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Un cunoscut mi‑a spus în faţă că pensionarii din 
galaţi, care au ieşit pentru a doua oară în stradă 
în acest an, au devenit penibili cu protestele lor 

care nu au nicio finalitate. m‑am enervat, de parcă pen‑
sionarii ar fi fost părinţii mei, jigniţi de un neica nimeni 
care se trezeşte el să emită păreri cu pretenţie de jude‑
căţi de valoare. 

apoi însă, am constatat cu regret că, pe 
undeva, este adevărat; este drept,  pensio‑
narii gălăţeni nu se plictisesc şi ies în fieca‑
re lună în stradă. Din păcate însă, lipsa de 
unitate a puzderiei de asociaţii de profil din 
galaţi îi fac pe aceştia să nu aibă puterea ne‑
cesară să modifice legi sau să crească punctul 
de pensie. la fel se întâmplă şi la nivel naţio‑
nal şi, din păcate, în toate domeniile sociale, 
profesionale, financiare etc. 

oK, nu o să vă ţin prelegerea despre cât 
de egoişti, vanitoşi şi dispreţuitori faţă de ceilalţi semeni 
am devenit cu toţii. Cât de mult ne pasă doar de noi înşi‑
ne – în cel mai bun caz de familia noastră – şi cum nu ne 
interesează de soarta celorlalţi nici cât negru sub unghie. 
Că suntem atât de egocentrici încât, până şi când ajutăm 
o băbuţă să treacă strada, o facem să ne simţim noi mai 
bine, seara, gândindu‑ne că pe „răbojul” cu lucruri bune 
am mai bifat o sarcină dusă la bun sfârşit… 

Până la urmă, suntem ceea ce suntem şi nu cred că 
există naţiune care să nu sufere de această boală moder‑
nă a însingurării în mijlocul mulţimii. 

Vreau în schimb să vorbesc despre solidaritate. nu, 
nu despre solidaritatea propăvăduită electoral de po‑
liticieni, pe la adunările populare, dinaintea alegerilor. 
nu vorbesc nici despre ideatica solidaritate a unui nou 

Falanster de la Scăieni şi nici despre actuala solidaritate 
socială în care lenea este recompensată cu bani de la 
stat, sub forma venitului minim garantat, aşa cum se în‑
tâmplă, astăzi, în cazul anumitor persoane. 

Vreau să vorbesc despre acel soi de solidaritate la 
care s‑a mai făcut apel, din păcate fără prea mare efect, 
în românia în perioada inundaţiilor. la acel scurtcircuit 
care trece prin toţi românii şi care ne face să ne gândim 

la cel de lângă noi, care poate că suferă din cauza crizei 
mai rău chiar dacât noi. 

Din păcate, apelul la solidaritate nu vine dinspre au‑
torităţi, dinspre conducători. Ei ar fi trebuit să fie primii 
care să ne facă să conştientizăm că doar trăgând toţi la 
aceeaşi căruţă vom reuşi să o urnim din loc. în schimb, 
conducătorii noştri se gândesc la măsuri anti‑criză de 

babă: adică să restrângă cheltuielile, în loc să 
identifice noi surse de câştig. guvernul taie 
salariile, dă afară oameni, recalculează pen‑
siile, supraimpozitează micile firme şi chiar 
se gândeşte să impoziteze până şi veniturile 
realizate de persoanele cu handicap. Decizii 
care nu fac altceva decât să ne dezbine şi 
mai mult şi să ne determine să îi numărăm 
salariul vecinului, în fiecare seară, înainte să 
adormim. măsuri care ne fac să cumpărăm 
orice atât timp cât este ieftin şi după aceea 

să îi urâm pe directorii marilor companii din ţară care îşi 
rezervă dreptul de a încasa prime de zeci de mii de euro.  
în lipsa unor conducători care să ne aducă la adevăr, 
să ne facă să pricepem pericolul prin care trecem, dar 
şi soluţiile prin care am putea ieşi la liman, nu facem 
altceva decât să stăm aşa, în poartă, şi să ne minunăm, 
ca babele de la ţară, de puterea cu care urmează să dea 
peste noi criza!   

Pe tema
scutului antirachetă

ruSIa acuză 
românIa şI Sua 
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Adio Iri! 

Bun găsit, L.A.!

V
estea că Monica şi Irinel Columbeanu se despart a fost luată cu asalt de toate tabloidele 

din România. Primii care au dat vestea, cei de la cotidianul „ring” susţin ca omul de afa-

ceri ar fi înaintat, recent, avocatului său actele de divorţ, pentru demararea procedurii 

legale. În timp ce Columbeanu nu spune nimic despre acest demers, Monica e mai mult 

plecată din ţară. 

Se pare că flirturile ocazionale ale Monicăi (23 de ani) prin diverse capitale europene că n-au 

fost trecute cu vederea de Irinel (52 de ani), şi nici SMS-urile expediate de Moni fostului său 

şofer Voicu Pânzar.

Chiar dacă riscă să piardă, în curând, numele care a consacrat-o Monica Columbeanu se 

pregăteşte să plece în America. Ea a primit un rol într-un film american şi urmează să se mute 

pentru şase luni la Los Angeles, pentru filmări. 

”Los Angeles este locul unde se vor întâmpla lucruri cu adevărat definitorii pentru via-

ţa mea, pentru că acolo este tărâmul tuturor posibilităţilor. Acela este cel mai potrivit loc 

pentru mine. Eu nu am văzut oameni trişti în America”, spunea Monica în urmă cu două 

săptămâni, la ”Happy Hour”. 

Visul lui Moni de a deveni faimoasa la Hollywood s-a apropiat de realitate odată cu 

oferta unor producători americani, care au considerat-o pe soţia lui Irinel perfectă pen-

tru pelicula lor, potrivit Cancan. 

Monica va fi însoţită o mare parte din timp şi de fiica ei, Irina, potrivit contractului în 

care bruneta a cerut să i de pună la dispoziţie o bonă pe durata filmărilor.

”E prea important pentru mine să fiu mulţumită de ce am făcut. Nu sunt total mulţu-

mită şi împlinită cu tot ce am făcut până acum”, mai spunea Monica la ”Happy Hour”. 

Rolul din film să fie oare picătura care a umplut paharul pentru Irinel? T.M.

În fiecare săptămână
gratuit

„weekend 
magazIn”
Astăzi vă oferim un supliment de 

16 pagini cu informaţii utile şi interesante.
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Pe cine anvelopăm mai întâi?

curcubeul 
reabIlItărII 

termIce

Câte un protest
pe lună

Pensionarii,
cu bâta în stradă

Iarna se dezbracă de cojoace 

Mărţişoare 
cu suflet
de primăvară 
[ Zeci de tarabe cu mărţişoare, prin oraş [ Preţurile pornesc de la doar 
un leu [ Tradiţii respectate şi de octogenari, dar şi de copii [ Alegeţi cu 
atenţie şi dăruiţi din tot sufletul, ca să primiţi în schimb moneda cea mai de 
preţ: zâmbetul celor care se bucură că aţi reuşit să le aduceţi, încă o dată,  
primăvara SocIal/10

[ Hotărârea privind aprobarea documentaţiilor 
de avizare a lucrărilor de reabilitare termică a unui 
număr de 12 blocuri a fost aprobată în şedinţa de joi 
a Consiliului Local, după vii dezbateri [ Unii aleşi ar 
fi preferat să se lucreze pe marile artere şi la intrările 
în oraş, dar s-a decis că gălăţenii sunt egali, deci se 
va lucra în ordinea depunerii cererilor  [ Culoarea 
faţadelor va fi stabilită de arhitectul-şef al oraşului 
[ În cazul unui bloc cu 160 de apartamente, 
anveloparea costă 3.262.193 de lei, din care fondul de 
reparaţii al asociaţiei de proprietari - 599.677 de lei, 
iar pentru un bloc cu 19 apartamente, costul este de 
428.881 lei, din care 78.310 de lei - partea asociaţiei 
de proprietari evenIment/5

Anca Melinte
melinte_anca@yahoo.comPasiunile vârstei a treia 

Timbre de pâine 
din 1927

La cei peste de 80 de ani ai 
săi, Costică Balint îşi deapănă cu 
seninătate povestea unei vieţi 
ale cărei amintiri le-a strâns în-
tr-o colecţie care-i alină acum 
bătrâneţile. În 1950, a îmbrăcat 
haina de ostaş şi vreme de 34 
de ani a adunat suveniruri că-
rora le-a venit rândul să-şi gă-
sească loc în colecţii abia după 
încheierea serviciului militar.

Pe culmile disperării

Şi-a pus 
ştreangul
în zadar

Sătulă de sărăcie şi supă-
rată peste poate, o femeie de 
36 de ani din Tuluceşti a vrut 
să le pună capăt cât mai repe-
de, încercând să se spânzure. 
Femeia a fost găsită la timp şi 
salvată de către soţ.

Atenţie, Poliţia Rutieră!

Au înnebunit 
semafoarele!

După ce, timp de mai mul-
te zile, semafoarele din oraş 
nu s-au simţit prea bine, motiv 
pentru care nu au funcţionat 
deloc, ieri au luat-o cu totul 
razna.

Un accident
care putea fi evitat

Gropile
din carosabil 
fac victime

Ghid auto

Cât de accesibilă 
a devenit
o maşină ieftină? 

Trăiască
plomba!

Asfalt pe credit

Icoana bizantină

Fereastra 
prin care
ne zâmbeşte 
Dumnezeu

De la gălăţenii
din diaspora

Tradiţii 
româneşti 
în Norvegia

Când Dumnezeu
„vorbeşte” în Braille

Sergiu Radu 
Ruba îşi 
aminteşte 
colorat

„Galaţi, oraşul scrie, 
oraşul citeşte”

Cartea poştală 
omagială
Ştefan Petică
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 1-0 la Ceahlăul,
dar scorul este incorect  

Oţelul,
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Monica Zanet
monicazanet@yahoo.com

Marian Sârbu a spus că princi-
pala sa nemulţumire este legată 
de situaţia “destul de suspicioa-
să” din partid , menţionând că nu 
poate avea eficienţă în domeniul 
social, pe care îl coordonează 
de 16 ani în PSD, în condiţiile în 
care unii dintre colegi îi cer să fie 
împotriva propriilor convingeri. 
“Am avut o discuţie foarte calmă 
cu domnul Victor Ponta, în timpul 
căreia am arătat care sunt opinii-
le mele în legătură cu ceea ce s-a 
întâmplat, mai ales în ultimul an, 
şi că din multe puncte de vedere 
legile pe care le-am promovat în 
timpul în care am fost ministru al 
Muncii - şi mă refer cu precădere 
la Legea salarizării, la Legea pen-
siilor - s-au situat adeseori într-o 

anumită contradicţie cu poziţia 
partidului”, a spus Marian Sârbu.

El a arătat că există şi anumite 
elemente de linie strategică cu 
care nu este de acord, precizând 
că principala sa nemulţumire ră-
mâne legată de situaţia “destul 
de suspicioasă”, dată de o “stare 
de neîncredere” din partid în care 
el, personal, nu poate să lucreze 
“din punct de vedere tehnic”.

“Fireşte, având în vedere lu-
crurile acestea, din păcate, după 
16 ani de prezenţă în PSD, sunt 
nevoit să părăsesc acest partid, 
cu toate regretele care se află în 
spatele unei astfel de decizii”, a 
arătat Marian Sârbu.

Sârbu a precizat, totodată, 
că este foarte posibil să se ală-

ture grupului independenţilor, 
el adăugând că, în condiţiile în 
care acesta va constitui un nu-
cleu pentru o nouă construcţie 
politică, în care zona socială să 
aibă preponderenţă, atunci el ar 
urma să se ocupe de politicile so-
ciale în acest proiect.

Sârbu a precizat că liderul 
PSD, Victor Ponta, se află într-un 
proces de restructurare a parti-
dului, care are nevoie de noi aşe-
zări interne.

Geoană: ˝Regret foarte mult 
plecarea lui Sârbu˝

Fostul preşedinte al PSD, 
Mircea Geoană, afirmă că re-
gretă mult plecarea lui Marian 

Sârbu din partid, menţionând că 
speră că acesta va rămâne, indi-
ferent de exprimarea politică pe 
care o va alege, un om devotat 
valorilor de stânga. “Regret foar-
te mult plecarea lui Marian Sârbu 
din PSD. Este un bun profesionist 
şi în mod cert va fi o pierdere im-
portantă pentru partid, mai ales 
într-o perioadă grea, cum este 
cea pe care o traversăm”, afirmă 
Geoană.

El menţionează că apreci-
ez munca pe care a depus-o 
Marian Sârbu în PSD, atât în 
relaţia cu pensionarii şi sindi-
catele, dar şi în ceea ce priveşte 
consolidarea dialogului social. 
“În acelaşi timp, sper că Marian 
Sârbu, indiferent de exprimarea 

politică pe care o va alege, va 
rămâne un om devotat valorilor 
de stânga. România are nevoie 
de echilibru social şi de prote-
jarea categoriilor sociale vul-
nerabile, obiective ameninţate 
puternic de actuala guvernare. 
PSD are nevoie de buni profe-
sionişti, ataşaţi valorilor social-
democrate, care să participe 
activ la dezbaterile referitoare 
la Legea pensiilor sau Legea 
salarizării unitare. Consider că 
oamenii de stânga pot şi tre-
buie să îşi exprime viziunea şi 
proiectele în interiorul partidu-
lui, dacă acestea sunt cu adevă-
rat social-democrate”, susţine 
Geoană.

Discuţiile cu SUA privind scu-
tul antirachetă vizează amplasa-
rea pe teritoriul României a unui 
număr de circa 20 interceptoare, 
care să fie instalate într-o locaţie 
“adecvată”, iar procesul de nego-
ciere a unui acord în acest sens va 
dura, probabil, un an şi jumătate, 
potrivit ministrului de Externe. 

Negocierile dintre România şi 
SUA privind scutul antirache-
tă au reprezentat un subiect al 
discuţiei pe care ministrul de 
Externe, Teodor Baconschi, aflat 
la Sofia cu ocazia vizitei premi-
erului Emil Boc, a avut-o, ieri, cu 
omologul său bulgar. El a decla-
rat, la sfârşitul acestei discuţii, 

că l-a informat pe ministrul bul-
gar de Externe despre decizia 
Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării (CSAT) de a accepta propu-
nerea Statelor Unite privind ne-
gocierea unui acord de instalare, 
până în 2015, “a unui segment” 
din programul american antira-
chetă.

Meteorologii au emis o 
atenţionare cod galben de ploi 
pentru 11 judeţe din vestul şi 
sud-vestul ţării, valabilă sâm-
bătă, între orele 3.00 şi 18.00, 
în Banat, Crişana, Oltenia şi 
nord-vestul Munteniei canti-
tăţile de precipitaţii putând 
depăşi 20 de litri pe metrul pă-
trat. Judeţele avertizate cu cod 

galben sunt Dâmboviţa, Argeş, 
Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi, 
Caraş-Severin, Timiş, Arad, 
Hunedoara şi Bihor. Potrivit 
atenţionării emise, ieri, de 
Administraţia Naţională de 
Meteorologie, sâmbătă, între 
orele 3.00 şi 18.00, în Banat, 
Crişana, Oltenia şi nord-vestul 
Munteniei cantităţile de pre-

cipitaţii vor depăşi local 20 de 
litri pe metrul pătrat, iar izolat 
peste 25-30 de litri pe metrul 
pătrat. În zonele montane, 
precipitaţiile vor fi sub formă 
de lapoviţă şi ninsoare. Vântul 
va prezenta intensificări tem-
porare îndeosebi la munte şi în 
partea de sud-vest a teritoriu-
lui, a precizat sursa citată.

Virgil Teofil Creţu, marina-
rul român îmbarcat pe nava 
NV Rim, sub pavilion nord-co-
reean, care a fost capturată în 
Golful Aden de piraţi somalezi 
în 2 februarie, şi-a anunţat te-
lefonic prietena că piraţii ame-
ninţă că îl vor ucide în curând 
dacă răscumpărarea pe care au 
cerut-o pentru a elibera nava 
nu va fi plătită. Prietenii din 
Galaţi ai marinarului au cerut 
sprijin „Vieţii libere” sperând că 
mediatizarea cazului va duce 
la eliberarea acestuia. Situaţia 
este cu atât mai gravă cu cât se 
pare că românul este singurul 
ameninţat şi singurul pentru 
care nu s-a intervenit.

Ieri-seară am fost contactaţi 
de o persoană care ne-a oferit 
mai multe informaţii legate de 
starea unui marinar român luat 

ostatic pe o navă siriană captu-
rată de către piraţii somalezi. 
Mai precis, acesta ne-a spus că 
Virgil Teofil Creţu şi-a sunat pri-
etena care locuieşte în Sulina şi 
i-ar fi spus că piraţii urmează să 
îi omoare dacă nu primesc răs-
cumpărarea cerută. Acest lucru 
se întâmplă în condiţiile în care 
Creţu este singurul român de 
pe navă, iar dacă pentru co-
legii săi de altă naţionalitate 
s-a intervenit, pentru el nu a 
intervenit nimeni. “Mi-a tele-
fonat de pe telefonul piraţilor 
(îi auzeam vorbind în arabă) şi 
mi-a spus că aceştia ameninţă 
că îi vor ucide în această seară 
dacă nu vor primi răscumpăra-
rea. Din câte am înţeles de la el, 
răscumpărarea cerută de către 
piraţi este mai mare decât ar 
valora nava, iar din acest motiv 

armatorul, un libanez pe nume 
Rami, refuză să le dea bani pira-
ţilor”, ne-a mărturisit telefonic 
Mariana Andrei, prietena lui 
Virgil Teofil Creţu.

Aceasta a cerut autorităţi-
lor române să se implice şi să 
încerce eliberarea marinarului 
şi a precizat că, până acum, ni-
ciun oficial nu a luat legătura 
cu familia marinarului.

Pe de altă parte, tatăl mari-
narului Virgil Teofil Creţu a fost 
rezervat în declaraţii. Întrebat 
dacă a fost contactat de vre-
un oficial care să-l informeze 
 despre situaţia fiului său, aces-
ta a răspuns că a fost informat 
de Serviciul Paşapoarte şi că a 
primit o singură dată un tele-
fon de la fiul său.

Tudor Neacşu

Ministrul Educaţiei, Daniel 
Funeriu, a declarat, într-un inter-
viu, că un nou proiect de lege a 
Educaţiei va fi discutat în Guvern 
în primă lectură, peste două săp-
tămâni, după care va fi supus 
dezbaterii publice 30 de zile îna-
inte de a fi trimis spre aprobare 

Parlamentului. “Este absolut ne-
cesar să reducem numărul de ore, 
mai mult să reducem numărul de 
ore pe care copiii îl petrec rezol-
vând temele de casă. Prea multă 
lume confundă seriozitatea învă-
ţării cu teme de casă kilometrice”, 
a declarat ministrul Educaţiei. 

Argeş
Un poliţist 
s-a sinucis

Anchetatorii au sta-
bilit cu certitudine, joi 
seară, că agentul de la 
Poliţia Rutieră A1, care 
a fost găsit împuşcat 
în cap, într-un apar-
tament din cartierul 
piteştean Popa Şapcă, 
s-a sinucis, fiind eli-
minată ipoteza unei 
crime. “Nu există sus-
piciuni că ar fi altceva 
decât o sinucidere”, 
a declarat purtătorul 
de cuvânt al IPJ Argeş, 
Robert Radu. Lângă 
cadavrul poliţistului a 
fost găsit pistolul din 
dotare, un Carpaţi de 
calibrul 7,65 mm, din 
care fusese tras un sin-
gur glonţ. Anchetatorii 
nu au găsit niciun fel 
de bilet de adio la faţa 
locului. Vecinii au de-
clarat anchetatorilor 
că nu au auzit nicio 
împuşcătură din apar-
tamentul poliţistului.

În Bucureşti
Cele mai 
scumpe vile, 
scoase 
la vânzare

Cele mai scumpe 
două vile din Bucureşti 
sunt scoase la vânzare 
de către proprietari la 
un preţ de şapte mili-
oane de euro fiecare, 
una fiind amplasată în 
zona Victoriei, iar cea-
laltă în Piaţa Romană. 
Vila situată în zona 
Victoriei - General 
Bertherlot a fost con-
struită în 1860, are 34 
de camere, două etaje 
şi o suprafaţă de 500 
de metri pătraţi, iar 
cea din Piaţa Romană 
- Catargiu are 16 ca-
mere, 1.000 metri pă-
traţi şi un teren de 750 
metri pătraţi, potrivit 
unui top realizat de 
MagazinulDeCase.ro 
în Bucureşti şi Ilfov.

Cu preţul cerut de 
proprietarii pe una 
dintre cele mai scum-
pe vile din Bucureşti 
pot fi achiziţionate 
următoarele două cla-
sate în top.

Târgu Mureş
Opt maşini, 
arse
într-o 
parcare 

Opt autoturisme au 
ars, ieri-dimineaţă, în-
tr-o parcare din Târgu 
Mureş, pompierii ne-
excluzând posibilita-
tea ca focul să fi fost 
pus intenţionat la una 
dintre maşini şi să se 
fi extins apoi la cele-
lalte.

“După primele cer-
cetări s-ar părea că 
este vorba despre o 
acţiune intenţionată, 
la una dintre maşini. 
Colegii mei au reuşit 
să intervină, astfel că 
cele opt maşini nu au 
ars în totalitate”, a de-
clarat purtătorul de cu-
vânt al Inspectoratului 
pentru Situaţii de 
Urgenţă (ISU) Mureş, 
sublocotenentul Liviu 
Danciu.

În acest caz se 
aşteaptă concluzii-
le experţilor ISU, în 
funcţie de care po-
liţiştii vor continua 
cercetările, a precizat 
purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie 
Mureş, comisarul Livia 
Popa.

Bucureşti
Bărbat 
suspectat 
de pornografie 
infantilă

Un bărbat suspectat 
de pornografie infantilă 
a fost arestat preven-
tiv pentru 29 de zile, 
ieri, de către Tribunalul 
Bucureşti, după ce pro-
curorii DIICOT au stabi-
lit că racola adolescenţi 
din familii sărace, apoi 
îi folosea în producţii 
pornografice pe care 
le posta pe internet. 
Sentinţa Tribunalului 
Bucureşti poate fi con-
testată la Curtea de Apel 
Bucureşti. Vecinii bărba-
tului afirmă că la acesta 
veneau adolescenţi de 
14-15 ani, care păreau că 
provin din familii sărace, 
iar într-una dintre seri 
copiii chiar se băteau în-
tre ei.

Decizie 
în premieră
5.000 
de euro 
pentru 
o muşcătură 
de câine

O femeie a obţinut 
daune de 5.000 de euro 
de la proprietarii câi-
nelui care a muşcat-o, 
Tribunalul Bucureşti 
dând, ieri, o decizie în 
premieră într-un ast-
fel de litigiu. Tribunalul 
Bucureşti a admis în 
parte acţiunea înainta-
tă instanţei de persoa-
na muşcată de câine, 
instanţa dispunând ca 
proprietarii animalului 
- euthanasiat între timp 
- şi rudele în curtea căro-
ra se afla patrupedul la 
momentul incidentului 
să-i plătească daune de 
5.000 de euro, deşi feme-
ia ceruse, iniţial, 75.000 
de euro. Tribunalul a de-
cis ca plata despăgubiri-
lor să se facă în solidar. 
Sentinţa poate fi con-
testată la Curtea de Apel 
Bucureşti.

O nouă plecare

Marian Sârbu 
părăseşte PSD-ul

Fostul vicepreşedinte al PSD, Marian Sârbu, a 
anunţat, ieri, după întâlnirea cu Victor Ponta, că este 
”nevoit” să părăsească partidul şi că probabil se va 
alătura grupului independenţilor din Parlament, co-
ordonat de Gabriel Oprea. 

Într-o locaţie “adecvată”

20 de interceptoare antirachetă 
pentru România

Avertisment

Cod galben de ploi 
în 11 judeţe 

Anul acesta

Ministrul Educaţiei 

Mai puţine ore 
pentru elevi

Un marinar român cere sprijin pentru a scăpa cu viaţă 

Ameninţări cu moartea 
în Golful Aden

Autoritatea pentru Persoanele 
cu Handicap (ANPH) a cerut 
Ministerului Finanţelor să revină 
asupra unei decizii a Guvernului 
care a eliminat, din 2010, scutirea 
de impozit pe salariile şi pensiile 
persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat, drepturi care, până 
în prezent, nu erau impozitate de 
stat. Guvernul a decis, printr-o or-

donanţă de urgenţă adoptată în 
octombrie să elimine, cu începe-
re de la 1 ianuarie 2010, articolul 
26 litera a din Legea 448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handi-
cap, în baza căruia persoanele cu 
handicap grav sau accentuat erau 
scutite de la impozitul pe indem-
nizaţiile de natură salarială.

Impozit pentru 
persoanele 

cu handicap 

Dezbatere în Camera Deputaţilor
Anastase susţine dezincriminarea 
consumului de droguri

Organizaţiile non-guvernamentale au cerut, ieri, la dezbaterea în 
Camera Deputaţilor privind modificarea Legii 143, dezincriminarea 
consumului de droguri şi diferenţierea clară între consum şi posesie, 
iar preşedintele Camerei, Roberta Anastase, a declarat că militează 
pentru acest lucru. 

Patru tineri reţinuţi
Bancnote false la Sălaj

Patru tineri din Sălaj şi Satu Mare au fost reţinuţi, ieri, după ce au 
fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să comercializeze suma de 
3.700 de euro în bancnote de 50 de euro şi suma de 1.000.000 de 
forinţi în bancnote de 10.000 de forinţi, toate falsificate. Cercetările 
sunt continuate în prezent pentru a stabili dacă există şi alte persoa-
ne care sunt implicate în aceste activităţi infracţionale sau care au 
legături infracţionale cu membrii grupării.

(Foto Mediafax - Liviu Adăscăliţei)
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La Biblioteca “V.A. Urechia”
Săptămâna ”Ion Creangă”

Săptămâna viitoare, la Biblioteca “V.A. Urechia” sunt Zilele Ion 
Creangă. Concursuri interactive, montaje literar-artistice, poveşti 
şi expoziţii, toate vor sta sub vraja harului povestirii lui Creangă. 
Organizatorii salonului literar “Axis Libri“, programat joi, vor omagia 
tot personalitatea acestuia. În activităţile de săptămâna viitoare sunt 
implicate mai multe instituţii : Grădiniţele nr. 47, nr. 61 “Ion Creangă“, 
“Albă ca Zăpada“, Şcoala 11 “Mihail Sadoveanu“.

Platoul din faţa Prefecturii 
s-a umplut, ieri, de cei aproxi-
mativ 200 de pensionari veniţi 
să protesteze. Purtând pancarte 
cu diverse mesaje, precum „Noi 
cu pensii amărâte, voi cu pensii 
nesimţite” sau „Lăsaţi pensiona-
rii să moară singuri, nu-i omorâţi 
voi!”. Printre protestatari se afla 
şi unul protestatar care agita o 
bâtă de baseball. „Păi cum? Dacă 
nu cu bâta, cum să-i convingem? 
Dacă nu vrea să-mi dea grupele 
de muncă? Până la urmă le dăm 
în cap, că altfel nu se poate”, 
ne-a răspuns protestatarul „în-
armat”, când l-am întrebat de ce 
a venit cu bâta la protest. Vizibil 
nemulţumit, omul ne-a arătat 
apoi un talon pe care scria 17 lei. 
„Atât mi-au dat după recalcula-
re... După ce am muncit atâta în 
grupele de muncă… Ruşine!”. 

 În stradă, la 83 de ani 

„Am 83 de ani, am ieşit în 
stradă de nevoie… am mun-
cit o viaţă şi murim de foame. 
Am 878 lei pensia  şi am mun-

cit în Combinat, la Oţelăria 1, la 
Turnare Continuă, unde a fost 
nevoie de noi… Grupele nu mi 
le-a dat… conducătorii nu se 
gândesc la mine, se gândesc să 
trăiască doar dânşii… Încercăm 
să ne descurcăm cum putem, 
cumpărăm ce e mai ieftin, fasole, 
ceapă şi câte un tacâm, dar mai 
rar”, ne-a spus Ghiţă Coneschi, 
unul dintre cei care au pichetat, 
ieri, Prefectura. 

Alături de dânsul, mulţi alţi 
pensionari nemulţumiţi; unii 
reclamau creşterea taxelor lo-
cale, alţii, lipsa de carte a parla-
mentarilor, care au transformat 
Legislativul ţării într-un loc în 
care s-au adunat „toţi talciocarii 
care sunt membri de partid…”. 

Preşedintele Alianţei Euro-
pensionarilor din Galaţi, Cristea 
Toader, le-a spus pensionarilor 
că alianţa va încheia un pro-
tocol de colaborare cu Cartel 
Alfa şi că împreună cu membrii 
acestei confederaţii vor pro-
testa, în luna mai, la Bucureşti. 
„Până atunci, vom mai protesta 
şi în martie, pe 19, la Galaţi şi 

vom pleca în marş, din Ţiglina 
către Prefectură. Vom protesta 
până când ne vor da drepturile 
noastre…De aceea, pensionarii 

trebuie să iasă în stradă, ală-
turi de noi, nu să stea acasă şi 
să aştepte poştaşul cu pensia”, 
a spus Cristea Toader. Acesta a 

depus un memoriu la Prefectură 
şi un altul la Casa Judeţeană de 
Pensii, unde a ajuns alături de 
doar 15 protestatari. 

„Bani grei”
Premiile 
săptămânii

La extragerea cu public de 
ieri a concursului „Bani grei 
cu Viaţa liberă” au participat 
751 plicuri, trimise de cititorii 
noştri fideli. În urma tragerii 
la sorţi au fost desemnaţi cei 
trei câştigători ai săptămânii. 
Goe Stancu (plicul nr. 67), 
Jana Boroş  (plicul nr. 73) 
şi Nataliţa Zaharia (plicul 
nr. 545) sunt norocoşii care 
vor primi din partea ziaru-
lui nostru câte 100 de lei. Îi 
aşteptăm la redacţie, luni, 
după ora 11,00, să îşi ridice 
premiile. 

Atenţie, participanţi! 
Vă rugăm să completaţi 
toate taloanele cu acelaşi 
nume, cât mai citeţ posi-
bil. Pentru a evita orice 
problemă ivită din cauza 
unor coincidenţe de nume, 
participanţii sunt rugaţi să 
completeze toate datele 
cerute în taloane. 

Teodora Miron

“100 de lei 
pentru învăţăcei”
13 aduce 
şi noroc

La concursul pentru elevi 
şi studenţi, organizat de 
ziarul nostru în fiecare săp-
tămână, s-a desemnat, prin 
tragere la sorţi, un nou câş-
tigător. La extragere au par-
ticipat 409 plicuri, doar unul 
fiind norocos. Câştigătorul 
de săptămâna aceasta se nu-
meşte Ionuţ Damian şi este 
elev în clasa a X-a la Liceul 
„Dimitrie Cantemir”. Numărul 
de pe plic, 13, a fost cel care 
i-a purtat noroc lui Ionuţ, pe 
care îl aşteptăm la redacţie, 
luni, după ora 11,00, ca să îşi 
ridice premiul. 

Atenţie, părinţi şi bunici! 
La acest concurs pot parti-
cipa doar elevii şi studenţii. 
Nu mai trimiteţi plicuri pe 
numele copiilor sau nepoţi-
lor care nu sunt elevi pentru 
că nu vor putea fi trecuţi pe 
lista câştigătorilor.  

Teodora Miron

Concursuri 
Cinci premii 
pentru fidelitate

La extragerea de ieri a con-
cursului de fidelitate organizat 
de ziarul nostru pentru cititorii 
din mediul urban au partici-
pat 394 de plicuri. Cei cinci no-
rocoşi care vor primi câte 50 
de lei, pentru că sunt abonaţi 
fideli şi ne citesc zilnic, sunt ur-
mătorii: Petrică Iordache (pli-
cul nr. 220), Andone Gafton 
(plicul nr. 370), Ioan Tatu (pli-
cul nr. 216), Emil Duda (plicul 
nr. 51) şi Pavel Dragomir (pli-
cul nr. 239). Cei cinci câştigă-
tori sunt aşteptaţi la redacţie 
luni, după ora 11,00, să îşi ridi-
ce premiile. 

Răsplată pentru 
mediul rural

Tot ieri, a avut loc şi extra-
gerea de la concursul de fide-
litate pentru mediul rural. Cei 
cinci norocoşi care au abona-
mente la „Viaţa liberă” şi care 
au fost extraşi din urnă vor 
primi, prin poştă, în perioada 
1 – 12 martie (aceasta este pe-
rioada în care se trimit banii, 
ei urmând să ajungă la câş-
tigători la o dată ulterioară), 
câte 50 de lei fiecare. Iată care 
sunt câştigătorii: Nicoleta 
Matei (Braniştea), Aurel 
Ioniţă (Cuza Vodă), Ştefan 
Butnaru (Şendreni), Zoiţa 
Lupu (Plevna) şi Ion Rusu 
(Vânători). 

Felicitări tuturor câştigă-
torilor şi nu uitaţi să vă faceţi 
abonament la “Viaţa liberă”, 
pentru că doar aşa puteţi câş-
tiga la concursul nostru.

Teodora Miron

Sătulă de sărăcie şi supăra-
tă peste poate, o femeie de 36 
de ani din Tuluceşti a vrut să le 
pună capăt cât mai repede, în-
cercând să se spânzure. Veronica 
A., internată acum la secţia de 
Neurochirurgie a Spitalului Clinic 
de Urgenţă din Galaţi, spune că 
n-a mai putut răbda neajunsuri-
le cărora trebuia să le ţină piept 
zi de zi. Femeia a povestit că în 
vara anului trecut a fost dată afa-
ră de la serviciu, de la CFR, şi că 

soţul nu vroia să îi dea bani. Cei 
doi au împreună o fiică de 16 ani 
şi un băieţel de 7 ani, de soarta 
cărora mamei nu i-a păsat atunci 
când a decis să-i lase orfani. Deşi 
femeia şi-a pus ştreangul de gât 
cu sânge rece, a fost găsită la 
timp şi salvată de către soţ. 

„A fost adusă o sinucigaşă 
care aproape că a reuşit să-şi 
curme viaţa prin spânzurare. 
Femeia a fost disponibilizată de 
la Căile Ferate şi nu vedea posi-

bilitatea să mai supravieţuias-
că, însă tentativa nu i-a reuşit 
şi este internată pentru leziuni 
de coloană vertebrală cervicală. 
Trebuie amintit că atunci când 
era Iorga prim-ministru şi învă-
ţătorii au venit la Constanţa să se 
plângă că nu şi-au luat de câteva 
luni salariile, acesta le-a răspuns: 
«Duceţi-vă şi înecaţi-vă în mare». 
Aşa încât se pare că populaţia 
urmează indicaţiile preţioase ale 
marelui nostru istoric”, a declarat 
dr. Nicolae Bacalbaşa, purtătorul 
de cuvânt al Spitalului Clinic de 
Urgenţă Galaţi.

Potrivit Cristinei Tatulici, 
purtătoarea de cuvânt a 
Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Galaţi,  cei   doi  soţi  
din Tuluceşti avuseseră un con-
flict  pe  fondul consumului de 
alcool. Acesta pare să fi fost mo-
tivul pentru care femeia în cau-
ză a decis să se spânzure chiar 
în faţa casei, acolo unde a fost 
găsită de bărbat. Vindecarea 
trupească va veni de la medici 
şi poate gândurile negre vor fi 
alungate de remuşcări. 

Text şi foto: Ana Beliu

Carosabilul aproape distrus 
al oraşului face de câteva luni 
ravagii. Şi dacă am crezut că 
numai maşinile au de suferit 
de pe urma faptului că nimeni 
nu repară străzile, iată că de 
săptămâna aceasta şi  gălăţe-
nii cad victime indiferenţei cu 
care tratează problema edilii 
oraşului. 

Strada udă 
şi plină de gropi

Dumitru N., de 35 ani, îşi con-
ducea maşina pe strada Tecuci 

joi, la ora 8,00. Şoferul nu a re-
dus viteza de deplasare deşi 
carosabilul era ud şi avea gropi 
şi denivelări.  Ajuns în dreptul 
intersecţiei cu strada Alexandru 
Cernat, şoferul a pierdut contro-
lul direcţiei de mers, intrând într-
o maşină care circula în aceeaşi 
direcţie, maşină pe care a proiec-
tat-o  într-un autoturism parcat 
pe partea dreaptă a străzii. 

Doi răniţi

O femeie de 35 de ani şi un 
băiat de şase ani au fost răniţi în 

urma impactului. Iar acesta a fost 
un accident cauzat şi de starea ca-
rosabilului. Între timp banii noştri 
sunt încasaţi de Primărie lunar, 
din impozite, se duc oriunde, nu-
mai în astuparea gropilor şi prote-
jarea vieţilor noastre – nu.

Astă iarnă, o bătrână a fost 
ucisă de o maşină de marfă care 
dădea cu spatele. Femeia mer-
gea pe carosabil, pentru că după 
prima ninsoare, trotuarele erau 
pline de zăpadă. Adevărul este că 
nu ştim niciodată cine urmează.

Elena Parapiru

Agitaţie mare în curtea 
Garnizoanei Inspectoratului 
Situaţiilor de Urgenţă Galaţi. Ieri, 
la ora 12,00, 50 de copii de clasele 
V-VIII, de la şcolile 34 şi 28, însoţiţi 
de profesoarele lor, au aflat ce are 
de făcut Protecţia Civilă pe timpul 
urgenţelor. „Copiilor le-au fost 
arătate echipamentele folosite 
de Protecţia Civilă, adică bărcile 
pneumatice, filtrele de apă care 
pot transforma apa de orice fel în 
apă potabilă, ca şi echipamentul 
de descarcerare”, a explicat loco-
tenentul Eugen Chiriţă, purtăto-
rul de cuvânt al ISU Galaţi. 

Nu au lipsit de la Porţile 
Deschise nici studenţii-salvatori 

voluntari, reuniţi în Romanian 
Rescue Association - organizaţie 
studenţească având 20 de mem-
bri, cu specializarea „misiuni de 
salvare”. Pentru realizarea unor 
exerciţii demonstrative gata să îi 
califice pentru intervenţia de ur-
genţă, cinci studenţi au colaborat 
cu pompierii, reuşind să scoată 
toate victimele de sub dărâmătu-
rile unui potenţial cutremur.

Dar festivităţile s-au terminat. 
Iar Protecţia Civilă se întoarce la 
lucruri serioase. Lucruri care fac 
diferenţa între viaţă şi moarte.

Elena Parapiru

Trei variante, 
acelaşi rezultat
Ţărăniştii 
gălăţeni 
trag spuza 
pe turta 
PNŢCD

La Comitetul Naţio-
nal de Conducere de 
astăzi, de la Braşov ţără-
niştii gălăţeni vor susţi-
ne nu mai puţin de trei 
variante de lucru pen-
tru asigurarea viitorului 
partidului. Prima opţi-
une vizează fuzionarea 
PNŢCD – PD-L, din care 
să rezulte PNŢCD care să 
ducă mai departe moş-
tenirea de „partid isto-
ric”, iar preşedinte să fie 
Marian Petre Miluţ. În 
2012, la alegerile locale 
şi parlamentare mem-
brii celor două forma-
ţiuni să se regăsească 
pe listele de candidaţi, 
iar în 2014  Miluţ să 
candideze la şefia sta-
tului şi abia după toate 
acestea, la conducerea 
PNŢCD să fie susţinut 
un democrat-liberal. A 
doua variantă susţinu-
tă de ţărăniştii gălăţeni 
vizează o alianţă politi-
că înregistrată la tribu-
nal pentru o bucată de 
vreme, apoi fuziunea. 
Ultima ipoteză de lucru 
îi are însă ca „scut” nu 
pe democrat-liberali, ci 
pe liberali. Ţărăniştii îşi 
pun speranţe în con-
gresul PNL din martie, 
în urma căruia condu-
cerea nou-aleasă să 
conştientizeze faptul 
că împreună cu ţărăniş-
tii se poate consolida 
un proiect politic solid 
de centru-dreapta în 
România.

Mesajul final al ţără-
niştilor gălăţeni va fi că 
nu-şi doresc să măture 
cu istoria PNŢCD pe la 
uşile celor care vremel-
nic conduc ţara.

Anca Melinte

Întâlnire 
Voluntari 
în mediul lor

Voluntarii de mediu 
au fost chemaţi la ra-
port de către comisarii 
Gărzii de Mediu Galaţi. 
Întâlnirea, care a avut 
loc vineri, la sediul auto-
rităţii de control a avut 
ca scop întocmirea unor 
strategii de protecţie a 
mediului interactive la 
care comunitatea să ia 
parte. Mai precis, volun-
tarii (cetăţeni simpli, dar 
care beneficiază de o 
legitimaţie şi care cola-
borează cu comisarii de 
mediu în diverse situa-
ţii) au împărţit zonele în 
care pot activa, şi-au sta-
bilit anumite obiective 
şi au analizat activităţile 
de până acum. 

T.N.

Poliţiştii din comuna Fru-
muşiţa l-au oprit la control joi, 
la ora 17,00, pe Drumul Naţional 
26, pe Constantin J., de 23 ani, 
din comuna Scânteieşti. Tânărul 
mergea cu o bicicletă, pe care 
nu a putut să explice de unde o 
avea. 

Poliţiştii au stabilit că în pe-
rioada 9-24 februarie 2010, bici-
clistul, împreună cu Neculai B., 
de 49 ani, din Frumuşiţa, Gabriel-
Gheorghe B., de 24 ani, tot din 
Frumuşiţa, ambii cu antecedente 

şi Valentin-Marian B., de 19 ani, 
din  Ijdileni, fără antecedente, 
au furat din casa Vasilicăi F., de 
42 ani, din satul Tămăoani, două 
biciclete şi o combină muzicală. 
Bunurile, în valoare de 1.900 de 
lei, au fost recuperate. 

Femeia nu reclamase furtul 
deoarece nu observase lipsa bu-
nurilor, fiind mai mult plecată la 
rude. Celor patru indivizi le-au 
fost făcute dosare penale pentru 
furt calificat.

Elena Parapiru

Pe Clăbucet
Mult cupru

O patrulă a Poliţiei Comunitare Galaţi l-a oprit la control, joi, la ora 
16,00, pe strada Clăbucet, pe sudorul gălăţean Florin S., de 30 ani, 
care avea într-o sacoşă două role de 12 kilograme de cupru. Poliţiştii 
Secţiei 4 au stabilit că bărbatul a furat cele două role de cupru de la 
locul de muncă, adică de la Secţia Ţevi Sudate de pe platforma side-
rurgică. Individului i s-a făcut dosar penal pentru furt.

Elena Parapiru

Câte un protest pe lună 

Pensionarii, cu bâta în stradă    
[ Luna viitoare, vârstnicii vor să mărşăluiască prin oraş 

Pe culmile disperării

Şi-a pus ştreangul în zadar

Un accident care putea fi evitat

Gropile 
din carosabil 
fac victime 
] Craterele din carosabilul oraşului 

i-au venit de hac unui ghinionist 
şofer gălăţean ] O femeie şi un 

copil au fost răniţi după ce au fost 
loviţi de maşina care dădea în gropi, 

pe Alexandru Cernat] Încotro, 
printre atâtea gropi? 

Ieri, de Ziua Porţilor Deschise

Copii şi studenţi-
salvatori, 

la Garnizoană

Ora adevărului

Surpriză, 
ai fost jefuită!

] O femeie din Frumuşiţa nu ştia că patru tineri din comună 
se distrau de  minune cu bunurile furate din casa ei  

C.S.Carp
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Galaţiul pe Rasdaq

Astăzi, profesorul universitar 
doctor Ioan Brezeanu împlineşte 
o vârstă frumoasă, de mulţi jindu-
ită. S-a născut la 27 februarie 1916, 
în primul an de război. Recent, a 
primit gradul de general de briga-
dă. „În retragere” – menţiune ne-
potrivită cu cineva care nu a întors 
niciodată spatele inamicului! Şi-a 
pierdut tatăl pe front, apoi mama. 
Orfanul a făcut carte, a ajuns pro-
fesor la Galaţi, dar a început răz-
boiul. A luptat pe fronturile celui 
de-Al Doilea Război Mondial, de la 
Est la Vest. A mers cu frontul până 
aproape de Stalingrad, în timpul 
celebrei bătălii, a participat apoi 
la sângeroasa bătălie de la Oarba 
de Mureş. A fost de două ori rănit. 
Pentru ultima dintre răni, din tim-
pul campaniei în Tatra, a stat un 
an în spital! A primit câteva dintre 
cele mai înalte decoraţii pentru 
bravură. „Ieri am împlinit anii de 
când am fost rănit în Cehoslovacia, 
în 4́5”, ne-a povestit dl Brezeanu. 
65 de ani…

I-au sosit epoleţii...

Ieri, veteranul de război se du-
cea la probă: îşi face costum mi-
litar. Astăzi nu găseşti însă stofă 
pentru astfel de haine, ne spune. 
A avut noroc cu un veteran care 

mai avea nişte stofă 
kaki. Chipiul şedea 
pe un scrin, gradele, 
în sertar. 

General... 
didactic  

Dacă ar exista 
grade şi pentru pro-
fesori, dl Brezeanu 
ar fi fost, desigur, ge-
neral! Ioan Brezeanu 
este Doctor Honoris 
Causa al Universităţii 
„Dunărea de Jos” şi 
a fost primul rector 
al acesteia, punând 
umărul la înfiinţarea 
instituţiei. Cu 70 de 
ani de catedră, din care 
peste 40 în funcţii de 
conducere, începând 
cu cea de director al 
Liceului Cuza, primul 
liceu mixt din ţară, aniversatul 
primeşte şi astăzi scrisori de la 
foşti elevi din Canada sau din 
Germania! A făcut parte din pri-
ma serie de Cetăţeni de Onoare 
ai municipiului nostru. De altfel, 
profesorul doctor a coordonat 
şi prima monografie modernă a 
judeţului Galaţi, apărută în 1972. 
Cu 100 exemplare legate în piele 

“Programul Rabla” a început 
în forţă, iar dacă succesul înregis-
trat de acesta în prima săptămâ-
nă este doar un foc de paie vom 
afla în lunile următoare. Până 
atunci, însă, haideţi să vedem cât 
de accesibile au devenit maşinile 
ieftine dacă folosim acest pro-
gram la potenţialul său maxim. 

Liderul incontestabil la capi-
tolul preţ rămâne Dacia. Cel mai 
ieftin Logan are un preţ de ca-
talog de 24.460 lei, iar avantajul 
oferit de programul rabla pentru 
trei maşini casate este de 11.400 
lei. O scădere simplă ne arată că 
cea mai ieftină maşină nouă costă 
acum 13.000 lei. Dar în acest caz 

Funcţiile didactice universitare 
obţinute în instituţii de învăţământ 
superior acreditate într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau 
al Spaţiului Economic European 
şi în Confederaţia Elveţiană vor fi 
recunoscute în România, potrivit 
unui ordin recent al Ministerului 
Educaţiei. Recunoaşterea funcţii-
lor didactice va fi realizată prin or-
din al ministrului Educaţiei, în baza 
unei rezoluţii motivate a Centrului 
Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor (CNRED). 

În vederea realizării recunoaşterii, 
solicitanţii vor depune la CNRED 
dosarul de recunoaştere, care cu-
prinde o cerere de recunoaştere, o 
copie după actul de identitate, di-
ploma de licenţă sau echivalent, în 
traducere legalizată, diploma de 
doctor în ştiinţe, pentru profesori 
universitari şi conferenţiari, în tra-
ducere legalizată, dovada funcţiei 
didactice, eliberată de o instituţie 
de învăţământ universitar acre-
ditată sau de o autoritate com-
petentă din statele menţionate, 

în traducere legalizată. Actele de 
studii vor fi recunoscute de către 
CNRED, conform normelor legale 
în vigoare. Durata de soluţionare 
a dosarelor de recunoaştere va fi 
de 45 de zile de la data depunerii 
dosarului complet. Taxa care va 
fi percepută pentru soluţionarea 
dosarului de recunoaştere este de 
50 de lei. Taxa de urgenţă, pentru 
soluţionarea dosarului în termen 
de zece zile, va fi de 100 lei.

M.Z. (sursa A.M.Press)

Flash Poliţie
Iveşti
Doi fără 
permis - 
dintr-un foc

Poliţiştii din comuna 
Iveşti l-au prins mier-
curi pe Daniel-Ionuţ G., 
de 20 ani, din comuna 
Munteni, care condu-
cea o maşină fără a 
deţine permis. În ace-
eaşi situaţie se afla şi 
consăteanul Sorinel L., 
de 19 ani, care condu-
cea pe un drum public 
din Iveşti, fără a avea 
permis. Poliţiştii le-au 
făcut tinerilor dosare 
penale.

Smulţi 
Şi duse 
au fost 
electronicele

Oamenii legii din 
comuna Smulţi i-au 
identificat pe localnicii 
Manolache M., de 22 
ani, fără antecedente 
şi Valentin M., de 18 
ani, cu antecedente, 
care, în noaptea de 2 
spre 3 februarie 2010, 
au furat din casa con-
săteanului Laurenţiu 
A., mai multe elec-
tronice, în valoare de 
5.500 lei. În cauză se 
continuă cercetările 
pentru furt calificat, cu 
suspecţii în libertate.

Se apropia 
Crăciunul…
Mobil furat 
direct 
din vitrină

Poliţiştii Secţiei 2 
au fost sesizaţi pe 8 
decembrie 2009, de 
către Bogdan Valentin  
B., de  28  ani, agent de 
vânzări, în legătură cu 
faptul că pe 7 decem-
brie 2009, în jurul orei 
17,00, doi necunos-
cuţi, profitând de nea-
tenţia personalului de 
serviciu, au furat din 
vitrina magazinului un 
telefon mobil în valoa-
re de 650 lei. Poliţiştii 
i-au identificat mier-
curi pe suspecţi ca fi-
ind gălăţenii Mihai M. 
şi Ciprian M., ambii de 
25 ani. Paguba a fost 
recuperată, iar celor 
doi li s-au făcut dosa-
re penale pentru furt 
calificat.

Cosmeşti
Locuinţă 
jefuită 
în valuri

Oamenii legii din 
Cosmeşti l-au prins în 
flagrant pe Octavian 
H., de 28 ani, din 
Satu Nou, comuna 
Cosmeşti, care a intrat 
prin efracţie în casa ve-
cinului său, Gheorghe 
P., de 52 ani, plecat la 
muncă în Spania. Din 
casă, Octavian a furat 
o bicicletă, un flex, o 
maşină de tocat carne 
şi o pereche de adi-
daşi. Poliţiştii au aflat 
că tânărul mai furase 
din aceeaşi locuinţă, 
luni seara, aparate 
electrocasnice şi scule 
electrice, în valoare de 
1.500 lei, bunuri care 
au fost găsite la locuin-
ţa autorului. Acestuia i 
s-a făcut dosar penal, 
fiind cercetat în liber-
tate.

Elena Parapiru

Hotărât lucru: Galaţiul e un 
oraş cosmopolit. Îmbinăm cu 
succes şi culturi spirituale, dar 
şi culturile de legume şi fructe 
ale mai multor ţări prietene, 
când vine vorba despre negoţ. 
Doar să arunci o privire pe tara-
bele din Piaţa Centrală şi îţi dai 
seama că multe dintre drumu-
rile comerciale (care or fi dus 
vreodată şi la Roma) se opresc 
la Galaţi. Astfel, turcii cu care în 
unele secole ne-am înţeles mai 
bine iar în altele, ceva mai rău, 
ne-au trimis pe nepusă masă 
roşii cherry de 12 lei kilogra-
mul. Conaţionalii matadorilor 
au pregătit pentru vânzare, în 
piaţă, ardei graşi roşii, de 9,49 
lei. Şi tot din Spania, mandarine 
„dulci şi zemoase”, la 4,59 lei. Pe 
de altă parte, din regiunea Ţării 
Sfinte am importat mai puţin 
har şi mai mulţi ardei kapia, 

pe care acum îi putem cum-
păra cu 9,50 lei. Din Iordania, 
ţară vecină cu Israelul, am pri-
mit dovlecei de 6,50 lei, iar din 
inima fostului Imperiu Roman 
s-au urnit până pe tarabele gă-
lăţene struguri cu boabă mare, 
la preţul de 12 lei kilogramul. 
Grecia ne-a pregătit, cu expe-
rienţă seculară, clementine de 
4,99 lei şi căpşuni de 14,99 lei. 
Dacă le asezonăm pe toate cu 
măiestria celui mai bun bucătar 
pe care îl cunoaştem – foamea 
pantagruelică a românului în 
aşteptarea unei mese copioa-
se – avem toate şansele să de-
monstrăm, încă o dată, că toate 
graniţele pot fi depăşite. Dar, 
evident, nu pe stomacul gol.    

Gabriel Kolbay
Foto: Vasile Caburgan 

La mulţi ani!

Generalul Brezeanu 
împlineşte azi 94 de ani!

[ Născut în timpul Primului Război Mondial, 
a publicat peste 28 de cărţi şi mai are de tipărit 
altele [ Abia a aniversat… 65 de ani de la 
ultimul glonţ primit [ Şi 70 de ani de 
catedră… 

de căprioară. Are aproape 50 de 
diplome primite pentru activita-
tea sa în slujba culturii şi ştiinţei. 
A publicat 28 de cărţi şi mai are 
multe manuscrise. Plus peste 70 
de volume care aşteaptă tiparul: 
ele cuprind cercetarea folcloru-
lui în judeţul nostru, de pe Valea 
Horincei. Realizată cu studenţii săi 
acum aproape 40 de ani… 

O Istorie 
a distrugerilor Galaţilor

Profesorul ne-a evocat ieri, 
printre alte momente fixate în 
vrafurile de manuscrise, momen-
tul distrugerii oraşului Galaţi, în 
1944. Oraşul a fost minat de ger-
manii în retragere, după ce trei 
bombardamente ruseşti făcu-

seră ceva stricăciuni în noaptea 
de 24 spre 25 august. A doua zi, 
pe 26, în timp ce ofiţerul (sublo-
cotenent) se retrăgea spre Brăila 
(făcuse şase zile, pe jos, de la 
Iaşi!), dl Brezeanu a fost martorul 
minării centrului vechi al oraşului 
de către hitlerişti. Toate autori-
tăţile se refugiaseră, ca şi ceilalţi 
locuitori, după bombardament, 
iar soldaţii nemţi, doi câte doi, 
făceau găuri în zidurile caselor de 
pe Domnească, spre fosta Piaţă 
Regală, pentru a plasa dinamita.  
A urmat o noapte de vuiet şi flă-
cări, simţită de refugiaţi tocmai 
la Brăila. Profesorul are o listă 
întreagă cu locuinţele şi fabricile 
aruncate atunci în aer. 

De fapt, a alcătuit un docu-
mentar cu distrugerile cele mai 
mari pe care le-a pătimit ora-
şul, din 1711 încoace. O lucrare 
interesantă, care ar merita pu-
blicată. Ca şi volumul doi din 
„Galaţi – Biografie spirituală”, cu 
personalităţi ale culturii, ştiinţei 
şi artei gălăţene. Volumul îşi aş-
teaptă doar sponsorul sau insti-
tuţia interesată să-l publice. Un 
prim volum a fost scos la Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos”.  Ioan 
Brezeanu mai plănuieşte scrierea 
unei cărţi cuprinzând personali-
tăţile gălăţene membre ale unor 
societăţi internaţionale. Aceasta 
va fi trimisă după apariţie tuturor 
universităţilor din ţară: „Să vadă 
şi ei – uite ce-a avut Galaţiul!” Va 
scrie şi despre legăturile gălăţe-
nilor cu mari oameni ai spiritului 
din România. „Dacă ar şti lumea 
ce legături am avut şi cu cine! 
Peste 400 de personalităţi – cred 
că n-a existat academician, scrii-
tor sau poet din ţară, care să nu 
fi participat la viaţa culturală a 
Galaţiului!”  

Text şi foto: Victor Cilincã
victor@viata-libera.ro

Profesorul Brezeanu cu manuscrisul volumului doi 
din „Galaţi - Biografie spirituală”

Mercurial 

Din Orientul 
Mijlociu 

în Piaţa Centrală 
[ Legume din Israel şi Iordania [ Struguri italieneşti 

[ Clementine din Grecia     

Învăţământ

Recunoaşterea funcţiilor didactice
] Titlurile universitare obţinute la instituţii de învăţământ superior acreditate din UE, 

recunoscute în România

Cât de accesibilă a 
devenit o maşină ieftină? 

  

Ieri, la BVB
Trei procente 
peste nivelul 
din ianuarie

Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB) a crescut ieri cu 0,28 
la sută, în ton cu pieţele 
vest-europene, după trei 
şedinţe consecutive de co-
recţii uşoare, şi a încheiat 
astfel luna februarie cu 3,26 
la sută peste nivelul de la 
finele primei luni din acest 
an. La finalul şedinţei de la 
Bucureşti, bursele mari ale 
Europei avansau cu aproxi-
mativ un procent, trendul 
fiind preluat de majoritatea 
pieţelor din Europa Centrală 
şi de Est.

Ultimele operaţiuni cu 
cele mai lichide zece acţiuni 
de la BVB au fost realizate 
la preţuri în creştere cu nu-
mai 0,21 la sută, iar titlurile 
companiilor din sectorul 
energetic plasau indicele 
BET-NG cu 0,67 la sută pes-
te nivelul de la finalul zilei 
anterioare. Investitorii au 
tranzacţionat acţiunile celor 
cinci societăţi de investiţii 
financiare (SIF-uri) la preţuri 
în imediata apropiere a ulti-
melor cotaţii de joi, astfel că 
indicele BET-FI a crescut ne-
semnificativ, cu 0,10 la sută. 
În aceste condiţii, indicele 
extins al bursei, BET-XT, care 
analizează traiectoria pri-
melor 25 de titluri în func-
ţie de lichiditate, a încheiat 
ziua în stagnare.

Profitul Erste 
a scăzut în 2009

Investitorii au realizat 
transferuri cu acţiuni în va-
loare de 19,9 milioane lei, 
iar pe piaţa obligaţiunilor 
a mai fost tranzacţionat 
un pachet de titluri de stat 
scadente în martie 2014, în 
valoare de 24,7 milioane lei. 
Obligaţiunile au susţinut 
astfel peste jumătate din 
lichiditatea cumulată a BVB, 
cifrată la 44,8 milioane lei 
(10,8 milioane euro).

Acţiunile Erste Bank (EBS) 
au fost cele mai tranzacţio-
nate din piaţa principală, cu 
operaţiuni de 5,3 milioane 
lei. Cotaţia acestor titluri a 
scăzut cu 2,55 la sută, până 
la 110,8 lei. Corecţia a venit 
după ce banca a anunţat 
rezultatele financiare înre-
gistrate anul trecut, profitul 
net al grupului Erste fiind în 
scădere cu 6 procente.

SIF Oltenia (SIF5) a anun-
ţat la închiderea şedinţei că a 
cumpărat 1,61 la sută din ac-
ţiunile Electromagnetica, cu 
2,6 milioane lei. Societatea 
de investiţii financiare şi-a 
majorat astfel participaţia 
de la 10,19 la sută la 11,8 la 
sută.

D.C.Predescu

vorbim despre un Logan fără aer 
condiţionat, o dotare cel puţin de 
bun-simţ. Dacă totuşi vrem să ne 
bucurăm de confortul oferit de 
o instalaţie de aer condiţionat 
trebuie să mai punem la bătaie 
aproximativ 9.000 de lei. 

Dacă preţul şi spaţiul reprezin-
tă criteriile de alegere a unei ma-
şini, nici măcar să nu vă gandiţi la 
concurenţă pentru că aceasta nu 
are cu ce se lăuda, nici maşinile 
de clasă mică nu pot oferi acce-
sibilitatea unui Logan. Astfel, un 
Chevrolet Spark este mai scump 
cu 6.000 de lei, iar un Citroen C1 
cu 10.000 de lei. 

Chiar dacă gurile rele spun 
că acest program de reînnoire a 
parcului auto a fost implementat 
pentru a creşte vânzările produ-
cătorilor de autoturisme, fap-
tul că acum putem cumpăra o 
maşină la aproape jumătate din 
preţul de catalog (cazul Daciei 
Logan) nu este un avantaj minor, 
iar 13.000 de lei pentru un auto-
turism nou cu garanţie, fie el şi un 
Logan, nu este mult. 

26 februarie 

Valută RON 

1 franc elveţian 2,8069

1 EURO 4,1073

1 liră sterlină 4,5987

1 leu moldovenesc 0,2377

1 dolar SUA 3,0151

1 gram AUR 107,9655

 

Denumire societate Tranzactii Volum Valoare Mediu Inchidere
ATLAS 3 2.000 116,3 0,0582 0,0563
ICMRS 1 16 1,12 0,07 0,07
ICMRS 4 3.500 415,5 0,119 0,121
REGAL 2 1.200 624 0,52 0,52
ROMPORTMET 1 100 880 8,8 8,8

Var (%)
0,18

-42,62
-0,82

-3,7
-1,12
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ancam@viata-libera.ro

ExcEpţiE fac doar traseele 10, 12, 17, 21 şi 31 de unde pu-
teţi achiziţiona bilete de călătorie de la conducătorul auto 

şi
 traseele care înlocuiesc tramvaiele, respectiv 7, 8 şi 35, 

unde începând cu data de 1.03.2010 vor exista vânzători de 
bilete în mijlocul de transport.

pentru restul traseelor îi rugăm pe călători să-şi procure 
abonamente sau bilete de călătorie de la cabinele Sc Transurb 
Sa ori de la punctele de distribuţie a acestora.

compoSTaţi bilETElE dE călăToriE. 
SE fac conTroalE în mijloacElE dE TranSporT.

transurb sa Galaţi, 
Atenţie! nu se mAi găsesc bilete de călătorii 

lA conducătorii Auto şi vAtmAni. 

str. Basarabiei nr. 4

Aşteptăm 
răspuns
Cine-a blocat 
strada Cuza?

Consilierul local PD-L 
Petru Alexe a întrebat, la 
şedinţa de joi a CL, cine 
a blocat partea de sus 
a străzii Al. I. Cuza. Deşi 
colegii din jur, de la cele-
lalte partide, începuseră 
să murmure deja numele 
prefectului Cosmin Păun, 
Petru Alexe, roşu la faţă, 
nu s-a lăsat intimidat de 
ironiile consilierilor: „De 
ce maşinile trebuie să 
intre prin gropi şi să nu 
treacă pe sus?”, a insistat 
democrat-liberalul. „Nu e 
prea bună întrebarea”, îi 
sugerau alţi colegi bine-
voitori. Primarul Dumitru 
Nicolae i-a replicat că a 
observat şi el situaţia şi 
dacă tot i s-a amintit, se va 
interesa şi îi va răspunde. 
Aşteptăm şi noi cu interes 
răspunsul. 

Conform unui comu-
nicat de presă remis de 
Primărie în luna ianuarie, 
partea superioară a străzii 
Al. I. Cuza rămâne închisă 
pe o perioadă nedeter-
minată. Motivul? Este o 
„zonă istorică şi solul pre-
zintă pericol de avariere 
atât pentru scara monu-
mentală, cât şi pentru ca-
sele din zonă”, se arată în 
comunicat. 

a.m.

Trăiască 
plomba!
Asfalt pe credit

La şedinţa extraordina-
ră de joi, consilierul local 
PNL Mihail Bucatanschi l-a 
rugat insistent pe primarul 
Dumitru Nicolae să asfal-
teze gropile. Nicolae i-a 
informat pe aleşi că va lua 
un credit pentru a reface 
străzile care au fost afec-
tate de ISPA. „În următorii 
doi ani nu am pe agendă 
decât să refac străzile şi 
trotuarele”, a dat asigurări 
edilul urbei. 

Până la asfalt, vicepri-
marul Nicuşor Ciumacenco 
anunţă că au început 
plombările în zonele cele 
mai circulate ale oraşului. 
Deşi e greu să ne ferim 
de gropi, cantitatea totală 
de mixtură asfaltică spe-
cială utilizată de la înce-
putul anului este de 32,8 
tone! Unde s-a plombat? 
Potrivit viceprimarului, pe 
24 februarie, trei echipe 
ale Ecosal au acţionat în 
mai multe zone ale oraşu-
lui, folosind în total 13,15 
tone de asfalt. „Pe strada 
Bălcescu s-au acoperit cu 
3,75 tone de mixtură gro-
pile de la intersecţia cu 
strada Gării până la cea cu 
strada Lahovary. În Bariera 
Traian, s-au acoperit toa-
te gropile din intersecţia 
semaforizată, din apro-
pierea Spitalului de Boli 
Infecţioase, din intersecţia 
G. Coşbuc cu H. Coandă 
(în zona Patinoarului) şi 
cea cu Aurel Vlaicu. S-au 
folosit 6 tone de material. 
A treia echipă a acţionat 
pe strada Constructorilor, 
strada Fagului (în zona 
Şcolii Nr. 10), strada Brăilei 
(în zona Spitalului de 
Urgenţă, a Service-ului 
Vechi şi intersecţia cu 
strada Stadionului). S-au 
folosit 3,4 tone”, a declarat 
Ciumacenco. Plombările 
de pe Bălcescu vor fi cu 
siguranţă o mare surpriză 
pentru conducătorii auto 
care se vor întreba retoric 
şi cu multe urări de bine de 
ce nu le văd…

Cât rezistă totuşi plom-
bările? Viceprimarul susţi-
ne că, teoretic, valabilitatea 
unei plombe este de şase 
luni, dar asta nu înseamnă 
că, după expirarea acestui 
termen, automat, plomba 
cedează. Unele plombe au 
rezistat ani de zile. 

anca melinte

Consilierul local PC şi medicul 
Gheorghe Bugeag este beneficia-
rul unuia dintre PUD-urile aproba-
te la şedinţa extraordinară de joi 
a Consiliului Local. Este vorba de-
spre supraetajarea cabinetului său 
medical particular, de pe strada 

Saturn. Pentru a nu da naştere la 
niciun fel de comentarii şi pentru 
a nu-şi pune colegii într-o situaţie 
delicată, chiar înainte de supu-
nerea la vot a hotărârii, Bugeag a 
părăsit sala de şedinţă, deşi nu se 
obişnuieşte acest lucru. Aleşii care 

au un interes în privinţa uneia din-
tre hotărârile supuse la vot se măr-
ginesc doar să nu voteze. PUD-ul 
său şi celelalte cinci de pe listă au 
fost votate în grup, în unanimitate, 
de aleşii locali.

anca melinte 

Aleşii s-au înfierbântat joi 
seara, la şedinţa extraordina-
ră a Consiliului Local, pe tema 
reabilitării termice. Hotărârea 
privind aprobarea documenta-
ţiilor de avizare a lucrărilor de 
intervenţii în vederea creşterii 
performanţelor energetice la 
12 blocuri a stârnit vii dezba-
teri. Parte dintre consilieri ar fi 
vrut ca blocurile să fie reabilita-
te estetic şi termic acolo unde 
se vede, adică la intrările în oraş 
şi în buricul târgului. Alţii susţi-
neau dreptul gălăţenilor de a se 
bucura de programul de anve-
lopare al Guvernului indiferent 
dacă stau în centru sau la pe-
riferie. Singurul care a sesizat 
adevărata hibă a fost primarul 
Dumitru Nicolae, care le-a atras 
atenţia aleşilor că degeaba rea-
bilităm termic blocurile dacă la 
subsoluri e dezastru. Singurul 
aspect asupra căruia aleşii s-au 
înţeles a fost cel estetic – arhi-
tectul-şef al oraşului să aibă un 
cuvânt de spus asupra culorii 
faţadelor, ca să nu mai avem 
blocuri curcubeu.  

Primul venit, primul servit

Consilierul PC Răzvan Avram 
a vrut să ştie pe ce criterii au 
fost alese cele 12 blocuri ce vor 
fi reabilitate termic şi dacă nu ar 
trebui preferate blocurile de la 
intrarea în oraş sau cele de pe 
Brăilei pentru a schimba faţa 

oraşului. City-managerul Florin 
Popa i-a explicat că s-au primit 
de la asociaţiile de locatari şi 
proprietari nu mai puţin de 104 
cereri: „Pentru a nu se crea dis-
criminări, au început să se facă 
expertizările şi efectiv lucrările 
în ordinea depunerii cererilor”.

Estetica, înainte de toate

Liberalul Marius Stan a ridicat 
problema cromaticii blocurilor. 
Colegul său Mihail Bucatanschi 
a insistat asupra subiectului, cri-
ticând estetica oraşului: „Dacă 
zugrăvim un bloc şi lăsăm zece 
aşa cum erau, apoi facem un al-
tul, mascat de nu-l vede nimeni, 
practic estetica oraşului nu se 
schimbă. E bine să concentrăm 
acţiunea pe arterele principale, 
pe intrări, punctele relevante. Şi 
aşa nu prea avem bani, de ce să 
facem ţigănie?”. Conservatorul 
Gheorghe Bugeag a înfierat fa-
ţadele vopsite în toate culorile 
posibile de gălăţenii care şi-au 
făcut izolaţia pe cont propriu, 
după cum i-a dus capul.

Unii nu sunt mai gălăţeni 
decât alţii!

Preşedintele Comisiei de 
Urbanism a CL, viceprima-
rul social-democrat Nicuşor 
Ciumacenco, i-a liniştit pe aleşi, 
spunându-le că la proiectare 
se va ţine cont de cromatică: 

În Dunărea
La plimbare ilegală, cu maşina

O patrulă a Secţiei 3 l-a oprit la control joi, la ora 4,20, pe gălăţea-
nul Flavius-Gelu O., de 27 ani, care îşi conducea maşina pe bulevar-
dul Dunărea, deşi era băut. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a ajuns la 
Spitalul Judeţean Galaţi unde i s-au luat probe biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei.

Elena parapiru

Consiliul Local a avizat lucrări-
le de intervenţii în vederea creş-
terii performanţelor energetice 
la 12 blocuri din diferite cartie-
re ale oraşului – în total  586 de 
apartamente. Potrivit raportului 
de specialitate al hotărârii, blocu-
rile vor beneficia de: izolarea ter-
mică a pereţilor exteriori, mon-
tarea de tâmplărie exterioară 
eficientă energetic (acolo unde 

este cazul), termo-hidroizolarea 
terasei peste ultimul nivel, lu-
crări de demontare şi remontare 
a instalaţiilor şi echipamentelor 
montate aparent pe faţadă şi 
lucrări de refacere a finisajelor 
anvelopei. Sunt prevăzute şi lu-
crări de reparaţii la elementele 
de construcţii care prezintă po-
tenţial pericol de desprindere, 
dar şi lucrări de intervenţie la in-

Atenţie, 
Poliţia Rutieră!
Au înnebunit 
semafoarele!

După ce, timp de mai 
multe zile, semafoarele 
din oraş nu s-au simţit  
prea bine, motiv pentru 
care nu au funcţionat de-
loc, ieri au luat-o cu totul 
razna. 

„Pe Drumul de 
Centură, la benzinăria 
Lukoil, semaforul abia 
pus în funcţiune mer-
ge anapoda”, ne-a spus 
un şofer de microbuz. 
„Verdele durează doar 15 
secunde, iar roşul, 75 de 
secunde. Nu se poate cir-
cula normal şi se produc 
blocaje. Ar trebui setat ca 
măcar 35-40 de secunde 
să ţină culoarea verde şi 
roşul – 70 de secunde”, 
ne-a spus şoferul.

Altă zonă cu proble-
me a fost ieri Potcoava. 
„Privesc la semafoare şi 
toate sunt pe culoarea 
roşie, este nebunie, ma-
şinile stau la coadă bară 
la bară”, ne-a semnalat, 
ieri, din trafic, o colegă 
jurnalistă. 

Pe de altă parte, un 
alt şofer ne-a spus, tot la 
telefon şi un lucru bun: 
„Pe Coşbuc, al doilea se-
mafor de la intersecţia 
cu Aurel Vlaicu a fost se-
tat ca pe banda întâi de 
mers să fie <<verde in-
termitent>> înainte, aşa 
cum este la Iaşi. Este foar-
te bine, pentru că până 
acum aşteptau şi cei de 
pe banda întâi să se facă 
verde, deşi acest lucru 
era necesar doar pentru 
cei care doreau să vireze 
stânga. Este bună  deci-
zia”. Aşadar, una caldă, 
două reci… Problemele 
le-am transmis mai de-
parte viceprimarului 
Nicuşor Ciumacenco. 
Acesta a promis că va se-
siza, la rândul său, Poliţia 
Rutieră, singura în mă-
sură să seteze timpul de 
funcţionare al semafoa-
relor. 

maria măndiţă

Pe strada 
Brăilei
Lovită 
pe zebră

Gălăţeanul Virgil C., 
de 41 ani, îşi conducea 
maşina joi, la ora 7,55, 
pe strada Brăilei. Şoferul 
a accidentat-o uşor pe 
Daniela N., de 43 ani, 
care traversa pe trecerea 
de pietoni.

Elena parapiru

Pe Nicolae Bălcescu
Şi microbuzele se împiedică, nu-i aşa?

Sorin L., de 55 ani, din comuna Braniştea, de profesie conducător 
auto, îşi conducea microbuzul joi, la ora 14,40, pe strada Brăilei. Ajuns 
la intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu, şoferul a frânat brusc pen-
tru a evita coliziunea cu alt autoturism, moment în care gălăţeanca 
Domnica E., de 59 ani, care stătea în picioare în microbuz, s-a deze-
chilibrat şi a căzut, accidentându-se uşor.

Elena parapiru

PUD-uri votate la grămadă

Gheorghe Bugeag, 
un consilier vigilent

Consilierul liberal Mihail Bucatanschi (dreapta) a criticat estetica oraşului

Pe cine anvelopăm mai întâi?

Curcubeul reabilitării 
termice

„Poate în anii următori când si-
tuaţia economică va fi mai bună 
să facem PUZ-uri pentru fiecare 
intrare în oraş. Nu putem face 
blocurile de pe străzile principa-
le pentru că următoarea între-
bare va fi de ce s-au ales zonele 
principale şi cred că fiecare ce-
tăţean are dreptul să beneficie-
ze în mod egal şi corect de acest 
program”. Viceprimarul liberal 
Mircea Cristea le-a atras atenţia 
aleşilor că reabilitarea costă şi 
că locatarii trebuie nu numai să 
îşi dorească, dar să îşi şi permită 

financiar anveloparea. 

Început cu sfârşitul

„Izmene pe călător”, aşa a 
caracterizat, în stilul inconfun-
dabil, primarul Dumitru Nicolae 
programul de anvelopare al 
Guvernului. „Am început lu-
crurile cu sfârşitul. Noi avem 
mari probleme în subsolul ora-
şului, uitaţi-vă pe Faleză. De la 
Electrocentrale la punctul ter-
mic, pierderea de căldură e de 
12 la sută. De la punctul termic 

la bloc, e 34 la sută. Pierderea 
de căldură la un apartament e 
20 la sută. Pe care aţi face-o voi 
prima? Am face acolo unde nu 
se vede sau nu se taie panglica. 
Cei care şi-au făcut izolaţii fără 
aprobarea noastră au fost pe 
lângă lege”, a declarat Nicolae, 
sugerând că, la Galaţi, Guvernul 
a trebui să suporte integral rea-
bilitarea termică. 

Până la urmă, aleşii au pus 
punct discuţiei şi au votat hotă-
rârea.

stalaţia de distribuţie a agentului 
termic. Pentru fiecare din cele 12 
blocuri, durata de realizare a in-
vestiţiei este de 12 luni. Aşa cum 
a stabilit Guvernul, sursele de 
finanţare pentru execuţia lucră-
rilor de construcţii montaj sunt 
următoarele: 50 la sută de la bu-
getul de stat, 30 la sută de la bu-
getul local şi 20 la sută fondul de 
reparaţii al asociaţiei de proprie-
tari. Costurile de proiectare sunt 
suportate doar de către bugetul 
local.  Iată care sunt blocurile şi 
cât costă, în parte, investiţiile:

La blocul D10, scara 3  de pe 
strada Oţelarilor nr. 21 – Micro 
21, bloc cu 33 de apartamente, 
valoarea totală a investiţiei (in-
clusiv proiectarea) se ridică la 
743.264 lei, din care din fondul 
de reparaţii al asociaţiei de pro-
prietari  - 135.707 de lei.  

Pentru blocul C1, scara 1 de 
pe strada Movilei nr.10 – Piaţa 
Centrală, imobil cu 19 aparta-
mente, valoarea totală a investi-
ţiei este de 428.881 lei, din care 
78.310 de lei - fondul de reparaţii 
al asociaţiei de proprietari.

În cazul blocului G10 din Micro 
18, ţinând cont de faptul că are 
48 de apartamente, cheltuielile 
totale sunt de 980.756, de lei din 
care 179.219 de lei, contribuţia 
asociaţiei de proprietari.

La blocul Ialomiţa de pe 
Domnească nr. 130 (40 de apar-
tamente),  investiţia se ridică la 
1.114.338 de lei, din care fondul 
ce revine asociaţiei e de 203.862 
de lei. 

În Micro 19, blocul V1 de pe 
strada Strungarilor nr.8, imobil 
cu 160 de apartamente, valoa-
rea totală a investiţiei este de 
3.262.193 de lei, din care fondul 
de reparaţii al asociaţiei de pro-
prietari - 599.677 de lei.

Pentru blocul cu 30 de 
apartamente situat pe strada 
Domnească nr. 128 din Centru, 
investiţia va costa 911.525 de lei, 
din care asociaţia va plăti 166.444 
de lei. 

O valoare similară -  953.254 
de lei – are şi investiţia de care 
va beneficia blocul Carpaţi de 
pe strada Tecuci nr.32 din Piaţa 
Centrală. Asociaţia va suporta 

174.143 de lei. 
Cele 50 de apartamente ale 

blocului Albatros de pe Bălcescu 
nr. 17 vor plăti în total 205.404 de 
lei, în condiţiile în care reabilita-
rea termică va costa 1.122.692 de 
lei. 

Deşi au fiecare câte 40 de 
apartamente, blocurile Bloc Pin 
1, Pin 2 şi Pin 3 din Mazepa I plă-
tesc sume diferite. La Pin 1 costul 
total al lucrării este de 916.042 de 
lei, din care fondul de reparaţii al 
asociaţiei de proprietari - 167.534 
de lei. La Pin 2, investiţia are ne-
voie de 920.798 de lei din care 
fondul de reparaţii al asociaţiei 
de proprietari 168.411 de lei. Pin 
3 e cel mai scump – investiţie de 
928.723 de lei, din care asociaţia 
achită 169.873 de lei.

Ultimul pe lista aprobată de 
aleşi este blocul Paltin 1 din 
Mazepa – 56 de apartamen-
te – unde investiţia va înghiţi 
1.836.784 de lei, din care asocia-
ţia contribuie cu 337.394 de lei. 

anca melinte
foto: Vasile caburgan

Bani, bani, bani

Cât costă lucrările?
] În cazul unui bloc cu 160 de apartamente, valoarea totală a lucrărilor de anvelopare este 

de 3.262.193 de lei, din care fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari - 599.677 de lei ] Pentru un bloc
 cu 19 apartamente, costul investiţiei este de 428.881 lei din care 78.310 de lei - partea asociaţiei de proprietari
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Chemat 
pentru anchetă
Silviu Ionescu 
nu revine 
în Singapore

Silviu Ionescu nu va reveni 
probabil în Singapore pentru 
a fi audiat în cadrul anche-
tei, care a început ieri, privind 
moartea lui Tong Kok Wai în 
urma accidentului din decem-
brie în care a fost implicată 
maşina Ambasadei României 
în această ţară. Ionescu a afir-
mat, în primele sale declaraţii 
pentru presa din Singapore de 
la plecarea sa din această ţară, 
la 18 decembrie, după trei zile 
de la accident, că ar putea să nu 
revină în Singapore din cauza 
unor probleme de sănătate. El 
a adăugat că ar putea muri din 
cauza respectivei boli.

Doi poliţişti 
belgieni, arestaţi 
Simulare 
a execuţiei unui 
imigrant ilegal

Doi poliţişti belgieni au fost 
arestaţi în urma acuzaţiilor 
formulate de un imigrant clan-
destin, care a afirmat că a fost 
victima simulării unei execuţii, 
a violenţelor şi a unui furt, po-
trivit procurorului responsabil 
cu acest caz, citat ieri de pre-
să. Cei doi poliţişti din oraşul 
Charleroi, din sudul Belgiei, 
sunt acuzaţi de furt comis cu 
violenţă şi de sechestrare arbi-
trară. Procurorul căruia i-a fost 
încredinţat cazul, Christian De 
Valkeneer, a afirmat că cei doi 
poliţişti au făcut “mărturii par-
ţiale” care au dus la plasarea 
lor în arest preventiv. “Nu este 
exclus să fie descoperite alte 
fapte şi ca alţi poliţişti să fie im-
plicaţi”, a adăugat el.

Turism pentru 
animale împăiate

O agenţie de turism din 
Cehia le-a pregătit clienţilor o 
ofertă cel puţin bizară. Un tur 
al oraşului Praga pentru anima-
le împăiate sau jucării de pluş. 
Clienţii vor primi în schimbul a 
cel puţin 90 de euro poze cu 
animalul preferat în faţa unor 
atracţii locale. Pentru un preţ 
ceva mai piperat, 150 de euro, 
clienţii se aleg cu un pachet ce 
include un masaj desfăşurat 
pe un covor special, cu vedere 
spre Podul Carol. Pentru ca ani-
malul împăiat să se bucure de o 
călătorie cât mai plăcută către 
Praga şi la întoarcere, proprie-
tarii pot cere perne şi plăpumi.

Ovidiu Amãlinei
ovidiu@viata-libera.ro

Trãsnaia Zilei
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Dan Caburgan
dan.caburgan@gmail.com

paginã realizatã de

surse:  Mediafax, Click News

Adoptarea de către Parlamentul European 
a unei rezoluţii cu privire la alegerile din 
Ucraina este un semnal pozitiv la adresa 

noului preşedinte, Viktor Ianukovici. Documentul 
este, de altfel, aprobat cu doar câteva zile înainte 
ca preşedintele ucrainean să facă la Bruxelles pri-
ma sa vizită în calitate de şef de stat. Şi acest din 
urmă gest are o valoare simbolică, dat fiind faptul 
că, în mod tradiţional, prima vizită de la învesti-
rea în funcţie este pentru un preşedinte un indi-
ciu privind viitoarele direcţii ale politicii externe. 
Ianukovici încearcă, poate, să dea un mesaj liniş-
titor la adresa Occidentului, în sensul că, în ciuda 
orientării pro-ruseşti, nu se intenţionează o rea-
ducere a Kievului în sfera de influenţă a Moscovei. 
În acelaşi timp, Ianukovici nu-şi dezamăgeşte alia-
tul de la Răsărit, iar una dintre primele propuneri 
înaintate de Ministerul de Externe ucrainean a fost 
de suspendare pe trei ani a negocierilor privind 
aderarea la NATO. De asemenea, preşedintele 
a declarat că Ucraina trebuie să rămână „o ţară 
nealiniată”. Oarecum ironic este faptul că, deşi 
Ianukovici vorbeşte de relaţiile bune atât cu Rusia, 

cât şi cu SUA şi UE, foloseşte un termen ce amin-
teşte mai degrabă de perioada Războiului Rece. 
În prezent, relaţiile Est-Vest sunt şi ele pe cale să 
se reaşeze, nu lipsesc nici episoadele mai tensio-
nate, drept urmare rămâne de văzut cum va reu-
şi Ucraina să-şi menţină statutul de „nealiniere”. 
Cert este că, prin rezoluţia PE, statele europene 
recunosc validitatea rezultatelor din Ucraina, însă 
indirect se dă mesajul că evenimentele interne vor 
fi urmărite cu atenţie, fie că este vorba de orien-
tarea spre economia de piaţă, fie de scena politică 
şi preconizatele modificări constituţionale. Nu în 
ultimul rând, europarlamentarii mai punctează în 
mod cât se poate de explicit şi problema securităţii 
energetice. Chiar dacă în noile condiţii politice un 
război al gazului între Rusia şi Ucraina este mai 
puţin probabil, europenii aşteaptă angajamente 
ferme din partea Kievului în ce priveşte tranzitul 
de petrol şi gaze. Altfel spus, politica-i politică, 
iar afacerile sunt afaceri. Iar dacă din alegerile pre-
zidenţiale din Ucraina statele europene nu prea au 
avut nimic de câştigat, cel puţin vor să se asigure 
că nu vor avea nici nimic de pierdut. 

Începutul unei frumoase „nealinieri”

“Suntem din nou martorii 
luării unor hotărâri pripite în 
domeniul apărării antirachetă 
în Europa”, a declarat purtăto-
rul de cuvânt al Ministerului 
rus al Afacerilor Externe, Andrei 
Nesterenko, criticând lipsa de 
transparenţă a românilor şi 
americanilor.

“Suntem îngrijoraţi să aflăm 
despre hotărârile de principiu 
asupra scutului american în 
Europa, nu de la partenerii noştri 
de la Washington sau Bucureşti, 
ci prin intermediul presei”, a 
subliniat el. Nesterenko a insis-
tat, de asemenea, asupra fap-
tului că această abordare nu 
corespunde “viziunii de parte-
neriat pe picior de egalitate în 
domeniul apărării antirachetă” 
pe care şi-o doreşte Moscova.

Rusia “are întrebări serioase” 
cu privire la obiectivul real al 
amplasării unor elemente ale 
noului scut american antirache-
tă în Europa, a declarat el. “Avem 

în continuare întrebări serioase 
privind adevăratul obiectiv al 
sistemului american antirache-
tă”, a precizat Nesterenko, în ca-
drul unei conferinţe de presă.

“Vom continua să ne opu-
nem tuturor actelor îndoielnice 
şi unilaterale care pot avea un 
impact negativ asupra securi-
tăţii internaţionale”, a afirmat 
acesta.

România a anunţat recent 
că este pregătită să găzduiască 
pe teritoriul său elemente ale 
scutului american antirache-
tă, care este din nou un motiv 
de divergenţe între Moscova şi 
Washington.

Ministerul român al Afacerilor 
Externe a anunţat, la 19 februa-
rie, că desfăşoară o campanie de 
informare în rândul ţărilor veci-
ne, privind hotărârea României 
de a găzdui pe teritoriul său 
interceptoare de rachete ba-
listice, în cadrul noului proiect 
american.

Cel puţin 17 persoane, între 
care şi străini, au fost ucise ieri 
dimineaţă, într-un atentat sinuci-
gaş revendicat de talibani, care a 
vizat reşedinţe hoteliere din cen-
trul Kabulului, a anunţat poliţia.

“Şaptesprezece persoane, 
printre care afgani, străini şi po-
liţişti, au fost ucise”, a declarat 
Sayed Abdul Ghafar Sayedzada, 
comandantul poliţiei criminalis-
tice din Kabul. “Peste 32 de per-
soane au fost la rândul lor răni-
te”, a adăugat el. 

Ministrul italian de Externe, 
Franco Frattini, a declarat ieri 
că un italian a fost ucis în aten-
tat. Bărbatul era “consilier di-
plomatic” al premierului Silvio 
Berlusconi. Este vorba despre 

“un consilier diplomatic al pre-
şedinţiei Consiliului, care se 
afla în hotel”, Residence Park, 
ţinta atacului, a afirmat Frattini 
într-un interviu acordat postu-
lui Sky News. “El lucra la amba-
sada Italiei din Afganistan”, a 
adăugat el. Potrivit şefului poli-
ţiei din Kabul, generalul Abdul 
Rahman, acest cetăţean italian 
i-a informat pe poliţişti prin te-
lefon  despre locul unde se aflau 
atacatorii, în momentul în care a 
fost ucis de unul dintre aceştia, a 
declarat generalul Rahman. “Era 
un bărbat curajos şi ne-a furni-
zat informaţii preţioase, datorită 
cărora poliţia a putut evacua în 
siguranţă alţi patru cetăţeni itali-
eni”, a adăugat şeful poliţiei.

Comisia de la Veneţia reco-
mandă Republicii Moldova să 
modifice Constituţia prin de-
cizii ale Parlamentului, evitând 
organizarea unui referendum. 
Preşedintele Parlamentului, 
Mihai Ghimpu, preşedinte 
interimar al ţării, s-a întâlnit 
ieri dimineaţă cu delegaţia 
Comisiei de la Veneţia, care, 

ulterior, s-a întâlnit şi cu liderii 
partidelor din cadrul Alianţei 
pentru Integrare Europeană. 
Ghimpu a afirmat că reco-
mandările comisiei se referă 
la modificarea unui articol din 
Constituţia Republicii Moldova 
referitor la procedura de ale-
gere a preşedintelui, potrivit 
căruia, în cazul eşecului de a 

alege preşedintele cu voturile 
a 61 de deputaţi în două scru-
tine, Parlamentul are dreptul, 
conform Constituţiei, să orga-
nizeze un al treilea scrutin în 
cadrul căruia preşedintele să 
se aleagă cu majoritate simplă, 
de 52 de voturi.

O britanică a fost condam-
nată la nouă ani de închisoare 
după ce a întreţinut relaţii se-
xuale cu un minor în vârstă de 
12 ani, de aproape 200 de ori. 
Angela Sullivan (36 de ani), din 
Middlesbrough, mamă a unui 
băiat de 12 ani, a început să 
întreţină relaţii sexuale cu un 
elev al şcolii unde învăţa fiul 
ei, anul trecut, informează The 
Independent. Potrivit procurori-
lor, femeia a organizat o petre-
cere pentru copii acasă la ea, în 

ianuarie 2009, oferindu-le aces-
tora băuturi alcoolice, inclusiv 
tării. Ea l-a îmbătat pe băiatul 
în vârstă de 12 ani şi, ulterior, a 
întreţinut relaţii sexuale cu el, 
după care l-a avertizat să nu 
spună nimic pentru că ar fi con-
siderat viol. Ea îşi nota într-un 
jurnal de fiecare dată când între-
ţinea relaţii sexuale cu minorul 
şi, conform notărilor, ea credea 
că are o relaţie cu el. Femeia îi 
oferea băiatului şi cadouri, in-
clusiv îmbrăcăminte, pentru a-l 

convinge să mai întreţină relaţii 
sexuale cu ea. Procurorii au ară-
tat că fiul britanicei i-a văzut pe 
cei doi în timp ce întreţineau re-
laţii sexuale şi a înregistrat sce-
na cu telefonul mobil. Zvonuri 
privind legătura dintre cei doi 
au început să circule şi la şcoala 
unde învăţa copilul. Judecătorul 
de caz a caracterizat situaţia ca 
fiind “şocantă” şi a condamnat-o 
pe femeie la nouă ani de închi-
soare.

Guvernul scoţian a făcut pu-
blic proiectul de referendum 
privind independenţa, locuitorii 
fiind chemaţi să se pronunţe fie 
pentru acordarea de noi puteri 
Parlamentului scoţian, fie pen-

tru independenţa totală faţă de 
Marea Britanie. Premierul sco-
ţian, Alex Salmond, a prezentat 
acest proiect de lege privind 
referendumul drept o opor-
tunitate pentru scoţieni să-şi 

exprime opinia în legătură cu 
viitorul acestei provincii istorice. 
Partidele de opoziţie au anun-
ţat că vor vota împotriva acestui 
proiect, care urmează să fie su-
pus unor consultări.

Documente 
secrete, vândute 
chinezilor
Angajat 
al Pentagonului, 
mituit 
de un spion

Un angajat al Departa-
mentului american al Apărării 
poate fi văzut în timp ce vin-
dea documente secrete unui 
spion chinez, într-o înregistra-
re video realizată de FBI, care 
ilustrează cum activităţile de 
spionaj ale Chinei ar putea re-
prezenta o ameninţare pentru 
SUA, relatează CBS. “Chinezii 
sunt cea mai mare problemă 
cu care ne confruntăm privind 
eforturile (în materie de spio-
naj) dedicate împotriva noas-
tră, faţă de atenţia pe care le-o 
acordăm”, a declarat un fost 
oficial american din domeniul 
contraspionajului, Michelle 
Van Cleave, care a coordonat 
activităţile de contracarare a 
spionilor străini în perioada 
2003-2006.

SUA 
Securitate 
ameninţată de 
deficitul bugetar

Secretarul de Stat ameri-
can, Hillary Clinton, şi-a ex-
primat joi îngrijorarea privind 
nivelul deficitului bugetar şi 
al datoriei ţării sale, pe care le 
consideră un risc la adresa se-
curităţii Statelor Unite. 

Datoria-record americană 
limitează “capacitatea de a 
asigura securitatea, a gesti-
ona probleme dificile, dar şi 
asumarea rolului de lideri pe 
care (americanii) îl merită”, a 
declarat secretarul de stat, 
susţinând bugetul în faţa re-
prezentanţilor. “Cred cu tărie 
că ar trebui să abordăm acest 
deficit şi datoria Statelor Unite 
ca pe o temă de securitate 
naţională, şi nu doar ca pe un 
subiect economic”, a subliniat 
ea. Datoria publică a Statelor 
Unite depăşea 12.349 de mi-
liarde de dolari la 1 februarie, 
potrivit datelor oficiale.

Scoţia
Cinci mii 
de locuinţe, 
fără electricitate 

Circa 5.000 de locuinţe din 
oraşul Perthshire, din centrul 
Scoţiei, au rămas fără energie 
electrică din cauza ninsorilor 
puternice şi a gheţii care au 
afectat liniile de electricitate. 
Un strat de zăpadă de circa 60 
de centimetri s-a aşternut joi, 
din această cauză numeroase 
drumuri fiind impracticabile. 
Consiliul din oraşele Perth şi 
Kinross a deschis numeroase 
centre în zonele afectate de 
lipsa de electricitate pentru a 
furniza locuitorilor căldură şi 
băuturi calde.

Viaţa de vicepreşedinte al SUA
Joe Biden: ”Nu trebuie să faci nimic”

Vicepreşedintele american, Joe Biden, a fost surprins de camere-
le reţelei de televiziune prin cablu C-SPAN afirmând, înaintea unei 
şedinţe, că “este uşor să fii vicepreşedinte, nu trebuie să faci nimic”. 
Afirmaţia a fost făcută înaintea reuniunii privind reformarea siste-
mului asigurărilor de sănătate, la Blair House, unde au existat câteva 
momente tensionate, dar se pare că nu şi pentru vicepreşedinte, co-
mentează Politico.

Trecere ilegală a frontierei
Sud-coreeni, arestaţi în Coreea de Nord 

Coreea de Nord a anunţat ieri că a arestat patru sud-coreeni care 
ar fi intrat ilegal pe teritoriul său trecând prin China cu intenţia de a 
se “întâlni cu Kim Jong-il”, liderul nord-coreean, potrivit unui militant 
sud-coreean. Coreea de Sud nu a confirmat informaţia, declarând că 
verifică măsurile de securitate privind cei circa 1.000 de cetăţeni ai săi 
care lucrează în Coreea de Nord.

Pe tema scutului antirachetă

Rusia acuză 
România şi SUA 

Rusia a acuzat ieri România şi Statele 
Unite de lipsă de transparenţă pe tema 
scutului antirachetă din Europa, după 
ce Moscova a aflat din presă despre 
luarea unor hotărâri de principiu în 
acest domeniu. 

Securitatea europeană, 
˝ostatica ameninţărilor 
cu rachete˝?

Rusia a criticat primul pro-
iect al scutului antirachetă din 
Europa, elaborat de adminis-
traţia preşedintelui american 
George W. Bush, afirmând că 
acesta reprezintă o ameninţare 

pentru securitatea ţării. Noul 
sistem, prezentat în septembrie 
2009 de administraţia lui Barack 
Obama, în urma unei reevaluări 
a ameninţării balistice iranie-
ne, este destinat contracarării 
rachetelor cu rază de acţiune 
scurtă şi medie. Această nouă 
abordare a fost, iniţial, salutată 
de Moscova.

Nesterenko şi-a exprimat ieri 
regretul asupra faptului că secu-
ritatea europeană este pe cale să 
devină “ostatica unor presupuse 
ameninţări cu rachete care sunt 
definite într-un mod unilateral”, 
părând să minimizeze pericolul 
pe care Iranul îl reprezintă în 
opinia Statelor Unite.

Scoţia

Referendum 
pentru independenţă

Marea Britanie

Femeie condamnată 
pentru pedofilie

Recomandare a Comisiei de la Veneţia

Modificarea Constituţiei 
Republicii Moldova 

Cel puţin 17 morţi

Atentat sinucigaş 
la Kabul
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Prin 
Arhiereul locului
Întreita lucrare 
a Sfântului 
Ioan Casian
[ De ziua onomastică, 
Întru mulţi ani, Înalt 
Prea Sfinţite Părinte 
Casian!

Anul acesta, luna fe-
bruarie are 28 de zile, iar 
Sfântul Ioan Casian este 
prăznuit pe 28 februa-
rie şi nu pe 29, cum se 
întâmplă în anii bisecţi. 
Prăznuirea Sfântului Ioan 
Casian este şi ziua ono-
mastică a Arhiepiscopului 
nostru - Înalt Prea Sfinţitul 
Casian Crăciun, Arhiereul 
care ni L-a cuvântat pe 
Dumnezeu, arătându-L 
pe El prin înalta Teologie a 
Sfinţilor Săi şi prin lucrarea 
filantropică.

Semn al lucrării dum-
nezeieşti prin care omul 
lui Dumnezeu transcende 
materia sunt mai multe 
aşezăminte bisericeşti 
şi sociale care s-au ridi-
cat în Galaţi şi Brăila, în 
ultimii douăzeci de ani. 
Reţinem Biserica „Sfinţii 
Casian şi Gherman” de pe 
Faleza Dunării, înălţată cu 
ocazia aducerii la Galaţi 
- din Franţa - a Moaştelor 
Sfântului Ioan Casian. 
Acest fapt istoric se în-
tâmpla în 10 octombrie 
2002, când a fost sfinţită 
şi Capela, iar de ceva timp 
începe să se vadă noua 
Biserică „Sfinţii Casian şi 
Gherman” care luminează 
spaţiul de pe Faleza gălă-
ţeană a Dunării.

La Brăila, există unul 
dintre cele mai mari şi mai 
frumoase aşezăminte so-
ciale, ridicat încă din 1997 
- Cantina Socială „Sfântul 
Ioan Casian”. Acest aşe-
zământ asigură o masă 
caldă pe zi pentru 98 de 
persoane. Ce este uimitor 
este faptul că încă de la 
înfiinţare acest aşezământ 
a fiinţat şi fiinţează doar 
cu sprijinul  finananciar 
al Parohiei „Sfântul 
Gheorghe” din Brăila.

O a treia dimensiune 
a lucrării duhovniceşti de 
la Dunărea de Jos este 
Centrul Pastoral Misionar 
„Sfântul Ioan Casian” de la 
sediul Eparhial din Galaţi, 
deschis de puţin timp. 
Este un spaţiu adecvat 
rostirilor dumnezeieşti în 
care au propovăduit cu-
vântul lui Dumnezeu per-
sonalităţi din viaţa Bisericii 
şi părinţi înduhovniciţi, 
precum vrednicul de po-
menire Părintele Teofil 
Părăian.

Această întreită lucrare 
de la Dunărea de Jos poar-
tă duhul Sfântului Ioan 
Casian, dar este ridicată 
la armonia treimică prin 
mâna Arhiereului nostru, 
Înalt Prea Sfinţitul Casian, 
spre slava lui Dumnezeu 
şi în cinstea Sfântului Ioan 
Casian. De altfel, întrea-
ga lucrare de la Dunărea 
de Jos este rodul unei 
bune păstoriri a Înalt Prea 
Sfinţitului Casian şi al unei 
reale implicări a Bisericii 
în viaţa păstoriţilor din 
această  parte de ţară.

Dăm slavă lui 
Dumnezeu şi îl rugăm pe 
Sfântul Ioan Casian să mij-
locească la Dumnezeu ca, 
prin lucrarea Arhiereului 
Dunării de Jos, să reverse 
peste aceste locuri har, 
pace, lumină şi pace soci-
ală.

Părintelui nostru Spiri-
tual, Înalt Prea Sfinţitul 
Casian, îi dorim zile înde-
lungate şi o păstorire cât 
mai bogată în lumină şi 
roade duhovniceşti.

Întru mulţi şi luminoşi 
ani, Înalt Prea Sfinţite 
Casian!

Agenda 
duhovnicească
Duminica 
a II-a din Postul 
Mare, a Sfântului 
Grigorie Palama

A doua duminică din Postul 
Mare este închinată Sfântului 
Grigorie Palama, un vas ales 
care a trăit în cel de-al XIV-lea 
veac, între 1292-1359. Anul tre-
cut, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe din Grecia a hotărât 
canonizarea întregii familii 
a Sfântului Grigorie Palama. 
„El este cel care a predicat şi a 
susţinut isihasmul, rugăciunea 
minţii care este rezultatul rugii 
în solitudine şi pace, acea trăire 
la care nu se poate ajunge doar 
rostind cuvintele cu buzele, ne 
spunea Arhiereul locului, Înalt 
Prea Sfinţitul Dr. Casian, la săr-
bătoarea de anul trecut. Sfântul 
Grigorie Palama, mergând pe 
linia Sfântului Simeon Noul 
Teolog, a întărit ideea că ener-
giile rele, negative din noi pot 
fi înlăturate prin rugăciunea 
minţii, a inimii curate. Şi precum 
un filtru separă impurităţile de 
apă, tot la fel şi mintea noastră 
are un paznic al gândurilor rele 
care  se dobândeşte cu multa 
rugăciune şi curăţarea inimii 
prin cuvintele, prin  gândurile 
bune şi imaculate. E un fel de 
paralelism să rosteşti cuvintele, 
iar urechile să nu le audă.” Mai 
ales în post avem nevoie de 
Sfântul Grigorie Palama, care 
ne arată „cum putem obtura 
partea păcătoasă din noi”, prin 
rugăciunea sinceră, curată, 
care Îl cheamă pe Dumnezeu 
cel milostiv.

Dialog cu tinerii

Rugăciune şi călătoria noas-
tră spre Învierea Domnului 
nostru Iisus Hristos au fost 
teme de dezbatere la întâlni-
rea Înalt Prea Sfinţitului Casian 
cu tinerii ascoreni de joi seara. 
Asupra sensului şi roadelor ru-
găciunii, vom reveni.

Duminica Filantropiei   

În a doua Duminică din 
Postul Mare vom parcur-
ge Evanghelia cu referire la 
Vindecarea slăbănogului din 
Capernaum (Marcu 2, 1-12). 
În completarea lecturii dum-
neavoastră vă recomandăm şi 
citirea Apostolului din Epistola 
către Evrei a Apostolului Pavel 
(7, 26-28; 8, 1-2). Şi nu uitaţi. 
Adevăratul creştin măcar du-
minica este în Biserică la Sfânta 
Liturghie. Şi această duminică 
este un bun prilej de a face mi-
lostenie, iar cei care doresc să-L 
împrumute pe Hristos, o pot 
face prezentându-se la biseri-
că, cu rugăciunea şi milostenia. 
Banii strânşi vor fi adunaţi în 
Fondul Central Misionar şi are 
ca destinaţie ajutorarea celor 
săraci din Patriarhia Română.

Procesiune şi...
Hram la Biserica „Sf. Casian şi Gherman”

Duminică vor fi prăznuiţi Sfinţii Casian şi Gherman, iar la Biserica 
de pe Faleza Dunării aceşti sfinţi daco-romani ne aşteaptă, în comu-
niune cu  părintele Petru Chircă. Sâmbătă seara va fi slujbă de ve-
cernie şi, cu siguranţă, la rugăciune va fi prezent şi Arhiereul locului 
- Înalt Prea Sfinţitul Casian. În jurul orei 16,30 va avea loc procesiunea 
cu racla sfintelor moaşte ale Cuviosului Casian. Sfântul va fi aşteptat 
la parcul pentru copii din cartierul Mazepa II şi se va îndrepta către 
Biserica “Sfinţii Casian şi Gherman.“

Duminica Ortodoxiei 
- din anul Domnului 
2010 - ne-a dat prilejul 

să reconsiderăm importanţa ma-
rii bogăţii cu care ne-a înzestrat 
Dumnezeu - Icoana Bizantină. De 
regulă, în această zi, în Catedrala 
Eparhială a Dunării de Jos şi în 
toate bisericile, frumuseţea lui 
Dumnezeu străluminează fie-
care colţ al firii; şi odată ce firea 
noastră omenească este aşezată 
în lumina harică, se umplu de lu-
mină toate cele din jurul nostru, 
din locurile unde trăim, respirăm, 
iubim şi urâm, că din nefericire - 
mai facem şi aceasta.

Rugă, culoare şi Duh

Oameni şi icoane, icoane şi 
oameni am văzut la Duminica 
Ortodoxiei; rugăciune, culoare 
şi Duh; rugăciunea a transfigu-
rat icoana din om, iar Icoana 
purtătoare şi dătătoare de har 
a avut darul de a înnoi sufletele 
celor care au participat la rugă-
ciune... Prin icoanele lor, copiii 
noştri, iconarii de la liceele de 
Artă din Galaţi şi Brăila, de la 
Palatul Copiilor din Galaţi şi clu-
burile copiilor din Tecuci şi Lieşti 
au deschis cerurile prin mii de 
ferestre. Braţele primitoare ale  
Mântuitorului, ale Maicii Sale 
şi ale Tuturor Sfinţilor au făcut 
punte între cer şi pământ. „E o 
onoare şi o plăcere să faci icoa-
nă, ne-a spus Andreea Geru, ele-
vă în clasa a VIII-a A la Liceul de 

Artă «Dimitrie Cuclin» din Galaţi. 
La expunerea de icoană bizanti-
nă din acest an am îndrăznit să 
redau chipul Maicii Domnului 
şi nu e deloc uşor. Când faci de-
sen e mult mai simplu, când pic-
tezi icoana trebuie să te rogi la 
Dumnezeu şi la Prototip, la acel 
Sfânt pe care îl reprezinţi...” „Vin 
mereu la rugăciune la Catedrală, 
dar astăzi însoţesc convoiul de 
tineri în procesiune pentru că e 
o zi deosebită, ne-a mărturisit 
doamna Alexandra S., din Galaţi. 

Nu avem în fiecare zi această 
ocazie, de a ne împărtăşi din fru-
museţea netrecătoare a icoane-
lor făurite de copii…”.

Punctul culminant al mărturi-
sirii frumuseţii credinţei în şi prin 
Icoană l-a constituit întâlnirea de 
la Palatul Episcopal, reşedinţă 
eparhială ce găzduieşte Muzeul 
de Artă Vizuală din Galaţi. În ca-
pela Palatului Episcopal, Înalt 
Prea Sfinţitul Casian al Dunării de 
Jos s-a rugat sub lumina blândă 
a Sfinţilor din Icoana noastră bi-

zantină care - aparent a fost sal-
vată din biserici vechi - dar care 
în realitate ne-a salvat prin isto-
rie şi ne-a hrănit verticalitatea în 
Hristos.

Făcând trimiterea la învăţă-
tura Bisericii Dreptmăritoare, 
Înalt Prea Sfinţitul Casian a făcut 
o asociere între om - chip al lui 
Dumnezeu - şi icoana; termenul 
icoană vine din grecescul „ikon” 
care înseamnă chip. Icoana - chi-
pul văzut al lui Iisus şi vederea 
Celui nevăzut, negrăit şi tainic.

În contextul manifestării de 
la Palatul Episcopal, Înalt Prea 
Sfinţitul Casian a vorbit despre 
„un proiect de restaurare a ve-
chilor icoane ale Arhiepiscopiei 
Dunării de Jos, despre necesi-
tatea de a restaura Frumuseţea 
şi lumina din vechile icoane”. 
Proiectul este un parteneriat în-
tre Arhiepiscopia Dunării de Jos 
şi Muzeul de Artă Vizuală din 
Galaţi. Acesta este un început 
al „vizualizării istoriei, culturii, 
credinţei, este un debut al vii-
torului Muzeu Ecclesial pe care 
Arhiepiscopia Dunării de Jos do-

reşte să-l sfinţească în anul care 
vine, la Sărbătoarea Ortodoxiei”.

Prezent la manifestare, 
Dan Basarab Nanu, directorul 
Muzeului de Artă Vizuală, a vor-
bit despre noul parteneriat, dar 
şi despre vechi şi nou în arta 
iconografică bizantină, despre 
preocupările muzeografilor gă-
lăţeni de a aduna şi de a păstra 
frumuseţea din Icoana Bizantină 
în judeţul Galaţi.

Adresându-se micilor iconari, 
interlocutorul a remarcat lumi-
na din icoanele vechi şi a subli-
niat că prin iconari precum Ioan 

Duminică îi prăznuim pe Sfinţii 
Casian şi Gherman, doi sfinţi ro-
mâni din vechime care au răsărit 
în pământul Sciţiei Minor. Sunt po-
meniţi pe 29 februarie, iar în anii 
nebisecţi pe 28 februarie. Născut 
în Sciţia Mică, Dobrogea de astăzi, 
pe la anul 360, Sfântul Ioan Casian 
este unul dintre sfinţii daco-ro-
mani care a lăsat Bisericii Creştine 
un frumos tezaur de învăţătură. 
Şi-a început rugăciunea întru 
Hristos în a doua jumătate a vea-
cului al IV-lea, dincolo de Dunăre, 
în ţinutul Dobrogei de astăzi. Fapt 
recunoscut în octombrie 2002 

şi de Arhiepiscopul de Marsilia - 
Franţa. Dornic de mai mare nevo-
inţă a pornit înspre Ţara Sfântă, îm-
preună cu prietenul său Gherman. 
De aici, merg în pustia Egiptului, 
iar pe la începutul celui de-al V-lea 
veac, se aflau la  Constantinopol 
unde îl au ca protector pe Sfântul 
Ioan Gură de Aur. Porneşte apoi 
la Roma şi după aproximativ zece 
ani se stabileşte în ţinutul Marsiliei 
unde înfiinţează - în 415 - o mănăs-
tire de călugări - „Sfântul Victor” - 
unde odihneşte şi astăzi, şi una de 
maici. Sfântul Ioan Casian rămâne 
pentru vecie la Marsilia - în nordul 

Galiei (azi Franţa) - unde, cât a trăit, 
s-a rugat şi a luptat contra păcatu-
lui.

Fapt evidenţiat în lucrarea 
„Despre rânduiala chinoviilor şi 
despre vindecarea celor opt păca-
te”. În opera sa, Sfântul Ioan Casian 
vorbeşte despre o rugăciune de 
foc, contemplarea lui Dumnezeu, 
care duce la curăţarea păcatelor 
şi la desăvârşire. Este considerat 
unul dintre Sfinţii Părinţi ai Bisericii 
Primare, iar învăţătura sa a fost sur-
sa de lumină pentru atâtea gene-
raţii de teologi şi de creştini în cele 
două Biserici - de Răsărit şi Apus.

Icoana bizantină

Fereastra prin care 
ne zâmbeşte Dumnezeu

„Omul este icoana lui 
Dumnezeu şi împotriva acestei 
icoane se dă o luptă crâncenă, 
a spus Înalt Prea Sfinţitul Casian. 
Împotiva acestei icoane, prin 
secularizare se dă astăzi o luptă 
fără limite… Cine ţine în braţe 
un copil, ţine în braţe o icoană 
şi faţă de această icoană trebuie 
să ne îngrijim. Pe de altă parte, 
Icoana noastră bizantină, cea pe 
care o sărbătorim în Duminica 
Ortodoxiei, este fereastra prin 
care ne zâmbeşte Dumnezeu”.

Asemenea chipului uman, 
nici Icoana - ca frumuseţe veş-
nică a lui Dumnezeu, chip văzut 
al Celui nevăzut -  nu  trebuie 
neglijată, uitată, abandonată. 
Ci trebuie purtată permanent 
în suflet. „Unii înfrumuseţează 
materia, fie că e lemn, fier, pia-
tră, dar frumuseţea aceasta este 
doar una exterioară, a remarcat 
Înalt Prea Sfinţitul Casian. Aceşti 
copii, prin icoanele lor, ne invită 
să vedem o altfel de frumuseţe 
redată prin rugăciune, culoare şi 
duh…”

70 de copii iconari dintre cei 
mai buni din judeţele Galaţi şi 
Brăila au primit în Duminica 
Ortodoxiei binecuvântare arhi-
erească şi cerească prin mâna 
Înalt Prea Sfinţitului Casian. Cărţi 
şi materiale pentru pictură şi 
frumoase cântări de slavă adu-
se - de la suflet şi pentru suflet 
- de Corala „Camerata Juventus”, 
pregătită de distinsa noastră 
profesoară Olga Nadoleanu.

29 februarie

Sfinţii Casian şi Gherman

Zugravu, care a trăit şi pictat pe 
la sfârşitul veacului al XVIII-lea, 
în zona Ştieţeşti, prin Andronic 
Diaconu Zugravul, Monahul 
Lavrentie (1802), prin Sandu 
Zugravu (Cavadineşti, 1876) a 
fost salvată frumuseţea din icoa-
nele bizantine. „Voi, tinerii ico-
nari de astăzi, aveţi şansa unor 
formidabili profesori, a spus Dan 
Basarab Nanu. Prin veacuri, pre-
zenţa acestor iconari - zugravi în 
părţile Dunării de Jos - a salvat 
arta iconografică bizantină care 
în condiţiile vremii putea să fie 
sufocată, fie de stilul răsăritean, 
cu cele trei influenţe - rusească, 
lipovenească, ucraineană”.

Cu sprijinul domnului Dan 
Basarab Nanu, am reconstituit 
din frânturi de istorie, o istorie a 
artei bizantine de la Dunărea de 
Jos. Cele peste o sută de icoane 
ce înnobilează capela Palatului 
Episcopal vor intra într-un pro-
gram de restaurare în acest an. 
Unele au o vechime de aproape 
trei veacuri şi ele confirmă o or-
ganizare bisericească, o anumită 
viaţă duhovnicească în părţile 
noastre. Aceste icoane reflectă 
preocuparea înaintaşilor noştri 
pentru propovăduirea icoanei, 
„Evanghelie în culori” ce are da-
rul de a lumina creştinul, deşi, în 
părţile noastre,  nu exista o şcoa-
lă de pictură bizantină.

„Călăuzitoarea” 
lui Ioan Zugrav

Cea mai veche icoană este 
una pictată de Ioan Zugravu 
şi acest nume apare pe Icoana 
Maicii Domnului „Hodighitria” 
(din greacă „Îndrumătoarea” sau 
„Călăuzitoarea”), datată 1764-
1765 şi care a aparţinut Bisericii 
vechi din Ştieţeşti, judeţul Galaţi. 
Pe acest Sfânt Odor există în-
scrierea: „Această sfântă icoană 
au făcut-o robii lui Dumnezeu 
Ioniţă Donose, vălet 7273 (1764-
1765) Ioan Zugrav”. Astfel de pic-
turi, spune Dan Basarab Nanu, 
mai sunt la Mănăstirea Govora 
din Vâlcea, la Mănăstirea Humor, 
dar şi la Biserica Antim, datate la 
anul 1786 şi semnate de Nichifor 
Zugrav.

De la Căuieşti, judeţul Galaţi, 
avem o Icoană a Sfinţilor Voievozi 
Mihail şi Gavriil, cu menţiunea 
1832, zugrav Monah Lavrentie.

Stilul iconografic bizantin a fost 
păstrat şi este reprezentat la Galaţi 
şi de Andronic Diaconu Zugravu, 
de la care ne-a rămas, între alte-
le, o icoană a Sfântului Nicolae 
de la anul 1802, realizată  pentru 
Biserica din Bereşti, sat din jude-
ţul Galaţi. Dan Basarab Nanu spu-
ne că Andronic Diaconu Zugrav 
îmbină, în reprezentarea sa ico-
nografică, stilul bizantin, somptu-

os, specific vremii, cu cel popular 
românesc. Un alt pictor de icoane 
înregistrăm la Independenţa, tot 
în judeţul Galaţi, de unde avem 
Icoanele „Buna Vestire” şi „Sfinţii 
Trei Ierarhi” (din 1859), purtând 
semnătura lui Lupu Zugrav. Sunt 
„donate de Toader Marin cu soţia 
sa Ilinca spre pomenire” şi „prin 
osteneala dumnealui Iorga Stegar 
spre pomenire” către Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din 
comuna Independenţa, judeţul 
Galaţi.

Am reţinut, din cele peste o 
sută de icoane, doar câteva, dar 
restaurarea lor va scoate la ivea-
lă şi alte aspecte necunoscute în 
acest moment.

Cu siguranţă, noul parteneri-
at dintre Arhiepiscopia Dunării 
de Jos şi Muzeul de Artă Vizuală 
va aduce un plus de lumină gă-
lăţenilor şi va face mai vizibilă 
istoria Bisericii Dreptmăritoare 
de la Dunărea de Jos, istorie care 
începe cu prezenţa în acest spa-
ţiu a Sfântului Apostol Andrei şi 
continuă cu cea mai veche icoa-
nă din pământul românesc, care 
poartă numele Inocens, primul 
creştin daco-roman, descoperit 
în pământul românesc. Şi care 
veghează la „Poarta Porţilor creş-
tinătăţii” (acum fiind în Palatul 
Episcopal Galaţi) de şaptespre-
zece veacuri.

Vizualizarea istoriei, culturii şi credinţei

Restaurarea frumuseţii şi luminii veşnice

Foto: Biroul de Presă 
al ADJ

A trecut la cele veşnice în 
anul 435, de şaisprezece vea-
curi Moaştele sale aflându-se la 
Marsilia, în Franţa. Într-un fel anu-

me, în toamna anului 2002, Sfântul 
Ioan Casian a revenit pe pământul 
românesc, mângâind sufletele cre-
dincioşilor de la Dunărea de Jos.

Rugăciune, 
tinereţe 

şi icoană

Icoana Ortodoxiei la Dunărea de Jos

Oaspeţi la Muzeul de Artă Vizuală...
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PROGRAMUL MECIURILOR RETURULUI  

Ligii II de fotbal
Ediţia 2009/2010

Etapa a 18-a (26 - 28 februarie)
Sportul Studenţesc – Concordia 
FC Snagov – Victoria Brăneşti 
Săgeata Stejaru – Petrolul Ploieşti 
DUNĂREA GALAŢI – Delta Tulcea 
Dinamo II – Tricolorul Breaza 
FCM Bacău – CSM Rm. Sărat 
Cetate Suceava – Steaua II Bucureşti
FC Botoşani – Gloria Buzău 
Farul Constanţa – Dunărea Giurgiu 

Etapa a 19-a (6-7 martie)
Victoria Brăneşti – Sportul Studenţesc 
Petrolul Ploieşti – FC Snagov 
Delta Tulcea – Săgeata Stejaru 
CSM Rm. Sărat - FCM DUNĂREA
Steaua II Bucureşti – Dinamo II 
Tricolorul Breaza – FCM Bacău 
Gloria Buzău – Cetate Suceava
Dunărea Giurgiu – FC Botoşani 
Concordia Chiajna – Farul Constanţa 

Etapa a 20-a (13 martie)
FC Botoşani – Concordia Chiajna 
Farul Constanţa – Victoria Brăneşti 
Sportul Studenţesc – Petrolul Ploieşti 
FCM DUNĂREA – Tricolorul Breaza
Delta Tulcea – CSM Rm. Sărat 
FCM Bacău – Steaua II Bucureşti 
Dinamo II Bucureşti – Gloria Buzău 
Cetate Suceava – Dunărea Giurgiu 
Săgeata Stejaru – FC Snagov 

Etapa a 21-a (20 martie)
Tricolorul Breaza – Delta Tulcea 
FC Snagov – Sportul Studenţesc 
CSM Rm. Sărat – Săgeata Stejaru 
Steaua II Bucureşti - FCM DUNĂREA
Dunărea Giurgiu – Dinamo II 
Gloria Buzău – FCM Bacău 
Concordia Chiajna – Cetate Suceava 
Victoria Brăneşti – FC Botoşani 
Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa 

Etapa a 22-a (27 martie)
Dinamo II – Concordia Chiajna 
Cetate Suceava – Victoria Brăneşti 
FC Botoşani – Petrolul Ploieşti 
CSM Rm. Sărat – Tricolorul Breaza 
Delta Tulcea – Steaua II Bucureşti 
FCM DUNĂREA – Gloria Buzău 
FCM Bacău – Dunărea Giurgiu 
Săgeata Stejaru – Sportul Studenţesc
Farul Constanţa – FC Snagov 

Etapa a 23-a (3 aprilie)
Tricolorul Breaza – Săgeata Stejaru 
Dunărea Giurgiu - FCM DUNĂREA
Victoria Brăneşti – Dinamo II 
Concordia Chiajna – FCM Bacău 
Petrolul Ploieşti – Cetate Suceava
FC Snagov – FC Botoşani 
Sportul Studenţesc – Farul Constanţa 
Gloria Buzău – Delta Tulcea 
Steaua II Bucureşti – CSM Rm. Sărat

Etapa a 24-a (10 aprilie)
FCM DUNĂREA – Concordia Chiajna 
FCM Bacău – Victoria Brăneşti 
Dinamo II – Petrolul Ploieşti 
Tricolorul Breaza – Steaua II 
CSM Rm. Sărat – Gloria Buzău
Delta Tulcea – Dunărea Giurgiu 
FC Botoşani – Sportul Studenţesc 
Cetate Suceava – FC Snagov 
Săgeata Stejaru – Farul Constanţa 

Etapa a 25-a (14 aprilie)
Concordia Chiajna – Delta Tulcea
Gloria Buzău – Tricolorul Breaza 
Dunărea Giurgiu – CSM Rm. Sărat 
Steaua II Bucureşti – Săgeata Stejaru 
Victoria Brăneşti – FCM DUNĂREA
FC Snagov – Dinamo II Bucureşti 
Petrolul Ploieşti – FCM Bacău 
Sportul Studenţesc – Cetate Suceava 
Farul Constanţa – FC Botoşani 

Etapa a 26-a (17 aprilie)
CSM Rm. Sărat – Concordia Chiajna 
Delta Tulcea – Victoria Brăneşti 
FCM DUNĂREA – Petrolul Ploieşti 
Steaua II Bucureşti – Gloria Buzău 

Tricolorul Breaza – Dunărea Giurgiu 
Dinamo II – Sportul Studenţesc 
FCM Bacău – FC Snagov 
Săgeata Stejaru – FC Botoşani 
Cetate Suceava – Farul Constanţa 

Etapa a 27-a (24 aprilie)
Petrolul Ploieşti – Delta Tulcea 
Concordia – Tricolorul Breaza 
Victoria Brăneşti – CSM Rm. Sărat 
Dunărea Giurgiu – Steaua II
Gloria Buzău – Săgeata Stejaru 
FC Snagov - FCM DUNĂREA
Farul Constanţa – Dinamo II
Sportul Studenţesc – FCM Bacău 
FC Botoşani – Cetate Suceava

Etapa 28-a (1 mai)
Steaua II – Concordia Chiajna 
Tricolorul Breaza – Victoria Brăneşti 
CSM Rm. Sărat – Petrolul Ploieşti 
Gloria Buzău – Dunărea Giurgiu 
DUNĂREA GALAŢI – Sportul 
Delta Tulcea – FC Snagov
Săgeata Stejaru – Cetate Suceava 
Dinamo II Bucureşti – FC Botoşani 
FCM Bacău – Farul Constanţa 

Etapa a 29-a (5 mai)
Sportul Studenţesc – Delta Tulcea 
Petrolul Ploieşti – Tricolorul Breaza 
FC Snagov – CSM Rm. Sărat 
Victoria Brăneşti – Steaua II 
Concordia Chiajna – Gloria Buzău 
Dunărea Giurgiu – Săgeata Stejaru 
Farul Constanţa - FCM DUNĂREA
Cetate Suceava – Dinamo II
FC Botoşani – FCM Bacău 

Etapa a 30-a (8 mai)
Dunărea Giurgiu – Concordia 
Gloria Buzău – Victoria Brăneşti 
Steaua II Bucureşti – Petrolul Ploieşti 
CSM Rm. Sărat – Sportul Studenţesc 
Tricolorul Breaza – FC Snagov 
Săgeata Stejaru – Dinamo II 
FCM Bacău – Cetate Suceava 
FCM DUNĂREA – FC Botoşani 
Delta Tulcea – Farul Constanţa 

Etapa a 31-a (15 mai)
Săgeata Stejaru – Concordia Chiajna 
FC Botoşani – Delta Tulcea 
Sportul – Tricolorul Breaza 
Farul Constanţa – CSM Rm. Sărat 
FC Snagov – Steaua II Bucureşti 
Petrolul Ploieşti – Gloria Buzău
Victoria Brăneşti – Dunărea Giurgiu 
Cetate Suceava - FCM DUNĂREA
Dinamo Bucureşti – FCM Bacău 

Etapa a 32-a (22 mai)
Concordia Chiajna – Victoria Brăneşti 
Dunărea Giurgiu – Petrolul Ploieşti 
Steaua II  – Sportul Studenţesc 
Gloria Buzău – FC Snagov 
FCM Bacău – Săgeata Stejaru 
DUNĂREA GALAŢI – Dinamo II 
Delta Tulcea – Cetate Suceava 
CSM Rm. Sărat – FC Botoşani 
Tricolorul Breaza – Farul Constanţa

Etapa a 33-a (29 mai)
Petrolul Ploieşti – Concordia Chiajna 
Săgeata Stejaru – Victoria Brăneşti 
Dinamo II Bucureşti – Delta Tulcea 
FC Botoşani – Tricolorul Breaza 
Cetate Suceava – CSM Rm. Sărat 
Farul Constanţa – Steaua II Bucureşti 
Sportul Studenţesc – Gloria Buzău 
FC Snagov – Dunărea Giurgiu 
FCM Bacău - DUNĂREA GALAŢI

Etapa a 34-a (5 iunie)
Victoria Brăneşti – Petrolul Ploieşti 
Dunărea Giurgiu – Sportul  
Concordia Chiajna – FC Snagov 
FCM DUNĂREA – Săgeata Stejaru 
CSM Rm. Sărat – Dinamo II
Delta Tulcea – FCM Bacău
Tricolorul Breaza – Cetate Suceava 
Steaua II Bucureşti – FC Botoşani 
Gloria Buzău – Farul Constanţa 

Seria I

[ Tehnicianul Unirii 
Urziceni, Ronny Levy, a de-
clarat, după înfrângerea din 
meciul cu Liverpool (scor 1-3), 
că formaţia sa ar fi meritat un 
rezultat mai bun, dar impor-
tant este că a arătat ca o echi-
pă puternică şi foarte bine or-
ganizată. “Golul pe care l-am 
marcat, ştiam că a venit destul 
de devreme şi că se mai pot 
întâmpla multe până la final. 
Egalarea a venit şi ea devre-
me şi nu am avut timp să mă 
gândesc că şansele noastre 
pentru calificare vor creşte. Nu 
contează rezultatul, mi se pare 
foarte important că am arătat 
ca o echipă puternică şi foarte 
bine organizată. Cred că am fi 
meritat un rezultat mai bun, 
însă asta este, mergem mai de-
parte. Chiar dacă au mai fost şi 
unele greşeli, jucătorii au res-
pectat în mare măsură ceea 
ce le-am cerut”, a spus Levy. 
Formaţia noastră a fost elimi-
nată din şaisprezecimile Ligii 
Europa, după ce a pierdut şi în 
meciul tur, cu scorul de 1-0. 

[ Unirea Urziceni a avut 
aerul unei echipe hotărâte 
să răstoarne stereotipurile la 
meciul de pe teren propriu cu 
Liverpool, notează Cotidianul 
„Daily Telegraph”, care pre-
cizează că la tragerea la sorţi 
s-a crezut că englezii vor trece 
uşor de campioana României. 
“Când la tragerea la sorţi 
Liverpool a picat cu campioana 
României, s-a presupus că en-
glezii se vor califica foarte uşor, 
cu atâta uşurinţă sunt subesti-
mate echipele est-europene. 
Dar Unirea a avut, în faţa ce-
lebrilor săi oaspeţi, aerul unei 

echipe hotărâte să răstoarne 
stereotipurile. Aşa cum era de 
aşteptat într-o ţară din care 
este Gheorghe Hagi, echipa 
lui Ronny Levy a fost completă 
din punct de vedere tehnic, iar 
în Răzvan Pădureţu a avut un 
jucător care l-ar putea egala 
pe «Maradona al Capaţilor»”, a 
scris Daily Telegraph.

[ Programul partidelor din 
optimile Ligii Europa, stabilit 
după meciurile din şaispre-
zecimile competiţiei: Rubin 
Kazan (Rusia) - VfL Wolfsburg 
(Germania), FC Valencia 
(Spania) - Werder Bremen 
(Germania), Panathinaikos 
(Grecia) - Standard Liege 
(Belgia), Atletico Madrid 
(Spania) - Sporting Lisabona 
(Portugalia), Juventus (Italia) 
- Fulham (Anglia), OSC Lille 
(Franţa) - Liverpool (Anglia), 
Benfica (Portugalia) - 
Olympique Marseille (Franţa) 
şi Hamburger SV (Germania) - 
Anderlecht Bruxelles (Belgia). 

M. Chiriliuc 

Vicecampioanele României - eliminate din Cupa CEV
Echipa feminină de volei Tomis Constanţa a fost eliminată din sferturile de fina-

lă ale Cupei CEV, după ce a fost învinsă, în deplasare, de formaţia rusă Uralochka-
NTMK Ekaterinburg, cu scorul de 3-1 (25-17, 25-20, 27-29, 25-21), în manşa a doua. 
În primul meci, Constanţa Uralochka se impusese tot cu scorul de 3-1.

M.C. 

[ La două zile după ce a emoţi-
onat întreaga Canadă, participând 
la programul scurt al concursului 
feminin de patinaj artistic din ca-
drul Jocurilor Olimpice de iarnă, 
în ciuda decesului mamei sale, 
patinatoarea canadiană Joannie 
Rochette (foto) a reuşit să cuce-
rească medalia de bronz la finalul 
programului liber. “Când am păşit 
pe gheaţă am realizat că trebu-
ie să mă stăpânesc cât mai bine. 
Picioarele îmi tremurau, însă mama 
a fost tot timpul alături de mine, 
dându-mi putere. Acest podium 
olimpic a reprezentat un proiect de 
viaţă, realizat împreună cu mama 
mea, iar acum sunt mândră şi feri-
cită că l-am putut duce la îndepli-
nire”, a declarat, cu ochii în lacrimi 
medaliata cu bronz. 

[ Schioarea poloneză de fond 
Justyna Kowalczyk, dublă cam-
pioană mondială, a acuzat-o pe 

norvegianca Marit Bjoergen, tri-
plă medaliată olimpică, că ar fi 
câştigat graţie unui medicament 
pentru astm, de altfel permis de 
autorităţile antidopaj. „Fără 
medicamentul său, ea nu ar 
fi putut câştiga”, a declarat 
Kowalczyk. 

[ Echipa 
feminină de 

hochei 

pe gheaţă a Canadei 
şi-a trecut în palmares cel de-al trei-
lea titlu olimpic, după cele cucerite 
la Salt Lake City (2002) şi Torino 
(2006), învingând cu scorul de 2-0, 
selecţionata Statelor Unite în finală. 

Campionatul 
“Viaţa liberă”
Ediţia 
a 25-a - 
la etapa 
a doua

Competiţia fotbalisti-
că organizată de Redacţia 
ziarului nostru, ajunsă la 
ediţia cu numărul 25, şi-a 
derulat deja meciurile a 
două etape. Actuala edi-
ţie se va desfăşura cu 17 
echipe, iar meciurile sunt 
găzduite de terenul din 
Complexul “Ambasador” 
(Grădina Publică).

În cea de-a doua eta-
pă s-au înregistrat rezul-
tatele: Steaua - Ancora 
4-13, Panamar - Porto 6-9, 
ISU - Ştiinţa 6-4, Olimpia 
- Bronx 4-7, Barcelona 
- Oţelul 5-4. Cruzeiros - 
Atletico ABCOZ 1-7, Milan 
- Sporting 8-8 şi Liverpool 
- United 8-14.

În fruntea clasamen-
tului se află Atletico, 
Ancora, Barcelona şi ISU - 
cu câte 6 puncte, depar-
tajate de golaveraj.

Iată programul me-
ciurilor etapei a III-a: 
astăzi (ora 8,30): Bronx 
- Panamar, Porto - Liver-
pool, Danubius - Oţelul, 
Ştiinţa - Olimpia, Ancora-
Cruzeiros; duminică (ora 
8,30): United - Milan, 
Sporting - Steaua şi 
Barcelona - ISU. Echipa 
Atletico stă, în timp ce 
Danubius şi Cruzeiros vor 
disputa meciul restanţă 
din prima etapă.

Gh. Arsenie

Meciuri, 
arbitri, 
observatori...

[ Ieri s-a dat startul în 
competiţia fotbalistică 
rezervată echipelor din 
cel de-al treilea eşalon, în 
care activează şi trei echi-
pe gălăţene.

Două dintre ele au ju-
cat ieri: Oţelul II - Poli II 
Iaşi 1-1 şi Ceahlăul II Piatra 
Neamţ - FCM Dunărea II 
1-0 (1-0).

Cea de-a III-a forma-
ţie – Politehnica, va juca 
astăzi, ora 14,00, în de-
plasare, cu Cetatea Tg. 
Neamţ. Întâlnirea va fi 
arbitrată de focşăne-
nii Gică Mihai - Lucian 
Stănilă şi Ionuţ Paraschiv. 
Observatori: Lucian 
Măiereanu (Braşov) şi 
Emil Lupulescu (Iaşi).

Amănunte în numărul 
viitor al ziarului nostru.

[ Arbitrul gălăţean 
Marius Bocăneală este re-
zervă la partida Săgeata 
Stejaru - Petrolul Ploieşti, 
din Liga a II-a.

[ Nicolae Rainea va 
superviza, în calitate de 
observator al FRF, meciul 
din Giuleşti, dintre Rapid 
şi Unirea Urziceni, parti-
dă condusă de arbitrul 
internaţional Alexandru 
Tudor, din Bucureşti.

Gh. Arsenie

Echipele din Liga a II-a susţin, 
astăzi, meciurile primei etape a re-
turului. FCM Dunărea Galaţi va juca 
pe teren propriu şi va primi replica 
tulcenilor de la Delta. 

Chiar dacă are, deocamdată, 
unele probleme de lot, antrenorul 
gălăţean ne-a declarat că în con-
fruntarea de astăzi nu concepe de-
cât victoria. „Ştiu că Delta are foar-
te mulţi jucători care au evoluat în 
primul eşalon, dar eu mai ştiu un 
lucru – că nu joacă numele!”, ne-a 
declarat Viorel Tănase. 

„Vrem să pornim cu dreptul. Am 
mare încredere în băieţi, cred în ca-
racterul şi dorinţa lor de afirmare, 
îm determinarea şi atitudinea lor. 
Avem mentalitate de învingători, 
pe care vrem să o convertim în 
puncte. Mi-am stabilit ca obiec-
tiv propriu să nu pierdem niciun 
punct acasă şi să mai aducem şi din 
deplasare, astfel încât la finalul re-
turului să agonisim în jur de 35 de 
puncte.  În aceste condiţii ne vom 
putea clasa undeva între locurile 
I-VI (n.n. – obiectivul clubului este 
o clasare pe locurile I-VIII)”, a mai 
completat tânărul tehnician. 

Într-adevăr, echipa gălăţeană 
are toate motivele să creadă în şan-
sa sa, în performanţă. Perioada pre-
competiţională parcursă în acest 
an poate fi considerată una dintre 
cele mai complete din punctul de 
vedere al pregătirilor. Au avut loc 
două cantonamente şi opt meciuri 
de verificare – toate deplin reuşite. 

Jucătorii au demonstrat un 
apetit ofensiv deosebit – indife-

rent de partenerul întâlnit. Această 
mare poftă de gol a fost concreti-
zată în şapte victorii şi o singură 
înfrângere – în faţa bulgarilor de 
la Cernomoreţ Varna, din primul 
eşalon (0-1). În total au fost în-
scrise 31 de goluri şi s-au primit 
numai două. 

Lotul cuprinde 27 de jucă-
tori, pe trei dintre ei – Enache, 
Velescu şi Patrichi – nu se poate 
conta deocamdată. 

Iată şi numele celorlalţi: 
Mindileac, Posteucă, Vlasie – 
Cristescu, Bozean, Emil Cristian, 
Marin, Agachi, D. Popescu, 

Cristea, Cucu, Cioinac, Jecu, 
Murar, V. Munteanu, Ioviţă, 
Grosu, Adamache, Eni, State, 
Cârjan, Petrescu, Adrian Pribac 
(revenit de la Deva) şi Fărcăşanu. 

[ Meciul de astăzi va înce-
pe la ora 11.00 şi va fi găzdu-
it, ca deobicei, de Stadionul 
„Dunărea”. Arbitri: Cătălin Popa 
(Piteşti) – asistat de craioveanul 
Daniel Mitruţi şi Elena Muşeţoiu 
(Câmpulung Muscel); rezervă – 
Cătălin Florescu (Techirghiol). 
Observatori federali – Nicolae 
Marodin (Bucureşti) şi Viorel 
Leşeanu (Giurgiu). 

FOTBAL                         Echipele din Liga a II-a - la startul returului 

Cea mai completă 
perioadă 

de pregătire

FCM DUNĂREA

] Gălăţenii au ca obiectiv 
clasarea între primele opt 

echipe ale Seriei I

FOTBAL INTERNAŢIONAL

Au impresionat Vestul!

JOcuRILE OLImpIcE dE IARNă 

Un succes emoţionant
În meciul pentru locul trei, Finlanda 
s-a impus, după prelungiri, în faţa 
Suediei cu scorul de 3-2.

[ Orga-
ni zatorii şi di-
fuzorii oficiali ai 
Jocurilor Olimpice 
de la Vancouver se 

felicită pentru doborârea recordu-
rilor de audienţă televizată pentru 
o olimpiadă de iarnă şi constată 
amploarea pe care au luat-o no-
ile mijloace mass-media. „Marea 

schimbare se referă la partea 
de internet şi de telefonie 

mobilă pentru aco-
perirea Jocurilor 

Olimpice, 

care a 
crescut cu sute 

de procente în 
comparaţie cu Torino”, 

a precizat Timo Lumme, director 
al serviciilor de teleziviune şi mar-
keting din cadrul CIO.

M. Chiriliuc 
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* Managerul general al FC 
Dinamo, Florin Prunea (foto), 
a declarat că nu este judecat în 
legătură cu corupţia din arbitraj, 
fiind acuzat doar că a intervenit 
pe lângă membrii Comitetului 
Executiv ai FRF în favoarea lui 
Cornel Penescu. “Florin Prunea 
nu a fost niciodată acuzat de 
probleme în arbitraj. Eu sunt în 
acest aşa-zis dosar numit «Mită 
pentru arbitri» pentru că e o sin-
gură persoană cercetată - dom-
nul Penescu. În acest sens exis-
tă o ordonanţă a DNA-ului, în 
care se spune foarte clar de ce 
este acuzat Florin Prunea: «şi-a 
folosit influenţa de a determina 
membrii Comitetului Executiv 
din cadrul Federaţiei Române 
de Fotbal să reducă cuantumul 
sancţiunilor aplicate lui Cornel 
Penescu». Aceasta este singura 
acuzaţie care mi se aduce şi de 
aceea există un proces pe rol. 
Eu sunt nevinovat şi sunt con-
vins că justiţia va da acest ver-
dict”, a declarat Prunea.

* Finanţatorul FC Steaua, 
Gigi Becali, a precizat că echi-
pa care va câştiga meciul CFR 
Cluj - Steaua, partidă ce se va 
disputa duminică, în cadrul 
etapei a XIX-a a Ligii I, va cu-
ceri şi titlul de campioană a 
României în actualul sezon. 
“Campionatul nu se termină, 
mai sunt mult etape, dar eu 
cred că cine va învinge dumini-
că va câştiga competiţia. Ăsta 
e crezul pe care îl am”, a spus 
Gigi Becali. 

Fotbal şi… 
spionaj 
Nocturnă, doar 
cu voie de la 
Telecomunicaţii 
speciale

Viceprimarul PSD Nicuşor 
Ciumacenco a anunţat ieri că 
a fost anulat certificatul de 
urbanism acordat pentru ob-
ţinerea autorizaţiei de con-
strucţie a instalaţiei de noc-
turnă a Stadionului „Oţelul”. 
Potrivit vicelui, decizia a fost 
luată din cauză că Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale 
solicită un aviz şi din partea 
sa în cazul acestei construc-
ţii, pe motiv că orice clădire 
mai înaltă de 15 metri nece-
sită un astfel de document. 

 „ArcelorMittal Galaţi, pro-
prietarul stadionului, a solici-
tat şi a primit avizul în urmă 
cu două săptămâni, în data 
de 10 februarie. Noul certifi-
cat de urbanism va fi acordat 
în cel mai scurt timp, odată 
cu depunerea la dosar a avi-
zului din partea Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale”, 
a declarat Ciumacenco. 

Anca Melinte

Galaţiul 
„exportă” 
hocheişti!

Clubul Dunărea Galaţi a 
fost, ani de zile, un adevă-
rat rezervor de talente pen-
tru cele două mari echipe 
ale hocheiului românesc 
- Steaua şi Dinamo. Şi în pre-
zent cinci jucători ai stelişti-
lor au fost crescuţi şi s-au lan-
sat la Galaţi. Iată că gruparea 
gălăţeană a început “să li-
vreze” şi la export. Federaţia 
română de specialitate a 
eliberat - cu acceptul CSM 
Dunărea - certificatul inter-
naţional de transfer pentru 
sportivul Gabriel Mogda, 
care va juca la echipa italia-
nă H.C. Mentana. Mogda, în 
vârstă de 18 ani, a fost des-
coperit de Mihai Brandabur 
şi antrenat - până a plecat în 
Italia (cu părinţii) - de Cristi 
Munteanu.

Dacă mare lucru nu mai 
avem a trimite la export, 
măcar câte un sportiv să “li-
vrăm”, când şi când!

* Astăzi se dispută cel 
de-al treilea meci al turne-
ului play-off al Diviziei A 
de hochei. De la ora 17,30, 
la Patinoarul Artificial, se 
vor întâlni CSM Dunărea şi 
Sportul Studenţesc. După 
două meciuri, gălăţenii con-
duc cu 2-0, iar dacă astăzi vor 
termina victorioşi, disputa se 
va încheia. Dacă vor câştiga 
bucureştenii, atunci vor avea 
loc alte două jocuri, până 
când una dintre echipe va 
înregistra trei succese.

* La patinoarul din 
Miercurea Ciuc se dispu-
tă, în acest weekend, me-
ciurile ultimului turneu al 
Campionatului Naţional de 
hochei juniori Under 12. Între 
participante se află şi echi-
pa CSM Dunărea, alături de 
Steaua, SC Miercurea Ciuc, 
Dinamo Chişinău, Progym I 
şi II Gheorgheni.

Gh. Arsenie

Duminică, 
la Stadionul 
„Dunărea”
„Cupa Liceelor” 
la cros 

* În Divizia A de 
handbal masculin, li-
derul Seriei A - CS 
Universitatea Galaţi (20 
puncte) joacă mâine la 
Iaşi cu Politehnica (loc III, 
12 puncte). Gălăţenii au şi 
un ascendent moral  asu-
pra gazdelor, aceştia câş-
tigând  până acum atât la 
Iaşi (22-21), cât şi la Galaţi 
(25-22).

* Alexandru Negoiţă  
este ultimul sportiv din 
secţia de haltere a C.S.M. 
Dunărea Galaţi care a 
fost selecţionat într-o re-
prezentativă naţională. 
Negoiţă, care a început 
sportul celor puternici 
acum trei ani, sub în-
drumarea antrenorilor 
Alexandru Dumitrescu 
şi Marin Otinceanu, a 
devenit component al 
selecţionatei României 
care va participa la 
Campionatele Europene 
pentru juniori II (Valencia 
- luna mai). Titularizarea 
sa la categoria 69 kg tre-
buie confirmată de o evo-
luţie bună la apropiatele 
Campionate Naţionale 
pentru juniori Under 18 
de la Bucureşti.

* Echipa de junioa-
re (Under 14) a Clubului 
Phoenix ia parte, în aceste 
zile, la meciurile ultimului 
turneu al Campionatului 
Naţional. În sala sportu-
rilor din Călăraşi, elevele 
lui Mugurel Lepădatu 
se întrec cu colegele lor 
de la CSS 1 Constanţa şi 
Temerarii Călăraşi.

* La Stadionul 
„Dunărea” au loc dumi-
nică (de la ora 10.00), în-
trecerile etapei locale a 
„Cupei Liceelor” la cros. 

* Asociaţia Judeţeană 
de Lupte (preşedin-
te Petre Poalelungi) şi 
Direcţia de Sport organi-
zează prima competiţie 
oficială a anului. În sala 
Clubului Sportiv Şcolar 
Tecuci (director Dumitru 
Gheţu) se desfăşoară 
astăzi, cu începere de 
la ora 9,00, etapa jude-
ţeană a Campionatului 
Naţional de lupte libere 
pentru copii, cu partici-
parea sportivilor de la 
C.S. Şcolar Galaţi, C.S.M. 
Dunărea Galaţi, Centrul 
de Antrenament Tg. Bujor 
şi C.S. Şcolar Tecuci. 

 * În sala proprie, 
într-un meci de palma-
res, astăzi,  C.S.S. Galaţi 
(locul III, 13 puncte, go-
laveraj 332-288) joacă cu 
C.S.S. Constanţa  (locul 
IV, 10 puncte, 367-333). 
Partida contează pentru 
etapa a XIII-a a Seriei B a 
Campionatului Naţional 
de handbal pentru ju-
niori mari, începe la ora 
12,00. 

Gh. Arsenie  

Ieri după-amiază au debutat 
meciurile etapei a 19-a din Liga 
I de fotbal. Unirea Alba Iulia – 
Gloria Bistriţa 1-2, Ceahlăul 
Piatra Neamţ – OŢELUL 
GALAŢI 0-1, în timp ce meciul FC 
Timişoara – Poli Iaşi s-a terminat 
după închiderea ediţiei ziarului 
nostru. 

Astăzi sunt programate trei 
partide: 

Universitatea Craiova – Gaz 
Metan Mediaş (ora 14.00, GSP 
TV); 

FC Vaslui – Pandurii Tg. Jiu 
(ora 17.00, Digisport TV); 

Internaţional Curtea de 
Argeş – Dinamo Bucureşti (ora 
19.00, Digisport TV). 

Duminică, 28 februarie
Astra Ploieşti – FC Braşov 

(ora 15.00, GSP TV); 
Rapid Bucureşti – Unirea 

Urziceni (ora 17.00, Antena 1); 
CFR Cluj – Steaua Bucureşti 

(20.30, Digisport TV).   

M.C. 

HANDBAL. Partida dintre 
HCM Constanţa şi PAOK Salonic 
- care poate transforma campi-
oana României în prima echi-
pă de club care depăşeşte faza 
grupelor în Liga Campionilor la 
handbal masculin - a suscitat 
un interes enorm în rândul bu-
zoienilor. Pentru partida care se 
va disputa astăzi, de la ora 16.15 
(Sport.ro), în Sala Sporturilor 
“Romeo Iamandi”, biletele s-au 
vândut în ritm susţinut, în doar 
câteva ore fiind epuizate 400 de 
tichete. “Cu siguranţă constăn-
ţenii vor juca cu casa închisă 
meciul cu grecii de la PAOK”, a 
declarat directorul Direcţiei de 
Sport Buzău, Paul Diaconescu. 
Pentru a depăşi faza grupe-
lor, HCM Constanţa nu trebuie 
să piardă meciul cu grecii. Cu 

două etape înainte de final, 
constănţenii ocupă locul IV în 
grupă - ultimul care asigură ca-

lificarea în faza următoare a Ligii 
Campionilor. 

AMICAL. Naţionala de hand-
bal feminin a României a fost 
învinsă, la Mulhouse (scor 25-
21), de vicecampioana mondi-
ală Franţa, într-un meci amical. 
Marcatoarele României au fost: 
Moldovan 7 goluri, Chintoan 5, 

Vizitiu 3, Zamfir 2, Geiger 2, Dincă 
şi Paraschiv – câte un gol. “Am 
fost aproape de Franţa mai tot 

timpul, în prima repriză chiar am 
avut şi iniţiativă. Indecizia din re-
priza secundă ne-a costat, dar şi 
faptul că multe fete au fost afec-
tate pentru că jucau cu vicecam-
pioana mondială. Chiar şi aşa, 
trebuie remarcate câteva aflate 
la debut, dar şi Vizitiu, Chintoan 
şi Moldovan, care nu sunt prima 

dată la echipa naţională şi sunt o 
soluţie pentru reprezentativă”, a 
declarat directorul tehnic Remus 

Drăgănescu. A doua partidă pe 
care echipa României o va dis-
puta în deplasare, tot cu Franţa, 
va avea loc astăzi, de la ora 20.00, 
la Selestat. Din formaţia antre-
nată de Olivier Krumbholz, care 
a fost aliniată la CM din 2009, 
absentează doar trei jucătoare - 
Signate, Baudoin şi Tervel.

TENIS. Adrian Ungur a fost 
eliminat în turul doi al turneului 
challenger de la Meknes (Maroc), 

dotat cu premii în valoare totală 
de 30.000 de euro. Ungur a fost 
învins, în turul doi, cu scorul de 
1-6, 6-3, 6-4, de spaniolul David 
Marrero, cap de serie numărul 
7. În schimb, la dublu, perechea 
Adrian Ungur/Dominik Meffert 
(România/Germania) s-a calificat 
în semifinale, după ce a învins, 

cu scorul de 6-4, 6-7 (3-7), 10-8, 
cuplul Uladzimir Ignatik/Martin 
Klizan (Belarus/Slovacia).

SUCCES. Jucătoarea de te-
nis Edina Gallovits s-a calificat 
în semifinalele turneului de la 
Acapulco (Mexic), dotat cu pre-
mii în valoare totală de 220.000 
de dolari. Gallovits a învins-o, în 
sferturi, cu scorul de 7-5, 6-2, pe 
Sharon Fichman (Canada), ur-
mând să joace în semifinale cu 
Venus Williams (favorita numărul 
unu), care a trecut de Laura Pous 
(Spania): scor 4-6, 6-3, 7-5. Pentru 
accederea în sferturile de finală 
de la Acapulco, Gallovits va primi 
130 de puncte WTA şi un cec în 
valoare de 10.200 de dolari.

Rubrică realizată de 
M. Chiriliuc 

Astăzi, Campionatul Diviziei A1 
de volei feminin îşi derulează jocu-
rile etapei a 19-a. 

La Galaţi – aparent un meci fără 
probleme pentru echipa campi-
oană. De la ora 13.00, elevele lui 
Zoran Terzici dau piept cu oltence-
le de la SCM Universitatea Craiova, 
o confruntare pentru care fetele 
noastre nu ar trebui să-şi facă griji. 
Oricum, meciul nu este dinainte 
câştigat! 

Partida va fi arbitrată de un 
cuplu bucureştean: Florin Vasile şi 
Răzvan Vasile. 

Şi o declaraţie… autorizată: 
„Am avut un meci greu cu echipa 
din Craiova în turul campiona-
tului. Dacă atunci ne-am impus 
cu 3-2, sper ca de aceasta dată să 
obţinem o victorie mult mai cate-
gorică. Oaspetele vor fi motivate, 

dar noi trebuie să ne facem jocul 
nostru şi să aşteptăm cu încrede-
re disputele din play-offul cam-
pionatului”, ne-a declarat letona 
din lotul echipei CSU Metal, Olga 
Tocko (foto). 

Programul complet al eta-
pei: CSM Focşani – CSM Sibiu, 
Universitatea Cluj – Penicilina 
Iaşi, Dinamo Bucureşti – Ştiinţa 
Bacău, Unic LPS Piatra Neamţ – 
IOR Bucureşti şi CSU Medicina Tg. 
Mureş – Tomis Constanţa (dumi-
nică).

* Astăzi, echipa feminină a 
CSU Galaţi va juca cu Tomis II 
Constanţa, în turneul play-off al 
Diviziei A2. Meciul începe la ora 
12.00, şi va fi găzduit de sala de 
sport a Şcolii Gimnaziale nr. 3 
(Cartierul „Dunărea”). 

* Duminică, echipa de cadeţi 

[Competiţii [ştiri [rezultate

Meci decisiv în Liga Campionilor

FlaSH FotBal 

Prunea 
se disculpă...

Liga I - etapa a 19-a 

* Preşedintele Clubului CFR 
Cluj, Iuliu Mureşan, a afirmat 
că mijlocaşul italian Davide 
Bottone, împrumutat de gru-
parea feroviară până în iunie 
2010, a venit la solicitarea an-
trenorului Andrea Mandorlini.

* Antrenorul formaţiei 
Rapid, Nicolae Manea, a de-
clarat, ieri, într-o conferinţă de 
presă, că transferul jucătorului 
echipei Sportul Studenţesc, 
Dacian Varga, la gruparea giu-
leşteană a căzut. “Eu i-am do-
rit în lot pe Varga şi Tibi Bălan. 
Din păcate, se pare că domnul 
Copos şi Vasile Şiman nu au 
ajuns la un acord şi, din ce am 
aflat, transferul a căzut”, a spus 
tehnicianul.

* Antrenorul echipei FC 
Vaslui, Marius Lăcătuş, a  pre-
cizat că o victorie în partida 
cu Pandurii Târgu Jiu, din eta-
pa a XIX-a a Ligii I, este vitală 
pentru atingerea obiectivului 
-  respectiv clasarea pe un loc 
care să asigure participarea în 
cupele europene.

M. Chiriliuc 

Volei – Divizia A1

Ne vizitează oltencele! 
[ CSU Metal - SCM Universitatea Craiova - la Sala „Siderurgistul”, astăzi, la ora 13.00

a Clubului Şcolar va primi vizi-
ta celor de la CSS 1 Constanţa. 
Întâlnirea are loc în sala de sport 
a Grupului Şcolar „Gh. Asachi”, de 
la ora 13.00. 

Gh. Arsenie 
M. Chiriliuc 

Foto: Sorin Pană

Unde-i sângele rece?
Tinereţe fără concreteţe. Cam 

aşa s-ar numi basmul în care 
se scaldă fotbaliştii lui Dorinel 
Munteanu, dunărenii bătân-
du-se cu fantoma echipei care 
performa în prima rundă a re-
turului cu acel 3-1 din Ghencea. 
Oţelul s-a desfăşurat sub masivul 
Pietricica, precum pompierii care 
simulează un incendiu şi apoi se 
reped să-l stingă pentru a avea 

antrenament. Simularea de fot-
bal curat a roş-alb-albaştrilor i-a 
ţinut însă în priză pe microbişti 
până în minutul 94, scorul de 
1-0 rămânând blocat, în ciuda 
zecilor de curse pe laturi în urma 
cărora mingea făcea turism prin 
careul mic al grupării nemţene. 
Cu o eprubetă de sânge rece în 
plus, gălăţenii ar fi putut marca 
de cinci ori în această deplasare, 
însă de unde transfuzie în plin 
campionat? 

Paraschiv, în tricoul lui Jelev!
Căpitanul Oţelului a apărut ieri seară, la Piatra Neamţ, cu un număr ciudat pe echipament. 

Gabriel Paraschiv s-a afişat cu 31, număr pe care în campionatul precedent îl purta bulgarul 
Jivko Jelev. Este al patrulea număr pe care-l deţine mijlocaşul ofensiv al grupării roş-alb-al-
bastre de când activează la Galaţi: a început cu 24, a luat apoi numerele 10, 30 şi, începând 
de ieri, 31. Interesant este că echipamentul lui Jelev fusese luat iniţial de fundaşul bosniac 
Enes Sipovici.  

Dănuţ Lungu

FotBal – Liga I    1-0 la Ceahlăul, dar scorul este incorect  

Oţelul, spre culmi
[ Cu un joc mult mai bun decât în prima etapă a returului, formaţia 

lui Dorinel Munteanu a luat trei puncte şi de la Piatra Neamţ 
[ Unicul gol a fost marcat de Giurgiu, însă roş-alb-albaştrii 

au ratat şi alte şanse mari

Puncte, dar şi impresie artistică
„De acum, promit să jucăm 

bine încă din prima repriză”, spu-
nea nervos Munteanu la confe-
rinţa de presă dinaintea partidei, 
după ce presa l-a tocat cu între-
bări despre victoria strangulată 
cu Internaţional Curtea de Argeş. 
„Punctele sunt cele mai importan-
te”, a adăugat tehnicianul, însă ieri 
trupa sa a punctat şi la capitolul 
impresie artistică, raportul ocazii-
lor clare de poartă fiind de 5-2 pen-
tru Gabriel Paraschiv şi compania. 
Golul - singurul al unui duel deze-
chilibrat în majoritatea timpului - a 

picat în minutul 21, o centrare de 
pe linia de colţ a lui Antal găsindu-l 
pe Giurgiu, liber la 12 metri, şi şutul 
său a scuturat plasa Ceahlăului. Tot 
Giurgiu putea marca încă din start, 
dar atunci un fundaş şi portarul 
din tabăra oponentă au scăpat ca 
prin urechile acului (3’).

Iorga, ce ratare!

După pauză, Pena, angajat 
de Paraschiv, a alergat 30 de me-
tri cu mingea la picior şi a tras în 
 goalkeeper (48’), iar revelaţia eta-
pei precedente a replicat printr-un 
şut de la 20 de metri, dar Grahovac 

trebuia să demonstreze că nu de-
geaba este considerat noul titu-
lar dintre buturile „oţelare” (54’). 
Paraschiv, singur în 6 metri cu 
şut în parada lui Villadsen (62’), şi 
Vasilache, cap din 7 metri în bra-
ţele bosniacului cu mănuşi gălă-
ţene (71’), au împărţit ocaziile de 
la mijlocul reprizei secunde, însă 
conducta cu faze de gol s-a închis 
odată cu ultimul fluier, Iorga, liber 
ca telegondola din văzduhul ora-
şului nemţean, a tras alături (93’) 
de la numai zece paşi de ţintă. Trei 
puncte săptămâna trecută, trei şi 
acum – altfel se vede clasamentul 
Ligii I de la Mila 80 a Dunării!

Gălăţenii au ajuns 
la 28 de puncte 
în clasamentul 

Ligii I, fiind 
foarte aproape 

de obiectivul 
impus la începutul 

sezonului - 
calificarea în 

cupele europene

Foto: 
Dan Duţă 

(Prosport)

CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ - OŢELUL GALAŢI 0-1 (0-1)
Meci de fotbal disputat ieri-seară în etapa a XIX-a a Ligii I;
Stadionul „Ceahlăul” – 2.000 spectatori;
A marcat: Giurgiu – minutul 21;
Cartonaşe galbene: Villadsen 50’ / Perendija 41’;
Echipele utilizate: 
CEAHLĂUL: Villadsen – Cebotaru, Viţelaru, Balde, Dragomir 

– Bădescu, Vasilache, Onciu (46’ Achim), Stevici (76’ Rudison) – 
Mulisa, Ibrahim (63’ Edson). Antrenor: Gheorghe Mulţescu.

OŢELUL: Grahovac – Râpă, Perendija, Costin, Ilie – Neagu, 
Giurgiu – Antal (90’ Siminic), Paraschiv, Ochiroşii (79’ Iorga) – Pena 
(83’ Axente). Antrenor: Dorinel Munteanu;

Au arbitrat: Paul Unimatan (Zalău) – Micloş Nagy şi Iulian Szekely 
(ambii din Cluj-Napoca); rezervă - Ciprian Amarandei (Vaslui).
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foto Vasile Caburgan
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Ion Zimbru
redactie@viata-libera.ro

Bazinul hidrografic 
Prut - Bârlad
Cotele apelor - 
în scădere

După ce în săptămâna care 
tocmai se încheie s-au înre-
gistrat creşteri importante de 
 debit şi nivel ale cursurilor de 
apă din bazinul hidrografic Prut 
- Bârlad, valorile au început să 
scadă. Potrivit unui comuni-
cat de presă al Administraţiei 
Naţionale “Apele Române” - 
Direcţia Apelor Prut, în acest 
moment nu se înregistrează 
depăşiri ale cotelor de apărare. 
Pe râul Prut, principalul colec-
tor al apelor din zonă, debite-
le înregistrate se situează sub 
media multianuală a perioadei, 
iar Acumularea Stânca-Costeşti 
are o capacitate importantă de 
atenuare (coeficientul de um-
plere fiind de doar 67 de pro-
cente).

T.N.

Aniversare 
la Batalionul 300 
“Sfântul Andrei”
La mulţi ani, 
infanterişti!

Comandamentul Batalio-
nului 300 Infanterie Mecanizată 
“Sfântul Andrei” Galaţi aniver-
sează pe 1 martie 15 ani de 
la înfiinţare.  Momentul va fi 
marcat de către cadrele mili-
tare, astăzi, de la ora 10:00, în 
cazarma de dislocare a unităţii 
militare, iar la manifestare sunt 
aşteptate să ia parte autorită-
ţile locale, cadre militare şi alţi 
reprezentanţi ai urbei. Le urăm 
şi noi ani mulţi şi liniştiţi. Vom 
reveni cu amănunte legate de 
momentul aniversar. 

Tudor Neacşu

Domnească 
Doborât pe 
trecerea de pietoni

Gălăţeanul Cristian Nicu C., 
de 26 ani, îşi conducea maşi-
na miercuri, la ora 10,20, pe 
strada Domnească. Ajuns în 
dreptul străzii Cezar, şoferul 
l-a accidentat uşor pe Sandu 
N., de 38 ani, din Galaţi, care 
traversa pe zebră.

Elena Parapiru

Arhiva mea sentimentală e plină cu bijuterii:
 fluturi de lampă, ochi de vază, ciorapi şi lacrimi fumurii,
  danteluri mov tocmai de unde am vrut s-ajung, dar n-am ajuns,
   garoafe negre cremenite pe un picior fără răspuns,
    târziuri spuse mai devreme, devremuri spuse mai târziu,
     pene de păsări fără milă, nisip, relicve de pustiu,
      rochia mamei(de mireasă), praştia mea(de vânător),
       cămaşa tatălui(de mire), timpul(picior peste picior),
        sperietoarea mea frumoasă abandonată prin grădini,
         imaginea iubitei mele de miliarde de lumini,
          greieri căzuţi la datorie, sulfine, manuscrise, zmei,
           şi flori de deal şi flori de vale, flori de salcâm şi flori de tei,
            şi o secundă…o secundă pe care tu poţi s-o mai fii…
             Arhiva mea sentimentală e plină cu bijuterii!

Ştim că toţi bărbaţii sunt ca-
ractere puternice şi neîndupleca-
te, care nu cunosc frica şi care nu 
lasă pe nimeni să pună piciorul 
în prag, în prezenţa lor! Totuşi, 
ne îndoim că de 1 Martie se va 
găsi vreun gălăţean cu capul pe 
umeri care să aibă tupeul să se 
întoarcă acasă fără mărţişoare şi 
flori pentru femeile din viaţa lui. 
Şi, mare atenţie: în prima zi de 
primăvară nu e loc de discrimi-
nare! Trebuie să le facem daruri 
şi soţiilor, şi soacrelor, amantelor, 
mamelor, fiicelor, surorilor şi tu-
turor celorlalte femei pe care le 
cunoaştem şi care ne ies în cale. 
Dacă  sunteţi dintre aceia care 
consideră că misoginismul nu e 
o crimă, ba chiar că o astfel de 
atitudine îşi are şi laturile sale 
amuzante, nesocotiţi-ne sfatu-
rile şi veţi afla pe propria piele 
ce puteţi păţi! Dacă însă vreţi să 
aveţi un început de primăvară 
luminos, paşnic şi încărcat de 
iubire, nu pierdeţi vremea şi daţi 
degrabă o tură pe la standurile 
cu mărţişoare care au împân-
zit trotuarele din Ţiglina I, de la 
Potcoava de Aur sau din Piaţa 
Centrală. Oferta este destul de 
diversificată, iar preţurile, pentru 
toate buzunarele. 

Fluturi, flori şi bijuterii 

Evident, veţi găsi din belşug 
mărţişoare de toate formele, 

mărimile şi culorile, la zecile de 
standuri din Ţiglina I. Unele din-
tre figurine, ambalate sau nu, re-
prezintă flori, altele fluturi diafani 
cu aripi străvezii, roz, albe sau 
violet (ca să-i asiguraţi persoa-
nei iubite şi succesul în politică!). 
Preţurile micilor artefacte încep 
de la 1 leu şi merg până pe la 10 
lei. Deşi, dacă tot aveţi de gând 
să cheltuiţi ceva mai mult, puteţi 
să cumpăraţi şi bijuterii prinse în 
ambalaje elegante – produse ale 
căror preţuri pornesc tot de la 10 
lei. Unele dintre ele costă şi 14-15 
lei, dar, dacă nimeriţi cadoul po-
trivit, cu siguranţă că zâmbetul şi 
sclipirea din ochii femeii căreia i 
le veţi dărui vă vor face să uitaţi 
într-o clipă de preţul cadoului.

De fapt, puteţi cumpăra tot 
ce doriţi: şi îngerii cu aspect de 
bibelou şi aripi din pene, de mă-
rime apreciabilă, care se dau cu 
vreo 10 lei, şi diversele flori sau 
obiecte înţărcuite de o folie al-
bastră şi transparentă, din plas-
tic. Ar mai fi şi trandafirii sintetici, 
roşii, negri şi albaştri, cu aspect 
glamour, dar numai pentru per-
soanele care îşi pot asorta aşa 
ceva la ţinuta zilnică. Cel mai 
bine ar fi, totuşi, să vă asiguraţi 
că persoana care va primi cado-
urile de mărţişor apreciază astfel 
de obiecte. 

N-ar trebui să daţi greş, însă, 
în aproape nicio situaţie dacă 
alegeţi felicitările mici, frumos 

De la gălăţenii 
din diaspora
Tradiţii 
româneşti 
pe tărâm 
norvegian

„Luna martie este o lună 
în care fiecare femeie pri-
meşte o floare şi un mărţişor. 
La începuturi, potrivit prime-
lor atestări, mărţişorul a fost 
un fel de amuletă din şnur 
alb-roşu sau alb-negru, pe 
care mamele îl împleteau şi 
îl legau de încheietura mâi-
nii copiilor şi a fetelor încă 
de la răsăritul soarelui, exact 
pe 1 martie. Ca gestul să ca-
pete o mai mare încărcătură 
magică, de şnur se atârna un 
bănuţ din argint sau din aur 
ori o piatră găurită. Metalele 
nobile erau considerate cu-
rate, deci având puterea de a 
purifica, de a aduce sănătate 
şi noroc. Dar nu erau folosite  
decât pietrele găurite de râu 
sau de timp, deci cele care 
aveau legătură misterioasă 
cu lumea nevăzută. În  cin-
stea acestor zile, 1 Martie, 
8 Martie am organizat mai 
multe activităţi: confecţio-
nări de mărţişoare şi felici-
tări, realizarea unui film do-
cumentar pe tema „Tradiţii 
româneşti de primăvară pe 
tărâm norvegian”. Filmul tra-
tează diferitele tradiţii spe-
cifice zonelor din România 
legate de luna lui mărţişor. 
Filmul va fi prezentat co-
piilor norvegieni pentru a 
cunoaşte şi ei ţara noastră 
şi pentru a se familiariza cu 
tradiţiile ei. Proiectul nostru 
a început pe 15 februarie şi 
se va încheia pe 8 martie. La 
realizarea proiectului au par-
ticipat elevii, cadrele didacti-
ce, dar şi părinţii. Din echipa 
care a lucrat la proiect am fă-
cut şi eu parte, alături de di-
rectorul adjunct de la Şcoala 
Johannes Læreringsenter, 
domnul Gålin Nielsen şi 
doamna Sheena Mc Intosh, 
directorul al departamen-
tului de limbi materne de la 
Johannes Læreringsenter. 
Apreciem foarte mult co-
laborarea pe care o avem 
cu Ambasada României 
la Oslo prin intermediul 
doamnei Valeria Toma şi 
Departamentului pentru 
Limba Maternă, secţia limba 
română prin doamna Sanda 
Făgărăşan”.

Aceasta este scrisoarea 
venită pe adresa redacţiei de 
la gălăţeanca Anca Ionescu, 
româncă din diaspora, pro-
fesor la şcoala Johannes 
Læreringsenter din oraşul 
Stavanger. Anca Ionescu şi-a 
făcut studiile la Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi şi 
a plecat, după ce a terminat 
şi masteratul, în Norvegia. 
Nu a uitat de unde a plecat 
şi se străduieşte să îi facă şi 
pe norvegieni să cunoască 
România. 

T. Miron  

Un echipaj de poliţişti din ca-
drul Secţiei 4 l-a oprit la control, 
miercuri, la ora 22,40, pe strada 
1 Decembrie 1918, pe gălăţeanul 
Alexandru B., de 23 ani. Tânărul 
conducea o maşină în care au 
fost găsite 500 de kilograme de 
piese metalice, a căror proveni-
enţă nu a putut fi justificată. 

Poliţiştii au stabilit că auto-
turismul îi aparţine lui Marius-
Liviu C., de 46 ani, din Galaţi, 

agent de pază, care, de serviciu 
fiind, a furat materialele de la 
societatea comercială a cărei 
pază o asigura. 

Individul a fost ajutat de 
Alexandru B. şi Ioan B., cărora 
le-a dat apoi maşina, el rămâ-
nând în postul de pază. Cei trei 
sunt cercetaţi pentru furt califi-
cat.

Elena Parapiru

Ungureni
Copil lovit 
de maşină

Vasile R., de 61 ani, din comuna 
Brăhăşeşti, îşi conducea maşina pe 
Drumul Judeţean 240, miercuri, la 
ora 12,10, în localitatea Ungureni. 
Şoferul l-a accidentat grav pe 
Cătălin Z., de şapte ani, din satul 
Ungureni, comuna Munteni, care 
traversa prin loc nepermis şi fără să 
se asigure. Victima a fost internată 
la Spitalul din Tecuci, având ca di-
agnostic traumatism cranio-cere-
bral şi fractură coapsă stângă.

Elena Parapiru

Iarna se dezbracă de cojoace 

Mărţişoare cu suflet 
de primăvară 

] Zeci de tarabe cu mărţişoare, prin oraş 
] Preţurile pornesc de la doar un leu 

] Tradiţii respectate şi de octogenari, dar 
şi de copii ] Alegeţi cu atenţie şi dăruiţi 
din tot sufletul, ca să primiţi în schimb 

moneda cea mai de preţ: zâmbetul celor 
care se bucură că aţi reuşit să le aduceţi, 

încă o dată,  primăvara 

colorate şi cu o realizare grafi-
că bună, care costă 2 lei. Nouă 
 ne-au plăcut şi florile din piele, la 
10 lei bucata, pe care le-am văzut 
în Ţiglina, dar şi fluturii de 5 lei, 
de la Potcoava. Şi evident, ne-am 
uitat cu mare drag la mărţişoare-
le şi bijuteriile lucrate manual. 

O sărbătoare 
pentru toate vârstele 

În căutare de măţişoare era, 
ieri, Ghiţă Crăciun. E colonel în 
rezervă, are 86 de ani şi o mulţi-
me de colege la o filială a vetera-
nilor de război. „Trebuie să cum-
păr multe mărţişoare, vreo 25-30 
cred. Dar am văzut deja lucruri 
care îmi plac, iar preţurile sunt 
acceptabile”, ne spune octoge-
narul, vesel şi optimist, de parcă 
sărbătoarea începutului de pri-
măvară ar fi venit deja. 

La Potcoava de Aur, un tânăr 
cavaler care a absolvit deja pri-
mul semestru din clasa I, s-a oprit 
la cumpărături, la întoarcerea de 

la şcoală. „Iau mărţişor pentru 
mami”, ne-a spus Ionuţ Naum. 
Cum, şi pentru colege, niciunul?  
„Mai am şi pe acasă”, ne răspun-
de tânărul. „Aşa am învăţat noi, 
adaugă şi bunica lui Ionuţ, că de 
Mărţişor e nelipsit şnurul cu alb 
şi roşu. Aşa e tradiţia. Că am fă-
cut o excepţie şi am cumpărat şi 
o ţestoasă, deh!”.   

Ne-am bucurat să vedem 
că, în timp ce aproape toate se 
schimbă – mai degrabă în rău 
decât în bine – plăcerea de a dă-
rui, de 1 Martie, rămâne aceeaşi 
şi se regăseşte la gălăţeni pe care 
îi despart aproape opt decenii 
de viaţă. Deşi…

„Nu se mai vând 
ca anul trecut!”

Creatorul de mărţişoare 
Ionelia Stoica ne spune că, în 
2010, comerţul cu frumos nu 
prea înfloreşte. „De trei ani fac 
mărţişoare, dar pictez de vreo 
12. Am fost şi anul trecut şi pot să 

spun că acum vânzările sunt mai 
slabe. E drept că mai avem totuşi 
trei zile”. Ne uităm în stand, la tot 
felul de bijuterii şi artefacte uni-
ce, la preţuri pe care mulţi dintre 
gălăţeni şi le pot permite fără 
probleme. La urma urmei, ştim 
bine că doamnelor şi domnişoa-
relor le place să fie unice, în toate 
privinţele. Şi probabil şi vânzările 
vor creşte, pe măsură ce prima zi 
de martie se apropie.   

Un mărţişor mare 
cât inima dumneavoastră! 

Într-o lume în care se caută 
tot ceea ce este mai mare şi mai 
scump, ceva mic şi încărcat de 
valoare sentimentală ar putea fi 
cheia spre inima persoanei care 
primeşte mărţişorul. Dăruiţi-vă 
sufletul, odată cu toate celelalte 
cadouri şi nu fiţi zgârciţi atunci 
când vine vorba să le daţi celor 
apropiaţi primăvară, iubire şi 
speranţă. Dacă reuşiţi să o faceţi, 
şnurul de mărţişor e opţional.

Gabriel Kolbay
gabriel@viata-libera.ro

Pe 1 Decembrie 1918

Jecmăneală în trei
[ Agentul de pază şi-a jefuit propria firmă

Numai o secundă
(feerie într-un act, către Vasile Cozma)

Mărţişoare 
norvegiene

Ofertă 
bogată 
pentru 

1 Martie
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Victor Cilincã
victor@viata-libera.ro

Fiat lux!
Investiţie la 
Galeriile „Mantu”

Mai luminoasă şi, implicit, mai 
primitoare, aşa arată, de săp-
tămâna aceasta, Sala „Nicolae 
Mantu” a Galeriilor de Artă de 
lângă fostul Modern, unde s-au 
făcut renovări la sistemul de 
iluminat. La vernisajul Salonului 
de fotografie din această săp-
tămână a fost inaugurată şi 
noua instalaţie de iluminat, a 
cărei modernizarea a costat în 
jur de 3.200 de lei. „Este prima 
investiţie realizată la Galerie 
din fondurile filialei gălăţene a 
Uniunii Artiştilor Plastici (UAP). 
S-a schimbat cu totul instalaţia 
de iluminat, apoi s-au montat 
spoturi noi, în plafon. De ase-
menea, noutatea este că am asi-
gurat o iluminare direcţionată 
spre lucrările expuse pe simeze, 
prin montarea pe o bară me-
talică a aproximativ 50 de spo-
turi luminoase”, ne-a precizat 
preşedintele UAP Galaţi, Aurel 
Manole. Acesta a adăugat că, în 
vară, Galeria ar urma să intre în 
renovare, dar că este nevoie şi 
de sprijinul financiar al Primăriei 
Galaţi.

C.S.Carp

Oameni 
în memoria 
Galaţiului
Regizorul 
Paul Călinescu 
(21 august 1902, Galaţi - 
24 martie 2000, Bucureşti)

Poate nu multă lume ştie că 
Paul Călinescu, autorul memo-
rabilei pelicule „Titanic Vals”, 
cel care a adus cinematografiei 
româneşti primul premiu in-
ternaţional şi a realizat primul 
film color, este prin naştere 
gălăţean. Regizorul român s-a 
născut la 21 august 1902 şi a 
absolvit Academia Comercială 
din Bucureşti, ajungând func-
ţionar la Ministerul de Finanţe. 
Pasiunea pentru arta filmului, 
manifestată din copilărie, şi-a 
afirmat-o prin înfiinţarea, la pro-
punerea sa, a Serviciului cine-
matografic al ONT, sâmburele 
cinematografiei instituţionaliza-

te din România. A debutat în ci-
nematografie după ce a împlinit 
30 de ani, făcând parte (împre-
ună cu Jean Georgescu şi Jean 
Mihail) din „triumviratul istoric” 
al cinematografiei româneşti, fi-
ind considerat  unul dintre prin-
cipalii depozitari ale secretelor 
acestei bresle.

La începutul carierei s-a afir-
mat cu scurtmetraje şi filme 
documentare, fiind premiat la 
Veneţia, în 1939, cu cea mai im-
portantă distincţie acordată fil-
melor documentare pentru ese-
ul cinematografic „Ţara Moţilor”. 
Lungmetrajele de ficţiune între-
gesc profilul artistic al regizorului 
gălăţean, relevând şi alte valen-
ţe ale acestuia. „Răsună valea” 
(1949), „Pe răspunderea mea” 
(1956) sau „Titanic Vals” (1964) 
reprezintă pelicule de referinţă 
ale cinematografiei româneşti, 
în care s-au afirmat nume ves-
tite ale ecranului precum Radu 
Beligan, Colea Răutu, Ernest 
Maftei, Ştefan Ciubotăraşu, Fory 
Eterle, Iurie Darie, Grigore Vasiliu 
Birlic şi alţii. „Ultimul mohican” 
din generaţia cineaştilor inter-
belici, Paul Călinescu, de la a 
cărui trecere în nefiinţă se împli-
nesc pe 24 martie zece ani, şi-a 
legat pentru totdeauna numele 
de pasiunea vieţii sale, filmul, 
căruia i-a dedicat 40 de ani din 
viaţă.

Camelia Toporaş
Biblioteca Judeţeană 

„V.A. Urechia” Galaţi

Programul expoziţiei
Destine în închisorile comuniste

Expoziţia „Pe drumul Învierii”, organizată de Asociaţia „Rost” Bucureşti poate 
fi vizitată şi săptămâna viitoare la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, situat pe Str. Domnească, lângă Teatrul Dramatic. Expoziţia cuprinde do-
cumente, fotocopiate în special din arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii, referitoare la şase figuri marcante care au suferit în temni-
ţele regimului comunist. Programul de vizitare este de luni până joi între orele 
8,00 - 16,30, iar vinerea între 8,00 - 14,00. Intrarea este gratuită.

C.S.Carp

A doua carte poştală omagi-
ală, editată de Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos”, a fost ofici-
al lansată săptămâna aceasta. 
După ce, la sfârşitul anului tre-
cut, a ieşit de sub tipar prima 
cartolină, reprezentând-o pe 
scriitoarea Hortensia Papadat-
Bengescu, zilele acestea a fost 
lansată pe piaţă cartea poştală 
Ştefan Petică. Unul dintre impor-
tanţii scriitori simbolişti români, 
poetul s-a născut pe 22 ianuarie 
1877 în satul Buceşti, comuna 
Iveşti, din fostul judeţ Tecuci.

Să nu uităm de înaintaşi

Joi, la mansarda Centrului 
Cultural, au moderat întâlnirea 
cu iubitorii poetului simbolist 
directorul instituţiei, Răzvan 
Avram, şi redactorul-şef al re-
vistei „Dunărea de Jos”, Florina 
Zaharia. În final, aceasta a şi 
recitat un poem din creaţia lui 
Ştefan Petică, „Moartea visuri-
lor”. Profesorul George Lateş, 
invitat să conferenţieze, a evi-

Teatru 
în format 
electronic
„Eu când vreau 
să fluier...”, 
pe internet

Ultima apariţie edito-
rială de pe portalul cultu-
ral LiterNet (http://www.
liternet.ro) este piesa de 
teatru care a stat la baza 
filmului lui Florin Şerban. 
Scrisă acum mai bine de 
zece ani, piesa a repre-
zentat debutul, ca au-
toare, al Andreei Vălean. 
Anunţând, poate, suc-
cesul pe care urma să îl 
aibă filmul, spectacolul 
montat la Târgu Mureş a 
circulat, în 1998 şi 1999, la 
festivaluri de marcă din 
ţară, obţinând premii şi 
bucurându-se de succes 
la public. Textul dramatic 
poate fi descărcat gratuit 
de pe siteul LiterNet, în 
format Acrobate Reader 
(pdf). Pelicula „Eu când 
vreau să fluier, fluier” 
a fost recent premiată 
cu un „Urs de Argint” la 
Festivalul de Film de la 
Berlin.

C.S.Carp

Semnal 
Flacăra violetă, 
la Curtea 
Angliei

În ultimul număr al 
revistei „Magazin isto-
ric” puteţi citi, ca de obi-
cei, articole interesante, 
 despre evenimentele din 
trecut, precum cel  despre 
amintirile unui fost am-
basador olandez în 
România comunistă sau 
cel despre Mihai Beniuc, 
în calitate de cenzor al 
corespondenţei externe. 
De asemenea, găsiţi de-
talii din raportul unui ofi-
ţer român, după o vizită 
în Praga anului 1969, dar 
şi o prezentare a iluzoriei 
relaţii croato-sârbă. Nu 
mai puţin interesante se 
dovedesc a fi rândurile 
despre istoria emoţiei şi 
a râsului, de la Aristotel 
şi Kant, sau cele din care 
aflaţi povestea flăcării 
violet la curtea regelui 
Edward al IV-lea.

Albumul foto din acest 
număr nu ar trebui ratat: 
Parisul însorit de azi îşi 
aminteşte de cel inundat 
cu totul de apele Senei, 
aşa s-a întâmplat exact în 
urmă cu un veac.

C.S.Carp

- Cum se descurcă un scrii-
tor nevăzător într-o ţară con-
dusă de guvernanţi orbi?

- Scriitorul prin meseria lui 
este un delict social. Vorba lui 
Giovanni Papini: orice guvern ar 
avea Universul, eu devin apoli-
tic…

- Aveţi acces la tehnologie 
pentru nevăzători, de la aver-
tizare la programe speciale de 
calculator, ca în Occident?

- Poporul român, poporul bra-
zilian şi poporul argentinian au 
neplăcuta, pentru guvernanţi, 
apucătură de a pirata tot şi de a 
recupera tot. Motiv pentru care 
foarte multe cărţi sunt în format 
electronic şi se citesc pe calcu-
lator, aşa cum fac şi eu. Deci nu 
pot să spun dacă de 10 sau de 13 
ani literatura vocală în România 
se foloseşte foarte mult. Ceea ce 
este curios, această voce electro-
nică pe care o folosesc nu este în 
limba română, ci în limba italiană. 
Sunt voci făcute la Timişoara… 
Este o voce, „Carmen”, produ-

să  în Polonia, este alta făcută la 
Praga… în Statele Unite. Cum ro-
mâna şi italiana au foarte multe 
reguli de citire comune, ne pu-
tem descurca. Foarte multă vre-
me n-au fost bani pentru investi-
ţii în cartea în Braille (alfabet din 
puncte în relief, pentru a putea 
fi recunoscute la pipăit, n.red.). 
Deci, din acest punct de vedere, 
deficienţele sunt majore.

- Sunt speranţe de îndrep-
tare?

- Am primit cadou din Spania, 
de la colegii noştri [nevăzători] 
nişte tipografii performante. Am 
reuşit să punem mâna pe ele şi 
să sperăm că o să le dăm dru-
mul. Ei au foarte mulţi bani. Pe 
această filieră, când au văzut că 
ne ţinem de treabă, cei de acolo 
au vrut să ne ajute… Biblioteca 
Congresului din Statele Unite a 
pus absolut totul şi în Braille, to-
tul! Se vorbeşte mult de sinteti-
zare. Din fiinţa umană, primul lu-
cru sintetizat a fost vocea. Au fost 
trei personalităţi în lumea aceas-

Un Borges de România
Am stat de vorbă cu scriitorul Sergiu Radu Ruba la lansarea 

romanului său „Demonul confesiunii”, scos la editura Limes din 
Cluj. „Radu Ruba este un nume deja impus în literele româneşti, 
e numele unui poet inconfundabil, al unui traducător (şi prie-
ten al lui Michel Tournier [scriitor laureat cu mari premii, printre 
care şi Goncourt]), al unei conştiinţe poetice şi civice. Mă bucur 
că proza lui nu se situează în prelungirea poeziei, ci atacă fron-
tal cotidianul într-un exemplu de obiectivitate apreciabil”, scria 
criticul Mircea Martin, despre autorul publicat şi în străinăta-
te. Ca şi Borges, lipsit de vedere de la 13 ani, Ruba reuşeşte în 
roman lucrul uimitor de a nu te face să bănuieşti că acela care 
scrie este un nevăzător. Descrie cu precizie culorile şi figurile! 
Biografia sa e extraordinară: nevăzător, a fost profesor de fran-
ceză, inspector în Ministerul Educaţiei, traducător de literatură 
străină, interpret, ziarist în presa scrisă şi radiofonică, lector de 
engleză în programe ale Consiliului Britanic, realizator de emi-
siuni radiofonice... Este preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor 
din România.

Nu este un pudibond: îl evocă pe Apollinaire cu licenţiosul 
„Cele unsprezece mii de vergi”, doar pentru că începe cu „Ce fru-
mos oraş este Bucureştiul”! Am descoperit în sfârşit un scriitor 
normal, fără fiţe şi alambicări inutile! Spune: „Cred că nu există  
nenorocire mai mare în literatură decât «noul roman» francez”. 
Scriitorul preferă o scriitură cursivă, atractivă. Postmodernismul? 
„Nu ştiu ce-i aia!”, spune în glumă scriitorul.

C.V.

ta care au marcat Istoria orbilor: 
Homer, Louis Braille şi Raymond 
Kurzweil - „Undescurte” (în anii 
´70, inventatorul vocii artificiale 
şi al unui sistem electronic de 
recunoaştere a semnelor grafice 
pentru orbi, n.red.).

- V-aţi dictat romanul?
- Noi, nevăzătorii, lucrăm cu 

un program de voce electroni-
că la calculator şi fiecare tastă, 
atunci când este apăsată, îşi spu-
ne numele, fie că este vorba de 
litere, de alte semne. Citeşte tot 
ce este pe ecran, citeşte tot ce 
este în memoria calculatorului, la 
viteza pe care o doreşte autorul. 
E o curiozitate, eu am scris acest 
text fără să-l văd: doar l-am ţinut 
minte şi apoi l-am auzit, la viteza 
dorită. Sunt tot felul de modali-
tăţi prin care poţi să-ţi controlezi 
textul. Dacă nu ar fi apărut aceas-
tă voce electronică, aşa un text, 
de dimensiunea unui roman, 
ar fi fost foarte greu de scris. 
Calculatorul permite să alegi în-
tre fişiere, între pasaje, între pa-
gini, să corectezi textul… În şco-
lile [speciale] din sistemul nostru 
naţional, dactilografia este obli-
gatorie. Eu de exemplu bat la 
maşină de la 13 ani, sunt „dacti-
lografă” de atunci şi am câştigat 
bani frumoşi în studenţie bătând 
lucrări de diplomă: făceam astfel  
rost de bani de vacanţă.

- Un nevăzător îşi poate dez-
volta mai mult alte percepţii… 
Descrieţi în roman culorile. Vi 

le povesteşte cineva sau aveţi  
amintiri foarte puternice?

- Am vorbit cu colegii şi toţi 
spun, cei care au orbit pe la 10-
12 ani, că încep să uite anumite 
nuanţe. Mie mi se pare că n-am 
prea uitat... Textul şi dragostea 
de poezie pe care am avut-o de 
mic mi-au cerut să-mi imaginez, 
să apelez la amintiri. Însă în ma-
joritatea cazurilor, după 30 de 
ani, după 20, memoria aceasta 
începe să dispară.

- Deci le scrieţi ca să nu le 
uitaţi…

- Nu numai eu, nu sunt singu-
rul caz. Cred că şi scriitorii surdo-
muţi fac la fel… Am glumit, însă 
orice fel de scriitor trebuie să-şi 
amintească.

- După cititul în Braille, cu 
cititul depindeţi de audio-
books, ca şi cititorii văzători 
leneşi? Se găsesc pe piaţă des-
tule CD-uri…

- Producem şi noi! Noi avem 
mii de titluri în acest format. 
Avem studio [de înregistrare] de 
carte audio din 1966. Deci ăştia 
care au apărut acum sunt mici 
copii… La început se înregistra 
pe bandă de magnetofon, apoi 
pe casetă, iar acum o facem în 
format MP3. Pe un CD încap cam 
95 de ore de lectură, dar să fie 
lectură pur vocală, nu cu ilustra-
ţie muzicală.

- Deci scrierile în Braille or 
să dispară?

- N-or să dispară, pentru că 

Braille este foarte util mai ales 
când scrii note. Când înveţi cal-
culatorul, e cel mai bine să notezi 
în Braille. Va fi mai puţin utilizat, 
dar este bine să-l ştii, eşti şi mai 
independent.

- Ce şanse au scriitorii văză-
tori să fie „tipăriţi” în Braille?

- De acum înainte o să înce-
pem să-i tipărim, pentru că vrem 
să procurăm vreo 20 de tone de 
hârtie Braille din Slovenia. Cea 
din România e mai scumpă şi 
de proastă calitate. Am lucrat 
cu hârtie românească până anul 
trecut, dar acum primind maşini-
le acestea [de tipărit] din Spania, 
ele sunt cu altă tehnică. Şi atunci 
hârtia trebuia perforată pe mar-
gine, ca pe vremuri la maşinile 
acelea de socotit. Bulgarii, care 
sunt reprezentanţii în zonă, ne-au 
dat-o gata perforată. Şi au fost şi 
fair-play: au dus-o de la Sofia la 
Ruse… Asociaţia lor o duce însă 
mai rău decât noi: le-au luat drep-
turile la tipărit, n-au voie să tipă-
rească decât Biblia în Braille!

- Noi avem Biblia în Braille?
- Da, e tipărită de o fundaţie 

din Târgovişte. Noul Testament 
a fost tipărit la Cluj în ´30-´31. În 
anii ´70, Evangheliile şi Faptele 
apostolilor au fost tipărite în 
California şi pentru România, to-
tul plătit de părintele Justinian 
Marina, cât a trăit el, şi de părin-
tele Teofil de la Sâmbăta, care s-a 
prăpădit anul trecut - a fost con-
sultant în acţiunea asta…

„Galaţi, oraşul scrie, oraşul citeşte”

Cartea poştală omagială Ştefan Petică

Când Dumnezeu „vorbeşte” în Braille

Sergiu Radu Ruba 
îşi aminteşte colorat

] Culorile orbilor „ţin” vreo 30 de ani 
] Calculatorul lui Ruba vorbeşte italiana 

] Istoria nevăzătorilor, în trei nume

Foto: Adrian George Secară

denţiat meritele poetului trecut 
prea curând în lumea umbrelor, 
arătând că, în ceea ce priveşte 

arta sonetului, poetul s-a dove-
dit deosebit de talentat încă de 
la o vârstă fragedă. Referindu-se 

nu numai la Ştefan Petică, ci şi 
la Hortensia Papadat-Bengescu, 
dumnealui a subliniat necesita-

tea valorificării acestor nume im-
portante ale literaturii române, 
prin inaugurarea unor busturi 
în oraşul Galaţi, numele acesto-
ra putând fi date unor instituţii, 
amfiteatre ori chiar străzi.

Proiectul continuă

Proiectul „Galaţi, oraşul 
scrie, oraşul citeşte”, iniţiat de 
Serviciul Editură al Centrului 
Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi, 
se desfăşoară în parteneriat 
cu Compania Naţională Poşta 
Română şi Muzeul Judeţean de 
Istorie. Iniţiatorii şi-au propus 
mediatizarea marilor valori lite-
rare ale acestui spaţiu geogra-
fic. Cele două cărţi poştale sunt 
puse în vânzare la oficiile poşta-
le şi la sediul Centrului Cultural, 
la preţul de un leu. În luna apri-
lie va fi lansată următoarea car-
te poştală, din cele şase progra-
mate să apară în această serie.

Cristina S.Carp

Radu Ruba la lansarea romanului său, între directorul bibliotecii, Ilie Zanfir, şi criticul literar Viorel Ştefănescu

Radu Ruba, 
preşedintele 

Asociaţiei 
Nevăzătorilor 
din România 

(în stânga)
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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

Vânzãri
Spaþii comerciale

Felicitãri

Matrimoniale

Cumpãrãri
Terenuri

Vânzãri
Terenuri

Vânzãri
Case

Schimburi
Imobiliare

Închirieri - Cereri
Apartamente

Închirieri - Oferte
Apartamente

Piaþa
Imobiliarã

Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

Vânzãri
3 camere

Vânzãri
4 - 5 camere

Cumpărări
Garsoniere

Cumpărări
1 cameră

Cumpărări
2 camere

Cumpărări
3 camere

Închirieri - Cereri
Spaţii comerciale

Închirieri - Oferte
Spaţii comerciale

Mica
Publicitate

Mica Publicitate

Mica Publicitate

Născuţi 
la data 

de 26.02.2010
1. Lepădatu Silviu George
2. Niţu Luis Antonio
3. Ciucă Beatrice Andreea
4. Anghel Mădălina Maria
5. Bădeanu Andreea Alexia
6. Ispas Ana Antonia

• Urgent 

casă la roşu sat Costi (variante). 
0742091500 (008514/NC-235310)

• Vând garsonieră zonă ultracentrală, 
preţ 135.000 lei neg. Tel. 0770647181. 
(008524/NC-235347)
• Vând/ schimb garsonieră zona Aurel 
Vlaicu pentru apartament cu 2 camere 
+diferenţă. Tel. 0745363077. (004701/
NC-235644)
• Ţiglina, A7, etaj 1, modern amenajat. 
0771603815. (004950/NC-236146)
• Vând garsonieră A2, îmbunătăţiri, 
75.000 lei. 0741236006. (005164/
NC-236858)
• Ofertă bună, merită vizionare. Vând 
garsonieră absolut nouă, anul 2005, 
cartier Aurel Vlaicu, durabilă, parchet, 
poziţie răsărit, etaj 1, preţ 79.000 lei 
negociabil. Tel. 0751183728. (009040/
NC-236965)
• PF vând garsonieră 25 mp, p/4, 
Micro 19, zona capăt troleibuz. Tel. 
0744260313, 0770534764. (005216/
NC-237029)

• Confort 1, gaze, bloc mixt, etaj 3, 
74.000 Lei, 0236471070, 0749374726 
(0210gc05/NC-235127)
• P.f. vând apartament 1 cameră, zona 
IREG, et. 1, îmbunătăţit. Relaţii la 
0744846778. (0090798/NC-235490)
• Vând apartament o cameră ICFrimu, 
parter. Tel. 0753253671. (008690/
NC-235924)
• Vând ap. una cameră sau schimb 
cu 2 camere, exclus agenţii. Nr. tel. 
0748799725. (008891/NC-236480)
• Vând cameră cu balcon, etaj 1, 
Gara CFR Brăila. Telefon: 0742111744. 
(005168/NC-236850)
• 1 cam. ICF, parter, simplu, 23.000 E. 
0747708566. (2/10/bc/7/NC-236922)
• Vând contract cameră nefamilişti. 
0751879847. (005261/NC-237225)

• P.f. vând ap. BR2, strada Brăilei, îm-
bunătăţit. Tel. 0765665123. (009667/
NC-235232)
• Vând apartament situat în Micro 21, 
et. 5, mansardă, 2 camere, nou. Tel. 
0749490183. (0090799/NC-235502)
• 2 cam. dec., Micro 20, super îmbu-
nătăţit, izolaţie, 48.000 E neg. Tel. 
0724150277. (004844/NC-235783)
• Persoană fizică vând sau schimb apar-
tament 2 camere, Ţiglina I cu aparta-
ment în Micro 20, 21. Tel. 0336437633, 
0765145763. (008739/NC-236038)
• P.f vând apartament 2 sdec, Ţiglina 
III, parter, multiple oportunităţi. Tel. 
0757358037. (008899/NC-236508)
• Vând ap. 2 camere, Micro 39C, 2/4, 
termopan, parchet, gresie, faianţă, uşă 
metal, tâmplărie lemn int., izolaţie ter-
mică exterior, 40000 euro. 0747922127. 
(005095/NC-236587)
• Vând apartament Micro 21, 40.000 
euro. Telefon 0744401186. (008965/
NC-236701)
• Vând ap. 2 camere, decomandat, et. 
3/4, ultracentral, str. N. Bălcescu, 50000 
E. 0726200925. (005140/NC-236801)
• 37 MP, BALCON, GAZE, AMENAJAT, 
90.000LEI. 0236471070, 0749374726 
(0210gc05/NC-236809)
• ICFrimu, etaj intermediar, centra-
lă proprie, 140.000 lei. 0730617129. 
(2/10/bc/3/NC-236849)
• 2 decomandate, Mazepa II, et. 1, cu-
rat, 52 mp. 0724080416. (2/10/bc/3/
NC-236851)
• 2 dec Mazepa II, etaj 1, varianta 
mare, tel 0762293243 (0210gc05/
NC-236894)
• 2 cam., Mazepa, et. 1, 55 mp, curat. 
0751683587. (vl/NC-236905)
• 2 dec. M17, et. 3/4, îmbunătăţit, 
155.000 lei neg. 0747708566. (2/10/
bc/7/NC-236921)
• 2 cam., Sid. Vest, et. 1, g, f, p, ter-
mopan, mobilat. 0756912566. (vl/
NC-236943)
• Vând urgent ap. 2 camere, par-
ter, Piaţa Centrală. Tel. 0740920193. 
(009055/NC-237015)
• 2 camere, M21, îmbunătăţit, 145.000 
lei. 0753315164. (005237/NC-237075)
• Persoană fizică vând apartament 
două camere, decomandate, bine 
întreţinut, cu două balcoane, et. 1/4, 
Micro 13B, 40.000 E neg. Relaţii tel. 
0746513461, 0336427332. (009095/
NC-237130)
• Vând apartament 2 camere+ garaj. 
Tel. 0745075709, 0770651798. (009113/
NC-237136)
• Persoană fizică vând apartament 
două camere, 3/8. Tel. 0742950957. 
(009136/NC-237188)
• Vând apartament 2 camere, et. 2, 
Micro 17, 40.000 E. Tel. 0766514805, 
0767456330. (005257/NC-237218)
• Tiglina 2, etaj 3, liber, 135.000 lei, 
0236471070, 049374726 (0210gc05/
NC-237256)
• 2 dec., 54 mp, simplu, curat. 
0726787528. (2/10/bc/8/NC-237323)
• VÂND AP. 2 CAMERE, DEC, MC.17, 
ETAJ 1. TEL. 0745310798. (009156/
NC-237245)
• VÂND AP. 2 CAMERE, ET. 7, 
MC.19. TEL. 0745310798. (009156/
NC-237247)

• Vând urgent apartament 
2 camere, semidec. Ţiglina 
I, în perfectă stare, 31.000 
E. 0770708296. (004888/
NC-236036)

• Vând apartament 3 camere lux, situ-
at în imobil nou, garaj subteran, curte 
interioară, preţ neg. Tel. 0724067712. 
(007883/NC-233072)

• Vând ap. 3-4 camere în vilă nouă. Tel. 
0721119192, www.apartamentul-nou.
ro. (008221/NC-234210)
• Apartament 3 camere, moderni-
zat, parter, Mazepa I. 0744587801. 
(008278/NC-234619)
• 3 decomandate Mazepa - bănci, ul-
tramodern, 82 mp, 8/8, CT, parchet 
natural, termopan, bucătărie utilată, 
59.000 E + TVA. Telefon 0740 145.810. 
(02/10/cs/22/NC-234919)
• Vând apartament 3 camere, 
Siderurgiştilor. Tel. 0748495403. 
(004590/NC-235020)
• Vând ap. 3 camere, dec., et. 1, total 
îmbunătăţit, mobilat. Tel. 0745648715. 
(004613/NC-235042)
• Vând apartament 3 camere, 
N.Leonard, S-uri, multiple îmbunătă-
ţiri, izolat exterior, sau schimb cu 2 ca-
mere zona Piaţa Centrală sau Centru 
plus diferenţă. Preţ 260.000 lei, nego-
ciabil. Tel. 0769604008, 0769604098. 
(008712/NC-236054)
• Vând apartament lux 3 camere, et. 
3, la bloc Vega, pe Faleză. Rel. la tel. 
0723330163. (0090989/NC-236336)
• Vând apartamente noi, 3 camere, 
vizavi Potcoava de Aur. 0744517209. 
(008847/NC-236366)
• Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, centrală, termopane, AC, 
parchet, gresie, faianţă, complet mo-
bilat (zona Piaţa M39). Tel. 0722831157. 
(005014/NC-236404)
• 3 decomandate, bloc Albatros, 
60.000 euro. 0746100635. (008887/
NC-236476)
• Vând ap. 3 cam., îmb., decom., parter, 
60.000 E. Tel. 0746903160. (008876/
NC-236505)
• Vând 3 camere, bloc nou, Ultimul Leu, 
92 mp, negociabil. Tel. 0744529101. 
(005065/NC-236511)
• Vând sau schimb ap. 3 cam., et. 4, 
Micro 13B, cu ap. 2 cam. +diferenţă. 
Tel. 0752162623. (008967/NC-236740)
• Persoană fizică vând trei deco-
mandate. Tel. 0722462028. (005081/
NC-236758)
• 3 dec., ICF, parter, grădină, maga-
zie, îmbunătăţiri. 0741480986. (2/10/
bc/25/NC-236813)
• 3 decomandate Micro 20, et. 2, sim-
plu, 80 mp, 180.000 lei. 0752826194. 
(2/10/bc/3/NC-236853)
• Vând 3 decomandate I.C.Frimu, par-
ter, balcon,72 mp, preţ 185.000.Tel 
0762293243 (0210gc10/NC-236895)
• 2 cam., Sid. vest, et. 1, g, f, p, ter-
mopan, mobilat. 0756912566. (vl/
NC-236904)
• 3 cam., Doja, et. 1, g,f,p, CT, t. 
0753429455. (vl/NC-236906)
• 3 sdec. Ţiglina 2, 1/4, îmbunătăţit, 2 
balcoane, 42.000 E neg. 0747708566. 
(2/10/bc/7/NC-236919)
• 3 dec. 2 gr. sanit, 3/4, CT, TRM, UM, 
178.000 lei. 0747708566. (2/10/bc/7/
NC-236920)
• Vând 3 decomandate Nae Leonard, 
et.1, ultraîmbunătăţit, totul nou,74 
mp. Tel 0762293243. (02/10/gc/07/
NC-237048)
• 3 camere, N. Leonard, la cheie, 
62.000 euro. 0753315168. (005237/
NC-237076)
• 3 camere M40, superîmbunătăţit, 
115.000 lei. 0753315164. (005237/
NC-237077)
• PF vând apartament 3 camere se-
midecomandat, ultraîmbunătăţit, 
complet mobilat. Tel. 0742149453, 
0742065467. (005264/NC-237185)
• Vând apartament 3 camere, 3 bal-
coane, deasupra magazin General, 
preţ 218.000 lei, uşor negociabil. Tel. 
0740666393. (009140/NC-237197)
• 3 dec., M19, îmbunătăţit, 150.000 neg. 
0726787528. (2/10/bc/8/NC-237322)

• 3 camere, Ţiglina 3, A-uri, semi-
decomandat, et. 2, 2 balcoane, 
CT, AC, termopan, preţ 199500 
lei. Tel. 0729027466. (0090934/
NC-235982)

• Vând apartament 3 camere, 
condiţii excelente, Siderurgiştilor 
Vest, et. 2, posibilitate 2 rate, ofer-
tă valabilă până la 30 martie. Nu 
agenţii. Tel. 0732314936. (005131/
NC-236739)

• Vând apartament 4 camere, parter, 
situat pe str. Gheorghe Doja nr. 9. Tel. 
0754612693. (0090799/NC-235504)
• Vând apartament 4 camere, zona 
Mazepa 2. Telefon 0749106462. 
(0090968/NC-236067)
• 4 dec. utilat, mobilat lux, s=120 mp, 
uscător şi debara pe palier, başcă, bloc 
Vega (Ultimul Leu), 128.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0745118341. (008990/
NC-236783)
• Persoană fizică vând ap. 4 camere, 
decomandat, simplu, liber, etaj 3, I.C.F. 
Tel. 0748610040. (009110/NC-237120)
• Vând ap. 4 camere, Micro 17, 2/4, 
îmbunătăţiri, sufragerie+ dormitor= 
living, 2 băi, 2 balcoane, curat, stradal, 
55.000 E. Tel. 0743296032. (009132/
NC-237187)

• 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)

• Persoană serioasă cumpăr aparta-
ment orice zonă. 0724055420. (01/10/
bc/25/NC-737)
• Urgent, 2 camere, orice etaj, ba-
nii 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)
• Cumpăr urgent 2,3 camere, 
cash, 0236471070, 0749374726 (vl/
NC-174980)
• Cumpăr apartament. Preiau da-
torii. 0753030480. (02/10/gc/06/
NC-232672)

• P.f cumpăr apartament . Plata cash, 
seriozitate. 0746189965. (008818/
NC-236247)

• Apartament 3-4 camere, banii cash. 
0742686917. (01/10/bc/28/NC-163347)
• Cumpăr apartament 3-4 camere, ex-
clus agenţii. Tel. 0742641532. (008928/
NC-236602)

• Casă P+1, 190 mp construiţi, curte 
500 mp, comuna Smârdan, 140.000 
lei negociabil. Telefon: 0748107391. 
(02/10/cs/36/NC-225989)
• Casă nouă 4 camere Smârdan. 
0236830206, 0745225631. (006471/
NC-228572)
• Casă nouă Galaţi, preţ 450 E/mp, baie 
şi bucătărie mobilate. 0762202560. 
(0090535/NC-228777)
• Vând urgent vilă Şendreni. Tel. 
0745499831. (007043/NC-230356)
• Casă Şendreni, cartierul cu vile, 
200 mp locuibili, 1000 mp teren, la 
roşu, 65000 E negociabil, variante. 
0752761382. (007928/NC-233301)
• Casă de vânzare cu toate utilităţile 
sau variante. 0757363832. (004090/
NC-233390)
• Vilă Mazepa, p+1+m, st =320, sc 
=100, utilităţi, variante. 0743734940. 
(008303/NC-234491)
• Casă 150 mp, str. Revoluţiei 104, 
50.000 E. Tel. 0744259441. (008276/
NC-234620)
• Vilă proiect deosebit (lux), Bariera 
Traian. 0742936473. (004672/
NC-235241)
• Vilă Vânători 75 mii euro neg. 
0740087567. (004693/NC-235290)
• Casă frumoasă Fileşti, schimb. 
0758772722. (004700/NC-235307)
• Ocazie! Vilă la cheie, sat Costi, 
70.000 E neg. 0724014426. (008428/
NC-235456)
• Vând casă P+E, str. Tecuci nr. 256. Tel. 
0746114897. (004788/NC-235600)
• Vând casă com. Măstăcani, curte 1 
ha, magazin mixt. Tel. 0746067055, 
0722272480. (004813/NC-235723)
• Vând vilă nouă, la cheie, Şendreni sau 
schimb cu apartament, 70.000 E neg. 
Tel. 0745499831. (008660/NC-235807)
• Vând/ schimb casă +teren 2500 mp, 
în com. Sl. Conachi, jud. Galaţi, cu apar-
tament 2 cam., indiferent de zonă. Tel. 
0757459224. (004872/NC-235890)
• Vând casă Centru sau variante teren. 
0753141237. (008736/NC-236001)
• Urgent casă nouă, utilităţi, locuibilă, 
preţ 125000 lei neg. Tel. 0755268003. 
(004994/NC-236251)
• Vând urgent casă Şendreni, centru, 
preţ 180.000 lei. Tel. 0754308242. 
(008825/NC-236264)
• Vând casă cărămidă 130/2300 mp, 
anexă garaj, loc. Viile centru. Tel. 
0749686826. (008846/NC-236292)
• Vând sau schimb casă mare. 
0754505667. (005007/NC-236316)
• Ocazie casă roşu Braniştea, 75000 lei. 
0747155924. (008854/NC-236410)
• Vând casă Smârdan, proprietate, toa-
te utilităţile, 140000 lei. 0746059305. 
(005068/NC-236517)
• Vând locuinţă la casă, curte, 2 came-
re, bucătărie, marchiză, terasă, maga-
zie, beci. Tel. 0236417090. (005073/
NC-236529)
• Vând vilă Smârdan +teren. Tel. 
0740313426. (005086/NC-236573)
• Casă str. Muzicii, toate utilităţile. Tel. 
0763067013. (008984/NC-236777)
• Vând casă nouă, p+1, st=1000 
mp, sc=260 mp. utilităţi, Vânători. 
0722141910. (009005/NC-236827)
• Vând casă I.C.Brătianu. Tel. 
0763589577. (009012/NC-236829)
• Vând casă M.Eminescu nr. 145. Tel. 
0720540170, 0741888251. (005157/
NC-236833)
• Vând casă centru Braniştea, 75.000 
lei neg. Tel. 0749656190. (005152/
NC-236867)
• Vand casa Strada 9Mai, 550mp, 
D=14m, mobilata si utilata, tel 
0748848320 (0210gc15/NC-236896)
• Vând casă nouă, finisată, Smârdan. 
Tel. 0746145426. (005187/NC-236929)
• Vând casă G.Coşbuc, 355 mp, toate 
utilităţile, variante. Tel. 0742073231. 
(009059/NC-236999)
• Vând casă tip vilă, com. Smârdan, sat 
Cişmele, jud Galaţi. Tel. 0758650938. 
(009058/NC-237006)
• Vând casă cu 680 mp str. Morilor. Tel. 
0744667997. (005235/NC-237083)
• Vând casă cu 4,4 ha teren compus 
din vie +livadă pe rod şi 4 izvoare 
captate, com. Bereşti-Meria, Galaţi. 
0751619028. (005254/NC-237158)
• Vând casă Şendreni, p+m. 
0740587573. (009129/NC-237179)
• Vând casă, 97 mp, compusă din 
2 camere, 1 bucătărie şi hol, str. 
Democraţiei nr. 86, preţ 28.000 E. Tel. 
0236413552. (009176/NC-237276)
• Vând casă Braniştea. 0760308945. 
(005286/NC-237304)

• Schimb casă cu chirie la stat, etaj 
1, 3 camere, baie, bucătărie, balcon, 
dependinţe, cu apartament 3 ca-
mere, preiau datorii. 0753938856, 
0755464190. (008235/NC-234246)
• Schimb teren Ploieşti cu similar 
Galaţi. Tel. 0744779364. (008652/
NC-235753)
• Schimb apartament 2 camere, 
Micro 21+ diferenţă, cu apartament 
4 camere. Tel. 0740004224. (004993/
NC-236134)
• Schimb/ vând ap. 3 cam. cu 2+ dife-
renţă, exclus intermediari. 0740897675. 
(009163/NC-237260)

• Persoană serioasă închiriez apar-
tament, termen lung. 0740123014. 
(01/10/bc/25/NC-693)
• Închiriez apartament 1/2 camere, 
ofer 400 lei, 0756824762. (02/10/cs/05/
NC-236083)
• FAMILIE TANARA, SERIOASA, 
ORTODOXA INGRIJIM PER SOA-
NA VARSTNICA CONTRA LO CUIN-
TA CU ACTE LEGALE. 0724233068, 
0770487349. (sms/NC-237328)

• Solicit închiriere spaţiu comercial 
10- 15mp, zona Brăilei, Micro 19, bl. B2 
sau zona Siderurgiştilor- Reno- Ireg. 
0723253061. (009045/NC-236248)
• Caut să închirirez spaţiu comercial, 
stradal, de aproximativ 15-20 mp. în 
zona M18, M19, M20. Tel.0722698314. 
(0091110/NC-236702)

• Casă 2 camere mobilate, baie, 200. 
0236480928. (009164/NC-237259)
• Mazepa 2 cam., mobilat, utilat, 
termen lung, neg. Tel. 0728813343. 
(005288/NC-237301)
• Închiriez apartament 2 camere se-
mimobilat, Mazepa, 180 E. Telefon: 
0723342029. (005303/NC-237305)
• Închiriez garsonieră parter, Grădina 
Publică, persoană intelectuală. 
0236460264. (009180/NC-237318)
• Apartament mobilat, nemobilat, 
Mazepa. 0733012546. (2/10/bc/8/
NC-237320)
• Închiriez garsonieră, mobilată şi uti-
lată, în zona Ţiglina I. Relaţii la telefon 
0761613956. (009184/NC-237324)
• Închiriez apartament cu 3 came-
re, nemobilat, zona Falezei, cu 
vedere la Dunăre. Relaţii la tele-
fon: 0749.22.33.34. (02/10/cs/24/
NC-234544)

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

• Închiriez apartament, 100 euro, pla-
ta lunar. 0752556879. (01/10/bc/25/
NC-151257)
• Apartamente 1 cameră lux, Faleză, 
regim hotelier. 0744793223. (008282/
NC-154734)
• Închiriez apartamente mobilate/ne-
mobilate, toate zonele. 0746549162, 
0742634633. (02/10/bc/23/NC-227918)
• ###Închiriez### ap. o cameră lux, în 
regim hotelier. 0746393043. (008255/
NC-234286)
• Apartament 1 cameră, mobi-
lat, Faleză. 0743006358. (008281/
NC-234408)
• 2 DECOMANDATE, MOBILAT, 
UTILAT, MAZEPA, 250E, 0236471070, 
0749374726. (0210gc05/NC-234636)
• 1 cam., central, în regim hotelier. 
0753100515. (2/10/bc/25/NC-235388)
• Închiriez ap. 2 camere, Centru. Tel. 
0744779364. (008652/NC-235754)
• 2 camere, mobilat, utilat, Vega, Faleză. 
0723219537. (0090957/NC-235933)
• Caut colegă apartament. 0744200202. 
(008718/NC-235937)
• Casă 100 mp, Ştiinţei, zona Grădina 
Publică, toate utilităţile, pretabil ca-
binet, locuinţă. 0742433556. (004896/
NC-235949)
• Apartament două camere mobi-
lat, utilat. 0765244229. (004944/
NC-236133)
• Închiriez apartament 2 camere, str. 
N.Leonard, etaj 1, mobilat lux, ter-
men lung. Tel. 0741097142. (004953/
NC-236155)
• Închiriez apartament 3 camere, 
termen lung. 0744548831 (008787/
NC-236170)
• 2 decomandate, et. 1, Micro 20, ame-
najate şi utilate lux. Tel. 0746155795. 
(004975/NC-236212)
• Primesc fete în gazdă, 39B, preţ 
avantajos. 0728710226. (008803/
NC-236226)
• Apartament 2 camere, termopan, 
mobilat, toate utilităţile, spatele 
Tribunalului. 0742976548. (008833/
NC-236256)
• Primesc în gazdă 2 fete. 0754505667. 
(005007/NC-236315)
• Ofer cameră mobilată la o fată sala-
riată sau studentă (zona Două Babe). 
Tel. 0746189672. (005013/NC-236406)
• ##Închiriez## apartament, central, în 
regim hotelier. 0741172586. (005026/
NC-236408)
• Primesc 1-2 băieţi în gazdă, la casă. 
0761333603. (008896/NC-236533)
• Închiriez apartament o cameră, 
mobilat, utilat, 170 euro şi garanţie 
300 euro. Tel. 0740112751. (008935/
NC-236618)
• 2 camere, 4/4, Mazepa şi Centru, par-
ter, mobilate, utilate lux. 0744281824, 
0749572306. (008940/NC-236628)
• Persoană fizică închiriez apartament 
o cameră, nemobilat, fără interme-
diari. Tel. 0728191098, 0236498825. 
(008964/NC-236698)
• Închiriez apartament o cameră, ne-
mobilat, parter, curat, zona General. 
Tel. 0740355295. (005128/NC-236728)
• Închiriez ap. 2 camere Mazepa 
(Agenţia CFR), etaj 3, mobilat, 
nou, standard, CT, AC, termopan. 
0741071077. (008972/NC-236734)
• Închiriez una cameră. 0748331836. 
(005138/NC-236764)
• Închiriez apartament 3 camere. Tel. 
0748907563. (005148/NC-236790)
• 3 dec., mobilat şi utilat lux, CT, AC. 
0749896020. (2/10/bc/25/NC-236814)
• Garsonieră (ne)mobilată, etaj inter-
mediar, zonă bună. 0747999950. (2/10/
bc/3/NC-236848)
• Închiriez apartament 2 camere, semi-
decomandat, în zona Billa M19, semi-
mobilat şi utilat. Pentru detalii sunaţi 
la 0749673330. (005174/NC-236884)
• Persoană fizică închiriez aparta-
ment 1 cameră, mobilat, utilat, zona 
Ultimul Leu. Tel. 0745118559. (005201/
NC-236968)
• Închiriez garsonieră utilată, zona Port. 
0722965248. (009080/NC-237068)
• Închiriez apartament 3 camere, ne-
mobilat, Ţiglina III. Tel. 0761686113, 
0721206374. (005232/NC-237091)
• Gars., M19, semimobilată, 100 E. 
0747414931. (009093/NC-237132)
• Închiriez ap. 2 cam. în zona Elice 
(Faleză). 0741514174. (009112/
NC-237139)
• Închiriez apartament 2 came-
re, nemobilat, contorizat, curat, 
str. Furnaliştilor, M20. 0751512261. 
(009077/NC-237203)
• Închiriez apartament două camere, 
mobilat nou, Ţiglina I, zona Orăşelul 
Copiilor. Tel. 0742911992, 0746432534. 
(009083/NC-237204)
• Închiriez garsonieră Viaduct, pla-
ta anticipat. 0755163875. (005268/
NC-237210)
• Ofer spre închiriere garsonieră 
nemobilată. 0745941653. (005270/
NC-237211)
• Închiriez ap. două cam., zona Două 
Babe, mobilat. Tel. 0742848512. 
(005259/NC-237219)
• Apartament 1 cameră, ultracen-
tral, mobilat, utilat. Tel. 0745689681. 
(009153/NC-237237)
• Vilă, cameră mobilată, băiat nefu-
mător, 400. 0726561232. (009164/
NC-237257)

• 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)
• ÎNCHIRIEZ DEPOZITUL 
NECESAR ACTIVITĂŢII FIRMEI 
DUMNEAVOASTRĂ. SUNAŢI LA 
0731356167 SAU 0731356165. 
(02/10/cs/02/NC-233479)
• Închiriez hală fosta Avicola B3, lân-
gă ASIL PAPERS 1.100 mp (1 E şi TVA 
mp). Tel. 0722244769. (0090628/
NC-233804)
• Închiriem hale 700-800 mp şi clă-
dire birouri. 0740355607. (0090907/
NC-235613)
• Spaţiu 110 mp ideal amenajat pen-
tru: birouri, cabinete medicale, farma-
cii, agenţii. Tel. 0746155795. (004975/
NC-236207)
• Închiriez spaţiu comercial, 27 mp, par-
ter. 0766544786. (008806/NC-236213)
• Închiriez avantajos spaţiu comercial 
Micro 39A, 60 mp. Tel. 0752292891. 
(004984/NC-236221)
• Închiriez 33 mp în Ţiglina, la A5. 
0745183008. (0090947/NC-236263)
• Închiriez spaţiu centru. Relaţii la 
0744997415. (008837/NC-236276)
• Persoană fizică închiriez spaţiu pen-
tru cabinet medical, zona ICFrimu. Tel. 
0236455055, 0740072193, 0766210035. 
(005055/NC-236506)
• Închiriez spaţiu comercial, 35 mp. 
0751263838. (008906/NC-236536)
• Închiriez cabinet medical zona 
Spitalul de Copii. 0723515777, 
0723688355. (005089/NC-236548)
• Închiriez spaţii pt. birouri, zona 
Tribunal. Tel. 0744786092. (008929/
NC-236603)
• Spaţiu ultracentral, 26 mp. 
0236416127, 0740921276. (008969/
NC-236727)
• Închiriez spaţiu 40 mp, Micro 38, sta-
ţie bus. Telefon 0744918122. (008970/
NC-236730)
• Închiriez (vând) spaţiu comercial 
Ultimul Leu, lângă Vega Company. 
0741071077. (008972/NC-236736)
• Cedez contract de închiriere (bar), 
Micro 17. Tel. 0742703425. (005161/
NC-236811)
• Închiriez magazin alimentar, 65 
mp, toate utilităţile. Tel. 0745632682. 
(009059/NC-236995)
• Închiriez spaţiu comercial Ţiglina I. 
Tel. 0747990182. (009101/NC-237122)
• Închiriez spaţiu comercial pentru 
grădiniţă, afterschool. 0754891408. 
(0091138/NC-237125)
• SPATIU COMERCIAL CCA 45 MP. 
ULTRACENTRAL PE STR. N. BALCESCU 
VIZAVI DE "PESTERA", TOATE 
UTILITATILE. TEL. 0722616552. (SMS/
NC-237329)

• SC Prodvinalco SA închiriază 
spaţii cu diverse destinaţii: depo-
zitări, producţie, etc la sediul din 
str. G. Coşbuc, nr. 257 şi la unităţile 
din judeţ: Şiviţa, Smulţi, Găneşti, 
Suceveni, Nicoreşti şi Târgul 
Bujor. Relaţii la tel. 0741.110.311 
sau 0236/472.383 (02/10/td08/
NC-234746)

• Închiriez spaţiu comercial 1 
Decembrie 1918, I.C. Frimu. 
0771647266. (004866/NC-236047)

• Închiriez tură sau contratură 
cabinet stomatologic complet 
utilat, zona Spitalului de Copii. 
0723515777, 0723688355. (005089/
NC-236544)

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

• SC Firogal închiriază spaţii 
cu suprafeţe cuprinse între 
100-2000 mp pentru diferite 
activităţi, la preţuri negocia-
bile, începând de la 0,4 E/ mp. 
Tel. 0722686203. (2/10/gc/20/
NC-236125)

• Loturi 500-1000 mp Vânători, utilităţi, 
variante, rate. 0725540630. (0090535/
NC-218573)
• Teren Vânători + lot casă Galaţi, ur-
gent, accept variante. 0728.505456, 
0742.057834 (01/10/mr/12/NC-230152)
• Vând teren 7.000 mp, Vânători. 
Telefon: 0767870865. (01/10/cs/43/
NC-231254)
• Loturi de casă, zona vile Vânători, uti-
lităţi, 15 euro/mp. 0745.286616 (02/10/
mr/04/NC-232582)

• Vând 1000 mp teren proprietate 
Şendreni, cartier vile, 32000 E negoci-
abil. 0752761382. (007928/NC-233302)
• Vând teren extravilan şi intravilan 
Tuluceşti. Tel. 0763745550. (004770/
NC-235547)
• Vând teren +hală în Fileşti, stradal, 
cu utilităţi, ST= 900, SC= 350. Tel. 
0744868921. (0090958/NC-235790)
• Loturi case sat Costi, cu utilităţi, 
apă şi curent. 0740802476. (004867/
NC-235861)
• Vând loturi case cu utilităţi în 
Şendreni. 0740802476. (004867/
NC-235862)
• ##Deschidere## DN25, vând loturi 
1000-3000-7500 mp Şendreni, intravi-
lan. 0752425460. (004862/NC-235867)
• Vând 3 ha pământ arabil, la Bădălan. 
Tel. 0740933771, 0236437954. (004897/
NC-235948)
• Vând 3 loturi teren intravilan curs 
construcţie, în incinta fostului S.M.A 
Tuluceşti, utilităţi (apă, energie, gaze), 
preţ avantajos. Tel. 0744907735. 
(008808/NC-236206)
• Vând loturi teren intravilan, S= 
864 mp lotul, între Vânători şi Odaia 
Manolache, preţ avantajos. Tel. 
0744907735 (008808/NC-236208)
• Vând 1000 mp intersecţie Gârboavele- 
Tuluceşti. Tel. 0722155856. (008811/
NC-236211)
• Vând teren 500 mp (zona centra-
lă) şi 1500 mp (zonă Micro 13B). Tel. 
0722831157. (005014/NC-236403)
• Vând teren casă, comuna Smârdan. 
Tel. 0758594279. (005036/NC-236443)
• Vând 800 mp intravilan Tuluceşti. 
0745367702. (005098/NC-236596)
• Vând 1800 mp teren Vânători, la 
50m de DN 26, 24 E/mp, negociabil. 
0745670377, 0771512022. (008976/
NC-236748)
• 2100 mp intravilan, sat Vameş (Piscu), 
2 deschideri: 9,1m şi 11,7m, intabu-
lare, curent, apă, 8E/mp, negociabil. 
0745105285. (008995/NC-236792)
• Vând teren Fileşti, 1800 mp, deschi-
dere 11 m, situat între case, 10 euro/
mp. 0749052566. (005150/NC-236793)
• Vând teren arabil, irigabil, Şendreni. 
Tel. 0747012864. (009001/NC-236845)
• 400 mp sat Costi, 6300 E, zona vile. 
0743100902. (009019/NC-236863)
• Vând 1000 mp în Pădurea Hanu 
Conachi, pe partea cu restaurantul, 
lângă casa pădurarului, utilităţi în 
apropiere, pretabil casă de vacanţă, 
preţ 11 E mp neg. Tel. 0746068129. 
(005172/NC-236877)
• Vând teren sat Costi, 6000 mp, preţ 
negociabil. Tel. 0752200086. (005173/
NC-236879)
• Vând teren intravilan Valea 
Fagilor, com. Luncaviţa, Tulcea. Tel. 
0742507661. (005181/NC-236913)
• Vând teren 1000 mp, pe strada 
Brateş, spate Peco Bariera Traian. Tel. 
0745757479. (005188/NC-236930)
• Vând teren (cu vie) cartierul nou 
Fileşti. Tel. 0751116023. (008998/
NC-236958)
• Vând teren extravilan, 2 ha, 5000 lei, 
sat Rogojeni. 0758481370. (005190/
NC-237003)
• Teren Smârdan Nord, Cartierul 
nou, 8400 mp, d=14 m. 0746246215. 
(005221/NC-237038)
• 600 mp în Vânători. Tel. 0744554443. 
(009082/NC-237065)
• Vând 1000 mp intravilan sat Costi. 
Tel. 0744667997. (005235/NC-237085)
• Vând teren sat Fileşti. 0749363442. 
(009087/NC-237099)
• 800 mp Costi, centru, acces pri-
vat, 20 E/ mp. 0752530710. (009105/
NC-237117)
• Vând teren DN26 cu utilităţi. 
0731137056. (009117/NC-237157)
• Vând teren Braniştea, 5000 mp, cu 
ieşire la DN 25. 0752341589. (009129/
NC-237180)
• Vând teren intravilan în comuna 
Corod, centru, suprafaţă de 5000 mp, 
preţ 10 euro mp. Tel. 0766544800. 
(009131/NC-237181)
• Vând teren intravilan vizavi Peco în 
comuna Corod, suprafaţă 8000 mp, 
preţ 8 E mp. Tel. 0744820096. (009131/
NC-237182)
• Vând 15.000 mp. teren cu utilităţi 
în Vânători, deschidere 62 m. Tel. 
0742143165. (009139/NC-237194)
• Teren 500/1000 mp lângă cartierul 
nou Smnârdan. 0746246215. (005221/
NC-237206)
• Vând teren Tuluceşti 935 mp, preţ 
11 euro mp. Tel. 0747602104. (009119/
NC-237214)
• Vând vatră casă în comuna Vânători, 
lângă DN 26, 713 mp. 0743300909. 
(0091177/NC-237281)
• Vând vatră casă 1200 mp Vasile 
Alecsandri. 0761656541. (005287/
NC-237303)
• Vând teren construcţii vile Şendreni, 
zona Tg. Bujor, arabil, Bădălan. Tel. 
0763759417. (005294/NC-237306)
• 10 parcele teren intravilan Iveşti, 
însumând 55.000 mp. 0722541967. 
(0090936/NC-235984)
• 9900 mp intravilan, la ieşire din 
Galaţi, spre Tecuci, vizavi reprezen-
tanţă Dacia. 0723243168. (0090936/
NC-235985)
• 100 parcele teren însumând 55 ha, 
sat Vădeni, intravilan, extravilan 
şi la drum european. 0723243168. 
(0090936/NC-235986)
• 1000 mp intravilan, Tudor 
Vladimirescu, cartier nou. 
0722541967. (0090936/NC-235987)
• VÂND TEREN 3 HA, ZONA BEYLER, 
UTILITĂŢI. TEL. 0741625800. 
(009156/NC-237243)
• VÂND 3250 MP SAT COSTI, 
UTILITĂŢI, LA STRADĂ. TEL. 
0741625800. (009156/NC-237244)

• Vând teren intravilan, 6600 mp, 
Barboşi. Tel. 0236430781. (vl/
NC-237123)

• Vând teren Metro str. Cetăţeanul 
Ioan, loturi de 500 mp. Tel. 
0731183254. (005258/NC-237217)

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

• Cumpăr teren arabil în localităţi-
le Cudalbi, Băleni, Rediu,Suhurlui, 
Pechea, C.Negri. 0752160710. (008333/
NC-195023)
• Cumpăr teren arabil Pechea, C.Negri, 
Corni, Cudalbi. Ofer preţ maxim. 
0722384539. (008333/NC-213906)
• Cumpăr teren max. 400 mp pt. con-
strucţie casă în oraşul Galaţi, 50 E/ mp. 
Tel. 0749020595. (009033/NC-236897)
• Cumpăr teren arabil Vânători, sat 
Costi, Odaia. 0762135766. (009185/
NC-237327)

• Cumpar teren pe raza comu-
nelor Matca, Cudalbi, Costache 
Negri, Pechea, Rediu, Suhurlui. 
Telefon 0753838561 (0210gc05/
NC-234578)

• Str. Columb, lângă Piaţă, 46 mp. 
0722356778. (004768/NC-235549)
• Vând hală din cărămidă, utilităţi, 400 
mp, pentru producţie sau depozita-
re, telefon: 0744782949. (01/10/cs/51/
NC-235634)
• Vând o pescărie în Piaţa Centrală. 
0748395218. (004651/NC-235637)
• Vând imobil Centru, sc 1200 mp . Tel. 
0744779364. (008652/NC-235755)
• ##Vând## hală 600 mp +teren 
3000 mp, loc. Şiviţa, preţ avantajos. 
0751425380. (004862/NC-235866)
• Vând pizzerie- fast-food, 30 mp, str. 
Nicolae Bălcescu76A, vizavi de LVA. Tel. 
0745175348. (0090967/NC-235992)
• Spaţiu comercial şi chioşc. Tel. 
0722208920. (008830/NC-236260)
• Vând sau închiriez spaţiu comerci-
al 12 mp, Micro 19. Tel. 0748188900. 
(008816/NC-236472)
• Vând/ închiriez spaţiu comercial, 250 
mp. 0745529786. (008962/NC-236700)
• Vând depozit+ birouri în complex 
comercial Traian 444, suprafaţă teren 
285 mp, spaţiu depozit 75 mp, platfor-
me acces 159 mp, platformă indiviză 
51 mp, preţ 58.000 euro negociabil. 
Tel. 0744581286. (009037/NC-236962)
• Vând spaţiu comercial cu sau fără fir-
mă, 500 mp, tip brutărie, la şosea. Tel. 
0751421668. (0091074/NC-237109)
• Vând cabinet stomatologic com-
plet utilat, stradal, Micro 17, 40 mp, 
35.000 E. Tel. 0722794400. (005301/
NC-237297)

• 75 mp spaţiu comercial plus 
apartament 2 camere, parter, 
Micro 16, preţ 2,1 miliarde neg. Tel. 
0744693265. (009190/NC-236557)

• Dăruim 80 de ghiocei, dragoste şi res-
pect dragii noastre Marcela Teodorescu. 
"La mulţi şi fericiţi ani". Gina Iordan 
şi fam. Moisei Marian. (005271/
NC-237216)
• Puişor scump şi iubit, trei anişori ai îm-
plinit Alexandru Andrei 

"La mulţi ani!", cu sănătate şi copilă-
rie fericită. Familiile Necula. (009157/
NC-237277)

• Caut o parteneră singură, am 55 ani, 
pensionar, 350 euro venit lunar (nevă-
zător, stau în chirie). Tel. 0756715527, 
0741464880. (008788/NC-236190)
• 49, singur, maşină, caut doamnă pt. pri-
etenie. 0747180573. (009094/NC-237208)
• Doamnă, 66 ani, calităţi deosebite, să-
tulă de singurătate, doresc cunoştinţă 
domn la fel, numai pentru prietenie de-
ocamdată. Mă tem de necunoscut. Nu 
contează dacă este cu 10 ani mai mare 
sau mai mic. Doresc decenţă şi bun -simţ 
şi o gândire normală, care acum, la apu-
sul soarelui să-şi dorească o prietenie 
adevărată. Scrieţi: Post Restant OP 1- CP 
88. (005296/NC-237261)
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• 100 E angajare. Angajez ani-
matoare pt. videochat cu sau 
fără experienţă, salariu bilunar, 
carte de muncă. 0744293043. 
(003914/NC-232834)

• Videochat angajează animatoare cu 
sau fără experienţă, salariu 500 -1500 
USD, program flexibil. 0747098523. 
(0090461/NC-5110)
• SC cu activitate în tâmplărie PVC şi 
Al, angajează asistent show-room. 
Se cere experienţă în programele: 
Office şi WinArhi. CV se primesc pe 
fax 0236-449225 sau romalumilsrl@
yahoo.com (0210gc15/NC-195200)
• Căutăm colaboratori Avon. 
0743740791. (004028/NC-233221)
• Angajez 2 vânzătoare cu experi-
enţă magazin alimentar Micro 19. 
0756060981 (0090827/NC-235222)
• Salonul de înfrumuseţare Beautiful 
angajează manichiuristă. Relaţii la 
0236314888. (008519/NC-235333)
• Angajăm personal salon înfrumuseţa-
re. 0745361207. (0090832/NC-235368)
• Angajăm maseuze, cu sau fără ex-
perienţă, pentru masaj de relaxare, 
întreţinere şi erotic. Tel. 0740918224. 
(0090799/NC-235503)
• SC angajează vopsitori navali şi ma-
iştri vopsitori pe platforma Damen 
Galaţi. Relaţii la tel. 0236307646. 
(0090922/NC-235800)
• Galaţi, angajez îngrijitor taurine. Tel. 
0740901976. (004926/NC-236019)
• Angajez frizer, salariu fix+ comision. 
0744898028. (008697/NC-236033)
• Angajez farmacist cu aviz de liberă 
practică. Tel. 0755930628. (008725/
NC-236060)
• Service auto angajează recepţi-
oner cu experienţă în programele 
de căutare- identificare piese auto. 
0755681336. (004949/NC-236143)
• Salon închiriază o masă pentru ma-
nichiură şi un loc pentru cosmetică, 
complet utilat. Relaţii la: 0733073586. 
(004967/NC-236192)
• Salon angajează cosmeticiană cu 
experienţă. Relaţii la: 0744785180. 
(004967/NC-236193)
• Clinică medicală angajează biolog 
chimist, biochimist cu experienţă mi-
nim 1 an şi asistentă medicală. CV la 
soare_elenaalexandra@yahoo.com. 
(004974/NC-236205)
• Angajez cocător covrigi, cu experien-
ţă. Zilnic după ora 17,00 0744399671, 
0765245035. (008813/NC-236218)
• Angajez muncitori necalificaţi pentru 
amenajare spaţiu comercial (max. 3 
luni). Angajările se fac la Restaurantul 
Mon Caprice, zilnic la ora 12.00 sau la 
tel. 0745812087. Doar persoane nonal-
coolice. (004987/NC-236234)
• Angajez frizeriţe, coafeze, manichiu-
riste cu experienţă. Tel. 0740382799. 
(0090977/NC-236235)
• SC angajează fierari, dulgheri, zidari, 
electricieni în construcţii şi necalifi-
caţi. 0236434401, 0766393642. (vl/
NC-236236)
• Angajez patiseri, brutari, vânzători 
şi cu posibilităţi de calificare. Tel. 
0766741992. (008822/NC-236250)
• S.C Daniel S.R.L. angajează paz-
nic. Tel./ fax 0236490066. (0090987/
NC-236306)
• Angajăm maistru electrician şi şef 
echipă electrician pentru reţele elec-
tronice, inclusiv 20 Kv. Tel. 0745256975. 
(0091051/NC-236352)
• Angajez vânzătoare. Rel. tel. 
0748906331. (008862/NC-236359)
• SC Ecotech Auto angajează tinichigii 
auto. Rel. tel. 0745624883. (0090950/
NC-236362)
• Pensionar ofer locuinţă contra îngri-
jire, cu acte. 0764198661, 0770625621. 
(005047/NC-236450)
• Restaurant -pizzerie angajează ospă-
tăriţe cu experinţă. Tel. 0751922063. 
(008889/NC-236479)
• Angajăm şoferi cu experienţă, trase-
ele 62, 63, 64. 0740463986. (005066/
NC-236513)
• Societate angajează, pentru muncă 
în Grecia, Cipru, bucătari, experienţă 3 
ani, ajutor bucătar, cameriste, ospătă-
riţe -experienţă un an, vorbitori limba 
engleză. Tel. 0241519424, 0749399700, 
orele 9,30-17,00, luni-vineri. (0091102/
NC-236601)
• Angajăm personal spălătorie auto 
G. Coşbuc. 0754484671. (0091057/
NC-236607)
• Angajăm bucătari, muncitoare şi vân-
zătoare. Tel. 0236449006, 0744852754, 
0762963067. (005105/NC-236636)
• Spălătorie auto angajează personal 
cu experienţă. 0758117992. (008958/
NC-236683)
• Angajez coafeză. Tel. 0746122887. 
(005124/NC-236716)
• Angajăm personal cafe-bar, Micro 38. 
Relaţii telefon 0754550484. (008970/
NC-236732)

• Angajez vânzătoare cu experienţă, 
poate fi şi pensionară, Piaţa Centrală. 
0722258389. (008977/NC-236742)
• Angajez cofetari cu experienţă. 
0747770255. (005143/NC-236780)
• Angajez 2 persoane (preferabil 
studenţi, exclus ultimul an), terapie 
limbaj copil. Asigurăm pregătire. 
0770509378. (009006/NC-236816)
• Angajez vânzătoare confecţii, maga-
zin Micro 19, promoţia 1998-2009. Tel. 
0757771244 (009013/NC-236832)
• Angajez coafeză- frizeriţă, manichiu-
ristă cu experienţă. Tel. 0755741722. 
(009003/NC-236836)
• Angajez personal fast-food, cu ex-
perienţă. 0722468004, 0744585673. 
(005169/NC-236852)
• Angajez vânzătoare magazin alimen-
tar, salariu 900. 0756916081 (009002/
NC-236870)
• Angajez modelatoare covrigi. 
0743894779. (0091121/NC-236878)
• Angajăm persoană pentru magazin 
prezentare tâmplărie aluminiu şi PVC. 
0758067445. (009030/NC-236898)
• Angajez instructor auto, seriozitate. 
0746734274. (009028/NC-236901)
• Bar, angajăm personal. Tel. 
0741282603. (009060/NC-237017)
• Caut persoană îngrijire bătrân, co-
muna Piscu. Tel. 0746026707. (005215/
NC-237025)
• Angajez, pentru atelier reparaţii, me-
canic motoare, transmisii, electrome-
canic autovehicule. Tel. 0721127354. 
(009081/NC-237067)
• Angajez femeie de serviciu, str. 
Şomeşului nr. 9bis (Parc CFR). (vl/
NC-237094)
• Remat SA Galaţi angajează sudori 
-tăietori, cu calificare (experienţă 
obligatorie). Preselecţiile vor avea loc 
miercuri, 3.03.2010 şi joi, 4.03.2010. 
Relaţii la tel. 0236460504. (0091135/
NC-237118)
• Angajez vânzătoare la tarabă le-
gume- fructe, cu experienţă. Tel. 
0747990182. (009101/NC-237121)
• Angajăm lăcătuşi navali şi su-
dori. Mob. 0743126349. (009097/
NC-237127)
• Angajăm barman(iţă). 0751264999. 
(005246/NC-237138)
• Angajez pregătitor auto cu expe-
rienţă. Tel. 0744891634. (0091146/
NC-237183)
• Angajăm personal fast-food. 
0758351411. (009134/NC-237189)
• Angajez barman cu experienţă. 
Relaţii telefon: 0722191436. (0091082/
NC-237195)
• Angajez vânzătoare magazin alimen-
tar şi modelator patiserie. 0754745665. 
(0091148/NC-237196)
• Spălătorie auto angajează personal. 
Tel. 0723356771. (009137/NC-237199)
• Centrul Medical Romar angajează 
manager punct de lucru. Condiţii: stu-
dii superioare, cunoştinţe medicale. 
CV-urile se primesc la adresa: galati@
romar.ro. (0091144/NC-237221)
• Cabinet medical individual, oraş 
Măcin, judeţ Tulcea, angajează medic 
de familie. Relaţii la tel. 0744863756. 
(005260/NC-237227)
• SC angajează, cu jumătate normă, 
sudor MIG-MAG, frezor danturist, 
pot fi şi pensionari. Tel. 0744779518, 
0722916769. (009148/NC-237230)
• Angajăm vânzătoare patiserie, salariu 
800 lei net. Tel. 0748420401. (009155/
NC-237248)
• Angajez şoferi taxi cu atestat. Tel. 
0755882314. (009159/NC-237268)
• Recrutăm consultanţi. 0743610142, 
0726143974. (009171/NC-237274)
• Restaurant Del Mar angajează bu-
cătar, ajutor bucătar şi ospătari. Tel. 
0731376420 sau trimiteţi CV la del-
mar.faleza@gmail.com (0091090/
NC-237293)
• Contracte de muncă Italia, me-
naj-restaurant, 650-1500 euro, per-
soane ordonate. www.epp-jobs.eu. 
0747661527, 0745489172, 0729772702, 
0268474435, 0769875604. (2/10/
ext./107m/NC-237310)
• Angajez recepţioner sală culturism. 
0742061103. (005306/NC-237315)
• Intermedia angajează stivuitorist 
materiale construcţii. Se cere expe-
rienţă. Tel. 0748249810. (2/10/bc/24/
NC-237321)
• FAMILIE TANARA, SE RI-
OASA, ORTODOXA INGRIJIM 
PERSOANA VARSTNICA CONTRA 
LO CUINTA CU ACTE LEGALE. 
0724233068,0770487349. (sms/
NC-237325)
• Restaurant Pescăruş (Faleza 
Inferioară a Dunării) angajează 
bucătar cu experienţă. Relaţii la 
telefon 0734.225.006. (01/10td19/
NC-235829)
• SC NEACŞU angajează ospătari 
cu experienţă. Tel. 0236462516, 
0728281564. (008765/NC-236104)
• Angajez personal spălătorie cu ex-
perienţă. Tel.0744426515. (008834/
NC-236275)
• Angajez barmaniţă. 0722245175. 
(005001/NC-236281)

• Restaurantul "Perla Dunării" - Turn 
TV angajează dansatoare orientale 
şi show-man pentru stand-up co-
medy. Selecţia astăzi, ora 14:00, şi 
luni, 1 martie, la aceeaşi oră la re-
staurant. Informaţii: 0740-214-089. 
(01/10/cs/19/NC-237105)
• SC IHTIS SRL angajează vânză-
toare cu experienţă pentru maga-
zin electronice. Relaţii la telefon 
0722275598. (0091150/NC-237279)

• Caut solistă de muzică uşoa-
ră şi populară pentru formaţie. 
0748964944. (008789/NC-236178)

• Restaurantul "Hazard" angajea-
ză bucătari, barmani şi ospătari 
cu experienţă. Relaţii zilnic ora 
12,00, Ţig. I, bl. A5-A6. (0090981/
NC-236287)

• 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. (2/10/ext./84m/NC-236583)

• SUPEROFERTĂ! CURSURI DE 
CALIDICARE OSPĂTAR BARMAN 350 
LEI, BUCĂTAR 350 LEI, CAMERISTĂ 
HOTEL 250, DIPLOME DE STAT 
VALABILE, CARNET DE MARINAR, 
VALABIL INTERNAŢIONAL, 
PRACTICĂ ÎN HOTEL RESTAURANT 
DE 4 STELE, PLATA ÎN RATE. TEL. 
0755714468 SAU 0236462106. 
WWW.CALIFICARE-RECALIFICARE.
RO. (2/10/ext./84m/NC-236586)

• Angajăm manichiuristă şi cosme-
ticiană, experienţă minim un an. 
0722859978. (0091103/NC-236604)

• SC Zorilex SRL angajează mode-
latori covrigi, cu experienţă, salariu 
atractiv. Tel. 0749394776. (0091075/
NC-237063)

• Brutărie angajează mode-
lator şi cocător cu experi-
enţă. Condiţii avantajoase. 
0757709060, 0751431877. 
(0091067/NC-236881)

• Societate de costrucţii angajea-
ză macaragiu, operator JCB, ing. 
electric. 0236445333. (0091128/
NC-237032)

• Angajăm patiser, modelator 
covrigi, pizzar. Tel. 0745623336. 
(0091076/NC-237080)

• Audi A4, 2006, 2.5, 163CP, full options, 
###accept variante auto###. Relaţii 
la 0744494837 (00258/NC-201250)
• 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. (008770/
NC-230741)
• VW Golf IV, 2006, euro 4, full options, 
import Germania, 0747870424. (02/10/
cs/31/NC-230872)
• Vând sau închiriez pompă beton fixă 
(200 m ţeavă) şi automacara (35 t, braţ 
24 + 6). Tel. 0722244769. (0090628/
NC-233805)
• Polish profesional, ceruire, spălare ta-
piserie şi piele, recondiţionare volan. 
0756093505. (0090790/NC-235350)
• Vând Ford Mondeo 1,6, benzină, an 
1995, SRS, servo, interior piele bej, 
foarte îngrijit, stare de funcţionare 
impecabilă, înscris, proprietar, preţ 
2400 E. Tel. 0751500502. (008696/
NC-235919)
• Ford Focus, 2007. 0741772671. 
(008731/NC-235977)
• Cesionez leasing Iveco 65C18, 2008, 
24.000 km. 0744903170. (004920/
NC-236012)
• Dacia Papuc, 5 uşi, an fabricaţie 2005, 
diesel, 4x4, întreţinută, revizii la IATSA. 
Tel. 0747044951. (008711/NC-236053)
• Vând Opel Astra Caravan, ieftin. Tel. 
0724852388. (008729/NC-236063)
• Volkswagen Golf, an fabricare 2001, 
proprietar, aer condiţionat, ABS, 
ESP, 4 airbaguri, preţ 4600 E neg. Tel. 
0742212552. (008752/NC-236088)
• Vând Cielo 1996, proprietar, urgent. 
Tel. 0749701677 (008774/NC-236145)
• Chevrolet Kalos, 2004, full. 
0755164607. (004952/NC-236148)
• Opel Vectra C, 2003, 2,2DTH, full. 
0744163663. (004952/NC-236149)
• Opel Astra, 1,6 benzină, 2002, full. 
0755164607. (004952/NC-236150)
• Ofer mărţişor Sandero 1,4 nouă, îm-
bunătăţiri, negociabil. 0720733513. 
(008792/NC-236189)
• Solenza 2004, vopsea originală, 
115 mil. Tel. 0740806252. (008809/
NC-236204)
• Opel Astra 1,6, vopsea originală, în-
matriculat RO, 1500 euro. 0752574091. 
(004978/NC-236219)
• Vând sau cedez leasing autoutilitară 
Piagio (papuc), diesel, 2007, 40.000km, 
impecabil. 0743155253. (0091052/
NC-236456)

• Octavia 2, înmatriculat 2007, 8400E. 
0746068518. (005054/NC-236461)
• VW Golf IV, 2005, gri, 165.000 km, 
7000 euro neg. 0742289338. (008880/
NC-236464)
• Predau leasing Mercedes Sprinter 
315, din 2008, 150 CP, 17 mp, 39.000 
km, preţ neg. Rel. tel. 0745428585. 
(0090996/NC-236543)
• Vând sau cesionez leasing Dacia 
Logan Laureate, 2008, model nou, ABS, 
AC, 5900 euro neg. Tel. 0733930645. 
(0091101/NC-236551)
• Vând Fiat Ducato, 2004, 60.000 km 
reali, impecabil, 8500 euro neg. Tel. 
0743353616. (0091101/NC-236553)
• Vând VW Caddy Furgon, 2006, 
60.000 km reali, AC, impecabil, 8500 
euro neg. Tel. 0743353616. (0091101/
NC-236555)
• Vând Logan, 2005, 1,4, model 
Preferance, preţ 13800 lei neg. Tel. 
0742583084. (008916/NC-236563)
• Vând Ford Focus, 2005, 1,6 TDCI, 
proprietar, înmatriculat, impecabil, 
preţ neg., accept variante auto. Tel. 
0755799913. (008917/NC-236565)
• VW Golf3, 1994, 1,9 Turbo Diesel, 
5% consum, nr.roşii, val. mai 2010, 
1300 euro. 0753298158. (008920/
NC-236566)
• Vând Dacia Pick-up, 5 locuri, 1999. 
0743155177. (008926/NC-236588)
• Vând Renault Kangoo, 2004, neg.Tel. 
0740472282. (008927/NC-236589)
• Vând VW Golf Klima, an 1997, recent 
înmatriculat, 2950 E. 0740876812. 
(005099/NC-236600)
• Vând Opel Astra Klima, an 1997, re-
cent înmatriculat, 2950 E. 0740876812. 
(005099/NC-236612)
• Ford Fiesta, 2004, diesel. 0751789096. 
(005109/NC-236706)
• Predau leasing Megane sau variante. 
0749207530. (008952/NC-236707)
• Vând Dacia, 1994 pentru Rabla, 20 
mil neg. 0236324742, 0753535728. 
(005126/NC-236714)
• Vând autoturism Rover 25 din 2000, 
101 CP, stare foarte bună, ţinută în 
garaj. Tel. 0751256922, 0723189711. 
(005149/NC-236791)
• Vând Fiat Punto 2007, 1,3 mjet, negru, 
33000 km, ac, 4800 euro negociabil, 
0755044866. (02/10/cs/01/NC-236798)
• Vând Logan Laureate 1,4 mpi, 2005, 
roşu, 70000 km, 4200 euro negociabil, 
0755044866. (02/10/cs/01/NC-236800)
• Vând Dacia Logan, an 2009, 7000 
km, 1,6, 7000 E. Tel. 0744641290. (vl/
NC-236808)
• Vând Fiat Stilo 2002, 3 uşi, full, 
96.000 km, unic proprietar, 4500 E. 
0744886808. (009015/NC-236842)
• Vând Alfa Romeo înmatriculată, an 
2001, full, preţ negociabil. 0758517464. 
(005170/NC-236855)
• Cedez leasing Ford Focus 2008 contra 
auto mai vechi, echivalent a 4500 Euro. 
0749106623. (005171/NC-236859)
• Vând Opel Kadet, program Rabla. Tel. 
0748369706. (009029/NC-236900)
• VW Polo 1.2, benzină, alb, 2003, 
97.000 km, impecabil, proprietar. 
0746734274 (009028/NC-236902)
• Opel Corsa 1.0, benzină, negru, 2002, 
89.000 km, impecabil, proprietar. 
0720970919. (009028/NC-236903)
• Vând voucher Rabla. 0742120032. 
(009043/NC-236961)
• Vând Matiz, 2004, 5700 km. 
0236431100. (005142/NC-237004)
• Vând Dacia pentru Rabla, 1500 lei. Tel. 
0748438595, 0336428094. (005207/
NC-237024)
• Aro 244 Braşov, fab. 1999, funcţional, 
2000 lei. Tel. 0726200216. (009067/
NC-237026)
• Vând rulotă Anglia. 0755185205. 
(005227/NC-237061)
• Vând Opel Astra-H, 2006, înmatricu-
lat. 0755185205. (005227/NC-237062)
• Cielo Executive, din 2002, stare f. 
bună. Relaţii tel. 0752140227. (009079/
NC-237069)
• Vând Daewoo Matiz, 2006, alb. Tel. 
0744667997. (005235/NC-237082)
• Vând urgent Matiz, verde side-
fat, 2005, 49.000 km, AC, CD, bine 
întreţinut, 2600 E negociabil. Tel. 
0749247708. (009108/NC-237106)
• Opel Astra, 2001-2003, Euro4, full. 
0746067110. (005248/NC-237213)
• Dacia berlină, taxe plătite, ITP 2012, 
preţ 1650 lei. Tel. 0743752224. (009124/
NC-237223)
• VW Bora, 2002, recent adus, impeca-
bil, 5200 euro. 0744528066. (009152/
NC-237238)
• Solenza 2004, albastru, 15000, Dacia 
1310, funcţională, 3000. 0726561232. 
(009164/NC-237255)
• Cedez contract leasing VW Passat, 1,9 
TDI, an 2009, condiţii avantajoase. Tel. 
0728914996. (009162/NC-237263)
• Cedez contract leasing Hyndai I30, 
1,6, an 2008, condiţii avantajoase. Tel. 
0745393684. (009162/NC-237264)
• Dacia Break 2003, 5400 lei, fix. 
0744867090. (009167/NC-237269)
• Vând Dacia 1310 pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0768076761. (005276/
NC-237298)
• Ford C-Max 2.0, 136 CP, 2004, 7400 
E. Accept variante Logan +diferenţă. 
0766212260. (009178/NC-237299)
• Vând Logan Ambiance, 2005 şi 
Dacia pentru program Rabla. Tel. 
0749113463. (005292/NC-237307)
• Vând Ford Fiesta, fab. 1994, 1,8D, 
unic proprietar, recent înmatri-
culat, ITP 2012. Tel. 0742254579. 
(005033/NC-236354)
• Vând Logan ABS+, 1,4 mpi, 
2008, 22000 km, roşu, 5200 
euro, 0755044866. (02/10/cs/01/
NC-236803)
• Vând Renault Symbol 1,5 dci, 
2005, AC, ABS, 70000 km, gri, 4500 
euro, 0755044866. (02/10/cs/01/
NC-236804)

• Vând Renault Megane, 1,6 
mpi, 2006, gri, 56000 km, 5800 
euro, 0755044866. (02/10/cs/01/
NC-236805)

• Vând Dacia Logan Preference 
1,5 dci, 2006, gri, unic proprietar, 
carte service, alarmă, cauciucuri 
vară-iarnă, 4600 euro, 0769671612. 
(02/10/cs/01/NC-236806)

• Skoda Octavia, proprietar, full, 
ireproşabilă. Tel. 0740049524. 
(009014/NC-236844)

• Vând Audi A4 break, 2005, full, 
proprietar, recent adus, 7800 E. 
0746607144. (005304/NC-237300)

• Vând Dacia 1310, 1998, omolo-
gată pe gaz, gri, 3500 lei nego-
ciabil, 0769671612. (02/10/cs/01/
NC-236807)

• Cumpăr Dacii, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, avariate pentru 
dezmembrat. 0744108878. (008551/
NC-61707)
• Cumpăr autoturism după 1993 ori-
ce tip, stare. 0745208845. (008160/
NC-196491)
• Cumpăr autoturisme înmatriculate, 
fabricate după 2000. 0756093505. 
(0090821/NC-235100)
• Cumpăr orice tip autoturism 
după 1993. 0741211335. (004672/
NC-235240)
• Dacia 1995-2004, stare perfectă 
funcţionare. 0742563740. (008791/
NC-236183)
• Cumpăr Opel, VW, Ford, Logan, 
Solenza. 0746075306. (005119/
NC-236723)
• Logan, Renault, Opel, Skoda. Plata 
imediat. 0722291062. (005185/
NC-236910)
• Cumpăr cupon programul Rabla, 
fără intermediari. 0746607144. 
(005304/NC-237302)

• Cumpăr cupoane auto "Program 
Rabla". Tel. 0744621661. (008746/
NC-236032)

• Cumpăr cupoane progra-
mul Rabla, exclus intermedi-
ari. 0735746746, 0741375996. 
(005304/NC-237296)

• SC KAPEROM IMPEX SRL Galati prin 
lichidator judiciar EXPERT AM SPRL cu 
sediul in Galati, str. Plantelor nr.7, de-
semnat in dosar nr.2317/121/2009 scoa-
te la vanzare prin licitatie publica cu 
strigare in datele de 5,12,19,26/03/2010 
si 2,9,16,23,30/04/2010, ora 14,00, 
urmatoarele bunuri imobile: TEREN 
+AMENAJARE, situate in comuna 
Sendreni, Cvartal 5, parcela 90, judetul 
Galati, la pretul total de 149.000 lei, 
pret scazut cu 50% fata de pretul sta-
bilit prin Raportul de Evaluare. Pretul 
nu contine TVA. Licitatia va avea loc 
la sediul lichidatorului din Galati str. 
Plantelor nr.7. Prezentul anunt consti-
tuie si notificare catre creditori, debi-
tori si orice alta persoana interesata 
in cauza. Ofertantii vor depune pana 
la ora si data stabilite pentru licitatie 
dovada achitarii taxei de participare 
la licitatie 100 lei, achitarea contrava-
lorii caietului de sarcini de 500 lei si 
a achitarii garantiei de 10% din pre-
tul de pornire. Relatii suplimentare 
la telefon 0236/470525; 0740226566; 
0722654481. (0091141/NC-237240)
• SC MOTOR OIL CO SRL Galati, prin 
lichidator judiciar EXPERT AM SPRL, 
cu sediul in Galati, str. Plantelor nr.7, 
desemnat in dosar nr.3349/121/2009 
scoate la vanzare, prin licitatie 
publica, in data de 29/03/2010 si 
2,9,16,23,30/04/2010, ora 11,00, ur-
matoarele bunuri: constructie +teren 
(Han Ivesti) la pretul de 1.400.000 
lei si impingator 2x300 CP la pretul 
de 336.496 lei, preturi stabilite prin 
Raporte de Evaluare. Preturile nu con-
tin TVA. Licitatia va avea loc la sediul 
lichidatorului din Galati str. Plantelor 
nr.7. Prezentul anunt constituie si 
notificare catre creditori, debitori si 
orice alta persoana interesata in ca-
uza. Ofertantii vor depune pana la 
ora si data stabilite pentru licitatie 
dovada achitarii taxei de participa-
re la licitatie 1000 lei, care contine si 
contravaloarea caietului de sarcini si 
a achitarii garantiei de 10% din pre-
tul de pornire. Relatii suplimentare 
la telefon 0236/470525; 0740226566; 
0722654481. (0091142/NC-237241)
• SC MOBIL IMPEX SRL Galati prin lichi-
dator judiciar EXPERT AM SPRL, cu se-
diul in Galati, str. Plantelor nr.7, desem-
nat in dosar nr.1535/121/2009 scoate la 
vanzare, prin licitatie publica cu stri-
gare, in datele de 5,12,19,26/03/2010 
si 2,9,16,23,30/04/2010, ora 13,00, 
urmatoarele bunuri imobile: TEREN 
385 mp +module +hala schelet me-
talic, situate in Galati, bdul G. Cosbuc 
nr. 442, judetul Galati, la pretul total 
de 161.950 lei, bunuri mobile -mij-
loace fixe - la pretul total de 9.742,73 
lei; autoturism Kia Rio la pretul total 
de 3.550 lei; autoturism Dacia Papuc 
la pretul de 1.000 lei, preturi scazute 
cu 50% fata de preturile stabilite prin 
Raporturile de Evaluare. Preturile nu 
contin TVA. Licitatia va avea loc la 
sediul lichidatorului din Galati str. 
Plantelor nr.7. Prezentul anunt consti-
tuie si notificare catre creditori, debi-
tori si orice alta persoana interesata 
in cauza. Ofertantii vor depune, pana 
la ora si data stabilite pentru licitatie, 
dovada achitarii taxei de participare la 
licitatie 100 lei si a achitarii garantiei 
de 10% din pretul de pornire. Relatii 
suplimentare la telefon 0236/470525; 
0740226566; 0722654481. (0091143/
NC-237242)
• SC VIDOBET GRUP SRL Galati, prin li-
chidator judiciar EXPERT AM SPRL, cu 
sediul in Galati, str. Plantelor nr.7, de-
semnat in dosar nr.915/121/2009, scoa-
te la vanzare, prin licitatie publica, cu 
strigare, in datele de 3,5,12,19/03/2010, 
ora 12,00, urmatoarele bunurile imobi-
le: TEREN +cladire, situate in comuna 
Sendreni, Cvartal 5, parcela 90, judetul 
Galati, la pretul total de 432.000 lei si 
bunurile mobile constand in mijloace 
fixe la pretul total de 4.097,4 lei, pre-
tuei scazute cu 40% fata de preturile 
stabilite prin Raporturile de Evaluare. 
Pretul nu contine TVA. Licitatia va avea 
loc la sediul lichidatorului din Galati 
str. Plantelor nr.7. Prezentul anunt 
constituie si notificare catre creditori, 
debitori si orice alta persoana intere-
sata in cauza. Ofertantii vor depune, 
pana la ora si data stabilite pentru lici-
tatie, dovada achitarii taxei de partici-
pare la licitatie 100 lei, achitarea con-
travalorii caietului de sarcini de 500 
lei si a achitarii garantiei de 10% din 
pretul de pornire. Relatii suplimentare 
la telefon 0236/470525; 0740226566; 
0722654481. (0091140/NC-237251)
• Management Reorganizare Lichidare 
Iasi S.P.R.L., cu sediul in Iasi, Aleea 
Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, în calitate 
de lichidator judiciar al debitoru-
lui S.C. ZĂTUN S.A., cu sediul în loc. 
Galaţi, str. Prutului, nr. 87, jud. Galaţi, 
CUI: RO1626399, J17/410/1991, numită 
conform Sentintei comerciale nr. 1073 
din 22 octombrie 2008, pronunţată 
de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 
363/121/2008, anunţă scoaterea la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică 
cu strigare, in conformitate cu preve-
derile Codului de Procedură Civilă şi a 
Legii nr. 85/2006 în măsura compatibi-
lităţii la data de 02.04.2010, ora 11.00, 
la sediul procesual ales din Mun. Galaţi, 
str. Lupeni, nr. 2, et. 2, birou nr. 8, jud. 
Galaţi, a urmatoarelor imobile propri-
etatea debitoarei: DENUMIRE: amena-

jari edilitare, constructii speciale, mij-
loace fixe, obiecte de inventar, activ 
biologic, amplasate la Ferma Piscicola 
Vladesti situată in com. Vladesti, jud. 
Galati, reprezentate prin: 1.Dig E4-
E5-E5A-EPR cu lungimea de 1.000 ml; 
Dig E6-E10-BDP4M1-6 cu lungimea de 
1.700 ml; Put forat; Statie de pompa-
re; Imprejmuire teren; Alei, drumuri 
in suprafata de 733 mp; Platforme 
in suprafata de 6.875,00 mp; Retea 
alimentare energie electrica; Racord 
la IT si PT; Constructie ghetarie(250 
mp); Beci, sopron, statie pompare nr. 
2; 2.Bunuri mobile aferente descrise 
in caietele de sarcini;Bunurile descri-
se mai sus sunt situate pe teren aflat 
in proprietatea Agentiei Domeniilor 
Statului conform contractului de con-
cesiune nr. 52/21.02.2002. Valoare de 
evaluare(Lei fără TVA) 3.630.539,00. 
Valoare de pornire a licitatiei (Lei fără 
TVA) 2.722.904,25. Daca nu se obtine 
pretul de incepere a licitatiei, la acelasi 
termen, bunul va fi vandut la cel mai 
mare pret oferit, cu conditia ca pretul 
oferit sa nu fie derizoriu. Vanzarea se 
va putea face chiar daca se prezinta 
o singura persoana care ofera pretul 
de la care incepe licitatia. Poate par-
ticipa la licitaţie orice persoană fizică 
sau juridică care depune până la data 
de 1.04.2010, ora 14.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea 
Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, următoarele 
documente: cerere de participare la 
licitaţie; dovada achitării caietului 
de sarcini în valoare de 1.000,00 lei 
(fără T.V.A.); dovada achitarii taxei de 
participare la licitatie in valoare de 
1% din valoarea de evaluare; dovada 
depunerii garanţiei de participare în 
contul de lichidare al debitoarei în 
valoare de 30% din valoarea de evalu-
are; rapoarte de activitate sau situaţii 
financiare pentru ultimul exerciţiu fi-
nanciar; împuternicire acordată per-
soanei care reprezintă participantul 
la licitaţie, dacă este cazul; declaraţie 
pe proprie răspundere că nu se află în 
una din situaţiile de incompatibilita-
te prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul 
de sarcini; documentele prevăzute în 
caietele de sarcini care certifică iden-
titatea şi calitatea participantului la 
licitaţie. Accesul direct la activul ofe-
rit la vânzare se face cu programare 
şi este condiţionat de semnarea unui 
Protocol de vizitare a activului care 
cuprinde clause de confidenţialitate. 
Pentru programare ofertanţii trebuie 
să-şi anunţe prin fax la 0232243864 
sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia 
de vizitare. Componenţa şi descrierea 
activelor SC Zatun SA Galaţi scoase 
la vânzare sunt cuprinse în caietul 
de sarcini, care se poate procura de 
la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. 
Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, 
orele 08.00–16.00, până pe data de 
1.04.2010. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefoanele: 0236477479, 
0232243864, 0744794446, 0755132471. 
(2/10/ext./108m/NC-237258)
• Management Reorganizare Lichidare 
Iasi S.P.R.L., cu sediul in Iasi, Aleea 
Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, în calitate 
de lichidator judiciar al debitoru-
lui S.C. ZĂTUN S.A., cu sediul în loc. 
Galaţi, str. Prutului, nr. 87, jud. Galaţi, 
CUI: RO1626399, J17/410/1991, numită 
conform Sentintei comerciale nr. 1073 
din 22 octombrie 2008, pronunţată 
de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 
363/121/2008, anunţă scoaterea la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică cu 
strigare, in conformitate cu prevederi-
le Codului de Procedură Civilă şi a Legii 
nr. 85/2006 în măsura compatibilităţii 
la data de 02.04.2010, ora 10.00, la 
sediul procesual ales din Mun. Galaţi, 
str. Lupeni, nr. 2, et. 2, birou nr. 8, jud. 
Galaţi, a urmatoarelor imobile propri-
etatea debitoarei: DENUMIREFerma 
Piscicola Vladesti situată in com. 
Vladesti, jud. Galati, reprezentata 
prin: - Bunuri imobile: Grup social din 
panouri din lemn( 322 mp); Patul po-
rumb: 20 bucati, capacitatea 50 tone; 
Sopron remiza ( 120 mp);Moara cu cio-
canele (300 mp) şi bunuri mobile afe-
rente descrise in caietele de sarcini.- 
Bunurile descrise mai sus sunt situate 
pe teren aflat in proprietatea SC Petrol 
Plus 2 SRL si Agentiei Domeniilor 
Statului conform contractului de con-
cesiune nr. 52/21.02.2002. Valoare de 
evaluare(Ron fără TVA) 341.811,00. 
Valoare de pornire a licitatiei diminu-
ata cu 25% (Ron fără TVA) 256.358,25. 
Daca nu se obtine pretul de incepere 
a licitatiei, la acelasi termen, bunul va 
fi vandut la cel mai mare pret oferit, cu 
conditia ca pretul oferit sa nu fie deri-
zoriu. Vanzarea se va putea face chiar 
daca se prezinta o singura persoana 
care ofera pretul de la care incepe li-
citatia. Poate participa la licitaţie orice 
persoană fizică sau juridică care de-
pune până la data de 01.04.2010, ora 
14.00, la sediul lichidatorului judiciar 
din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, 
jud. Iaşi, următoarele documente: ce-
rere de participare la licitaţie; dovada 
achitării caietului de sarcini în valoare 
de 1.000,00 lei (fără T.V.A.); dovada 
achitarii taxei de participare la licita-
tie in valoare de 1% din valoarea de 
evaluare; dovada depunerii garanţiei 
de participare în contul de lichidare 
al debitoarei în valoare de 30% din 
valoarea de evaluare; rapoarte de ac-
tivitate sau situaţii financiare pentru 
ultimul exerciţiu financiar; împuterni-
cire acordată persoanei care reprezin-
tă participantul la licitaţie, dacă este 
cazul; declaraţie pe proprie răspunde-
re că nu se află în una din situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute în anexa 
nr. 1 la Caietul de sarcini; documen-
tele prevăzute în caietele de sarcini 
care certifică identitatea şi calitatea 
participantului la licitaţie. Accesul di-
rect la activul oferit la vânzare se face 
cu programare şi este condiţionat de 
semnarea unui Protocol de vizitare a 
activului care cuprinde clause de con-
fidenţialitate. Pentru programare ofer-
tanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 
0232243864 sau e-mail iasi@insolven-
ta.ro intenţia de vizitare. Componenţa 
şi descrierea activelor SC Zatun SA 
Galaţi scoase la vânzare sunt cuprinse 
în caietul de sarcini, care se poate pro-
cura de la sediul lichidatorului judiciar 
din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, 
jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vi-
neri, orele 08.00–16.00, până pe data 
de 1.04.2010. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefoanele: 0236477479, 
0232243864, 0744794446, 0755132471. 
(2/10/ext./108m/NC-237262)
• Management Reorganizare Lichidare 
Iasi S.P.R.L., cu sediul in Iasi, Aleea 
Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului S.C. 
ZĂTUN S.A. Galaţi, cu sediul în loc. 
Galaţi, str. Prutului, nr. 87, jud. Galaţi, 
CUI: RO1626399, J17/410/1991, numita 
conform Sentintei comerciale nr. 1073 
din 22 octombrie 2008, pronunţată 
de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 
363/121/2008, anunţă scoaterea la 
vânzare prin licitaţie publică cu stri-
gare, in conformitate cu prevederile 
Codului de Procedură Civilă şi a Legii 
nr. 85/2006 în măsura compatibilită-
ţii la data de 02.04.2010, ora 09.30, la 
sediul procesual ales din Mun. Galaţi, 
str. Lupeni nr. 2, et. 2, birou nr. 8, jud. 

Galaţi, a urmatoarelor imobile propri-
etatea debitoarei: DENUMIRE: Sopron 
Ingrasaminte Chimice cu suprafata 
construita de 155 mp amplasata in 
Zona Libera Galati. Valoare de evalua-
re (Lei fără TVA) 21.200,00. Valoare de 
pornire a licitatiei diminuata cu 25% 
(Lei fără TVA) 15.900,00. Daca nu se 
obtine pretul de incepere a licitatiei, 
la acelasi termen, bunul va fi vandut 
la cel mai mare pret oferit, cu condi-
tia ca pretul oferit sa nu fie derizoriu. 
Vanzarea se va putea face chiar daca 
se prezinta o singura persoana care 
ofera pretul de la care incepe licitatia. 
Poate participa la licitaţie orice per-
soană fizică sau juridică care depune 
până la data de 1.04.2010, ora 14.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, ur-
mătoarele documente: cerere de par-
ticipare la licitaţie; dovada achitării ca-
ietului de sarcini în valoare de 500,00 
lei (fără T.V.A.); dovada achitarii taxei 
de participare la licitatie in valoare de 
1% din valoarea de evaluare; dovada 
depunerii garanţiei de participare în 
contul de lichidare al debitoarei în 
valoare de 30% din valoarea de evalu-
are; rapoarte de activitate sau situaţii 
financiare pentru ultimul exerciţiu fi-
nanciar; împuternicire acordată per-
soanei care reprezintă participantul 
la licitaţie, dacă este cazul; declaraţie 
pe proprie răspundere că nu se află în 
una din situaţiile de incompatibilita-
te prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul 
de sarcini; documentele prevăzute în 
caietele de sarcini care certifică iden-
titatea şi calitatea participantului la 
licitaţie. Accesul direct la activul ofe-
rit la vânzare se face cu programare 
şi este condiţionat de semnarea unui 
Protocol de vizitare a activului care 
cuprinde clause de confidenţialitate. 
Pentru programare ofertanţii trebuie 
să-şi anunţe prin fax la 0232243864 
sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia 
de vizitare. Componenţa şi descrierea 
activelor SC Zatun SA Galaţi scoase 
la vânzare sunt cuprinse în caietul 
de sarcini, care se poate procura de 
la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. 
Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, 
orele 08.00–16.00, până pe data de 
1.04.2010. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefoanele: 0236477479, 
0232243864, 0744794446, 0755132471. 
(2/10/ext./108m/NC-237265)
• Management Reorganizare Lichidare 
Iasi S.P.R.L., cu sediul in Iasi, Aleea 
Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, în calitate 
de lichidator judiciar al debitoru-
lui S.C. ZĂTUN S.A., cu sediul în loc. 
Galaţi, str. Prutului, nr. 87, jud. Galaţi, 
CUI: RO1626399, J17/410/1991, numi-
tă conform Sentintei comerciale nr. 
1073 din 22 octombrie 2008, pronun-
ţată de Tribunalul Galaţi, în dosarul 
nr. 363/121/2008, anunţă scoaterea 
la vânzare in bloc prin licitaţie pu-
blică cu strigare, in conformitate cu 
prevederile Codului de Procedură 
Civilă şi a Legii nr. 85/2006 în măsura 
compatibilităţii la data de 02.04.2010, 
ora 09.00, la sediul procesual ales din 
Mun. Galaţi, str. Lupeni, nr. 2, et. 2, 
birou nr. 8, jud. Galaţi, a urmatoare-
lor imobile proprietatea debitoarei: 
DENUMIREComplexul Agrozootehnic 
Bădălan situat in Galati, str. Calea 
Prutului, nr. 87, reprezentat prin: 
I.Constructii si edificii: Grup social ad-
ministrativ 389 mp; Pod bascula; Filtru 
sanitar 198 mp; Depozit medical si 
punct veterinar 170 mp; Remiza ateli-
er cai 299 mp; Fanar cu stalpi din be-
ton 735 mp; Fanar 498 mp - 2 bucati; 
Siloz 1.500 mp; Atelier mecanic 231 m; 
Depozit de carburanti 33 mp; Centrala 
termica 248 mp; Statie de epurare 
31 mp, Micro FNC 49 mp; Magazie 
materiale si seminte 210 mp; Baraca 
dormitor 312 mp; Saivan oi 1.125 mp; 
Saivan oi 1.200 mp; Saivan oi 1.156 mp; 
Fabrica de lapte 24 mp, Patul porumb 
- 10 bucati; Magazie cereale (â648 mp; 
Bucatarie furajera 366 mp; Dormitor 
100 locuri si garsoniere 570 mp, Grajd 
vaci lapte 734 mp; Grajd porci grasi 
nr. 1 si 2 - cu suprafata de 658 mp si 
626 mp; Grajd scroafe gestate 617 mp; 
Grajd maternitate si crestere 607 mp; 
Grajd vaci lapte 699 mp; Grajd tineret 
taurin 706 mp; Patul porumb - 2 bu-
cati; Tabara de vara si utilitati Ferma 
taurine, Tabara de vara grajd porci 
cu rampa expeditie animale(2 buc); 
Atelier electric 72,00 mp; Pod bas-
cula 30T; Bazin din blocuri de piatra 
taiata pt. depozitare apa. II.Drumuri 
si platforme aferente. III.Imprejmuire 
amplasament. IV.Reţele de alimentare 
energie electrica si apa canal. V.Bunuri 
mobile aferente descrise in caietele 
de sarciniBunurile descrise mai sus 
sunt situate pe teren aflat in proprie-
tatea SC Petrol Plus 2 SRL si Agentiei 
Domeniilor Statului conform contrac-
tului de concesiune nr. 52/21.02.2002. 
Valoare de evaluare(Lei fără TVA) 
5.339.553,00. Valoare de pornire a 
licitatiei diminuata cu 25% (Lei fără 
TVA) 4.004.664,75. Daca nu se obtine 
pretul de incepere a licitatiei, la acelasi 
termen, bunul va fi vandut la cel mai 
mare pret oferit, cu conditia ca pretul 
oferit sa nu fie derizoriu. Vanzarea se 
va putea face chiar daca se prezinta 
o singura persoana care ofera pretul 
de la care incepe licitatia. Poate par-
ticipa la licitaţie orice persoană fizică 
sau juridică care depune până la data 
de 1.04.2010, ora 14.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea 
Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, următoarele 
documente: cerere de participare la 
licitaţie; dovada achitării caietului 
de sarcini în valoare de 1.000,00 lei 
(fără T.V.A.); dovada achitarii taxei de 
participare la licitatie in valoare de 
1% din valoarea de evaluare; dovada 
depunerii garanţiei de participare în 
contul de lichidare al debitoarei în 
valoare de 30% din valoarea de evalu-
are; rapoarte de activitate sau situaţii 
financiare pentru ultimul exerciţiu fi-
nanciar; împuternicire acordată per-
soanei care reprezintă participantul 
la licitaţie, dacă este cazul; declaraţie 
pe proprie răspundere că nu se află în 
una din situaţiile de incompatibilita-
te prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul 
de sarcini; documentele prevăzute în 
caietele de sarcini care certifică iden-
titatea şi calitatea participantului la 
licitaţie. Accesul direct la activul ofe-
rit la vânzare se face cu programare 
şi este condiţionat de semnarea unui 
Protocol de vizitare a activului care 
cuprinde clause de confidenţialitate. 
Pentru programare ofertanţii trebuie 
să-şi anunţe prin fax la 0232-243.864 
sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia 
de vizitare. Componenţa şi descrierea 
activelor SC Zatun SA Galaţi scoase 
la vânzare sunt cuprinse în caietul 
de sarcini, care se poate procura de 
la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. 
Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, 
orele 08.00–16.00, până pe data de 
1.04.2010. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefoanele: 0236477479, 
0232243864, 0744794446, 0755132471. 
(2/10/ext./108m/NC-237270)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

Mica
Publicitate

Mica Publicitate

Mica Publicitate

Prestãri
Servicii

Cumpãrãri
Diverse

Diverse

Vânzãri
Diverse

Meditaþii

Pierderi

Cereri de
Serviciu

Adunãri
Generale

Vânzãri
Electronice

Citaţii

Propuneri de
Afaceri

Vânzări
Utilaje agricole

Cursuri

• REPARAŢII  FRIGIDERE, 
CONGELATOARE, MAŞINI 

SPĂLAT AUTOMATE, 
DOMICILIUL CLIENTULUI, 
GARANŢIE. 0236496406, 

0722421075, 0741984870. 
(003884)

• Filmări, fotografii, decora-
ţiuni nunţi: www.konvio.
ro. Tel. 0741438122. (01/10/
bc/26/NC-188295)

Diverse
Prezicătoare

 • Clarvăzătoarea Roxana dezleagă 
farmece, blesteme, cununii, împacă 
cupluri despărţite, scoate argintul, le-
cuieşte impotenţa, băutura, oferă ta-
lismane de dragoste, reuşită în afaceri, 
ghiceşte, rezolvă orice problemă. 

0236314121, 0740771190. (005025/
NC-236409)

• Management Reorganizare Lichidare 
Iasi S.P.R.L., cu sediul in Iasi, Aleea 
Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, în calitate 
de lichidator judiciar al debitoru-
lui S.C. ZĂTUN S.A., cu sediul în loc. 
Galaţi, str. Prutului, nr. 87, jud. Galaţi, 
CUI: RO1626399, J17/410/1991, numită 
conform Sentintei comerciale nr. 1073 
din 22 octombrie 2008, pronunţată 
de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 
363/121/2008, anunţă scoaterea la 
vânzare, individual, prin licitaţie publi-
că cu strigare, in conformitate cu pre-
vederile Codului de Procedură Civilă 
şi a Legii nr. 85/2006 în măsura com-
patibilităţii la data de 02.04.2010, ora 
10.30, la sediul procesual ales din Mun. 
Galaţi, str. Lupeni, nr. 2, et. 2, birou nr. 
8, jud. Galaţi, a urmatoarelor active 
proprietatea debitoarei: DENUMIRE: 
1.COMBINA CLASS - functionala, valoa-
re de evaluare(Lei fără TVA) 259.794,00, 
valoare de pornire a licitatiei(Lei 
fără TVA) 259.794,00; 2.JEEP GRAND 
CHEROKEE LIMITED – functional, 
18.270,00, 18.270,00; 3.Bunuri mo-
bile situate in incinta Abatorului din 
Ferma Agrozootehnica Bădălan situa-
ta in Galati, str. Calea Prutului, nr. 87, 
7.838,00, 7.838,00; 4.Piese de schimb 
situate in incinta Magaziei de piese 
din Ferma Agrozootehnica Bădălan 
situata in Galati, str. Calea Prutului, 
nr. 87, 8.236,00, 8.236,00; 5.Materiale 
recuperabile din incinta Fermei 
Agrozootehnice Badalan si Fermei 
Piscicole Vladesti - aprox. 4.500 Kg, 
2.025,00, 2.025,00; 6.Stoc de peşte viu 
specia crap - 6.633 kg şi fitofag(novac 
şi sanger) – 30.000 kg, 216.330,00, 
216.330,00. Daca nu se obtine pre-
tul de incepere a licitatiei, la acelasi 
termen, bunul va fi vandut la cel mai 
mare pret oferit, cu conditia ca pretul 
oferit sa nu fie derizoriu. Vanzarea se 
va putea face chiar daca se prezinta 
o singura persoana care ofera pretul 
de la care incepe licitatia. Poate par-
ticipa la licitaţie orice persoană fizică 
sau juridică care depune până la data 
de 1.04.2010, ora 14.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea 
Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, următoarele 
documente: cerere de participare 
la licitaţie; dovada achitării caietu-
lui de sarcini în valoare de 100,00 lei 
(fără T.V.A.); dovada achitarii taxei de 
participare la licitatie in valoare de 
1% din valoarea de evaluare; dovada 
depunerii garanţiei de participare în 
contul de lichidare al debitoarei în 
valoare de 30% din valoarea de evalu-
are; rapoarte de activitate sau situaţii 
financiare pentru ultimul exerciţiu fi-
nanciar; împuternicire acordată per-
soanei care reprezintă participantul 
la licitaţie, dacă este cazul; declaraţie 
pe proprie răspundere că nu se află în 
una din situaţiile de incompatibilita-
te prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul 
de sarcini; documentele prevăzute în 
caietele de sarcini care certifică iden-
titatea şi calitatea participantului la 
licitaţie. Accesul direct la activul ofe-
rit la vânzare se face cu programare 
şi este condiţionat de semnarea unui 
Protocol de vizitare a activului care 
cuprinde clause de confidenţialitate. 
Pentru programare ofertanţii trebuie 
să-şi anunţe prin fax la 0232243864 
sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia 
de vizitare. Componenţa şi descrierea 
activelor SC Zatun SA Galaţi scoase 
la vânzare sunt cuprinse în caietul 
de sarcini, care se poate procura de 
la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. 
Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, 
orele 08.00–16.00, până pe data de 
1.04.2010. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefoanele: 0236477479, 
0232243864, 0744794446, 0755132471. 
(2/10/ext./108m/NC-237273)

Licitaþii

• 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)
• Vând orgă pentru studiu+ staţie 
şi acordeon Walther 96 (Germania), 
nefolosit. 0753814155. (005217/
NC-237031)

• Neosoft vinde din stoc calcu-
latoare, imprimante, tehnică 
de calcul, încărcări cartuşe şi 
service IT. Telefon 0336808906. 
(02/10/cs/07/NC-228879)

• Vând garaj Micro 17. Tel.0741914159. 
(008241/NC-234253)
• Vând strung SN 80, choslovac, mo-
tor rezervă + f. multe accesorii, 3800 
lei negociabil, în stare excelentă. 
0754783779. (02/10/cs/14/NC-234739)
• Vând en-gross butelii aragaz, obiş-
nuite, Petrom. 0753136267. (0090741/
NC-234980)

• "Expoziţie cu vânzare pomi", pepi-
niera Lieşti. 0236821796, 0745327444. 
(008601/NC-235595)
• Vând garaj Ţiglina I, zona PS11. 
0744903170. (004920/NC-236013)
• Modul tip container pretabil biro-
uri, 5x2,5m, AC, termopan, parchet. 
0744627786. (004949/NC-236144)
• Vând urgent garaj tip BPI (5,5x 3,15) 
fără amplasament, 7500 lei, nego-
ciabil. Tel. 0722531081 (008782/
NC-236151)
• Vând transformator 63 kw; moa-
ră de porumb, nouă, 400 kg/oră. 
0722321064. (004959/NC-236174)
• Vând malaxor panificaţie 90 l +cer-
nător făină. Tel. 0721253641. (004973/
NC-236202)
• Maşină confecţionat tablă tip ţi-
glă, nouă. 0722208920. (008830/
NC-236258)
• Vând garaj Micro 19. 0747680704. 
(008897/NC-236500)
• 2 locuri veci la Cimitirul Sfântul 
Lazăr, lângă biserică. Tel. 0236417090. 
(005073/NC-236531)
• Vând pui Rottweiller. Tel. 0740238306. 
(008927/NC-236593)
• Vând cărucior copii import Germania, 
seminou, 550 lei neg. Tel. 0722827450. 
(008936/NC-236630)
• Vând cinci uşi lemn interior, cadă fi-
bră 180/90. Tel. 0744517075. (008960/
NC-236724)
• Vând porc 100 kg. 0236824132. 
(008934/NC-236755)
• Vând grâu en-gross. Telefon 
0755419025, 0236331523. (008989/
NC-236770)
• Vând coceni şi fân. Telefon: 
0236342962. (005146/NC-236778)
• Vând garaj Micro 20, lângă brutăria 
Hanţă, cu beci, lumină, apă, canaliza-
re, pod mansardat, izolat, paviment 
marmură cu mozaic, suprafaţa 31 
mp. Telefon 0757058796. (009000/
NC-236854)
• Vând garaj, zona Micro 17. Tel. 
0745256937. (005156/NC-236864)
• Tecuci- vând sau schimb loc de veci 
cu Galaţi, cimitirul Eternitatea sau 
Sf. Lazăr. Tel. 0741545950. (009021/
NC-236872)
• Vând circular debitare PAL cu incizor. 
0749531916. (009023/NC-236889)
• Vând mobilier magazin mixt. Tel. 
0723050886. (009053/NC-236976)
• Vând garaj Siderurgiştilor Vest, bloc 
7G. 0770523496. (005213/NC-237013)
• Saltele tip Relaxa SH 1x2 m, 99 lei. 
0742076250. (005238/NC-237112)
• Vând purcei rasa Pic, 15-30 kg. Tel. 
0758360575. (009103/NC-237119)
• SC Agridor, cu sediul în Brăila, vinde 
700 tone porumb siloz (tocat), preţ 
neg. 0,18-0,20 lei. Tel. 0744704893, 
0239690345. (2/10/ext./105m/
NC-237137)
• Vând tub oxigen, Dacia pentru Remat 
(este pe firmă). 0768166997. (009135/
NC-237200)
• Vând barcă şi peridoc. Tel. 
0740068460. (009142/NC-237209)
• Vând mobilă sufragerie, perfectă 
stare, preţ negociabil. Tel. 0749105647. 
(009150/NC-237229)
• Vând maşină de lipit Kaban (0,2 mm)+ 
maşină Kertat Ylmaz+compresor de 
100L. Stare ireproşabilă. Preţ 3000 
euro, negociabil. Tel. 0755110260. 
(009145/NC-237232)
• Vând firmă din 2007, în activitate, cu 
rulaj, fără CIP şi fără datorii. Preţ 2500 
euro, negociabil. Tel. 0755110270. 
(009145/NC-237234)
• Vând canapea+ fotolii, calitate 
pe schelet metalic, preţ neg. Tel. 
0748316961. (009144/NC-237236)
• Vând 130 oi cu miei. Tel. 0745309198. 
(009158/NC-237249)
• Vând loc de veci Sfântul Lazăr, 
cu lucrare. 0747068172. (005274/
NC-237250)
• VAND GARAJ IN TIGLINA 1 CU ENERGIE 
E L E C T R I C A , A C T E , I N TA B U L A R E 
FACUTA.PRET 200MIL. TEL. 
0742483345. (SMS/NC-237326)
• Vând garaj Ţiglina I şi ca-
vou Eternitatea. 0743696207, 
0765492122. (009042/NC-229578)
• Pui de o zi en-gross şi en-detail, 
preţ avantajos. Tel. 0751421668. 
(0091074/NC-237110)

• Vând pui de găină. Tel. 0743957415. 
(009078/NC-237060)

• Consignaţie obiecte artă, Brăilei 142. 
Tel. 315033, 0740562770. (01/10/bc/22/
NC-97183)
• Cumpăr fier vechi de la domiciliu. 
0740397381, 0236344022. (004498/
NC-234669)
• Cumpăr aur orice stare, orice can-
titate. 0722747579. (2/10/ext./77m/
NC-236124)
• Am nevoie de o basculă pământ ne-
gru curat. Tel. 0766689965. (005262/
NC-237198)

• Societate cumpără deşeuri refolo-
sibile (fier vechi, neferoase, hârtie, 
plastic) de la domiciliu. 0236310809, 
0744515479. (0091151/NC-237288)
• Cumpăr porumb, grâu, floare, 
plata pe loc. 0752168837. (004706/
NC-235324)

• Preiau firmă cu datorii mari. 
0749725069. (004999/NC-236312)
• În atenţia agenţilor economici! 
Izvorul de Cristal comercializea-
ză: apă plată 5l -1.6; sifon 2l -0.6; apă 
plată 19l -8.5. 0740022929. (005102/
NC-236610)
• Cedez magazin mixt/ caut asociat, 
vad format. Tel. 0723050886. (009053/
NC-236975)
• Cedez firmă pază. Condiţii avan-
tajoase. Tel. 0755387421. (0091078/
NC-237113)
• Credite nevoi personale şi carduri 
de credit, mai simplu, mai rapid. 
0755804083. (005305/NC-237295)

• Comitetul constitutiv al Organizaţiei 
de desecare şi drenaj C.E.-40 Galaţi, 
convoacă Adunarea Generală 
Constitutivă luni, 15.03.2010, ora 9.00, 
la sediul social din Galaţi, str. Saturn 
nr. 1bis, Complex comercial Ţiglina I, 
cu următoarea ordine de zi: adoptarea 
actului constitutiv, adoptarea statutu-
lui, alegerea membrilor Consiliului de 
administraţie şi comisiei de cenzori 
şi a comisiei de conciliere, alte regle-
mentări. (0091085/NC-237286)

• Numitul Moscu Adrian Cătălin cu 
ultimul domiciliu în com. Băleni, jud. 
Galaţi, este citat în data de 12.03.2010, 
ora 11,00, la Biroul Notarial Public 
Artemezia Lăcătuş, Broşteni, cu sediul 
în oraşul Broşteni, str. G. T. Kirileanu, 
bl. VI, ap. 1, jud. Suceava, în vederea 
dezbaterii moştenirii defunctei Moscu 
Ioana. (005263/NC-237193)

• Meditez individual la orgă electroni-
că. 0746254831. (003922/NC-232997)
• Meditez limba franceză orice ni-
vel şi engleză pentru bacalaureat. 
0746382792. (004757/NC-235523)
• Meditez avantajos la domiciliul 
elevului engleză sau română I-XII. 
0749397116. (004756/NC-235524)
• Meditez avantajos matematică, gim-
naziu- liceu. 0236437129, 0740576647. 
(004928/NC-236039)
• Caut îndrumător efectuare teme 
copil clasa a VII-a. Tel. 0744650436. 
(005228/NC-237093)

• Închiriez local recent renovat pen-
tru pomeni- 150 lei, ocazii pe timp 
de noapte- 300 lei. 0749253390. 
(0090948/NC-236259)
• Solicitare sprijin financiar cu fac-
tură pentru copil cu handicap grav. 
0747155924. (005027/NC-236331)

• Vând SUP 29, remorcă 5 t, MIC. Tel. 
0762401059. (008375/NC-234955)
• Vând presă balotat paioase, româ-
nească. Tel. 0758309345. (009111/
NC-237116)

• ÎN LUNA MARTIE CLUB ALICE OFERĂ 
REDUCERI LA CURSURI: operator 
PC, limbi străine, masaj reflexogen, 
coafor, cosmetică, unghii tehnice, 
machiaj profesional, manichiură. Tel. 
0236437177, 0741393712. (0090789/
NC-235342)
• Curs limba germană. Tel. 0741393712, 
0236437177. (0090983/NC-236273)
• 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/
td10/NC-233662)

• Îngrijesc copil, menaj, experienţă, 
seriozitate. Tel. 0758541358. (004946/
NC-236137)
• Specialist construcţii, 17 ani vechime, 
15 ani coordonare, calificat construc-
ţii căi ferate, drumuri şi poduri, fierar, 
dulgher, cunoscător la perfecţie al 
planurilor, permis cat.B, 3,5 ani, caut 
de muncă. Ofer şi rog seriozitate. 
0730786961. (004971/NC-236198)
• Inginer, permis, solicit anagajare 
orice domeniu. 0754553807. (008807/
NC-236210)
• Doresc să îngrijesc un copil 3-7 ani. 
0745330488. (008968/NC-236729)
• Şofer B,C,E,D, atestate, card, ex-
perienţă TIR. Telefon 0746643714. 
(008988/NC-236771)
• Şofer B, 15 ani conducere, solicit an-
gajare, preiau Logan în regim taxi. Tel. 
0730304353, 0752631240. (009035/
NC-236981)

• Rezolv orice problemă. Seriozitate 
maximă. Magie neagră. 0236475525. 
(009016/NC-236839)

• Pierdut câine de vânătoare Brac 
German, cu păr scurt, în zona Port, 
sub tratament. Ofer recompensă. 
0741172596. (005300/NC-235253)
• Pierdut act concesiune nr. 1327/1982, 
pe numele Lupea Anton şi Ionica, 
Cimitir Şefan cel Mare, P15, R1, L48. Se 
declară nul. (0091081/NC-237184)
• Pierdut acte construire originale 
SC Office Concept. Se declată nule. 
(0091147/NC-237186)
• Pierdut certificat de înmatriculare pe 
numele Simescu, în zona Potcoava, 
ofer recompensă. 0721332260. 
(009123/NC-237224)
• Pierdut autorizaţie emisă în baza 
Legii 300/2004, nr. 17/12.05.2006, de 
către Primăria Cudalbi. Se declară 
nulă. (0091083/NC-237246)
• Pierdut carnet student pe numele 
Sîrghe Nicu Adrian. Se declară nul. 
(0091086/NC-237308)
• Pierdut verighetă str. Nufărului, 
S-uri. Ofer recompensă. 0744287394. 
(005291/NC-237309)
• Pierdut permis pescuit comercial se-
ria GL 0222 din 8.02.2008. Se declară 
nul. (0091153/NC-237319)

• Ofer cu drag o pisicuţă blândă 
şi frumoasă ce am salvat-o, în de-
cembrie, de la ger. Am deparazitat-
o şi castrat-o. Nu o pot păstra, eu 
având încă 2 pisici. Aştept un apel 
salvator la 0741148999 de la un su-
flet iubitor de animăluţe. (008873/
NC-236756)

• Cu ocazia zilei de 8 Martie organi-
zăm mese festive pe nava restaurant 
Malnaş şi nava Kaptan, cu plimba-
re pe Dunăre şi un meniu deosebit. 
Înscrierile se fac pe Malnaş sau la tel. 
0743678638, 0722767672, www.resta-
urantmalnas.ro, www.croazierekap-
tan.ro. (0091104/NC-236620)
• Cedez loc pentru nuntă, restaurant 
Laura, 25.09.2010. Rel. 0743306808. 
(008937/NC-236629)
• Restaurantul INTERPLAZA din 
Complexul Capitol - Ţiglina I orga-
nizează aniversarea zilei de 8 mar-
tie în condiţii excelente, muzică de 
calitate, meniuri de clasă, preţuri 
competitive. Relaţii şi rezervări la 
tel. 0372.790.770 / 0236.319.300. 
(01/10/cs/55/NC-236665)

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

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

• Filmări video, DVD, muzică nunţi (DJ), 
fotografii. 0744533119, www.nentory.
ro. (004570/NC-437)
• Decoraţiuni baloane cu heliu, huse 
scaune. 0744533119, www.nentory.ro 
(004570/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)
• Cameraman cu experienţă, absol-
vent facultate regie-film, filmez nunţi. 
0723239187. (008737/NC-85129)
• Electrician autorizat execuţii, repa-
raţii, dosare "Electrica". 0741114619. 
(005224/NC-90050)
• Electrician autorizat - execuţii, re-
paraţii, proiecte "Electrica", automa-
tizări porţi, interfoane. 0726534069. 
(005224/NC-90102)
• 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. (009039/NC-158992)
• Reparaţii maşini spălat, frigidere, 
domiciliu, garanţie. 0769123315, 
0770508663, 0336809021. (003884/
NC-161483)
• Electrician autorizat execut, re-
par, modific instalaţii. 0746045199. 
(005198/NC-199025)
• Particular execut instalaţii sanitare, 
centrale termice, cazane lemn, sub-
soluri bloc. 0748691969, 0746230937. 
(004935/NC-199188)
• ###Echipă executăm:### zidării, 
tencuieli, glet, var, termoizolaţii, ten-
cuieli decorative, tavane-pereţi rigips, 
gresie-faianţă, confecţii metalice de 
orice tip, tâmplărie aluminiu şi PVC, 
mobilă pal- modele deosebite, apar-
tamente la cheie.Referinţe, garanţie.
Posibilitate rate fixe, fără dobân-
dă. 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, ra-
pid, garanţie, la domiciliu. 0766327431, 
0746983030, 0236320318. (0091108/
NC-207719)
• ###Reparaţii aer condiţionat###, 
montaj, vânzare 24 ore. 0744105096, 
0766105096. (0091108/NC-207720)
• Reparaţii frigidere, congelatoare, 
maşini spălat automate, domiciliu, 
garanţie. 0741523857, 0236334137. 
(008098/NC-209727)
• Demolări, decupaje ziduri, găuri 
hote, electrice, scule profesionale. 
0756780318. (008377/NC-214145)
• Transport marfă 2 t . 0741056053. 
(008265/NC-218144)
• Parchetar autorizat montez, raşche-
tez, maşini profesionale, garanţie. 
0752973208. (008831/NC-229417)
• Montăm, raşchetăm, recondiţionăm 
parchet clasic, maşini profesionale cu 
aspiraţie Italia. 0744694623. (003890/
NC-232732)
• Muzică nunţi formaţie +DJ. 
0746254831. (003922/NC-232829)
• 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 lucrări de amenajări int. 
-ext., tâmplărie PVC, Al, totul la ter-
men, echipă. 0755385459. (004238/
NC-233913)
• Parchetar recondiţionez, mon-
tez profesional parchet lemn. Tel. 
0745636418. (0090729/NC-234283)
• Filmări video - DVD, fotografii, muzică 
DJ. 0744657441. (008317/NC-234665)
• Curse Otopeni Ford C-Max, 220 lei. 
0740883264. (008446/NC-235080)
• Executăm construcţii amenajări in-
terioare, termopane PVC şi aluminiu, 
instalaţii sanitare, termice, electrice, 
renovări şi igienizări. Tel. 0757054880. 
(0090951/NC-235709)
• Curse intern (Otopeni), non stop, 
Mercedes. 0753141237. (008736/
NC-236000)
• Profesionişti executăm mobilier la 
comandă. Gratuit: măsurători, trans-
port, montaj. 0741254225. (004877/
NC-236048)

• Construim case pe structură lemn, 
mansarde, garaje, garduri, foişoa-
re, terase. 0744395480. (009010/
NC-236821)
• Curse aeroport, preţ 250 lei. 
0758517464. (005170/NC-236856)
• Executăm amenajări interioare. 
Oferim profesionalism şi seriozitate. 
Tel. 0743484826. (008997/NC-236860)
• Executăm termoizolaţii, tencuieli, 
zugrăveli, rigipsări, faianţări, calitate, 
seriozitate. 0756228276, 0758517464. 
(009017/NC-236868)
• Montăm, reparăm şi înlocuim instala-
ţii sanitare. 0722718664, 0741406164. 
(009022/NC-236875)
• ##Balast##, nisip, zgură. Tel. 
0758944020. (009044/NC-236959)
• SC execută termoizolaţii exterioa-
re şi confecţii metalice diverse. Tel. 
0767578162, 0746569547. (005202/
NC-236960)
• SC execută construcţii case, la 
roşu sau la cheie. Tel. 0767578162, 
0746569547. (005202/NC-236966)
• Executăm amenajări interioare, zidă-
rie, fier- beton, cofraje. 0765030582, 
0763685186. (005204/NC-236979)
• Amenajări interioare, zidării, ten-
cuieli, case, instalaţii. 0742620758. 
(009063/NC-237023)
• Ţin evidenţe contabile, declaraţii, 
certificări bilanţuri. Tel. 0741788847. 
(005215/NC-237027)
• Execut zugrăveli, rigips, parchet, 
urgent. 0751920486. (009072/
NC-237034)
• Hidroizolaţii calitate, garanţie, pla-
cări polistiren. 0741742826. (005233/
NC-237090)
• Tapiţer repar, schimb feţe, canape-
le, fotolii, recamiere. 0742840764. 
(009090/NC-237096)
• Montăm, şlefuim, recondiţionăm par-
chet lemn masiv, utilaje profesionale. 
0723215145, 0742703584. (0091134/
NC-237128)
• Amenajări interioare, zugrăveli, faian-
ţă, rigips, instalaţie electrică, sanitară. 
0742566663, 0761766059. (009146/
NC-237228)
• Execut puţuri forate şi denisipări. 
0747847652, 0748960103. (009161/
NC-237267)
• Executăm zugrăveli, tencuieli, faian-
ţări, instalaţii sanitare, izolaţii polister, 
placări rigips. 0754924832. (009175/
NC-237272)
• Societate execută tâmplărie PVC 
sau aluminiu pe o gamă variată 
de profile şi culori. 0758067978. 
(0090599/NC-233745)
• SC amenajează interioare de ori-
ce gen, garantând execuţia lucră-
rii. Tel. 0742193596, 0758705192. 
(004627/NC-235206)

• Construcţii civile "la cheie", 385 E/ 
mp, amenajări interioare, instalaţii, 
proiectare, design 3D. 0741582972, 
0762613775. (0090816/NC-235016)

• PFA execut instalaţii sanitare-ter-
mice, subsoluri, ieftin. 0743599816, 
0755791529. (004913/NC-235999)

• Firmă vinde şi montează pa-
vaj. Tel. 0746867061. (0090980/
NC-236279)

• Firmă execută termoizolaţii, 
preţ negociabil. Tel 0758361115, 
0743482962. (0090980/
NC-236280)

• Repar, modific execut mobilier, ta-
piţerie. 0722440870, 0770534998. 
(005043/NC-236509)

• Societate, executăm din lemn 
şi piatră naturală verande, gara-
je descoperite, terase, amenajări 
de grădină. Telefon 0747417357. 
(005195/NC-236967)

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

• Katy SRL execută hidroizolaţii. 
Calitate, seriozitate, experien-
ţă. 0236492477, 0722577327, 
0723381415. (0090990/
NC-236399)

• Reparaţii frigidere, congelatoare, la 
domiciliu, garanţie. Tel. 0742170898, 
0336410618. (008756/NC-236070)
• Curse aeroport, maşină nouă, si-
guranţă, seriozitate. 0746549126. 
(004934/NC-236099)
• RAPID ŞI AVANTAJOS! Izolaţii cu polis-
tiren, amenajări interioare, tâmplărie 
AL şi PVC. 0740019962, 0770648583. 
(004947/NC-236136)
• Executăm gresie, faianţă, parchet, 
instalaţii sanitare, zugrăveli moder-
ne, calitate. Tel. 0744143682. (004966/
NC-236182)
• Montez instalaţii sanitare, maşini 
de spălat. 0744599515. (008795/
NC-236191)
• Schimb tapiţerii mobilier. 0760335573. 
(008802/NC-236229)
• Hidroizolaţii termosudabile, termo-
izolaţii profesionale balcoane, man-
sarde, zugrăveli, sanitare, parchet, 
lambriu, gresie, faianţă. 0726835985. 
(0090985/NC-236267)
• Executăm lucrări de construcţii, ter-
moizolaţii, amenajări interioare şi ex-
terioare. Tel. 0769038201, 0769038202. 
(0090982/NC-236286)
• Meseriaş particular execut lucrări, 
tencuieli, zugrăveli, ieftin, imediat. 
0732245884. (004997/NC-236313)
• Curse Aeroport şi ţară, Volvo S60. 
0758345494. (008850/NC-236374)
• Execut instalaţii sanitare, termice, 
gresie, faianţă, spargem pereţi, ieftin. 
0747635818. (005032/NC-236387)
• Curse cu Mercedes Vito Bucureşti şi 
ţară, non-stop, transport marfă Fiat 
Ducato, în ţară. 0744259508. (005059/
NC-236477)
• ##Hidroizolaţii## calitate, materiale 
performante. Garanţie. 0741211335. 
(008884/NC-236485)
• Executăm perforări beton armat şi 
orice tip de restructurare. 0752624700, 
0746571482. (008894/NC-236497)
• Economist efectuez evidenţă conta-
bilă completă, inclusiv bilanţ contabil. 
Tel. 0762897542 (005006/NC-236512)
• Execut lucrări amenajări interi-
oare, gresie, faianţă, stuco, baira-
mix, parchet, lambriu. 0743600907, 
0746153086. (005076/NC-236518)
• Efectuez demolări, decupări, gă-
uri în pereţi. 0742758063. (008903/
NC-236532)
• Execut instalaţii sanitare, încălzire, 
scurgeri la subsoluri, case, vile etc. 
Preţuri avantajoase. 0742758063. 
(008903/NC-236534)
• Expert contabil întocmesc evidenţe 
contabile complete şi certific situa-
ţii financiare. Telefon: 0742248216. 
(005079/NC-236535)
• Sudor execut lucrări conf. metalice, 
garduri, porţi fier forjat, lucrări garan-
tate, ireproşabile, rapide. 0751507912. 
(008912/NC-236572)
• Montez parchet laminat sau din 
bambus. Tel. 0746404172. (005101/
NC-236616)
• Demolez pereţi, dau găuri de hotă, 
scot faianţă, gresie. Tel. 0746404172. 
(005101/NC-236617)
• Execut instalaţii sanitare, încălzire, 
aer condiţionat, aerisiri, ventilaţii, 
centrale termice, subsoluri şi instalaţii 
electrice. Tel. 0744122678. (008947/
NC-236642)
• Placări ceramice, rigips, chituri, zu-
grăveli, montaje full, disponibilita-
te deplasări. 0755228918. (008953/
NC-236668)
• Executăm garduri, garaje, uşi, grilaje, 
zidării, tencuieli, gleturi, rigips, zugră-
veli. 0745952003. (008963/NC-236699)
• Echipă executăm case, mansar-
de, acoperişuri (dulgherie, tinichi-
gerie, ţiglă, lambriu, lindab, rigips). 
0756324009. (005125/NC-236709)
• Soţ, soţie zugravi, lucrăm repede, 
frumos. 0753535728, 0236324742. 
(005126/NC-236715)
• P.F.A. montez plăci rigips, parchet 
lamelar, lambriu PVC şi lemn, trans-
port marfă furgon 1to. 0745670377, 
0771512022. (008976/NC-236744)
• Acoperişuri terase, copertine, foi-
şoare din lemn. 0749329156. (005137/
NC-236749)
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• Cu aceeaşi durere în suflet comemo-
răm patru ani de la trecerea în eter-
nitate a celui care a fost DRAGOMOR 
GHEORGHE (GICĂ), 57 ani. Îl vom plân-
ge în veci. Soţia, fiica, ginerele şi nepo-
ţii. Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
(005200/NC-236997)
• Astăzi, 27 februarie, un gând pios şi 
veşnică amintire la împlinirea a 40 zile 
de la drumul de neîntoarcere a celei 
care a fost 

MÂNDRESCU MARIA, sat Tămăoani. 
Dumnezeu s-o ierte. Fam. Holban. 
(005160/NC-237005)
• Pe 26 februarie s-au împlinit şapte 
ani de la plecarea în eternitate a ce-
lui care a fost soţ, tată şi bunic 

VÎRTOSU NECULAI (PUCU). Multe 
amintiri frumoase şi multă triste-
ţe ai lăsat în urmă. Nu te vom uita. 
Dumnezeu să te odihnească! Soţia, 
fiicele, ginerii, nepoţii. (009009/
NC-237007)
• Tristă este primăvara fără părinţii 
noştri dragi 

ALEXANDRU şi GHERGHINA LUNGU, 
Vlădeşti, la trei ani, respectiv, 12, de la 
deces. Dumnezeu să vă odihnească în 
pace. Cât vom trăi vă vom pomeni me-
reu. Familia. (005186/NC-237009)
• Nu se poate înţelege cât de grea este 
despărţirea decât atunci când cineva 
drag pleacă dintre noi. O cauţi şi n-o 
găseşti, o strigi şi nu te aude, o aştepţi 
şi nu mai vine. Durere şi tristeţe la îm-
plinirea a trei ani de la despărţire 

TEODORESCU IOANA. Vei rămâne 
veşnic în inimile noastre şi te vom 
iubi mereu. Soţul, copiii şi nepoţii. 
(009069/NC-237201)
• S-au scurs 28 de ani de la crunta des-
părţire de scumpul meu soţ 

BĂDĂRĂU ALEXANDRU şi şapte ani de 
la dispariţia fiului ni'ostru BĂDĂRĂU 
GEORGE. Veşnic voi uda cu lacrimi tris-
tul mormânt. (005218/NC-237202)

• Ai sperat că vei ieşi învingător în faţa 
bolii pentru a ne bucura împreună de 
copii şi nepoţi, dar nu a fost aşa. Boala 
a fost mai necruţătoare cu tine luân-
du-te de lângă noi acum trei luni 

ICHIM MITICĂ, 54 ani. Rodica, Alina, 
Cristina Ichim. (009109/NC-237212)
• Astăzi, cu frunţile plecate, comemo-
răm 40 zile de la dispariţia omului mi-
nunat care a fost profesor 

NEGOESCU AMALIA. Dumnezeu să o 
odihnească în pace. Fam. Bobaru şi 
Eni. (009126/NC-237222)
• Copiii nu ar trebui să părăsească 
această lume înaintea părinţilor. Când 
acest lucru se întâmplă rămâi fără cu-
vinte. Aşa a plecat, acum 4 ani, nepoa-
ta şi verişoara noastră Dr. CRISTINCA 
MIHAELA POPA (CANARAGIU). 
Dumnezeu să te ocrotească. Familia 
Floricică. (005278/NC-237275)
• Ai plecat acum 4 ani lăsându-mă 
pradă singurătăţii. Cum să spunem 
că nu o să mai vii niciodată? Fiică şi 
mamă minunată ce ai fost, cum să 
admitem că nu mai exişti? Lacrimile 
nu pot alina durerea despărţirii de 
unica fiică Dr. CRISTINCA MIHAELA 
POPA (CANARAGIU). Dumnezeu să te 
aibă aproape. Mama şi fiica. (005277/
NC-237278)
• Sunt clipe ce nu se uită, sunt amin-
tiri ce nu se prăfuiesc. Cinci ani de la-
crimi şi dor, de rugăciuni ridicate către 
Maica Domnului pentru sufletul tău 
cel bun, 

ROMAN ANGHEL. Dumnezeu să te 
ierte. Nu te vom uita niciodată. Soţia, 
copiii şi nepoţii. (005298/NC-237280)
• Lacrimi şi tristeţe la împlinirea a 
cinci ani de la dispariţia dragii noastre 
mame şi bunici 

PAŢILEA GINA. Nu te vom uita nici-
odată. Copiii şi nepoţelul. (009172/
NC-237282)
• Cu tristeţe în suflet anunţăm trecerea 
unui an de la despărţirea de dragul 
nostru soţ, tată şi bunic 

STOIAN NECULAI. Paşii mă duc mereu 
la mormântul trist şi rece în căutarea 
sprijinului de altădată. Soţia. (005283/
NC-237284)

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)

• Asistent medical principal: 
-###ÎMBĂLSĂMĂRI### 

la domiciliu; - cosmetizare şi igi-
enizare. Telefon: 0741062026. 
(02/10/cs/40/NC-235814)

Au încetat din viaţă în 
ziua de 26.02.2010

Lungu Ioana1. 
Amaricăi Ema2. 
Cărare Ileana3. 
Chiţescu Gheorghe4. 

• COSTEA NARCISA, 

ai fost precum adierea caldă 
de primăvara, bună şi priete-
noasă cu toţi cei din jur, însă 
suflul rece al morţii te-a înde-
părtat pe negândite de lângă 
noi. Înmărmuriţi de durere 
suntem şi vom fi alături me-
reu de copiii tăi şi de Marian, 
la greaua încercare a vieţii 
lor. Dumnezeu să te ierte şi 
să fii aleasă printre îngerii 
Lui. Un ultim rămas-bun. 

Fam. Artene. (vl/NC-236972)

Comemorãri

• Cu adâncă durere în suflet anun-
ţăm încetarea din viaţă, după o 
lungă şi grea suferinţă, a iubitului 
nostru soţ, tată, socru şi bunic 

VIERU NICULAE, la vârsta de 78 ani. 
Depus la Capela Sf. Lazăr, înmor-
mântarea sâmbătă, 27.02.2010, ora 
12.45, Cimitir Sf. Lazăr. (005231/
NC-237088)

• Colectivul Laboratorului Clinic 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
este alături de colega lor, chimist, 
Beznea Laura, la pierderea mamei. 
Sincere condoleanţe! (009138/
NC-237235)

• Colectivul SC SUPER A+K SRL 
este alături de Uşurelu Vasilica 
în greaua încercare pricinuită de 
pierderea tatălui LAZĂR NECULAI. 
Compasiune familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odih-
nească. (009154/NC-237252)

• Ai fost un suflet bun care a plecat 
şi a lăsat în urmă lacrimi şi durere 

CIONTU VASILE. Înmormântarea 
va avea loc pe data de 27.02.2010, 
la Cimitirul Sf. Lazăr, ora 11,00. Nu 
te vom uita niciodată. Soţia şi fiica. 
(009151/NC-237254)

• O inimă bună a încetat să mai 
bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, 
lăsând în urmă o nemărginită du-
rere şi un gol imens. Recunoştinţă 
veşnică scumpului nostru soţ, tată, 
socru şi bunic 

LAZĂR NICOLAE. Înmormântarea 
va avea loc în comuna Oancea, jud. 
Galaţi, duminică, 28.02.2010, ora 
13,00. (005281/NC-237283)

• Cuvintele sunt de prisos pentru 
a exprima durerea pe care o simţi 
când pierzi un prieten adevărat, 
DĂNUŢ CONSTANDACHE. Suntem 
alături de familia îndurerată. Ai fost 
şi vei rămâne unic în inimile noas-
tre. Fam. Epure şi copiii. (005289/
NC-237287)

• Colectivul SC Combavipor SA 
anunţă cu durere încetarea ful-
gerătoare din viaţă a colegului 
PĂTRUŢ GEORGE. Sincere condo-
leanţe familiei îndoliate. (0091084/
NC-237289)

• Ai pornit pe drumul 
vieţii hotărât să-l stră-
baţi cu propriile puteri 
dar Dumnezeu ţi-a dat 
aripi şi împreună cu 
CLAUDIU, pe 1 februa-
rie, te-ai înălţat la cer, 
dragul nostru nepot, 

• Regretăm trecerea la cele veşnice a 
celui care a fost 

IONIŢĂ STATE. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Familia ing. Alexe Garifal şi familia 
Ionel Păltinescu. (005012/NC-236371)
• Suntem alături de familia Ciontu, 
acum la despărţirea de cel care a fost 
CIONTU VASILE. Lacatarii blocului F1, 
scările 2 şi 3. (009128/NC-237191)
• Suntem alături de cumnata, sora 
Tanţa, copiii Marcel, Maricica la de-
cesul fulgerător al soţului NECULAI 
LUNGEANU, 62 ani. Fam. Filer Victor, 
Berechet Vasile şi fam. Ghimpu 
Gheorghe. Te vom purta cu durere 
în suflet mereu. Nu te vom uita nici-
odată. Dumnezeu să-l ierte. (005273/
NC-237226)
• Cu durere în suflet anunţăm trecerea 
în nefiinţă a celui ce-a fost soţ, tată 
şi bunic LUNGEANU NECULAI. Soţia 
Tanţa, copii Marcel şi Maricica te vor 
purta în suflet mereu. Înhumarea du-
minică, ora 12.00, sat V. Alecsandri. 
(005273/NC-237239)
• Pios omagiu şi veşnică pomenire pen-
tru dl CIONTU VASILE. Fam. Căpătan 
Ionel. (005280/NC-237285)
• Suntem alături de cumnata noastră 
Daniela Leliţu la marea durere pricinu-
ită de trecerea în nefiinţă a tatălui său 

NICOLAE VIERU. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Familiile Leliţu Ciprian şi Leliţu Sorin. 
(009189/NC-237330)

• Cu adâncă durere în suflet anun-
ţăm moartea fulgerătoare a celei 
care a fost soţie, mamă şi bunică 
PRUŞU SULTĂNICA (LILI), 64 ani. 
Te vom purta în suflet mereu. 
Soţul, copiii şi nepotul. (009065/
NC-237020)

• Cu durere în suflet, neputincioşi în 
faţa destinului, regretăm profund 
decesul celui care a fost un om ge-
neros, cu suflet bun. Recunoştinţă 
veşnică dragului nostru 

DAN CONSTANDACHE. 

Dumnezeu să te odihnească în 
pace. Fam. Panait, fiica şi nepotul. 
(009127/NC-237190)

• O inimă bună a încetat să bată, un 
suflet bun s-a ridicat la Cer. Suntem 
alături de Nuţa la pierderea soţului 
CONSTANDACHE DĂNUŢ. Regrete 
eterne. Fam. Dîm şi Cantea. 
(005272/NC-237220)

• Colectivul Depoului de 
Tramvaie Transurb SA 
anunţă, cu regret, decesul 
fostului coleg NECULAI 
LUNGEANU şi transmite 
sincere condoleanţe fami-
liei îndoliate. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. (vl/
NC-237231)

• Când se stinge o flacără o reaprinzi, 
dar când se stinge o viaţă o plângi 
mereu. Ai fost parcă ieri lângă noi, dar 
azi sunt 6 ani de când ai plecat prea 
devreme spre veşnicie, dragul nostru 
soţ, tată şi ginere 

IURI PANCRATOV, lăsând în urmă un 
gol imens, lacrimi şi durere. Familia. 
(005297/NC-237292)
• Se împlinesc 3 luni de când plângem 
trecerea la cele veşnice a celei ce a fost 
mamă şi bunică JANA PANCRATOV. 
Dumnezeu să o odihnească. Alexandra 
şi Dana. (005297/NC-237294)
• Se împlinesc 40 de zile de la decesul 
celei care a fost 

NEDELCU MILANIA, 69 ani. Om de o 
mare nobleţe sufletească, cu mult spi-
rit gospodăresc. Dumnezeu să o ierte 
şi s-o aşeze în rândul drepţilor. Familia. 
(005285/NC-237311)

• Cu tristeţe anunţăm trecerea a 
40 zile de la decesul naşei noastre 
ANGHEL GEORGETA. Regrete eter-
ne. Finii Cornel, Virginia. (009049/
NC-236996)

• Ne amintim cu pioşenie, la 40 de 
zile, cu dor, de când ai plecat dintre 
noi bunul nostru frate 

BOGHIAN GHERGHE. Dumnezeu 
să te odihneaacă. Fraţii. (005197/
NC-237000)

• Astăzi, 27 februarie, se împlinesc 
doi ani de când sufletul iubitului 
nostru 

DUMITRESCU PETRU s-a ridicat la 
cer alături de îngeri. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. Familia. 
(005196/NC-237001)

• Au trecut trei luni de când ne-ai 
părăsit fără să spui nimic. Copiii, gi-
nerele şi nepoţii îţi doresc odihnă 
veşnică. Dumnezeu să te ierte 

GEMĂNARU AURICA. (009034/
NC-237010)

• Pios omagiu la un an de la despăr-
ţirea de scumpa noastră 

NECULAU VERGINICA, om de o rară 
sensibilitate şi nobleţe sufletească. 
Zâmbetul ei luminos nu-l vom uita 
niciodată. Dumnezeu să te aibă în 
paza Lui. Fam. Panchici. (005250/
NC-237215)

• 2 martie se împlinesc doi ani de 
la tragicul accident de circulaţie 
unde şi-au pierdut viaţa familia 

HĂINEALĂ RODICA şi PETRICĂ. 
Dragii mamei nu vă voi uita nicio-
dată. Scumpa mamei în loc de măr-
ţişor îţi ud mormântul cu lacrimi. 
Cu durere în suflet zic Dumnezeu 
să vă odihnească! Mama, Stanovici 
Maria. (009149/NC-237233)

• Cu durere în suflet anunţăm îm-
plinirea a 40 de zile de la dispariţia 
fulgerătoare a iubitului nostru tată 
şi soţ 

BOSTACA IOAN. Cuvintele sunt 
în zadar pentru a descrie golul 
imens din sufletele noastre. Ne 
rugăm Bunului Dumnezeu pentru 
odihna ta veşnică. Vei trăi veşnic în 
sufletele noastre. Familia. (009166/
NC-237291)

• După opt ani, din ceruri, vă pri-
vesc senin şi doresc celor care au 
mai rămas şi care m-au cunoscut 
pace şi linişte sufletească ! AICI e 
bine! 

 VOVA SOROCEANU. (004787/
NC-237002)

• Cu lacrimi în ochi anunţ că astăzi 
se împlinesc 40 zile de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna cea mai 
bună mamă din lume 

MOGA CONSTANŢA. Multă stimă 
şi recunoştinţă voi păstra pentru 
ce-ai fost pentru noi. Dumnezeu să 
te ierte. Nu te vom uita niciodată! 
Comemorarea sâmbătă, 27 februa-
rie. Fiica, fiul Georgică. (005208/
NC-237028)

• Timpul se scurge nemilos şi greu, 
azi când se împlinesc 3 luni de 
când a plecat de lângă noi, dragul 
nostru soţ, tată, bunic 

RÎNCIOG GHEORGHE, 69 ani, lă-
sându-ne cu inimile zdrobite de 
durere şi dor. Te vom păstra mereu 
în sufletele noastre. Dumnezeu 
să te odihnească. Soţia şi copiii. 
(005265/NC-237192)

• Pios omagiu la 30 ani de la dece-
sul celui care a fost 

STAN I. IONEL (ZETT). Dumnezeu 
să-l odihnească. Irina şi Cătălina. 
(0005226/NC-237205)

• Cu durere în suflet anunţăm tre-
cerea în nefiinţă a soţului, tatălui 
şi tataie 

##MOCANU CLAUDEL## 

la împlinirea unui an de la deces. 
Cu regret îl plâng: soţia Casandra, 
copiii Gabi cu soţia şi Ginuţa cu so-
ţul. Dumnezeu să-l ierte! (009084/
NC-237207)

SECELEANU DANIEL. 

Pe 28 februarie ai fi împlinit 23 
ani dacă acel tragic accident nu 
ţi-ar fi frânt, prea timpuriu, firul 
vieţii. Prietenii tăi şi toţi cei care 
te-au cunoscut şi apreciat poa-
te se vor opri o clipă pentru a-ţi 
cinsti memoria iar noi cu lacrimi 
fierbinţi şi durere în suflet îl ru-
găm pe Dumnezeu să te aibă în 
grija Lui. Bunicii Seceleanu, ve-
rişorul Gabi şi unchiul Lucian. 
(009091/NC-237290)
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FilmelaTV

27 februarie
ProgramTV

27 februarie
TVR 1 TVR 2

HBO

PRO TV

Acasã TV

Antena 1

Glume Glume

Prima TV

ProCinema

TVR Cultural

Viaþa Horoscop

Virgil Guruianu

Vasile Ghica

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

27 - 28 februarie

Casandra

LocalTV
27 - 28 februarie

... şi pe 28 februarie

pe 27 februarie...S-a întâmplat

Express TV
canal propriu

Mega TV
canal propriu

Cernavodă  436 cm    + 27 cm
Hârşova 484 cm + 40 cm
Brăila   465 cm + 22 cm

GALAŢI  448 cm + 20 cm
Isaccea  356 cm + 14 cm
Tulcea  292 cm + 11 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 26 februarie 2010

Carnet cultural

Reţeta zilei

7.00 Pe locuri, 
 fiţi gata, gătiţi!  
8.00 Ştirile Pro Tv 
10.00 Ce se întâmplă, 
 doctore?  
10.30 Aventurile 
 lui Felicity  (r) 
12.30 Promotor 
13.00 Ştirile Pro Tv 
13.05 Gossip Girl: 
 Intrigi la New York 
14.00 Legenda căutătorului 
15.00 Surf Ninjas 
 (comedie, SUA, 1994)    
 Cu: Ernie Reyes 
17.00 Eroi adolescenţi    
 (aventuri, SUA, 2004)
 Cu: Jordan Garrett 
19.00 Ştirile Pro Tv 
	 •	Sport	•	Vremea	
20.30 Specialistul  
 (acţiune, SUA, 1994)
 Cu: Sylvester Stallone 
22.45 O lecţie de onoare  
 (acţiune, Canada, 2003)
 Cu: Dolph Lundgren 
0.45 (doc.) NASCAR 3D: 
 Trăieşte experienţa!  
 Cu: Kiefer Sutherland, 
 Tony Stewart 
1.45 Specialistul  (r)
3.45 Ce se întâmplă,
 doctore? (r) 
4.30 ProMotor (r)
5.00 Pe locuri, 
 fiţi gata, gătiţi! 

7.00 Observator
9.00 Matinal:  ‘Neatza, vecină !
10.00 Prinţul care era un hoţ 
 (aventuri, SUA, 1951)
12.00 Benny Hill 
12.30 Magazin: Felicia
13.00 Observator
13.30 Scene de căsnicie 
14.00 Divertisment: 
 Din dragoste
16.00 Observator
16.30 Săptămâna financiară
17.00 Mr. Bean 
17.30 Şoricelul familiei 
 (comedie, SUA, 1999)
 Doamna Little, domnul 
 Little şi fiul lor George 
 merg la un orfelinat 
 pentru a adopta un 
 fraţior pentru George. 
19.00 Observator
	 •	Sport
	 •	Meteo
20.30 Divertisment: 
 În puii mei !
22.00 Acasă la
 Coana Mare 
 (comedie, SUA, 2000)
0.00 Străina 
 (acţiune, SUA, 1995)
2.00 Compionul din 
 Arkansas 
 (dramă, SUA, 2001)
4.00 Talismanul iubirii  
 (dramă, Rusia, 2005)

7.00 Camera de râs
7.30 Teleshoping
8.00 (d.a.) Yin yang yo 
8.30 (d.a.) Regele Saman
9.00 Mort‑copt, la muncă! 
 Cu: Ellen Muth
10.30 Autoforum
11.00 Imobiliare blitz
11.30 Sport, dietă şi 
 o vedetă
12.00 Căminul de 5 stele
13.00 Cine ştie... câştigă! (r)
14.00 Iubirea bat‑o vina! 
 Cu: Megyn Price, 
 Patrick Warburton
14.30 Elixirul tinereţii 
 (comedie, SUA, 2000) 
 Cu: Tia Mowry 
16.30 Schimb de mame (r)
18.00 Focus 18
19.00 Focus Sport
19.30  Uite cine găteşte!
          Cu: Horia Vîrlan
20.30 Infanteria stelară 
 (acţiune, SUA, 1997)
22.30 Pe urmele lui
 DB Cooper  
 (acţiune, SUA, 1981)
0.30 Anchetă militară  
 (acţiune, SUA 2003)
1.30 Focus (r)
2.30 Elixirul tinereţii  (r)
 (comedie, SUA, 2000) 
4.30 Pe urmele lui  DB Cooper  
 (actiune, SUA, 1981) (r)
6.00 Uite cine găteşte (r)

7.00 Pro patria
7.55 Semne 
8.25 Spectacolul lumii   
9.00 (d.a.)  Clubul Disney
9.55 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
10.30 SuperFotbal. 
 Magazin UEFA 
 Champions League (r)
11.00 Bună ca viaţa! 
11.30 Hannah Montana 
13.00 Europa ne priveşte.
14.00	 Telejurnal	•	Sport	•	Meteo
15.50 Eurovision
16.00 Reconstituiri (r)
17.05 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
 18.50 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
19.40 Sport
20.00	 Telejurnal	•	Meteo
21.10 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
	 •	Schi	alpin:	
 Slalom masculin
22.15 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
		 •	Snowboard	:	
 Slalom uriaş paralel
0.05 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
		 •	Schi	alpin:	
1.35 Telejurnal (r) 
2.25 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
	 •	Patinaj	artistic.		
 Gala laureaţilor
4.55 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010

7.00 H...ora 
 prichindeilor (r) 
8.00 ABC... De ce ?  
9.00 Atenţie… copii.
10.00 Între cer şi pământ 
10.35 Liber pe contrasens 
11.30 Zon@ IT  
 Top 3 Gadget 
12.00 Piatra magică 
12.35 D’ale lu’ Mitică (r)
13.30 Atlas.
13.55 Rugbi  
 Rusia – România, 
16.00 Jocurile Olimpice de
 Iarnă 2010  2010 (r) 
17.00 Timpul chitarelor 
18.10 Gala premiilor S.A.G.: 
 Sindicatul Actorilor de Film 
 Participă: Meryl Streep, 
 Sandra Bullock 
19.50 (doc.) Învingătorii 
20.00 Jocurile Olimpice de
 Iarnă ‑ Vancouver  2010 
 Snowboard 
21.00 Telejurnal
21.35 Jocurile Olimpice de
 Iarnă ‑ Vancouver  2010 
 Schi fond 
0.05 Jocurile Olimpice de
 Iarnă ‑ Vancouver 2010
	 •	Bob		•	Masculin	x	4,	Finale
1.30 Jocurile Olimpice de
 Iarnă ‑ Vancouver  2010 
4.15 Jocurile Olimpice de
 Iarnă ‑ Vancouver  2010 
 Patinaj viteză  
5.05 Mesager 
5.45 Telejurnal  (r) 
	 •	Ştiri		•	Sport	•	Meteo		
6.10 (doc.) Învingătorii  (r) 

6.00 Destine furate  (r)
7.00 Sărmana Maria  (r)
8.00 În numele iubirii  (r)
9.00 Cameleonii  (r)
10.15 Iubiri 
 Cu: Paola Rey 
11.15 Pagini de viaţă 
12.15 Teleshopping
12.30 Pagini de viaţă 
13.30 Casanova (I)  (r)
15.30 Destine furate
16.25 Vremea de ACASĂ
16.30 Sărmana Maria 
18.30 În numele iubirii 
19.30 Cameleonii 
 Cu: Belinda 
 Alfonso Herrera
 Guillermo Garcia Cantu 
 Edith Gonzalez 
20.30 Petrecere
 pentru Gillian 
 (dramă, SUA, 1996)
 Cu: Michelle Pfeiffer 
 Peter Gallagher 
 Claire Danes
 Bruce Altman 
 Freddie Prinze Jr.
22.30 Cuibul de vipere 
 Cu: Mariana Ximenes, 
 Carolina Dieckmann, 
 Daniel de Oliveira, 
 Walter Brenda
0.30 Teleshopping
0.45 Casanova (I)  (r)
2.15 Petrecere
 pentru Gillian  (r)
3.30 Cuibul de vipere  (r)
5.00 Destine furate  (r)

7.00 Pro Motor (r)
7.45 (d.a.) Jumanji (r)
8.15 Laboratorul lui Dexter (r)
9.00 V.I.P.  (r)
10.00 Descoperă România
10.30 Seinfeld  (r)
11.30 (doc.) Bau Bau: 
 Greşeli din lumea 
 filmului
11.45 Entertainment News 
12.45 Incidentul din 
 Long Island  (r)
14.45 (doc.) Din culisele 
 Hollywood‑ului
15.15 Paza de coastă 
 (acţiune, Italia, 2005)
 Cu: Frank Crudele 
16.15 Silverado 
 Cu: Kevin Kline 
 Scott Glenn 
 Kevin Costner 
 Danny Glover
19.00 Ruleta destinului 
 (dramă, SUA, 2003)
 Cu: James Lafferty 
 Sophia Bush
20.00 Jocurile minţii 
 (dramă, Canada, 2006)
22.00 Donnie Brasco 
 (dramă, SUA, 1997)
 Cu: Johnny Depp 
0.30 Prietenie pe muchie 
 de cuţit 
1.30 CSI: Miami 
2.15 E‑Ring 
3.00 Donnie Brasco  (r)

7.50 Vibraţii 
 (comedie, SUA, 1988)
9.30 Păstrează amintirile 
 (dramă, SUA, 2008)
11.05 Re‑animat 
 (comedie, SUA, 2006)
12.25 Ceasul al 11‑lea 
 (doc., SUA, 2007)
13.55 Amurg 
 (romantic, SUA, 2008)
15.55 Across the Universe 
 (muzical, SUA, 2007)
18.05 Busola de aur 
 (fantastic, SUA, 2007)
20.00 Californication III
 ‑ Exemplul negativ 
20.30 Anturaj V 
 Plăcinta 
21.00 Stand‑Up Café III 
21.30 Fraţi vitregi 
 (comedie, SUA, 2008)
23.10 Miami Vice 
 (acţiune, SUA, 2006)
 Miami Vice ‑ filmul 
 începe când poliţiştii 
 Sonny Crockett şi 
 Ricardo Tubbs află 
 de uciderea a doi agenţi 
 federali în urma unei 
 scurgeri de informaţii. 
1.20 Bodyguard: 
 Un nou început 
 (acţiune, MB, 2006)
2.50 Drum interzis 2:
 Fundătura 
 (horror, SUA, 2007)
4.25 Fotografii bântuite 

7:00  Jurnalul cultural (reluare)
7:45  Tichia de mărgăritar 
 (magazin cult.) (reluare)
8:00  Atlas
9:30  1001 de poveşti 
 (mag. Teatral)
11:00  Nikita Mihalkov 
 şi muzica  picturii ruseşti 
 (reluare)
12:00  Planeta oamenilor 
 (2004, s. 
 doc., episodul 98) ‑ 
 Alexei, somonii şi urşii
13:30  Arhitecturi 
 (1994, doc.,  episodul 6) ‑ 
 Casa Mila 
 de Antonio Gaudi
16:00  După‑amiaza unui fan
18:00  Jurnal de modă
19:00  Jurnalul cultural
20:00  Prin Ţara Zânelor (doc.) ‑  
 Râul Haiduc 
 şi Defileul Oltului
21:00  Actorul în mişcare ‑ Ovidiu 
 Schumacher (AP)
21:30  Maeştrii ecranului
22:30  Alfred Hitchcock prezintă  
 (Sua, 1955, s, a‑n) (AP) ‑
 Jur că mă las
23:00  Tichia de mărgăritar 
 (magazin cult.) (reluare)
23:15  Prietenul 
 american 
 (Sua‑Ger., 1977, polit.) (12)
1:30  Jurnal de modă (reluare)
2:20  Moscova, Belgia 
 (Belg., 2008, com. rom.) 
 (15) (reluare)

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

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

1811 – Se naşte ALEXANDRU 
HRISOVERGHI (m.1837), poet, traduc‑
tor.

1834 Se naşte VASILE 
ALEXANDRESCU URECHIA (m.1901), 
istoric, literat (poet, prozator, drama‑
turg, memorialist), publicist prolific, 
organizator al culturii  şi învăţămân‑
tului, animator al instituţionalizării 
culturii româneşti din a doua jumă‑
tate a secolului al XIX‑lea, membru al 
Academiei Române. Este fondatorul 
Bibliotecii publice gălăţene ce-i 
poartă azi numele. 

1882 – Premiera, la Gimnaziul 
Român din Braşov, a operetei „Crai 
nou”, de Cirprian Proumbescu, pe un 
libret de Vasile Alecsandri.

1887 ‑ Încetează din viaţă 
ALEKSANDR PORFIRIEVICI BORODIN 
(n. 1833), compozitor rus.

1902 ‑ Se naşte JOHN STEINBECK 
(m. 1968), scriitor american, laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatură 
(1962). 

1903 ‑ Se naşte ION IRIMESCU 
(m. 2005), sculptor, preşedinte al UAP 
(1978‑1989), membru de onoare al 
Academiei Române.

1912 – Se naşte LAWRENCE 
DURRELL (m. 1990), scriitor britanic.

1913 – Se naşte IRWIN SHAW 
(m.1984), scriitor american.

1916 ‑ Se naşte IOAN BREZEANU, 
pedagog, realizator de antologii de 
folclor; redactor coordonator al unor 
lucrări monografice referitoare la 
Galaţi.

1920 [ Încetează din viaţă 
A.D.XENOPOL (n.1847), istoric şi teore‑
tician al istoriei, sociolog, economist, 
filosof al istoriei şi al culturii, autor de 
beletristică, critic literar, membru al 
Academiei Române.

1925 ‑ Se naşte MARIN 
CONSTANTIN, dirijor, compozitor, la‑
ureat cu premii naţionale şi interna‑

ţionale. În anul 2000 a primit Ordinul 
Naţional “Serviciul Credincios” în grad 
de Mare Ofiţer.

1926 ‑ Încetează din viaţă ELENA 
TEODORINI (n.1857), soprană, una din‑
tre gloriile teatrului liric românesc.

1932 ‑ Se naşte ELIZABETH 
TAYLOR, actriţă americană.

1936 - Încetează din viaţă IVAN 
PETROVICI PAVLOV (n. 1849), fiziolog 
rus, laureat cu Premiul Nobel (1904).

1940 ‑ Încetează din viaţă NICOLAE  
TONITZA (n. 1886), pictor, grafician, 
critic de artă, profesor (şi rector)al 
Şcolii de Belle‑Arte din Iaşi. 

1948 ‑ Încetează din viaţă NICODIM 
MUNTEANU (n. 1864), al doilea patri‑
arh al României (1939‑1948), membru 
de onoare al Academiei Române. 

1982 ‑ Încetează din viaţă MIHAIL 
DRUMEŞ (n.1901), prozator, drama‑
turg, cronicar dramatic.

1984 ‑ Încetează din viaţă NICU 
APOSTOLESCU (n. 1896), artist liric. 

[ Încetează din viaţă GEORGE 
DEMETRU (DUMITRU GEORGESCU) 
(n. 1905), actor de teatru (la Treatrul 
Naţional Radiofonic) şi film.

1990 ‑ Încetează din viaţă 
ALEXANDRU ROSETTI (n. 1895), ling‑
vist şi filolog, membru al Academiei 
Române.

1993 [ La sediul central al PNŢCD 
din Bucureşti este dezvelit un bust al 
lui Iuliu Maniu. 

[ Încetează din viaţă LILIAN GISH 
(n. 1896), actriţă americană, stea a  fil‑
mului mut.

1997 [ Încetează din viaţă CEZAR 
BALTAG (n.1937), poet, traducător.

[ Încetează din viaţă WILLIAM 
ROSS MAPLES (n. 1937), antropolog 
american.

2003 – Încetează din viaţă FRED 
ROGERS (n.1928), scriitor, actor, muzi‑
cian american. 

1483 - Se naşte RAFAEL (m. 1520), 
pictor, arhitect italian.

1533 ‑ Se naşte MICHEL EYQUEM 
de MONTAIGNE (m.1592), scriitor, mo‑
ralist francez. 

1743 ‑ Se naşte  R E N E ‑ J U S T 
HAUY (m. 1822), geolog francez, fon‑
datorul ştiinţei cristalografiei. 

1754 ‑ Se naşte GHEORGHE ŞINCAI 
(m. 1816), figură de primă mărime a 
Şcolii Ardelene, istoric, filolog, cu mari 
merite în organizarea învăţământului 
românesc din Transilvania.

1785 - Horea şi Cloşca, conducători 
ai răscoalei de la 1784 din Transilvania, 
au fost executaţi, prin frângerea pe 
roată, la Alba Iulia.

1863 ‑ Se naşte GHEORGHE 
MARINESCU (m. 1938), medic, fonda‑
tor al şcolii româneşti de neurologie, 
membru al Academiei Române. 

1869 - Încetează din viaţă 
ALPHONSE de LAMARTINE (n. 1790), 
scriitor francez.

1876 ‑ Se naşte   TEODOR 
THEODORESCU (m. 1920), compo‑
zitor. A fost profesor de muzică la 
Şcoala Normală şi la Liceul de fete 
din Galaţi. A fondat şi dirijat corul 
Asociaţiei profesorilor secundari 
din Galaţi (1903‑1908). 

1885 ‑ Se naşte JEAN ATHANASIU 
(m. 1938), bariton, membru fondator 
al Operei Române.

1901 ‑ Se naşte LINUS PAULING 
(m. 1994), chimist american, laureat cu 
Premiul Nobel pentru Chimie (1954) şi 
cu Premiul Nobel pentru Pace (1962). 
A descoperit structura atomică a he‑
moglobinei şi a unor proteine.

1903 ‑ Se naşte VINCENTE 
MINNELLI (m. 1986), regizor american.

1913 [ Se naşte VIDA GHEZA (m. 
1980), sculptor, membru corespon‑
dent al Academiei Române.

[ Se naşte EMILIA COMIŞEL, etno‑
muzicolog, laureată cu Premiul Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România, cu alte premii. În anul 2002 a 
primit Ordinul Naţional “Pentru Merit” 
în grad de Ofiţer. 

1916 [ Se naşte VLADIMIR TREBICI, 

(m. 1999) demograf şi sociolog, mem‑
bru al Academiei Române. 

[ Încetează din viaţă HENRY 
JAMES (n. 1873), scriitor american.

1922 ‑ Se naşte EUGEN CRĂCIUN, 
pictor, grafician.

1935 [ Wallace Carothers, inginer 
chimist american, descoperă nylonul.

[ Încetează din viaţă ANASTASE 
SIMU (n. 1854), om de cultură, mare 
colecţionar şi donator de obiecte de 
artă, membru de onoare al Academiei 
Române, distins cu ordine ale 
României: “Bene Merite” cls.I, “Meritul 
Cultural” în grad de Ofiţer, “Coroana 
României” ‑ Marea Cruce, “Legiunea 
de onoare” ‑ Ofiţer şi Comandor ş.a.

1936 ‑ Încetează din viaţă CHARLES 
NICOLLE, (n. 1866), medic, bacteriolog 
francez. A descoperit modul de trans‑
mitere a tifosului exantematic şi agen‑
tul patologic al acestuia.

1941 - Încetează din viaţă, în exil, 
ALFONSO AL XIII‑LEA (n. 1875), rege al 
Spaniei (1902‑1931).

1950 [ Încetează din viaţă ŞTEFAN 
CIOBANU (n.1883), istoric literar,  mem‑
bru al Academiei Române.

[ Se naşte ION IANCULEŢ,  artist 
plastic.

1958 ‑ Se naşte TUDOR IOAN, pic‑
tor, pedagog, membru al UAP ‑ Filiala 
Galaţi.  În anul 2004 a primit Medalia 
“Meritul Cultural”.

1968 - Se naşte, la Galaţi, ANCA 
IACOB, sculptor, membră a UAP

1976 - Dezvelirea, la Deva, a statuii 
ecvestre a lui Decebal, operă a sculp‑
torului Ion Jalea.

2000 [ Încetează din viaţă 
OV.S.CROHMĂLNICEANU (n.1921, la 
Galaţi), critic şi istoric literar, prozator. 

[ Încetează din viaţă NICOLAE 
VICTOR TEODORESCU (n.1908), ma‑
tematician,  considerat creatorul şcolii 
româneşti de  teoria ecuaţiilor cu de‑
rivate parţiale, membru al Academiei 
Române. 

2003 ‑ Încetează din viaţă 
ROMULUS DIACONESCU (n. 1942), 
prozator, teatrolog, laureat cu Premiul 
Uniunii Scriitorilor.

Spectacole, concerte
- Scena Café – sâmbătă, 20,00, 

concert trupa „Kumm”.
- Teatrul de Păpuşi „Gulliver”, 

duminică, 10,30, „Albă ca Zăpada” (r. 
Cristian Pepino).

- Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini” – sâmbătă, 19,00, 
„Labirintul Irinei ‑ alb”, de Eugen 
Făt (r. Eugen Făt); duminică, 11,00, 
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără 
de moarte”, după Petre Ispirescu (r. 
Cătălin Vasiliu); 19,00, „Zăpezile de 

altădată”, de Dumitru Solomon (r. 
Mircea Cornişteanu).

- Teatrul Muzical „Nae 
Leonard” – sâmbătă, 17,00, spec‑
tacol muzical de divertisment „Bine 
ai venit, Primăvară”; duminică, 17,00, 
spectacol de balet „La Fille mal gar‑
dée (r. Attlas Akilas Silvester).

Expoziţii  
‑ Holul Teatrului Dramatic 

„Fani Tardini” ‑ „Musca”, de Florian 
Doru Crihană (caricatură).

‑ Sala „Nicolae Mantu” a 
Galeriilor de Artă – Salonul de 

fotografie (artişti din Galaţi, Brăila, 
Tecuci).

‑ Muzeul de Artă Vizuală – ex‑
poziţie de pictură Ioana David; ex‑
poziţia de pictură „Jana şi Gheorghe 
Andreescu”; expoziţia „Grafică con‑
temporană românească”; expoziţiile 
permanente. 

‑ Muzeul de Istorie; Casa 
Colecţiilor (Farmacia Ţinc); Casa 
Cuza Vodă – „Un viciu istoric”, Casa 
Memorială „Costache Negri” (com. 
Costache Negri); Casa Memorială 
„H.P. Bengescu” (com. Iveşti); Casa 
Rurală „Ioan Avram Dunăreanu” 
(Com. Suhurlui); expoziţiile perma‑
nente.

‑ Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii – expoziţie de 
mărţişoare; „Peşteri din România”; 
Grădina Botanică şi Acvariumul, ex‑
poziţiile permanente.

‑ Galeria „Umor la etaj”, se‑
diul „Vieţii libere”  ‑ „Calendarul lui 
Valeriu Curtu” (caricatură); intrarea 
liberă.

Biblioteci
‑ Biblioteca Judeţeană „V.A. 

Urechia” – sediul central, dumini‑
că, 8,00 ‑ 13,00; filialele „Costache 
Negri” şi „Grigore Vieru” – închise.

‑ Biblioteca Franceză „Eugène 
Ionesco” – sâmbătă, 11,00 – 13,00; 
11,00 – curs de teatru în limba fran‑
ceză.

C.S.Carp

Negresă de post

Sâmbătă

8,00 Desene anima‑
te: Casa zburătoare; 
9,30 Tu alegi;  10,00 
Obiectiv Express (r); 
11,00 Lumea piticilor;  
12,30 Obiectiv Express 
(r);  13,10 Cetăţenii ui‑
taţi; 13,40 Program mu‑
zical: One cubed; 14,00 
Dragoste vs. Messenger;   
16,00 Retropolitik; 
17,00 Program muzical: 
One cubed;     18,25 
Obiectiv Express, ştiri/
sport; 19,15 Povestea de 
seară; 19,30 Dor; 20,00 
Expressul de weekend;  
22,00 Obiectiv Express; 
22,40 Rolk‑on; 23,10 Film 
artistic: Viciul fatal, Fiul 
mării; 0,00 Închiderea 
programului.

Duminică

8,00 Desene animate: 
Lecţii tari; 9,10 Desene 
animate: Povestea Per‑
petuei;    10,00 Obiec-
tiv Express ®; 10,40 
Tu alegi! ®; 11,10 Ring‑
star; 12,10 Carte de vi‑
zită;   12,40 Obiectiv 
Express ®; 13,20 Lumea 
piticilor; 15,30 Obiectiv 
altfel; 16,00 Teatru: Trei 
surori; 17,00 ‑ 24;   18,00 
Retrospectiva sport/
ştiri (direct);  19,20 
Povestea de seară;  19,35 
Documentar: Polycarp şi 
Perpetua;     20,00 Rolk‑
on; 20,30  Expressul de 
weekend;    22,30 Re‑
trospectiva ştiri/sport;   
0,00 În chi derea progra‑
mului.

Vi se termină toată ener‑
gia, dar nu sunteţi dvs. ge‑
nul de om care să dispere cu 
una, cu două. Aşa că aştep‑
taţi să se întâmple ceva...

Sunteţi conştient/ă că vă 
expuneţi foarte mult, dar nu 
aveţi de ales. Aţi intrat deja 
în horă şi trebuie să dansaţi.

Cineva nu vă dă pace cu 
pretenţiile, iar dvs. nu ştiţi 
cum să faceţi ca să vă eschi‑
vaţi mai bine. Deocamdată 
‑  cu succes.

Problemele dvs. sunt dis‑
cutate de multă vreme de 
către oameni care nici mă‑
car nu vă cunosc prea bine. 
Asta începe să vă sâcâie.

Vă enervează cumplit 
faptul că nu puteţi face ni‑
mic atunci când cineva este 
nedreptăţit la modul fla‑
grant, în faţa dvs.

Nimic nu vă face mai 
fericit/ă decât veştile bune 
despre cât de rău le merge 
celor din concurenţă. Azi vă 
veţi distra.

Sunteţi curajos/oasă, iar 
atitudinea aceasta reprezin‑
tă un avantaj extraordinar. 
Nu puteţi fi înfrânt/ă.

O anumită persoană vă 
caută compania, dar dvs. nu 
aveţi chef de aşa ceva. Prea 
multe lucruri vă încurcă mo‑
mentan.

Raţiunea vă spune că 
sunteţi pe cale să comiteţi 
o greşeală, dar inima vă dă 
ghes într‑o singură direc‑
ţie...

Vă place să nu aveţi prea 
multe de făcut, mai ales că 
în acest moment pe dvs. vă 
interesează doar să apăraţi 
interesele altcuiva.

Vorbiţi prea mult despre 
lucruri concrete, fără însă 
a depune vreun efort în a 
demonstra ceea ce spuneţi. 
Puţină perseverenţă...

Aveţi încredere în pro‑
pria persoană şi dovediţi 
că sunteţi în stare să faceţi 
mult mai mult decât şi‑ar fi 
închipuit cineva.

‑ Femeia este foarte atrăgătoare!
‑ Aşa e! Mai ales când nu e a ta!

[
‑ Ce e cu Pandele? L‑a bătut 

Dumnezeu?

 ‑ Nu Dumnezeu. A pus pe altul.

[

‑ Eu cred că politicienii ăştia vor 
intra totuşi la apă.

‑ Da. În piscina personală!

Ingrediente: 1 cană (250 ml) zahar pudră, 1 cană nuci măcinate, 
1/2 cană ulei, 3 linguri cu vârf de cacao, 2 căni făină, 1 cană apă mine‑
rală, 1 linguriţă amoniac sau praf de copt, 50 g stafide,  un borcan de 
gem (cca 450 g), câteva picături zeamă de lămâie.

Se mixează câteva minute şi se pune în tavă, la cuptor  pentru 45 
de minute. Glazura: 3 linguri apă,3 linguri zahăr tos, 3 linguri cacao, 
3 linguri margarină.

S.G. 
 

Specialistul 

(acţiune, SUA, 1994)
Pro TV, ora 20,30
Cu: Sylvester Stallone, Sharon Stone, 
James Woods, Eric Robets

Ray Quick este un fost expert în bombe al CIA. Noua lui misiune 
îi este oferită de May Munro. Aceasta îl plăteşte pentru a‑i distruge 
pe cei care i‑au ucis părinţii când era mică. Punctul culminant este 
întâlnirea terminatorului Ray cu bodyguardul Ned, un fost coleg, cu 
care începe un periculos joc de‑a şoarecele şi pisica.

La Londra
Alexander 
McQueen 
a fost 
înmormântat

Creatorul de modă bri‑
tanic Alexander McQueen 
a fost înmormântat  joi, 
la Londra, printre per‑
soanele prezente la ce‑
remonia funerară  nu‑
mărându‑se membri ai 
familiei McQueen, dar 
şi vedete precum Kate 
Moss, Naomi Campbell 
sau Stella McCartney, in‑
formează people.com. 
Creatorul de modă brita‑
nic Alexander McQueen, 
în vârstă de 40 de ani, 
numit “băiatul rău din 
moda britanică” pentru 
creaţiile sale provocatoa‑
re, s‑a sinucis pe 11 fe‑
bruarie, prin spânzurare, 
în garderoba sa. Printre 
membrii familiei care au 
participat la ceremonie 
au fost tatăl creatorului 
de modă, Ronald, şi Janet 
McQueen, care l‑a identi‑
ficat pe designer după ce 
a fost găsit decedat.

Mediafax/D.C.
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TVR 1 TVR 2

HBO

PRO TV

Acasã TV

Antena 1Prima TV

Copierea oricãror elemente grafice ale acestei publicaţii va fi sancţionatã prin lege

ProCinema

TVR Cultural

Radu MACOVEI 
Director general

Grigore LAZAROVICI
Director general adjunct

Katia NANU 
Redactor şef 

Anca SPÂNU  
Redactor  şef  adjunct

Dan  Cătălin PREDESCU
Secretar general de redacţie

Mioara  MÃNÃILÃ 
Director publicitate

[ DeParTaMenT CalCUlaTOare / Camelia LUPU,  Adrian BARBU, Andra AMĂLINEI, Lili CRÃCIUN, Mihaela MINEA, Tiberiana PRISÃCARIU,   Carmen ROPOTAN, Ana BELIU
Elena GRÃDINARU, Luminiţa CHIRILÃ,  Vasilica PRODAN, Camelia NEDELCU  ‑ Echipamente livrate de ROMLOTUS

Pãnuţ HAGHIAC, Nicuşor CRÃCIUN, Nãstase VÂRLAN,  Cătălin BOGHIAN, Silviu PĂDURARU, Vasile STAVĂR, Marius  CĂLMUC, Mihai PĂTRAŞCU, Petrel GHIŢĂ, Ion MACOVEI
Unica tipografie din zona Galaţi ‑ Vrancea ‑ Brãila, care tipãreşte un ziar cotidian, la calitate de nivel naţional! 0236 416 911 ‑ int.37
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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  27 ‑ 28 februarieMeteo

Bucureşti
0*/6*

Litoral
1*/5*

Brăila
1*/7*

Galaţi
1*/8*

Braşov
0*/3*

Galaţi: Soarele 
- răsare: 6:52 am
- apune: 5:50 pm

Brăila: Soarele 
- răsare: 6:52 am
- apune: 5:50 pm

Weekend 
ploios

Elena Parapiru

T
V

m
a

n
ia

Elena Parapiru

] SiMbOlUri

] legenDa

Soare

Soare şi ger

Cer senin

Vânt

Joker 

25 februarie
Loto 5/40

25 februarie
Numere extrase: 40, 11, 4, 31, 15, 25.
Total fond de câştiguri: 192.582,00 lei.
Categoria I (5/5): REPORT  126.708,24 lei.
Categoria a II‑a (5/6): 4 variante a 8.234,22  lei.
Categoria a III‑a (4/6): 212 variante a 155,36 lei.

Numere extrase: 16, 5, 33, 9, 24 + 4.
Total fond de câştiguri: 1.389.042,87 lei.
Categoria I: REPORT 994.657,32 lei.
Categoria a II‑a: REPORT 81.882,28 lei.
Categoria a III‑a: 6 variante a 7.440,55 lei.
Categoria a IV‑a: 154 variante a 144,94 lei.
Categoria a V‑a: 133 variante a 201,39 lei.
Categoria a VI‑a: 3.476 variante a  21,83 lei.
Categoria a VII‑a: 1.337 variante a 23,37 lei.
Categoria a VIII‑a: 5.493 variante a 20,31 lei.
[ Ultimul bilet valid jucat la agenţia 15‑079, terminalul A, are numarul 00001.

FilmelaTV
28 februarie

7.00 Pe locuri, 
 fiţi gata, gătiţi! 
8.00 Ştirile Pro TV 
10.00 Surf Ninjas  (r)
12.00 Gossip Girl: Intrigi
 la New york  (r)   
13.00 Ştirile Pro TV  
13.05 Apropo TV 
14.00 Eroi adolescenţi  (r)
 (acţiune, SUA, 2004)
 Cu: Jordan Garrett
 Larry Miller
 Un tânăr specialist 
 în simularea zborurilor 
 pe calculator descoperă 
 că avionul cu care 
 călătoreşte este deturnat
 de piraţi ai aerului.
16.00 Un alt Karate Kid  
 (acţiune, SUA, 1994)
 Cu: Pat Morita, 
 Hilary Swank 
18.00 România, 
 te iubesc! 
19.00	 Ştirile	Pro	TV	•	Sport	
	 •	Vremea	
20.30 Harry Potter 
 şi Pocalul de foc 
 (av., coprod., 2005) 
23.45 Un mascul extraterestru    
 (comedie, SUA, 2000) 
1.45 Harry Potter şi 
 Pocalul de foc  (r)
4.30 Promotor (r)
6.00 Pe locuri, 
 fiţi gata, gătiţi! (r)

7.00 Observator
9.00 Matinal:  ‘Neatza, vecină !
10.00 Prizonierul  din Zenda 
 Cu: Jonathan Jackson 
 William Shatner
12.00 Aventurile lui Sinbad 
13.00 Observator
13.30 Mr. Bean  (r)
14.15 Acasă la Coana Mare
 (comedie, coprod., 2000)(r) 
16.00 Observator
16.30 Mr. Bean
17.00 Fotbal: Rapid ‑ Unirea 
 Urziceni Liga 1
19.00 Observator 
20.00 Game Show:  SuperBingo 
 Metropolis
23.30 Shanghai Express 
 (acţ., Hong Kong, 1982)
1.30 Prizonierul
 din Zenda  (r)
3.00 Talismanul iubirii  
 (dramă, Rusia, 2005)
 Cu: Tatiana Arntholtz,
 Lyubov Tolkalina, 
 Maria Vladimirova, 
 Svetlana Hodchenkova 
 Această dramă prezintă 
 povestea a patru 
 tinere femei din 
 clase sociale diferite 
 şi modul în care vieţile 
 lor se întrepătrund, 
 în Rusia sfârşitului 
 de secol XIX.
3.45 Shanghai Express  (r)

7.00 Camera de ras 
8.00 (d.a.) yin yang yo (r)
8.30 (d.a.) Regele Saman (r)
9.00 Mort‑copt, la munca!  
 (comedie, SUA, 2003)
10.30 Casa: construcţie  şi design
11.00 Levintza prezintă
11.30 Flavours, trei bucătari
12.00 Anchetă militară  (r)
13.00 Cine ştie…câştigă! (r)
14.00 Iubirea bat‑o vina 
 (comedie, SUA 2007)
14.30 Crusoe 
 (avent, SUA, 2008)
15.30 Cronica Cârcotaşilor (r)
18.00 Focus 18 
19.00 Focus Sport
           Cu: Geanina Varga, 
 Dragoş Gostian
19.30 Uite cine găteşte!
20.30 Schimb de mame
22.00 Pană de curent 
 (dramă, SUA, 2001)
 Cu:  Jane Seymour
 Kathy are doi copii, 
 o fată şi un băiat. 
 Ea are mereu discuţii 
 cu fiica, o adolescentă 
 ce‑şi revendică 
 independenţa.
0.00 Crusoe  
 (avent, SUA 2008) (r)
1.00 Asasinul atroce 
 (pol, SUA, 2005)
3.30 Asasinul atroce 
 (crimă, SUA 2005) (r)
5.30 Casa: construcţie 
 şi design (r)

7.40 Universul credinţei  
9.00 (d.a.) Clubul Disney
9.55 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
10.00 Spune‑mi ce te doare. 
 Cu Irina Reisler
11.30 Viaţa satului
13.00 Agenda politică
 Agenda evenimentelor 
 politice ale săptămânii.
14.00	 Telejurnal	•	Sport	•	Meteo
14.20 Cu drag ...de Dragobete
15.50 Eurovision Selecţia 
 Naţională 2010
16.00 Conferinţele Dan Puric  
	 •	Iubirea	(II)
17.05 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
	 •	Patinaj	artistic.	
 Gala laureaţilor (r)
19.30 Tragerile Loto 6/49 şi Noroc
19.45 Sport
20.00	 Telejurnal		•	Omologarea		
 Tragerilor Loto 6/49
	 şi	Noroc		•	Meteo
21.10 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
22.10 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
0.55 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă Vancouver 2010
1.10 Litvinenco 
2.55 Cântecul amintirii... 
 amintirile cântecului (r) 
3.25 JO de Iarnă
 Vancouver 2010
	 •	Ceremonia	de	închidere	
5.30 Spectacolul lumii (r)

7.00 Şansă şi neşansă (r) 
8.00 Natură şi aventură  (r)
8.30 Zestrea românilor  
	 •	Cucuteni	la...	Maxim.	
9.30 Un zâmbet pe… 4 roţi ! 
10.00	 Ferma	•	Nu	mai	aveţi	loc
 la oraş? Încercaţi la ţară! 
11.00 Sat TV 
11.30 Pescar hoinar 
12.00 Piatra magică 
12.35 H...ora prichindeilor 
13.35 JO de Iarnă ‑
  Vancouver  2010  (r) 
 Bob  Masculin x 4
15.00 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă  ‑ Vancouver  2010 
16.00 JO de Iarnă 
17.00 Muzică şi muzichie. 
18.10 Cronicile frumoasei 
 luptătoare  
 (av., Coreea de Sud, ‘03)
19.20 Jocurile Olimpice de 
 Iarnă ‑ Vancouver 2010 
	 Schi	fond	•	Masculin.	
22.15 Telejurnal
22.30 Mult zgomot pentru nimic 
 (romantic, SUA, 1993)
 Cu: Emma Thompson, 
 Kenneth Branagh, 
 Denzel Washington, 
 Keanu Reeves
0.25 Cronicile frumoasei 
 luptătoare 
1.35 Cetăţile de gheaţă 
 ale Retezatului (r)
3.00 JO Iarnă 2010 (r)
5.20 Mesager 
6.00 Telejurnal  (r)  
	 •	Ştiri		•Sport	•Meteo

7.00 Sărmana Maria  (r)
8.00 În numele iubirii  (r)
9.00 Cameleonii  (r)
10.15 Iubiri 
11.15 Pagini de viaţă 
12.15 Teleshopping
12.30 Pagini de viaţă 
 Cu: Regina Duarte
13.30 Casanova (I) 
15.30 Destine furate 
16.25 Vremea de ACASĂ
16.30 Sărmana Maria 
 Cu: Thalía, 
 Fernando Colunga, 
 Irán Eory 
18.30 În numele iubirii 
 Cu: Leticia Calderon
 Victoria Ruffo,
 Allison Lozz
19.30 Cameleonii 
 Cu: Belinda, 
 Alfonso Herrera
20.30 Azi 13, mâine 30 
 (comedie, SUA, 2004)
 Cu: Jennifer Garner, 
 Mark Ruffalo, 
 Judy Greer, 
 Andy Serkis, 
 Kathy Baker
22.30 La naiba,  să poveştim!
23.30 Cuibul de vipere 
 Cu: Mariana Ximenes 
 Carolina Dieckmann
0.45 Casanova (I)  (r)
2.30 Azi 13, mâine 30  (r)
4.00 Cuibul de vipere  (r)
5.00 Destine furate  (r)
5.45 Teleshopping

8.15 Din culisele 
 Hollywood‑ului (r)
9.00 Bărbaţii în negru 
9.30 Pro Motor
10.15 (doc.) Preţul celebrităţii
10.45 Zoom în 10
11.00 Ruleta destinului  (r)
12.00 Paza de coastă  (r)
13.00 Silverado  (r)
15.30 Lumea PRO CINEMA 
16.00 Paza de coastă  
17.00 Dracula: 
 Un mort iubăreţ 
 (comedie, SUA, 1997)
 Cu: Leslie Nielsen, 
 Peter MacNicol
19.00 Ruleta destinului 
 (dramă, SUA, 2003)
 Cu: James Lafferty, 
 Sophia Bush, 
 Hilarie Burton 
20.00 Francois Villon, poetul
 vagabond (II) 
  (dr., România, 1989)
 Cu o distribuţie mixtă, 
 româno‑franceză, acest
 film realizat de Sergiu
 Nicolaescu în anul 1989,
 scrutează trepidanta 
 viaţă a unuia dintre cei
 mai mari poeţi ai lumii, 
 Francois Villon
22.15 Dispărutele  
 (dramă, SUA, 2003)
1.00 Aproape de adevăr 
2.00 Minţi criminale 
2.45 CSI: Miami 
3.30 E‑Ring 
4.15 Lumea PRO CINEMA (r)

7.45 Insula din vis 
 (comedie, SUA, 2008)
9.20 Premiile Bafta 2010
11.20 Acceptat 
 (comedie, SUA, 2006)
12.50 Salutări de la  malul mării 
 (dramă, SUA, 2007)
14.45 Un tren numit  Darjeeling 
 (comedie, SUA, 2007)
16.15 Eragon 
 (aventuri, SUA, 2006)
 În vremuri de demult, 
 dragonii aveau misiunea 
 să protejeze. De o putere 
 greu de bănuit, mereu 
 de partea Binelui, 
 ei erau şi nemuritori.
18.00 Detectiv în Africa:
 Frumuseţe şi  integritate 
 (serial, coprod., 2008)
19.00 Detectiv în Africa
 Un adevărat diamant
 din Botswana 
20.00 Operaţiunea Valkyrie 
 (război, SUA, 2008)
22.00 Hitman 
 (acţiune, SUA, 2007)
 Filmul ne prezintă 
 un asasin de elită, 
 proiectat genetic, 
 cunoscut doar sub 
 numele de Agentul 47.
23.35 Gruparea Baader Meinhof 
 (dr., Germania, 2008)
2.00 Renovare 
 (dramă, România, 2008)
2.30 În căutarea Amandei 
 (comedie, SUA, 2008)

8:50  Melodiile Cartierului 
 Veriski (sov., 1973, 
 com. muz.) (AP) (reluare)
10:30  Profil, poveste, personaj  
 (2009) (reluare)
11:30  Istoria aproape (f. s. doc.)
 *Război în numele păcii ‑  
 campania din Est
 *Călătorii în Ţara Bârsei ‑  
 biserica Zărneşti
13:00  Zodiac
14:00  La porţile ceriului
15:30  Ochii care nu se văd
 Scenariu: Constantin Banu
16:30  Decor şi stil
17:00  Remix (muz.)
19:00  Jurnalul cultural
20:30  Jocuri şi viaţa
 Interviuri realizate cu 
 regizorii spectacolelor 
 invitate în Festivalul 
 Naţional de Teatru ‑ 
 Bucureşti 2009
21:00  Cinema Dreaming
22:30  Alfred Hitchcock prezintă 
 (SUA, 1955, s, a‑n) 
 (AP) ‑ Impulsul
23:00  Tichia de mărgăritar 
 (magazin cult.) (reluare)
23:15  Nu uita că vei muri! 
 (Fra., 1995, dramă) (15)
1:25  Jurnal de modă (reluare)

Avem sau nu? ministrul comunicaţiilor, gabriel Sandu, 
aşteaptă de la rectificarea bugetară 22 de milioane de euro 
pentru două licitaţii în cadrul proiectului faraonic de digitali-
zare naţională, e-România. lansat în prezenţa premierului, în 
iunie 2009, portalul e-România (www.romania.gov.ro) a fost 
ambalat în explicaţii pompoase: un „…sistem naţional coerent 
şi integrat pentru serviciile publice online dedicate cetăţenilor 
şi mediului de afa ceri”, care să simplifice procedurile adminis-
trative, să scadă bi rocraţia şi să reducă costurile, să faciliteze 
plata taxelor, a im pozitelor şi a altor servicii. De fapt, aveam 
de-a face cu un portal online de un amatorism grosolan: in-
complet (judeţe lipsă), cu greşeli gramaticale sau de formula-
re, rezoluţie slabă a imaginilor, capturi de pe diverse site-uri 
din care nu se înţelegea mare lucru etc. ministerul a promis că 
până la sfârşitul anului 2009 vor fi operaţionale 20 de servicii 
recomandate de ue, urmând ca până la finele lui 2010 să fie 
funcţionale cel puţin 100 de servicii, timp în care portalul va 
fi umplut cu informaţiile lipsă. Pe site apare însă un link către 
sistemul electronic naţional (http://www.e-guvernare.ro). 

e-Romania. ministerul comunicaţiilor a semnat contrac-
tele pentru două proiecte it în valoare de peste 22 de milioane 
de euro, fiecare fiind o etapă în dezvoltarea portalului eRoma-
nia. Portalul cu informaţii despre localităţile din România, lan-
sat sub denumirea eRomânia2, va fi construit de omnilogic, 
câştigătoarea licitaţiei organizate în noiembrie 2009. estimat 
la 11,9 milioane de euro (tVa inclusă), contractul se va derula 
pe o perioadă de opt luni de la data atribuirii.

Guvern on-line

* Ultimul bilet valid jucat la agenţia 15‑079, terminalul A, are numarul 00001.

Duios, 
Mariana 
Roşca răgea

[ Aţi auzit vreo-
dată un măgar into-
nând manele, dar aşa, 
când e măgarul răgu‑
şit? Pentru că, ştiţi, eu 
nu mi‑s rudă cu purita‑
nii care ţipă când aud 
acorduri orientale şi 
îşi smulg gingaş părul 
din cap când femeile 
dansează cu şoldurile. 
Accept manelele şi nu 
le reproşez manelişti‑
lor decât că financiar, 
frate, au dat lovitura 
cu neplata impozitelor! 
Dar de la asta până la a 
o asculta pe horror‑ul 
întrupat în femeie, pe 
ne‑celebra blondă‑a‑
lui‑Iri cum măgăreşte 
o frumoasă de altfel 
manea, la „Acces di‑
rect”, de pe Antena 1 
– este deja altă cântare. 
Corect, stând prea mult 
timp cu televizorul des‑
chis – cum mi se întâm‑
plă zilele astea – ajungi 
să vezi şi să auzi toate 
gunoaiele. Iar Mariana 
Roşca, cocostârca pe 
care o lingea Iri la subraţ 
şi care a umplut ziarele 
de scandal cu istorisi‑
rile ei obsesivo‑erotice 
legate de piticul fatal 
al României, Mariana, 
zic, s‑a apucat de tras 
răgete. Pentru că altfel 
nu pot fi numite, jur! 
Cântăreţul de lângă ea 
putea la fel de bine să 
fie Elodia regăsită, tot 
nu aţi fi putut să rămâ‑
neţi cu degetul pe bu‑
tonul Antenei 1. În timp 
ce Mădălin Ionescu se 
lovea cu microfonul în 
piept ca să‑şi recapete 
răsuflarea, râşniţo‑pri‑
vighetoarea care luase 
probabil lecţii de canto 
de la vreun utilaj greu, 
folosit pentru desţele‑
nirea foilor de tablă, îi 
dădea înainte cu vocali‑
zele. Mozart era acrobat 
în mormânt, Chopin îşi 
retrăgea lucrările de pe 
piaţă şi, tragedie mare, 
nici Adi Minune nu se 
simţea prea bine. Când 
Mariana tăcu, frumu‑
seţea reveni pe lume, 
florile îşi desfăcură iar 
petalele, copiii înce‑
pură să râdă, amanţii 
îşi promiseră din nou 
iubire veşnică. Dar! Era 
doar pauza de refren, 
viaţa mea…

Vremea va fi relativ caldă în acest weekend, dar 
ploioasă. Cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul va 
sufla slab, din est şi sud‑est. Maxima termică va fi, 
ziua, de 8°C, în timp ce minima va atinge, noaptea, 
1°C. Presiunea atmosferică va fi de 752 mm coloană 
de mercur, iar umiditatea de 90 la sută.

Vremea se va încălzi începând de luni, chiar 
dacă cerul va rămâne în general înnorat. Maximele 
vor urca până la 11°C, în timp ce minimele vor fi, 
noaptea, de 2°C. 

(informaţii preluate din surse on-line)

Un mascul extraterestru 

(comedie SF, SUA, 2000)  
Pro TV, ora 23,45
Cu: Garry Shandling, Annette 
Bening, Ben Kingsley, John 
Goodman

Unui extraterestru de pe o planetă îndepărtată, ai cărei locuitori 
nu au emoţii şi nici... organe genitale, i se dă un nume de pământean, 
Harold Anderson, un “costum” de pământean şi e trimis pe Terra. 
Aici, el trebuie să seducă o femelă de‑a oamenilor şi s‑o însămânţe‑
ze, pentru a‑şi salva rasa (şi pentru a ne cuceri planeta). Zis şi făcut. 
Numai că “echipamentul” lui de mascul uman nu e tocmai bine uns. 
În momentele cheie, scoate nişte zgomote... ca de pe altă planetă.
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Dănuţ Lungu

Text şi foto: Ana Beliu
ana@viata-libera.ro
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pe săptămână!

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

Premiile se revendică 
până la data
următoarei  extrageri.

Nr. 8 Sâmbătă

Talon  valabil pe perioada 
22 ‑ 28 februarie 2010 

[ Am văzut şi eu cu propriii ochişori cum cârpesc drumarii şo-
selele forestiere din Galaţi. Blochează strada pe o porţiune de 12-15 
metri pătraţi, aprind o lampă pe bază de gaz şi toarnă nisip cât să 
închidă gura de asfalt. A doua zi plouă, iar scorburile se eliberează 
la loc. Nu-mi închipuiam că şoselarii vor ajunge să fie bântuiţi de 
fantoma lui Sisif…  

[ A dezertat şi Marian Sârbu din PSD. Mă rog, asta era ieri 
dimineaţă, pe la ora 10.30. Poate că, între timp, s-au mai cărat şi 
alţii, acesta-i trendul, asta-i ultima fiţă. A ajuns partidul social-de-
mocraţilor mai rău decât Sidex-ul acum câţiva ani, când se făceau 
autodisponibilizări. Cred că alde Diaconescu, Sârbu şi ceilalţi „tran-
dafiri” rupţi de tulpină merită nişte salarii compensatorii. De şomaj 
politic încă n-am auzit.

[ Premierul Emil Boc încearcă să ne păcălească, spunând că n-a 
mai vorbit cu Marian Sârbu de la formarea Guvernului şi că, implicit, 
nu l-a vizat pentru un portofoliu în Guvern. Putea să se străduiască 
mai mult: de pildă să ne turuie că nu l-a mai văzut pe Sârbu de când 
au început să încreţească Munţii Măcin sau de la Ice Age 1.  

[ Secretarul general al pesediştilor, Liviu Dragnea, ignoră evi-
denţa şi spune că „nu se poate vorbi despre un val de demisii din 
partid”. A, nu, ăsta-i tsunami în toată regula, musiu! Apropo, ştiţi ca-
re-i asemănarea dintre demisiile din partidul lui Ion Iliescu şi rubrica 
„Fata de la pagina 5”? Sunt câte una pe zi. 

[ Statistica spune că românii au consumat mai puţină benzină în 
anul 2009. Nici cocteilurile Molotov nu mai sunt ce erau odată!

[ Federaţia Română de Fotbal va lansa luni noul echipament al 
naţionalei de seniori. Cică tricoul va fi roşu – asta înseamnă luptă, 
îndârjire, eroism, martiraj, mucenicie într-ale cornerelor şi auturilor 
de poartă. Vin şi eu cu o sugestie: şorturile să fie maronii. Mai ştii, 
poate nici de data asta nu ne calificăm… 

[ La închiderea ediţiei. Pentru ca plecările din PSD să se petrea-
că în mod organizat, propun înfiinţarea unei gări şi a câtorva peroane 
la sediul principalei formaţiuni de Opoziţie. „Tânâ-nânâ-nâ-nâ-nâââ! 
Deputatul sau senatorul Cutărescu va pleca din staţie de la linia 1!”

Din septembrie
În 
învăţământul 
gălăţean, 
16 comasări 

Din septembrie 2010 
vor fi comasate 16 unităţi 
de învăţământ gălăţene. 
Conform datelor făcute 
publice de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Galaţi 
pe site-ul instituţiei, sunt 
propuse pentru comasări 
o singură şcoală gimna-
zială (Şcoala Nr. 9 „Ilie 
Matei” Tecuci), şase gră-
diniţe cu program nor-
mal (nr. 50 Galaţi, Ciureşti, 
nr. 2 Cavadinşeti, nr. 3 
Cavadineşti, Gârbovăţ, 
Umbrăreşti – Vale) şi nouă 
şcoli primare (Bursucani, 
Ghingheşti, Nicopole, 
Tămăoani, Călmăţui, 
nr. 2 Iveşti, Vameş, 
Torceşti, Salcia). Şeful 
Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Galaţi, Doru 
Resmeriţă, spune că la 
începutul anului şcolar 
în curs s-au operat chiar 
mai multe comasări, în jur 
de 30. „Pentru anul şcolar 
următor am propus spre 
comasare în special şcoli 
cu clase I-IV din sistemul 
simultan. Dar urmează 
să mai purtăm discuţii cu 
reprezentanţii fiecărei co-
munităţi unde am propus 
aceste măsuri”, a precizat 
acesta. Resmeriţă spune 
că elevii şi preşcolarii vor 
ajunge în siguranţă la 
noile lor instituţii de în-
văţământ, solicitând deja 
Ministerului Educaţiei su-
plimentarea numărului 
de microbuze şcolare.

C.S.Carp

Din categoria „pe strada 
mea a răsărit o floare”, astăzi 
vă prezentăm cum poate răsări 
„din pământ, din piatră seacă” 
… o frumuseţe de copăcel. Nu 
este nevoie decât de o mână de 
om gospodar şi grijuliu faţă de 

maşini în general şi, evident, de 
o groapă în asfalt… Când cele 
două condiţii sunt întrunite, re-
zultatul este garantat. 

Text şi foto: 
Maria Măndiţă

La cei peste de 80 de ani 
ai săi, Costică Balint îşi 
deapănă cu seninăta-

te povestea unei vieţii ale cărei 
amintiri le-a strâns toate într-o 
colecţie care-i alină acum bătrâ-
neţile. Prin 1940 a avut primele 
încercări de a cocheta cu cartofi-
lia şi numismatica, însă începutul 
i-a fost îngreunat de vitregia re-
gimului din acea vreme şi a gra-
dului scăzut de cultură. Apoi, în 
1950, a îmbrăcat haina de ostaş 
şi vreme de 34 de ani şi-a slujit 
ţara, colindând-o în lung şi-n lat, 
adunând suveniruri cărora le-a 
venit rândul să-şi găsească loc 
în colecţii abia după încheierea 
serviciului militar.

Vederile pe care le-a strâns 
în tot acest timp ilustrează o 
Românie pe care cei mai mulţi 
dintre noi nu am reuşit să o ve-
dem. Sunt imagini cu clădiri noi, 
cu cartiere abia construite şi străzi 
încă nesufocate de circulaţie. 

„Am vederi din toate judeţe-
le, aranjate în ordine alfabetică, 
pe care le-am primit sau le-am 
cumpărat. Am stat patru ani la 
Timişoara, trei ani la Alba-Iulia, 
zece ani la Dej iar la Târgu Mureş 
şase. Apoi am venit la Galaţi, în 
’74. De aici am o vedere cu Gara 
Barboşi în timp ce se construia, 
Parcul Eminescu imediat după 
amplasarea statuii lui Eminescu 
şi imagini din port cu vasul Tudor 
Vladimirescu, care se numea pe 
atunci Grigore Manu. 

Muzeul de acasă 

Locuinţa lui Costică Balint 
este un muzeu personal al lu-

Demisionarul 
de la pagina 5

Un copac 
în asfalt  

Pasiunile vârstei a treia 

Timbre de pâine 
din 1927

] Colecţia lui Costică Balint ascunde 
nenumărate alte surprize

crurilor pe care le-a îndrăgit 
de-a lungul timpului şi pe care 
le-a păstrat pesemne pentru 
aceste vremuri în care, după 
cum spune chiar el, întâia colec-
ţie este cea a vârstei. La loc de 
cinste printre acestea stau un 
samovar rusesc de pe la 1890, 
fotografiile Castelului Peleş 
vechi de 80 de ani sau o hartă 
a României de la 1815. „Harta 
asta m-a însoţit în toţi anii de 
ostăşie, bine-nţeles fără a fi vă-
zută de prea mulţi oameni. Este 
împărţită pe judeţele care erau 
pe atunci şi are trasat hotarul 
României vechi, până la Prut, şi 
Dobrogea cu Cadrilaterul”, ex-
plică colonelul în rezervă, con-
turând cu degetul pe hartă ve-
chile graniţe. Apoi alege dintre 
cărţi una anume, un volumaş 
cu poezii de Eminescu editat 
în 1930, şi povesteşte că un om 
care nu mai avea ce să facă cu 

Dacă pictezi, modelezi, împleteşti, meştereşti, confecţio-
nezi sau colecţionezi lucruri mai mult sau mai puţin obişnui-
te şi ai făcut din asta o pasiune te invităm să ne împărtăşeşti 
lucrurile cu care îţi ocupi timpul liber. Trimite un e‑mail la 
adresa ana@viata‑libera.ro pentru ca povestea ta să‑i poată 
bucura şi pe alţii sau să‑i îndrume pe aceeaşi cale.   

cărţile le lăsase la poartă ca să 
scape de ele. Şi dintre toate 
aceea l-a atras ca un magnet pe 
Costică Balint şi l-a însoţit apoi 
toată viaţa în călătoriile lui.

Colecţiile de monede, deco-
raţii, insigne sau reviste ale gă-
lăţeanului sunt pagini din car-
tea de istorie pe care colonelul 

Costică Balint a şi trăit-o în mare 
parte.  De altfel, el are acasă în-
treaga colecţie a Magazinului 
Istoric de la primul număr din 
aprilie 1967 şi timbre despre 
care unii dintre noi nici nu au 
auzit să fi existat.  „Într-o vreme 
timbrele nu se aplicau numai pe 
corespondenţă şi pe acte, ci şi 
pe pâine. Prin 1927 se strângea 
un fond pentru văduve şi inva-
lizi iar pâinea pe care o luai de la 
brutărie avea timbru IOV (inva-
lizi, orfani şi văduve de război). 
Eu am încă asemenea timbre”, 
povesteşte colecţionarul, care 
a strâns de-a lungul anilor alte 
nenumărate timbre pe teme 
sportive sau ilustrând oameni 
de ştiinţă, flori şi animale. 

Pe rafturile sale stau laolal-
tă cărţi, discuri, tablouri, flori 
de mină şi decoraţii care i-au 
recompensat devotamentul 
pentru ţară. Toate aceste lucruri 
sunt averea inestimabilă a unui 
om care a îndrăgit dintotdeau-
na  frumosul şi a căutat să şi-l 
păstreze alături peste timp. 

Monedă din aramă de la 1800 din colecţia lui Costică Balint
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Ştiri de weekend

Spionul 
din vecini

Jackie Chan este Bob Ho, un su-
per-spion CIA sub acoperire care 
decide să renunţe la cariera sa pen-
tru a se căsători cu vecina (şi iubita) 
lui, Gillian. Dar Bob mai are o misi-
une de îndeplinit înainte ca Gillian 
să zică ”DA”: să-i câştige de partea 
lui pe cei trei copii şturlubatici ai 
acesteia. 

Când Gillian trebuie să plece din 
oraş, Bob se oferă să aibă grijă de 
copii, iar aceştia îi vor pregăti o sur-
priză care-i va aduce pe cap princi-
palul inamic, un terorist rus!

Citim…

Al treilea 
Înger

În „Al Treilea Înger”, Alice 
Hoffman urzeşte o poveste magi-
că şi uluitoare despre trei femei 
îndrăgostite de bărbaţi nepotriviţi: 
încăpăţânată Madeleine Heller se 
îndrăgosteşte fără speranţă de lo-
godnicul surorii ei; Frieda Lewis, 
fiica unui doctor, fugită de acasă, 
devine muza unui star rock lipsit 
de noroc; iar frumoasa Bryn Evans 
trebuie să se căsătorească în scurt 
timp cu un englez, deşi încă îl mai 
iubeşte în secret pe fostul ei soţ. 
În centrul romanului se află Lucy 
Green, care se autoînvinovăţeşte 
pentru un accident tragic la care 
asistase pe când avea 12 ani, şi care 
petrece 40 de ani în căutarea celui 
de-al Treilea Înger, cel despre care 
este convinsă că este menit să-i re-
dea credinţa pierdută.

Marin Constantin este conside-
rat un specialist renumit în muzica 
renascentistă, cântul gregorian şi 
baroc, precum şi muzica tradiţio-
nală românească. Numele său este 
legat de crearea şi conducerea corului de 
cameră ”Madrigal”.

Compozitorul şi dirijorul Marin 
Constantin, cel care îşi serbează astăzi, 27 fe-
bruarie, cea de a 85-a aniversare, s-a născut 
în localitatea Uretea, jud. Prahova, în anul 
1925. La 24 de ani absolvă Conservatorul 
din Bucureşti, urmând, în paralel şi cursurile 
Facultăţii de Filozofie (secţia Pedagogic -psi-
hologie). Din acest an, 1949, se dedică muzi-
cii, mai întâi ca dirijor de coruri studenţeşti 
şi de amatori (1949-1953), apoi prin funcţiile 
pe care le-a deţinut: şeful sectorului muzical 
în Casa Centrală a Creaţiei Populare (1954-
1955), director general, dirijor al Ansamblului 
Tineretului din România (1951-1974), secretar 
al Consiliului muzicii din Ministerul Culturii 
(1960-1965), director general al Operei 

Personalităţi româneşti

Dirijorul 
Marin Constantin 
la ceas aniversar

Marin  Constantin este  
un  compozitor şi 
dirijor de excepţie, 

pentru un cor de excepţie, 
„Madrigal”.

Române (1966-1969); activitate didactică la 
Catedra de Dirijor de cor la Conservatorul 
din Bucureşti (din 1960).

Timp de treizeci şi şase de ani (1963-1999) 
a fost dirijor şi director pe viaţă al Corului 
de Cameră ”Madrigal” al Conservatorului 
din Bucureşti, un ansamblu de excepţie, 
care se face cunoscut prin numeroase tur-
nee în toată lumea, întreprinse de-a lungul 
anilor.

Din 7 iulie 1963, când are loc primul con-
cert şi până la concertul de adio din anul 
1999, maestrul Marin Constantin a susţinut 
peste 3500 de concerte în ţară şi în lume, 
în festivaluri: George Enescu (România), 
Bordeaux (Franţa), Viena (Austria), Handel 
(Germania), UNICEF (Franţa), Toamna 
Varşoviană (Polonia), Veneţia (Italia), 

Primăvara la Praga (Cehia), Musica Antigua 
Orientalis (Polonia) etc. A înregistrat, sub 
genericul ”Arta construcţiei şi interpretării 
corale”, zece discuri (comandă Columbia - 
Casa de discuri SUA), CD-uri şi DVD-uri cu 
”Madrigal”, filme documentare. Contribuţia 
în domeniul muzicii corale, ca dirijor şi 
compozitor, îi este recunoscută doctorului 
în muzicologie şi filozofie a muzicii Marin 
Constantin prin premii şi distincţii: premiul 
la Concursul Internaţional al Festivalului 
Mondial al Tineretului (Bucureşti 1953, 
Moscova 1957, Viena 1959), Premiul Criticii 
Muzicale Germane (1971), ”Il Sagitario 
D’Oro” (Italia, 1976), Diploma de onoare şi 
Premiul ”Grand Due Adolf” (Luxemburg, 
1979), Premiul excepţional al ATM pentru 
tratatul ”Arta conversaţiei şi interpretării co-
rale” (1983), titlul de ”Goodwill Ambasador 
UNESCO” (1992), titlul ”Omul Internaţional 
al Anului” (1990, 1992, 1994), ”Crucea 
Patriarhală a Sf. Sinod” din România (2000), 
Ordinul Naţional ”Serviciu Credincios” în 
grad de Mare Ofiţer (2000), premiul pen-
tru ”Vocaţia măiestriei artistice” oferit de 
Fundaţia Balcani şi Europa (2006). Este 
menţionat în şapte ediţii ”Who’s who” din 
Anglia, America şi în prestigiosul ”The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians”.

La ceas aniversar, un ”La mulţi ani” din 
partea noastră.

V.G.

Vedem…

Sâmbătă ‑ Duminică
27 ‑ 28 februarie 2010

Adio, Iri! 
Bun găsit, L.A.!
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Vestea că Monica şi Irinel Columbeanu se despart a fost luată cu asalt de toate tabloidele 
din România. Primii care au dat vestea, cei de la cotidianul „Ring”, susţin că omul de afa-
ceri ar fi înaintat, recent, avocatului său actele de divorţ, pentru demararea procedurii 
legale. În timp ce Columbeanu nu spune nimic despre acest demers, Monica e mai mult 

plecată din ţară. 
Se pare că flirturile ocazionale ale Monicăi (23 de ani) prin diverse capitale europene n-au 

fost trecute cu vederea de Irinel (52 de ani) şi nici SMS-urile expediate de Moni fostului său 
şofer Voicu Pânzar.

Chiar dacă riscă să piardă, în curând, numele care a consacrat-o, Monica Columbeanu se 
pregăteşte să plece în America. Ea a primit un rol într-un film american şi urmează să se mute 
pentru şase luni la Los Angeles, pentru filmări. 

”Los Angeles este locul unde se vor întâmpla lucruri cu adevărat definitorii pentru via-
ţa mea, pentru că acolo este tărâmul tuturor posibilităţilor. Acela este cel mai potrivit loc 
pentru mine. Eu nu am văzut oameni trişti în America”, spunea Monica în urmă cu două 

săptămâni, la ”Happy Hour”. 
Visul lui Moni de a deveni faimoasă la Hollywood s-a apropiat de realitate odată cu 

oferta unor producători americani, care au considerat-o pe soţia lui Irinel perfectă pen-
tru pelicula lor, potrivit ”Cancan”. 

Monica va fi însoţită o mare parte din timp şi de fiica ei, Irina, potrivit contractului în 
care bruneta a cerut să i se pună la dispoziţie o bonă pe durata filmărilor.

”E prea important pentru mine să fiu mulţumită de ce am făcut. Nu sunt total mulţu-
mită şi împlinită cu tot ce am făcut până acum”, mai spunea Monica la ”Happy Hour”. 
Rolul din film să fie oare picătura care a umplut paharul pentru Irinel?

T.M.
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Elena Parapiru

De viaţă

Foileton           

Pe stadion

Poate doar cu greu, într-un colţ de sta-
dion, pe timp de urlete sărbătoreşti, de 23 
August comunist, printre cearcăne care se 
vroiau semne de vioiciune şi omiţând stre-
sul - care se chema oboseală - poate doar 
cu greu, zic, mi-ar fi trecut prin cap mie, 
ploadei care o invidia drăceşte pe fetiţa care 
lansa „porumbelul păcii”, ce avea să urmeze. 
Nimic nu m-ar fi putut convinge atunci că 
există viaţă şi faimă în afara carierei de lan-
satoare de porumbei. Ştiam că o dată depă-
şită vârsta critică de şase ani, gata, viaţa mea 
se sfârşea. Nu există lansatoare de clasa a 
II-a, îmi plângeam de milă, întrebându-mă 
dacă cumva nenorocitul acela de 9 luat la 
muzică m-a aruncat în dizgraţie. Fâl-fâl… 
Porumbelul se ducea naibii, iar cretina aia 
de rivală primea aplauze. 

Abracadabra! 

După – cât, cam 10-15 ani? – uitasem 
ce idealuri înalte îmi străbătuseră ţeasta în 
frumosul 23 August pre-revoluţionar. Eram 
deja o studentă care chiulea metodic la tot 
ceea ce nu se chema seminar – am aflat in-
variabil de aproape de restanţă, că totuşi 
cursurile practice au acelaşi statut cu semi-
nariile şi că absenţele la ele te mazilesc în 

faţa insului agitat de la catedră. Dar să nu 
ne încurcăm în amănunte. Îmi trecuse deja 
furia de a mă transforma în alcoolică – ori-
cât am vrut să fiu cool şi să pot să beau ca 
un răzeş de-al lui Ştefan, figura se încăpăţâ-
na să nu-mi iasă. Reuşisem deja să-mi înşel 
iubitul îndrăgostit de „Dirty Dancing” şi de 
„Abracadabra” – era bizar, mie-mi spuneţi?! 
-, îmi iubeam vulcanic şi total colegul de 
grupă, iar sentimentele mele o scoteau din 
literatura de specialitate pe Anna Karenina şi 
o treceau la categoria „pensionare cu poten-
ţial non-erotic”. 

ID?! Da, demult

În tot acest timp, internetul intrase în 
viaţa mea aşa cum intră în organism bacilul 
Koch, ăla de faci TBC la şase luni după ino-
culare. Ştiam ce-i messenger-ul dinainte de 
a şti exact ce e acela ID, pentru că niciunul 
dintre cunoscuţii mei nu avea aşa ceva, iar 
dacă i-aş fi spus că poate să aibă, s-ar fi 
spălat pesemne vârtos cu spirt pe mâini şi 
mi-ar fi dovedit că nu, soro, te înşeli, nu fac 
eu bube! 

Cuvântul cu „C”

„Ce e acela cyber?”, m-a întrebat timid, 
de curând, un tătic-amic, după ce îmi po-

vestise încântat, pe aceleşi messenger, cum 
vorbeşte fi-sa ca maşina de scris, toată ziua 
pe mes, cu prietenii. Auzise de cyber ca de 
ultima boală venerică, şi, ca să n-o ia, nici 
nu dăduse căutare pe vreun Google sau 
Wikipedia, că, de, rămâne căutarea şi atunci 
cum scoţi cămaşa cu explicaţii? „Dragă, 
cyber este actul sexual descris în amănunt, 
în timp ce faci conversaţie, pe mes”. A urmat 
o pauză imensă, marcată din când în când 
doar de apariţia lui „X is typing a message”. 
Peste minute bune, a venit şi message-ul: 
„Deci eu îl omor pe ăla care i-a tras vreun 
cyber lu’ fiică-mea”. 

Macbeth  

De nenumărate ori ştim ce vrem: po-
rumbelul alb. Atenţia unanimă. Aplauze, 
şi nu adresate cretinei, ci nouă. Iubire, cu 
toate simptomele – răcori, pasiune, altru-
istul „Da, şi pentru mine a fost minunat” 
şi finalul încununat de „Auzi, da’ tu chiar 
eşti exagerat de bun pentru mine, fă-mi, te 
rog, onoarea şi părăseşte-mă”. Auzim de 
amoruri şi promisiuni consumate online, 
ca şi de partide toride de sex care pătează 
tastatura calculatorului. La final de joc, unii 
tratăm TBC-ul şi învăţăm să ţinem găina 
păcii la start, alţii spălăm mai departe mâi-
nile şi tastatura.

Cyber-sex de 23 August

Unii mai 
visează 

şi la jucării, 
nu doar 

la internet...
foto Bogdan  Codrescu

Pache avea şi el o „pilă” la 
Primărie. Într-o zi, pila veni să-l 
roage s-o ajute: „Dom´ primar e 
plecat la deszăpezire în Africa, vi-
cele are vicii, şeful de la Investiţii 
– ăla, dentistu´ - pune plombe la 
şosele, m-au lăsat singur! Uf, şi 
tocmai acum, am rămas şi fără 
Primărie!”  „Doar n-ai vândut-o”, 
se încruntă Pache, care cam ştia 
cu cine avea de-a face. „Nu, oi 
juca io poker, da´ am noroc por-
cesc: i-am terminat p-ai mei, apoi 
i-am lăsat p-ăia din Prefectură 
fără maşini, fără salarii – mai 
ceva ca Guvernu´! – şi, alaltăieri, 
i-am lăsat şi fără pantaloni!” „Ca 
noi toţi!” – interveni Eva. „Da´ 
nu ne mai fierbe omule – cum ai 
rămas fără Primărie? Nu că ne-ar 
păsa…”  „Păi, a câştigat-o unu .́” 
„Aha, la cărţi?” „Nu, a revendi-
cat-o fostul proprietar. Şi a aştep-
tat omu´ vreo zece ani să i-o dăm 
înapoi, iar ieri a venit şi-a pus 
mâna pe ea!” „Păi nu putea să 
mai aştepte înc-un pic?!”  „Naaa, 
că alaltăieri i-am revendicat eu la 
poker pantalonii şi garsoniera aia 
în care stătea… Până şi pekine-
zu´ i l-am luat! Pechinezu´ a pus 
capac, pen´ că ţinea la el ca la ne-
vasta prietenului tău! Acu´ omu´ 
s-a închis în primărie şi probează 
pantalonii primarului, din deba-
ra. Iar nevastă-sa stă la intrare şi 
ia cu pietre şi sare pe ăia care vin, 
de, ca la primărie, cu jalbe…”

Eva se gândi ce se gândi – nu 
mult, Doamne fereşte! – şi între-
bă pila lui Pake: „Păi bine, băi pila 
asta a lu´ Pake, şi cam ce vrei tu 
de la noi?” Pilă îi răspunse, însă 
lui Pake: „Bre, ne-ar prinde bine 
nişte sediu!”  „Şi ce, vezi vreun se-
diu în balcon la noi?!” – se stropşi 
ea. „Neee – răspunse pila, da´ tot 
lu´ Pake – avem nevoie numai de 
sediu pe hârtie. Că nu putem adi-
că să facem lucrări, nu putem da 
ordine, circulare, nu putem refu-
za oamenii în scris dacă nu avem 
trecută o adresă. Atât! O scriem 
p-a voastră şi pe chestia asta, dau 
o bere, că tot am câştigat ieri un 
bags la poker.” Pake fu încântat, 
Evei nu-i plăcea berea, deveniră – 
numai oficial - Primărie,…

A treia zi, Eva îl zgâlţâi pe bie-
tu´ Pake, care nu dormea săracu´ 
decât de vreo paişpe ore. „Hai bă 
şi scoală, să dăm naibii primăria 
aia afară din casă!” – îi strigă ea. 
„Ho fă, că doar nu dau turcii!” – 
se întoarse el în pat, zgâlţâit bine. 
„Ba-i mai rău – îl lămuri Eva. Nu 
pot deschide uşa! Am crezut c-a 
nins pe hol, da´ de unde! Sunt 
scrisori, petiţii, note de la tribu-
nal, cerere de case… Pe vizor văd 
numai´ palieru´ full, da´ uită-te şi 
tu pe geam: e plină curtea blocu-
lui de hârtie!”

Victor Cilincă  

Somnul 
de frumuseţe (57)
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Cu linguriţa sau cu polonicul 

 Prof.dr.ing.
Viorica Maria Macovei 

Reţete 
de weekend

Roşii 
gratinate 
cu brânză 
telemea

Ingrediente: 1 kg roşii 
mijlocii, 4 linguri untdelemn, 
sare, piper, 2 căţei de ustu-
roi, câteva fire de busuioc, 
cimbru şi majoran (tocate), 
250 g brânză telemea.

Mod de preparare: Se 
taie roşiile în două. Se unge 
cu untdelemn un vas de Jena 
şi se pun în el roşiile cu par-
tea tăiată în sus. Se sărea-
ză, se piperează. Se curăţă 
usturoiul şi se taie mărunt. 
Se amestecă cu verdeţurile 
tocate şi cu restul de untde-
lemn. Se întinde pe jumătăţi-
le de roşii. Se taie telemeaua 
în felii subţiri şi se aşază pe 
roşii. Se bagă vasul la cupto-
rul încins dinainte şi se lăsă 
circa 15 minute.

Salsa de roşii 
cu plăcinţele 
de cartofi

Ingrediente: Pentru plă-
cinţele - 1 kg cartofi făinoşi, 
sare, 2 dovlecei, 2 linguri de 
untdelemn, piper, 1/2 tulpi-
nă de praz, 2 ouă, 30 g unt 
topit. Pentru salsa: 1 kg roşii, 
o ceapă roşie, un castravete 
crud, coriandru tocat, sucul 
de la o jumătate de lămâie, 2 
linguri untdelemn, sare, sos 
iute (tabasco) etc.

Mod de preparare: Se 
spală cartofii, se curăţă de 
coajă şi se fierb circa 20 de 
minute în apa sărată. Se cu-
răţă dovleceii de coajă şi se 
taie în cubuleţe. Se călesc în 
ulei fierbinte. Se sărează, se 
piperează. Pentru salsa, se 
spală roşiile, se curăţă ceapa 
şi castravetele. Se taie mă-
runt. Se amestecă cu sucul 
de lămâie, coriandru şi unt-
delemn. Se condimentează 
cu sare şi sos iute (câteva 
picături). Se scurg cartofii de 
apă. Se dau prin maşina de 
tocat sau sită şi se amestecă 
cu dovleceii căliţi. Se adaugă 
prazul tăiat feliuţe subţiri. Se 
amestecă ouăle, se pune sare 
şi piper. Cu palmele umede, 
se formează 12 plăcinţele. Se 
prăjesc în unt topit, circa 4 
minute pe fiecare parte. Se 
servesc la masă cu salsa.

T. Miron

Piramida alimentelor 
pe 6 niveluri

Varianta îmbunătăţită cu 6 ni-
veluri este una mai revoluţionară şi 
mai generoasă, ţinând cont de par-
ticularităţile individuale, de starea de 
sănătate, vârstă, sex, gradul de efort 
al individului, de tradiţie şi cultură.

Această variantă a piramidei are 
la bază cereale, încurajându-se con-
sumul de cereale integrale, pâinea 
neagră integrală şi cereale germina-
te (grâu, orz etc.). Tot la bază stau şi 

uleiurile vegetale din soia, porumb, 
floarea-soarelui, măsline, arahide, 
precum şi grăsimile din peşte, în spe-
cial de peşte marin şi oceanic.

Legumele şi fructele ocupă al doi-
lea nivel al piramidei, însă se încura-
jează consumul de legume şi fructe 
crude bogate în substanţe biologic 
active de tipul antioxidanţilor.

Alunele, nucile, migdalele, semin-
ţele crude de dovleac şi floarea-soa-
relui, precum şi legumele deshidrata-
te sunt poziţionate pe treapta a treia 
a piramidei.

Peştele, carnea slabă de pasăre şi 
ouăle ocupă treapta a patra a pirami-
dei, fiind sursa principală de proteine 
de calitate superioară şi de minerale 
(calciu, fosfor, mangan, potasiu, sele-
niu şi zinc).

Lactatele proaspete şi produsele 
lactate acide (iaurt, lapte bătut, kefir) 
sunt situate pe livelul al cincilea al pi-
ramidei.

Carnea roşie (vită, porc, oaie), dul-
ciurile, pastele făinoase, orezul şi untul 
ocupă partea superioară a piramidei. 
Ele trebuiesc consumate cât mai rar şi 
în cantităţi cât mai mici.

Noua piramidă a alimentelor

Noua piramidă a alimentelor 
(Mypyramid), care şi ea va fi ve-
che la un mo-
ment dat, a fost 
publicată de 
USDA în 2005.

Ea este mai flexibilă şi are o 
acurateţe mai mare decât cele 
precedente şi se bazează pe fap-
tul că o dietă zilnică propusă nu 
poate fi aplicată la orice persoa-
nă. Dieta depinde de modul de 
viaţă personal şi de efortul fizic 
săptămânal.

Ea va fi diferită pentru persoa-
nele care vor să slăbească faţă de 
persoanele care vor să câştige în 
greutate. Noua piramidă a ali-
mentelor îşi propune o corelare 
şi mai strânsă între dietă şi sănă-
tate.

Reprezentarea grafică este de 
asemenea modificată. Deşi ea 
este tot sub formă de piramidă, 
grupele de alimente, în număr 
de şase, nu sunt dispuse pe ori-
zontală, ci sub formă de benzi 
verticale de culori şi lăţimi di-
ferite, care sugerează mărimea 
porţiilor.

De la stânga la dreapta pi-
ramidei, grupele de alimente 
sunt:

[ Grupa cerealelor (culoa-
re portocalie, lăţimea cea mai 
mare) – 6 servinguri, din care ju-
mătate cereale integrale;

[ Grupa legumelor (culoare 
verde) – 5 servinguri;

[ Grupa fructelor 
(culoare roşie) – 4 ser-
vinguri;

[ Grupa uleiurilor 
(culoare galbenă) – 24 
g sau 6 linguriţe;

[ Grupa lactatelor 
(culoare albastră) – 3 
servinguri;

[ Grupa cărnurilor 
şi a leguminoaselor 
(culoare mov) – 5,5 ser-
vinguri.

Servingurile reco-
mandate se referă la o 

dietă de 2000 Kcal zilnic, dar nu-
mărul lor poate fi modificat func-
ţie de grupa calorică indicată in-
dividului respectiv.

Noua piramidă a alimentelor 
pune un accent deosebit nu nu-
mai pe dietă, ci şi pe exerciţiile 
fizice. Astfel treptele din stân-
ga piramidei sugerează exerci-
ţii fizice zilnice de cel puţin 30 
de minute pentru adulţi şi 60 
de minute pentru copii. Pentru 
pierderea în greutate se reco-
mandă 60-90 minute de exerci-
ţii fizice zilnic.

Alte piramide 
ale alimentelor

În afară de piramida alimen-
telor recondată pentru marea 
majoritate a indivizilor, există 
piramide speciale pentru diferite 
categorii, ca de exemplu:

[ Piramida alimentelor pen-
tru copii

[ Piramida alimentelor pen-
tru vârstnici

 [ Piramida alimentelor pen-
tru vegetarieni

[ Piramida alimentelor pen-
tru sportivi

[ Piramida alimentelor baza-
tă pe un indice glicemic mic.

Piramida alimentelor baza-
tă pe un indice glicemic mic a 
fost concepută de medicul nu-
triţionist David Ludwig (Boston, 
SUA) pentru a îmbunătăţi mana-
gementul glucozei din sânge şi 
pentru a preveni şi trata obezita-
tea, diabetul şi bolile cardiovas-
culare.

Ea este o piramidă cu patru 
niveluri, de construcţie grafică 
asemănătoare cu prima pirami-
dă a alimentelor, dar cu o altă 
ierarhizare a alimentelor, pentru 
a preveni şocul insulinoglicemic 
postprandial, cu toate urmările 
lui negative asupra sănătăţii.

La baza piramidei se află fruc-
tele, legumele şi uleiurile sănă-
toase.

Pe nivelul al doilea se găsesc 
produsele lactate cu conţinut 
redus de grăsime, carnea slabă, 
fructele nucifere şi leguminoa-
sele.

Cerealele nerafinate şi pas-
tele făinoase sunt pe nivelul al 
treilea, iar pe nivelul al patrulea 
se găsesc cerealele rafinate, car-
tofii şi dulciurile, care trebuiesc 
evitate sau mâncate din când în 
când deoarece au indice glice-
mic mare.

Se preconizează că în 2010 va 
apărea o altă formă îmbunătăţi-
tă a piramidei alimentelor care 
să valorifice cele mai recente 
descoperiri din domeniul nutri-
ţiei.

Îmbunătăţiri aduse 
piramidei alimentelor

P iramida alimentelor este 
un ghid de nutriţie optima-
lă pentru fiecare categorie 

de alimente, utilizând un grafic 
mnemonic sub forma unei pira-
mide.

Încă de la publicarea pri-
mei piramide a alimentelor în 
1992 de către Departamentul de 

Agricultură a Statelor Unite (USDA) 
s-a precizat că ea va suporta mo-
dificări pe măsura noilor descope-
riri în domeniul nutriţiei. Astăzi 
prima piramidă a alimentelor este 
cunoscută drept „vechea pirami-
dă”, pentru a o diferenţia de multe 
alte noi piramide apărute, fără ca 
ea să-şi piardă total valabilitatea.

orange verde roşu albastru mov
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Exemple la 
îndemâna oricui

Ediţii în format 
electronic

Am intrat pe internet pen-
tru a vedea ce exemple de cărţi 
înregistrate am putea să vă 
oferim. Sunt nenumărate. Iar 
unele chiar impresionante prin 
valoarea lor. Am ales, aproape 
la întâmplare, câteva cărţi de 
acest gen. De exemplu, încă 
din anul 2004 s-a realizat un 
CD Multimedia, pentru prima 
data in istoria culturii româ-
ne - George Călinescu, “Istoria 
literaturii române de la ori-
gini până în prezent” – ediţia 
Princeps în format electronic. 
Editura „Ideea Europeană” pre-
zintă, pentru această lucrare 
de 949 de pagini, avantajele 
faţă de o carte propriu-zisă: 
căutarea automată a autorilor 
pe baza indicelui de nume; salt 
rapid, printr-un simplu click, la 
orice pagină din carte; cuprin-
sul cu salt direct la pagina do-
rită; derularea paginilor se face 
cu uşurinţă; salt direct la pagi-
nile aflate în index.

Un alt exemplu ar fi „Mihai 
Eminescu – “Opere comple-
te”.  Apariţia conţine, în for-
mat digital, cele 16 volume 
ale operei poetului şi are ca 
prim scop facilitarea accesului 
la întreaga bogăţie culturală a 
creaţiei eminesciene. CD-ul se 
adresează atât specialiştilor în 
domeniu, cât şi altor iubitori de 
cultură, fiind un mijloc plăcut 
şi inedit de a pătrunde în uni-
versul eminescian, atât pentru 
elevi, studenţi, cât şi pentru 
profesori. Se dau chiar indicaţii 
tehnice, adică ce este necesar  
pentru ca beneficiarul să se 
poată bucura de CD-ul cum-
părat. Necesar: PIII 500 MHz, 64 
MB RAM, sunet,  Windows 9x, 
2000, XP.

Există, aşadar, biblioteca 
vechilor cărţi tipărite, al căror 
farmec nu va dispărea nicioda-
tă. Dar mai există posibilitatea 
de a lectura cartea pe ecranul 
unui calculator sau de a o as-
culta în timp ce stai în fotoliu, 
citită de altcineva. Poţi face 
lectură audio voiajând cu ma-
şina, poţi citi, fără să răsfoieşti 
o carte, în metrou sau autobuz 
pe un dispozitiv minuscul după 
care românii încă nu se dau în 
vânt. Dincolo de toate astea, 
de propuneri şi cuceriri ale 
tehnicii, mai există însă ceva ce 
nu ne poate oferi nimeni. Este 
vorba despre dorinţa de a cu-
noaşte, despre curiozitatea de 
a pătrunde în lumea literaturii, 
a culturii în general, pe orice 
cale.  

GfK România a anali-
zat, în cel mai recent 
studiu Omnibus, obi-
ceiurile românilor în 

timpul călătoriilor lor zilnice spre 
sau dinspre un loc anume - fie 
că acesta este serviciu, şcoală, 
facultate sau cea mai apropiată 
piaţă. Concluziile cercetării 
arată cum reuşesc cei chestionaţi 
să îşi folosească timpul petrecut 
pe drum în deplasări repetitive, 
care riscă să devină plictisitoare, 
într-un mod plăcut şi util. 

Drumuri scurte, 
panouri multe

Astfel, potrivit studiului, în 
călătoriile mai lungi de zece minute, 
de cele mai multe ori românii sunt 
vorbăreţi, atenţi la panourile publici-
tare pe lângă care trec şi, în măsură 
mai mică, sunt interesaţi de lectură 
şi muzică. Panourile publicitare sunt 
urmărite des sau foarte des de un 
sfert dintre români, în special de cei 
cu educaţie medie şi superioară. De 
asemenea, aproximativ 16 la sută 
dintre tinerii până în 25 de ani sunt 
interesaţi de emisiunile prezentate 
pe ecranele din staţiile sau mijloa-
cele de transport în comun, faţă de 
aproape zece la sută, procentul înre-
gistrat în total populaţie. Marea ma-
joritate a românilor stau de vorbă 
des sau foarte des, fie direct cu alte 
persoane (71 la sută), fie la telefonul 
mobil (52 la sută). 

Ne place să vorbim
Marea majoritate a românilor 

stau de vorbă des sau foarte des, 
fie direct cu alte persoane (71 la 
sută), fie la telefonul mobil (52 la 

sută). 
Trei sfer-

turi dintre tinerii sub 25 
de ani şi două treimi dintre per-
soanele cu educaţie superioară 
vorbesc la mobil des sau foarte 
des în deplasările zilnice. Numai 
un român din zece nu stă de 
vorbă niciodată pe drum, iar un 
sfert dintre români nu vorbesc 
niciodată la telefonul mobil când 
se deplasează. 

Dai un ban, dar face

Studiul GfK mai arată şi că ro-
mânilor le place lectura în tim-
pul deplasării în aceeaşi măsură, 
indiferent de vârstă. Ziarele 
cumpărate încă sunt mai căutate 
decât ziarele gratuite (19 la sută 
citesc ziare cumpărate, faţă de 
11 la sută care preferă ziare gra-
tuite). Diferenţa dintre cele două 

tipuri de ziare se menţine şi prin-
tre călătorii Capitalei – 37 la sută 
dintre aceştia citesc ziare gratui-
te şi 42 la sută, ziare cumpărate. 
Pe lângă ziare, în deplasările 
zilnice oamenii citesc cărţi în 

proporţie de 12 la sută, procent 
uşor mai ridicat în Bucureşti şi 
oraşele mai mari de 200.000 de 

locuitori. 

Şi totuşi, muzica

Generaţia tânără 
ascultă muzică în timpul 
deplasărilor mai lungi de 
zece minute. Jumătate 
dintre adolescenţii de 15-
19 ani şi o treime dintre ti-

nerii de 20-25 de ani ascultă 
muzică stocată pe player 

sau telefon. Posturile de ra-
dio au o popularitate puţin mai 
scăzută, fiind ascultate de 30 la 
sută dintre tinerii de 15-19 ani 
şi de 20 la sută dintre cei de 20-
25 ani, poate şi pentru 
că opţiunea nu 
este disponibilă 
pe toate termi-
nalele. 

Ce poţi face 
cu telefonul

Jocurile pe 
telefon sunt 
preferate de 
un sfert din-
tre persoanele 
sub 19 ani, iar 
v ide o cl ip ur i le 
şi filmele sunt 
vizionate pe te-
lefoane sau alte 
dispozitive por-
tabile doar de 
16 la sută dintre 
aceştia. 

Mersul pe jos, 
sănătate curată

Numai un sfert dintre români 
au parte de călătorii zilnice mai 
lungi de o oră, în timp ce aproa-

pe jumătate dintre români pe-
trec între zece minute şi o oră 
pe drum. Pentru deplasările zil-
nice, majoritatea respondenţilor 
au declarat că merg pe jos (47 
la sută). Urmează mijloacele de 
transport în comun (21 la sută) 
sau maşina (19 la sută). 

Informaţiile provin din stu-
diul GfK Omnibus, realizat în 
luna ianuarie pe un eşantion de 
1072 de respondenţi din mediul 
urban şi rural. Rezultatele sunt 
reprezentative pentru populaţia 
României în vârstă de 15 ani şi 
peste.

A.M.Press

Cercetări şi statistici

Activităţi din mers

Cărţile audio (audiobookurile) câştigă mai lent 
teren la noi, chiar dacă societatea se mişcă rapid şi 
nu mai are timp de lectura obişnuită, cea care înso-
ţeşte bucuria ochiului cu mirosul cernelii de tipar. 
Maşina, care devine pe zi ce trece un soi de înveliş al 
românului este însă un mediu propice folosirii cărţi-
lor digitale. Fie că pleacă în concediu, la serviciu sau 
în deplasări zilnice obligatorii, românii obişnuiesc 
deja să folosească biblioteca de CD a automobilu-
lui. În care, însă, nu sunt prea multe cărţi. Muzica 

s-a instalat mai bine în preferinţele noastre. Şi totuşi, 
audiobookurile există. Există chiar shopuri speciale 
pe net, de unde poţi comanda cărţi de ascultat, în 
marea lor majoritate cursuri de limbă sau de calcu-
lator, poveşti, enciclopedii şi, în ultima vreme, chiar 
literatură. Preţul se învârte în jurul sumei de 12-13 lei 
bucata. Cei care au spart însă cu adevărat gheaţa 
în această direcţie sunt Editurile Humanitas şi Casa 
Radio. Acestea oferă produse de calitate, înregistrări 
de aur, voci celebre şi autori de necontestat.

Cărţile audio

[ În drumurile pe care le fac zilnic, românii vorbesc mult la telefon, 
se uită la panourile publicitare, citesc şi ascultă muzică
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Mai tare decât 
Murphy... să-i fie 
ţărâna uşoară!!

Legile lui George 
Pruteanu (III)
Regula partidelor 

Unde nu e cap, sunt multe aripi. 
    

Regula revoluţiei 
după organele de stat

Orice mişcare de revoluţie care 
nu ascultă de nişte legi trebuie 
băgată la zdup.   

Definiţia revoluţiei 
după organele de stat

Orice regie de miting, de mane-
vre militare cu muniţie de luptă, de 
filmări în curtea instituţiilor medi-
co-legale, de execuţii mediatizate 
de şefi de stat judecaţi de propriii, 
lor miniştri, este o revoluţie. Cine se 
mişcă în afara regiei este un golan.    
 
Desfăşurarea unei revoluţii 
în România    

Dacă organizarea nu merge, 
improvizaţi. Oricum nimeni nu va 
vedea diferenţa.    

Constanţa lui Pruteanu
Toată lumea a tras: armata – în 

unii, securitatea – în alţii, justiţia – 
de timp, nomenclatura – foloase, 
poporul – nădejde. 

Axioma udmR
Îi dai ungurului dreptul, el vrea şi 

stângul. 
 

Teorema nostalgică
O dreaptă nu poate să fie parale-

lă cu o stângă.  
 

Legea pesimistă a tranziţiei
  Drumul spre Mai Bine trece prin 

Mai Prost şi se înfundă acolo.

Legea optimistă a tranziţiei
  Drumul spre Mai Bine trece prin 

noi. Rămân cicatricele.  
 
Legea cea mai optimistă 
a tranziţiei  

Drumul spre Mai Bine trece prin 
noi. Rămân ei.  

 
Legea electorală  

Urna scapă turma.

Străvechea regulă 
a informatorului  

Torna, torna, frate!  

Legea suprapunerii  
 Vor fi ceea ce au fost şi mai mult 

decât atât. Ne vor da lecţii. Şi ne va 
plăcea.  

Vechea lege parlamentar-gu-
vernamentală 
a lichidelor, fluidelor, 
vâscoaselor şi lipicioaselor  

Dacă nu curge, pică. Cât curge, 
nu pică.  

George Pruteanu      
( sursă-internet)

Testamentul meu, scris 
şi iscălit de propria mea 
mână, la 14/26 februa-
rie 1899, în capitala mea, 

Bucureşti. // Testamentul meu, 
scris de mine, în luna lui fevrua-
rie 1899, pentru a fi publicat prin 
"Monitor" după moartea mea, cu 
rugămintea ca ultima mea voinţă 
şi dorinţă să fie urmate întocmai 
cum le-am descris aci, cu 
propria mea mână, 
fiind încă voinic şi 

Adrian 
Bucurescu 
Importanţa regelui Carol I în istoria României nu mai tre-

buie demonstrată. A fost un domnitor vrednic, comandant 
al oştirii romaneşti pe câmpul de luptă, precum vitejii vo-
ievozi din timpurile noastre eroice, un foarte bun gospodar 

al ţării şi un ctitor de mari aşezăminte culturale. Testamentul 
său din 14/26 februarie 1899, din care prezentăm aici câteva 

fragmente, arată un patriotism profund, un monarh 
în căutarea perfecţiunii, un om de o înaltă ţinută 
morală, pe care, vai, nu o vedem la actualii oameni 
politici ai României! Aşadar, să luăm aminte!

sănătos. Având aproape 60 de 
ani, privesc ca o datorie, ca să 
mă hotărăsc a lua cele din urmă 
dispoziţii. Alcătuind acest testa-
ment, gândesc înainte de toate 
la iubitul meu popor, pentru care 
inima mea a bătut neîncetat şi 
care a avut deplină încredere în 
mine. Viaţa mea este aşa de strâns 
legată de această de Dumnezeu 
binecuvântată ţară, că doresc 
să-i las şi după moartea mea do-
vezi vădite de adâncă simpatie şi 
de viul interes pe care le-am avut 
pentru dânsa. Zi şi noapte, m-am 
gândit la fericirea României, care 
a ajuns să ocupe acum o poziţie 
vrednică între statele europene, 
m-am silit ca simţământul reli-
gios să fie ridicat şi dezvoltat în 
toate straturile societăţii şi ca 
fiecare să îndeplinească datoria 
sa, având ca ţintă numai intere-
sele statului. Cu toate greutăţile 
pe care le-am întâlnit, cu toate 
bănuielile care s-au ridicat, mai 
ales la începutul domniei mele, 
în contra mea, expunându-mă 
la atacurile cele mai violente, am 
păşit fără frică şi fără şovăire îna-
inte, pe calea dreaptă, având ne-
mărginită încredere în Dumnezeu 

şi în bunul simţ al credinciosului 
meu popor. Înconjurat şi sprijinit 
de fruntaşii ţării, pentru care am 
avut întotdeauna o adâncă re-
cunoştinţă şi o vie afecţiune, am 
reuşit să ridic, la gurile Dunării şi 
pe Marea Neagră, un stat înzes-
trat cu o bună armată şi cu toate 
mijloacele, spre a putea menţine 
frumoasa sa poziţie şi realiza oda-

tă înaltele sale 
a s p i r a ţ i u n i . 

Su cces o r ul 

meu la tron primeşte, ia dar o 
moştenire de care el va fi mân-
dru şi pe care o va cârmui, am 
toată speranţa, în spiritul meu, 
călăuzit fiind prin deviza: "Totul 
pentru ţară, nimic pentru mine".. 
Mulţumesc din suflet tuturor 
celor care au lucrat cu mine şi 
care m-au servit cu credinţă. Iert 
acelora care au scris şi au vor-
bit în contra mea, căutând a mă 
calomnia sau a arunca îndoieli 
asupra bunelor mele intenţi-
uni. Trimiţând tuturor o ultimă 
salutare, plină de dragoste, rog 
ca şi generaţiile viitoare să-şi 
amintească din când în când 
de acela care s-a închinat cu tot 
sufletul iubitului său popor, în 
mijlocul căruia el s-a găsit aşa 
de fericit. Pronia cerească a voit 
ca să sfârşesc bogata mea viaţă. 
Am trăit şi mor cu deviza care 
străluceşte în armele României: 
"Nihil sine Deo!" Doresc să fiu 
îmbrăcat în uniformă de general 
(mică ţinută, cum am purtat-o 
în toate zilele), cu decoraţiile de 
război şi numai Steaua României 
şi Crucea de Hohenzollern, pe 
piept. Am rămas credincios re-
ligiunii mele, însă am avut şi o 

deosebită dragoste pentru bise-
rica răsăriteană, în care scumpa 
mea fiică, Maria, era botezată. 
Binecuvântarea corpului meu se 
va face de un preot catolic, însă 
doresc ca clerul de amândouă bi-
sericile să facă rugăciuni la sicriul 
meu, care trebuie să fie foarte 
simplu. (...) Coroana de oţel, fău-
rită dintr-un tun luat pe câmpul 
de luptă şi stropit cu sângele 
vitejilor mei ostaşi, trebuie să 
fie depusă lângă mine, purtată 

până la cel din urmă locaş al meu 
şi readusă apoi la palat. Sicriul 
meu, închis, va fi pus pe afetul 
unui tun, biruit (dacă se poate) 
la Plevna şi tras de şase cai din 
grajdurile mele, fără văluri negre. 
Toate steagurile care au fâlfâit pe 
câmpiile de bătaie vor fi purtate 
înaintea şi în urma sicriului meu, 
ca semn că scumpa mea armată 
a jurat credinţă steagului său şi 
şefului său suprem, care prin vo-
inţa lui Dumnezeu nu mai este 
în mijlocul credincioşilor săi os-
taşi. Tunurile vor bubui din toate 
forturile din Bucureşti, Focşani 
şi Galaţi, ridicate de mine, ca un 
scut puternic al vetrei strămo-
şeşti, în timpuri de grele încer-
cări, de care Cerul să păzească 
ţara. Trimit armatei mele, pe care 
am îngrijit-o cu dragoste şi căre-
ia m-am închinat cu toată inima, 
cea din urmă salutare, rugând-o 
a-mi păstra o amintire caldă. (...) 
Prin o bună gospodărie şi o se-
veră rânduială în cheltuieli, fără 
a micşora numeroasele ajutoare 
cerute din toate părţile, averea 
mea a crescut din an în an, aşa 
că pot dispune astăzi de sume 
însemnate, în folosul scumpei 

mele Românii şi pentru binefa-
ceri. Am hotărât dar o sumă de 
12 milioane de lei, pentru dife-
ritele aşezăminte, noi fundaţiuni 
şi ca ajutoare. Această sumă va 
fi distribuită precum urmează: 
1. La Academia Română, şase 
sute mii de lei, capital pentru 
publicaţiuni. 2. La Fundaţiunea 
mea Universitară, pentru spori-
rea capitalului, şase sute mii de 
lei. 3. La Orfelinatul "Ferdinand" 
din Zorleni, lângă Bârlad, pentru 

sporirea capitalului, cinci sute 
mii de lei. 4. Pentru întemeierea 
unui internat de fete de ofiţeri 
în armata mea, cu un institut de 
educaţiune, cu un învăţământ 
practic, la Craiova , două milioa-
ne lei. 5. Pentru întemeierea unei 
şcoli industriale la Bucureşti, 
trei milioane lei. (Urmează alte 
12 legate). Înălţând rugăciuni 
fierbinţi către A-tot-Puternicul, 
ca să ocrotească de-a pururea 
România şi să răspândească 
toate harurile asupra scumpu-
lui meu popor, mă închin cu 
smerenie înaintea voinţei lui 
Dumnezeu şi iscălesc cea din 
urmă hotărâre a mea. În numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, Amin. Făcut la Bucureşti, la 
14/26 februarie 1899. //CAROL// 
Am scris şi iscălit cu propria mea 
mână acest testament, pe două 
coale, formând opt pagini, le-
gate cu fir roşu şi am pus sigiliul 
meu. // CAROL//  

N.R.  Textul a circulat mult pe 
internet, după apariţia în zia-
rul România liberă. Citirea şi 
recitirea lui este aproape obli-
gatorie.
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Alb şi negru

Povestea mărţişorului începe 
acum mai bine de 2000 
de ani, pe vremea da-
cilor şi a romanilor. 
Tradiţia spune 
că strămoşii 
noştri purtau 
monede gă-
urite, atâr-
nate de un 
fir împletit 
- colorat 
în alb şi 
n e g r u . 
B ă n u ţ i i 
erau de 
aur, argint 
sau metal 
obişnuit, in-
dicând cât de 
bogată sau de 
săracă era persoa-
na care îi purta. Albul 
însemna revenirea la 
viaţă a naturii şi căldura ve-
rii, în timp ce negrul semnifica frigul 
iernii. Aceste mărţişoare erau purta-
te la încheietura mâinii sau prinse 
în piept cu un ac, iar fetele credeau 
despre ele că le vor aduce noroc, fru-
museţe şi le vor feri de razele arză-
toare ale soarelui verii. Când copacii 
înfloreau, femeile agăţau firul de o 
ramură, iar cu moneda respectivă 
cumpărau caş, pentru ca tot restul 
anului pielea lor să fie albă şi moale. 
În timp, rolul de talisman sau obiect 
purtător de noroc al mărţişorului s-a 
transformat în simbol al iubirii. În 
acelaşi timp, şi firul negru a devenit 
roşu.

Întorcându-ne şi mai mult în timp, 
amintim că săpăturile arheologice 
au scos la iveală mărţişoare cu o ve-

chime de peste 8000 de ani! 
Sub forma unor pietri-

cele de râu, vopsite în 
alb şi roşu, ele erau 

înşirate pe aţă 
şi se purtau la 
gât. Culoarea 
roşie era 
dată de foc, 
sânge şi 
soare - în-
semnând 
naşterea şi 
viaţa, adică 
femeia. Iar 
albul era 

limpezimea 
apelor, cu-

loarea norilor, 
zăpada rece şi 

pură - semnifi-
când înţelepciunea 

bărbatului. Împletirea 
şnurului arată legătura in-

separabilă dintre cele două elemen-
te ale vieţii.

Legenda bănuţului

Tradiţia bănuţului este legată, 
de asemenea, de legenda Babei 
Dochia, păstoriţă cu cele şapte co-
joace, transformată într-o stâncă. Se 
spune că Dochia a găsit într-o zi o 
monedă, a găurit-o, a legat-o de un 
şnur din fire de lână - albe şi negre - 
împletite, purtând-o la gât în semn 
de noroc.

Despre mărţişor există, însă, 
multe alte poveşti şi legende. Una 

dintre ele vorbeşte 
chiar despre fabri-
carea mărţişorului, 
activitate care este 
“la modă” în zilele 
noastre, în apropie-
rea zilei de 1 Martie. 
“A fost odată un om 
sărac, care confec-
ţiona tot felul de lu-
cruri pentru păpuşi: 
fundiţe, şnuruleţe şi 
hăinuţe. Apoi le vin-
dea în piaţă. Într-o 
zi, văzând că i s-au 
terminat materia-
lele, omul a căutat 

prin casa sărăcăcioasă şi tot ce a 
mai găsit au fost două suluri de aţă 
albă şi roşie. Neştiind ce să facă din 
ele, le rupse şi le împleti... Era foar-
te mândru de ceea ce crease. Apoi, 
făcu un mic tablou, de care prinse 
şnuruleţul. Şi s-a gândit: “Cum să 
denumesc acest obiect? A, gata, 
ştiu! O să-i spun Mărţişor, deoarece 
suntem în luna lui martie şi chiar în 
prima zi. Aceste mărţişoare vor fi dă-
ruite de către bărbaţi femeilor, drept 
cadou!”. Şi aşa s-a dus vestea despre 
omul sărac, cel care a inventat acest 
simbol al primăverii. 

Voinicul din basmele 
româneşti

Dar, dintre toate legendele, poate 
cea mai interesantă şi mai frumoasă 
este povestea băiatului cel voinic 
care s-a luptat cu zmeul, legendă 
care s-a născut din basmele româ-
neşti şi îşi are originea tot în timpul 
strămoşilor noştri - dacii şi romanii.

Descoperiri arheologice

Trecând de la legende şi de la lu-
mea de basm la cea reală, descope-
ririle arheologice arată că se celebra 
prima zi a primăverii încă de acum 
8000 de ani, pe vremea dacilor 
simbolurile primăverii fiind confec-
ţionate din timpul iernii, urmând să 
se poarte după ziua de 1 Martie. Pe 
atunci, mărţişoarele erau fie nişte 
pietricele colorate în alb şi roşu înşi-
rate pe o aţă, fie o monedă (sau mai 
multe) legate cu fire subţiri de lână 
albă şi neagră (în unele locuri alb cu 
roşu). Dacii credeau că mărţişoarele 

Baba Dochia 
(sau Baba Odo
chia) simboli-
zează unul dintre 
cele mai importante 
mituri româneşti. Există 
multe variante ale acestui mit, al 
cărui nume pare a proveni din ca-
lendarul bizantin, care pe 1 Martie 
celebra Sfânta Martiră Evdokia.

Una din variante este cea a 
mitului “Traian şi Dochia”, despre 
care celebrul critic literar George 
Călinescu spunea că este “rezulta-
tul unei întregi experienţe de viaţă 
a poporului român”. Se spune că 
Dochia ar fi fost fiica regelui dac 
Decebal, de care s-a îndrăgostit 
Traian, cuceritorul Daciei. Urmărită 
fiind de trupele lui Traian, aceasta 
se ascunde pe muntele sacru, 
Ceahlău, împreună cu oile. Este 
ajutată de Maica Domnului, care o 
transformă împreună cu turma sa 
într-un complex de stânci.

O altă variantă povesteşte 
despre Baba Dochia care a avut 
un fiu, pe numele său Dragobete, 
care s-a căsătorit împotriva dorin-
ţei ei. Pentru a-şi necăji nora,  într-o 
zi rece de iarnă, i-a dat acesteia un 
ghem de lână neagră şi a trimis-o 
la râu să-l spele, spunându-i să nu 
se întoarcă până când lâna nu de-
vine albă. Fata a încercat să spele 
lâna, dar chiar dacă degetele sale 
au început să sângereze, culoa-
rea lânii rămânea tot neagră. De 
disperare, pentru că nu se putea 
întoarce acasă la soţul iubit, a 
început să plângă. Impresionat 
de durerea fetei, Domnul Iisus 
Hristos i-a apărut în cale şi i-a dat 
o floare roşie, spunându-i să spe-
le lâna cu ea. Mulţumindu-i, fata 
a pus floarea în apă, a spălat lâna 
şi a constatat cu uimire că lâna s-a 
albit. Fericită că a reuşit să ducă la 
bun sfârşit această sarcină grea, 
şi-a îndreptat paşii spre casă, dar 
nu a fost primită bine, soacra sa, 
din contră, auzind povestea fetei 
aceasta a acuzat-o că Mărţişor 
(aşa îi spunea fata, deoarece nu-l 
recunoscuse pe Iisus) era iubi-
tul ei. După aceasta întâmplare, 
Dochia a pornit împreună cu tur-
ma sa spre munte, fiind convinsă 
că primăvara venise deja, altfel de 
unde ar fi putut Mărţişor să aibă 
floarea? Pe parcursul călătoriei 
sale, şi-a scos, rând pe rând, cele 
doisprezece cojoace pe care le 
purta, până a rămas fără nici unul. 
Dar vremea s-a schimbat. Pe cât 
de frumos fusese la începutul zi-
lei, pe atât de urât se făcuse acum. 
Ningea şi totul începuse să înghe-
ţe. Dochia a îngheţat împreună cu 
oile sale, transformându-se, con-
form legendei, în stană de piatră. 
Rocile se pot observa şi astăzi pe 
muntele Ceahlău şi sunt o mărtu-
rie vie a acestui mit românesc.

Mărţişorul

Legende 
şi tradiţii 
de primăvară

T radiţii-Citind definiţia din Dicţionarul Explicativ al Limbii 
Române, putem afla că mărţişorul este un mic obiect de podoa-
bă legat de un fir împletit - roşu cu alb - care se oferă în dar, ca 
semn al sosirii primăverii, mai ales femeilor şi fetelor, în ziua de 1 

Martie. Tot DEX-ul ne mai spune că “mărţişor” este denumirea populară a 
lunii martie. Iar “Mărţişor” mai este şi numele unei străzi din Bucureşti, pe 
care se afla casa în care a locuit, scris şi în grădina căreia este înmormân-
tat marele poet Tudor Arghezi. Lucruri pe care, probabil, mulţi dintre voi le 
ştiau deja... Dar, oare, de unde vine numele de “mărţişor”? Cine a inventat 
cuvântul şi ce semnifica la vremea aceea? De ce se poartă mărţişorul?

aduceau noroc şi le purtau până când 
înfloreau copacii.

În zilele noastre...

În zilele noastre, bănuţul purtător 
de noroc al dacilor aproape că a dis-
părut, el fiind înlocuit cu diferite per-
sonaje din lumea desenelor animate, 
cu animăluţe din plastic sau din sticlă, 
inimioare, feţe zâmbitoare, pietricele 
frumos colorate sau orice poate atrage 
un cumpărător grăbit sau în pană de 
idei. Astăzi, ziua de 1 Martie e o ade-
vărată comoară pentru comercianţii 
ambulanţi care îţi iau ochii cu fel şi fel 
de “mărţişoare”, fără a cunoaşte însă 
adevărata legendă a tradiţionalului 
mărţişor.

Ziua de 1 Martie are o bogată încăr-
cătură comercială, încărcătură care o 
depăşeşte de multe ori pe cea tradiţio-
nală. Dar... trecând peste partea comer-
cială, putem spune că în zilele noastre, 
obiceiul este ca orice femeie (doamnă 
sau domnişoară) să primească un măr-
ţişor. Orice bărbat care se respectă ofe-
ră şefei, colegei sau persoanei iubite 
un mărţişor, reprezentantele sexului 
frumos mândrindu-se în această zi cu 
mărţişoarele primite.

Ca să respectăm tradiţia şi toate le-
gendele, mărţişorul trebuie legat la ră-
săritul soarelui, în prima zi a lunii mar-
tie. Se poartă de la 1 Martie până când 
se arată primele semne ale primăverii, 
adică până când se aude cucul cântând, 
până când înfloresc cireşii sau trandafi-
rii, până la venirea berzelor şi a rându-
nelelor. Şi atunci, mărţişorul nu se arun-
că, ci se leagă de un trandafir sau de un 
pom înflorit, ca să ne aducă noroc.  
Dincolo de obiceiuri, însă, mărţişorul 
rămâne un simbol al bucuriei de a trăi, 
al dragostei de viaţă, un semn prin care 
noi, oamenii, salutăm venirea primăve-
rii. Mărţişorul este şi va fi întotdeauna 
simbolul soarelui şi al purităţii sufle-
teşti.

Baba Dochia 
Mitul celor
şapte cojoace
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Zvoneri 
şi răspândaci

Ministrul de Externe al României 
la Londra Nicolae Titulescu era pri-
vit drept o posibilă salvare, ca viitor 
şef de Guvern, după ce prezisese 
un viitor sumbru românilor, odată 
cu intrarea în criză. O metodă de a 
câştiga respect a la Brucan. În rest, 
nicio altă asemănare! O ştire din 
„Acţiunea” de sâmbătă, 23 ianua-
rie `32, spunea că Titulescu, „ane-
miat” în urma muncii asidue (avu-
sese „multiple ocupaţiuni”) pur şi 
simplu leşinase la un banchet ţinut 
în capitala britanică în cinstea lui 
Argetoianu. O zi mai târziu, ziarul 
scria că de fapt fusese un zvon… 
de presă. Chiar Titulescu, pentru a 
doua oară ales atunci preşedinte al 
Ligii Naţiunilor, cu sediul la Geneva, 
strămoaşa ONU, ar fi telegrafiat 
unui prieten, la auzul „ştirii” că ar 
fi leşinat şi că Argetoianu s-ar fi 
interesat în mod repetat de starea 
sănătăţii sale: „ŞTIREA INVENTATĂ. 
PERFECT SĂNĂTOS”. Ziaristul gă-
lăţean comenta băşcălios: poate 
că lui Titulescu „i-a făcut-o” „Conu 
Griguţă” de la ziarul bucureşean 
„Epoca”…

Vai de tramvaie!

La vreme de criză toate cad! 
„Tramvaiul în Bădălan circulă de-
fectuos”, scria „Acţiunea” din 2 ia-
nuarie ´32. Ziarul primea aproape 
zilnic plângeri pe această temă din 
acel cartier mai izolat. „În ziua de An 
Nou, după ploaie, terasamentul s̀ a 
deplasat.” Şinele erau vechi, unele 
având zeci de ani, erau „aproape 
distruse”, astfel încât vagoanele 
tramvaiului au deraiat. Cetăţenii 
au cerut introducerea autobuzelor. 
Nu li s-a răspuns, iar cu o zi înainte 
tramvaiul deraiase iar în Bădălan! 

Incendii cu sifon şi galoşi

Nenorocirile veniseră şi din altă 
parte. Articolul „Incendiile din ziua 
Anului Nou” informează că Fabrica 
de sifoane Teodorescu fusese mis-
tuită de flăcări. Arsese şi o plăpu-
mărie. De necaz sau disperare 
sau din viciu, oamenii nu ratau 
cârciuma. Uneori era însă peri-
culos… cu sau fără sifon. Iată: 
Ioan Todeli din str. Războieni 
140, „în timp ce ieşea dintr`o câr-
ciumă a fost lovit cu un corp tare 
în cap.” Alţii sufereau şi fără să se 
distreze: „D. Avocat Constantin 
Codreanu din str. Brăilei No.34, 
a adus la cunoştinţa poliţiei că 
în timp ce se afla în biuroul său, 
de către autori necunoscuţi, i s̀ a 
furat paltonul şi şoşonii pe cari îi 
lăsase în anticameră.” Grele vre-
muri, să reclami şi furtul şoşoni-
lor! Vom vorbi pe viitor şi despre 
jafurile care se înmulţiseră. Ca şi 
acum!

Victor Cilincă    

„Revelionul anului 1931, re-
velionul sărăciei şi al durerii, 
va trece odată mai mult clipa 
aproape neînsemnată”, scria 
cotidianul gălăţean „Acţiunea” 
de sâmbătă, 2 ianuarie 1932, 
adică în plină criză economică 
mondială; ca şi acum, de altfel… 
Directorul ziarului, George 
Michăileescu, semna articolul 
sugestiv intitulat „Un nou an 
de jertfă”.  „Solidaritate” – aşa 
se numea editorialul semnat de 
Pedro Braunştein. Un îndemn 
la uniune, la implicare socială. 
De altfel, în paginile ziarului 
erau publicate liste de subscrip-
ţie publică. Nu prea lungi… 
Iată una din acestea, deschisă 
chiar de „Acţiunea”, cu 500 lei. 
Urmează N. Melisarato din stra-
da Vezuviului 29, cu 300 lei, D. 
Prodan, str. Agriculturei No. 9, 
cu 100, încă trei contribuitori cu 
50 de lei şi la sfârşit încă o sută… 
Ce însemnau aceşti bani? Ziarul, 
la patru pagini, costa doi lei, ki-
logramul de fasole descărcat în 
port era 26 de lei, grâul, 29, iar 
16 lei costa un kg de carne „de 
primă calitate” la măcelăria 
Josef Fritsch.

Medic la Rotschild, 
ziarist la „Acţiunea”

Dar iată că am aflat câte 
ceva despre „ziaristul” 
Braunstein, autorul editori-
alului. „Albumul Galaţilor” 
pentru 1935-1936, editat 
de Teodor Iordache, îi de-

dică aproape o pagină: „Medic 
şi publicist, fost gazetar profe-
sionist. Fost intern al spitalului 
Elisabeta Doamna din Galaţi şi 
a spitalelor: Wilhelminespital, 
Wiedenerkrankenhaus şi 
Rotschildspital din Viena. 
Medic internist, cu specialita-
tea în maladii pulmonare. Unul 
din conştiincioşii profesionişti 
ai medicinei, apreciat pentru 
francheţa şi amabilitatea de 
care nu s´a lipsit niciodată. 
Cunoscător al vieţei sociale şi 
politice în genere, d-rul Pedro 
Braunştein în discuţii şi artico-
le de ziar toate problemele la 
ordinea zilei, tratându-le c`o 
matură competenţă şi c`un 
larg spirit de obiectivitate.”  

Popor supus, 
cuminte...

Cu o zi în urmă, 
suveranul, Carol al 
II-lea, făcuse în capi-
tală o declaraţie de 
îmbărbătare către 
ţară: …”am ferma 
convingere că anul 
nou în care am intrat 
va fi mai bun pentru 
noi, prin chibzuin-
ţa şi înţelegerea ce 
trebue s`o avem.” 
Apoi, după alte bla-
bla-bla-uri, o frază á 

la Ceauşescu: „Poporul român 
a arătat întotdeauna credinţă 
şi supunere, astfel că prin cu-
minţenia lui, va putea ieşi din 
situaţia grea în care se găseşte 
astăzi.” Sfaturi preţioase privind 
ieşirea din criză… 

Zvonuri de presă

Ziarul consemna şi dez-
minţirile la zvonurile privind 
o iminentă „ruptură” între pri-
mul-ministru, savantul Nicolae 
Iorga (şef al Guvernului între 19 
aprilie 1931 şi 6 iunie 1932), şi 
ministrul de Finanţe, controver-
satul Constantin Argetoianu. 
Dezminţirile fuseseră publica-
te în periodicul scos chiar de 
Iorga, la reşedinţa sa din Vălenii 
de Munte – „Neamul românesc”. 
La Văleni, savantul înfiinţase nu 
numai tipografia revistei sale în 
care îi sfătuia pe ţărani, ci şi o 
universitate populară, o şcoa-
lă de misionare, un aşezământ 
pentru minoritari şi altul pentru 
studenţii străini, o şcoală „a ar-
telor unite” şi  un muzeu de artă 
feudală. Un savant de renume 
mondial nu este însă şi o garan-
ţie în sine pentru o guvernare 
impecabilă; mai ales la vreme 
de criză.  

Victor Cilincă

Dr. Pedro Braunstein, 
publicist de criză

1932: Galaţii în (altă) criză 

Zvonuri, 
sărăcie şi violenţă 

Măsuri, mai bune sau mai idioate: economii, 
reducerea de salarii, de pensii. Cam ca şi 
acum! Efecte tot ca acum: scăderea con-
sumului, falimente, proteste, jafuri… Vom 

vedea astăzi şi în numele următoare ale Magazinului 
VL cum trăiau gălăţenii în plină criză, la 1932. Rău! 
De altfel sub guvernarea glorioasă a iorghiştilor – 
gruparea politică a marelui savant Iorga, acum  
prim-ministru…

Piaţa de peşte în Port
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Mapa cu plante

Comentatorii din domeniul 
designului interior sunt în unani-
mitate de acord că actuala criză 
financiară mondială va influenţa 
modul în care vor fi decorate lo-
cuinţele în anul 2010, designul in-
terior urmând, şi el, constrângerile 

materiale curente. Această situaţie, 
însă, poate constitui sursa unor 
soluţii surprinzătoare pentru anul 
care tocmai a început, previziuni-
le nefiind atât de sumbre precum 
în alte domenii de activitate şi de 
producţie. În linii mari, se pare că, 

în materie de mobilier, se va pur-
ta în continuare eclecticul, tradus 
prin asociere, grupare şi îmbinare 
a pieselor. Formele geometrice 
îmbinate în mod inedit vor fi cu 
siguranţă bine primite. Formele 
angulare, opţiunile de pliere şi 

ajustările funcţionale sunt prin-
cipalele idei pentru 2010. Se 
va merge, din câte se pare, pe 
obiecte de mobilier simple, su-
ple, posibil cu câteva margini 
proeminente. Materialele utili-
zate vor constitui o întoarcere 
la autenticitate: lemn, piele, ce-
ramică, textile tricotate şi foarte 
puţin plastic. 

În mod particular:
- metalicul (cenuşiul) este 

preferat şi în anul 2010 - este 
vorba despre finisajele obiec-
telor de mobilier, executate din 
metal - tendinţă reflectată încă 
de anul trecut. Anul acesta se 
poartă  finisajele metalice glitz, 
renunţându-se la decorul opu-
lent al anului precedent. 

- stilul asiatic revine în forţă 
anul acesta, după o perioadă în 
care nu a mai prezentat foarte 
mare interes în domeniul amena-
jărilor interioare. Arta japoneză 
este cea care va influenţa, se pare, 
stilul mobilierului anului 2010;

- canapelele şi colţarele vor 
constitui piesele de rezistenţă în 
materie de mobilier de sufragerie, 
în 2010; însoţite, desigur, de per-
niţe decorative viu colorate sau în 
culori neutre; 

 - tendinţa go-green continuă 
în acest an, folosindu-se cât mai 
mult posibil materialele ecologi-
ce, naturale; 

- mobilierul va avea linii simple, 
iar decoraţiunile vor fi minimale;

- va exista o tendinţă de rein-
terpretare a trecutului, în sensul 
că obiectelor tradiţionale, vechi 
de mobilier li se va imprima un 
aer nou, prin mici modificări ce le 
vor fi aduse (trucuri realizate cu 
ajutorul materialelor existente în 
comerţ).

Ixora - 
flacăra pădurilor

Numele ştiinţific al plan-
tei este „Ixora”, iar cel po-
pular „flacăra pădurilor”.  
Cultivată în ghiveci, atinge 
o înălţime maximă de 60 
cm, sub jumătate din statu-
ra ei „în libertate”.

Frunzele, ovale, de culoa-
re verde închis, sunt dispuse 
opus. Nu sunt cu nimic de-
osebite.

Florile, în schimb, sunt cu 
adevărat spectaculoase. Pot 
fi roşii, roz, portocalii, albe, 
galbene... Fiecare floare, lu-
ată în sine, e neimportantă, 
căci e mică şi alcătuită din 
doar patru petale. Farmecul 
e dat doar de gruparea tu-
turor florilor în inflorescen-
ţe mari, globulare. Parfumul 
este neglijabil. Înflorirea are 
loc în tot cursul verii, dacă 
planta este bine îngrijită.

Îngrijirea e relativ difici-
lă. Câteva ore din zi vrea la 
soare, în rest îşi face siesta 
la semiumbră. Deci, trebuie 
poziţionată într-un loc pes-
te care soarele doar trece, 
dar nu şi rămâne. Iar locul 
respectiv nu trebuie să ge-
nereze căldura radiantă, 
căci Flacăra nu agreează... 
căldura. Cu alte cuvinte, nu 
e bine să fie poziţionată în 
preajma unui perete. Udarea 
trebuie să fie frecventă (zil-
nică, în zilele călduroase), 
dar evitându-se excesele. La 
trei săptămâni poate fi ad-
ministrat îngrăşământ pen-
tru plante cu flori.

Înmulţirea plantei se re-
alizează cel mai uşor prin 
butaşi, recoltaţi primăvara 
şi puşi la prins într-un com-
post format din nisip şi tur-
bă, în cantităţi egale. Plasaţi 
vasul într-un loc cu tempe-
ratură constantă şi veţi avea 
succes cu siguranţă!

Pont: primăvara, tăiaţi 
din vârfurile ramurilor. 
Operaţiunea va determina 
ramificarea, deci „rotunji-
rea” tufei.

Importanţa dressingului

Deşi pare complicat să-ţi realizezi 
un dressing, sau să-ţi cumperi unul 
(există foarte multe magazine care 
prezintă dulapuri tip dressinguri, 
adică dotate cu foarte multe rafturi, 
suporturi pentru umeraşe, încăl-
ţăminte, curele şi alte accesorii), 
importanţa acestuia reuşeşte să 
convingă tot mai multe persoane 
să apeleze la varianta în cauză. 
Primul lucru pe care reuşeşte să îl 
suplinească un dressing este fap-
tul că înlocuieşte cu mare succes 
şifonierele din dormitoare. În cazul 
în care discutăm despre un aparta-
ment de bloc, dressingul este sin-
gura soluţie care poate oferi casei 

mai mult spaţiu. Imaginaţi-vă cât 
de liber ar fi dormitorul vostru fără 
acel şifonier masiv, neîncăpător, 
plin de haine şi accesorii pe care 
niciodată nu le găsiţi atunci când 
aveţi nevoie de ele! În plus, de la 
atâtea haine înghesuite, uşile se 

închid foarte greu, se strică, iar în-
treţinerea mobilierului respectiv 
îşi face apariţia tot mai des. Astfel, 
puteţi apela la varianta propusă 
de noi şi de specialişti. În al doilea 
rând, un dressing păstrează mult 
mai bine hainele dumneavoastră. 

Acestea vor fi amplasate pe raf-
turi speciale, fiecare accesoriu şi 
obiect vestimentar având un loc 
bine stabilit şi clar. Cu alte cuvin-
te, atunci când veţi căuta ceva, 
veţi găsi obiectul respectiv în lo-
cul respectiv. 

Inovaţie

Dressingul casei tale!
Dressingul reprezintă 

o încăpere destinată 
obiectelor vestimen-

tare şi accesoriilor! Deşi îna-
inte cu ceva timp întâlneam 
dressinguri doar în locuin-
ţele foarte generoase, de lux, 
astăzi aproape toate locuin-
ţele beneficiază de o astfel 
de incintă. 

Moda în designul interior
Tendinţe

 Fustele lungi 

Sunt elemente care au apărut în toate colec-
ţiile şi care fac legătura cu sezoanele trecute. 
Chloe şi Yohji Yamamoto au optat pentru fuste 
lungi, fluide, în culori mate care să poată trece 
fără niciun fel de probleme de pe podium direct 
pe stradă. Sunt completate cu topuri ceva mai 
lejere. Fustele lungi vor fi una dintre piesele de 
rezistenţă ale sezonului.

Volanele

Se poate spune că sunt marea revenire a 
sezonului. Voluminoase, plutitoare, supradi-
mensionate şi asimetrice, au fost elementul de 
rezistenţă al prezentării lui Valentino şi al celor 
de la Stella McCartney. Volanele au fost mereu 
accente folosite pentru rochiile scurte, cambra-
te, cu o croială simplă.

În acest sezon, tendinţele în ceea ce 
priveşte machiajul ochilor sunt... extre-
miste, să zicem: de la machiajul natural, 
subtil, care nu face decât să evidenţieze 
conturul ochilor şi să confere mai multă 
expresivitate privirii, la machiajul puter-
nic, în note dramatice, inspirat din stilul 
anilor ‘80. Indiferent de ceea ce alegi, 
trebuie să te orientezi foarte bine în 

ceea ce priveşte culoarea fardului de 
ochi, a tuşului şi a mascarei. În ceea ce le 
priveşte pe ultimele două, este de dorit 
să eviţi negrul, care înăspreşte trăsăturile 
chipului şi adaugă ani buni privirii tale... 
Se ştie: nuanţa aurie a revenit în forţă în 
acest sezon, fiind unanim declarată ”cu-
loarea verii”, indiferent că vorbim despre 
machiaj sau despre accesorii. Fardurile 

în tonuri aurii avantajează 
cel mai bine persoanele cu 
ochii de culoare închisă, iar 
dacă eşti şi bronzată, ai aplicat 
mascara maro şi gloss, efectul 
în ansamblu va fi devastator... 
de sexy. Pentru persoanele 
cu tenul deschis la culoare, 
se potrivesc fardurile în di-
ferite nuanţe de verde, una 
dintre veştile bune fiind că 
această culoare se potri-
veşte indiferent de nuanţa 
ochilor. Depinde însă de ton... 
spre exemplu, un verde des-
chis este foarte nimerit pentru 
ochii albaştri sau verzi, în timp 
ce culoarea ”verde iarbă” este 
recomandabilă femeilor cu 
ochi căprui. Indiferent de si-
tuaţie, mascara va fi maro, iar 
eventualul dermatograf se va 
asorta în consecinţă. O altă 
culoare care a făcut adevăra-
te ravagii în această vară este 
nuanţa prunei. Se potriveş-
te atât în lunile de vară, cât şi 
toamna; de preferat ar fi să o eviţi 
însă în timpul zilei. Completând cu 
mascara (de culoare neagră, de data 
aceasta), efectul va fi o privire visă-
toare, profundă, adecvată femeilor 
cu ochi albaştri sau verzi. 

Moda pentru 
primăvara-vara 2010

Pune-te 
în evidenţă!
Nimic nu te pune mai mult în 

evidenţă decât un ten per-
fect şi o vestimentaţie 
pe măsură. Atunci când 
mergi la o petrecere, ai 
nevoie mai mult decât 
oricând să străluceşti. 
Cu siguranţă te întrebi 
ce altceva ar putea da 
strălucire chipului tău 
în afară de machiaj? 
Răspunsul este simplu: 
baza acestuia. Fondul 
de ten te ajută să îţi 
unifici culoarea pielii şi 
să acoperi imperfecţiu-
nile, pudra dă senzaţia 
de piele fină şi mătăsoa-
să, iar fardul de obraz îţi 
oferă strălucire, luminân-
du-ţi chipul. Baza de ma-
chiaj este indispensabilă, 
având scopul de a ascun-
de micile imperfecţiuni, 
pete sau roşeaţă. Ea se 
aplică singură sau îm-
preună cu fondul de ten. 
Baza împotriva petelor 
roşii sau anticearcănul 
se aplică în cantităţi 
mici şi doar pe zonele 
care trebuie corectate. 

Anticearcănul 

Pentru a ascunde 
cearcănele, aplică fon-

dul de ten, iar apoi un 
pic de anticearcăn sub ochi. 
Estompează-l cu vârful dege-
tului însă fără a apăsa sau fre-
ca. După ce te-ai dat cu pudră, 
aplică un pic de fard de ochi 
alb în colţul interior al ochilor. 

Acest lucru îi va conferi lumi-
nozitate privirii tale. Dacă vrei 
să camuflezi roşeaţa sau micile 
vase de sânge, cum ar fi cele 
de lângă nas, amestecă un pic 
de anticearcăn cu fond de ten. 
Aplică compoziţia cu mişcări 
delicate până când roşeaţa se 
atenuează şi apoi dă-te cu pu-
dră pe toată faţa. 

SFatuRi

Asimetria

Inspirată după curentele anilor ‘80 asimetria 
este găselniţa perioadei şi se ”localizează” mai 
ales în zona umerilor. Asimetria este o provo-
care şi se adresează femeilor sigure pe ele şi 
stăpâne pe feminitatea lor. Ungaro şi rusul 
Chapurin au dezvoltat cel mai bine ideea asi-
metriilor. Specialiştii susţin că simetria poate 
fi o soluţie pentru orice ţinută.

Decolteu maxim

Care poate fi caracterizat prin siluete su-
ple şi enorm de multă îndrăzneală. Croieli 
extrem de sexy, te îndeamnă să mergi cât de 
”adânc” se poate în această vară. Sunt excluse 
oricare alte forme cu excepţia unui V adânc. 
Şi Ungaro, şi Assche au ales această formulă.  
Bluzele îndrăzneţe care merg perfect cu 
pantaloni şi cu fuste lungi.

Adaugă un plus de… 

Culoare 
şi expresivitate ochilor tăi

MeRiţi
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Merităm

Să ne alimentăm 
cu filme bune

Cinematografele din Româ
nia sunt pe cale de dispariţie, 
iar vânzările de filme pe DVD 
au crescut vertiginos. E mult 
mai comod să te aşezi pe ca
napea în faţa televizorului şi 
să urmăreşti un film cu o doză 
imensă de fascinaţie. Producţiile 
anului 2010 sau răspândit ca 
muştele pe  toate paginile de 
internet şi pe toate rafturile din 
supermarketuri. Grupul meu 
de prieteni este foarte des
chis discuţiilor şi a acceptat 
imediat să ne dezvăluie ul
tima fiţă în materie de fil
me. Ana este cea mai bună 
prietenă a mea şi avem cam 
aceleaşi preferinţe. “Mie mia 
captat atenţia «Legion». Sunt 
pasionată de istorie şi religie 
şi găsesc acest film mult mai 
interesant decât «Codul lui 
Da Vinci». Un asemenea film 
merită văzut.”  “Alvin and the 
Chipmunks: The Squeakuel 
este o comedie care te bin
edispune şi care te face întro 
oră să uiţi de probleme. Numi 
plac dramele pentru că sunt o 
fire veselă, iar tu ştii că atunci 
când încep să râd molipsesc pe 
toată lumea”, explică zâmbind 
amicul meu Cristi. Maria e puţin 
mai conservatoare în ceea ce 
priveşte cinematografia. Ea 
este mai serioasă şi preferă 
filmele de acest gen. “Aseară 
am vizionat «Avatar». Ştii că 
nu sunt fan filme SF, însă  fil
mul acesta este genial. Are 
o temă puţin mai greu de 
înţeles, însă dacă îl vizionezi 
cu atenţie şi răbdare o săţi 
pară interesant”.

Alice e zăpăcita găştii. 
Când se întâmplă să vizionăm 
împreună un film horror, ea 
ţipă cel mai tare, când vedem 
o comedie ea râde cel mai 
mult, iar când vine vorba de 
o dramă îmi consumă toate 
batistele de unică folosinţă. 
“Nu prefer un gen de filme în 
mod deosebit, însă îmi plac 
mult cele regizate de Jason 
Reitman. De curând miam 
downloadat de pe net «Up 
in the Air». E un film ciudat, 
dar simpatic în acelaşi timp”. 
Filme  premiate sau nu, sunt 
filme ce vi le recomandă o 
gaşcă veselă şi  amatoare 
de producţii bune. Efectul 
de mulţumire şi interes va 
apărea în momentul în care şi 
dumneavoastră veţi fi dispuşi 
să vă relaxaţi în faţa televizo
rului.

Emma Mantaroşie

Numi plăceau melcii când 
eram mică, nici măcar nu le 
puteam aprecia efortul cel 
făceau săşi ducă în spinare 
casa. Nici măcar nu le apreci
am naivitatea când le cântăm: 
”melc, melc codobelc “… şi ei, 
deşi le promiteam apă tul
bure din Dunăre, îmi îndepli
neau cuminţi dorinţa, arătân
dumi corniţele. Îmi plăceau, 
însă, ploile de vară. Îmi plăcea 
când veneau pe neaşteptate, 
când mama fugea repede să 
strângă rufele de pe sârmă, 
când punea un lighean sub 
scurgerea de la streaşina ca
sei, pentru apa de spălat pe 
cap. Cel mai mult îmi plăcea 
mirosul ploii, al primilor stropi 
căzuţi în praf, mirosul de frun
ză udă şi apoi cel de natură 
îmbăiată. Ieşeam imediat afa
ră, când ultimul nor răzleţ îşi 
mai scutura umerii şi plecam 
prin grădina înviorată, ce pă

rea cămi zâmbeşte prin pică
turile încă agăţate de firul de 
iarbă. Totdeauna, nu ştiu cum 
se întâmpla, sub tălpile mele 
se nimerea un melc. Pasul îmi 
rămânea suspendat, corpul 
mi se crispa şi un sentiment 
de vinovăţie îmi străbătea 
sufletul de copil. Strivisem un 
suflet. Aş fi vrut săi cer ierta
re, dar nu mai aveam cui… şi 
noaptea prin vis tresăream 
visând ochi mari, ce mă bles
temau să ştiu cum e săţi duci 
o casă în spate şi o talpă săţi 
strivească efortul, să ştiu cum 
e să priveşti lumea în ochi şi ea 
săţi oferen schimb o amăgi
re.  Mam rugat atunci printre 
suspine pentru ploaie, pentru 
un zâmbet din firul de iarbă, 
pentru toţi melcii din lume şi 
pentru suflete de copii.

Maria Pavel

Iubitorii de animale îşi susţin ve
hement principiile ori de câte ori 
au ocazia. De fapt, ori de câte ori 
se încearcă întocmirea unei legi 

legată de patrupezi. Doar atunci 
răsar ca din ceaţă, îşi unesc forţele 
glasului, căci în rest, nu prea auzim 
de ei. Pe majoritatea îi zărim din 
când în când pe la colţurile străzi
lor, împărţind câinilor o sacoşă de 
carne. Însă, atunci tresar ca  dintrun 
somn adânc, adună camerele de 
filmat în jurul lor şişi exprimă in
dignarea faţă de ceea ce urmează 
să se întâmple cu „bietele fiinţe”. 
În schimb, nu se grăbesc să vină 
cu propuneri legate de diminuarea 
numărului enorm de patrupede ce 
se află în toată ţară şi nici nu strâng 
bani din mărinimia lor pentru a crea 
adăposturi pentru aceştia. Nu ies 
cu făraşul şi mătura după ei pentru 
a strânge mizeria lăsată în urmă de 
câini şi cu atât mai puţin nu inves
tesc bani în tratarea celor bolnavi, 
ei fiind un focar de  infecţie pe pa
tru picioare. Dacă ar veni cu soluţii 
viabile şi dacă şiar da mai mult inte
resul pe care susţin căl au, lucrurile 
ar sta mult mai bine pentru toată 
lumea. Ar diminua posibilitatea 
îmbolnăvirii oamenilor, ar diminua 
ura unora faţă de animale şi chiar 
uciderea lor în moduri crunte. Sar 
stopa până şi creşterea alarmantă a 
nenumăratelor cazuri de atacuri ale 
câinilor asupra oamenilor, desfigu
rândui pe cei mai mulţi dintre aceş
tia sau chiar ucigândui. Desigur, fa

natismul pe care îl dezvoltă unii în 
privinţa patrupedelor îi orbeşte în 
faţa acestor pericole de care este 
posibil să se lovească oricare dintre 
noi. Ei vor găsi mereu omul vinovat  
pentru că a îndrăznit să calce terito
riul câinelui şi niciodată problema 
nu va fi animalul. Şi ce dacă vrem 
să trăim întrun mediu curat?  Şi ce 
dacă vrem să nu mai facem slalom 
zilnic printre urina şi fecalele ani

malelor? Cui îi pasă? Stăpânului de 
câine de la două blocuri mai înco
lo care îşi aduce patrupedul în faţa 
scării mele pentru ca acesta să ne 
“îmbogăţească” dimineaţa? În Real 
sa deschis de câteva luni un ma
gazin cu animale. Mai bine spus, o 
magazie frumos ornată pentru a da 
impresia de petshop, în care sunt 
îngrămădite animale spre vânzare. 
Închise în ceea ce par a fi nişte cutii 

cu geam, acestea suportă cu greu 
spaţiul strâns, gălăgia trecătorilor şi 
bătăile copiilor în geam. De curând, 
au fost achiziţionaţi şi doi căţei ce 
abia au loc să se ridice în picioare 
în noul lor “cămin”, iar chipurile lor 
cer ajutor cu disperare. Unde sunt 
acum cei care apără drepturile ani
malelor?

Andreea Ţiboacă

Drepturile animalelor 
vs drepturile oamenilor

Amintiri

Poveste cu melci
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„Iisus -
Regele lui Israel”

Tot pe malul Lacului Ghenizaret, 
Sfântul Ioan Evanghelistul ne rela-
tează în completarea sinopticilor 
că Mântuitorul l-a chemat pr Filip; 
Filip l-a găsi pe Natanael. Şi întâl-
nirea aceasta este interesantă. Filip 
îi zice lui Natanael că „L-a găsit pe 
Acela despre Care au scris Moise 
în lege şi profeţii, pe Iisus - Fiul lui 
Iosif din Nazaret”.  Natanael (este 
viitorul Apostol Bartolomeu, „darul 
lui Dumnezeu”, care era din Cana 
Galileii) îl întreabă pe Filip: „Din 
Nazaret este ceva bun?” „Vino şi 
vezi!” (Ioan 1, 43-47), l-a îndemnat 
Filip. Dialogul dintre Mântuitorul 
şi Natanael este unul scurt, dar 
convingător. Semn că cuvintele 
cu putere ale Mântuitorului Iisus 
Hristos îl conving pe Natanael să-L 
urmeze şi să rămână la El... Mai 
mult, Natanael chiar mărturiseşte şi 
Îl recunoaşte pe Iisus ca fiind Fiul lui 
Dumnezeu. 

Este interesantă întâlnirea din-
tre Iisus Hristos şi Natanael, căruia  
Mântuitorul îi spune că l-a văzut 
sub smochin şi afirmă: „Iată cu 
adevărat israelit în care nu este vi-
cleşug” (Ioan 1, 47). „Rabbi, Tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele 
lui Israel!” (Ioan 1, 49). Revelaţia lui 
Natanael se adaugă mărturisirii 
Apostolului Andrei şi mărturiseşte 
unei comunităţi cu oameni puşi 
doar pe afaceri că L-a întâlnit şi că-L 
urmează pe Fiul lui Dumnezeu... 

Locuitorii din Capernaum deşi 
L-au văzut, nu L-au cunoscut. Deşi 
El a făcut multe minuni în acest 
oraş, ei nu L-au crezut. Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Luca  ne 
relatează că în această cetate, 
în acest “loc al mângâierii”, pe 
când Iisus  era în Sinagoga din 
Capernaum, cetate a Galileii, şi îi 
învăţa sâmbăta, „un om Care avea 
duh necurat” a strigat cu glas tare: 
„Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai 
venit să ne pierzi? Te ştiu eu cine 
eşti: Sfântul lui Dumnezeu”...

 Şi iarăşi spunem că prin vea-
curi  „poporul ce stătea în întu-
neric a văzut lumină mare şi celor 
ce stăteau în latura şi-n umbra 
morţii, lumină le-a răsărit”. Pentru 
că Fiul lui Dumnezeu S-a Întrupat, 
S-a Răstignit şi a Înviat din dra-
goste pentru noi, oamenii; ca să 
ne cheme la lumină. În Lumină 
Îl vede Sfântul Ioan Botezătorul 
pe Mântuitorul Iisus Hristos în 
momentul Botezului, la Iordan, şi 
această Lumină Sfântă este cea 
adusă nouă de Apostolul Andrei, 
care ne-a luminat cu Cuvântul 
Evangheliei, cuvânt  care răzbate 
peste veacuri. 

”Cetatea lui Iisus”

În itinerariul duhovnicesc de 
astăzi ne vom opri la Capernaum, 
oraş situat pe malul Mării Galileii, 
în Israel, loc sfânt care este menţi-
onat de mai multe ori în Scriptură. 
Marea Galileii se mai numeşte 
şi Marea Tiberiadei sau Lacul 
Ghenizaret. Capernaum este oraş 
de pescari şi devine reşedinţa 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
unde S-a retras după „incidentul 
din Nazaret”, adică după aresta-
rea Sfântului Ioan Botezătorul. 
Sfântul Evanghelist Matei ne rela-
tează că, la auzul neplăcutei veşti, 
Iisus Hristos a părăsit Nazaretul şi  
„a venit şi a locuit în Capernaum, 
lângă mare, în hotarele lui Zabulon 
şi pământul lui Neftalim, spre ca-
lea mării, dincolo de Iordan, în 
Galileea Neamurilor”.

Capernaumul a fost ridicat 
probabil după exilul babilonic şi 
era oraş de frontieră, punct va-
mal (Matei 9,9) situat la răscrucea 
unui drum ce duce dinspre Siria în 
Egipt. Locuitorii din Capernaum 
însă, deşi L-au văzut, nu L-au cu-
noscut pe Fiul lui Dumnezeu. 
Mântuitorul îi mustră pe locui-
torii din Capernaum şi le preves-
teşte un sfârşit apocaliptic. „Şi 
tu, Capernaume: N-ai fost înălţat 
până la cer? Până la iad vei cobo-
rî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma 
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi 
rămas pănă astăzi... Pământului 
Sodomei îi va fi mai uşor în ziua 
judecăţii decât ţie” (Matei 11,23-
24). 

Astăzi, la Capernaum vorbesc 
pietrele de pe malul Lacului 
Ghenizaret, ruinele de aici fi-
ind considerate a fi ale vechiului 
Capernaum. În „Cetatea lui Iisus” 

astăzi dau 
m ă r t u r i e 
pietrele ca-
sei în care a 
locuit soacra 

lui Petru, pe care Mân tuitorul a 
vin decat-o de fri guri. Tot aici  sunt 
şi ruinele unei vechi sinagogi. 
Însă despre Capernaum grăiesc 
mai ales Pietrele cele tari - Sfinţii 
Apostoli - care aici au fost che-
maţi la misiune şi apoi au mărtu-

risit despre Răstignirea, Învierea 
şi Înălţarea la Cer a Mântuitorului; 
pe această mărturie a Apostolilor  
s-a ridicat Biserica lui Hristos. 

Pescuirea minunată

Pe malul Mării Galileea, 
Mântuitorul a făcut minunata pes-
cuire şi aici, Sfântul Apostol Andrei 
- „cel Întâi chemat la Domnul” - fra-
tele lui Simon-Petru, a mărturisit: 
„L-am găsit pe Mesia, Care Se chea-
mă Hristos”. Apoi, Andrei l-a che-
mat pe fratele său Simon-Petru, 
pescari din Betsaida, o localitate 
aflată în apropiere de Capernaum, 
tot în vecinătatea Mării Galileii. Pe 
malul Mării Galileii, Andrei şi Petru 
au lăsat mrejele undiţelor şi au 
urmat chemării tainice făcute de 
Dumnezeu prin Fiul Său, aceea de 
a deveni pescari de oameni (Matei 

4,19). Noi ne-am împărtăşit din 
roadele pescuiri minunate dato-
rită Sfântului Apostol Andrei, „cel 
întâi chemat la  Domnul” care a 
adus cuvântul Evangheliei până în 
părţile noastre, în Scythia Minor şi 
la Dunărea de Jos. De aceea, e bine 
să ştim, unde era Apostolul Andrei 
când „L-a găsit pe Mesia...”

La Capernaum,  Mântuitorul a 
rămas de mai multe ori în casa soa-
crei lui Petru (în aramaică „Kefa”, în 

greacă „Petros”). 
Pietrele acestea 
cu o vechime mi-
lenară ne trimit 
la Evanghelie... Şi 
Andrei l-a adus 
pe Simon, fratele 
său, la Iisus. „Tu 
eşti Simon, fiul 
lui Iona.; tu te vei 
numi Chifa, ce se 
tâlcuieşte Petru 
(Ioan 1, 42). „Pe 
această piatră voi 
zidi Biserica Mea”, 

îi spune Mântuitorul Iisus Hristos 
lui Simon-Petru.

Pietrele care vorbesc

Tot aici sunt şi rămăşiţele bine 
păstrate ale unei vechi sinagogi; 
există un nivel negru al acestei 

vechi sinagogi, despre care cer-
cetătorii spun că ar fi din al doilea 
veac creştin, poate chiar de pe 
vremea Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. Aici ar fi predicat Fiul lui 
Dumnezeu despre „Pâinea Vieţii”. 
Partea din piatră albă a sinagogii 
este de prin veacurile III-IV. 

Noi, pelerinii dreptmăritori, 
ne-am oprit la închinare în locul 
unde a fost casa soacrei Sfântului 
Apostol Petru, fratele Sfântului 
Apostol Andrei, „cel întâi chemat” 
la apostolie, care a adus Cuvântul 
revelat al Evangheliei şi în părţile 
Scythiei Minor, Dobrogea de as-
tăzi, precum şi zona Dunării de 
Jos. Între prezent, trecut şi viitor, 
am lăsat  Pietrele să vorbească.  
„Şi pe când umbla El pe lângă 
Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe 
Simon cel ce se numeşte Petru şi 
pe Andrei, fratele său, care arun-
cau mreaja în mare. Că erau pes-
cari şi le-a zis: «Veniţi după Mine! 
şi vă voi face pescari de oameni!»”.  
Acelaşi fapt ni-l relatează şi Sfântul 

Evanghelist Marcu 
(1,16-20); de altfel, 
toţi cei patru evan-
ghelişti spun că 
Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos a 
început propovă-
duirea Cuvântului 
lui Dumnezeu 
în Capernaum. 
Potrivit relatărilor 
evanghelice, în 
acest oraş au loc 
mai multe minuni, 
în vremea când 
Fiul Omului era 
pe pământ, dar şi 

după ce S-a ridicat cu Trupul la 
cer. „Pe această piatră voi ridica 
Biserica Mea şi porţile iadului nu o 
vor birui” (Matei 16,18), prevesteş-
te Mântuitorul.    Şi noi, dreptmă-
ritorii creştini,  despre această bi-
ruinţă dăm mărturie atunci când 
mergem în pelerinaj.

Pelerini în „Pământul Făgăduinţei”

Capernaum - 
„Cetatea 
lui Iisus”

Capernaum - sinagoga de veac IV

Capernaum - casa soacrei Sf. Petru

Filip îl cheamă 
pe Natanael

Maria Stanciu
marias@yahoo.com

Paginã realizatã de

foto: M. Tofan Stanciu
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Îndoit lapsus

Millo juca la Bârlad în tournee de 
vară, având în trupă şi pe răposatul 
Mincu – nici nu pleca Millo fără Ţaţa 
Miţa – era în repertoriu. La Bârlad 
le mergeau afacerile rău de tot: da-
tori la han, la birt, cafenea, chelneri, 
la toată lumea. Desperaţi, afişează 
pe Jianul, căpitan de haiduci pentru 
reprezentaţia „de adio”, cu speran-
ţa să umple sala, să plătească ceva 
din datorii şi să plece după noroc în 
altă parte... Seara, teatrul aproape 
gol...

Millo juca pe Cârc-Serdar şi 
Mincu pe Ghincu – ca de obicei. 
E o scenă unde Jianul, prins o 
dată, scapă, şi Cârc-Serdar întrea-
bă pe Ghincu: „Ce ne facem, măi 
Ghincule?”  şi Ghincu răspunde: 
„De! ştiu şi eu, Cârc-Serdare”!... 
Millo se uita la lojile şi scaunele 
goale trist. Vine scena:

„Ce ne facem, măi Mincule?” în-
treabă Cârc-Serdar distras.

„De! ştiu şi eu, Musiu Millo!” răs-
punde Ghincu.

Chestie personală

A fost un scandal nepomenit 
când trupa franceză de operete 
mici, de la noua grădină Stavri, a 
cutezat să facă pe scenă un joc de 
cuvinte, inocent s-ar părea, dar care 
era să aibă urmări regretabile.

Era într-o piesă o scenă de im-
provizaţie, în care actorii – neuitaţii 
Debeer, Roux şi M-lle Gandon, o fe-
meie aproape genială – făceau pe 
întrecute jocuri de cuvinte în acţiu-
ne. Debeer zice lui Roux:

„J’ai un grand oiseau dans ma 
main!” (Am o pasăre mare în mâna 
mea!)

„Cela n’est pas possible.” (Asta nu 
se poate), răspunde Roux.

„Je t’assure.” (Te asigur)
???

Debeer deschide mâna şi arată 
o nucă:

„C’est une noix (une oie), tu vois?” 
(E o nucă (o gâscă), vezi?; în france-

ză pronunţia une noix este identică  
cu une oie, de unde şi jocul de cu-
vinte) 

„Ah, oui, răspunde Roux, pipăind 

pe Debeer şi considerându-l lung 
din cap până-n picioare; je conviens 
que c’en est une.” (A, da... recunosc 
că e o pasăre) 

După multe alte grozăvii de 
aceeaşi speţă, Gandon întreabă pe 
Debeer:

„Vois-tu la tout pres de la culisse 

de navires?” (Vezi acolo aproape de 
culise nişte vapoare?)

„Non pas.”  (Nu)
„Mais il doit y en avoir.” (Dar tre-

buie să fie)
„Comment?” (Cum)
„Puisqu-il y a la un port, un grand 

port de Roumanie.” (De vreme ce  
acolo e un port, un port mare al 
României; port se pronunţă ca şi 
porc)

Şi Gandon aduce un porc pe 
scenă... Atunci începe un scandal 
înfiorător... Toată lumea în picioare: 
„Francezii vor să-şi râză de români 
şi de România!... Nu ne putem lăsa 
insultaţi de străini în ţara noastră!... 
Afară străinii!... Scuze numaidecât 
ori o lecţie exemplară şcl...” Şi hu-
iduieli, fluierături şi bastoane ridi-
cate în sus...

Bieţii artişti vor să se explice... 
Nu se aude nimic... Scandalul creş-
te. În sfârşit, Debeer reuşeşte să se 
facă un moment ascultat, în care 
timp „îşi cere iertare dacă a supărat 
cumva onorabilul public, că gluma 
era inocentă, fără cea mai mică in-
tenţie ofensatoare – un nenorocit 
joc de cuvinte, pe care artiştii îl re-
gretă din tot sufletul etc.”

Zgomotul începe să se poto-
lească puţin; când deodată un 
telegrafist înalt şi chipos, cu nişte 
barbete colosale, se repede turbat 
până lângă scenă şi făcând nişte 
gesturi măreţe strigă pe dasupra 
întregului zgomot:

- Cer cuvântul! Nu se poate! Eu 
vreau imediat satisfacţie persona-
lă pentru cochon de la Roumanie! 
(Porc al României)

A izbucnit un râs general... Dacă 
râzi nu mai eşti necăjit: reacţia s-a 
făcut ca prin farmec, şi eminenţii 
artişti au putut urma în linişte spec-
tacolul.

(Va urma)

I.L. Caragiale

Desen de Fl. Crihană

Din carnetul unui 
vechi sufleor

Anecdote
Bilă în consiliul comunal

Amicul nostru Bilă era membru 
în consiliul comunal din oraşul său 
natal. 

Într-una din şedinţele acestui 
consiliu comunal, edilii începură să 
discute chestiunea economiilor ce 
s-ar putea face în bugetul de chel-
tuieli al oraşului.

Cu o zi mai înainte căzuse asu-
pra urbei o ninsoare straşnică, aşa 
că în ziua când avea loc şedinţa 
consiliului numeroşii măturători şi 
căruţaşi ai localităţii erau ocupaţi 
cu adunarea zăpezii în căruţe şi 
transportarea ei afară din oraş.

Bilă ceru cuvântul şi făcu urmă-
toarea propunere:

- Onoraţi consilieri ai urbei, co-
muna ar putea face mari economii 
– pentru că la anumite ocaziuni 
banul se cheltuieşte cu ghiotura – 
de pildă la capitolul „curăţirea ză-
pezii”. Încărcarea zăpezii în căruţe 
costă o mulţime de bani. Pentru a 
face economie, eu propun să aşe-
zăm căruţele pe străzi până începe 
să ningă, apoi după ce se vor um-
ple, ele să fie trase şi zăpada scoasă 
afară din oraş!

Urmările unui vis

În timpul verii, amicul nostru 
Bilă se stabilise la moşie, o moşie 
singuratică, îndepărtată de oraş şi 
de orice viaţă socială.

Nevastă-sa se plângea în fie-
care zi de singurătatea aceasta, 
deoarece acolo, în fundul pămân-
tului, nu venea nimeni în contact 
cu ea şi se ruga de el să se mute 
înapoi la oraş.

Într-o dimineaţă, la dejun, ea 
zise:

- Am avut astă-noapte un vis 
foarte frumos. Am visat c-am fost 
la balul de la palat!

- Na, vezi, zise Bilă liniştit, îmi 
pare bine c-ai fost iarăşi în societa-
te. Acum putem să mai rămânem 
aici încă vreo trei-patru săptă-
mâni.

Gâsca cea rece

Bilă era într-un restaurant din 
Viena, ca să-şi astâmpere foamea:

- Chelner, ce ai de mâncare?
Chelnerul îi recomandă foarte 

călduros o friptură rece, de gâscă.
- De când e gâsca rece? întrebă 

Bilă.
- De la amiază, zise chelnerul, 

de când a fost friptă!
- Nu cred, răspunse Bilă.
Chelnerul se jură pe ce avea mai 

scump că spusese adevărul.
- Şi totuşi nu cred, nu-i aşa, pen-

tru că gâsca trebuie să fie rece din 
momentul în care i s-a tăiat gâtul!, 
zise Bilă.

Şi chelnerul trebui să recunoas-
că că amicul nostru avea dreptate.

Bibiloiul, 1907

Tu miroşi ca marmura şi apa din fântână.
Ai scos din uitare o mână, 
Te-ai deşteptat cu genele dese
Peste minunile puţin înţelese.

Vino să te ascund în trestii şi papuri
Până-or sosi hainele din cufere şi dulapuri,
Pantofii înalţi
Cu care-ai să te-ncalţi,
Ciorapii de sticlă de mătasă,
Horbota moale, cămeşile fumurii de acasă.
Mâinile mele vor să te-mbrace
În aromate, calde promoroace.

Cu cireşe la cercei
Să mergem la purcei,
Să dăm vitelor tărâţele
Mulgându-le ţâţele
În ciubere.
Dă-mi mâna ta fără putere
Cu fânul de-a valma.

Taurul vrea să-ţi lingă palma.

Tudor Arghezi
(din vol. Cărticică de seară, 1935)

] Ceasornicul în casă e ca of-
tica: vedem în tot ceasul apropi-
erea morţii.

] Cel mai rău lucru ar fi când 
oamenii ar şti sfârşitul lor.

] Ferice de acel om ce moare 
cu numele de om onest.

] În această lume, goi ne 
naştem şi, la sfârşit, nu suntem 
nimic.

] Dacă o mai ţine astfel criza, 
tinerii au să-i fericească pe cei 
bătrâni, fiindcă aceştia sunt mai 
aproape de moarte.

] Împăraţii se luptă pentru 
pământuri şi oamenii pentru ave-
re; şi unii, şi alţii intră în pământ.

] Nimic mai ridicol decât să ai 
cărţi şi să nu citeşti; şi avere şi să 
nu trăieşti.

] Umbletul omului este întoc-
mai ca ceasornicul; mai întâi, prea 
iute; al doilea, încet şi pe urmă, 
deloc.

] Patru lucruri scurtează viaţa 
omului: amorul, jocul de cărţi, po-
liţia şi datorii(le) mici.

] Unii trăiesc pentru a mânca 
şi alţii trăiesc pentru a trăi.

Cilibi Moise

Cugetări greceşti
] Fii modest în prosperitate şi 

înţelept în restrişte. (Periandru)
] Nimeni nu trebuie să întrea-

că măsura justă nici în băutură, 
nici în mâncare. (Pitagora)

] E greu să cunoşti măsura, 
când îţi merge bine. (Theogonis)

] Când cineva depăşeşte 
măsura, lucrurile cele mai plă-
cute devin cele mai nesuferite. 
(Democrit)

] Măsura este binele suprem.
] Muritorii nu se satură nici-

când de succes. (Eschil)
] Ce vrei să-ţi spun? Minciuni 

agreabile sau adevăruri crude? 
Alege.

] Nimic nu mi se pare mai re-
spectabil decât cumpătarea care 
însoţeşte totdeauna virtutea. 
(Euripide)

] Nicio minciună nu ajunge să 
îmbătrânească. (Sofocle)

] Minciuna are câteodată în 
ochii mulţimii o putere mai mare 
şi mai convingătoare decât ade-
vărul. (Menadru)
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Citate... adnotate
La balamuc, 
birjar!

Oratorul politic
Vorbeşte mult, deja mi-e rău,
Eu simt că nu mai am ce-i face
Şi după tot discursul său
Ar merge-o ciorbă de potroace.

Ion Fârte (Baia Mare)

Catrene
Părere
- O femeie de ispravă,
Îmi spunea un bătrân cult,
E şi balsam, şi otravă,
Dar balsam ceva mai mult.

Diferenţă
Între un medic de rând
Şi între un om flămând
Medicul ia pulsul vieţii,
Iar flămândul pulsul pieţei.

Ultima soluţie
În casă-i frig. Fiori mă trec.
Mă uit la şubă, blana-i roasă,
Îmbrac un trenci uşor şi plec
După una… călduroasă.

Nu ştiu
În viaţă am iubit femeia,
Dar cât de mult, nu am habar,
Căci numai ea este aceea
Ce pune totul pe cântar.

Ionel Jecu

Lumea în proverbe
(„Cine aşteaptă coarne 
îşi pierde urechile”)
Fudulie păguboasă
Deşi practică pe bune
Meseria cea mai veche,
N-auzea cum coarne-i pune
Că-i… fudul de o ureche.

De-a surda
Când proteste dăm pe goarne
Pare-un foc în paie ude,
Noi luăm guvernu-n coarne, 
El se face că… n-aude.

Tare de urechi
I-a dat statul corn cu lapte
Dar la carte nu-i dau ghes,
Fiindcă temele predate
Pe-una-i  intră, pe-alta-i ies.

La vârsta a treia
Cu dulcegării străvechi
Soaţa rea şi demodată
Îl mai trage de urechi
Că nu-mpunge c-altă dată.

Sacrificiu absurd
Nu pot firea s-o răstoarne,
Nu-s  urechile de vină,
Evident că-i pune coarne
Când bărbatul… e bovină.

Constantin Cristian

Epigrame
Femeia neînţeleasă
- Bărbate, înţelege, nu mai pot,
Copii, serviciu, menaj; 
        e prea de tot!
Mă rog la Cel de Sus minte 
  să-ţi deie,
Sunt şi eu om!
- Ba nu, tu eşti femeie…

Apreciere după încadrarea 
în muncă
- Şeful tău e mulţumit?
- Nu cred, mi-a zis cu glas tare
Ieri, că nu-s bun de nimic,
Azi, că sunt de-orice în stare…

Eroare
- Doamnă, sunteţi amatoare
De-a fi nud într-o revistă?
- Domnule, faci o eroare,
Eu sunt profesionistă!

Dorinţa unui poet
Poetul avea dorinţa vie
Femeia ca luna să fie:
În plină noapte să apară
Iar dimineaţa să dispară…

Ioan Fărcăşanu

Fratele vitreg
Bătrânul codru trăieşte 
  o dramă,
Copacii îi mor... cu fruntea-n 
  ţărână
Cad sub securea ţinută 
  de-o mână.
Golaşul munte îl plânge 
  şi-l cheamă...

Şi ce pornire pe român 
  îl mână
Să-l taie, să-şi vândă codru 
  de-aramă,
Când frate cu el demult se 
  proclamă?!
Şi multe din câte-s n-or să 
  rămână...

Nici cântec de păsări n-o să 
  mai fie,
Nici susur de cristaline izvoare,
Nici umbră-adăpost în zile 
  cu soare,

Nici miros de floare să te îmbie...
Bătrâne codru, erou de poveste,
Ce frate vitreg românul îţi este!

Iulian Bostan 

La maternitatea unui spital de 
urgenţă s-a prezentat zilele trecute 
un procuror. Şeful   clinicii, foarte 
contrariat şi totodată îngrijorat de 
prezenţa anchetatorului, nu putea  
să  priceapă care este mobilul ace-
lei vizite.

- În incinta clinicii dvs. a avut loc 
un incest!, lămuri procurorul pre-
zenţa sa.

De data aceasta, îngrijorarea se 
preschimbă în mirare. Şeful clinicii 
rememoră întreg personalul din 
subordine, începând cu el însuşi, 
şi terminând cu femeia de serviciu, 
spre a putea găsi geneza infracţiu-
nii incriminate de lege, dar nu găsi 
nicio combinaţie care să fi putut 
facilita  fapta. În clinică nu existau 
cupluri de genul: tată-fiică, mamă-
fiu ori frate - soră. Şi atunci?

Mai sigur pe el şi mai ferm,  plu-
să:

- Şi de unde aveţi dvs. această 
informaţie?

Procurorul, cu un aer de superi-
oritate, lămuri pe loc misterul:

- 
D o m n u l e 
doctor, eu 
ca procuror 
am dreptul 
să mă au-
tosesizez , 
când aflu o 
ştire despre încălcarea legii?

- Fireşte că da! Face parte din 
atributele funcţiei dvs...

- Ei bine, ştirea a fost transmisă 
aseară pe un post TV în care se afir-
ma ca în clinică dvs. a avut loc un in-
cest între o soră şi un frate. În plus, 
ei erau şi gemeni, domnule... Mai 
mult decât atât, continuă procuro-
rul, se pare că este un caz cu totul 
ieşit din comun, în care se consem-

nează pentru prima oară în lume un 
incest frate-soră, în chiar pântecele 
mamei! E uluitor la ce performanţe 
au ajuns ultimele tipuri de aparate 

de ecogra-
fie şi incre-
dibil cât de 
viril poate fi 
un făt cu o 
lună înainte 
de naştere.

Şeful ma-
ternităţii se linişti, faţa i se lumină şi 
un surâs misterios îi brăzdă faţa...

- Nici nu este de mirare, domnule 
doctor, continuă procurorul, când 
toată lumea astăzi, de dimineaţa 
până noaptea, nu se preocupă de-
cât de sex, de la copil la bătrân, de 
la maternitate până  la cimitir...

- Şi cum se numea medicul căru-
ia i s-a luat interviul?

- Cred că Vlad Vintilescu. Aş vrea 

să îl interoghez, să văd dacă a imor-
talizat, printr-o fotografie, scena din 
momentul producerii infracţiunii, 
adică să am o probă concretă...

- Şi ce veţi face mai departe? Veţi 
chema fătul în instanţă?

- Voi aresta mama! Pentru tăi-
nuirea infracţiunii (fapta s-a produs 
chiar în pântecele ei!) şi încurajarea 
infractorului, căci dacă nu viziona 
scene porno, nu-i transmitea fătu-
lui ideea...

De data aceasta, medicul izbuc-
ni în râs.

- Vă pierdeţi vremea, domnule 
procuror. Medicul Vintilescu  (nu 
vă spune nimic numele?) este unul 
din marii umorişti ai momentului şi, 
probabil, i-a jucat o farsă reporteru-
lui, că prea se mediatizează toate 
năzbâtiile de pe lumea aceasta....

Dan Căpruciu

] „Vina omului echivalează cu 
existenţa lui.” (Kafka)

Dar l-a întrebat cineva dacă 
vrea să se întrupeze?

] „Ne suportăm tot mai greu!” 
(Ion Băieşu)

Parcă ne-am zbengui unii prin 
marsupiile celorlalţi.

] „Criticul locotenent nu are 
voie să-l critice pe un scriitor colo-
nel.” (Al. Ivasiuc)

O poate face, dar vai de solda 
lui după aceea.

] „Doresc să fiu cel mai im-
portant poet român.” (Adrian 
Păunescu)

Vrea cineva să fie ultimul?

] „Cel mai puternic ucide şi 
spune: am învins!” (Octavian Paler)

Aşa a fost şi aşa va fi în vecii ve-
cilor.

] „A existat un singur creş-
tin. Şi acela a murit pe cruce.” 
(Nietzsche)

Dar a convertit, în timp, miliar-
de de suflete.

] „Copilul ţăranului e aruncat în 
lupta vieţii încă de când e mai mic 
decât căciula de pe capul lui  taică-
su.” (Vasile Pârvan)

Acum se împleticesc prin dis-
coteci.

] „Am fost născut de o bibliote-
că.” (J. Renard)

Cum s-ar spune… de o mătuşă.
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Incestul

După discurs
Nevoie simţi de acritură
Şi foarte greu revii la viaţă
Când dă politicul din gură
E clar că ţi se face greaţă.

Constantin Cristian

După viaţă alerg precum după o pradă
Mi-am luat deja căciula din piele de lup
Cu propriu-mi cadavru stau la sfadă
Să nu-mi afle nimeni felul la minte şi trup.

 Am trecut murdăria prin balta de clor
 Pe strada mare trec păsări palmipede
 O vastă livadă târăsc în urma lor
 La lumina zilei fireşte, totul se vede.

Ne facem semne din aripi din când în când
Subiecţi voioşi din vasta masă de plebei
Unii cumpără şi alţii numaidecât vând
Pe de o parte noi, de cealaltă parte ei.

 De nerăbdare ard precum aprinsul rug
 Nimic mai monumental aici pe pământ
 Un fruct fără voie prind din marea de belşug
 De prea multă materie mă înspăimânt.

Ilie Matei

Semne
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Sudoku
Înscrieţi în căsuţele libere 

din cele nouă casete numere 
de la 1 la 9 fără a se repeta, 
astfel încât suma totală pen-
tru fiecare casetă în parte să 
fie 45 şi, de asemenea, suma 
pentru fiecare linie sau co-
loană să fie tot 45.
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Zece 
la pătrat

3     4 5 7

4      1  6

 5   8  9

 7 1  4   5 9

6 4   3  2 1

     1

1 3   7 9  2

   3 6

7 6   1   9

Încrucişare
Vă invităm să potriviţi în grila de faţă toate cu-

vintele de mai jos, astfel încât să rezulte o încru-
cişare corectă:

[ AT, ED, FI, NA, RO, TI;
[ ACE, AŢĂ, LIN, RAC, RAR, RÂT;
[ APAS, ATAC, AURĂ, CURĂ, IATĂ, IDEI, MARA, 

ORIE, PĂLI, ŢEPI, TRAS;
[ DRACI, CÂRNI, ESTER, NATRĂ, ORORI, 

URIAŞI;
[ DINŢAR, RĂSĂDI;
[ ANTRACT;
[ TRAI UMAN;
[ BAL MASCAT, POFTĂ BUNĂ;
[ PORT LA MARE, APĂ TRATATĂ.

Înlocuind numerele cu 
litere corespunzătoare se 
vor afla, pe spaţiul marcat 
prin raster, citind din colţul 
stânga-sus, titlul unei po-
veşti de Ion Creangă (trei 
cuvinte) cu morala dragos-
tei copiilor faţă de propriul 
părinte, iar pe orizontală 
noţiuni literare.
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1 9 3 5 4 3 4

10 2 7 11 4 10 2

10 4 3 10 5 6 2

9 12 13 4 14 5 4

1 2 3 9 3 1 13

15 12 13 4 3 5 9

9 2 11 12 5 2 6

9 12 3 5 2 7 13

7 3 12 1 8 3 2

13 5 1 9 2 3 4

2 6 3 11 5 1 10

1 10 5 15 2 3 5

4 1 4 5 1 10 5

Aria cercului
Cercul s-a rostogolit
şi-n urma acestei 
      mişcări
nu fără urmări
a devenit
elipsă;
Să nu spui
nimănui cum că
cercul e lipsă…
să avem pietate
că oricum nu te va 
       înţelege…
Aşa se întâmplă
cu cel ce se abate
de la lege! 

Gheorghe Gurău 

ORIZONTAL: 1) Aflat în stare să facă 
legătura (p-asta o ştiţi?!) – Cei ce îşi fac 
meseria chiar de la început. 2) Vegetarian 
prin excelenţă… în stare crudă – Oferă 
primul fel de mâncare, ca la mama lui. 3) 
Rămase de la strânsul roadelor de prin 
livezi. 4) Cu…. zinc şi totul iese bine – 
Plopul de pe margini! 5) Fac viaţa imposi-
bilă. 6) Te dă afară, de bun ce e. 7) Făcută 
cu un pic mai mult – Rostul ei se simte în 
bătaie. 8) A se trece la partea tehnică – 
I se taie respiraţia într-un caz anume. 9) 
Predispus la efort pe termen scurt – În 
plin centru la Sulina! 10) Căţei din paie! – 
Zona de jos tratată cu fundu’ (pl.).

VERTICAL: 1) Întindere de foame 
în lumea animală – Demers în trece-
re la cele două camere! 2) Fac parte 
din timpul facultăţii – Imagini de vis. 
3) Aflată în vârf de formă în lumea 
matematicii. 4) Se ia ca boala de om 
sănătos – Conţinutul unei pipe! 5) 
Superman în acţiune. 6) Face din 
noapte zi. 7) A marca un gol dintr-o 
poziţie favorabilă – Carie ce se ignoră! 
8) Asistă din pasiune la o clasificare! – 
O palmă de pământ în timpul arături-
lor. 9) Concentrat de calciu în Balcani! 
– Frunză verde… foaie lată (pl.). 10) 
Vârf de creaţie. 

Jocuri realizate 
de Gheorghe Gurău
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   Jocuri 15 27 - 28 februarie 2010

Soluţiile jocurilor 
apărute în ziarul de ieri:

Sudoku
Înscrieţi în căsuţele libere 

din cele nouă casete numere 
de la 1 la 9 fără a se repeta, 
astfel încât suma totală pen-
tru fiecare casetă în parte să 
fie 45 şi, de asemenea, suma 
pentru fiecare linie sau coloa-
nă să fie tot 45.

Re
co

ns
tit

ui
re

Simetrie

    6    8

6   9 5 3 4 2

 9

   1  8  9

 2 1   5 6

9     7   3

8     4 3 7 6

1 3   7    2

 4   8 6  5 9

Exerciţii de încrucişare
Vă invităm să potriviţi în grila de faţă toate 

cuvintele de mai jos, astfel încât să rezulte o în-
crucişare corectă:

[ AA, AC, AR, AT, BO, EM, UR;
[ ALI, ENE, EON, ERĂ, IER, NIT, RUE, TUB, TUR, 

UCI, UIU;
[ MILĂ, ORIE, RAMĂ, VELĂ;
[ ANION, ARŢAG, ASINI, OTOVA;
[ LĂCARI, REŢINE, TERIER;
[ CARTE MARE;
[ ASEMĂNĂTOR, CANĂ DE BĂUT, CARE PE 

CARE, DINŢI DE CAL, PÂINI NEGRE, ROABĂ LA 
MAL.

     D

V      G

D   M

        L

R     F U

   L     E

  L

C     G   V

 

     D   O

  C 

     Z

  Z      V

R

     L   N

Înscrieţi în cele 24 de 
casete toate cuvintele de 
mai jos, pornind din locul 
indicat de săgeată şi ţinând 
cont de litera ajutătoare. 
La o dezlegare corectă, pe 
cele trei coloane marcate 
prin raster se vor putea citi 
două proverbe româneşti 
despre ordine.

ADITIV, ASTRAL, ATAVIC, 
CUNUNĂ, DERAPA, DIVAGA, 
ESTEŢI, FRAUDĂ, FUDULĂ, 
GRĂTARE, IDILIC, ÎNTREG, 
LEGICĂ, MIROSI, MISTER, 
ODISEE, ONDULA, PASTEL, 
PLĂMÂN, RISIPĂ, RUSTIC, 
SCĂZUT, UCIGAŞ, ZORIRE.

Co
lţu

l l
eg

um
icu

lto
ru

lu
i

Adevărul 
gol-goluţ
Uscaţi

Maţe 
încurcate!
Ce mici!

Alianţă
Chepenguri

Notă 
muzicală
Ţară

Ardoare
Găunos

Supărat
Plai!

Ion Florea
Pumnal

Murdărit
Apucat

Fata din 
Banat!
Porumb

E mai lung! …

Mare în 
deşert

Singură!

…
Sărac

Caiele!
Miezul 
problemei

Bis!
Ţinute în 
cont!

Dispozitive
…

Coloană
A termina

…
Sfârşit

Gest 
necontrolat
Frumos

Legalizează 
copii

Asasin

…
Mutat în 
centru!

ORIZONTAL: 1) Bunăstarea organismu-
lui în lupta cu puterea. 2) Om de cuvânt, 
în adevăratul sens al cuvântului. 3) Un dar 
pentru vecie! – Pe asta te poţi baza când 
îţi vezi de treabă – Intrarea în teritoriu! 4) 
Deşi se află printre noi e totuşi un necunos-
cut – Ordin mortal! – Fac totul într-o livadă 
(sing.). 5) Venituri neimpozabile, în mod ca-
tegoric – Femei de bine cărora nu le scapă 
nimic. 6) Dată pe faţă dintr-o regretabilă 
greşeală – Fiecare cu maşina lui rulând pe 
drumuri paralele. 7) E în stare de căţărat! 
– Uitată în râpă! – Scos la raport pentru o 
întrebare banală. 8) Declaraţii de avere a 
celor săraci… lipiţi pământului (sing.) – Se 
prinde în trecere cu turma – Dana… stând 
la coadă! 9) Cel care te provoacă făcând 
presiuni. 10) Trecere la cele veşnice.

VERTICAL: 1) O simţi cât e de-
aproape. 2) Fixat de cei care se află în 
trafic. 3) Sunt la cuţite! – Vedetă mer-
gând la clasa întâi – Alee pe lateral! 
4) Acum dacă tot e să fie, să fie din 
Moldova – Îndemn la o demonstraţie! 
– Devenite străzi cu timpul! 5) La jocul 
acesta câştigi la nimereală – Ochiul cu 
care tragi pentru apropiere. 6) Limbă 
de apaş – A da de greu… din întâm-
plare. 7) Îl calci în picioare după care 
îl iei la bătaie – Vot cu o necunoscută! 
– Întindere pentru o masă de peşte. 8) 
Agăţată… în magazin! – Domeniu pu-
blic rezervat băncilor de stat – Tăiată 
dintr-o bucată! 9) Luptător care îşi 
provoacă adversarul în neştire. 10) 
Studii… fără prea mare importanţă. 

Preot 
musulman
…

Arie laterală!
Legat la gură

Darie, 
actorul
În plen!

Două din 
trei!

Cartel - ORIZONTAL: 
TRAFICANTI, AERA, 
AVERS, BASNA, ACAT, 
ABA, BARICE, CI, UIU, TAR, 
ALAMARIE, I, RIDA, IATAC, 
TIRS, DECA, TACALIE, AL, 
STAR, ASTRE

Sunetul muzicii - 
ORIZONTAL: M, R, L, 
SEMIMAR, LAMA, E, P, 
ROMANTA, ROCADA, 
TEL, ROBI, IOT, ST, 
LIEDURI, ITA, RE, AN, 
COR, FOIT, E, NERAS, 
ROL, MANOS, RARA, 
TANAR, ER.
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