluator de risc SSM; 
-Auditor energetic; -Inspector 
SSM; -Inspector protecţie civilă; 
- Coordonator şantiere mobile; 
-Cadru tehnic PSI, precum şi în alte 
40 ocupaţii/meserii. Informaţii: 
0236.431.207; 0749.100.108 (02/10/
td04/NC-233662)

• Centrul Cultural German organi-
zează cursuri de limba germană. 
Înscrieri 1-10 februarie 2010. Detalii 
la tel. 0758605120. (0090346/NC-
231875)

• Pierdut legitimaţie persoană cu han-
dicap pe numele Ţocu Mihai. Se decla-
ră nulă. (0090634/NC-233949)
• Pierdut certificat constatator se-
diu secundar la adresa Galaţi, str. 
Siderurgiştilor, bl. SD5B, ap. 79. Se de-
clară nul. (0090635/NC-233950)
• Pierdut legitimaţie emisă de Curtea 
de Conturi a României, nr. 2644/2007. 
Se declară nulă. (0090712/NC-233987)
• SC Decovil Grup SRL Galaţi, cu se-
diul în bdul. George Coşbuc nr. 217, 
RO 12103042 declar nulă cartea de 
intervenţii casă de marcat Datecs MP 
500 TR, seria 11015925. (0090638/NC-
234033)
• Pierdut carnet şi legitimaţie student 
Pantelimon Rodica. Se declară nule. 
(0090640/NC-234064)
• Pierdut act de concesiune nr. 9432 
pe numele Vasiliu Tiţa pentru locul 
din Cimitirul Eternitatea, P9, R1A, L11. 
Se declară nul. (0090717/NC-234079)
• Pierdut legitimaţie ArcelorMittal 
49940. Se declară nulă. (0090720/NC-
234105)

Diverse
• Restaurant zonă centrală organizea-
ză nunţi, botezuri şi alte mese festive, 
capacitate 75 locuri. Tel. 0236414505, 
0236316185. (008055/NC-233599)

• Restaurant Iedera organizea-
ză nunţi, botezuri, aniversări. 
0747627937. (004008/NC-233111)

• Restaurant Cina, locuri 
pentru nunţi, preţ 100 lei. 
0724529085, 0724539984. 
(0090288/NC-230732)AR
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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

Vânzări apartamente
Gars.Ţig. I, et. 12/12, balcon, la cheie  ‑ 85.000 lei 
Gars. Micro 19, p/4, termopan, um  ‑ 35.000 lei neg. 
Gars. Ţig. II, et. 3/8, cu balc., simplă  ‑ 85.000 lei neg.
1 cam. Ţig. I, p/4, bl. mixt, pt. spaţiu com.  ‑ 85.000 lei neg.
1 cam. Micro 20, et. 3/8, simplu, liber, 42 mp, bl. nou  ‑ 135.000 lei neg. 
1 cam. Port, et. 1/4, bl. mixt, f, g, p, contoriz.  ‑ 120.000 lei neg. 
2 dec. Micro 16,  et. 1/4, termopan, f, g, p, liber  ‑ 165.000 lei neg.
2 circ. Micro 17,  et. 4/4, iz. nouă, la cheie  ‑ 130.000 lei neg.
2 dec. Micro 18, et. 2/10, simplu, spaţios  – 180.000 lei
2 sdec. Ţig. II, et. 4/9, ultralux, la cheie  – 50.000 E neg.
2 dec. Micro 18,  et. intermed., la cheie, ultralux  ‑ 43.000 E neg.
2 dec. PC, et. 2/8, bloc nou, la cheie, 65 mp  ‑ 58.000 E neg.
3  dec. I.C. Frimu, var. mare, amenajat 2009, 
la cheie  – 215.000 lei neg.  
3 sdec. Micro 16, et. 2/4, simplu, curat, contorizat  ‑ 170.000 lei neg.
3 dec. Nae Leonard, et. 3/4, simplu, liber  ‑ 60.000 E neg.
3  dec. I.C. Frimu, et. 1/4, 2 băi, 2 balc., CT, g, f  – 56.000 E neg.  
3  dec. Siderurgiştilor, et. 2/4, 2 băi, 3 balc., simplu  – 52.000 E neg.  
3 dec. Micro 17, et. 1/8, bl. nou, 2 băi, simplu, spaţios  ‑ 67.000  E neg.
3 sdec. Micro 19, et. 3/4, termopan, um, p, g, f  ‑ 37.000 E neg.
3 sdec. Ţig. II, et. 3/4, CT, AC, termopan, iz. ext.  – 55.000 E neg.
3 dec. PC, et. 7/7, iz. nouă, amenajat lux  – 75.000 E neg.
3 dec. PC, p/4, simplu, balcon, liber  ‑ 70.000 E neg.
3 dec. Micro 19, et. 2/10, 2 băi, amenajat, CT  ‑ 53.000 E neg. 
 3 cam. Maz.I, et. 3/4, ultralux, mobilat, utilat,  nou  – 100.000 E neg.
3 dec. M 39A, la cheie, parţial mobilat, CT  – 60.000 E neg.
4 dec.Ţig. I, et. 4/8, contorizat, curat  ‑ 300.000 lei neg.   
4 dec. Ţig. I, et. 8/10,  ultramodern,  mobilat  ‑ 130.000 E  neg.
4 cam. M19, p/4, pretabil cabinet, îmb.  ‑ 225.000 lei neg.

Vânzări case şi terenuri
Casă nouă, Şendreni, St‑560 mp, SC‑90 mp, 
BCA, P+E+M –  60.000 E neg.
Casă în Galaţi, St‑525 mp, SC‑120 mp, BCA, 
toate utilităţile  – 60.000 E neg.
Casă Şendreni, St‑480 mp, SC‑80 mp, 
constr. BCA, simplă  – 120.000 lei neg.
Smârdan, St‑600 mp, D‑25, energie el.  – 14.000 lei neg.
DN 26, loturi de casă  – 30 E/mp neg.
Vânători, St‑500 mp, D‑16 m  ‑ 20 E/mp neg.
DN 26, St‑1000 mp, D‑20 m, toate utilităţile  – 35 E/mp 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.
Smârdan, S‑50.000 mp, D‑95 m, lângă cartierul nou – 15 E/mp neg.
Odaia Manolache, S‑2000 mp, D‑30 m, intravilan  – 25 E/mp neg.
Vânători, intravilan, S‑1000 mp, D‑20 m  ‑ 35 E/mp neg.  
Costi, ST‑825 mp, D‑22, toate utilităţile, str. Liliacului ‑ 30 E/mp
Vânători, St‑1100 mp, D‑17 m, intravilan, stradal ‑ 45 E/mp neg.  

Închirieri apartamente

Gars. Ţig. I, parter, pt. birou, nemob.  – 150 E/lună neg.
1 cam. Centru, et. 1/4, nemobilat, curat  – 90 E/lună neg.
1 cam. Mazepa I, stradal, mobilat, utilat  ‑ 600 lei/lună neg.
3 cam. Mazepa I, mobilat, utilat  ‑ 200 E/lună 
4 dec. Maz. II, p/4, ideal birouri  – 1200 lei/lună

Pentru mai multe oferte 
vă aşteptăm la sediul agenţiei.

Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

• Vând garsonieră str. Saturn, bl. I7, 
et. 3, 26 mp, cu îmbunătăţiri, vedere 
Grădina Botanică, 76000 lei neg. Tel. 
0749877377. (007988/NC-233419)
• Ţiglina, A7, etaj 1, modern amenajat 
în special pentru birou. 0771603815. 
(004284/NC-234052)
• Vând garsonieră Ţiglina I, 80000 lei. 
0731137056. (008181/NC-234067)
• Garsonieră 30 mp, 70000 lei. 
0753673024. (02/10/bc/5/NC-234097)

• P.f. vând apartament cu 1 cameră, 
etaj 1, cartier I.C. Frimu, îmbunătă-
ţit, preţ 130.000 lei. Tel. 0744846778. 
(0090325/NC-231297)

• SC vinde apartamente, vile, începând 
cu 90.000 lei. 0745361207. (0090570/
NC-233228)
• Vând apartament cu 1 cameră 
Mazepa I, 1/7, îmbunătăţiri, aer con-
diţionat, termopane, parchet, gresie, 
faianţă, 145.000 lei. Tel. 0742606977. 
(007884/NC-233557)
• Vând ap. 1 cameră, Mazepa I, bl. 
Salcia, et. 4, g+f+t, izolaţie, acoperiş 
curat, contorizat, 115.000 neg. Tel. 
0741203326. (004120/NC-233578)
• Apartament 1 cameră Mazepa, BR-
uri, etaj 5, 115000 lei. 0746474992. 
(02/10/bc/7/NC-233651)
• Vând apartament 1 cameră zonă 
ultracentrală, p f, 3/3, ac, tp, curat, 
preţ 26500 euro, urgent! 0745381658, 
0766444946. (01/10/cs/27/NC-233663)
• 1 cam. Micro 20, bloc 1989, par-
ter, balcon, 42 mp, pretabil spaţiu, 
125000 lei. 0753116230. (2/10/gc/16/
NC-233832)
• Vând garsonieră, etaj 1, 25 mp, 
Aviaţie, 60.000lei neg. 0740273879 
(01/10/td03/NC-233850)

• Vând 1 cameră, Mazepa, parter, bal-
con, 105.000lei. 0740273879 (01/10/
td03/NC-233851)
• Vând o cameră Micro 13. Tel. 
0740531228. (004200/NC-233922)
• Vindem apartamente cu una came-
ră, absolut noi, diferite zone, 80000 
-150000. 0751183601, 0751183602. 
(0090711/NC-233973)
• 1 cam. Micro 20, A3, et. 9, îmbună-
tăţit, 38 mp, 110000 lei. 0749288362. 
(02/10/pc/10/NC-234100)
• 1 cam. IREG, 7H, 4/4, îmbunătăţită, 
balcon. 0749288362. (02/10/pc/10/NC-
234101)
• 1 cameră Mazepa 1, simplu, 115 000 
lei, 0748842152. (02/10/cs/05/NC-
234108)
• CONFORT 1, 36 MP, CENTRALA 
TERMICA, 90.000 LEI. 0236471070, 
0749374726 (0210gc05/NC-234120)

• 2 camere, parter, la strada Nae 
Leonard. 0747871330. (006738/NC-
229420)
• SC vinde apartamente 1,2,3 camere 
şi vile noi, începând cu 90000 lei. Tel. 
0745361207. (0090237/NC-230512)
• 2 camere decomandate, 100000 
cash, negociabil. Tel. 0744146648. 
(007121/NC-230610)
• Ap. 2 camere, et. 2, Port, complet 
mobilat şi utilat, modificat, modern. 
59.000 E. 0761626526. (007973/NC-
230771)
• Pf vând apartament Micro 20, 54 mp. 
Tel. 0746189965. (007774/NC-230952)
• ###Vând### ap. 2 cam. Ţiglina I, 
Saturn, D3, et. 1, neamenajat, exclus 
agenţii. Tel. 0741682875. (0090453/
NC-231984)
• Vând 2  sdec., et. 2, 81.000 lei neg. Tel. 
0749083729. (008027/NC-233503)

• Vând apartament 2 camere Aviaţie, 
Micro 39C, gresie, faianţă, termo-
pan, parchet, aer condiţionat, curat, 
160000 lei negociabil. Tel. 0753188832. 
(007541/NC-231993)
• P.f. vând apartament 2 sdec., Ţiglina 
III, parter, renovat, multiple oportu-
nităţi. Tel. 0757358037. (009200/NC-
232776)
• Apartament 2 camere, L4, Micro 19, 
95.000 lei neg. 0751031522. (003942/
NC-232868)
• P.f. vând 2 camere, 4/4, I.C.Frimu, 
54 mp, 3 balcoane. Tel. 0746189965. 
(007878/NC-233077)
• Urgent! 2 dec., 65 mp, acceptăm cre-
dit. 0745361207. (0090570/NC-233230)
• P.f. vând apartament 2 camere 
Micro 20, et. 2, suprafaţă 56 mp. Tel. 
0742113935. (007949/NC-233306)
• 2 camere, etaj I, I.C.Frimu, 58 mp, 
43000 euro. 0742688629. (007954/NC-
233332)
• Vând apartament în Ţiglina I. Tel. 
0745075709, 0770651798. (004110/NC-
233434)

• P.f. vând ap. 2 camere zona Micro 20. 
Tel. 0747317798. (008016/NC-233527)
• 2 decomandate Siderurgiştilor Vest 
parter, balcon, 159000 lei. 0746474992. 
(02/10/bc/7/NC-233649)
• Vand 2 decomandate Mazepa II, 
57 mp,et 2, termopan, curat. Tel 
0762293243 (178995/NC-233768)
• Vând 2dec., 60mp, etaj 1, simplu, 
130.000lei. 0740273879 (01/10/td03/
NC-233852)
• 2 Mazepa, LA CHEIE, R-uri, 4/10, 
mobilat şi utilat, 0744628115. (02/10/
td/06/NC-233865)
• 2 decomandate, Mazepa, LC-uri, etaj 
1/4, 0755425102. (02/10/td/06/NC-
233866)
• I.C.Frimu, 2 decomandate, 3/4, 56 
mp. 0747151858. (008125/NC-233914)
• P.f. vând apartament 2 camere semi-
decomandat, Ţiglina 2, parter, utilat 
şi superîmbunătăţit. Tel. 0742915089. 
(004194/NC-233964)
• 2 DECOMANDATE MAZEPA, 160.000 
LEI, TELEFON: 0755979336. (02/10/
cs/04/NC-233991)

• Vând 2 cam. Ţiglina, îmbunătăţit, 
120000 lei neg. 0731137056. (008181/
NC-234070)
• 2 dec., Micro 18, simplu, curat, 150000. 
0726787528. (02/10/bc/8/NC-234092)
• 2 dec. Micro 14, etaj 2, 60 mp, 2 bal-
coane, liber. 0236477705, 0746854104. 
(02/10/bc/4/NC-234096)
• 2 camere Siderurgiştilor Vest, 130000 
lei. 0753673024. (02/10/bc/5/NC-
234099)
• Vând 2 decomandate Micro 19, sim-
plu, curat, 90000 lei, 0748842152. 
(02/10/cs/05/NC-234110)
• Vând 2 semidecomandate Ţiglina 1, 
curat, 105000 lei, 0748867345. (02/10/
cs/05/NC-234111)
• URGENT, apartament decomandat, 
amenajat modern, 80.000 lei, 0236-
471070, 0749-374726 (0210gc05/NC-
234122)AR
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Cartela Vodafone    4 euro  21 RON

Cartela Vodafone    6 euro  32 RON

Cartela Vodafone  10 euro  50 RON

 Gars M 40,C-uri,1/4,tm,f,g,um,  53.000Ron
Gars Port, et.3,tm,g,f,p, mob,  48.000 ron
Gars M 19, et.2, bl mixt   65.000 ron neg
Gars Tig 2, cu balcon , et.int,imb.  85.000 Ron 
Gars Tig 1 A-uri ,2/4 ,simpla  80.000Ron neg 
Gars Viaduct , et.2, 26mp,baie,  65.000 Ron
Ap1cam M 40,p/4,f,g, 76.000 Ron neg
Ap1 cam M17, et.2 , g,f,p,    85.000 Ron 
Ap2 cam M 19,tm,p,um  80.000Ron neg
Ap1cam M 20,p/10,t,p,g,f  105.000RON
2cam M40 ,I-uri,3/4,tm,f,g,p,  85.000ron 
2sdec,M39,parter,balcon ,  115.000 ron neg
2 dec M 14,et.2.2balc,60mp  165.000 lei neg
2 sdec M 16, et.2, tm,g,f,p,  135.000 Ron n
2 sdecM 17,p/4, 44mp,la cheie  135.000 lei
2 dec M 18,et.1, 58mp,curat   130.000 lei
2 dec Sid V, et.3, 2 balc, 165.000 ron neg
2 dec M 14, p/4,balcon  160.000 Ron neg
2 sdec, Tig 2, et.3,g,f,curat  140.000 ron
2 dec M. 20,et.3 tm, g, f,  155.000 Ron 
2dec Maz , et.1, 54mp,  155.000 Ron 
2 dec M 39,p/4,tm,balc  150.000 ron neg
2 dec M21,et.1, 2 balc,50mp, 130.000 Ron
2 sdec M 21,et.2,TM,balcon  29.000 E
2 dec M21,et,4/10,58mp  150.000 ron 
2 dec M 19,et.4,t,g,f,p,  90.000 ron neg
2 dec M 18 , tm,p,g,f, 60mp, 155.000  
2 dec NL parter ,tm,f,g,p, 41.000E 
2 dec General 1/4 , 56mp, 165.000 lei
2 dec M 13, 4/4, 58mp,  140.000 lei
2 dec Maz 2  ,3/4, tm, g,f,ac , 175.000Ron 

3 cam M19, et.4, 70mp,imb,  160.000 ron
3 dec MAZ ,1/4,IMB   55.000 E
3 sdec Tig.2 et.2, simplu  170.000lei N
3 sdec M 17, p/4,balcon  150.000 lei N
3 dec ,Tig 1,B-uri,p/4,tm,f,g,p,  38.000E N
3 sdec Tig 1, et.1, tm,g,f,p,  150.000 lei neg
3 dec Doja , 3balc,simplu  43.000 E
3 dec Maz 2,et.3,80mp  64.000 E 
3 dec M20,et.1,imb,2gs  195.000 lei
3 dec. Tig 2,p/4 , P,zugravit , 175.000 lei neg
3 dec M 39,et.2,2 balc,84mp  190.000 lei
3 dec M 20 , 80 mp ,2 balc  165.000 lei neg
3 dec M 20,et.2 f,g,um, 180.000 lei  Neg 
4 cam M 39,et.3, tm,g,f,p,  140.000 lei neg
4 dec, M. 21, et1, 100 mp,  240.000 leiNeg

[ CASA Bariera 600mp,SC=160MP,D=16,  68 .000 E NEG
[ Ap 1 Cam la CASA Zona Arcasilor,60mp,  50.000 Euro Neg
[ CASA Zona Pietricica,p+1 320mp,sc80   72.000 Euro
[ PARCELE Zona Mailoo 550mp,1100mp - 40 Eneg
[TEREN 5800MP,Iricad , d=33m ,  30E/mp

INCHIRIERI

 G Tig 1 mobilata  500 lei
 2 dec ICF mobilat     550 lei
 Ap1 Cam Doja,et.3,mobilat  500 lei
 Ap1 Cam ICF mobilat-utilat   500 lei
 Ap1 Cam Mazepa,mobilat-utilat  150 E
 2 CamDoja,mobilat-utilat  150 E 
 3 Dec M 17, nemobilat   550 lei

Vânzãri
3 camere

Vânzãri
4 ‑ 5 camere

Cumpărări
Garsoniere

Cumpărări
1 cameră

Cumpărări
2 camere• Vând apartamente noi, 3 -4 camere 

în vilă. Tel. 0721119192, www.aparta-
mentul-nou.ro. (007540/NC-231994)
• 3 dec Mazepa 1, R-uri, vedere la 
Dunăre, la cheie, &&&schimb cu te-
ren&&&. 0726266616 (02/10/mr/04/
NC-232581)
• Vând apartament 3 camere, 
Siderurgiştilor. Tel. 0748495403. 
(007771/NC-232804)
• Nae Leonard, S-uri, 3/4, spaţios, re-
novat, 0744628115. (02/10/td/06/NC-
233867)

• Vând apartament 3 camere lux, situ-
at în imobil nou, garaj subteran, curte 
interioară, preţ neg. Tel. 0724067712. 
(007883/NC-233072)
• 3 cam., 70 mp, CT, Micro 19, avanta-
jos. 0765338244. (007904/NC-233133)
• P.f. 3 camere, sdec., M19, 3/4, gresie, 
faianţă, parchet, termopane, uşă me-
talică, apometre, 35.000 E. 0742217575. 
(007902/NC-233134)
• Urgent! 3 decomandate, zonă super, 
sup. 110 mp, bloc nou, acceptăm cre-
dit. 0745361207. (0090570/NC-233229)
• Vând apartament 3 camere de-
comandat, Siderurgiştilor Vest. Tel. 
0766694796, 0740022711. (008047/
NC-233585)
• Vând apartament lux, 3 camere, etaj 
3, bloc Vega, pe Faleză. Relaţii la tel. 
0732206233. (008066/NC-233637)
• Vând 3 dec., stradal, 3balcoane, 
Silozului, 175.000lei. 0740.273.879 
(01/10/td03/NC-233853)
• P.f. vând apartament 3 cam. dec., zonă 
liniştită. Tel. 0753294850. (007992/NC-
233924)

• Vând apartament 3 camere 
Mazepa, parter, expunere la Dunăre. 
0732787052, 0236462268. (004241/
NC-233966)
• Vând apartament 3 camere Micro 19. 
Tel. 0742596594. (004257/NC-233978)
• Vând ap. 3 camere, etaj I, 38000 E. 
0727232190. (008159/NC-233997)
• Vând apartament 3 camere deosebit, 
140 mp, terasă, 2 băi, 2 balcoane +baş-
că, nivel +2 camere subsol, Dunărea 
-Maşniţă. 0748762163. (008170/NC-
234027)
• Vând 3 cam. Micro 17, conf. I, 150000 
lei. 0731137056. (008181/NC-234069)
• 3 dec. Ţiglina 2 parter, 170000 neg. 
0726787528. (02/10/bc/8/NC-234095)
• 3 camere Micro 13, mobilat, nego-
ciabil. 0746796493. (02/10/bc/5/NC-
234098)
• GENERAL, 80 MP, AMENAJAT, 
145.000 LEI. 0236471070, 0749374726 
(0210gc05/NC-234121)

• Vând 4 camere Mc 19, parter, 82 
mp.Tel 0748848320 (198559/NC-
233770)
• Persoană fizică vând apartament 4 
camere decomandate, multiple îm-
bunătăţiri, Piaţa Centrală, parter, po-
sibilităţi extindere, pretabil locuinţă 
sau cabinete. Accept variante. Tel. 
0751945451, 0236461597. (004135/NC-
233800)
• Vând 4 camere Kaufland. 0758833815. 
(004228/NC-233915)
• Persoană fizică vând ap. 4 camere 
decomandate, etaj 3, I.C.Frimu. Tel. 
0748610040. (008133/NC-233927)
• Vând apartament 4 camere 
zona Mazepa 2, preţ 50000 E. Tel. 
0749106462. (0090710/NC-233931)
• 4 decomandate, etaj 1, CT, 100 mp, 
250000 lei. 0766706577. (004125/NC-
233965)

• Garsonieră sau apartament 1 ca-
meră, banii cash. 0742686917. (01/10/
bc/28/NC-160697)

• Cumpăr cu cash garsonieră sau 
1 cameră, orice zonă. 0236436101, 
0747700547. (01/10/bc/12/NC-174945)

• Cumpăr apartament una cameră 
minim 30 mp, neîmbunătăţit. Tel. 
0721501725. (008162/NC-234008)
• Cumpăr garsonieră sau apartament 
1 cameră. 0724798995. (01/10/pc/14/
NC-234053)
• Vinde şi TU fără intermediari prin 
www.bursadelocuinte.ro (02/10/
cs/27/NC-234115)

• Persoană serioasă cumpăr aparta-
ment orice zonă. 0724055420. (01/10/
bc/25/NC-737)
• Urgent, 2 camere, orice etaj, banii 
cash. 0746474992. (01/10/bc/28/NC-
161029)
• Cumpăr cu cash 2 sau 3 camere, orice 
zonă. 0236436101, 0747700547. (01/10/
bc/12/NC-174941)

• P.f. cumpăr apartament una, două 
camere, plata cash. 0746189965. 
(007774/NC-230947)
• Cumpăr apartament. Preiau dato-
rii. 0753030480. (02/10/gc/06/NC-
232672)
• Persoană fizică cumpăr apartament, 
decomandat, parter, et. 1-2, cartier 
Dunărea. 0757831034. (007874/NC-
233080)
• Cumpăr apartament două came-
re, etaj intermediar, I.C.Frimu, Nae 
Leonard, Doja. Tel. 0743090432, 
0740163216. (004053/NC-233317)
• Cumpăr apartament două camere. 
Tel. 0755319060. (009160/NC-233606)
• Cerere 2-3 camere decomandate, 
cash, accesibil, 0755425102. (02/10/
td/06/NC-233868)
• Cumpăr apartament 2 camere 
Piaţa Centrală, Mazepa sau Ţigline. 
0724798995. (01/10/pc/14/NC-234054)
• Caut 2 camere în Aviaţie şi I.C.Frimu, 
Siderurgiştilor Vest. 0724798995. 
(01/10/pc/14/NC-234055)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

VÂNZĂRI
Mansarde 1, 2 camere, Micro 20, 

din BCA  90.000lei-130.000lei

1 cam M 19, R-uri, et. 2/4, g+f+p, renovata  63.000lei

1 cam CENTRU, et. 3/4, simplu  85.000lei 

1 cam CENTRU, P-uri, et.5/7, Tp, liber  92.000lei

1 cam M 21, D-uri, et. 1/10, parchet, TP  95.000lei

1 cam MAZ 1, BR-uri, et 10/11, Tp, liber  100.000lei

1 cam MAZ 1, Salcia, et. 2/4, g+f+p, liber  27.000E

1 cam M 14, S-uri, bl. mixt, et. 2/4, curat  115.000lei

1 cam MAZ 1, BR-uri, et. 5/10, simplu  125.000 lei

2 dec M 20, A-uri, et. 4/10, simplu, 54mp  160.000lei

2 dec ICF, P-uri, parter, simplu  170.000lei

2 dec M 18, E-uri, et. 3/10, simplu  176.000lei

2 dec M 20, parter, g+f+p, TP, balcon  180.000lei

2 dec DOJA, parter, balcon, parchet, Um, liber  42.000E

2 dec M 18, B-uri, et. 9/10, TP, UM, CT  43.000E

2 dec M 14, M-uri, et. 2/4, Tp int+ext, AC, g+f+p  43.000E

2 dec PC, B-uri, parter, 54mp, simplu  180.000lei

2 dec TIG 1, et. 8/10, simplu  45.000E

2 dec MAZ 2, DL-uri, et. 7/8, g+f+p, 62mp, TP, AC  45.000E neg

2 dec M 20, PR-uri, et. 8, bl. `96, g+f+p, TP, 

UM, 65mp, renovat, 2 balc.  175.000 lei

2 dec Str. Nae Leonard, S-uri, et. 2/4, g+f+p, TP 200.000 lei neg

2 dec MAZ 1, BR-uri, et. 8/10, CT, TP, AC, g+f+p, liber 50.000 E

3 dec M 21, E-uri, liber, 2 bai, curat, UM  38.000E

3 sdec M 17, B-uri, p/4, balcon, liber  155.000lei

3 dec M 20, C-uri, et. 4/4, simplu, 2 bai, 2 balc  165.000lei

3 cam M 17, E-uri, et. 3/4, TP, UM  40.000E

3 dec TIG 2, B-uri, 2 apt. pe palier, p/4, simplu, liber  170.000 lei

3 dec M 14, et. 4, simplu, 65MP  175.000lei

3 dec ICF, P-uri, et. 4/5, imb., 2 bai, 70mp  185.000lei neg

3 dec M 17, I-uri, et. 2/4, g+f+p, TP, AC  45.000E

3 dec M 20, A-uri, et. 5/8, bl. din `92, TP, 80mp, 2 bai  205.000 lei

3 dec M 39A, Z-uri, et. 3/4, curat, mob si utilat modest  50.000 E

3 dec SID, SD-uri, et. 2/4, curat, 3 balc., 2 bai  50.500E

3 dec MAZ 1, BR-uri, et. 7/10, liber, 2 bai, 84mp 
52.000E

3 dec PORT, et. 3/4, simplu, 3 balc, 2 bai, 78mp, liber 
52.000E

3 dec DOJA, et. 1/4, curat, 2 bai renovate, 2 balc., 
92mp 58.000E

3 dec Sid V, et. 2/4, g+f+p, TP, 2 bai, 2 balc. 60.000E
3 dec ICF, T-uri, p/4, balcon, 80mp, CT, AC, Tp, g+f+p, 

modificat 64.000E neg

4 dec ICF D-uri, et. 4, simplu, 87mp, 2 bai, 2 balc 50.000E
4 dec M 21, D-uri, et. 6/8, simplu, 2 bai, 2 balc. 52.000E

4 dec ICF, P-uri, p/4, balcon, 2 bai, liber 52.000E
4 dec M 20, B-uri, et. 3/4, simplu, 2 bai, 2 balc. 230.000lei 

neg
4 sdec M 17, et. 1/4, CT, TP, AC, g+f+p, 2 bai 54.000E

4 dec M 21, PR-uri, et. 1/8, simplu, 2 bai, 2 balc., CT 
58.000E neg

Inchirieri
2 dec M 18, et. 10, nemobilat, simplu  100E
2 dec ICF, L-uri, et. 4,  mob si utilat  150E
2 dec ICF, et. 2/4, nemobilat, CT, TP  700lei
2 dec M 17, C-uri, et. 4, mob. si utilat, g+f+p, TP  200E neg
2 dec Centru, et. 1, nemob, g+f+p, TP, renovat  200E
3 dec ICF, T-uri, et.4/4, nemobilat  120E/luna
3 cam TIG 1, et. 8/10, mob. si utilat, imb.  250E
Sp. comercial 100mp, Mazepa, Str. Brailei  750E/luna

2 cam M 40, T-uri, parter, liber, la cheie  100.000lei

2 cam M 19, D-uri, et. 2/4, simplu  110.000lei

2 cam M 16, et. 5, g+f+p, TP, CT  120.000lei

2 sdec TIG 2, et. 4, g+f+p, Tp, AC, 2 balc.  135.000lei neg

2 cam M 17, parter, extindere, la cheie  135.000lei

2 dec M 17, G-uri, et. 4, simplu  140.000lei

2 dec SID V, et. 4/4, simplu, 54mp  140.000lei

2 dec M 39C, A-uri, parter, Tp, balcon  150.000lei

2 dec M 16, et. 3/4, simplu  150.000lei

2 dec M 13B, C-uri, et. 3/4, simplu, 2 balc. 55mp  155.000lei neg

2 dec M 17, L-uri, et. 3/4, simplu  155.000lei

2 sdec TIG 2, C-uri, et. 1/4, Tp, Um, iz. int+ext, g+f+p, zugravit  36.000 E

Vila S+P+E+M, la rosu, Arcasilor/Zimbrului, St=340mp, 
Sc= 315mp 200.000E neg

Teren 1.200mp Arcasilor/ Zimbrului, 2 deschideri, toate 
utilitatile pe teren 100E/mp

Teren 5.000mp Atlas D=25m la DJ 55E/mp
Teren 8.000mp, DN26, 2 deschideri 50mx160m

Loturi 500mp Arcasilor, toate utilitatile 60-90E/mp neg

Cumpãrãri
Case

Vânzãri
Case

Schimburi
Imobiliare

Închirieri ‑ Cereri
Apartamente

Cumpărări
2 camere

Cumpărări
3 camere

Piaţa
Imobiliară

Închirieri ‑ Cereri
Spaţii comerciale

• Doresc apartament 2 camere în car-
tier Dunărea sau Aviaţie. 0724798995. 
(01/10/pc/14/NC-234056)
• Cumpăr apartament, plata cash, pre-
iau datorii. 0760271432. (02/10/bc/5/
NC-234103)
• Cumpăr apartament decomandat 
Siderurgiştilor, I.C.Frimu, Dunărea, 
0754/267318. (02/10/cs/06/NC-234112)
• Cumpăr 2-3 camere Micro 19, 
38, 39, fără pretenţii. 0336881786, 
0745526231. (02/10/cs/06/NC-234113)
• Vinde şi TU fără intermediari prin 
www.bursadelocuinte.ro (02/10/
cs/27/NC-234116)
• Cumpăr urgent 2, 3 camere, cash. 
0236471070, 0749374726. (12/09/
gc/05/NC-225025)

• Apartament 3-4 camere, banii cash. 
0742686917. (01/10/bc/28/NC-163347)
• P.F. cumpăr apartament, bloc nou, 
exclus ultimul etaj, fără intermediari. 
Tel. 0753119006. (007706/NC-232587)
• Cumpăr 3 camere în cartier Dunărea 
sau Aviaţie. 0724798995. (01/10/pc/14/
NC-234057)
• Caut 3 camere în I.C.Frimu, 
Siderurgiştilor Vest sau Ţigline, 
Mazepa. 0724798995. (01/10/pc/14/
NC-234058)
• Vinde şi TU fără intermediari prin 
www.bursadelocuinte.ro (02/10/
cs/27/NC-234117)

• Casă nouă 4 camere Smârdan. 
0236830206, 0745225631. (006471/
NC-228572)
• Casă nouă Galaţi, preţ 450 E/mp, baie 
şi bucătărie mobilate. 0762202560. 
(0090043/NC-228777)
• Casă bătrânească, Revoluţiei, 220 mp, 
65.000 Euro. 0767715546. (006884/NC-
230250)
• Vând urgent vilă Şendreni. Tel. 
0745499831. (007043/NC-230356)
• Vând casă Smârdan, zona centru, 
preţ 110000. Tel. 0758938291. (003380/
NC-231121)
• Vând casă Şendreni, p+m. 
0740587573. (003657/NC-232013)
• Vând casă str. Morilor. Tel. 0722503727. 
(007909/NC-233151)
• Casă str. Muzicii, toate utilităţile. Tel. 
0763067013. (004044/NC-233281)

• Casă Şendreni, cartierul cu vile, 
200 mp locuibili, 1000 mp teren, la 
roşu, 65000 E negociabil, variante. 
0752761382. (007928/NC-233301)
• Vând urgent casă Şendreni, centru. 
Tel. 0751170245. (004077/NC-233363)
• Vând casă în Tg. Bujor, Moscu sau 
schimb cu apartament Galaţi, preiau 
datoriile. Tel. 0744586884. (004079/
NC-233370)
• Casă de vânzare cu toate utilităţile 
sau variante. 0757363832. (004090/
NC-233390)
• Casă p+1 zona Metro sau apartament 
3 camere +diferenţă. 0743908040. 
(007974/NC-233397)
• Vilă Vânători, 70000 euro negociabil. 
Tel. 0740087567. (007977/NC-233411)
• Casă frumoasă Fileşti, variante. Tel. 
0758772722. (004123/NC-233530)
• Vând casă p+1, str. Domnească (Parc 
CFR), preţ negociabil. Tel. 0723300527. 
(004225/NC-233831)
• Vând casă Mazepa, ST-330mp, Sc-
150mp, d-12ml, CT, AC, 5camere. 
0740.273.879 (01/10/td03/NC-233860)

• Vând casă la cheie, 2mild. 
0740.273.879 (01/10/td03/NC-233861)
• Vând vilă p+1 Şendreni, cartierul 
nou, necesită amenajare interioară şi 
casă la cheie com. Şendreni, accept 
variante auto. 0745080626. (008140/
NC-233968)
• Casă în construcţie +teren 1000 
mp cu toate utilităţile în Tuluceşti. 
0763625653. (004259/NC-233979)
• CASĂ BĂLCESCU, TOATE UTILITĂŢILE, 
75.000 E, TELEFON: 0755979336. 
(02/10/cs/04/NC-233992)
• Vând casă str. Radu Negru, st =270 
mp, deschidere 25 m. Tel. 0744665578. 
(008171/NC-234028)
• Persoană fizică vând apartament 
în vilă şi 200 mp teren situat în zona 
Grădina Publică. Tel. 0743505480. 
(004280/NC-234032)
• Vând casă cu mansardă, 160 mp, 
Smârdan, 20000 E. Tel. 0751025800. 
(008183/NC-234065)

• Vând vilă zonă centrală D+P+E+M. 
Tel. 0766274847. (004010/NC-
233146)

• Vinde şi TU fără intermediari prin 
www.bursadelocuinte.ro (02/10/
cs/27/NC-234118)

• Schimb apartament 2 cam. îmbună-
tăţit +diferenţă cu apartament 3 cam. 
Tel. 0728050318. (008001/NC-233493)
• Schimb 2 apartamente 1 cameră 
confort 1, la cheie cu apartament 3-4 
camere. 0744840641. (02/10/pc/10/
NC-234102)

• Persoană serioasă închiriez apar-
tament, termen lung. 0740123014. 
(01/10/bc/25/NC-693)
• Caut să închiriez ap. o cameră, termen 
lung, ofer 100 euro. Tel. 0761928712. 
(008056/NC-233600)

• Caut sediu firmă, apartament 2-3 
cam. parter. Email paza_guardr@ya-
hoo.com. (0090392/NC-232035)AR
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PROGRAM  MICA  PUBLICITATE

 ZILNIC 800-1700

	 SÂMBĂTĂ	 800-1200

	 DUMINICĂ	 830-1230

Important!

Gars. Gara, parter  – 33.000 lei
Gars. Viaduct, 3/4 ‑ 55.000 lei
Gars. Tig II, 5/10, balcon, imbun  – 85.000 lei
Gars. Tig I, 4/12, balcon, imbun  – 90.000 lei
Gars. M40, 1/4 , 22m, T,F,G,UM  – 60.000 lei
Gars. Tig I, p/4, imbun  – 22.000 EUR
1 cam. M40, 3/4, 28m, gaze  – 75.000 lei
1 cam. M40, 1/4, 28m, gaze  – 78.000 lei
1 cam. Port,1/10, gaze, simpla  – 75.000 lei
1 cam. M38, N, 2/4, imbun  – 72.000 lei
1 cam. M17, L, 1/4, curata  – 80.000 lei
1 cam. M21, 1/4, la cheie  – 75.000 lei
2 dec. ICF, 3/4, imbun  – 41.000 EUR
2 dec. CENTRU, 4/4, T,F,G,UM  – 160.000 lei
2 dec. spital copii, 2/4, 2 balc  – 150.000 lei
2 dec. Nae Leonard. 3/4, 
2 balc, UM, CT,G,F  – 42.000 EUR
2 sdec. M17, p, 52m  – 125.000 lei
2 dec. Centru, et 2, bloc nou, la cheie  ‑58.000 euro
2 sdec. ICF, S, 2/4, 64m, imbun  – 47.000 EUR
2 dec. Piata Centrala, 5/7, 
64m, imbun  – 48.000 EUR neg.
2 sdec. Tig II, 3/4, 2 balc, imbun  – 150.000 lei
2 sdec. M40, 1/4, la cheie  – 100.000 lei

2 dec. M16, p/4, simplu  – 170.000 lei neg.
3 dec M39B, et 1, blc Y, T,
izol,G,F,UM, imb.  – 145.000 lei neg
3 dec. Sider, 2/4, T, UM,O,G,F, 2 bai  – 55.000 EUR
3 dec. Sider, 2/4, 2 bai  – 50.000 EUR
3 dec. Doja, 1 balc, 1 baie, cheie  – 190.000 neg.
3 dec. Maz I, B, ¼, imbun  – 58.000 EUR neg.
3 sdec. M17, B, p/4, curat, 1 baie  – 180.000 neg.
3 dec. M39A, ¼, 3 balc, T, 75m  – 180.000 neg.
4 sdec. M39A, T, UM, imbun  – 140.000 lei
TEREN, vanatori, D=16m, ST=600m, 
livada de pruni, fantana, la strada  – 20 EUR si 
variante.
TEREN, sta costi, d= 150x33, 
se vinde si lotizat  – 25 eur neg
TEREN Iricad, 5000 mp, D=35m, 
se vinde si loturi  – 28euro/mp
TEREN filesti, intravilan, ST=1000m, 
D=18m  – 10 EUR
Vila Metro, ST=320m, Sc=80m parter, 
80m etaj, living, 3 dorm, 2 bai, buc, 
tarasa la toata casa, toate utilitatile  – 72.000 EUR
TEREN Arcasilor, 1000mp, D=50/20  – 45 euro/mp neg.

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Terenuri

Vânzãri
Terenuri

Închirieri ‑ Oferte
Apartamente

Închirieri ‑ Oferte
Spaţii comerciale

• Închiriez apartament, 100 euro, plata 
lunar. 0752556879. (01/10/bc/25/NC-
151257)
• Apartamente  1 cameră lux, Faleză, 
regim hotelier. 0744793223. (003226/
NC-154734)
• Închiriez apartament. 0236471202, 
0745.602262, 0722.317309. (02/10/
cs/03/NC-227421)
• Închiriez apartamente mobilate/ne-
mobilate, toate zonele. 0746549162, 
0742634633. (02/10/bc/23/NC-227918)
• Închiriez garsonieră. Tel. 0751388780. 
(01/10/pc/03/NC-229732)
• Închiriez camere în regim hotelier. 
Tel. 0745361207. (0090237/NC-230510)
• 3 camere parter, Micro 20, mobilat, 
utilat complet. 0761633655. (003692/
NC-232130)

• Primesc în gazdă un băiat. Tel. 
0721348897. (003703/NC-232137)
• Închiriez ap. o cameră în regim hote-
lier. 0751876395. (003718/NC-232184)
• Apartament 2 camere Vega, Faleză, 
mobilat, utilat. 0723347357. (0090498/
NC-232842)
• Închiriez apartament ultracentral 2 
camere. Tel. 0744478418. (007889/NC-
233099)
• Închiriez apartament o cameră, 
Micro 20, et. 1, mobilat, utilat, 200 E/ 
lună şi 300 E, garanţie. Tel. 0740112751. 
(007898/NC-233138)
• 2 camere Mazepa, utilat, mobilat lux, 
preţul pieţei. 0744281824, 0749572306. 
(009067/NC-233334)
• Oferim cazare băieţi. Tel. 0749247774, 
0236410317. (008004/NC-233522)
• Închiriez 2 camere Micro 16, nemobi-
late, 500 lei. 0746474992. (02/10/bc/7/
NC-233650)
• Inchiriez apartament una came-
ră mobilată, Centru. 0721072763. 
(008079/NC-233797)

• Apartament 2 camere mobilat, utilat. 
0765244229. (008035/NC-233801)
• Faleză, mobilat, utilat lux, vedere 
Dunăre, 0754628112. (02/10/td/06/NC-
233869)
• Inchiriez apartament 2 camere de-
comandate renovat, mobilat şi utilat, 
Palatul Navigaţiei cu vedere la Dunare. 
Telefon 0236.412089. (02/10/cs/28/NC-
233881)
• Primesc fată în gazdă, liceu sau fa-
cultate. Tel. 0751500220. (008088/NC-
233918)
• O cameră Centru, regim hotelier. 
0732281821. (004223/NC-233967)
• Închiriez mansardă nemobilată, 
Complex Siret, 110 E. 0744652075. 
(008145/NC-233970)
• Închiriez apartament 2 camere 
Centru, 1/4, mobilat, utilat, garanţie 
1 lună. 0744626827. (004258/NC-
233977)
• Închiriez garsonieră Viaduct, plata 
anticipat. 0755163875. (004262/NC-
233980)

• APARTAMENT MOBILAT ŞI UTILAT, 
600 LEI, TELEFON: 0755979336. (02/10/
cs/04/NC-233994)
• Primesc în gazdă studente, Piaţa 
Centrală, f.foarte avantajos. Tel. 
0745264171. (004273/NC-234011)
• Garsonieră Ţiglina, nemobilată, 100 
euro. 0740347540. (02/10/bc/30/NC-
234050)
• 2 camere Micro 19, mobilat, 650 
lei. 0740347540. (02/10/bc/30/NC-
234051)
• 2 camere Vega, Faleză, mobilat, uti-
lat. 0723347357. (0090715/NC-234061)
• Închiriez apartament două came-
re nemobilat, Micro 40, preţ foarte 
avantajos. 0745032694. (004287/NC-
234062)
• Închiriez urgent 3 cam. nemobilate 
Doja, 450 lei. 0731137056. (008181/NC-
234071)
• Închiriez garsonieră ne/mobilată, 
Ţiglina I. 0757391302. (008186/NC-
234080)
• Garsonieră parter, Ţiglina 1, A2. 
0722612683. (02/10/bc/8/NC-234093)

• Apartament mobilat /nemobilat. 
0733012547. (02/10/bc/8/NC-234094)
• 2 camere Ţiglina 1, mobilat super, 
600 lei, 0748867345. (02/10/cs/05/NC-
234107)
• Închiriez apartament cu 1 cameră, 
Mazepa, mobilat şi utilat, exclus agen-
ţii. Tel. 0758069003. (02/10/bc/6/NC-
234109)
• 2 camere Ţiglina I, nemobilat, 150 
Euro. 0745/526231. (02/10/cs/06/NC-
234114)
• Ap. 3 camere, Ţiglina II, lângă Orange. 
0742671022, 0740518246. (004297/NC-
234125)

• Închiriez garsonieră. Tel. 
0728072591, 0740202274. 
(004205/NC‑233923)

• Închiriez spaţii depozitare şi biro-
uri 310 mp sau 620 mp, str. Traian. 
0744545113. (0090046/NC-229287)
• Închiriez spaţiu depozitare 170 mp, cu 
birouri, zona Aurel Vlaicu. 0744545113. 
(0090046/NC-229288)
• Închiriez spaţiu comercial Pţa Energiei 
(lângă BCR), 95 mp. 0744545113. 
(0090046/NC-229291)
• 15 mp str. Siderurgiştilor, cu utilităţi. 
0752056674. (003164/NC-230585)
• Închiriez spaţii depozitare şi biro-
uri, suprafeţe 50, 100, 200 mp în in-
cinta "Muncă şi Artă". 0745594763. 
(0090223/NC-230588)
• ###Închiriez### spaţiu comercial 
400 mp, zona Ada Marinescu, în faţă 
la spital. Tel. 0743305206. (0090453/
NC-231985)
• Închiriez spaţiu comercial, 255 mp, 
pretabil showroom auto, mobilă, de-
pozit, etc., în str. Dogăriei nr. 91. Relaţii 
la telefon: 0744517223. (01/10/cs/56/
NC-232650)
• 2 camere, parter, Ancora, cabinete, 
birouri, 1500 lei. 0745300011. (007758/
NC-232771)
• Închiriez spaţiu comercial, zona Piaţa 
Centrală, suparafaţa 45 mp, str. Traian. 
0745991283. (004014/NC-233143)
• Închiriez spălătorie auto, bdul George 
Coşbuc, lângă Renault, preţ 1500 E. 
Tel. 0751528119. (004035/NC-233266)
• Închiriez imobil 3 camere (birouri) pe 
str. Morilor. 0747348484. (004038/NC-
233270)
• Închiriez spaţiu comercial zona 
Aviaţie, 60 mp, parter, stradal. Tel. 
0746464503. (007950/NC-233305)
•  ÎNCHIRIEZ DEPOZITUL 
NECESAR ACTIVITĂŢII FIRMEI 
DUMNEAVOASTRĂ. SUNAŢI LA 
0731356167 SAU 0731356165. 
(02/10/cs/02/NC-233479)
• Închiriez spaţiu comercial vizavi 
Şcoala 43, str. Furnaliştilor, Micro 
20. Tel. 0236461340, 0744484511. 
(007940/NC-233563)
• Închiriez spaţiu comercial 35 mp. Tel. 
0751263838. (008041/NC-233573)
• Închiriez garaj cu subsol, 24 mp (4x6) 
integral din zidărie, izolat, racordat 
electric, zonă excepţională (zona 
Agenţia CFR la intersecţia str. Brăilei 
-Roşiori -Columb), 2,5 E /mp /lună neg. 
0722230003. (008054/NC-233601)
• Închiriez hală fosta Avicola B3, lân-
gă ASIL PAPERS 1.100 mp (1 E şi TVA 
mp). Tel. 0722244769. (0090628/NC-
233804)
• 1-2 camere, mobilate /nemobilate. 
0756514960, 0734607389. (008123/
NC-233820)
• Închiriez urgent disco -bar f. convena-
bil, Ţiglina I, demisol. Tel. 0722500087, 
0236310900. (008110/NC-233833)

• Închiriez ap. 3 cam. 
Mazepa, complet ame‑
najat, mobilat şi utilat 
(aer condiţionat, jacuzzi, 
centrală termică etc). Rel. 
tel. 0740112450. (vl/NC‑
229077)

• VILA, MAZEPA, Rezidenţă/ Birouri/ 
Clinică, 700 E, 0754628112. (02/10/
td/06/NC-233870)
• Închiriez garaj Mazepa, zona Ancora. 
Tel. 0722289152, 0743802756. (008148/
NC-233972)
• Închiriez /vând spaţiu comercial 
Micro 17. Tel. 0722530581. (004248/
NC-233975)
• Închiriez sau vând spaţiu comercial 
Ultimul Leu, lângă Vega Company. 
0741071077. (008174/NC-234038)
• Închiriez spaţiu comercial la parter. 
Tel. 0744674428. (004293/NC-234089)

• SC Firogal închiriază spaţii cu 
suprafeţe cuprinse între 100-
2000 mp pentru diferite activi‑
tăţi la preţuri negociabile, în‑
cepând de la 0,4 euro /mp. Tel. 
0722686203. (02/10/ext/13m/
NC‑233379)

• Societate comercială închiria‑
ză spaţii pentru birouri, foarte 
avantajos, poziţie centrală. Tel. 
0236411260. (02/10/ext/20m/
NC‑233909)

• Închiriez spaţiu comercial, 120 
mp, zona Spitalul Judeţean. Tel. 
0735519960. (003988/NC-233060)

• Loturi 500-1000 mp Vânători, utilităţi, 
variante, rate. 0725540630. (0090535/
NC-218573)
• Vând teren 7.000 mp, Vânători. 
Telefon: 0767870865. (01/10/cs/43/NC-
231254)
• Vând teren Odaia Manolache, 1000 
mp, la şosea. Tel. 0745621911. (07683/
NC-232467)
• ####Ofertă#### vând loturi 1000-
3000, 7500 mp, deschidere DN 25, 
Şendreni, cu utilităţi. Tel. 0752425460. 
(007705/NC-232541)
• Loturi de casă, zona vile Vânători, uti-
lităţi, 15 euro/mp. 0745.286616 (02/10/
mr/04/NC-232582)
• Vând teren 1000 mp, str. Arcaşilor, 
40 E /mp. 0744913084. (007719/NC-
232621)
• Schela, intravilan, 2000 mp, parce-
labil, central. 0723198211. (003969/
NC-233033)
• Vând 1000 mp, intravilan, sat Costi. 
Tel. 0722503727. (007909/NC-233152)
• Vând 800 mp zonă centrală, d =16 m. 
Tel. 0745137576. (003963/NC-233275)
• Vând 1000 mp teren proprietate 
Şendreni, cartier vile, 32000 E negoci-
abil. 0752761382. (007928/NC-233302)
• Intravilan Costi, de la 12 euro /mp. 
0744630376. (007947/NC-233307)
•  800 mp  teren +casă Poşta Veche. 
Tel. 0766414841. (007967/NC-233374)
• Vând 3 ha + vie Merlot, Suceveni, jud. 
Galaţi. Tel. 0765968381. (003992/NC-
233554)
• Teren 1000, 2000 mp, preţ avantajos. 
Tel. 0765968381. (003912/NC-233555)
• Vând teren intravilan Tuluceşti, 9000 
mp, deschidere la DN26 100 m, toate 
utilităţile. 0726146946. (008101/NC-
233744)
•  Superofertă la Lieşti  3 ha teren 
intravilan 1 E /mp, pretabil fermă. 
0749957168. (008094/NC-233779)
• Vând 1000 mp sat Costi, 17 E /mp. 
0742026966. (004232/NC-233916)
• Vând loturi case Şendreni cu utilităţi, 
7 E /mp. 0740802476. (008132/NC-
233928)
• Vând 1000 mp Arcaşilor, cu toate uti-
lităţile, 50 E /mp. 0740802476. (008132/
NC-233929)
• Vând loturi case sat Costi, cu utilităţi, 
15-20 E. 0740802476. (008132/NC-
233930)

• Vând teren DN26 cu utilităţi sau 
variante. 0731137056. (008181/NC-
234068)
• Proprietar vând loturi case în Şendreni 
cu utilităţi, 7 E /mp. 0747904093. 
(004290/NC-234075)
• Proprietar vând loturi case sat Costi, 
cu utilităţi, 15 -20 E /mp. 0747904093. 
(004290/NC-234076)
• Proprietar vând 1000 mp, str. 
Arcaşilor, cu toate utilităţile, 50 E /mp. 
0747904093. (004290/NC-234077)

 • Vând teren (toate utilităţile) 
pe str. Arcaşilor spre Traian, d= 
82,5 ml la stradă, s= 12525 mp. 
Terenul are alee acces cu l= 5,5 
m, din str. Traian. Se vinde par‑
celabil conf. schiţei, preţ 85 E/ 
mp neg. 

Tel. 0722686203. (02/10/gc/11/
NC‑232741)

• Vând 60 hectare, păşune, su-
frafaţă compactă, UCF, preţ 
2500E/hectar negociabil. 
Telefon 0734-858313 (199889/
NC-233775)

• Cumpăr teren arabil în localităţi-
le Cudalbi, Băleni, Rediu,Suhurlui. 
0752160710. (006793/NC-195023)
• Cumpăr teren arabil Pechea, Valea 
Mărului, Corni, Cudalbi. Ofer preţ ma-
xim. 0722384539. (006793/NC-213906)
• Vinde şi TU fără intermediari prin 
www.bursadelocuinte.ro (02/10/
cs/27/NC-234119)

• Cumpăr teren pe raza comu-
nelor Matca, Cudalbi, Costachi 
Negri, Pechea, Rediu, Suhurlui. 
Tel. 0753838561. (2/10/gc/12/
NC-233154)

• Cumpăr teren pe raza comu-
nelor Matca, Cudalbi, Costachi 
Negri, Pechea, Rediu, Suhurlui. 
Tel. 0753838561. (2/10/gc/12/NC-
233154)

• Vând societate comercială, cu pro-
fit (zona Piaţa Centrală), motiv -ple-
care din ţară. Telefon 0740313421, 
0740313422. (002909/NC-229509)
• Vindem (închiriem) 1407 mp în Zona 
Liberă: hală termoizolatoare -500 mp; 
trei construcţii cărămidă -250 mp; 
două curţi pietruite. Tel. 0723148381. 
(0090090/NC-229656)
• Vând pescărie în Piaţa Centrală. 
0748395218. (003348/NC-230998)
• Magazin +firmă. 0765338178. 
(004005/NC-233115)
• Vând spaţiu comercial str. Brăilei, 
Micro 18, 54 mp. Tel. 0744629997. 
(0090620/NC-233596)
• Spaţiu comercial cca 40 mp, fără 
agenţii. 0756514960, 0734607389. 
(008123/NC-233821)
• Vând spaţiu comercial. 0751324166. 
(008178/NC-234034)
• Vând magazin în depozit Galgros, 
preţ avantajos. Tel. 0747869604, 
0748767310. (0090541/NC‑233035)
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Societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate
care solicită publicarea unor anunţuri la rubricile:
-LICITAŢII -LICHIDĂRI -CONVOCĂRI (Adunări generale) 
-CITAŢII (Chemări în judecată) trebuie să prezinte la 
ghişeele de Mică Publicitate o adresă, în original, cu:
- Antetul firmei; Numărul de înregistrare; Datele de 
apariţie solicitate; Textul înaintat spre publicare; 
Semnătura autorizată; Ştampilă.

Important!

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

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Spaþii comerciale

• Vând spaţiu comercial în Aurel 
Vlaicu, 75 mp, cu îmbunătăţiri: 
TP, g,f,CT, AC, mobilat, utilat co-
afor, 75000 E neg., stradal. Tel. 
0749877377. (007988/NC-233420)

• Construcţie 2009, pretabilă orice 
zonă centrală compusă din D-P-
Et1, et2, M - 860 mp, SC- 860 mp. 
0740298184. (007820/NC-232946)

• Spaţiu  comercial  cu vad. 
0745.380.800. (02/10/cs/22/NC-
233110)

Cumpãrãri
Diverse

Vânzãri
Diverse

Vânzãri
Electronice

Mica
Publicitate

Mica Publicitate

• OFERTĂ: maşini de spălat -299, fri-
gidere -350, televizoare -199, video-
recorder -150, divx -120, maşini cusut 
-299, microunde -140, imprimante 
-120, aspiratoare -90, LCD 82 -1199, 
plasmă 107 -1999. Tel. 0745353977 
(02/10/mr/01/NC-232570)
• Dell 2,5 GHz, HDD 120 Gh, 3 Gb RAM 
+monitor 17", 750 lei, P4, HDD 40 Gb, 
complet, 380 lei. 0752574091. (004274/
NC-234016)

•  PEPINIERA LIEŞTI  vinde pomi 
fructiferi în ferestrele de iarnă. Tel. 
0236821796, 0745327444. (006666/
NC-230984)
• Importator făină Slovacia, vând 
făină calitate superioară tip 000. 
0236464080, 0722591035. (0090455/
NC-232418)
• Vând fazani. 0768664112. (003864/
NC-232624)
• Vând garaj Ţiglina I, PS-uri. Tel. 
0744903170. (007837/NC-232964)
• Vindem lemne de foc la preţ foar-
te mic! SC Nour Wood Chiscani, 
Brăila. Tel. 0748586568, 0239664002. 
(0090538/NC-232975)

 • Salon Ivalana închiriază /vinde rochii 
de mireasă, 

colecţia 2010 şi oferă 50% reducere 
la rochii de ocazie. Tel. 0726750013. 
(0090358/NC-231195)

• Vând, urgent, garaj, Micro 20. Tel. 
0747503581. (003965/NC-233014)
• Vând ponton. 0744188547. (007894/
NC-233091)
• Vând un cal negru +hamuri +trăsură. 
0744188547. (007894/NC-233092)

• Vând garaj Micro 19, lângă Şcoala 29. 
0745506564. (007964/NC-233356)
• Vând şi închiriez schele construcţii şi 
popi metalici. Tel. 0751760343. (02/10/
ext/09m/NC-233401)
• SC vând covrigi en-gross. 0724599833. 
(0090618/NC-233567)
• Vând grajd + anexe 700 mp + teren 
aferent 3700 mp. la Lieşti. 0749957168. 
(008094/NC-233777)
• Vând mobilă sufragerie. Tel. 
0749916645. (004839/NC-233912)
• Vând combină muzicală cu CD, du-
blu casetofon, radio 2 boxe (50 W), 
2 cauciucuri moto noi. 0743412215. 
(008149/NC-233971)
• Vând sau închiriez garaj cu acte (cu-
rent beci) în Micro 13B. 0756948641. 
(008152/NC-233974)
• Vând generator nou, 220 -380 /6 KW. 
Tel. 0788494082. (004251/NC-233976)
• Vând dormitor tineret +birou. 
0745533799. (008164/NC-234006)
• Vând garaj Siderurgiştilor Vest. 
0336424278, 0770523496. (004278/
NC-234029)
• Vând sămânţă sparcetă. Tel. 
0744692331. (008180/NC-234041)

• Vând şipcă de gard metalică 
sau panouri tablă zincată, cutată. 
0757391302. (008186/NC-234081)
• Mobilă second hand Germania, 
Piaţa Centrală, capăt tramvaie. Tel. 
0744572471. (004296/NC-234106)
• Vând garaj Ţiglina I şi ca-
vou Eternitatea. 0743696207, 
0765492122. (007965/NC-229578)

• Vând garaj Ţiglina I. Tel. 
0723237724, 0725019475. 
(007938/NC-233286)

• Consignaţie obiecte artă, Brăilei 142. 
Tel. 315033, 0740562770. (01/10/bc/22/
NC-97183)
• Cumpăr aur orice stare, orice canti-
tate. 0722747579. (007106/NC-230635)
• Cumpăr radiator răcire apă 
Stalowa-Wola L34. Tel. 0236/826536, 
0731.055.714 (02/10td05/NC-233864)
• Cumpăr aur orice stare, orice canti-
tate. 0746152391. (02/10/ext/26m/NC-
234060)
• Societate cumpără deşeu fier 
de la domiciliu. 0236310809, 
0744515479. (0090352/NC-231099)

• Cumpărăm aur 14 K -18 K. Relaţii la 
0236467019. (0090032/NC-228709)

• Societate comercială vin-
de cartofi dimensiune 40-
55, ambalaj sac 25 kg, preţ 
0,75 lei /kg. Tel. 0760145454. 
(008175/NC-234037)AR
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Atenţie! Pentru mare publicitate contactaţi DEPARTAMENTUL PUBLICITATE:
Galaţi, str. Domneascã nr. 68, tel: 0236 460719 e-mail: pub@viata-libera.ro, www.viata-libera.ro VREŢI SĂ VĂ FACEŢI RECLAMĂ? SUNAŢI LA Tel. 460 719, Fax 460 875

Mica Publicitate

‑ gars., Tig I, 5/10, 25 mp, UM,T,  78.000 LEI 
‑ gars., Tig II, 6/7, cu balcon mare,  85.000 LEI
‑ 1 cam, Mazepa I, 2/7, 1 baie, 1 balcon, simplu,  115.000 lei
‑ 1 cam, ICF, 2/4, 28 mp, simplu,  100.000 LEI
‑ 1 cam, SDV, 1/4, T, UM, modificat,  105.000 LEI
‑ 1 cam, M20, 9/11, bloc mixt, imbunatatit,  105.000 LEI
‑ 2 cam dec, Centru, 3/4, 2 balcoane, 
bloc nou, imbunatatit,  200.000 LEI
‑ 2 cam dec, PC, 2/4, simplu, curat,  46.000 EURO
‑ 2 cam dec, Mazepa I, p/4, 
superimbunatatit,  47.000 EURO
‑ 2 cam dec, Mazepa II, 3/4, 2 balcoane, 
modern, la cheie,  50.000 EURO
‑ 2 cam semidec, Tig II, 3/4, imbunatatit,  135.000 LEI
‑ 2 cam dec, M 14, 2/4, 2 balcoane,  42.500 EURO
‑ 2 cam dec, M 17, 7/8, 2 balcoane, bloc nou,  175.000 LEI
‑ 2 cam dec, M 18, 3/11, G, F, T, UM,  150.000 LEI
‑ 2 cam semidec, M 19, 2/4, langa Piata, simplu,  110.000 LEI
‑ 2 cam dec, M20, 3/4, G, F, T,  35.000 EURO
‑ 2 cam dec, M21, 4/10, conf.1, simplu,  150.000 LEI
‑ 2 cam dec, M21, 4/4, CT, G, F, P, T, UM,  150.000 LEI
‑ 2 cam dec, SDV, 2/4,G, F, T, UM,  175.000 LEI
‑ 2 cam dec, SDV, 4/4, G,F,T, AC, UM,  150.000 LEI
‑ 2 cam dec, ICF, 2/4, G, F, P, T, izolat pe exterior,  43.000 EURO

‑ 3 cam dec, PC, 3/4, 2 bai, 1 balcon, CT, 
AC, G, F, P, T, UM,  65.000 EURO
‑ 3 cam dec, Mazepa I, 4/4, simplu,  42.000 EURO
‑ 3 cam dec, Mazepa II, 3/4, 2 bai, 
1 balcon, G, F, T, UM,  60.000 EURO
‑ 3 cam dec, Tig I, 2/4, 2 bai, 1 balcon, 
G, F, T, UM,  250.000 LEI
‑ 3 cam semidec, Tig I, p/4, cu balcon,  150.000 LEI
‑ 3 cam dec, Tig II, 4/4, imbunatatit, 
1 baie, 2 balcoane,  45.000 EURO
‑ 3 cam dec, M 13, 2/4, 2 bai, 2 balcoane,  170.000 LEI
‑ 3 cam semidec, M 16, 2/4, imbunatatit,  175.000 LEI
‑ 3 cam semidec, M17, 3/4, conf. 1, simplu,  39.000 EURO
‑ 3 cam semidec, M 19, 3/4, imbunatatit,  136.000 LEI
‑ 3 cam dec, M 20, 2/10, 2 bai, 1 balcon,  180.000 LEI
‑ 3 cam dec, M 20, 4/4, 2 bai, 2 balcoane,  165.000 LEI
‑ 3 cam dec, M 21, 4/4, 2 bai, 1 balcon,  41.000 EURO
‑ 3 cam dec, SDV, 3/4, 2 bai, 2 balcoane, simplu,  200.000 LEI
‑ 3 cam dec, ICF, 4/5, 2 bai, 1 balcon,  185.000 LEI
‑ 3 cam dec, ICF, 3/4, 2 bai, 2 balcoane,  200.000 LEI
‑ 4 cam dec, M 20, 3/4, 2 bai, 2 balcoane, simplu,  220.000 LEI
‑ 4 cam dec, M 21, 6/8, 2 bai, 2 balcoane,  50.000 EURO
‑ 4 cam dec, ICF, 3/4, 2 bai, 1 balcon, simplu, 225.000 LEI

* Preturile prezentate sunt negociabile.

Oferte de
Serviciu

Cereri de
Serviciu

Vânzãri
Auto

• Vând autoutilitară Renault 
frig, Volkswagen Passat, Jeep 
Rexton 4x4. 0729032672. 
(007690/NC‑232488)

•  Vând Fiat Doblo, 
2006, stare foarte bună, 

6500 E nenegociabil. 

•  Vând Leganza 
1998, stare bună, 

3000 E neg.
Tel. 0724233394.

• Videochat angajează animatoare cu 
sau fără experienţă, salariu 500 -1500 
USD, program flexibil. 0747098523. 
(0090461/NC-5110)
•  Spălătorie auto  angajez perso-
nal cu experienţă. Tel. 0735310925. 
(0090238/NC-230524)
• Angajează-te! Şcoală organizează 
cursuri reflexoterapie /masaj, indife-
rent de vârstă. 0722196463. (0090351/
NC-231095)
• SC angajează operatoare PC, limba 
engleză /franceză, salariu fix plus co-
mision. 0747400316. (01/10/bc/2/NC-
232165)
• Magazin mixt angajează vânzătoare. 
Tel. 0744870057. (vl/NC-232867)
• Angajez cosmeticiană şi coafeză. Rog 
experienţă. 0726231967. (007818/NC-
232927)
• SC angajează vânzător cu experienţă 
în domeniul piese auto import. Relaţii 
la sediul firmei Corzah Service Bariera 
Traian 441, între orele 8,00-12,00. 
(0090543/NC-233128)
• Angajez şofer profesionist. Fax 
0236425511. (0090568/NC-233183)
• Salon închiriază 2 locuri pentru cos-
metică (cu aparatură) şi un loc pentru 
manichiură. Relaţii la 0733073586. 
(007915/NC-233185)
• Laborator angajează patiser cu ex-
perienţă, program flexibil, salariu mo-
tivant. Relaţii la 0733073586. (007915/
NC-233186)
• Căutăm colaboratori Avon. 
0743740791. (004028/NC-233221)
• Companie austriacă recrutează 
consilieri financiari. Relaţii la tel. 
0745365347, email: sorrtudor@yahoo.
com. (004047/NC-233264)
• Companie multinaţională angajează 
persoane cu bune abilităţi de comu-
nicare şi negociere pentru funcţia de 
agent vânzări. Venit fix +comision. 
Tel. 0722414256 sau CV la ek.aggl@
yahoo.com, 0722414256. (004061/NC-
233313)
• Companie elveţiană caută consul-
tanţi de vânzări pentru produse medi-
cale. Comision atractiv, condiţii de ca-
rieră în vânzări. Sunaţi /transmiteţi CV 
la 0745869678, mariociulei@yahoo.
com. (02/10/ext/131m/NC-233376)
• Doriţi o schimbare? Activitate inde-
pendentă, program flexibil, câştig pe 
măsură, oportunitatea unei cariere, 
materiale de lucru gratuite. Sunaţi la 
0749225931. monicachiriac14@gmail.
com. (02/10/ext/131m/NC-233377)
• Restaurant -pizzerie angajează ospă-
tăriţe cu experienţă. Tel. 0751922063. 
(004092/NC-233389)

• Societate comercială angajăm sudori 
calificaţi, posesori autorizaţie ISCIR 
valabilă 2010. Relaţii la 0729080716. 
(0090582/NC-233477)
• Angajez  cofetari  cu experienţă, 
salariu atractiv. 0747770255. (008017/
NC-233481)
• Angajez personal cu sau fără experi-
enţă pentru salon de masaj, relaxare, 
întreţinere şi erotic. Tel. 0740918224. 
(008033/NC-233504)
• SC DEN BREEJEN ROMÂNIA SRL 
CU SEDIUL ÎN INCINTA SN DAMEN 
ANGAJEAZĂ MUNCITORI CALIFICAŢI 
ÎN MESERIA DE VOPSITOR NAVAL 
ŞI SABLATOR. RELAŢII LA TEL. 
0236449808, 0236449020. (0090621/
NC-233595)
• Angajăm şofer cu experienţă trei-
patru ani. Tel. 0744785637. (008087/
NC-233748)
• Asociaţie de proprietari Micro 18 
angajează urgent prin concurs ad-
ministrator imobile cu experienţă, 
cu atestat. Pentru informaţii sunaţi la 
0724047104. (0090624/NC-233774)
• Angajăm inspector protecţia muncii, 
program 8 ore/zi. CV la email: offi-
ce@evaluaririscuri.ro. (0090632/NC-
233780)
• Angajez secretară, sediul fosta avi-
cola B3, loc. Vânători. Tel. 0722244769. 
(0090628/NC-233807)
• Vânzătoare cu experienţă raion în-
călţăminte. 0745315180. (004233/NC-
233811)
• Societate de echipamente navale 
angajează: inginer proiectant pen-
tru mecanisme navale cunoscător 
AUTOCAD, lăcătuş, strungar, sudor şi 
vopsitor industrial în domeniul naval 
şi zidar şamotor. Condiţii de angajare 
personal muncitor: diplomă sau ates-
tat de calificare şi vechime minim 2 
ani. Informaţii suplimentare la telefon 
0236448931, int. 141, sau la sediul so-
cietăţii din Galaţi, Calea Prutului nr. 12 
- serviciul Resurse Umane. (0090701/
NC-233823)
• Angajăm modelator covrigi. Tel. 
0236311905. (008091/NC-233890)
• SC Akka SRL angajează  paznic  in-
clusiv pensionari, str. Tecuci 168A. 
(0090627/NC-233891)
• Angajăm vânzătoare chioşc. Relaţii 
în str. Sf. Spiridon nr. 30, depozit 
Unic, stand nr. 27, Galaţi. (004196/NC-
233892)
• Restaurant Dune angajează bucă-
tari, ospătăriţe, pizzari. Relaţii la tel. 
0769611906 între orele 12,00 -16,00. 
(0090594/NC-233893)
• Firmă pază Bucureşti angajează 
agenţi cu atestat (cadre militare) 
pentru obiective Galaţi (3F +15B). Tel. 
0749912390, 0732122446. (008083/
NC-233894)
• Magazin de încălţăminte Ţiglina I 
angajează vânzătoare, experienţă 3 
ani, cu talent la vânzare, salariu 900 lei 
+bonusuri. Tel. 0727881104. (0090611/
NC-233896)
• Angajez personal pentru simigerie, 
cu experienţă modelat covrigi, sala-
riu negociabil în funcţie de profesio-
nalism. Tel. 0744249831, 0733610631. 
(004245/NC-233938)
• Angajăm  grafician /operator  echi-
pamente pentru copycenter. Cerinţe: 
experienţă pe post similar, cunoştinţe 
Corel, Adobe, abilităţi de lucru cu cli-
enţii. CV la mcmedia_93@yahoo.com. 
Tel. 0743182368. (0090705/NC-233951)
•  Reprezentant vânzări  în produc-
ţie publicitară. Cerinţe: abilităţi de 
comunicare şi negociere, simţ tehnic 
şi estetic, experienţă pe post similar, 
permis cat. B. CV la mcmedia_93@ya-
hoo.com. Tel. 0743182368. (0090705/
NC-233952)
• Angajez frizer, salariu fix +comision. 
0744898028. (008145/NC-233953)

• Angajez vânzătoare cu experien-
ţă magazin mixt. Tel. 0741959044. 
(004264/NC-233986)
• SC angajează 2 cosmeticiene cu 
experienţă. Relaţii tel. 0236326024. 
(0090637/NC-233998)
• SC Ecotech angajează tinichigii. 
Rel. tel. 0745624883. (0090636/NC-
233999)
• Fermă angajăm persoană sau familie 
pentru îngrijire animale, oferim caza-
re, masă şi salarizare, orele 8,30 -16,00. 
Tel. 0769175280. (004270/NC-234000)
• Angajez paznic fermă, priceput 
creştere animale, asigurăm transport, 
masă şi salariu 800 lei, orele 8,30 - 
16,00. Tel. 0769175280. (004270/NC-
234001)
• Restaurant angajează paznic noapte. 
Relaţii tel. 0746566366. (004261/NC-
234002)
• Recrutez, selectez, ofer cursuri gra-
tuite pentru consultanţă financiară. 
Relaţii la tel. 0746043554. (008161/NC-
234009)
• Angajez vânzătoare confecţii maga-
zin Micro 19, promoţia 1998-2009. Tel. 
0757771244. (004271/NC-234013)
• Angajez barmaniţă cu experienţă jo-
curi noroc. Tel. 0744618800. (008169/
NC-234017)
• Angajez vânzătoare chioşc de pâi-
ne, rog seriozitate. Tel. 0742431877. 
(0090713/NC-234018)
• Angajez frământător panificaţie 
cu experienţă, rog seriozitate. Tel. 
0742431877. (0090713/NC-234019)
• SC angajăm brutar -patiser cu ex-
perienţă. Relaţii la tel. 0733779770. 
(0090714/NC-234022)
• Super Bingo Metropolis anga-
jează agenţi stradali. Relaţii la tel. 
0758224034. (004277/NC-234023)
• Angajez vopsitor auto. Tel. 
0745250388. (008172/NC-234040)
• Societate comercială angajează 
muncitor necalificat, manipulant de-
pozit produse alimentare. Interviu 
zilnic, str. Traian nr. 437, Galaţi. (02/10/
bc/29/NC-234045)
• Angajăm şofer profesionist cu atestat 
pentru distribuţie produse alimentare. 
CV-uri la nr. fax 0236334101 sau email 
topmeatfood@yahoo.com. (02/10/
bc/29/NC-234046)
• Angajez dulgheri, fierari şi necalifi-
caţi. 0751492920. (004286/NC-234063)
• Restaurant angajăm ospătari cu ex-
perienţă. Tel. 0735152158. (008190/
NC-234087)
• SC angajează vânzătoare cu expe-
rienţă în hală legume -fructe acope-
rită salariu, 7 mil. Tel. 0763907535. 
(0090719/NC-234088)
• SC Superquatro Grup SRL angajează 
2 contabili. Cerinţe: studii superioare 
economice în domeniu; experienţă 
minim 3 ani; cunoştinţe foarte bune 
de contabilitate financiară şi de ges-
tiune, operare PC (avantaj operare 
Light 2000 -gestiune 3.0, Balpro). CV-
urile se transmit la fax 0336802567 
sau superquatrogrup@yahoo.com. 
(0090641/NC-234104)
• FIRMĂ DE PAZĂ ANGAJEAZĂ 
AGENŢI DE PAZĂ. SE OFERĂ 
SALARIU ATRACTIV. INFORMAŢII 
TEL. 0755911913. (01/10/ext/66m/
NC‑230978)
• Angajez vânzătoare fast -food, 
str. Brăilei 122 (vizavi de bănci). 
0745017458. (0090593/NC‑233808)
• Local Azzuro I.C.Frimu angajează 
barmaniţă -chelneriţă. 0744431568, 
0746114988. (004283/NC‑234044)

•  Call Center  angajează vorbi-
tori limba italiană, nivel mediu 
sau avansat, Brăila. Salariu 800 lei 
(transport gratuit, +bonuri masă 
+bonus din vânzări). CV piticas_
mariana@yahoo.com , 0740294052, 
veţi fi contactat ulterior. (0090592/
NC-228345)

• Cursuri detectivi particulari acre-
ditate cu recunoaştere naţională. 
Absolventul cursului va putea 
susţine examenul de atestare or-
ganizat de Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Galaţi. Detectivul par-
ticular câştigă, din cazuri, între 
50-200 euro/ zi. Durata cursului: 3 
luni. Taxa de şcolarizare 2000 lei. 
Pentru informaţii şi înscrieri tel. 
0741074338. (0090563/NC-233096)

• ELITEGYM angajează absol-
venţi sau studenţi kinetoterapie. 
CV însoţit de fotografie office@
elitegym.ro. Relaţii 0744269263. 
(008097/NC-233747)

• SC Tango SRC SRL angajează su-
dor (tăietor) autogen. Relaţii la tel.: 
0236/312061, 0336/401.373 sau la 
sediul societaţii din str. Stelei nr 44. 
(01/10/cs/26/NC-233882)

• Angajăm instructor culturism, 
aerobic, Tae -Boo. Tel. 0733001800. 
(0090626/NC-233895)

• SUPEROFERTĂ. ŞCOALA DE 
CURSURI DIN CONSTANŢA 
AUTORIZATĂ DE MINISTER 
ORGANIZEAZĂ CURSURI DE 
FORMARE PROFESIONALĂ 
COAFURĂ, FRIZERIE, 300 LEI, 
COSMETICĂ 400 LEI, MASAJ 400 LEI, 
MACHIAJ 350 LEI, MANICHIURĂ, 
PEDICHIURĂ 300 LEI, DIPLOME 
DE STAT AVIZATE MIN. MUNCII 
VALABILE INTERNAŢIONAL, PLATA 
ÎN RATE, PRACTICĂ ÎN SALONUL 
ŞCOLII, POSIBILITĂŢI ANGAJARE 
LA ABSOLVIRE. 0236462106 SAU 
0755714468, WWW.BELLA-MAR.
RO. (02/10/ext/83m/NC-234020)

• SUPEROFERTĂ. CURSURI DE 
CALIFICARE OSPĂTAR, BARMAN 350 
LEI, BUCĂTAR 350 LEI, CAMERISTĂ 
HOTEL 250 LEI, DIPLOME DE STAT 
VALABILE, CARNET DE MARINAR, 
VALABILE INTERNAŢIONAL, 
PRACTICĂ ÎN HOTEL -RESTAURANT 
DE 4 STELE, PLATA ÎN RATE. TEL. 
0755714468 SAU 0236462106. 
WWW.CALIFICARE-RECALIFICARE.
RO. (02/10/ext/23m/NC-234021)

• Angajez femeie de servici. 
Telefon: 0751053901. (02/10/cs/30/
NC-234129)

• Societa italiana ricerca urgen‑
temente personale per la sede 
di Galati. Le figure professio‑
nali richieste sono: impiegati 
per lavoro in ufficio. Inviare CV 
all´indirizzo mail segreteria‑
ipservices@gmail.com oppure 
al numero di fax 0251410002. 
Per informazioni 0762949085. 
(01/10/ext/67m/NC‑231067)

• Societate comercială anga‑
jează excavatorişti pentru ex‑
cavatoare Caterpillar. Relaţii la 
tel. 0745632121. (0090554/NC‑
232973)

• SC ANGHEL NG SRL-Şendreni 
angajează şofer profesionist, 
posesor atestat mărfuri generale 
cu experienţă pe AUTOTRACTOR 
MAN cu semiremorcă, bas‑
culantă. Se oferă salariu net 
1000lei şi contract de muncă. 
Relaţii la telefon: 0236/826.536, 
826.888. Interviul va avea loc 
la orele 11.00, la sediul firmei 
din Şendreni. (02/10/td/05/NC-
233863)

• Consilier juridic specializat pe 
###consultanţă de afaceri### caut 
colaborare. 0733713100. (008120/NC-
233948)
• Şofer B,C,D,E, atestate, card +ADR. 
0755955400. (004275/NC-234026)

• 100 E angajare. Angajez 
animatoare pt. videochat 
cu sau fără experienţă, 
salariu bilunar, carte de 
muncă. 0744293043. 
(003914/NC-232834)

• Ofertă! 300 USD bonus la 
angajare. Firmă videochat 
angajează modele, condiţii 
excelente şi procent progresiv 
50-70%, oferim vestimentaţie, 
accesorii, solar, make-up, fit-
ness, program flexibil, camere 
individuale, echipă profesio-
nistă. Nu ezita, contactează-
ne 0749637656. (004084/NC-
233366)

• Bonus 300 USD la angajare. 
Firmă videochat angajează 
modele minim 18 ani, salariu 
50‑70%. Oferim vestimenta‑
ţie, accesorii, solar, makeup, 
catering. Nu se lucrează 
în ture, locul de muncă vă 
aparţine, program flexibil. 
Aparatura şi licenţele sunt de 
ultimă generaţie. Discreţia şi 
profesionalismul este devi‑
za noastră. Tel. 0753019294. 
(0090601/NC‑233173)

• SC CONTACTOARE SA 
BUZĂU angajează: ingi‑
neri electrotehnist /elec‑
tric. Depunere CV fax 
0238710632, email: ru@
contactoare.ro. Postul 
este pentru Buzău. 
(008131/NC‑233889)

• Vând două Volkswagen Passat 2007, 
două BMW 320D 2006 -2007, Audi A6 
2005, BMW 525D 2006, Volkswagen 
Touran 2007, Volkswagen Passat 2005, 
Opel Astra 2003, variante. 0766538120, 
0742070902, 0766518339. (008153/NC-
230741)
• Volkswagen Passat 1,9 TDI 2005, 
navigaţie mare, jante, climatronic, 
înmatriculat, variante. 0766761481. 
(008154/NC-230742)
• Vând VW T4 3 locuri, caroserie 3 m, an 
1994, stare impecabilă. 0724290196. 
(0090492/NC-232615)
• Vând Opel Vectra C, an 2003, full, 
stare impecabilă, preţ neg., variante. 
0768120344. (0090492/NC-232616)
• Cesionez leasing Iveco 65C18, an 
2008, km 23.000. Tel. 0744903170. 
(007837/NC-232942)
• Vând VW Golf V, an 2008, 97.000 
km, unic proprietar. Tel. 0744903170. 
(007837/NC-232944)
• Vând Papuc, carosat, diesel. 
0745370382. (0090557/NC-233043)
• Vând Rover SI620, înmatriculat, full. 
0746282955. (007874/NC-233081)
• Vând Ford Sierra, înmatriculat, im-
pecabil, neg. 0757831034. (007874/
NC-233082)
• Opel Astra-H, alb, 2005, 5500 E. 
0756719694. (007887/NC-233101)
• Vând Fiat Ducato. Tel. 0722503727. 
(007907/NC-233150)
• Nissan Patrol, 2000, variante 4x4 mai 
noi, 10500 euro. 0741641192. (007961/
NC-233352)
• Societate comercială vinde cami-
oane marca Avia, preţuri criză. Tel. 
0722228829. (0090573/NC-233353)
• Ford Focus Tournier Break 2003, 1,8 
TDCI, 115 CP, full electric, AC, MP3 ori-
ginal, revizie abia făcută. 0722414256. 
(004060/NC-233474)
• Vând Dacia Pickup 5 locuri 1999. 
0743155177. (008006/NC-233547)
• Consumcoop Lieşti, jud. Galaţi, vinde 
Dacia 1307, 5 locuri, suprastructură, 
an 2002, benzină, 140000 km, tracţiu-
ne faţă, preţ 8400 lei, TVA inclus. Tel. 
0236821095, 0749751906. (0090598/
NC-233737)
• Opel Astra 2001, 1,6i, full, neg. 
0741262079. (008107/NC-233739)
• Vând Opel Corsa, 1,2, 2001, impe-
cabil. Tel. 0748486911. (004218/NC-
233753)
• Vând Dacia Solenza Scala, albas-
tră, preţ negociabil. Tel. 0767312773. 
(004179/NC-233759)
• Vând sau închiriez pompă beton fixă 
(200 m ţeavă) şi automacara (35 t, braţ 
24 + 6). Tel. 0722244769. (0090628/NC-
233805)
• Vând piese Opel Astra, 1,7 CDTI (maşi-
nă avariată). Tel. 0748387652. (004221/
NC-233903)
• Vând /închiriez semiremorcă două 
axe, 2 t, 3,5 metri. Relaţii 0721798522. 
(008136/NC-233954)
• Vând Opel Astra Sedan, ireproşabil. 
Tel. 0740757435. (008141/NC-233955)
• Vând SuperNova 2001, inspecţia 2011, 
negociabil. 0757505502. (008142/NC-
233956)
• Vând Ford Sierra Break, roşu, înma-
triculat. 0757831034. (008142/NC-
233957)
• Vând VW T4, cabină dublă, an fabri-
caţie 1991. Tel. 0747059440. (004254/
NC-233958)
• Vând Logan 2006, unic proprietar. 
Tel. 0740757435. (008141/NC-233988)
• Ford Mondeo, full de full, înmatri-
culat, impecabil, 2200 E. 0745208845. 
(008160/NC-233996)
• Mercedes C18, 1996, înmatricu-
lat, 4300 E, impecabil. 0741100609. 
(008165/NC-234004)
• Peugeot 206, 1999, full, neînmatri-
culat, 2450 E. 0741100609. (008165/
NC-234005)
• Opel Vectra 1994, ABS, servo, air-
bag, impecabil, înmatriculat, 2300 E. 
0745208845. (008160/NC-234010)
• Renault 21, diesel, stare bună, 3200 
lei. 0752574091. (004272/NC-234012)
• Vând Dacia Solenza Scala, un singur 
proprietar, albastru, aer condiţionat, 
preţ discutabil sau schimb cu gar-
sonieră +diferenţă. Tel. 0767312773. 
(008185/NC-234072)

• Vând Fiat Croma Full, din 1991, 
ITP 2011, 950 euro negociabil. Tel. 
0743517663. (004197/NC-233750)
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Decese
SERVICII FUNERARE

15 modele de sicrie
preţuri mici

transport urban - interurban,
îmbălsămări

Ţiglina II, str. Constructorilor 
vizavi Poliţia Judeţeană,

NON STOP.
Tel. 0724599840 (0066355)

•  SC VILLMAR SRL  
Servicii funerare  complete.  
Transport intern ‑ internaţi‑
onal. Autofunerare speciale. 
Foto ceramică alb-negru şi color.  
Preţuri avantajoase, str. Cezar 
nr. 23, Micro 39, vizavi benzinăria 
Petrom. 0236319390, 0722474704. 
(0075378/NC-187291)

• Asistentul principal Tofan 
Tănase, autorizat pentru 

ÎMBĂLSĂMĂRI, 
răspunde solicitărilor prin 
0236418264, 0744477943. 
(007808/NC-1898)

Astăzi, cu frunţile plecate, co‑
memorăm 4 ani de la dispari‑
ţia omului minunat care a fost 
un bun prieten, soţ şi tată

ing. MACARIE 
LAURENŢIU‑SILVIU

Îi aducem un pios omagiu 
şi‑i mulţumim că ne‑a îm‑
bogăţit sufletele şi viaţa.

Dumnezeu să‑l odihnească 
în pace.

Soţia Mariana, Radu şi Cristina 
şi mama soacră

(008197)

Comemorãri

 • Cu adâncă durere anunţăm tre‑
cerea la cele veşnice a scumpei 
noastre soţii, mame şi bunici 

OLGA ŢOCU. Îi vom păstra veşnic 
vie memoria. Înmormântarea va 
avea loc, astăzi, 9 februarie, la 
Cimitirul "Sfântul Lazăr", Ţiglina 
III, la ora 14,00. (008203/NC‑233939)

 • Surorile, fraţii şi nepoţii sun‑
tem alături de familia îndolia‑
tă la trecerea la cele veşnice a 
scumpei noastre surori 

OLGA ŢOCU. Dumnezeu să o 
aibă în paza Sa! (008203/NC‑233940)

Cumpãrãri
Auto

Meditaþii

Licitaþii

Citaţii
Propuneri de

Afaceri

Diverse
Prezicătoare

Vânzări
Utilaje agricole

• Cumpăr Dacii, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, avariate pentru dez-
membrat. 0744108878. (006429/NC-
61707)
• Cumpăr autoturism după 1993 orice tip, 
stare. 0745208845. (008160/NC-196491)
• Cumpăr autoturisme orice tip, stare 
2000-2009. 0722387376. (007251/NC-
224498)
• Cumpăr Dacia Logan, accidentate. Tel. 
0741310685. (002691/NC-228894)
• Cumpăr maşini străine defecte, acci-
dentate, fără acte, cu volan pe dreapta, 
pentru dezmembrat. Tel. 0745604097, 
0728656308. (002691/NC-228895)
• Cumpăr Dacia, urgent, 1995-2006. 
0742563740. (004249/NC-232854)
• Cumpăr autoturism, ofer 7 milioane. 
Tel. 0742090378. (008112/NC-233752)
• Cumpăr Dacia 1995 -2004, urgent. 
0757831034. (008142/NC-233947)

Au încetat din viaţă în 
ziua de 6-8.02.2010

1. Nistor Teodosie
2. Ilie Constantin
3. Simion Eleonora
4. Mogosescu Laurenţiu
5. Bostan Adina
6. Stan Ion
7. Păun Dumitru
8. Mierla Ion
9. Enache Voica
10. Neculau Marta
11. Păduraru Jenica
12. Andrei Gheorghe
13. Airinei Costina
14. Ciobanu Marghioala
15. Andreescu Victor
16. Voncilă Jan
17. Călin Sandu
18. Teodor Zamfir
19. Donciu Pamfil
20. Vlădulescu Dumitru
21. Mănciulea Niţă
22. Antohe Costache
23. Păcuraru Marin
24. Petrea Aurel

• Regretăm profund decesul fos-
tului coleg şi prieten  DUMITRU 
VLĂDULESCU  şi transmitem familiei 
sincere condoleanţe. Familiile Gavrilă 
şi Sava. (004256/NC-233945)
• Locatarii blocului C2, Mazepa 1 re-
gretă dispariţia într-un tragic accident 
a domnului DIHTERENCO DUMITRU. 
Dumnezeu să-l odihnească în lumea 
celor fără de păcat. (004260/NC-
233946)
• Suntem alături de colega noastră 
Vasiliu Doina la trecerea în nefiinţă a 
tatălui său VLĂDULESCU DUMITRU. 
Sincere condoleanţe. Colectivul am-
bulatoriu de specialitate CF Galaţi. 
(008166/NC-234003)
• Timpul s-a oprit în loc pentru priete-
na mea LUMINIŢA MIHALACHE. Nimic 
nu va mai fi la fel fără ea, dar ştim că în 
inimile noastre va fi prezentă mereu. 
Ea a plecat să se odihnească după o 
luptă crâncenă cu boala necruţătoare. 
Dumnezeu să o odihnească în pace. 
Fam. Cristea. (008168/NC-234014)
 • După o lungă şi grea suferinţă a înce-
tat din viaţă la numai 62 de ani  

CĂLIN SANDU. Trupul neînsufleţit va 
fi depus la Biserica Sf. Ana, Micro 19. 
Înmormântarea va avea loc la Cimitirul 
Eternitatea, la ora 12,00, miercuri, 10 
februarie. Sora, cumnatul şi nepoţii, 
fam. Agachi H. (004276/NC-234024)
• Sincere condoleanţe şi compasiune 
familiei Mihalache pentru pierderea 
soţiei şi mamei. Fam. Breaz Cornel. 
(008177/NC-234036)
• Aducem un ultim omagiu celui care 
a fost un om deosebit, un bun prieten 
şi coleg plt. adjutant (r) ANDREESCU 
VICTOR. Sincere condoleanţe familiei 
greu încercate. Dumnezeu să-l odih-
nească. Colectivul Asociaţiei Cadrelor 
Militare MI în Rezervă Galaţi. (008182/
NC-234066)
• Suntem alături de familia ec. 
Mihalache Ştefan în aceste momente 
de grea încercare când se desparte 
de cea care a fost soţie şi mamă, ing. 
LUMINIŢA MIHALACHE, fost inginer 
Viticol la CAP Cuca. Sincere condole-
anţe. Societatea Agricolă "Petru Rareş" 
Cuca şi membrii săi asociaţi. (0090711/
NC-234083)
• Suntem alături de familia Andreescu 
Vasile la pierderea tatălui ANDREESCU 
VICTOR. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. Fam. A. Petrache. (008194/NC-
234091)

• Cu durere şi regret anunţăm tre-
cerea în nefiinţă a celui care a fost 
PĂCURARU MIRCEA MARIN. Corpul 
neînsufleţit este depus la Capela 
Cimitirului Sf. Lazăr. Înmormântarea 
miercuri, 10.02.2010, ora 12,00. Familia. 
(009201/NC-234124)

• Plâng încetarea din viaţă a cus-
crului DUMITRU VLĂDULESCU. În 
aceste clipe grele sunt alături de fa-
milie. Dumnezeu să-l odihnească. 
Jeni Vasiliu. (008147/NC-233942)

• Regrete şi sincere condoleanţe 
familiei, acum când se despar-
te de cel care le-a fost soţ, tată şi 
bunic DUMITRU VLĂDULESCU. 
Dumnezeu să-l ierte. Fam. 
Parpaniţă. (008146/NC-233943)

  • A trecut în nefiinţă cel care a fost 
soţul, tatăl şi bunicul nostru 

DUMITRU VLĂDULESCU. Slujba 
de înmormântare va avea loc as-
tăzi, ora 12,00, la Capela "Înălţarea 
Domnului", Ţiglina II. Eternă amin-
tire. Familia. (004250/NC-233944)

• Colectivul Sindicatului Spital 
General CF Galaţi este alături de 
colega lor as. Vasiliu Doina în aces-
te momente grele pricinuite de 
decesul tatălui său VLĂDULESCU 
DUMITRU. Sincere condoleanţe. 
(008157/NC-233981)

• Colectivul frizerie -coafor Eva-Lux 
este alături de colega Păcuraru 
Petrica la greaua dispariţie a soţu-
lui. Condoleanţe familiei. (004265/
NC-233982)

• Suntem alături de dna Ivanovici 
Geta acum când se desparte de 
soţul ei. Regrete eterne. Colectivul 
Şcolii Nr. 33 Galaţi. (004267/NC-
233983)

• Te-ai dus şi tu dragul nostru veri-
şor COSTEL IVANOVICI, la numai 58 
de ani, pe drumul fără întoarcere 
alături de DĂNUŢ. Sincere condo-
leanţe. Ilenuţa şi Zamfirel. (004266/
NC-233984)

  • Colectivul SC Romvlay SRL anun-
ţă cu durere în suflet dispariţia co-
legei lor inginer 

MIHALACHE EUGENIA LUMINIŢA. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
(0090639/NC-234031)

• Cu deosebită compasiune şi cu 
capetele plecate suntem alături de 
colegul nostru Mihalache Ştefan, 
în aceste clipe grele cauzate de 
dispariţia nedrept de timpurie a 
soţiei  MIHALACHE LUMINIŢA. 
Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să 
aibă în pază sufletul sensibil, no-
bil şi blând, să aducă o mângâiere 
soţului şi să aline suferinţa copiilor 
la această ireparabilă pierdere. 
Colegii de birou. (008176/NC-
234035)

  • Când se stinge o lumânare o aprinzi 
din nou, când se stinge o viaţă o 
plângi mereu. Astăzi se împlinesc 40 
de zile de la trecerea în nefiinţă a celui 
care a fost 

TOTOLICI DĂNUŢ. Familia Macovei. 
(008143/NC-233962)
 • Pe 9 februarie, am fi vrut să-ţi spu-
nem "La mulţi ani", dragul nostru 

MANOLE PETRICĂ, dar ziua de 13 fe-
bruarie 2005, te-a luat în lumea celor 
drepţi fără voia ta. Ai luat cu tine zâm-
betul, speranţele şi bucuria de a trăi, 
iar pe cei dragi i-ai lăsat cu o mare 
durere pentru tot restul vieţii. Te vom 
plânge mereu. Familia. (004252/NC-
233963)
  • La data de 9 februarie se împlinesc 
7 ani de când scumpa şi iubita noastră 
mamă şi bunică 

MURARIU ADELA a plecat spre lumină, 
linişte şi pace. În fiecare clipă a anilor 
ce s-au scurs, ne-am gândit la ea, am 
simţit-o la fel de bună, iubitoare şi 
ocrotitoare. Gingăşia, omenia şi sen-
sibilitatea ei o purtăm mereu în gând. 
Fiul Mihai, nora Coca şi nepoata Irina 
te vor iubi mereu, iar dorul de tine n-o 
să ne părăsească niciodată. Dumnezeu 
să-i odihnească nobilul suflet în lumea 
celor drepţi. (008155/NC-233989)
  • Acum, la împlinirea unui an de la de-
cesul bunului nostru ginere 

VASILE HOGAŞ, cuvintele nu mai pot 
exprima durerea şi golul lăsat în su-
fletele noastre. Dumnezeu să te ierte. 
Fam. Constantin Costică. (004263/NC-
233990)
• Frumoasă dar scurtă a fost priete-
nia cu ŞTEFAN care a plecat nedrept 
dintre noi, lăsând lacrimi şi durere. 
Dumnezeu să-l odihnească. Fam. 
Neagu. (008188/NC-234084)
 • Au trecut 19 ani de dor şi durere, 
de când 

MIHAI GH. CRISTACHI, fost deţinut 
politic, a plecat pe drumul fără în‑
toarcere. Dumnezeu să-l ierte şi să-i 
dea odihna binemeritată. Cu jale, îl 
plâng copiii Maria, Fănel, Tonica. 
(vl/NC‑233960)

• Purtăm în suflet aceeaşi tristeţe 
pe care timpul nu o poate şterge, 
astăzi, la doi ani de la decesul dra-
gului nostru tată şi bunic  IACOMI 
GEORGICĂ, mulţumindu-i pen-
tru grija şi dragostea cu care ne-a 
înconjurat. Dumnezeu să-l odih-
nească. (004198/NC-233959)

 • Un an de când fratele, cumnatul 
şi unchiul nostru drag, 

VASILE HOGAŞ ne-a lăsat singuri 
pe cărarea vieţii. Conduita sa 
exemplară şi sufletul lui minunat 
ne vor alina durerea şi ne vor lu-
mina calea. Dumnezeu să-l aibă în 
pază. (008134/NC-233961)

 • Astăzi se împlineşte un an de 
când tu, dragul nostru 

VASILE HOGAŞ nu mai eşti prin-
tre noi. Încă te căutăm cu privirea 
printre trecători, încă tresărim la 
auzul paşilor pe scări. Credem că 
ne auzi plânsul neplâns şi durerea 
nestrigată. Dumnezeu să te ierte 
şi sufletul tău să-şi găsească liniş-
tea veşnică. Vei rămâne mereu 
o parte din sufletul nostru. Tita, 
Alina, Cristina, Bogdan. (004263/
NC-233993)

• Colegii din Transelectrica şi Smart 
aduc un pios omagiu şi regrete 
eterne fostului coleg ing. VASILE 
HOGAŞ, şef CE Galaţi, la împlinirea 
unui an de la trecerea în nefiinţă. 
Dumnezeu să-l ierte. (004279/NC-
234025)

  • Pioasă aducere aminte la un an 
de la trecerea în nefiinţă a celui 
care a fost "şeful nostru" 

HOGAŞ VASILE, un om deosebit, 
care ne-a fost mai mult decât şef, 
un om a cărui dispariţie o vom 
resimţi mult timp de acum înain-
te. O amintire frumoasă pentru 
colegi şi o mare durere pentru fa-
milie. Formaţia LEA şi Auto de la 
Transelectrica CE Galaţi. (008187/
NC-234078)

• Cu durere în suflet anunţăm 
trecerea în nefiinţă a scumpei 
noastre soţii, mame şi bunici 

PORUMB TANASIA 
(PASICA). 

Multe lacrimi din partea fa-
miliei pentru sufletul ei bun. 
Corpul neînsufleţit este depus 
la Biserica Mavramol, Centru. 
(004284/NC-234073)

• Astăzi ar fi fost ziua ta de 
naştere
 

DUMITRU ANDRONACHE, 

iar o soartă nedreaptă te-a 
rupt de lângă noi, lăsând un 
gol imens şi o rană în suflet. 
Niculina şi Marian. (004285/
NC-234049)

Mica Publicitate

• Tractor U650, nou. 0740435629. 
(007708/NC-232558)
 • De vânzare buldoexcavator, an 2007, 
braţ telescopic, preţ 30.000 euro neg. 

Tel. 0765406004. (003989/NC-233059)
• Coloană irigat completă. 0749957168. 
(VL/NC-233762)
• Tractor Masei Ferguson 100 CP, Fiat 
58 CP, 45 CP, balotiere, coase, greble. 
0749957168. (VLG/NC-233764)
• Vând presă balotat păioase pe sâr-
mă românească. Tel. 0758309345. 
(008081/NC-233900)

 • Ghicitoarea Maria 

dezleagă cununii, blesteme, impo-
tenţa, aduce persoana iubită, prezice 
viitorul etc. Tel. 0748774926. (008116/
NC-233788)
• Rezolv orice problemă, seriozitate 
maximă, magie neagră. 0236475525. 
(008167/NC-234015)

• Acordăm credite nevoi personale 
fără garanţie, maxim 50000 euro şi 
credite imobiliare, maxim 500000 
euro inclusiv refinanţări. 0722611504, 
0749858349. (002538/NC-228686)
• Vând brutărie complet utilată. Tel. 
0741323020. (007787/NC-232860)
• Preiau firmă cu datorii mari. 
0749725069. (004070/NC-233341)
• Vând afacere fornetti, supervad. 
Relaţii la 0745748861. (004075/NC-
233354)
• Vând linie pentru fabricarea feres-
trelor din PVC şi Al cât şi pentru fa-
bricarea geamului termopan (maşină 
spălat sticlă şi butilat), showroom. Tel. 
0744629997. (0090620/NC-233619)
• Preiau /cumpăr societate cu activi-
tate minim din 2007. Tel. 0758391123. 
(004217/NC-233837)
• Ofer împrumuturi avantajoase cu 
garanţii. Tel. 0749410491. (008173/NC-
234039)

• Startonight România caută soci-
etate comercială pentru extinde-
rea reţelei de distribuţie în jude-
ţul Galaţi. Detalii tel. 0724996129, 
e-mail: galati@startonight.ro, web 
www.startonight.ro. (0090523/NC-
232683)

• In temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modi-
ficarile si completarile ulterioare, se face 
cunoscut ca se vinde la licitatia publica, 
ce va avea loc la sediul D.G.F.P. Galati, 
camera 308, in data de 19.02.2010, ora 
12.00 urmatoarele bunuri imobile, pro-
prietatea debitorului S.C. NICOREX SRL 
cu domiciliul fiscal in localitatea Galati, 
b-dul Dunarea, nr.28, bl.B4, ap.59, ju-
detul Galati, cod identificare fiscala 
4039640. SESIUNEA a II-a LICITATIA III. 
Denumirea bunului imobil, Teren arabil 
extravilan (actual intravilan) in suprafata 
de 8.500mp, situat in localitatea Braila, 
jud. Braila, inscris in CF nr.22811/N a lo-
calitatii Braila, nr. cadastral 9698 (tarlaua 
26,4/4), Pretul de pornire a licitatiei-lei 
( exclusivTVA), 233.750; Teren intravilan 
in suprafata de 2.915 mp, situat in lo-
calitatea Braila, jud. Braila, inscris in CF 
nr.39748/N a localitatii Braila, nr. cadas-
tral 17075 (tarlaua 34,parcela263/6-lot 
6), 67.050, Total, 300.800. Bunul imobil 
de la pozitia 1) este grevat de urmatoa-
rele sarcini: somatie imobiliara de B.E.J. 
Postelnicu Stefan; somatie imobiliara 
de B.E.J. Postelnicu Stefan in favoarea 
lui Craciun Ana Maria si Fasole Valeriu. 
Invitam pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri sa instiinteze des-
pre aceasta organul de executare, inain-
te de data stabilita pentru vanzare. Cei 
interesati pentru cumpararea bunurilor 
sunt invitati sa se prezinte pana cel tarziu 
in data de 18.02.2010, la sediul D.G.F.P. 
Galati - Registratura, din str. Brailei, nr. 
33, cu urmatoarele documente: - ofer-
ta de cumparare - pentru persoanele 
fizice, copie dupa actul de identitate; 
pentru persoanele fizice straine, copie 
dupa pasaport - pentru persoanele ju-
ridice române, copie dupa Certificatul 
unic de inregistrare si imputernicirea 
persoanei care il reprezinta pe ofertant 
- pentru persoanele juridice straine, ac-
tul de inmatriculare tradus in limba ro-
mâna si imputernicirea persoanei care 
il reprezinta pe ofertant; atat pentru 
persoanele fizice cat si pentru persoa-
nele juridice dovada emisa de creditorii 
fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, 
atat pentru persoanele fizice cat si pen-
tru persoanele juridice, dovada achitarii 
taxei de participare in procent de 10% 
din contravaloarea bunurilor, in contul 
RO29TREZ3065067XXX009233 deschis 
la Trezoreria Municipiului Galati Cod 
Fiscal 21696291. Impotriva prezentului 
inscris , cel interesat poate introduce 
contestatie la instanta judecatoreasca 
competenta , in termen de 15 zile de la 
comunicare sau de la luarea la cunostin-
ta, in conformitate cu prevederile art. 
172 - 173 din O.G. nr. 92 / 2003 republi-
cata cu modificarile si completarile ul-
terioare. Potrivit dispozitiilor art. 9, alin. 
(2) din O.G. nr. 92 / 2003, privind Codul 
de procedura fiscala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
cand urmeaza sa se ia masuri de execu-
tare silita, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Relatii suplimentare 
la D.G.F.P. Galati, etaj 3, cam. 308, sau 
la telefon 491010 interior 2104. (02/10/
ext/25m/NC-234059)

• Se citează numitul CAMBUR FLORIN, 
cu domiciliul în Galaţi, Str. Feroviarilor, 
NR 4, BL A4, apt 57, în calitate de PÂRÂT, 
la Judecătoria Galaţi, str.Brăilei, NR. 
153, judeţul Galaţi, în dosarul civil 
NR 14417/223/2008, având ca obiect 
PRETENŢII, pentru termenul din data de 
14.04.2010, ora 08.30, Sala 5, RECLAMANTĂ 
fiind SC ''SORPION AUTO''SRL, cu sediul 
în Galaţi, str.Brăilei, nr 269. Prezenţa este 
obligatorie. (02/10/cs/29/NC-234127)
• SE CITEAZĂ numitul ISTRATE -IOAN-
GABRIEL, cu domiciliul în GALAŢI, Str. 
Tecuci nr. 110, jud.Galaţi, în calitate de 
CHEMAT ÎN GARANŢIE, la Judecătoria 
Galaţi, str. Brăilei Nr. 153, judeţul Galaţi, în 
dosarul civil NR: 14417/233.2008, şi PÂRÂT, 
numitul CAMBUR FLORIN, din Galaţi, având 
ca obiect PRETENŢII, PENTRU TERMENUL 
DIN DATA DE 14.04.2010, ora 08.30, Sala 5, 
RECLAMANTA fiind SC''SCORPION AUTO'' 
SRL, cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr. 269. 
Prezenţa este obligatorie. (02/10/cs/29/
NC-234128)

• Meditaţii germană cu interpret 
UE, traduceri pretenţioase. Tel. 
0744872630. (003937/NC-232909)
• Meditez individual la orgă electroni-
că. 0746254831. (003922/NC-232997)
• Meditez pian şi teoria muzicii. Tel. 
0742076251. (007912/NC-233192)

 • În loc de “La mulţi ani” doar flori 
şi lacrimi la tristul şi îngheţatul 
mormânt pentru tine, 

MITICĂ ANDRONACHE. Geta şi 
Fănel. (004285/NC-234047)

 • Sincere regrete şi condoleanţe 
familiei Mihalache greu încer‑
cată de dispariţia prematură a 
celei care a fost 

MIHALACHE EUGENIA 
LUMINIŢA. 

Familia Bostan. 
(004292/NC‑234090)

• Colectivul CRR Nr. 1 Galaţi este 
alături de colega Ana Ioachim la 
brusca şi nedreapta trecere în nefi-
inţă a mamei sale. Dumnezeu să-ţi 
dea putere să mergi mai departe 
şi să-i aşeze sufletul curat alături 
de îngeri. Dumnezeu să o ierte. 
(004282/NC-234042)

  • Cu durere în suflet soţul şi copiii 
anunţă decesul prematur al soţiei 
şi mamei ing. 

MIHALACHE LUMINIŢA, 56 ani. 
Defuncta este depusă la Capela 
Sf. Lazăr. Înmormântarea va avea 
loc miercuri, 10.02.2010, ora 12,00, 
la Cimitirul Sf. Lazăr. Nu te vom 
uita niciodată LUMY. (004281/NC-
234043)

• Un suflet bun s-a ridicat la cer, 
cumătra noastră dragă, ing. 
LUMINIŢA MIHALACHE. Viaţa ta 
plină de planuri a fost prea scurtă, 
o boală nemiloasă curmându-ţi-o 
timpuriu. Cu tristeţe în suflet re-
gretăm dispariţia ta fulgerătoare 
şi suntem cu toată fiinţa alături de 
familia greu încercată. Dumnezeu 
să te odihnească. Fam. Negrea. 
(008189/NC-234082)

 • Cu inimile zdrobite de durere 
anunţăm încetarea fulgerătoare 
din viaţă a deosebitului nostru soţ, 
tată şi bunic 

PETREA AUREL. Trupul neînsufle-
ţit este depus la Capela Bisericii 
Sf. Ilie, iar înmormântarea va avea 
loc miercuri, 10.02.2010, ora 12,00, 
Cimitirul Sf. Lazăr. Soţia, copiii şi 
nepoţii. (004291/NC-234085)

 • Ai plecat într-o lume mai bună şi 
fără durere, scumpul nostru frate 

PETREA AUREL. Dumnezeu să te 
aibă în paza Sa. Fraţii şi surorile. 
(004291/NC-234086)

• După o grea suferinţă anunţăm 
încetarea din viaţă a soţului, tatălui 
şi bunicului  CAŢICOPOL PETRU. 
Corpul neînsufleţit este depus 
la Capela Cimitirului Eternitatea. 
Înmormântarea va avea loc pe 
10 februarie 2010, ora 12,00. 
Dumnezeu să-l ierte. (008199/NC-
234123)

• După o grea suferinţă a în‑
cetat o inimă de mamă, însă 
iubirea pentru copiii ei rămâ‑
ne şi trece dincolo de moarte 
ŢOCU OLGA. Suntem alături 
de familia îndurerată, pr. Ţocu 
Marian în aceste clipe grele. 
Dumnezeu să o odihnească în 
pace. Pr. Toma Constantin îm‑
preună cu enoriaşii Bisericii Sf. 
Martiri Brâncoveni. (004268/NC-
233985)

• Colectivul SC Martens SA Galaţi 
este alături de Mihalache Ştefan 
în aceste clipe de grea încercare 
şi durere pricinuite de pierde‑
rea soţiei. Sincere condoleanţe 
familiei. Dumnezeu să-i dea 
odihna veşnică. (02/10/mr/2/NC-
234048)

• O iarnă grea s-a lăsat pe lume şi 
peste sufletele noastre odată cu 
pierderea iubitei mame şi bunici, 
CIOBANU MARGHIOALA, care 
ne-a părăsit la venerabila vârstă 
de 95 de ani. A crescut şi a mân‑
gâiat 10 copii, 26 nepoţi şi 30 de 
strănepoţi. Ne-a înveselit şi ne-a 
încântat cu cântecele şi glumele 
ei. Îi sărutăm cu respect mâinile 
muncite şi o vom pomeni în veci. 
Copiii, nepoţii şi strănepoţii din 
familiile Geta şi Ghiţă Ciobanu, 
Alina şi Cătălin Ciobanu, Elena 
şi Valentin Atodiresei, Valerica 
şi Paul Celmare. Dumnezeu 
să o odihnească. (008184/NC-
234030)

• Pentru cel care timp de 25 de ani 
m-a înconjurat cu dragostea şi bu-
nătatea lui, dragul meu soţ 

DĂNUŢ TOTOLICI,

 la 40 de zile de la despărţire, în-
treaga mea recunoştinţă pentru 
amintirile frumoase pe care mi le-a 
lăsat. Timpul nu va putea şterge 
niciodată durerea despărţirii, prea 
devreme şi prea brutal, iar aminti-
rea lui va dăinui veşnic în sufletul 
meu. Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Mulţumiri celor care în 
această zi îşi vor aminti de chipul 
zâmbitor şi sufletul lui bun şi celor 
care au fost şi sunt alături de mine 
în aceste momente triste. Soţia 
Gabriela. (008018/NC-233995)
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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 9 februarie

FilmelaTV
9 februarie

ProgramTV
9 februarie

TVR 1 TVR 2

HBO

PRO TV

Acasã TVAntena 1 Prima TV

Glume Glume

Vasile Ghica

ProCinema TVR Cultural

Cernavodă 276 cm + 32 cm
Hârşova 328 cm + 18 cm
Brăila   355 cm + 24 cm

GALAŢI  345 cm + 25 cm
Isaccea  270 cm + 20 cm
Tulcea  223 cm + 16 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 8 februarie 2010

Viaþa Horoscop

LocalTV
9 februarie

Express TV Galaţi ‑ Brăila
canal propriu

Mega TV Galaţi ‑ Brăila
canal propriu

ReŢeTA zilei

9 februarie

Virgil Guruianu

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

Carnet cultural

1768 - Se naşte RADU 
TEMPEA (m. 1824), protopop, 
fost director al tuturor şcoli‑
lor româneşti din Transilvania, 
autor al unei “Gramatici româ‑
neşti” (1797).

1773 ‑ Se naşte WILLIAM 
HENRY HARRISON (m.1841), 
om politic, al nouălea preşe‑
dinte al SUA.

1802 - Se naşte EMANOIL 
GOJDU (m. 1870), avocat, om 
politic. A reprezentat intere‑
sele comunităţii româneşti din 
Transilvania şi Ungaria.

1847 ‑ Până la această dată 
a funcţionat, la Iaşi, Academia 
Mihăileană, prima instituţie 
de învăţământ superior din 
Moldova (înfiinţată la 16 iunie 
1835). Printre profesori: Eftimie 
Murgu, I. Ionescu de la Brad, E. 
Ghica, M. Kogălniceanu.

1850 - Se naşte VASILE 
PĂUN (m. 1908), poet, teoreti‑
cian, critic literar.

1881 - Încetează din viaţă 
F.M. DOSTOIEVSKI (n. 1821), 
scriitor rus.

1895 - Americanul William 
G. Morgan inventează voleiul.

1900 - Ia fiinţă, în Anglia, 
competiţia sportivă de tenis 
masculin “Cupa Davis”.

1904 - Flota japoneză ata‑
că pe neaşteptate fortăreaţa 
rusă Port‑Arthur. Începe răz‑
boiul ruso‑japonez (încheiat 
prin Tratatul de Pace de la 
Portsmouth, în anul 1905).

1908 - Se naşte CICERONE 
THEODORESCU (m. 1974), 
poet.

1910 ‑ Se naşte,  la Galaţi, 
ROBERT HELMAN (m. 1990), 
pictor, gravor, artist decorator. 
Din 1927 stabilit în Franţa. 

1917 - Se naşte OLEG 
DANOVSKI (m. 1996), coregraf, 
balerin rus. A pus bazele pri‑
mei companii independente 
de balet.

1924 ‑ Se naşte TEODOR 
BALŞ (m. 1983), poet, tradu‑
cător.

1932 ‑ Se naşte RUSALIN 
MUREŞAN (m. 2001), poet, au‑
tor de literatură pentru copii.

1934 - S‑a semnat, la Ankara, 
Pactul Înţelegerii Balcanice, de 
către reprezentanţii Greciei, 
Turciei şi României. Din partea 
României, Pactul a fost semnat 
de Nicolae Titulescu.

1941 - Se naşte CĂTĂLIN 
ZAMFIR, sociolog, membru 
corespondent al Academiei 
Române.

1943 ‑ Se naşte JOE PERCI, 
actor, cântăreţ american, lau‑
reat cu Premiul Oscar.  

1945 ‑ Se naşte MIA 
FARROW, actriţă americană.

1949 ‑ Încetează din via‑
ţă OCTAVIAN ŞULUŢIU (n. 
1909), prozator, critic literar, 
laureat cu Premiul Societăţii 
Scriitorilor Români. 

1960 ‑ Se naşte, la Galaţi, 
AUREL VIRGIL PANAITE, 
sculptor, pedagog.

1969 ‑ Primul zbor de în‑
cercare al avionului Boeing 
747, de fabricaţie americană.

1971 - Încetează din via‑
ţă MIMI NESTORESCU (n. 
1893), soprană, prim‑solistă a 
Operelor din Cluj şi Bucureşti.

1974 ‑ Inaugurarea noului 
spital de la Piatra Neamţ cu o 
capacitate de 820 de paturi.

1977 - Încetează din viaţă 
EMIL SERGHE (n. 1895), poet, 
ziarist, traducător.

1990 ‑ Se constituie 
Consiliul Provizoriu de Uniune 
Naţională (CPUN) ca organ le‑
gislativ, ce va funcţiona până 
la alegerile din 20 mai, acelaşi 
an , compus din 105 reprezen‑
tanţi ai partidelor şi forma‑
ţiunilor politice nou create, 
urmând ca partidele ce se vor 
constitui ulterior să participe 
ca observatori. 

1991 - Încetează din via‑
ţă FLORIN MUGUR (n. 1934), 
poet, prozator, eseist, autor de 
literatură pentru copii, laureat 
cu Premiul Uniunii Scriitorilor 
(1973; 1977), cu Marele Premiu 
la Festivalul Internaţional de 
Poezie de la Sarajevo (1968).

1992 ‑ Au loc în România 
primele alegeri libere pentru 
administraţia publică locală.

1994 [ Încetează din via‑
ţă GHERASIM LUCA (n. 1913), 
poet, prozator.

[ Încetează din viaţă 
HOWARD MARTIN TEMIN (n. 
1934), oncolog american, lau‑
reat cu Premiul Nobel pentru 
Fiziologie – Medicină (1975).

Ghiveci la cuptor
Ingrediente: o vânătă, 1 conopidă mică, 1‑2 dovlecei, 1‑2 ardei 

gras, 1 ceapă,  1/2 varză albă, 2,3 roşii, 1 pahar mazăre, 1 morcov, 100 
g pastă de roşii, sare, piper, usturoi

Legumele se taie în felii subţiri sau cuburi potrivite, le  înăbuşim  
în puţin ulei de măsline, apoi le punem într‑o tavă de copt. Se toarnă 
2‑3 linguri de ulei, puţină apă, se îmbracă în pastă de roşii, se adaugă 
condimente şi se acoperă cu o folie de aluminiu. Se dă la cuptor pen‑
tru o oră. După 40 minute se scoate folia ca să se rumenească.

S.G.   

[
Un beţiv cade, se ridică, se 

prăbuşeşte iar.
‑ Păi, hâc, dacă ştiam că… 

o să cad iar, nu mă mai ridi‑
cam. Logic?

În atenţia agenţilor econo‑
mici:

[ Pentru a veni în sprijinul 
agenţilor economici care depun 
declaraţiile lunare privind contri‑
buţia 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 li‑
mitată ca volum de transmisie şi 

recepţionare şi poate fi o cauză 
majoră a întârzierii lucrării care, 
conform legii, are termen‑ limită 
data de 25 a fiecărei luni.

[ Vă rugăm, de asemenea, 
să aveţi în vedere că, din moti‑
ve legale, declaraţiile trebuie  
depuse în format electronic pe 
adresa de e‑mail sau depuse 
personal, cu dischetă, pentru a 
face posibilă verificarea corecti‑
tudinii introducerii datelor.

[ A fost modificată codifica‑
rea CAEN a agenţilor economici 
şi trebuie ca fiecare entitate juri‑
dică să‑şi actualizeze domeniul 
de activitate conform noului 
nomenclator. La depunerea de‑
claraţiilor, trebuie utilizată noua 
codificare. 

Vă mulţumim pentru înţele‑
gere şi apreciem efortul dvs. de 
a schimba adresele de e‑mail, 

acolo unde aceasta se impune.
Persoanele interesate de 

ocuparea locurilor de muncă 
vacante şi de înregistrarea 
ofertei de locuri de muncă 
vacante sunt aşteptate la se-
diul  AJOFM Galaţi, pe strada 
Domnească nr. 191 (Apollo) 
de luni până vineri, între ore-
le 8,30-16,30 şi miercuri până 
la 18,30. 

LISTA LOCURILOR DE 
MUNCĂ VACANTE 9.02.2010

Brutar; consilier   financiar 
bancar (consultant financiar); 
gestionar depozit; inginer pro‑
ducţie; instalator reţele de dis‑
tribuţie/transport fluide (cunoş‑
tinţe de sudură; manager (unit 
manager); operator fabricarea 
produselor făinoase; sudor în 
mediu protector; vânzător.

Scorpion
23 octombrie ‑ 21 noiembrie

Fecioarã
23 august ‑ 21 septembrie

Balanþã
22 septembrie ‑ 22 octombrie

Capricorn
22 decembrie ‑ 19 ianuarie

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Rac
22 iunie ‑ 22 iulie

Vãrsãtor
20 ianuarie ‑ 18 februarie

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Sunt oameni care depind de 
dvs., iar asta trebuie să vă creeze – 
dacă nu îl aveţi deja – sentimentul 
obligaţiei.

Vă simţiţi extraordinar pentru 
că nu vă raportaţi la nimeni altci‑
neva. Şi datorită acestui fapt sun‑
teţi fericit/ă.

Refuzaţi să vă legaţi la cap fără 
să vă doară, dar sunteţi încântat/ă 
dacă face altcineva asta în locul 
dvs.

Vă este ciudă că nu aţi ştiut 
să vedeţi în perspectivă şi să vă 
purtaţi în consecinţă. Trageţi po‑
noasele.  

Fiţi obiectiv/ă, măcar atât cât 
să nu faceţi nimănui niciun fel de 
nedreptate. Ar fi cazul să ţineţi 
cont de acest lucru.

Faceţi diferenţe obiective şi 
sunteţi apreciat/ă pentru această 
calitate. Aveţi însă atât de multe 
preocupări în această zi...

Sunteţi încântat/ă de felul în 
care ceilalţi vă receptează, dar 
succesul este mult mai mare de‑
cât credeţi dvs.

Pentru că tot ceea ce aveţi dvs. 
de făcut la serviciu se rezolvă re‑
pede, preferaţi să fugiţi în locul în 
care vă place să fiţi.

Vi se pare copleşitor felul în 
care unii ştiu să reacţioneze. Vă 
daţi seama că de aşa ceva aveaţi 
nevoie.

Vă pare bine că aţi făcut un 
gest frumos pentru o persoană 
care a dovedit că merită din plin 
osteneala.

Cineva vă cere explicaţii la care 
dvs. nu aveţi nici cea mai mică tra‑
gere de inimă să vă gândiţi. Şi nu 
o faceţi.

Rugăminţile colegilor nu vă 
înduplecă, dar vă dau de gândit la 
modul cel mai serios. Nu puteţi să 
faceţi chiar orice.

Casandra

[
‑ Alcoolul este mult mai periculos pentru 

bărbaţii căsătoriţi.
‑ De ce?
‑ Pentru că în cazul acesta, el trebuie să‑i 

dea volanul soţiei. Şi…
[
‑ Cântă, bărbate, mai cântă trei‑patru 

melodii.
‑ Îţi plac atât de mult?
‑ Nu, dar când cânţi, nu bei. Şi e mare lu‑

cru.

8:00 Trezirea la apel! 
9:00 Telejurnal
10:10 Don Juan îndrăgostit  
 (Arg., 2008, s, ep.195) 
11:15 Europa ne priveşte (r)
12:15 Ochiul magic(r)
12:45 Secretele de la palat 
 (Sud Cor., 2009, s, ep.3) (r)
14:00 Telejurnal*Sport*Meteo
14:45 Jocurile Olimpice 
 de Iarnă Vancouver 2010
14:50 Iubiri dincolo de ecran 
15:30 Rom european
16:00 Krónika (magazin cult.)
17:00 Între noi fraţii 
 (SUA, 1998, s, ep.6) 
17:30 Atunci şi Acum
18:25 Secretele de la palat 
 (Sud Cor., 2009, s, ep.4) 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal*Sport*Meteo
21:10 Ultimul dans 
 (Can., 2003, dramă) 
23:00 Spitalul Hopkins, ep.6
0:00 Telejurna*Sport*Meteo
0:15 Fugarul 
 (SUA, 1967, dramă) 
1:55 Sport la minut 
2:05 Semne (2007, rep.)(r)
2:30 Sport(r)
2:50 Telejurnal(r)
3:45 Don Juan îndrăgostit (s)

8:10 Comisarul Montalbano (r)
10:10 Timpul chitarelor(r)
11:30 Telejurnal*Sport
12:00 Berlin, Berlin 
 (Ger., 2002, s, ep.49) (r)
12:30 Telejurnal
12:45 Elisa (It., 2003, s, ep.20) 
13:45 Teleshopping (recl.)
14:30 Tribuna partidelor 
 parlamentare (r)
15:00 Împreună în Europa 
16:00 Centrul de frumuseţe 
 (It., 2001, s, ep.19) 
17:00 Elisa (It., 2003, s, ep.20) (r)
18:00 Jurnalul Euronews 
 pentru România
18:10 Berlin, Berlin 
 (Ger., 2002, s, ep.50) 
18:40 Miracole 
19:10 Poate nu ştiai
19:25 Motocicliştii pofticioşi: 
 din nou la drum 
 (Angl., 2006, s. doc.)  
20:00 Baschet masculin: “U” 
 Mobitelco Cluj‑Napoca ‑ 
 ELBA Timişoara (live)
22:00 Ora de ştiri *Sport*Meteo
23:10 Drumul morţilor 
0:50 Motomagia (2007)(r)
1:25 Replay (r)
2:40 În umbra legii (r)
3:30 Timpul chitarelor(r)

4:00 State de România 
 (Rom., 2009, 
 s. com., ep.56) (r)
6:00 Happy Hour (r)
7:00 Ştirile PRO TV (2009)
 *Ce se întâmplă, docto‑
re?
9:55 Omul 
 care aduce cartea
10:00 Om sărac, om bogat 
 (Rom., com., ep.10‑11)
12:00 Tânăr şi neliniştit 
 (SUA, 1973, s, ep.3672)(r)
13:00 Ştirile PRO TV (2009)
14:00 Jucătorul 
 (SUA, 2000, dramă) 
16:00 Tânăr şi neliniştit 
 (SUA, 1973, s, ep.3673)
17:00 Ştirile PRO TV 
 *Vremea
17:45 Happy Hour 
19:00 Ştirile PRO TV  
 *Sport*Vremea
20:30 Norbit 
 (SUA, 2007, com.) 
22:15 State de România 
 (Rom., 2009, s. com., ep.57) 
23:30 Ştirile PRO TV 
0:00 Chuck 
 (SUA, 2007, f.s. de acţ., ep.6)
1:00 Norbit 
 (SUA, 2007, com.) (r)
3:00 Ştirile PRO TV (2009)(r)

6:00 Observator
8:00 ‘Neatza 
 cu Răzvan 
 şi Dani (matinal)
10:00 În gura presei
11:00 Lassie 
 (SUA‑Can., 1997, s)
12:00 Sheena 
 (SUA, 2000, f. s. avent.)
13:00 Observator
14:00 Aruncaţi 
 din tren 
 (reality show)(r)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
 *Sport *Meteo
20:30 Antiglonţ 
 (SUA, 1996, acţ. com.) 
22:30 Observator
23:30 Un Show Păcătos 
  (divertisment)
0:45 Micul Nikita
 (SUA, 1989, thrill. acţ.) 
2:30 Sheena 
 (SUA, 2000, f. s. avent.)
3:30 Acces Direct (r)

9:00 Camera de râs
9:30 Mort‑copt, la muncă! 
 (Can.‑SUA, 2003, 
 s. com., ep.12) (r)
10:30 Adolescenţi cu greutate
  (SUA, 2007, dramă) (r)
13:00 Camera de râs
14:00 Imperiul familiei Duque 
 (SUA, 2007, s, ep.13) 
15:00 Mort‑copt, la muncă! 
 (Can.‑SUA, 2003, s. com.)
16:00 Din noapte 
 (SUA, 2006, dramă) (r)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaşa de pe tort 
20:30 Prinţul şi băieţelul 
 (Angl.‑SUA‑Ger., 1994, 
 f. de fam.) 
22:30 Trăsniţii 
23:15 Medium (SUA, 2005, 
 s. politist, ep.16)
0:15 Imperiul familiei Duque 
 (SUA, 2007, s, ep.13) (r)
1:00 Focus 18(r)
2:00 Trăsniţii (r)
3:00 Lumea jucăriilor

9:15 Cameleonii  (r)
10:30 Iubiri (col., 2006, s)
11:45 Pagini de viaţă 
13:00 Pagini de viaţă 
14:30 Aniela (Rom., 2009, s) (r)
15:30 Destine furate 
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Sărmana Maria 
17:30 Poveştiri adevărate
18:30 În numele iubirii 
19:30 Cameleonii 
20:30 Aniela (Rom., 2009, s) 
21:30 India (Braz.‑Ind., 2009, 
 f. s. avent.) 
22:30 Poveştiri de noapte 
 (2007, divertisment) 
23:30 Terra Nostra 
 (Braz., 1999, s) 
0:30 Teleshopping (recl.)
0:45 Poveştiri 
 adevărate(r)
1:45 Aniela (Rom., 2009, s) (r)
2:45 Poveştiri de noapte
  (2007, divertisment) (r)
3:45 India 
 (Braz.‑Ind., 2009, 
 f. s. avent.) (r)

11:00 Bărbaţii în negru
11:30 Happy Hour (r)
12:45 Teleshopping (recl.)
13:00 Teo(r) Talkshow 
 cu Teo Trandafir
14:15 Prietenii tăi (SUA, 1994, 
 s. com., ep.3‑4) (r)
15:15 Teleshopping (recl.)
15:30 Un medic în familie 
 (It., 1998, s. com., ep.10) 
16:30 Băieţii mei 
 (SUA, 2006, s. com., ep.7) 
17:00 Safari 
 (Angl., 1956, avent.) 
19:00 V.I.P. (Ger.‑SUA, 1998, 
 f.s. de acţ., ep.4)
20:00 Dinastia Tudorilor 
 (Irl.‑Can.‑SUA, 2007, s, ep.1) 
21:00 Prietenii tăi  (SUA, 1994, 
 s. com., ep.5‑6) 
22:00 Filmul de 10: 
 Surplus 
 de bagaje (SUA, 1997, com.) 
0:00 Lege şi fărădelege 
 (SUA, 2002, f.s. 
 de acţ., ep.6) 
1:00 Berlinul sub flăcări 
 (Ger., 2007, acţiune) 
2:30 Surplus de bagaje 
 (SUA, 1997, com.) (r)

10:30 Cinema Dreaming(r)
11:00 Ape otrăvite(r)
12:00 Jurnalul cultural(r)
12:50 Ordinea cuvintelor(r)
13:00 Retro clip 
13:05 Atlas(r)
13:30 Ochii care nu se văd (r)
14:30 Acei oameni pasionaţi 
 şi maşinile lor 
 de epocă (s. doc., ep.19)
15:00 Parol (r)
15:05 Concertele TVR Cultural (r)
16:20 Moment Art(r)
17:00 Profesioniştii cu Eugenia 
 Vodă (talk show)(r)
17:55 Patrimoniul cultural 
 imaterial al omenirii: 
 Vrăjitorii lemnului 
18:55 Cu rolele prin Bucureşti(r)
19:00 Jurnalul cultural
19:55 Capodopere din Galeria 
 de Artă Modernă 
 Românească (r)
20:00 Concertele TVR Cultural
21:00 Regele de cupă 
 (Fra.‑It., 1966, dramă) 
22:50 Retro clip (r)
23:00 Jurnalul cultural
23:20 Teatru: Femeia mării
1:10 Jurnalul cultural(r)

7:30 Iepuraşul casei 
 (SUA, 2008, com.) 
9:05 Ceva nou 
 (SUA, 2006, com.) 
10:45 Tutela (SUA, 2007, dramă) 
12:10 Route 30 
 (SUA, 2008, com.) 
13:35 Cu sufletul pe masă 
 (SUA, 1992, com.) 
15:05 Curiosul George 
 (SUA, 2006, f. doc.)
16:30 De la capăt 
 (It., 2008, com.) 
18:05 Nu te pune cu Zohan 
 (SUA, 2008, com.)  
20:00 Gravidul 
 (SUA, 1994, com.) 
21:50 Dinastia Tudorilor 
 (Irl.‑Can.‑SUA, 2007, s, ep.3‑4)
23:35 Poison Ivy: 
 Societatea  secretă 
 (SUA‑Can., 2008, thrill.) 
1:05 True Blood 
 (SUA, 2008, s, ep.4)
2:00 Fostul logodnic 
 (Can.‑Malt‑Angl., 2008, 
 com. rom.) 
3:55 Sweeney Todd: Bărbierul
  diabolic din Fleet Street
  (SUA‑Angl., 2007, thrill.)  

Antiglonţ 

Expoziţii

‑ Holul Teatrului Dramatic 
„Fani Tardini” – „Musca” 
(expoziţie de caricatură), Florian 
Doru Crihană.

‑ Muzeul de Artă Vizuală – 
„Joc”, pictură, Cornel Corcăcel; 
expoziţia de pictură „Jana şi 
Gheorghe Andreescu”; expoziţia 
„Grafică contemporană româ‑
nească”; expoziţiile permanente.

‑ Sala „Nicolae Mantu” a 
Galeriei de Artă – „O mult mai 
dreaptă cruce”, Valentin Stoian 
(grafică).

‑ Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos” – „Suflet, inimă, simţire”, 
Stelian Porojnicu (fotografie).

‑ Galeria „Umor la etaj”, se‑
diul „Vieţii libere” – „Calendarul 
lui Valeriu Curtu – În bună veci‑
nătate” (caricatură).

‑ Muzeul de Istorie, 
Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii – azi, închise.

Biblioteci

‑ Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia” – sediul central 
şi Filiala „C.Negri” de la Casa de 
Cultură a Sindicatelor ‑ 9,00 ‑ 
20,00; filiala „Grigore Vieru” de la 
Euro‑Gară, 12,00 – 20,00.

- Biblioteca Franceză 
„Eugène Ionesco” – 13,00 – 
16,00.

C.S.Carp            

(comedie, 
SUA, 1996)

Antena 1, ora 
20,30

Cu: Damon 
Wayans, 

Adam Sandler, 
James Caan

Titlu original: 
Bulletproof

O poveste despre un poliţist, un infractor şi o prietenie frumoasă 
de care s‑a ales praful. Cândva parteneri în tot soiul de afaceri necu‑
rate, Archie Moses şi Rock Keats se află acum de o parte şi de alta a 
baricadei (şi a legii). Fiecare se consideră trădat de cel pe care‑l consi‑
derase prieten, dar soarta crudă face ca destinele lor să se întâlneas‑
că din nou, şi nu în cele mai fericite circumstanţe.

Surplus de bagaje
(comedie, SUA, 
1997)  
ProCinema, ora 
22,00
Cu: Alicia 
Silverstone, 
Christopher 
Walken, Benicio 
Del Toro
Titlu original: 
Excess Baggage

Emily, la vârsta adolescenţei, îşi pune la cale propria răpire! 
Schimbându‑şi vocea, îşi sună tatăl cerându‑i o răscumpărare şi in‑
dicându‑i apoi locul de unde îşi poate recupera odrasla. Nu‑i mai ră‑
mâne decât să se “ambaleze” frumos cu ajutorul unei benzi adezive, 
după ce se instalează în portbagajul BMW‑ului său. Numai că tocmai 
pe acest BMW pusese ochii Vincent Roche, un hoţ de maşini care, 
dând lovitura, se va trezi cu un “bagaj excedentar”.

8,00 Desene animate: Aqua 
viva; 10,00 Obiectiv Express ®; 
10,40 Terminus Express ®; 11,10 
Penalti ®;  12,10 Terminus Express 
®; 12,40 Obiectiv Express ®; 
13,20 Confluenţe ®; 14,20 Mihai 
Ciobanu la 55 de ani (TVMi) 6; 
15,35 Mai în glumă, mai în seri‑
os (TVMi) 30; 16,35 Erudit Café 
(TVMi) 41; 17,30 Miracolul dan‑
sului (TVMi) 10; 18,00 Un zâm‑

bet, o floare (TVMi) 32; 18,25 
Obiectiv Express ştiri/sport 
(direct); 19,10 Povestea de seară 
(TVMi); 19,30 Terminus Express 
(talk‑show – direct); 20,00 Tirul 
presei (direct); 21,00 Carte de vi‑
zită (direct); 21,30 Tu alegi! 22,00 
Obiectiv Express ®; 22,40 Terra 
Vita (TVMi) 32; 23,00 Labirintul 
(TVMi) 10; 0,00 Închiderea pro‑
gramului.
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TrUSTUl De PreSă „DUnărea De JOS“

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

[ DeParTaMenTe aDMiniSTraTive: DireCTOr eCOnOMiC: Gina LUNGU / DireCTOr DiFUzare: Aurora RADU / DireCTOr aDMiniSTraTiv: Violeta SARCHISIAN / şeF ServiCiU FinanCiar: Carmen HOGEA

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
Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorului ‑ 
0236/413929; 0236/460355.

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 ‑ 0236/423983
TBC ‑ 0236/460712
CFR ‑ 0236/460795
Interne ‑ 0236/475768
Maternitatea Municipală 
‑ 0236/413131
 
Farmacii non‑stop:
Hygeia (vizavi de Spitalul 
Judeţean) ‑ 0236/473013

Lumea pe web

România Sud‑Est  9 februarieMeteo

Brăila
-8*/-2*

Galaţi
-9*/-3*

Braşov
-8*/-1*

Galaţi: Soarele 
‑ răsare: 7:22 am
‑ apune: 5:22 pm

Brăila: Soarele 
‑ răsare: 7:20 am
‑ apune: 5:24 pm
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Vreme rece, 
instabilă

22 x 3D, egal  FOTbal, TaTă… Meciul dintre 
arsenal şi Manchester united a fost transmis în premieră în format 
3d. astfel, partida arsenal-Manchester united, din campionatul 
angliei, a fost transmisă de postul de televiziune Sky Sports în 
format 3d, duminică, în nouă baruri, oficialii postului de televi-
ziune anunţând că este vorba despre o premieră la nivel mon-
dial. clienţii celor nouă baruri, din londra, Manchester, cardiff, 
edinburg şi dublin, au fost folosiţi drept „cobai” pentru această 
experienţă, care va fi urmată de lansarea unui canal de televiziune 
3d în luna aprilie a acestui an şi care va fi accesibil unui număr de 
1,6 milioane de clienţi Sky Hd. Pentru a pune la punct această teh-
nologie, specialiştii Sky s-au întâlnit cu regizorul James cameron, 
realizatorul filmului „avatar”. 

nU ne JUDeCăM, Dar vă rUgăM. copii ale mo-
torului de căutare google şi site-ului de partajare de conţinuturi 
video Youtube au fost lansate în china, în condiţiile în care ade-
văratul google a ameninţat de curând că se va retrage din această 
ţară şi că nu va mai accepta cenzurarea serviciilor sale. Youtubecn.
com oferă videoclipuri preluate de pe serviciul real Youtube, care 
este proprietatea google şi este blocat în china. Pe de altă parte, 
copia motorului de căutare google se numeşte goojje şi include o 
rugăminte adresată companiei americane de a nu părăsi teritoriul 
chinei. Proiectele-copie, care sunt separate, au fost lansate la o 
zi diferenţă după ce google a ameninţat că se retrage din china. 
„care este reacţia în astfel de cazuri? În Statele unite ale americii, 
intentezi un proces. În china, reacţia este un simplu «eh!», asta în 
cazul în care nu aduc daune semnificative brandului”, a declarat 
tR Harrington, ceo al companiei darwin Marketing. Site-urile-
copie continuă să fie funcţionale şi nu se ştie ce măsuri intenţio-
nează să ia în legătură cu ele autorităţile chineze.

Lucrarea abordează „…con‑
cepte şi principii economice 
generale aplicabile în dome‑
niul agricol, dar şi particularită‑
ţile producţiei  agrare, politici 
financiare şi credite adecvate 
acestui domeniu”, detaliate de 
autor în următoarele capitole: 
1. Management, concept, defi‑
niţii; 2. Ferma şi managementul 
(Rolul fermei în cadrul economi‑
ei; Tipologia); 3. Ferma şi mediul 
său extern; 4. Atributele de ma‑

nagement (Denumirea şi conţi‑
nutul atributelor manageriale; 
Atributul de previziune/ de or‑
ganizare/ de motivare‑antrena‑
re/ de coordonare/ de control); 
5. Decizia şi procesul decizional; 
6. Managementul resurselor 
umane (Concepte, noţiuni, con‑
cretizare, planificare, relaţiile 
dintre ciclul de viaţă al unei fer‑
me şi planificare, recrutare de 
personal, selecţia personalului, 
pregătire şi dezvoltare profesi‑
onală…); 7. Gestiunea financiară 
a fermei (Analiza financiară a fer‑
mei, Analiza costurilor din cadrul 
fermei, nevoile de finanţare, me‑
tode de formare a fondurilor fer‑
mei, capitalurile fermei, procesul 
investiţional); 8. Managementul 
producţiei (Sisteme de produc‑

ţie, clasificarea proceselor de 
producţie, conceptul de mana‑
gement al aprovizionării tehni‑
co‑materiale; Metode moderne 
de organizare a producţiei, indi‑
catori ai sistemelor de producţie, 
procesul de producţie, capacita‑
tea de producţie).

Cunoaşterea conţinutului şi 
rolului managementului acti‑
vităţii economice – precizează 
autorul – constituie un imperativ 
nu numai faţă de propria muncă 
individuală, ci şi faţă de întregul 
colectiv de muncă şi mai ales 
competitivitatea din cadrul pie‑
ţei.

Virgil Guruianu
*Iaşi, Editura Tipo Moldova, 

2009.

Bob Marley s‑a născut la 6 fe‑
bruarie 1945, la St. Ann’s Parish, 
Jamaica. La vârsta de 14 ani se 
stabileşte cu familia la Kingston. 
În anul 1963 (avea 18 ani), Bob 
Marley înfiinţează grupul reg‑
gae din Jamaica   “Bob Marley 
and The Wailers”, în care liderul 
grupului, Bob, era  vocalist şi chi‑
tarist. În anul 1966, formaţia s‑a 
completat cu Aston Francis ‑ bas 
şi Carlton Lloyd ‑ baterie. Sub 
titulatura “The Vailin Vailers”, 
membrii formaţiei înregistrează 
discurile de 45 de turaţii “Simmer 
Down” şi “Love And Affection”, 
care se vând în peste 60.000  de 
exemplare. Grupului îi revine o 
foarte mică parte din banii din 
drepturile de autor şi, din   ca‑
uza problemelor financiare, se 
destramă. Trei ani mai târziu, în 
1969, Chris Blackwell a oferit gru‑
pului “The Vailers” un contract cu 
Casa de discuri “Island Blackwell, 
unde, în anul 1973 apare albu‑

mul trupei intitulat “Catch A 
Fire”. Tosh şi Livingston au pă‑
răsit însă trupa, nemulţumiţi de 
contractul cu  Casa de discuri, 
şi au fost înlocuiţi cu Bernard 
Harvey şi Al. Anderson.  În noua 
componenţă “The Vailers” în‑
registrează, în acelaşi an, 1973, 
albumul “Burnin”, pe care se află 
şi piesa “I Shot   the Sheriff”. Cu 
LP‑ul “Natty Dread” (1974), Bob 
Marley devine   cel mai cunoscut 
muzician jamaican şi un  nume 
de referinţă în SUA şi Marea 
Britanie. Faima câştigată de Bob 
Marley va oferi o nouă rezonanţă 
ideilor politice egalitariste expri‑
mate  în cântecele sale, stârnind 
însă reacţii violente din partea 
celor care nu le împărtăşeau. În 
anul 1976 artistul este rănit (îm‑
puşcat de un grup de extremişti), 
ceea ce face ca, pentru mai mul‑
tă siguranţă, Bob Marley să‑şi 
stabilească locuinţa la Miami. 
Este  şi locul unde a înregistrat 

albumul “Exodus” ‑ în anul 1977. 
Doi ani mai târziu, Bob Marley a 
revenit în Jamaica, profitând de 
o perioadă de acalmie politică;  
concertele pe care le‑a  susţinut   
în Kingston bucurându‑se de o 
popularitate extraordinară, la ele 
participând un număr însemnat 
de spectatori. Turneul său din 
anul 1980 a fost întrerupt din ca‑
uza problemelor de sănătate cu 
care s‑a confruntat Marley. Tot 
din cauza problemelor de sănă‑
tate a fost internat în timpul unui 
turneu din Florida şi, peste puţin 
timp, la 11 mai 1981, a murit în 
plină glorie. Avea 36 de ani.

Figură legendară, Bob Marley 
deţine meritul de a promova şi a 
afirma în muzica internaţională 
un curent de muzică mai puţin 
cunoscut, apreciat şi recunoscut 
drept muzica “reggae”. Şi astăzi, 
numele lui Bob Marley este la fel 
de viu ca acum un sfert de secol.  

V.G. (diferite surse)

Soluţiile jocurilor apărute în ziarul de ieri:
CU DRAG – ORIZONTAL: FIDELITATE; EROTICI; RU; R; RAPI; FIN; INIMI; ROSU; CU; ICRE; AC; IMUNI; CA; I; 

RELA; MIRI; E; I; AS; TEN; STAN; CASA; SPALATORIE.
DIN CONSTRUCŢII – ORIZONTAL: A; A; C; SCAPARA; OPARIT; C; OPERATA; PASTEL; TIC; STER; TUCA; PA; 

TIPARI; TG; SEVA; E; TORT; RA; AR; RODDENUCI; MIT; ATELAJ; TAURI; IRA.

Arme vechi

Vorbe
ORIZONTAL: 
1) Vorbe schimba‑

te la o şuetă – Cuvânt 
rostit în cor la reuşi‑
ta de pe stadion. 2) 
Convorbiri de interes 
public cu un personaj 
avizat. 3) Bloc de pia‑
tră – A rosti vorbe tari. 
4) Bălţată…la vorbă. 
5) Vorbă de apreciere 
a unei înălţimi, în pu‑
blic – Cuvânt de ac‑
ceptare – Vorba care 
aprobă. 6) Vorbă bună 
pentru guvernanta de 
ieri – A alege. 7) Cuvânt de apreciere pentru un mare campion – Pocit 
la faţă! – Cuvânt de prezentare. 8) Cuvânt nedorit spus musafirilor 
nepoftiţi – Vorbe la unison. 9) Legată de un vis – Vorbitorii de la urmă! 
10) Cuvânt de apreciere pentru un mare actor – Intensitatea auditivă 
a unui cuvânt.

VERTICAL: 
1) Vorbe în contradictoriu – Ciolan. 2) Cuvântul care fascinează. 

3) Diplomat mai mic – Cuvânt de accept. 4) Încet în mişcare – A da 
cu gura, ca un avocat. 5) Diferenţă de timp între două longitudini 
ale Pământului – Cuvânt spus la alegere. 6) George Vasile – Cuvânt 
pentru aproapele nostru – Document. 7) Ciuperci…picante – Abis! 
8) Îi ies mereu vorbe – Animal tibetan. 9) Otorinolaringologie (abr.) – 
Restanţi la plată. 10) Agăţătoare în junglă – Loc de treierat.

Mihai Gherasim

Avatarul din fotbal

Apariţie editorială
George Ungureanu:

Un celebru interpret şi compozitor de muzică reggae

Bob Marley (1945‑1981)

Managementul 
producţiei agricole*

Legaţi la 
gură
Doamne 
ajută

A avea 
succes
Întinsă, 
largă

Întrebare de 
acces!
Banca 
populară (pl.)

Ne… buni!

Locuinţă
Maici la 
mănăstire!

Singură!
…

Hoinar
Maşină… 
de zestre

Cu caracter 
ascuns (pl.)
Medaliere

Vine de la 
Constantina
…

Locuri cu  
verdeaţă

Teici pt. căţei!
Haină 
bărbătească

…
E vorba 
de ăla 
micu

Unică!
Luni, 12!

Inimă de 
mamă!
Stare de 
reţinere

Hârtie de 
scris
Coloană 

Armă de 
foc
Ten…
uscat!

Venit pe 
nepregătite
Constanţa 
pe scurt

Măsură 
diplomatică
Numărul 
unu în sport

Vine de la 
Ionel
Radu 
Beligan

Strada 
mică
Singură!

E o 
stricată

Aplicate 
de 
corecţie

Vremea va fi rece astăzi, pe fondul unui cer în 
general acoperit. E posibil să ningă slab diminea‑
ţa, iar vântul va sufla slab, din nord şi nord‑vest. 
Maximele vor fi de ‑3°C, în timp ce minimele, pe 
timpul nopţii, vor atinge ‑9°C. Presiunea atmosfe‑
rică va fi de 752 mm coloană de mercur, iar umidi‑

tatea de 90 la sută.
Vremea va rămâne instabilă şi în zilele următoa‑

re, într‑o uşoară încălzire. La jumătatea săptămânii, 
maximele ar putea urca peste 0°C, iar  minimele 
vor fi de până la ‑7°C noaptea. 

(informaţii preluate din surse on‑line)

Sezonul 
amantelor 
care ning

Ieri, fie că te uitai la 
tv, fie că te uitai afa‑
ră era fix acelaşi lucru. 
Ningea, frate, cu spume. 
Şi, ca să fiu sinceră până 
la capăt, ningea mai rău 
la televizor, unde, pe 
Antena 1, un amărât de 
reporter care transmitea 
din Dâmboviţa era bă‑
tut de viscol de ziceai că 
este steagul României la 
festivităţile unde zdrăn‑
gănim toţi din dinţi. 

În „Sezonul amante‑
lor”, de pe Euforia, se 
recapitulau cearceafuri‑
le „vedetelor”: că Ionuţ 
Dolănescu a divorţat 
de nevasta cea brunetă, 
pentru Doina, o zână 
blondă şi convingătoare. 
Că Viorel Lis a dus‑o pe 
nevastă‑sa în pragul si‑
nuciderii pentru actuala 
soţie. Cu umor, actuala 
istorisea că l‑a prins şi ea 
pe Lis, ieşit la vânătoa‑
re, deşi erau împreună: 
„De obicei mă suna, îmi 
dădea mesaje, mă între‑
ba la ce oră vin, când ne 
vedem… În ziua aia, nu 
avea nici treabă: mi‑a dat 
bani, mi‑a spus că nu‑i, 
iubi, nicio problemă cu 
ceasul, du‑te la shop‑
ping, stai cât vrei. Mi‑am 
dat seama imediat că e 
o altă femeie şi am in‑
tervenit. Iar peste noi a 
venit fosta lui nevastă, 
să mă păruiască. A intrat 
în curte şi a venit direct 
la mine, dar eu o înţeleg, 
că mă pun în locul ei şi 
ştiu că nu i‑a venit uşor. 
Poate dacă nu apăream 
eu, se împăca cu Viorel, 
poate nu, cine ştie?”.

Drăguţi sunt „păre‑
riştii”, adică invitaţii de 
la emisiuni gen „Apropo 
Tv”, „S‑au văzut, s‑au 
plăcut”, „Sezonul…”. 
Sunt oamenii care vin, 
şi fac ei observaţii spiri‑
tuale, cum au văzut pe 
posturi americane (gen 
Entertainment!). Şi dacă 
pot să accept păreri de 
la o Cosmina Păsărin – 
care este, până la urmă, 
o nonconformistă, o 
controversată ea însăşi, 
dar una cu verb ‑, nu 
înţeleg care sunt criteri‑
ile de aducere în platou 
a unor nişte expiraţi, 
gen Condurăţeanu. Ha? 
Ce poate ziaristul (că 
aşa scria pe burtieră!) 
Condurăţeanu să ironi‑
zeze, când el nici măcar 
nu există? Că amantele 
altora sunt ele rele, dar 
măcar se întâmplă…?

Gala Annie Awards 2010
Filmul ”Up”, marele câştigător 

Filmul “Up/ Deasupra tuturor”, produs de studiourile Pixar, s‑a impus la 
cea de‑a 37‑a gală Annie Awards, unde a fost desemnat cel mai bun lungme‑
traj de animaţie, primind, totodată, premiul pentru regie, decernat lui Pete 
Docter, informează site‑ul evenimentului. “Up/ Deasupra tuturor” concurea‑
ză şi la Premiile Oscar, fiind selecţionat de Academia de film americană la 
categoriile “cel mai bun film” şi “cel mai bun lungmetraj animat”.

Mediafax/ D.C.
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pe săptămână!

Nume:_____________
Prenume:__________
Ocupaţie:__________
Adresă______________
___________________
___________________
Telefon:_____________
BI/CI:_______________

Premiile se revendică 
până la data
următoarei  extrageri.

Nr. 6 Marţi

Talon  valabil pe perioada 
8 ‑ 14 februarie 2010 

Dănuţ Lungu
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8 ‑ 14 februarie

  6

* Ieri, şcolile şi grădiniţele au fost închise din cauza zăpezii. 
Nevoia de educaţie şi alfabetizare ar trebui să le redeschidă 
astăzi. Din păcate, condiţiile meteorologice nu prea ştiu carte.  

* Elena Udrea a mers pe o pârtie oarecare cu o pereche de 
cizme nu chiar oarecare, preţul mergătoarelor sale zburând 
undeva la 500 şi ceva de euro. Talentul doamnei ministru de 
a deturna atenţia este contagios şi iremediabil. Dacă ar veni 
sfârşitul lumii, sunt sigur că lumea ar remarca ce giulgiu mişto, 
de jde’mii de euro, are Lenuţa.    

* Presa mondenă se miră cum a reuşit să slăbească pesedista 
Lia Olguţa Vasilescu vreo unşpe kile într-o singură lună. 
„Mănânc numai grătar, banane şi piure” explică femeia-politician. 
Interesantă dietă! De când aveam ore de atelier la gimnaziu, ştiu 
că grătarul conţine foarte mult fier. Forjat. 

* Locuitorii din Slatina sunt obligaţi să achite o taxă pentru 
supravegherea video, oraşul fiind înţesat de camere à la Big 
Brother. Ce urmăresc, de fapt, edilii acestei localităţi? Li se 
potriveşte perfect acea replică din „B.D.”-uri: „Noi urmărim ca 
să nu fim urmăriţi!”

* Zic specialiştii că femeile nu mai sunt atrase de bărbaţii 
păroşi. Părul de pe piept face obiectul acestei analize, aşa că nu 
vă grăbiţi să pupaţi calviţia de la Cotroceni!

* Fosta vedetă de televiziune Tania Budi (chiar nu ştiu ce 
profesie are şi unde mai prăşeşte) a primit în dar o pereche de 
chiloţi de culoare roşie de la primarul Constanţei, Radu Mazăre. 
Omul de la malul mării se jură că cadoul (cacofonie deliberată) 
său nu are substrat sexual, de ca şi cum tanga e totuna cu maşina 
de spălat sau căciula de astrahan.  

* La tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului 
European de fotbal din 2012, România a fost plasată în aceeaşi 
grupă cu Franţa. Ne-am întâlnit destul de des în ultimul deceniu 
cu selecţionata „Cocoşului galic” şi cam de fiecare dată s-a 
respectat principiul „Liberté, egalité…”. Fraternité, mai puţin, 
calificarea-i pe bani.

Ziua 
Internaţională 
a Alegerilor
„Primul vot” 
la Carol Davila

Peste 30 de elevi şi 
cadre didactice ale Şcolii 
postliceale „Carol Davila” 
au avut ocazia să afle to-
tul despre importanţa 
dreptului de vot, ca drept 
constituţional şi exerciţiu 
al democraţiei şi despre 
procedura de votare, de la 
reprezentanţii Autorităţii 
Electorale Permanente 
– Filiala Sud-Est. Lecţia 
deschisă despre vot şi 
democraţie susţinută de 
directorul AEP- Filiala 
Sud-Est, Iulia Vulpe-
Andrăşescu, a făcut parte 
dintre manifestările dedi-
cate Zilei Internaţionale a 
Alegerilor. Tinerilor vo-
tanţi li s-a prezentat, cu 
această ocazie, portalul 
www.primulvot.ro, lan-
sat de AEP, care se doreş-
te a fi o „arenă” de discu-
ţii. În contextul celebrării 
Zilei Internaţionale a 
Alegerilor, pe 4 februarie 
au fost lansate şi două 
concursuri destinate 
tinerilor - un concurs 
de fotografie cu tema 
„Primul meu vot” şi unul 
de eseuri cu tematică 
electorală. 

A.M.

Potrivit declaraţiilor purtătoa-
rei de cuvânt a Primăriei Galaţi, 
Nicoleta Manole, acţiunea de 
deszăpezire a străzilor din mu-
nicipiu a început ieri, de la ora 
10.00. (foto 1)  

„Se acţionează cu zece trac-
toare cu lamă şi perii şi o auto-
sărăriţă, utilajele aparţinând ser-
viciului Ecosal şi societăţii RER. 
Acţiunea de deszăpezire vizează 
50 de străzi. Nu s-au înregistrat 
probleme deosebite, excepţie 
făcând autovehiculele de mare 

Sezonul de vânătoare început  din 
august anul trecut e deja pe ducă. S-a 
închis vânătoarea la iepuri, urmează cea 
la mistreţi şi apoi, la sfârşitul lui „făurar”, 
se închide şi la fazani, raţe, gâşte etc.

Pare că vânătorii nu prea mai au ce 
face. E, sigur, doar o părere… Tot tim-
pul, vânătorii mai au câte ceva de făcut 
în privinţa ocrotirii  sălbăticiunilor de pe 
fondurile de vânătoare. Mai ales în iarna 
aceasta, pe câmp şi în pădure, omătul a 
acoperit mare parte din sursele de hrană 
ale iepurilor, fazanilor, mistreţilor, căpri-
oarelor. Acesta a fost un motiv în plus ca 
personalul tehnic al Asociaţiei Judeţene 
a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Galaţi, 
ajutat de  vânători localnici, să ia în căru-
ţă, pe sanie sau în raniţa din spate hrana 
pentru vânatul aflat în impas. Rezervele 
făcute încă din primăvară au ajuns în zi-
lele şi nopţile albe şi geroase ale iernii 
la locurile pentru care erau destinate. 
Pe la hrănitori, din loc în loc pe poteci-

le vieţuitoarelor câmpului şi ale pădurii 
au ajuns ştiuleţi sau boabe de porumb, 
maldăre de  fân, sare, atât de căutate în 
toiul iernii.

Hrana pentru vânat a ajuns în locuri-
le bine ştiute de sălbăticiuni ori de câte 
ori a fost nevoie. Din păcate, pe poteci-
le ce duc la hrănitori, pe cărările făcute 
de mistreţi, căprioare sau iepuri apar şi 
laţurile puse  de unii dintre cei mai peri-
culoşi braconieri. Aşa că, în misiunile pe 
drumurile albe ale pădurii, ale vânatu-
lui, pădurarii, tehnicienii de vânătoare, 
vânătorii descoperă şi distrug uneltele 
braconierilor.  Mai greu de descoperit 
sunt braconierii înşişi. Dar nici lor nu le 
merge prea des ulciorul la apă!

Legat de aceasta, dr.ing. Vladimir 
Talpeş, directorul A.J.V.P.S. Galaţi, ne-a 
confirmat  că acţiunile de genul celor 
amintite în sprijinul vieţuitoarelor sălba-
tice continuă.   

Text şi foto: Ştefan Dimitriu  

Deszăpezire şi nămeţi 

Oraşul, din nou alb
Maria Mãndiþã
mariam@viata-libera.ro

foto Bogdan Codrescu
foto@viata-libera.ro

tonaj, trase pe dreapta, care îm-
piedică deszăpezirea pe zonele 
spre ieşire din oraş”, a declarat 
Nicoleta Manole. 

Totodată, purtătorul de cu-
vânt al Primăriei a reamintit şi de 
obligaţia cetăţenilor de a dega-
ja trotuarele de zăpadă, în faţa 
imobilelor în care locuiesc sau 
unde muncesc. Lucru pe care 
deja unii gălăţeni l-au învăţat 
(foto 2). 

În rest, ieri, imaginile din oraş 
erau cele cu care deja ne-am 
obişnuit; oameni aşteptând în 
zăpadă, în staţiile Transurb, mij-
loacele de transport, maşinile, 
bară la bară, din cauza şoferilor 
super atenţi ca nu cumva să de-
rapeze (foto 3) şi, desigur, ace-
leaşi lucrări ISPA, „îngheţate” la 
propriu şi la figurat încă din de-
cembrie 2009 (foto 4). 

1

2
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Iarna, pe câmpuri şi prin păduri

Oameni, în sprijinul sălbăticiunilor
[ La hrănitori, pe potecile albe ‑

 porumb, sare, fân… 

Tanga Budi
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