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”niciodată să nu regreţi 
ziua de ieri. 

astăzi eşti în viaţă 
şi îţi făureşti ziua de mâine.”

L. Ron Hubbard

Euro          4,2490   lei
Dolar         3,1566    lei
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InterIor InterIor 

nu mai este nicio ştire atunci când, în urma 
unei analize a declaraţiilor aleşilor (locali, 
judeţeni, parlamentari), reiese că averile 

acestora au crescut de la an la an şi de la mandat la 
mandat. Cum fac ei, cum nu fac, cum se împrumută, 
cumpără şi vând, uite‑aşa le cresc şi contul 
în bancă, şi numărul caselor şi  cel al ma‑
şinilor! nu zic, vorba aia, că, până la urmă, 
hoţul neprins este negustor cinstit, chit că 
din salariul pe care îl încasează plus indem‑
nizaţia de ales nu iese în niciun caz soco‑
teala, dacă ar trebui să le numere careva 
termopanele şi vilele – fără aluzii la adresa 
din Zambaccian, nu de alta, dar nici în acel 
caz nu s‑a întâmplat ceva notabil, deşi ră‑
mâne cel mai „tare” dosar „în materie” de 
până acum…           

Deci, este un lucru bine cunoscut că ale‑
şii prosperă în perioada mandatelor. Deşi aţi fi tentaţi 
să spuneţi că aşa este de când lumea, ei bine, vă înşe‑
laţi! istoricii vă pot povesti că în urmă cu vreo 1.900 
de ani, pe când aşezarea pe care astăzi o numim galaţi 
era populată cu daci şi romani, aleşii sărăceau în timpul 
mandatului, nu se îmbogăţeau. Pe atunci, cetatea era 
condusă de un consiliu format din cinci magistraţi, din‑
tre care unul devenea primar. iar cei cinci erau aleşi în 
baza averii pe care o deţineau, avere pe care nu ezitau 

să o folosească, în timpul mandatului, pentru binele 
comunităţii.  o poveste care, în comparaţie cu situaţia 
de astăzi, pare doar o tradiţie uitată demult…

în balanţă să punem însă ceva ce s‑a păstrat intact, 
de pe vremea feudalilor: năravul anumitor persoane de 

a‑l considera pe cel de alături  un cetăţean de rangul 
al doilea… nu înţelegeţi? atunci gândiţi‑vă puţin cum 
sunteţi trataţi atunci când aveţi o problemă şi mergeţi 
la una dintre instituţiile publice de stat. Subliniez: nu la 
toate, însă, din păcate avem prea multe excepţii. Sigur 
cunoaşteţi senzaţia în care un angajat public ţine să 
îţi demonstreze că se află într‑un post cheie şi că fără 
el ai înceta, instantaneu şi iremediabil, să mai respiri! 
împrejurările au făcut ca vineri să fiu martoră la o ast‑

fel de scenă, când accesul în interiorul sediului Casei 
Judeţene de asigurări de Sănătate era permis cetăţeni‑
lor care aveau nevoie doar după ce aceştia erau inte‑
rogaţi, de către paznic, discuţie purtată printre drugii 
de fier ai porţii de la intrare. Postura în care era pus 

omul – contribuabil, vezi bine, căci pentru 
asta şi venea acolo, ca să obţină dovada că 
a plătit asigurările de sănătate – era cu atât 
mai dezonorantă, cu cât cetăţeanul era un 
bolnav. ni s‑a explicat că a fost vorba de o 
situaţie aparte, justificată de măsurile spori‑
te de pază, căci afară se desfăşura un pro‑
test. Dar explicaţiile nu pot şterge senzaţia 
lăsată de scena cu pricina, în care bolnavul, 
cu căciula în mână, stătea în faţa porţii din 
fier închise. Printr‑un astfel de sistem, cetă‑
ţeanului i se inoculează sentimentul că a ve‑
nit la stăpânire să obţină un favor, graţie au‑

gustei şi nemăsuratei generozităţi a şefului şi în niciun 
caz că a venit la o instituţie publică, finanţată din banii 
contribuabililor, pentru a obţine o simplă hârtie la care 
oricum are dreptul! Un nărav prost, păstrat însă intact, 
de‑a lungul anilor, parcă pentru a ne aminti mereu şi 
mereu că trebuie să mulţumim neîncetat unui conducă‑
tor iubit, pentru că existăm… Din păcate,  năravul ni 
s‑a inoculat aşa de bine, încât, chiar şi atunci când nu 
avem un conducător iubit, ni‑l fabricăm singuri… 
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Tradiţii uitate 
şi năravuri păstrate 
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„De heroină m-am lăsat, 
De etnobotanice nu pot” 
era până ieri, la ora 17,00, 

cel mai citit text al zilei de pe 
site-ul „Vieţii libere”, cu 1.324 

afişări. În topul accesărilor 
mai figurau articolele 

„peştera lui ali baba De pe 
straDa caragiale” (894) şi 

„tiberiu saVin - un gălăţean 
la Facebook” (856 afişări).

„Viaţa liberă”
pe net
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Maria Mãndiþã
mariam@viata‑libera.ro

Legea venitului minim garantat s-a modificat

Scos din plată 
după zece ani 
de asistenţă

Ţară, ţară, vrem confecţioneri!

400 de LoCuRi
de muncă neocupate!

[ Cu toate că Galaţiul este „fruntaş” la şomaj, sute de locuri de muncă rămân vacante [ Din 61 de 
repartiţii ale AJOFM Galaţi, la firma Cozamin, doar doi şomeri au vrut să se angajeze [ Ceilalţi şi-au dorit 
doar „o semnătură” pentru a primi în continuare ajutor de stat

În ziarul 
de mâine

Concurentele 
la ”Miss 

Viaţa liberă”!

- detalii în pagina 20 -

[ „am lucrat prin '92, pe când eram la Bucureşti, ca strungar, 
dar de când am venit acasă nu am lucrat nicăieri”, spune 
cătălin t. Vasile, din comuna Bălăşeşti                  vArIA/4

vArIA/4

După ce  li s-a aprobat continuitatea

40 de profesori 
sunt obligaţi 
să se pensioneze

Ce vor gălăţenii de la Transurb?

trasee noi 
şi automate 
de bilete

N-a omorât-o, 
dar i-a dat foc 

profanator 
de cadavre

Deşi toţi vecinii explicau 
cum Ioan Grecu şi-a înjunghi-
at şi şi-a măcelărit mama, dân-
du-i apoi foc în bătătură, în 
realitate, de omorât nu a omo-
rât-o el, spun autorităţile. 

De prin oraş

Locatar 
la Starea civilă

Prins sâmbătă cu mâţa în 
sac de către Poliţia Locală, gă-
lăţeanul Ioanide Georgescu a 
mărturisit – conform surselor 
– că el locuieşte de luni bune 
deasupra noii Stări Civile, într-
un apartament nedat în folo-
sinţă.

Cine l-a primit 
anul trecut

Formularul 
salvator

Potrivit preşedintei Casei 
Judeţene de Asigurări de 
Sănătate (CJAS), farm. Olimpia 
Buzia, în cursul anului trecut 
au plecat la tratament în stră-
inătate, cu formularul E112, un 
număr de 13 pacienţi gălăţeni.

Directoarea 
de la Şcoala Nr. 2 
a refăcut încadrările  

dascălii
din Lieşti rămân 
tot fără bani

După 12 ani 
de cercetări penale 
şi judecată

doctorul Stoica, 
graţiat, 
dar bun de plată!

Oţelul a dat Dunărea 
pe Mediterană

Lider 
de apă sărată

Alte divergenţe 
la Teatrul Muzical 

Şase salariaţi 
împotriva 
managerului

Excedent bugetar 
de 18,2 milioane de lei

unde se duc 
banii rămaşi 
din 2010?

Traficanţi gălăţeni şi brăileni 

coMerţ 
cu bASArAbenI 
lA grAnIţă

Sindicatele din ArcelorMittal Galaţi

 În căutAre 
de SeMnăturI 
pentru grevă
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Preşedintele Traian Băsescu 
i-a propus lui Mugur Isărescu să 
preia şefia Guvernului, notează 
ziarul “Gândul”, menţionând că 
şeful statului a venit cu soluţia 
premierului independent după 
ce a constatat, la discuţia cu li-
derii de organizaţii PDL, că Emil 
Boc nu mai are susţinerea ne-
cesară. Lideri ai PDL au declarat 
ieri că începând de duminică au 
avut loc mai multe întâlniri între 
şeful statului şi reprezentanţi ai 
formaţiunii, la care s-ar fi discu-
tat strategia pentru alegerile 
din partid, şi că, din discuţiile cu 
Traian Băsescu, ar rezulta că “se 
caută un premier independent 
în locul lui Emil Boc”. “Se cau-
tă un premier. Independent”, 
a spus un lider PDL. Ieri, preşe-
dintele Traian Băsescu a fost la 
sediul BNR unde a discutat cu 
Mugur Isărescu, guvernatorul 
Băncii Centrale. Surse din partid 
au arătat că s-ar discuta despre 
posibilitatea ca Emil Boc să re-
nunţe la funcţia de premier şi 
să candideze la alegeri pentru 
funcţia de preşedinte al PDL. 
Conform surselor citate, este 
posibil şi ca alegerile privind 
noua conducere a partidului, 
programate pentru luna mai, să 
fie devansate, eventual să fie or-
ganizate peste o lună.

Una şi bună

Conducerea PDL a discutat 

În funcţie de forma finală a Codului muncii

Sindicaliştii, 
pregătiţi pentru proteste

Aproximativ 1.000 de persoa-
ne au protestat ieri, începând 
cu ora 13.00, în Piaţa Victoriei 
din Capitală, faţă de comerci-
alizarea produselor etnobo-
tanice, cei prezenţi ducând la 
Palatul Victoria sicrie şi mărar. 
Protestatarii, majoritatea tineri, 
au ascultat muzică şi au pur-
tat steaguri pe care scria textul 
“Iubim viaţa”, dar şi baloane în 

Guvernul nu este de acord cu 
instituirea în legislaţia naţională a 
parteneriatului civil, prin care se 
pot oficializa concubinajul, dar şi 
convieţuirea între două persoane 
de acelaşi sex, motivând că 
singura relaţie de familie 
recunoscută de Codul Civil este 
căsătoria între persoane de sex 

diferit. Iniţiativa legislativă a fost 
înaintată de deputatul PDL Viorel 
Arion şi vine în condiţiile în care 
Noul Cod Civil interzice căsătoria 
între persoane de acelaşi sex. 
Nici parteneriatele civile din 
străinătate nu sunt recunoscute 
în România.

Candidaturi controversate
Membrii legali ai CSM, validaţi de Senat

Senatul i-a validat ieri seară pe cei opt membri ai CSM a că-
ror candidatură a fost considerată legală în urma deciziei Curţii 
Constituţionale, senatorii adoptând o nouă hotărâre, conformă de-
ciziei instanţei constituţionale.

Deocamdată
ACD, neconstituită la Suceava

Alianţa de Centru Dreapta (ACD) nu s-a constituit încă la Suceava, 
în condiţiile în care organizaţia suceveană a Partidului Conservator 
nu are încă o conducere, nici interimară. Organizaţia PC Suceava a 
rămas fără conducere după ce în luna august a anului trecut preşe-
dintele filialei, Costel Ignătescu, a demisionat.

Oradea
Loviţi în plin 
de un TIR

Patru persoane au mu-
rit, iar o alta a fost rănită 
ieri în urma unui accident 
care a avut loc în municipiul 
Oradea, după ce un TIR a in-
trat pe contrasens şi a lovit 
un autoturism care circula 
regulamentar. Autotrenul, 
care se îndrepta spre ieşi-
rea din Oradea, a schimbat 
banda de mers acroşând 
un autovehicul care circula 
pe acelaşi sens, iar şoferul 
TIR-ului a pierdut controlul 
volanului şi a intrat pe con-
trasens, izbind în plin o ma-
şină înmatriculată în judeţul 
Bihor, care circula regula-
mentar şi era condusă de o 
persoană în vârstă de 22 de 
ani din Aleşd. TIR-ul s-a oprit 
într-un copac şi s-a răsturnat 
pe marginea drumului. Trei 
persoane au murit pe loc, 
iar alte două, printre care şi 
şoferul TIR-ului, au fost răni-
te. O femeie în vârstă de 67 
de ani, din maşina lovită în 
plin, care a fost rănită, a mu-
rit la spital. Celelalte victime 
sunt şoferul maşinii lovite, şi 
alte două persoane, una din 
Aleşd, în vârstă 45 de ani, 
şi o alta, de 20 de ani, din 
Tinăud.

Vama Nădlac
Tone 
de banane 
confiscate

O cantitate de 19 tone 
de banane provenind din 
Slovenia a fost confiscată, la 
sfârşitul săptămânii trecute, 
în vama arădeană Nădlac, 
autorităţile constatând că 
firma destinatară era dată în 
consemn la frontieră pentru 
activităţi comerciale ilegale. 
Fructele urmau să ajungă la 
o firmă din Mogoşoaia, Ilfov. 
Firma a fost amendată cu 
20.000 de lei şi s-a dispus 
confiscarea cantităţii de 
19.100 kilograme de bana-
ne, în valoare de 95.000 de 
lei.

S-a reîntors la 
marea dragoste
Miron Cozma, 
s-a căsătorit 
din nou

Fostul lider al mineri-
lor Miron Cozma s-a însu-
rat sâmbătă cu Marinela 
Niţu, ceremonia având 
loc la Braşov, într-un ca-
dru restrâns. Ceremonia 
a fost oficiată la Biserica 
“Sfânta Treime” din Scheii 
Braşovului, în prezenţa unor 
rude apropiate. Preotul 
Aurelian Reit, care a oficiat 
căsătoria, spune că a fost 
impresionat de faptul că 
pe toată durata ceremoniei 
cei doi miri au ţinut în mână 
o fotografie cu părinţii lui 
Miron Cozma, care sunt 
decedaţi. Miron Cozma şi 
cântăreaţa Marinela Niţu 
s-au cunoscut în 1998 şi au 
avut o relaţie timp de câţiva 
ani. În februarie 2001, fos-
tul lider al minerilor decla-
ra, într-un interviu acordat 
Pro TV, că Marinela Niţu 
este femeia pe care orice 
bărbat ar vrea să o aibă ca 
soţie şi că, de când a cunos-
cut-o, a rămas pentru el cea 
mai mare dragoste. Miron 
Cozma spunea că Marinela 
Niţu este singurul om care 
l-a văzut cum era de fapt, 
deşi mulţi l-au cunoscut al-
tfel. “A descoperit în mine 
lucruri despre care nu ştiam 
că existau. I-am scris 78 de 
poezii. Ea le spune comoara 
ei. Mi-am descoperit o genă 
poetică pe care nu ştiam că 
o am”, afirma Cozma. În mai 
2009 însă, Miron Cozma s-a 
căsătorit cu avocata Monica 
Ionescu, care l-a reprezen-
tat în procesul mineriadelor. 
După un an şi câteva luni, 
cei doi au divorţat.

Dezideratul 
procurorului 
general
Reţinere 
de până 
la 72 de ore

Procurorul general 
Laura Codruţa Kovesi 
a declarat ieri, într-o 
conferinţă de presă, 
după şedinţa de bilanţ a 
parchetelor mureşene, că 
ar fi nevoie de schimbarea 
unor prevederi legate 
de perioada reţinerii, 
astfel încât aceasta să 
poată ajunge la 48 sau 
chiar 72 de ore. “Una 
din problemele care 
considerăm că ar trebui 
să fie revizuite ar fi aceea 
a reţinerii, ca durata să 
fie extinsă la 48 sau 72 
de ore, aşa cum este 
peste tot în Europa. Ne 
dorim să avem aceleaşi 
instrumente ca şi colegii 
noştri din Europa, 
pentru a avea eficienţă 
în activitatea pe care o 
desfăşurăm”, a declarat 
Kovesi. Ea a argumentat 
că, în dosare complexe, 
perioada de 24 de ore de 
reţinere, din prezent, se 
poate dovedi insuficientă 
pentru luarea tuturor 
declaraţiilor şi efectuarea 
tuturor percheziţiilor 
domiciliare.

Constanţa
Ţigări de 
contrabandă

Aproape 12,5 milioane 
de ţigarete contrafăcute, 
în valoare de aproximativ 
trei milioane de lei, au 
fost descoperite de 
vameşii constănţeni la 
bordul unei nave sub 
pavilion turcesc sosită în 
Portul Constanţa. Cele 
12.471.520 de ţigarete 
erau marca Marble.
furturi în aproximativ 
cinci ore. 

Boc ar putea fi înlocuit

Mugur Isărescu - 
prim-ministru?

[ Traian Băsescu i-a propus guvernatorului BNR 
să preia şefia Guvernului

şi despre modificarea statutului 
astfel încât să fie introdusă sepa-
rarea funcţiei de premier de cea 
de preşedinte de partid, dar şi 
ca funcţiile de miniştri să fie se-
parate de cele de conducere din 
partid. Sursele menţionate au 
precizat că în această categorie 
ar intra Elena Udrea şi Ion Ariton. 
Preşedintele Traian Băsescu a 
declarat, într-un interviu publi-
cat ieri de România Liberă, că 
ar fi o soluţie ca PDL să disjungă 
funcţia de preşedinte al partidu-
lui de cea de premier. El a apre-
ciat că, dacă Emil Boc şi-a erodat 
autoritatea în interiorul partidu-
lui, este, în primul rând, pentru 
că nu a avut timp să se ocupe de 
partid. “Partidul va decide, dar şi 
eu sunt de acord că trebuie des-
făcută funcţia de premier de cea 
de preşedinte de partid în acest 
moment. Altfel, măsurile care 
s-au luat în 2010 nu s-ar fi putut 
lua cu un premier care nu era 
şi preşedintele celui mai mare 
partid din coaliţie. Politicienii 
trebuie să înveţe să se adapte-
ze realităţilor. Realitatea acestui 
moment arată că ar fi bună o 
despărţire a celor două funcţii, 
fiindcă mai este de luat o singu-
ră măsură dificilă: Codul muncii”, 
a declarat Băsescu. Şeful statului 
a mai spus că nu doar Boc în-
seamnă conducerea partidului, 
ci şi Biroul Permanent, care-i in-
clude şi pe “greii” Vasile Blaga şi 
Adriean Videanu.

Statutul PDL 
va fi modificat sâmbătă

Mai mulţi lideri ai PDL sunt 
nemulţumiţi şi de propunerile 
privind suspendarea din partid a 
celor care sunt trimişi în judeca-
tă, au precizat surse din partid, 
afirmând că în această categorie 
s-ar încadra Gheorghe Falcă şi 
alţi 90 de primari, dar şi unii par-
lamentari. Această propunere 
a venit după ce imaginea parti-
dului a fost afectată de cazul lui 
Dan Păsat. Sursele menţionate 
au arătat, însă, că mai mulţi li-
deri ai PDL sunt nemulţumiţi că 
partidul ar rămâne fără mulţi 

primari şi fără votul a mai multor 
parlamentari şi acest lucru ar în-
tări opoziţia.

Unii lideri ai PDL sunt nemul-
ţumiţi şi de faptul că se propune 
modificarea statutului partidu-
lui astfel încât la alegerile pen-
tru conducerea formaţiunii să 
fie preferat votul uninominal şi 
să dispară prevederea prin care 
preşedintele este ales, pe baza 
moţiunii, împreună cu lista echi-
pei.

În şedinţa BPN al PDL, Romeo 
Raicu a propus ca statutul par-
tidului să fie modificat astfel 
încât să cuprindă şi punctul 8 

din Proclamaţia de la Timişoara, 
adică să nu mai fie propuse pen-
tru funcţii publice şi în partid 
persoane care au deţinut poziţii 
importante în regimul ceauşist, 
cum ar fi şi cazul procurorilor. 
Această propunere nu a fost 
agreată de conducerea PDL de-
oarece în această categorie ar fi 
intrat şi Monica Macovei, care a 
fost procuror înainte de 1989.

Modificările la statutul PDL vor 
fi stabilite sâmbătă la Consiliul 
Naţional de Coordonare, dar vor 
putea intra în vigoare doar după 
ce vor fi aprobate la Convenţia 
Naţională.

Protest cu sicrie şi mărar

Stop etnobotanicelor!

formă de inimi albe. Alte persoa-
ne purtau pancarte cu texte pre-
cum “Jos etnobotanicele, e otra-
va   care  ucide!”,  “De  ce  urâţi 
copiii? Nu mai comercializaţi 
moartea!”. “Guvernanţi, viitorul 
ţării sunt tinerii, nu drogurile”, 
“Fericirea fabricată trebuie ilega-
lizată”, “Iubeşte viaţa, consumă 
natural”, “Decret prezidenţial or-
donanţă de urgenţă! Opriţi ge-

nocidul! Stop etnobotanicelor!”. 
De asemenea, în mulţime pu-
teau fi văzute şi pancarte având 
conţinut politic. Un protestatar a 
fluturat un tricolor cu stema de-
cupată, iar alţii au adus o cruce. 
Alegerea zilei protestului nu a 
fost întâmplătoare. Organizatorii 
au ales Valentine’s Day tocmai 
pentru a arăta că iubirea poate 
fi percepută în mai multe feluri. 
Reprezentanţii mai multor in-
stituţii şi specialişti au analizat 
ieri noile măsuri privind interzi-
cerea substanţelor psihotrope, 
iar propunerile vor fi cuprinse 
într-un material ce va fi prezen-
tat mâine în şedinţa de Guvern. 
Tot ieri a fost definitivat un pro-
iect de ordin comun al miniştri-
lor Administraţiei şi Internelor, 
Sănătăţii şi Agriculturii, care se 
referă la o mai bună colaborare 
la nivel judeţean între toate in-
stituţiile implicate în combate-
rea acestui fenomen. Protestul 
de ieri s-a desfăşurat sub deviza 
„Radio ZU dă panică la etnobo-
tanică. Iubim Viaţa!”

Liderii celor cinci confedera-
ţii sindicale vor anunţa acţiuni 
de protest pentru mâine, după 
ce vor analiza forma finală a 
proiectelor Codului muncii şi 
Codului de dialog social, pe 
care urmează să le primească 
astăzi. Preşedintele Blocului 
Naţional Sindical (BNS), Dumitru 
Costin, a spus, ieri, la finalul unei 
întâlniri la care au participat li-
derii confederaţiilor sindicale, 
că proteste vor fi cu siguranţă, 
pentru că de cele mai multe ori 
cei cu care negociază nu îi iau 
în seamă pe sindicalişti. Potrivit 

lui Costin, confederaţiile sindi-
cale trebuiau să primească ieri 
după-amiază formele finale 
ale proiectelor Codului muncii 
şi Codului de dialog social, dar 
acestea nu au ajuns la sindica-
lişti. Liderul BNS a adăugat că 
este posibil să fie tensiuni în 
coaliţia de guvernământ pri-
vind modificările şi acesta să 
fie motivul pentru care până în 
prezent sindicaliştii nu au pri-
mit aceste texte. Secretarul ge-
neral adjunct al PDL, Gheorghe 
Flutur, a declarat, luni, că BPN al 
PDL i-a mandatat pe premier şi 

pe ministrul Muncii să finalize-
ze în cursul acestei săptămâni 
Codul muncii, precizând că nu 
s-a discutat despre angajarea 
răspunderii Guvernului pe acest 
cod. Reprezentanţii sindicatelor 
şi ai unor patronate s-au întâl-
nit vinerea trecută, la Guvern, 
pentru a treia oară, cu premie-
rul pentru a discuta în legătură 
cu modificările la Codul muncii, 
cea mai importantă temă aflată 
în diversiune fiind păstrarea sau 
nu a contractelor colective de 
muncă la nivel naţional.

Guvernul a hotărât

Oficializarea 
legăturilor gay, 

interzisă

(Imagine 
Bogdan 
Stamatin - 
Mediafax Foto)
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Tecuci
Aprovizionarea gratis, din raft

Conducerea unui magazin din Tecuci a sesizat Jandarmeria locală în 
legătură cu faptul că o femeie a furat din raft mai multe bunuri: salam, 
caşcaval, brânză de burduf şi brânză topită. Jandarmii tecuceni i‑au făcut 
tecucencei dosar penal pentru furt calificat.

Elena Parapiru

”100 de lei 
pentru învăţăcei”
Răzvan, 
elevul norocos

Răzvan Iacob are 14 ani 
şi este elev în clasa a VIII‑a 
la Colegiul Naţional „Al. I. 
Cuza” din Galaţi. Mătuşa 
lui îl iubeşte foarte mult şi 
îi trimite săptămânal taloa‑
nele la concursul „100 de 
lei pentru învăţăcei”. De 
data aceasta, puştiul a avut 

“Bani grei”
Perseverenţa 
contează

Ieri, la sediul redacţiei 
a venit domnul Corneliu 
Ciupercă, unul dintre câş‑
tigătorii concursului „Bani 
grei cu Viaţa liberă” de săp‑
tămâna trecută. Domnul 
Ciupercă joacă la toate con‑

De Ziua Îndrăgostiţilor 
Doar 11 divorţuri

Sărbătoare a Occidentului la care românii au achiesat cu drag, Ziua 
Îndrăgostiţilor a adus la Judecătoria Galaţi doar 11 divorţuri. Din curiozi‑
tate am privit la desfăşurătorul şedinţei de astăzi, când sunt programate 
în jur de 50 de astfel de cauze, multe prin comparaţie cu cele din ziua de 
14 februarie. Şi în Palatul Justiţiei, lumea a fost  mai puţină faţă de alte 
dăţi, semn că gălăţenii au preferat alte locuri sălilor de tribunal. 

Maria Fabian

Sindicatele de la Combinat 
care nu au fost de acord cu pro‑
punerea de majorare a salariilor 
siderurgiştilor înaintată de că‑
tre administraţia ArcelorMittal 
Galaţi continuă, zilele acestea, 
demersurile pentru strângerea 
semnăturilor necesare declan‑
şării grevei generale. Liderul 
FSS Metarom (structură din care 
fac parte cele patru sindicate), 
Mircea Scântei, ne‑a declarat ieri 
că liderii fiecărui sindicat în parte 
discută cu salariaţii şi încearcă să 
obţină acele semnături, astfel în‑
cât să fie respectate toate proce‑
durile legale necesare declanşă‑
rii unei greve. “În cazul declanşă‑
rii unei acţiuni de felul acesta, cei 
din administraţie pot reacţiona 
în instanţă. Tocmai de aceea, sin‑
dicatele implicate doresc să fie 
respectaţi toţi paşii legali în ast‑
fel de situaţii”, a susţinut Scântei, 
precizând că nu există un termen 
limită pentru strângerea de sem‑
nături, dar că această poveste nu 

poate fi lungită la nesfârşit. “Nu 
ştiu câte semnături s‑au strâns 
şi nici nu pot face o estimare în 
acest moment”, a mai spus sindi‑
calistul. 

În acelaşi timp, Gheorghe 
Tiber, liderul sindicatului 
Solidaritatea (sindicat care nu 
a putut participa la negocieri, 
administraţia considerând că 
nu poate face dovada reprezen‑
tativităţii), a spus că va susţine  
demersul iniţiat de către sindi‑
catele care nu au acceptat oferta 
patronatului. “Suntem dispuşi în 
continuare să oferim tot sprijinul 
acestor sindicate şi sperăm ca re‑
acţia acestora să fie una pozitivă 
în acest sens”, a comentat liderul 
de la Solidaritatea. 

Amintim faptul că, la ultima 
încercare de conciliere a conflic‑
tului de interese, cinci dintre cele 
nouă sindicate reprezentative 
au semnat deja actul adiţional 
la Contractul Colectiv de Muncă 
al unităţii, în forma propusă de 

Directoarea Şcolii Nr. 2 din 
Lieşti, Steluţa Susanu, a revenit 
asupra deciziei şi a refăcut sta‑
tele de personal pentru cadrele 
didactice din unitate. Conform 
noilor încadrări, personalul de la 
Şcoala Nr. 2 ar urma să primească 
(la fel ca şi în cazul angajaţilor din 
celelalte trei şcoli din comună) 
salariile mărite cu 33 la sută, con‑
form hotărârilor judecătoreşti 
care le‑a dat dreptate pe Legea 
221. În urmă cu aproximativ o 
lună, aceeaşi directoare a trimis 
la ISJ nişte încadrări prin care 
profesorilor nu li se recunoşteau 
drepturile salariale câştigate prin 
hotărâri judecătoreşti. 

Din nefericire, conducerea 
ISJ susţine că nu a putut aviza 
asemenea state de personal, ca 
urmare salariile profesorilor din 
Lieşti rămân în continuare blo‑
cate: „Sunt nevoit să respect dis‑
poziţiile şi recomandările de  la 

minister. Nu mi se dă voie să ac‑
cept salariile mărite cu 33 la sută. 
E păcat că profesorii de la Lieşti 
nu au optat să primească salarii 
mai mici până când se pronun‑
ţa Înalta Curte de Casaţie. Aşa, 
rămân deocamdată fără bani. 
Sunt unele cadre didactice acolo 
care au şi alte venituri, dar alţii 
trăiesc numai din salariu”, spune 
şeful învăţământului gălăţean, 
Doruleţ Resmeriţă.   

De la primarul din Lieşti, Iulian 
Boţ, am aflat că acum când s‑a 
primit refuz scris de la ISJ, pro‑
fesorii se pregătesc să depună 
plângere împotriva inspectoru‑
lui general. 

În acelaşi timp, profesorii au 
început să facă demersuri pen‑
tru deschiderea unui conflict 
de muncă. Aceştia ameninţă că, 
dacă nu‑şi primesc salariile care 
li se cuvin, vor închide şcolile.

R. A. P. 

Pe data de 8 februarie, în 
Consiliul de administraţie al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, 
s‑a votat ca în jur de 40 de cadre 
didactice care au împlinit vârsta 
de pensionare să primească pen‑
tru anul şcolar viitor continuitate 
la catedră. Conducerea ISJ a res‑
pectat calendarul mişcării perso‑
nalului didactic, semnat tot de 
Ministerul Educaţiei, care a repe‑
tat că metodologiile vechi date 
prin ordin rămân valabile până 
la sfârşitul anului şcolar. La două 
zile după şedinţa Consiliului de 
administraţie, se publică dispo‑
ziţiile tranzitorii, care anulează 
dintr‑un foc ceea ce conducerea 
ISJ stabilise în conformitate cu 
actele normative elaborate de 
acelaşi minister. 

„Personalul didactic de pre‑
dare, de conducere, îndrumare 
şi control din învăţământul pre‑
universitar care îndeplineşte 
vârsta de pensionare pe parcur‑
sul anului şcolar 2010‑2011 se 
pensionează la data încheierii 
anului şcolar”, spun dispoziţiile 
tranzitorii. 

Bulversaţi, cei de la conduce‑
rea ISJ susţin că nu au făcut de‑
cât să respecte ceea ce au primit 
de la minister, lucru pe care‑l vor 
face şi în continuare: „Noi am tri‑
mis şi directorilor de unităţi de 
învăţământ deciziile de continu‑
itate la catedră pentru profeso‑
rii respectivi, hârtii care nu mai 
au valabilitate conform Legii nr. 
1/2011 şi dispoziţiilor tranzitorii. 
Cu părere de rău va trebui să‑i 
anunţăm că, în conformitate cu 
actele normative în vigoare, nu 
mai au voie să predea decât la 
plata cu ora, în noua lege nemai‑
existând, aşa cum se întâmpla în 
trecut, posibilitatea ca profesorii 
pensionabili să mai stea trei ani 
la catedră, dacă primesc aproba‑
rea Consiliului de administraţie 
al ISJ”, declară inspectorul gene‑
ral, Doruleţ Resmeriţă. 

„Nu se pot aplica retroactiv”

Constantin Ciosu, liderul FEN, 
susţine însă că dispoziţiile tranzi‑
torii au apărut după ce deciziile 
ISJ au fost date şi că nicio lege nu 

se aplică retroactiv.  „E aberant 
ca  prin dispoziţiile tranzitorii să 
anulezi ceea ce inspectoratele 
şcolare au făcut în conformitate 
cu dispoziţiile date de la minis‑
ter. Nu e normal să le schimbi de 
pe o zi pe alta. Metodologiile ar 
fi trebuit să rămână integral va‑
labile până la sfârşitul anului şco‑
lar”, mai spune liderul FEN. 

Însă conducerea ISJ e de altă 
părere: „Nu putem spune că dis‑
poziţiile tranzitorii se aplică retro‑
activ în acest caz, aşa cum spun 
cei de la sindicat.  Continuitatea 
este pentru anul şcolar viitor, 
aşa că nu putem vorbi de ceva 
retroactiv. În plus, am întrebat la 
MECTS şi ni s‑a spus clar că pro‑
fesorii pensionari nu mai pot pri‑
mi decât ore la plata cu ora, dacă 
vor să mai predea”, susţine in‑
spectorul general. În această si‑
tuaţie sunt la Galaţi cadre didac‑
tice pe care învăţământul n‑ar fi 
făcut rău să le păstreze pentru 
că sunt oameni cu experienţă şi 
rezultate deosebite. 

Roxana Artene Penciu

În cazul copilului 
ars de la Iveşti
Şi „Protecţia 
copilului” 
va face anchetă

Părinţii al căror băiat de 
doi ani a murit sâmbătă în 
urma unor arsuri grave ris‑
că să rămână şi fără ceilalţi 
doi copii pe care îi mai au. 
Direcţia Generală pentru 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului (DGASPC) Galaţi 
va face o anchetă la Iveşti, 
pentru a vedea în ce condi‑
ţii trăiesc ceilalţi doi copii ai 
familiei Ene. „Deocamdată 
nu am fost să facem ancheta 
socială, pentru că familia se 
pregăteşte de înmormânta‑
re. Săptămâna aceasta vom 
merge să vedem cum stau 
ceilalţi doi minori ai familiei, 
un băiat de patru ani şi o fe‑
tiţă de un an, urmând ca apoi 
să decidem dacă este nevoie 
să intervenim. Deocamdată 
am luat legătura cu asisten‑
tul social din comună, care 
ne‑a explicat că familia tră‑
ieşte în sărăcie, într‑o ane‑
xă a unei gospodării, şi nu 
are decât alocaţiile copiilor 
drept venituri”, ne‑a relatat 
şefa DGASPC Galaţi, Manon 
Cristoloveanu.

M.Ţ.

Oferta 
va fi negociată
Pentru Colegiul 
„Cuza”, chirie 
mai scumpă

Fundaţia „Caritatea” a în‑
ştiinţat oficial Primăria muni‑
cipiului Galaţi că, pentru imo‑
bilul în care învaţă cei 800 de 
elevi ai Colegiului Naţional 
„Al. I. Cuza”, solicită o chirie 
mai mare cu 10 la sută faţă 
de preţul stabilit în ultimul 
contract. „Următorul pas 
este o negociere a ofertei în‑
tre reprezentanţii primăriei şi 
cei ai fundaţiei. Nu ştim care 
va rămâne suma finală. Cert 
este că, în bugetul pe anul în 
curs, există alocaţi banii pen‑
tru contravaloarea chiriei, la 
nivelul nemajorat”, ne‑a de‑
clarat Nicoleta Manole, pur‑
tătorul de cuvânt al Primăriei 
Galaţi. Contractul de închi‑
riere a clădirii deţinute de 
Fundaţia „Caritatea” a expi‑
rat la sfârşitul anului trecut, 
dar până acum acesta nu a 
fost reînnoit.

C.S.Carp

Campanie
Gălăţeni, Vama 
vă vrea vigilenţi!
[ Semnalaţi corupţia 
când şi dacă vă întâlniţi 
cu ea!

Pentru încurajarea parti‑
cipării publicului la semna‑
larea faptelor de corupţie în 
rândul vameşilor, Autoritatea 
Vamală din România pune la 
dispoziţia cetăţenilor urmă‑
toarele: 

‑ numărul de telefon cu 
acces gratuit ‑ linia verde ‑ 
080 00 80 880; 

‑ adresa site‑ului Autorităţii 
Naţionale a Vămilor ‑ www.
customs.ro; 

‑ adresa de e‑mail a 
Compartimentului Imagine 
Publică din cadrul Direcţiei 
Regionale Pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Galaţi: 
irpgl@customs.ro, vama.ga‑
lati@gmail.ro;  

‑ codul de conduită al 
funcţionarului public din ca‑
drul autorităţii vamale ‑ afi‑
şat în locuri vizibile în toate 
direcţiile judeţene pentru 
accize şi operaţiuni vamale şi 
birourile vamale din raza de 
competenţă a Vămii Galaţi 
‑ precum şi formularul de 
plângere pus la dispoziţia 
publicului, gratuit, atât la se‑
diul fiecărei unităţi vamale, 
cât şi pe www.customs.ro.

Elena Parapiru

Deşi toţi vecinii explicau du‑
minică cum Ioan Grecu şi‑a în‑
junghiat şi şi‑a măcelărit mama, 
punând apoi rămăşiţele Tudorei 
Grecu pe un rug de lemne căro‑
ra le‑a dat foc în bătătură, iată că 
realitatea este alta decât  cea a 
„martorilor”. 

Cristina Tatulici, purtătorul 
de cuvânt al Poliţiei Galaţi, pre‑
cizează: „Tudora Grecu a murit 
din cauza unui stop cardio‑res‑
pirator în timpul zilei de sâmbă‑
tă. Fiul ei, în vârstă de 51 de ani, 
a găsit corpul mamei în spatele 
casei, l‑a adus înăuntru, l‑a pus 
pe un pat şi într‑un final a reali‑

Directoarea de la Şcoala Nr. 2 
a refăcut încadrările  

Dascălii din Lieşti 
rămân tot fără bani

Deşi li s-a aprobat continuitatea

40 de profesori sunt obligaţi 
să se pensioneze

[ Ministerul schimbă metodologiile peste noapte, prin dispoziţii tranzitorii

Cristina Tatulici, purtătorul de 
cuvânt al Poliţiei Galaţi, dezminte 
declaraţiile iniţiale ale vecinilor 

familiei Grecu, din Corod

Din lac, în puţ

Fiul „criminal” este doar... 
profanator de cadavre

[ La Corod, imaginaţia 
„martorilor” întrece realitatea 

zat că femeia a murit. Fiul de 51 
de ani a dormit cu cadavrul ma‑

mei în casă, iar a doua zi l‑a scos  
în curte, unde i‑a dat foc. Nu a 
existat nicio mutilare. În acest 
moment fapta fiului este înca‑
drată ca profanare de cadavre, 
iar individul va fi expertizat ne‑
uro‑psihiatric pentru a se stabili 
dacă avea sau nu discernământ 
în momentul în care a dat foc ca‑
davrului”. 

Un accident produs în urmă 
cu şase ani, pe când Ioan Grecu 
era la muncă în Italia, se pare că 
l‑a lăsat pe bărbat cu sechele. 
Nici el, nici mama sa nu se de‑
plasau cu uşurinţă, Ioan Grecu 
având o pareză. 

Elena Parapiru
Foto: Vasile Caburgan

L/TUDOR/000texte/februarie/semnaturi.doc
Foto: Z:\ARHIVA 2009\VASILE\ECONOMIC\MITTAL 

STEL\DISPONIBILIZARI COMBINAT\IMG_8590

ArcelorMittal Galaţi

Sindicatele, în căutare 
de semnături pentru grevă

patronat, adică o majorare a sa‑
lariilor cu 8 la sută plus 20 de lei 
pentru muncitori, maiştri şi per‑
sonal TESA şi de execuţie fără 
studii superioare şi, respectiv, o 
creştere a lefurilor cu 4 la sută 
plus un bonus mediu de 2,5 la 

sută pentru personalul cu studii 
superioare. 

Celelalte sindicate care au 
respins această propunere 
(Siderurgistul, Sindicatul Liber 
şi Independent al Oţelarilor, 
Sindicatul Liber Depou şi grupa‑

rea din Uzina de Piese de Schimb) 
au ales să înceapă strângerea de 
semnături pentru grevă, con‑
siderând ca fiind inacceptabilă 
oferta făcută de către patronat.

Foto arhivă: 
Vasile Caburgan

cursurile ziarului nostru, 
dar, din păcate, până acum 
nu a câştigat niciodată. „E 
primul meu premiu. Singur 
completez taloanele şi le 
aduc la redacţie. Am încer‑
cat să mai schimb jucătorul, 
dar nici cei din familie nu au 
avut mai mult noroc”, ne‑a 
spus domnul Corneliu. 

Iată că perseverenţa este 
răsplătită până la urmă, aşa 
că nu renunţaţi să partici‑
paţi la concursurile noas‑
tre. 

Îi aşteptăm în continuare 
şi pe ceilalţi doi câştigători ai 
ediţiei trecute, Tufan Ganea 
Robert şi Şitiu Melania, să 
îşi ridice premiile. 

Text şi foto: 
Teodora Miron 

şi noroc. „Este prima dată 
când câştig ceva. Nu m‑am 
aşteptat să câştig. Strâng 
bani pentru o piesă nouă 
la calculator, aşa că aceşti 
bani vor merge în comple‑
tare”, ne‑a mărturisit micu‑
ţul câştigător. 

Text şi foto: 
Teodora Miron 

Corneliu Ciupercă

Răzvan Iacob

Sindicaliştii vor să respecte paşii premergători protestului
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foto Bogdan Codrescu
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Cursul Valutar
Valute în cont       Curs lei

14 februarie
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Galaţiul pe Rasdaq

Semne 
de primăvară 
la „Axis Libri” 
Invitaţie 
în grădinile 
austere 
ale Aurei Cristi

Prezenţă eterică şi în-
cântătoare, poeta Aura 
Cristi a revenit la Salonul 
„Axis Libri”, din  10 februa-
rie, iar când directorul 
bibliotecii „V.A. Urechia”, 
Zanfir Ilie, i-a salutat cu 
graţie sosirea, afirmând 
că vremea frumoasă a 
adus-o, Mihai Creţu, pre-
şedintele Ligii studenţilor 
basarabeni, l-a contrazis, 
în acelaşi ton: „Aura Cristi 
a adus vremea frumoa-
să la Galaţi…” De altfel, 
liderul gălăţean al stu-
denţimii de peste Prut nu 
putea lipsi de la o întâlni-
re cu poeta născută şi for-
mată la Chişinău, actual-
mente redactor la revista 
„Contemporanul. Ideea 
europeană”. După roma-
nul de anul trecut, Aura 
Cristi a venit cu noua sa 
carte de poezii, „Grădini 
austere”, apariţie care a 
estompat pe nedrept ce-
lălalt titlu lansat – roma-
nul „Vera”, de Geo Naum. 
În virtutea unui scenariu 
încetăţenit în salon, mai 
întâi au fost expuneri-
le bibliotecarelor Silvia 
Matei şi Catrina Căluian, 
care au oferit convingă-
toare introduceri în cărţile 
serii. Cei care-l cunoşteau 
mai puţin pe Geo Naum 
aveau să afle că este tul-
cean de origine, a studiat 
Navele la Galaţi, iar acum 
lucrează undeva într-o in-
stituţie din Bucureşti. Are 
multe legături cu Galaţiul, 
cea mai interesantă fi-
ind dată de faptul că su-
biectul celui de-al doilea 
roman al său, „Vera” i-a 
fost inspirat de un capitol 
dintr-o carte a prietenului 
Maximilian Popescu Vella, 
aşa că legătura cu sala s-a 
făcut imediat. De altfel, 
primul vorbitor, tot un na-
valist, Ioan Tofan, a „po-
vestit” destul de generos 
cartea. Pentru că şi pro-
fesorul Nicolae Colceriu, 
precum şi redactorul-
şef de la „Porto-Franco”, 
Sterian Vicol, au revendi-
cat ceva legături cu  ca-
riera prozatorului, şi-au 
exprimat punctele de 
vedere. A mai intervenit 
şi Paul Sân-Petru, căruia 
desfăşurarea acţiunii ro-
manului i-a sugerat amin-
tiri despre experienţele 
sale de paraşutism din 
tinereţe. În rest, discuţiile 
s-au strâns şi s-au dinami-
zat în jurul personalităţii 
poetice a Aurei Cristi. Cu 
un discurs incendiar, dar 
la obiect, Viorel Dinescu, 
colaborator al revistei 
„Contemporanul”, a ple-
dat pentru poezia adevă-
rată, a punctat unele sec-
venţe lirice din „Grădini 
austere” şi a citit câteva 
dintre cele mai reuşite 
poeme. „Poeziile Aurei 
Cristi  propun o dezba-
tere cristianică  a unei 
aure epifanice”, a sugerat 
Ioan Toderiţă, în timp ce 
Ion Grosu a punctat cu 
câteva epigrame reuşite. 
Au fost apoi autografe-
le sonore, poeziile Aurei 
Cristi citite de ea însăşi şi 
câteva mărturisiri de su-
flet. Referindu-se la tris-
teţea din poemele sale, 
remarcată de moderato-
rul Teodor Parapiru, Aura 
Cristi a spus: „Poezia este 
ca o rugăciune. Aţi auzit 
vreodată o rugăciune 
veselă?”.  Zanfir Ilie le-a 
acordat scriitorilor lansaţi 
diplome de excelenţă, iar 
Teodor Parapiru a anunţat 
înfiinţarea unui portofoliu 
de creaţii ale membrilor 
salonului, solicitat tot 
mai insistent de oaspeţii 
din ţară, reprezentanţi ai 
unor reviste literare sau 
edituri. 

Ion Manea   

Modificarea Legii 416 a veni-
tului minim garantat începe să 
îşi facă simţite efectele în terito-
riu. Prima „victimă”: gălăţeanul 
Cătălin T. Vasile, din comuna 
Bălăşeşti… 

Luni dimineaţă, nici nu se des-
chisese bine primăria că Vasile a 
venit, supărat, pentru a vedea 
dacă nu este vreo variantă prin 
care să reprimească banii, ajutor 
financiar sistat conform noilor 
prevederi ale legii. „Am primit 
plic, acasă, că nu mai primesc 
pentru că mi-am cumpărat o 
grădină, intravilan, de peste 20 
de ari… Eu am luat-o să-mi fac 
şi eu o casă, că nu am casă, lo-
cuiesc tot cu părinţii, care sunt 

Chiar dacă noua fabrică de 
confecţii a societăţii Cozamin 
are nevoie de încă 400 de lucră-
tori, pe lângă cei 200 pe care îi 
are în prezent, locurile de mun-
că rămân în continuare goale. 
Asta în condiţiile în care, cu 
acte în regulă, la AJOFM Galaţi 
sunt înregistraţi în jur de 21.300 
de şomeri! Este un paradox ale 
cărui iţe încurcate au încercat 
să le descâlcească împreună, 
chiar la faţa locului, managerul 
Cozamin, Costică Caloian, direc-
torul executiv al AJOFM Galaţi, 
Carmen Hanţaţuc, şi vicepreşe-
dintele patronatelor din cadrul 
CNIPMMR, Marian Filimon. 

Linii de producţie goale

„În urmă cu un an, când am 
deschis noua fabrică, nu am re-
uşit să găsim personal suficient 
nici pentru a umple o singură 
tură! ”, ne-a mărturisit manage-
rul societăţii. Într-adevăr, în fa-
brica ridicată de la zero, cu dota-
re şi condiţii de muncă moderne, 
o întreagă bandă de producţie 
stă „pe tuşă”, în lipsă de perso-
nal. În evidenţele AJOFM Galaţi 
se află 80 de persoane calificate 
în domeniul confecţiilor. Dintre 
acestea, 61 au primit repartiţie 
la Cozamin, dar numai două au 
fost angajate! Mai mult, acestea 
au fost singurele două persoane 
angajate în ultimele luni la soci-
etăţile din domeniul confecţiilor 
din tot Galaţiul! „Persoanele care 
au venit la noi cu acele formulare 

de repartiţie de fapt nu căutau 
un loc de muncă, doreau doar «o 
semnătură», cum că nu am avea 
nevoie de ei, pentru a-şi lua mai 
departe şomajul! Motivau că ar 
vrea să lucreze, dar că nu sunt din 
localitate, că n-au de chirie, de 
navetă… noi nu putem să dăm 
o astfel de «semnătură», când 
avem 400 de locuri vacante, dar 
nici nu am scris pe acele formu-
lare că persoana refuză postul, 
ca să nu le facem un rău…”, ex-
plică managerul Cozamin. Ce s-a 
întâmplat mai departe cu astfel 
de persoane ne-a explicat direc-
toarea AJOFM Galaţi, Carmen 
Hanţaţuc: „Potrivit legislaţiei 
în vigoare, persoanele care au 
primit repartiţie pentru un loc 
de muncă potrivit calificării lor, 
dacă nu s-au angajat, trebuie să 
vină cu formularul de repartiţie 
înapoi la noi. Dacă pe un astfel 
de formular ar fi fost scris că re-
fuză postul oferit, persoana ar fi 
fost scoasă din plata şomajului. 
Nu este specificat nimic pe for-
mular, persoana trebuie să dea 
o declaraţie, să explice ce s-a în-
tâmplat. Şi iată, de exemplu, ce 
scriu astfel de persoane: „Declar 
că am fost la fabrica Cozamin şi 
nu am fost acceptată pe motiv 
că nu am experienţă, dar nici 
măcar nu am fost ascultată, ba, 
mai mult, am fost dată afară”. 
Declaraţia este pe proprie răs-
pundere şi, teoretic, persoana 
rămâne în plată…”. Că o aseme-
nea declaraţie se cheamă fals în 
acte şi poate duce la încurcături 

mai mari decât pierderea ajuto-
rului de şomaj e o chestiune pe 
care, în mod cert, mulţi nu o în-
ţeleg… 

Salarii după posibilităţi

Dacă în cazul şomerilor din 
altă localitate, cel puţin pentru 
o parte dintre ei, să spunem că 
s-ar putea găsi circumstanţe ate-
nuante în sensul că, într-adevăr, 
mobilitatea forţei de muncă este 
la noi foarte redusă, ce se poate 
spune despre gălăţeni? „Mulţi au 
spus că au făcut nişte cursuri de 
calificare, dar că nu au pus nicio-
dată mâna pe maşina de cusut. 
Pe de o parte se pune întrebarea 
cum se fac pregătirile acestea. 
Pe altă parte, le-am oferit posibi-
litatea să facă practică o perioa-
dă, ca apoi să se angajeze. Unii 
au zis da, iar a doua zi nu au mai 
venit…”, a arătat dl Caloian. 

Desigur, important este şi 
salariul, iar din acest punct 
de vedere industria confecţii-
lor nu este tocmai un paradis. 
„Lucrurile nu sunt chiar atât de 
simple. Unui om angajat, indife-
rent dacă produce mai mult sau 
mai puţin, eşti obligat din start 
să-i dai salariul minim, de 700 lei, 
indiferent dacă el îşi face sau nu 

norma de lucru. La noi, pe lângă 
salariul de bază se lucrează şi în 
acord. Dar sunt şi persoane care 
vor un salariu mare chiar dacă 
sunt conştiente că, în fapt, nu au 
nicio calificare”, arată managerul 
Cozamin. 

Ucenicie la locul de muncă

Pregătirea personalului se 
pare că este o problemă mult 
mai spinoasă. De exemplu, sunt 
firme care organizează cursuri 
de calificare, dar în care cursanţii 
nu fac niciun fel de practică sau 
fac cu totul altceva decât este 
nevoie în economia reală. „Sunt 
ţări în care la liceele cu profil 
tehnic programa de practică 
o fac angajatorii, nu Ministerul 
Învăţământului. Altfel spus, teo-
ria ca teoria, dar practica este fă-
cută de agenţii economici”, ne-a 
declarat directoarea AJOFM 
Galaţi. 

O variantă de compromis ar 
fi organizarea unui fel de cur-
suri de ucenicie chiar în cadrul 
fabricii, cel puţin pentru acele 
persoane care îşi manifestă an-
gajamentul ferm de a lucra mai 
departe în întreprindere. „Am 
fi dispuşi,  pentru formatorii de 
confecţioneri, să le oferim posi-

bilitatea de a face practica la noi. 
Şi suntem dispuşi să facem acest 
lucru, pentru că avem nevoie 
de mână de lucru calificată”, a 
precizat dl Caloian. Directoarea 
AJOFM Galaţi a evocat şi posi-
bilitatea ca fabrica să primească 
fonduri prin diversele scheme 
de ajutor pentru resurse umane, 
dar vicepreşedintele CNIPMMR, 
Marian Filimon, a atras atenţia 
că lucrurile nu sunt chiar atât de 
simple: „În general, banii sunt 
pentru formatori, nu pentru an-
gajatori. Teoretic sunt scheme 
de ajutor şi pentru angajator, dar 
angajatorul la rândul lui trebuie 
să fie autorizat de Ministerul 
Muncii pentru ca să poată să 
şcolarizeze, ceea ce nu-i foarte 
simplu. Aici e nenorocirea: cel 
mai frecvent un angajator trebu-
ie să apeleze la o firmă care are 
ca obiect de activitate formarea 
personalului. Statutul de forma-
tor ar trebui acordat cel puţin şi 
marilor unităţi economice, fără 
atâta birocraţie”. 

Aşadar, există destule ano-
malii când vine vorba de şomaj. 
Iar efectele se simt în sectorul 
productiv, adică tocmai cel care 
aduce bani, inclusiv pentru fon-
durile destinate sprijinirii şome-
rilor.

Ţară, ţară, vrem confecţioneri!

400 de locuri 
de muncă neocupate!

[ Deşi Galaţiul este „fruntaş” la şomaj, 
sute de locuri de muncă rămân vacante 
[ Din 61 de repartiţii ale AJOFM Galaţi, 

la firma Cozamin, doar doi şomeri au vrut 
să se angajeze [ Restul şi-au dorit doar 

„o semnătură” pentru a primi în 
continuare ajutor de stat

Legea venitului minim garantat s-a modificat

Scos din plată după zece ani de asistenţă

bătrâni şi bolnavi”, ne-a spus, 
abătut, omul, la telefonul mobil 
la care a sesizat cazul, la ziar. 

Sinceritate dezarmantă 
la Bălăşeşti  

Vasile spune că are 42 de ani şi 
este tatăl a două fete, una care a 
împlinit ieri 7 ani şi cealaltă, care 
are 14 ani. Nici Vasile şi nici soţia 
nu lucrează nicăieri, iar omul re-
cunoaşte că primeşte venit mi-
nim garantat de „vreo 10-12 ani”. 
Cum Legea 416 a apărut în iulie 
2001 şi abia în vară se fac 10 ani 
de la apariţia ei, este clar că omul 
beneficiază de ea de când a apă-
rut! La fel de sincer, omul spune 

că „am lucrat prin ’92, pe când 
eram la Bucureşti, ca strungar, 
dar de când am venit acasă [la 
Bălăşeşti] nu am lucrat nicăieri. 
Nu sunt locuri de muncă aici, 
nimeni nu te angajează. Sigur că 
m-aş duce la muncă dacă mi-ar 
oferi cineva un loc de muncă, 
şi la Bârlad m-aş duce, să fac 
naveta cu microbuzul, că sunt 
vreo 20 de km, dar nu sunt ofer-
te…”. Vasile spune că a depus la 
primărie o contestaţie la decizia 
de ieşire din plată, însă crede că 
„nu voi avea sorţi de izbândă, eu 
ştiu?, poate pentru că sunt de la 
PSD…”. Pe de altă parte, omul 
spune că „mi-au zis de la pri-
mărie că o să mi se răspundă la 

contestaţie în 30 de zile, dar eu 
trebuie să cumpăr pâine la fete 
astăzi, nu peste 30 de zile!… Şi 
apoi, eu sunt singurul care am 
fost scos din plată, dar să ştiţi 
că în sat sunt şi alţii care au te-
renuri, gospodării şi primesc în 
continuare ajutor social”. 

Cât timp am stat de vorbă 
cu gălăţeanul, am încercat să 
explicăm faptul că, de la 1 ia-
nuarie, legea venitului minim 
garantat s-a modificat, trecând 
responsabilitatea acordării ba-
nilor din sarcina primarilor în 
cea a Agenţiei Judeţene pentru 
Prestaţii Sociale. Modificare ex-
plicată de reprezentanţii par-
tidului de guvernământ (PDL) 
tocmai prin aceea că puterea 
primarilor asupra plăţii ajutoru-
lui social îi determina pe aleşi, 
uneori, să abuzeze de funcţie şi 
să constrângă sătenii să voteze 
un anumit partid, sub ameninţa-
rea că, dacă nu se vor conforma, 
vor fi scoşi din plată. 

Viceprimarul 
nu comentează: 
legea se aplică! 

„Într-adevăr, noi nu mai de-
cidem asupra plăţilor acum”, 
a confirmat viceprimarul PDL 
Matei Paul Cezar, prezent, ieri, la 
primărie. „Cetăţeanul este aici, în 
faţa primăriei, a depus o contes-
taţie, dar asta este legea. Noile 

prevederi arată clar că dacă ce-
tăţeanul deţine peste 2.000 de 
mp în intravilan, nu mai poate 
beneficia de ajutor. Dânsul a 
cumpărat recent 2.800 de mp 
în intravilan, deci nu se mai în-
cadrează…Noi vom transmite 
contestaţia sa la AJPS, instituţie 
care va decide ce şi cum”, a con-
tinuat vicele. Acesta a respins 
acuzaţiile potrivit cărora în co-
mună ar fi beneficiari care înca-
sează în mod necuvenit banii: 
„Eu nu cred asta. Şi anul trecut, 
când s-au făcut anchete, de la 
Galaţi nu s-a găsit nimeni care 
să fi luat banii pe nedrept… din 
contră, au mai apărut câteva ca-
zuri în plus! Oamenii tot vorbesc 
că unul are o vacă sau un porc 
în plus şi nu ar trebui să ia banii, 
dar nimeni nu face vreo sesizare 
scrisă…”. 

Vicele Matei Cezar încheie: 
„Un lucru este clar: la noi, lumea 
este săracă, nu sunt locuri de 
muncă. Din totalul de 2760 de 
locuitori, în jur de 300 primesc 
venit minim garantat, sunt 186 
de dosare. Acum este perioada 
în care se reînnoiesc actele pen-
tru aceste dosare şi este posibil, 
în lumina noilor modificări ale 
legii, să mai apară ceva oameni 
scoşi din plată, dar asta este le-
gea!”. 

Maria Măndiţă                            

Denumire societate Tranzactii Volum Valoare Mediu Inchidere Pret ref.

ICMRS 1 30 1,5 0,05 0,05 0,061
ICMRS 1 500 30 0,06 0,06 0,061

14 feb 
Valut  LEI 

1 franc elve ian 3,2439

1 EURO 4,2490

1 lir  sterlin  5,0484

1 leu moldovenesc 0,2590

1 dolar SUA 3,1566

1 gram AUR 137,7095

O linie de producţie stă 
în aşteptarea angajaţilor

La Bălăşeşti, 
300  
de persoane 
beneficiază 
de Legea 416

Ieri, la BVB
Piaţă susţinută 
de BRD 
şi Petrom

Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB) a crescut ieri cu 
0,38 la sută, susţinută de 
evoluţia acţiunilor BRD-
Groupe Societe Generale 
(BRD) şi OMV Petrom (SNP). 
Ultimele operaţiuni cu cele 
mai lichide zece acţiuni, 
analizate de indicele BET, 
au fost realizate la preţuri 
în creştere cu 0,27%, titlu-
rile companiilor din secto-
rul energetic au menţinut 
indicele BET-NG la nivelul 
de vineri, iar cotaţiile acţiu-
nilor celor cinci societăţi de 
investiţii financiare (SIF-uri) 
au scăzut cu 0,73 la sută. 
Astfel, indicele extins al 
bursei, BET-XT, care sinte-
tizează evoluţia primelor 
25 de titluri în funcţie de 
lichiditate, a încheiat ziua 
în stagnare.

Rulajul bursei, cifrat ieri 
la 44,7 milioane lei (circa 
10,4 milioane euro), a fost 
asigurat în proporţie de 
88 la sută de operaţiuni-
le cu acţiunile Fondului 
Proprietatea, BRD şi 
Ropharma. Titlurile FP au 
consemnat operaţiuni de 
21,1 milioane lei, fiind ur-
mate de acţiunile BRD - 13,8 
milioane lei şi Ropharma - 
4,2 milioane lei.

Cea mai mare parte a 
rulajului acţiunilor BRD a 
provenit din două tran-
zacţii speciale, cu 0,12 la 
sută din titluri, în valoare 
11,8 milioane lei, realizate 
după ce banca şi-a anun-
ţat rezultatele financiare 
preliminate pentru anul 
trecut. La închiderea zilei, 
acţiunile băncii erau cotate 
la 13,91 lei, preţ în creşte-
re cu 1,76 la sută. Ultimele 
operaţiuni cu acţiunile FP 
au fost realizate la 0,6085 
lei, preţ cu 0,57 la sută sub 
ultima cotaţie de vineri, iar 
titlurile SNP au avansat cu 
0,52 la sută, la 0,367 lei.

D.C.Predescu
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În Ţiglina II
Omul şi fierul lui beton

O patrulă a Secţiei 2 l-a prins sâmbătă, la ora 9,00, pe strada 1 
Decembrie 1918, pe gălăţeanul Ştefan A., de 46 ani, care căra mai 
multe bare din fier-beton, care  fuseseră furate din grădina unui bloc 
din Ţiglina II. Bărbatul este cercetat pentru furt calificat.

Elena Parapiru

Tuluceşti
Beat la volan

Oamenii legii din comuna Tuluceşti l-au oprit în trafic pe localni-
cul Victor I., de 52 ani, care îşi conducea băut maşina. Bărbatul a fost 
testat cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,17 mg/l alcool pur în aerul 
expirat.

Elena Parapiru

Preşedinta Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate, Olimpia 
Buzia, a prezentat, ieri, în cadrul 
unei conferinţe de presă, răs-
punsurile la solicitările Alianţei 
Europensionarilor din Galaţi, 
care au pichetat sediul CJAS la 
sfârşitul săptămânii trecute, ce-
rând şi demisia conducătoarei 
instituţiei. 

Pensionarii au cerut îmbu-
nătăţirea asistenţei medicale, 
asigurarea medicamentelor 
gratuite pentru bolnavii cronici, 
eliminarea programărilor pen-
tru analizele medicale, stoparea 
reţinerii de 5,5 la sută din pen-
siile până în 1.000 de lei pentru 

Pensionarii nu se lasă 
„Noi suntem bătrâni, dar nu suntem copii!”, a reacţionat li-

derul Alianţei Europensionarilor Galaţi, Cristea Toader: „Eu pot 
demonstra că ne sacrifică pe post de cobai, dânsa cum poate 
demonstra că sunt controlat politic de un partid sau altul? Asta 
este o prostie!, eu mereu voi apăra punctul de vedere al pensio-
narilor. Eu nu mă lupt personal cu doamna Buzia, eu mă lupt cu 
legea, pentru a le da pensionarilor banii şi viaţa pe care le me-
rită!”. Cristea Toader a adăugat că va continua seria protestelor 
„atât la Galaţi, cât şi la Bucureşti, unde voi cere  demisia doamnei 
Buzia, căci dânsa are obligaţia să ne informeze cu privire la cum 
se cheltuie banii publici de către CJAS şi nu o face!”. 

M.D.M.

Ieri, la Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Galaţi, a avut loc o con-
ferinţă de presă în care directorul 
Cătălin Negoiţă a abordat cinci 
subiecte: primul - Zilele Culturii 
Germane la Galaţi, organizate 
de Centrul Cultural German din 
Iaşi, în cadrul cărora, în perioa-
da 21-27 februarie, vor avea loc 
la Galaţi cinci proiecţii de filme 
germane, un spectacol de teatru 
şi un concert simfonic, toate cu 
intrare gratuită: „În perioade de 
criză, lumea nu e preocupată de 
cultură, de aceea ne-am gândit 
să nu mai aşteptăm să vină oa-
menii spre cultură, ci vrem să 
ducem noi cultura spre oameni, 
prezentând toate evenimentele 
gratuit”, a spus directorul. 

Alte proiecte concrete

Al doilea subiect este resta-
urarea Porţii turceşti, care se 
va face cu sprijinul unui expert 
de la Ankara, după ce consulul 
Republicii Turcia la Constanţa, 
doamna  Fusun Aramaz, va veni, 
pe 21 martie, la Galaţi. 

Al treilea subiect este conser-
varea Cavoului roman din carti-
erul Dunărea: „Direcţia pentru 
Cultură a înaintat deja Muzeului 
de Istorie solicitarea de constitu-
ire a unei echipe care să demare-
ze săpăturile pentru conservarea 
Cavoului Roman. Important e 
să-l scoatem la lumină. Îl invităm 
pe domnul profesor Mihalache 
Brudiu să ni se alăture şi să su-
pervizeze echipa care va face 
săpăturile”, a declarat Cătălin 
Negoiţă. 

Când o vezi, zici că abia a ieşit din diagonala
televizorului: trup de mătase, picioare
lungi până la sfârşitul drumului, ochi mari
şi sâni hapsâni, de-ţi vine să mori prin şeherazadare.

Când o văd, alde terchea-berchea salivează,
parcă sunt câinii tovarăşului Pavlov,
parcă sunt guşterii pseudoîmpăratului Mao
lângă porţia de orez cu friptură de păianjeni mov.

Când o văd, alde Casanova de cartier sar pe fereastră
şi inundă şanţurile cu lacrimi de crocodil,
se dau cu capul de colţurile neantului,
înghit grenade ofensive şi mor inutil.

Când o vezi - zice prietenul meu misogin - 
îţi vine să omori toată suflarea din lume, şi să rămână
singură, şi s-o părăseşti, şi apoi s-o cauţi 
toată viaţa, cum cauţi în deşert o fântână.

După 12 ani 
de cercetări 
penale 
şi judecată
Doctorul 
Stoica, graţiat, 
dar bun 
de plată!

A rămas definitivă 
decizia Judecătoriei, 
prin care doctorul Mihai 
Stoica, împreună cu 
Spitalul Judeţean, are de 
achitat daune şi o aloca-
ţie lunară pentru cei doi 
copii ai familiei Dragomir. 
Magistraţii Curţii de Apel 
au respins, la sfârşitul 
săptămânii trecute, re-
cursul declarat de medic 
împreună cu reprezen-
tantul unităţii spitaliceşti, 
adăugând la finalul deci-
ziei menţiunea definiti-
vă. Printre altele, Stoica 
a solicitat un supliment 
de expertiză, dar şi reju-
decarea dosarului său. 
Reamintim că acest do-
sar a intrat în al doispre-
zecelea an de când se 
află pe masa procurorilor 
şi apoi a judecătorilor. 
În septembrie 1999, din 
postura de anestezist, 
Mihai Stoica a întreprins 
procedurile necesare 
unei cezariene. În rechizi-
toriu se arată că medicul 
a părăsit sala de operaţie 
pentru a vorbi la telefon, 
timp în care pacientei i 
s-a făcut rău. Personalul 
medical a încercat să dea 
de doctor minute în şir, 
negăsindu-l, iar pacien-
ta, Zenovia Dragomir, s-a 
stins din viaţă după ce a 
dat naştere unui prunc. 
La rândul său, medicul 
le-a declarat magistraţi-
lor că a făcut tot ce era 
necesar, după care paci-
enta a rămas în grija unei 
asistente, care a efectu-
at toate manevrele de 
resuscitare. Procurorii 
Parchetului de pe lângă 
Judecătorie l-au acuzat 
pe medicul Mihai Stoica 
de ucidere din culpă, tri-
miţându-l în judecată. 
La Judecătorie, dosarul 
a fost înregistrat în 2006, 
pentru ca în octombrie 
2009 să primească o pri-
mă sentinţă. Doi ani de 
închisoare pentru doctor, 
dar cu suspendare, acesta 
beneficiind şi de o lege, 
dată în 2002, prin care şi 
uciderea din culpă, fapta 
de care era acuzat, figura 
ca fiind graţiată. Prima in-
stanţă de judecată a mai 
dispus ca medicul, unde 
activează şi acum, să 
achite familiei îndoliate 
daune morale şi materi-
ale în sumă de 42.500 de 
lei, dar şi o pensie lunară 
de întreţinere a celor doi 
copii, de câte 200 de lei. 
La toate astea se adaugă 
şi achitarea cheltuielilor 
de judecată în cuantum 
de 1.500 de lei. Sentinţa 
a fost atacată de unitatea 
medicală şi de doctorul 
Stoica atât cu apel, cât şi 
cu recurs, la Tribunal, re-
spectiv, Curtea de Apel, 
ambele fiind respinse. 

Maria Fabian

Pentru 
compensate 
Farmaciile îşi 
primesc banii 
cu trei luni 
întârziere 
[ „Nu avem încă niciun 
caz de farmacie intrată 
în insolvenţă, dar sunt 
aproximativ zece farmacii 
din judeţ care au 
probleme financiare 
serioase”, precizează 
preşedintele Colegiului 
Farmaciştilor, 
farm. Florina Bonifate   

Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate (CJAS) 
Galaţi este în urmă cu plăţile 
pentru medicamente com-
pensate pe care trebuie să 
le efectueze către farmaciile 
din oraş şi judeţ. Sistemul 
funcţionează astfel: farma-
cistul îi eliberează pacientului 
medicamente în regim de 
compensare şi îi reţine aces-
tuia reţeta. Documentul va fi 
predat Casei de Asigurări de 
Sănătate care, în termen de 
180 de zile de la depunere, va 
deconta cheltuielile pe care 
farmacia respectivă le-a făcut 
pentru compensarea medi-
camentelor. Celor 180 de zile 
li se adaugă intervalul dintre 
onorarea reţetei şi depune-
rea ei.    

„Este adevărat că nu sun-
tem tocmai în grafic, din 
acest punct de vedere, ne 
spune preşedintele CJAS, 
farm. Olimpia Buzia. Am virat 
de curând către farmacii su-
mele aferente lunii martie a 
anului 2010”. 

Cu alte cuvinte, farmaciile 
abia au primit banii pe care 
ar fi trebuit să îi încaseze încă 
din luna octombrie. 

„Circa zece farmacii au 
deja probleme!”

„În condiţiile în care ne pri-
mim banii cu 90 de zile întâr-
ziere, există farmacii care au 
încheiat contracte de cesiune, 
astfel încât să îşi poată procu-
ra medicamente şi să poată 
plăti ulterior. Problema este 
că, în condiţiile în care Casa 
de Asigurări ar întârzia cu plă-
ţile, penalităţile aferente con-
tractelor de cesiune vor fi plă-
tite de farmacii. Chiar dacă ni-
cio farmacie nu a intrat până 
acum în insolvenţă, cum se 
întâmplă în alte judeţe, avem 
circa zece farmacii (din totalul 
de 218 farmacii şi puncte de 
lucru existente în judeţ – n.r) 
care au probleme financiare 
destul de serioase”, precizea-
ză preşedintele Colegiului 
Farmaciştilor Gălăţeni, farm. 
Florina Bonifate.   

Gabriel Kolbay 

Evacuaţii din 
casele retrocedate
Termen 
prelungit pentru 
completarea 
dosarelor

Aleşii locali au prelungit 
până pe 28 februarie 2011 
termenul-limită în care chiri-
aşii evacuaţi sau care urmea-
ză a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate îşi pot depune 
sau completa  dosarele pen-
tru locuinţe sociale. Aleşii au 
luat această decizie întrucât, 
din cele 197 de dosare depu-
se de familiile evacuate sau 
în curs de evacuare, doar 23 
de dosare au întrunit condi-
ţiile stabilite de HCL nr.142, 
adică erau complete. În plus, 
la Registratura Generală a 
Consiliului Local Galaţi au 
fost înregistrate solicitări în 
vederea completării dosare-
lor şi după termenul-limită 
stabilit iniţial, 15 octombrie 
2010. Municipalitatea a ape-
lat la prelungirea termenului 
completării dosarelor în ve-
derea repartizării diferenţei 
de 29 de locuinţe sociale 
destinate acestor gălăţeni 
evacuaţi. 

Anca Melinte

După patru luni şi jumătate 
de la finalizarea proiectului eu-
ropean de modernizare şi reabi-
litare a Căminului de persoane 
vârstnice de pe Domnească, în 
sfârşit, beneficiarii se pot bucura 
de investiţiile făcute.

Începând de ieri, bătrânii au 
fost mutaţi în căminul de pe 
Domnească, după ce au locuit, 
aproape doi ani, în diferite alte 
locuri: la căminul Colegiului 
Tehnic Traian, la Centrul de 
Primire Urgenţe a Persoanelor 
fără Adăpost, sau acasă, la rude. 
Motivul pentru care bătrânii nu 
s-au mutat imediat după finaliza-

rea proiectului european de mo-
dernizare a constat în faptul că 
incinta a fost cadorisită, printr-o 
donaţie generoasă a Clubului 
de Fotbal Oţelul, cu suma de 
100.000 de lei, bani cu care urma 
să se cumpere mobilierul. Din 
păcate însă, firma selectată pen-
tru construcţia mobilierului a în-
târziat destul de mult realizarea 
mobilei, astfel încât bătrânii au 
fost nevoiţi să mai stea „în de-
plasare” o perioadă. De ieri însă, 
ei au început să se mute înapoi, 
„acasă”, pe Domnească.

Maria Măndiţă

Prin votul consilierilor locali, 
organigrama Serviciului Public 
Ecosal a fost redusă cu şase pos-
turi, de la 320 la 314. 

Totodată, directorul acestui 
serviciu, Ion Ionescu, nu va pu-

Olimpia Buzia 
le-a transmis 
pensionarilor 
răspunsurile

Preşedinta CJAS, către pensionarii protestatari 

După protest, 
multe explicaţii se-arată

[ Citatele din lege nu ţin de foame

plata CAS, prezentarea lunară, 
de către CJAS, a situaţiei finan-
ciare rezultate din contribuţiile 
pensionarilor la asigurările de 
sănătate şi realizarea, de către 
Casă, împreună cu reprezentanţi 
ai Alianţei Europensionarilor, de 
anchete la cabinetele medicilor 
de familie, la laboratoare şi la ca-
binetele stomatologice. 

La toate aceste solicitări, 
Olimpia Buzia a răspuns, citând 
din lege: nu Casa controlează ca-
litatea actului medical, ci Direcţia 
de Sănătate Publică sau Colegiul 
Medicilor, sau „prin programe-
le naţionale de sănătate, statul 
asigură gratuit medicamentele 

necesare bolnavilor cronici. În 
judeţul Galaţi, bolnavii cronici 
înscrişi în programele naţionale 
de sănătate au asigurate medi-
camentele necesare (…)”. La fel 
de legal sună răspunsurile şi la 
celelalte solicitări: că reţinerea 
CAS-ului se face conform OUG 
107/2011, că o statistică a su-
melor nu poate fi prezentată de 
CJAS, ci de Casa Judeţeană de 
Pensii şi că anchete la medicii de 
familie, împreună cu pensionarii, 
nu pot fi făcute, nefiind legale. 

Olimpia Buzia consideră că 
nu se face vinovată de nicio în-
călcare a legii care să justifice 

solicitarea pensionarilor de a-şi 
da demisia şi crede că „probabil 
există alte interese particulare 
sau de partid, care au determi-
nat această asociaţie de pen-
sionari, din multele asociaţii 
de pensionari care activează la 
Galaţi, să emită astfel de solici-
tări şi să ceară organizarea pro-
testului”. Ulterior, Olimpia Buzia 
a spus că este posibil ca liderul 
Alianţei, Cristea Toader, să sufe-
re de o criză de imagine, dublată 
de restrângerea numărului de 
membri din Alianţă. Preşedinta 
CJAS a reluat explicaţiile justifi-
cative cu privire la absenţa sa de 

la şedinţa Alianţei, din 31 ianua-
rie (explicaţii pe care deja le-am 
prezentat), dar a spus că în cazul 
în care, pe viitor, invitaţiile pensi-
onarilor vor respecta procedura 
(scris, cu toate datele necesare), 
le va da curs, în funcţie de tim-
pul pe care îl are la program, căci 
„sunt angajata Casei, nu a dom-
nului Toader”. Preşedinta CJAS  a 
revenit cu explicaţii şi cu privire 
la incidentul de vineri, când ac-
cesul presei nu a fost permis, 
pe durata protestului, în curtea 
instituţiei, explicaţii deja pre-
zentate, asupra cărora nu vom 
reveni.

Peste o săptămână, la Galaţi

Zilele Culturii Germane

Al patrulea subiect este 
Conacul de la Ţigăneşti: „Aici 
situaţia este delicată, din cauză 
că firma care-l are în proprie-
tate este în lichidare şi se pune 
problema exproprierii. Cum 
Academia Română nu este inte-
resată să-l primească înapoi, mai 
există varianta exproprierii de 
utilitate publică – aici adminis-
traţia locală şi judeţeană trebuie 
să ia măsuri de expropriere”. 

Al cincilea subiect este cel al 
legăturilor culturale cu alte ţări 
europene: „Am contactat mai 
multe ambasade şi, deja, două 
s-au arătat interesate de schim-
buri între instituţii culturale şi 
media – Serbia şi Belarus. Vă 
vom ţine la curent, imediat ce se 
va concretiza ceva”, a mai spus 
directorul.

Manifestări gratuite

Până atunci, revenind la pri-

mul punct, cel al Zilelor Culturii 
Germane la Galaţi, vă mai spu-
nem doar că proiecţiile filmelor 
„Good-Bye, Lenin!” şi „Panglica 
albă” vor avea loc la Biblioteca 
Judeţeană „V.A.Urechia”, pe 21 
şi 23 februarie, începând cu ora 
18,00, iar cea a filmelor „Anii 
de belşug au apus”, „Im Juli” 
şi „Experimentul” – la Muzeul 
de Artă Vizuală, în zilele de 24, 
26 şi 27 februarie, la ora 18,00. 
Acestora li se mai adaugă spec-
tacolul „Moartea unui boxer”, 
al trupei Atelierul Tătăraşi din 
Iaşi, care va fi prezentat pe 
22 februarie, la ora 19,00, la 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 
şi Concertul simfonic susţinut de 
Orchestra Liber Artis din Iaşi, vi-
neri, 25 februarie, la ora 19,00, la 
Teatrul Muzical „Nae Leonard”. 
Vom reveni în zilele următoare 
cu alte detalii.

Angela Ribinciuc 

Serviciul Public Ecosal

Şase posturi mai puţin
tea avea un salariu tarifar mai 
mare decât directorii societă-
ţilor de interes local – 5.400 de 
lei brut, cât este şi indemnizaţia 
viceprimarului. 

De asemenea, nici salariaţii 

lui Ionescu, fie că fac parte din 
personalul de conducere, fie din 
cel  de execuţie, nu-i pot depăşi 
leafa lunară. 

Anca Melinte

Din colecţia ”Poezii găsite în deşert”

Când o văd
(şi când o vezi)

Căminul de pe str. Domnească

Vârstnicii 
s-au mutat acasă
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Postul arab de televiziune Al-Jazeera observa 
ieri în ediţia sa electronică:  evenimentele 
din Egipt  ridică acum probleme de 

stabilitate   în Yemen şi în alte state din regiune. 
Într-adevăr, şirul revoltelor populare s-a propagat: 
după Tunisia a urmat Egiptul, iar lucrurile nu s-au 
oprit aici… Postul de televiziune prezenta pe site-ul 
său un material foarte interesant despre… concesiile 
făcute de guvernanţii din Orientul Mijlociu, după 
căderea lui Hosni Mubarak, inclusiv în Egipt, unde 
cetăţenilor li s-au promis alegeri libere. În regatul 
Bahrein de pildă, regele a rezolvat lucrurile nu 
cu şocuri electrice şi bastoane, precum în cazul 
protestelor care au început acum în Yemen, ci cu mită 
de stat: oferă câte 2.650 de dolari fiecărei familii, 
pentru a opri protestele anunţate pentru săptămâna 
viitoare. Rentabil pentru popor… Deşi cei mai mulţi 
analişti consideră că nu există un risc imediat de 
revoltă, regatul este considerat cel mai vulnerabil din 
acest punct de vedere între ţările din zona Golfului 
şi regele suflă în iaurt. „De la iarba uscată se aprinde 
şi iarba verde”, spune un proverb sud-american…  
Iată că şi bogatul Kuwait, care încă nu s-a revoltat, 
promite lucruri incredibile: până la sfârşitul lui 
martie, vor fi făcuţi plocon, fiecăruia dintre cei peste 
un milion de locuitori, peste 3.500 dolari  şi produse 
alimentare de bază, gratis, în vreme ce pe la noi nici 
TVA-ul acestora nu s-a micşorat. Români, la arme, 
poate ni se dă şi nouă! Zgârcitul de nea Nicu a 
promis doar două sute de lei la pensie, nu ne-a dat 

salam, că scăpa! În Tunisia, mai spune Al-Jazeera, 
preşedintele a fugit luna trecută în Arabia Saudită, 
lăsând interimatul premierului, de altfel şi el de 11 
ani în funcţie! Premierul promite, însă, mai ieftin, 
„dialog”… Acolo s-au făcut restructurări în Armată 
şi Poliţie, după ce preşedintele a împuşcat deja 
oricum o parte dintre ofiţeri… Iată, şi în Algeria, 
starea de urgenţă va fi ridicată „curând”, după 19 
ani de la instalarea acesteia, a promis preşedintele 
ţării. Desigur, tot ca urmare a situaţiei explozive, 
contagioase, a zonei.  Acolo au fost represalii, cu 
morţi şi răniţi, la manifestaţii, iar preţurile au crescut 
– o altă urmare a stării revoluţionare… Dialogul 
opoziţiei cu puterea este aşteptat să înceapă în 
această săptămână în  Yemen, ultima pe lista ţărilor 
atinse de revolta în lanţ. Preşedintele ţării a declarat, 
cel puţin, că nu mai vrea şi un al patrulea mandat şi  
nici nu are de gând să transmită puterea fiului său. 
Şi să se reia alegerile, la care să poată participa şi cei 
peste un milion şi jumătate de analfabeţi din ţară. 
Regele Iordaniei le-a oferit protestatarilor săi, după 
modelul Lăpuşneanului, „capul lui Moţoc”: l-a demis 
pe premier. Prea puţin! – spune însă opoziţia. Dar 
creşterea anunţată a lefurilor bugetarilor şi militarilor, 
reducerea preţului la orez, zahăr şi benzină vor 
atârna poate mai mult în balanţă decât reformele - 
promise şi ele. Tot de aici aflăm că la Teheran poliţia 
a tăiat telefonul unui lider al opoziţiei şi a desfăşurat 
forţe pentru a împiedica demonstraţiile stradale. 
„Fiecare pasăre pre limba ei piere”…

Neînţelegeri cu grădiniţa: O 
fetiţă româncă n-a fost primită la 
grădiniţa parohială din localita-
tea italiană Campagnola pentru 
că a prezentat cererea de înscri-
ere cu o zi întârziere şi pentru că 
a avut o mică “neînţelegere” cu 
preotul. Potrivit publicaţiei “Il 
Gazzettino”, Niculina Calestru, ro-
mânca rezidentă la Campagnola 
(Padova) de cinci ani, căsătorită 
şi cetăţeană italiancă de trei ani, 
a declarat că refuzul ar fi legat 
de faptul că fiica sa cea mare s-a 
căsătorit în altă localitate, într-o 
altă parohie, lucru “remarcat” de 
preotul cu care a vorbit. 

Proiectul “Vlad”:  Consulatul 
General al României de la Torino 
va găzdui vineri, 18 februarie, 
de la ora 17.00, proiectul mul-
tidisciplinar “Vlad”, conceput şi 
realizat de Asociaţiile OVIDIO şi 
Meccaniche Artistiche. Cartea 
lui Bram Stoker, Dracula, nu se 
bazează în mod direct pe dom-
nia lui Vlad Ţepeş, ci este o ficţi-
une ce se petrece în Transilvania 
şi Anglia secolului XIX. De pe 

urma succesului romanului, 
Transilvania este asociată per-
sonajului fictiv Dracula. Cu pro-
iectul “Vlad”, organizatorii îşi 
propun să înlăture imaginea de 
vampir care se suprapune ade-
sea peste imaginea domnitoru-
lui Ţării Româneşti Vlad Ţepeş, 
restituind publicului adevăratul 
personaj istoric. Forma aleasă 
este aceea a unui muzical care 
va debuta la Constanţa în toam-
na lui 2011.

Cina Vânătorilor: Centrul 
Cultural Românesc “Banatul” din 
Kitchener (Canada) va fi sâmbă-
tă, 19 februarie, de la ora 19:00, 
locul de desfăşurare a Cinei 
Vânătorilor. Petrecerea cu spe-
cific vânătoresc se va bucura, 
pe lângă meniul propriu-zis, de 
momente muzicale asigurate de 
Ionică Ardeleanu, omul-orches-
tră cu un repertoriu din toate 
zonele folclorice ale României şi 
din repertoriul internaţional, şi 
de Trupa Hi-Trend.

Romanian Global News

În discuţie
Un nou guvern 
palestinian

Premierul palestini-
an, Salam Fayyad, i-a 
prezentat ieri dimineaţă 
preşedintelui Autorităţii 
Palestiniene, Mahmoud 
Abbas, demisia guver-
nului său. Acest anunţ 
intervine în condiţiile în 
care conducerea palesti-
niană a anunţat sâmbătă 
alegeri prezidenţiale şi 
legislative până în sep-
tembrie, cu scopul înno-
irii legitimităţii sale, după 
scurgerile de informaţii 
asupra negocierilor de 
pace cu Israelul şi pră-
buşirea regimurilor egip-
tean şi tunisian, cu care 
avea legături. După pre-
zentarea demisiei guver-
nului, Mahmoud Abbas 
l-a desemnat pe Fayyad 
să formeze noul Cabinet. 
Preşedintele palestinian 
“a afirmat că noul guvern 
va trebui să îşi concentre-
ze activitatea pe mobili-
zarea întregii sale energii, 
în vederea creării statului 
independent Palestina în 
luna septembrie a anu-
lui viitor”. Preşedintele 
Abbas şi-a anunţat în 
noiembrie intenţia de a 
remania guvernul con-
dus de Fayyad, un eco-
nomist creditat de ţările 
occidentale cu asanarea 
finanţelor palestiniene şi 
ameliorarea securităţii în 
Cisiordania. Abbas a pre-
cizat atunci că Fayyad, în 
vârstă de 58 de ani, pre-
mier din 2007, va fi păs-
trat în funcţie.

La o întrunire 
ONU
Discurs 
încurcat

Ministrul indian de 
Externe, SM Krishna, a 
fost criticat de principa-
lul partid de opoziţie din 
această ţară, pentru că a 
citit, sâmbătă, discursul 
ministrului portughez 
de Externe, la o reuniune 
ONU. Înainte să fie corec-
tat de un oficial, ministrul 
indian a citit, timp de 
trei minute, din discursul 
omologului său portu-
ghez. Oferind explicaţii 
în legătură cu această 
gafă, Krishna a declarat 
că astfel de lucruri se 
întâmplă pentru că nu-
meroase dintre aceste 
discursuri punctează, la 
început, aceleaşi lucruri. 
“Nu a fost nimic greşit în 
asta. Erau atât de multe 
hârtii împrăştiate în faţa 
mea, încât dintre aces-
tea a fost luat, din eroare, 
discursul greşit”, a spus 
ministrul, citat de PTI.

“După 
Mubarak, Ali”
Încă o zi 
de proteste 
în Yemen

Aproximativ 3.000 
de studenţi şi avocaţi au 
protestat ieri la Sanaa, ce-
rând demisia preşedinte-
lui yemenit Ali Abdallah 
Saleh. Protestul, la fel ca 
şi cele din ultimele zile, a 
fost organizat la iniţiati-
va studenţilor şi societă-
ţii civile, fără participarea 
opoziţiei parlamentare. 
“După Mubarak, Ali”, 
au strigat protestatarii, 
comparându-l pe Saleh, 
aflat la putere de 32 de 
ani, cu fostul omolog 
egiptean Hosni Mubarak. 
“Oamenii doresc căderea 
regimului”, strigau de-
monstranţii. 

Cel mai lung 
sărut

Şapte cupluri de 
îndrăgostiţi au stabilit ieri, 
în Thailanda, cu ocazia 
sărbătorii de Sfântul 
Valentin, în cadrul unui 
concurs, un nou record 
mondial pentru cel mai 
lung sărut din lume, 
care a durat peste 32 de 
ore, participanţii rămaşi 
în cursă refuzând să se 
oprească după stabilirea 
recordului. Precedentul 
record, de 32 de ore 7 
minute şi 14 secunde, a 
fost stabilit în Germania.

New York
Avion lovit de un camion-cisternă

O cisternă de alimentare a lovit un avion al companiei Delta Airlines 
staţionat pe aeroportul LaGuardia din New York. Accidentul a avut 
loc duminică după-amiază, fiind lovit un avion de tip Delta MD-88 
oprit pe pistă. Niciunul dintre cei 106 pasageri şi cinci membri ai echi-
pajului nu a fost rănit. Şoferul camionului-cisternă a suferit leziuni la 
nivelul capului şi a fost transportat la spital. Camionul-cisternă şi una 
dintre aripile aeronavei au fost avariate. Zborul a fost anulat.

Afganistan
Kamikaze la un centru comercial din Kabul

Cel  puţin  doi  gardieni  afgani  au   fost ucişi,   iar  alţi doi  -  răniţi, 
ieri, într-un atentat sinucigaş comis la intrarea într-un centru comercial din 
Kabul. Kamikaze şi-a declanşat centura cu explozibili în momentul în care 
a fost arestat de gardienii de la intrarea în centrul comercial Kabul City. În 
urmă cu zece zile, un atentat sinucigaş revendicat de rebelii talibani a pro-
vocat moartea a opt persoane într-un supermarket din centrul capitalei, 
într-un cartier apropiat de numeroase ambasade.

Opoziţia iraniană a cerut o 
autorizaţie să organizeze ieri 
după amiază un miting de susţi-
nere faţă de revoltele din Tunisia 
şi Egipt, dar puterea a interzis 
orice manifestaţie, apreciind că 
este vorba despre o stratage-
mă pentru a manifesta contra 
guvernului. După ce site-urile 
opoziţiei Kaleme.com, al fostului 
premier Mir Hossein Moussavi, şi 
Sahamnews.org, al fostului pre-
şedinte al parlamentului Mehdi 
Karoubi, au publicat apeluri ale 
diverselor grupări ale opoziţi-
ei privind organizarea ieri-du-
pă-amiază a unei manifestaţii 
în capitală, poliţia iraniană i-a 
blocat accesul la domiciliu lui 
Moussavi, întrerupându-i, de 
asemenea, legăturile telefonice, 
pentru a-l împiedica să participe 
la manifestaţie. Mehdi Karoubi 
este consemnat la domiciliu de 

Mii de funcţionari şi soldaţi 
erau mobilizaţi ieri, în Coreea de 
Sud, pentru a îndepărta zăpada, 
după ce, în provincia Gangwon, 
în nord-estul ţării, s-au înregis-
trat ninsori-record. În zonele 
muntoase de lângă Samcheok, 
nivelul zăpezii a ajuns, vineri 
şi sâmbătă, până la un metru, 
reprezentând cele mai puter-
nice ninsori de când se înregis-
trează date, din 1911. În oraşul 
Gangneung, în apropiere de 
Pyeongchang, candidat la or-
ganizarea Jocurilor Olimpice de 
Iarnă din 2018, nivelul zăpezii 

a atins, doar vineri, 77,7 centi-
metri. Ninsoarea, care a încetat 
duminică, era aşteptată din nou 
ieri seară, potrivit serviciilor me-
teorologice. Ministerul Apărării 
a anunţat că 9.800 de soldaţi au 
fost mobilizaţi pentru a înde-
părta zăpada, dar şi elicoptere, 
pentru a aproviziona cu hrană 
localităţile izolate. Furtuna de 
zăpadă a blocat sute de maşini 
şi a produs pagube terenurilor 
agricole. Pagubele sunt estimate 
la 4,8 miliarde de woni (4,3 mili-
oane de dolari).

Pe insula 
greacă 
Andros
Avalanşă 
de gunoaie

Prăbuşirea unei faleze 
din cauza ploilor a provocat 
o “avalanşă de deşeuri” pe 
insula grecească Andros. 
Faleza s-a prăbuşit din ca-
uza precipitaţiilor abun-
dente din ultimele zile, iar 
resturile menajere care 
erau depozitate în zonă au 
alunecat aproximativ 400 
de metri, a explicat vicepri-
marul localităţii Schinias, 
Leftheris Ballas, citat de 
AFP. “Din fericire, pagube-
le sunt destul de limitate” 
pe plaja Schinias, situată în 
sud-estul insulei Andros. 
Primăria examinează solu-
ţii alternative pentru gesti-
onarea resturilor menajere 
şi va proceda la curăţarea 
zonei afectate, unde sunt 
numeroase vestigii antice. 
Groapa de gunoi funcţio-
na de 40 de ani fără auto-
rizaţie. Numeroase insule 
elene continuă să gestio-
neze de mai mulţi ani de-
şeurile, în pofida avertis-
mentelor date de Uniunea 
Europeană.

Fostul preşedinte egiptean 
Hosni Mubarak ar fi intrat în 
comă sau chiar ar putea fi pe 
moarte, potrivit presei, care evo-
că zvonuri conform cărora aces-
ta ar fi plecat în Germania după 
ce a renunţat la putere vineri, a 
relatat ieri postul de televiziune 
CBS on-line. Astfel, Mubarak ar fi 
intrat în comă sâmbătă, la două 
zile după ce a ţinut discursul în 
care anunţa că se va retrage în 
septembrie. Conform unor zvo-
nuri, fostul preşedinte, în vârstă 
de 82 de ani, a leşinat de două ori 
în timpul discursului său de joi, în 
care anunţa că nu va demisiona. 
Starea sa de sănătate s-a înrăută-
ţit, drept pentru care medicii i-au 
recomandat “o pauză”. Astfel, s-a 
dus la Sharm El-Sheick, cu eli-
copterul, ceea ce i-a făcut pe ob-
servatori să anunţe că a fugit ca 
şi Nicolae Ceauşescu, în decem-
brie ‘89. Starea lui Mubarak s-ar 
fi înrăutăţit încă din elicopter, 
intrând într-un stadiu precoma-
tos. Au fost chemaţi medici din 
Germania, aceştia constatând că 
Mubarak a intrat în comă şi au 
cerut transferul la o clinică din 
Germania. A fost momentul în 
care vicepreşedintele Egiptului 
a anunţat oficial demisia lui 

Mubarak. Fostul preşedinte al 
Egiptului ar fi suferit un acci-
dent vascular cerebral pe o zonă 
extinsă a creierului, la fel cum 
a avut un alt lider, cel israelian, 
Ariel Sharon, în urmă cu câţiva 
ani. Deocamdată, potrivit presei 
germane, Mubarak este ţinut în 
viaţă cu ajutorul aparatelor şi ar 
necesita o intervenţie chirurgi-
cală. După alte surse, intervenţia 
ar fi avut loc deja, iar starea lui 
Mubarak este staţionară, în comă 
profundă. Revista israeliană de 
limbă franceză JSS News susţine 
la rândul său că Mubarak este pe 
moarte, la un spital din Baden, 
Germania. Zvonurile potrivit că-
rora Hosni Mubarak ar suferi de 
cancer sunt vechi, dar JSS News 
precizează că acesta este deja în 
fază terminală.

Minirevoluţii în Egipt

Noi proteste şi greve au loc în 
Egipt, demonstranţii cerând sala-
rii mai mari şi condiţii de muncă 
mai bune. Angajaţii din sectorul 
bancar, transporturi şi turism 
au demonstrat în Cairo, după 
18 zile de proteste care au dus 
la demisia preşedintelui Hosni 
Mubarak. De asemenea, poliţia 

şi-a manifestat solidaritatea cu 
mişcarea antiguvernamentală, 
protestând în Piaţa Tahrir din 
Cairo. Potrivit corespondentului 
BBC la Cairo, Jon Leyne, o serie 
de minirevoluţii au loc în urma 
demisiei lui Mubarak, situaţie 
care ar putea dura mai multe 
luni. Aceste greve vor reprezenta 
marea provocare pentru armată, 
potrivit lui Leyne. În faţa sediilor 
televiziunii şi radioului public, 
sute de angajaţi în transporturi 
au luat parte la o demonstraţie, 
cerând salarii mai mari. Şoferii 
de ambulanţe au parcat 70 de 
vehicule folosite la urgenţe de-a 
lungul unei străzi, în cadrul unui 
protest faţă de salariile prea mici. 
Lângă Piramide, aproximativ 150 
de angajaţi în domeniul turistic 
au cerut de asemenea creşterea 
salariilor. Greve şi proteste la alte 
firme deţinute de stat pe terito-
riul Egiptului au afectat sectorul 
poştal, presa, sectorul textil şi cel 
siderurgic. Armata egipteană, 
aflată la conducerea ţării după 
demisia preşedintelui Hosni 
Mubarak, care i-a transferat pu-
terea, le-a cerut ieri cetăţenilor şi 
sindicatelor să înceteze protes-
tele şi grevele. 

Iran

[ Opoziţia iraniană a făcut apel la organizarea unei manifestaţii ieri, în spri-
jinul mişcărilor populare din Egipt şi Tunisia, dar autorităţile au interzis orice 
reuniune [ Mai multe mii de persoane s-au reunit în diferite locuri din centrul 
Teheranului, având loc incidente între protestatari antiguvernamentali şi for-
ţele de ordine

joia trecută. Presa străină a fost 
avertizată de autorităţi că nu are 
dreptul să se deplaseze la faţa 
locului, ca la orice manifestaţie 
sau tentativă de manifestaţie 
organizată de opoziţie în Iran, în 
ultimele 18 luni. Cu toate aces-
tea, mai multe mii de persoa-
ne s-au strâns, la Teheran. Mai 
multe incidente au izbucnit, ieri 
după-amiază, între protestatarii 
antiguvernamentali şi forţele 
de ordine, care au utilizat gaze 
lacrimogene şi proiectile um-
plute cu vopsea pentru disper-
sarea manifestanţilor adunaţi în 
Piaţa Azadi din vestul capitalei 
iraniene, a informat AFP. Deşi 
iniţial mitingul a fost paşnic, unii 
protestatari au început să strige 
sloganuri antiguvernamentale 
de genul “Moarte dictatorului!”. 
Unii protestatari au incendiat 
pubele de gunoi, dar până la în-

chiderea ediţiei nu au existat in-
formaţii privind persoane rănite 
sau arestări. Ministerul iranian 
de Interne a interzis şi sâmbă-
ta trecută orice manifestaţie a 
opoziţiei, calificând-o ca “ilega-
lă”. Circa 20 de persoane au fost 
arestate în rândul opoziţiei, în 

ultimele zile. Puterea iraniană 
a reprimat sever mişcarea de 
contestare apărută după reale-
gerea controversată a preşedin-
telui Mahmoud Ahmadinejad, 
în iunie 2009, cu preţul a zeci de 
morţi şi mii de arestări, urma-
te de zeci de condamnări dure. 

Miliţia islamică Bassidj, din care 
fac parte câteva sute de mii de 
membri activi ataşaţi Gardienilor 
Revoluţiei, armata ideologică a 
regimului a jucat un rol de prim 
plan contra manifestaţilor opo-
ziţiei.

Manifestaţii violente la Teheran
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La două zile de la ultimul său discurs oficial

Mubarak ar fi intrat în comă
Românii, peste tot

Dracula, 
vampirul muzical

Coreea de Sud

Ninsori-record
Bastoane, dolari şi zahăr

Serie 
de cutremure 
Chile, zguduit

Chile a fost afectat la 
sfârşitul săptămânii tre-
cute de 40 de cutremure, 
cel mai puternic având 
magnitudinea de 6,8 
grade, vineri, dar nu au 
fost înregistrate pagube 
în zona central-sudică 
a ţării, încă zguduită de 
replici ale seismului din 
urmă cu un an, a declarat 
ieri directorul Biroului na-
ţional pentru situaţii de 
urgenţă (Onemi) Vicente 
Nunez.

AR
H

IV
A 

"V
.L

."



www.viata-libera.ro

Vi
aþ

a 
în
să

nă
ta

te
[Medicină
Marţi, 15 Februarie 2011

7
viaţa liberă

Clinica VetiMed
Dr. Cornel Gingăraşu

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

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

E bine să ştim
Cine plăteşte tratamentul pe e112?

Pacientul căruia i se oferă şansa de a primi tratament prin interme‑
diul formularului E112 merge la un spital sau la o clinică dintr‑o altă 
ţară europeană. Acea instituţie efectuează tratamentul şi eliberează 
facturi. Instituţia care a eliberat formularul E112 ‑ statul român, prin 
Casa de Asigurări de Sănătate, în cazul ţării noastre ‑ va rambursa 
banii prestatorului de servicii medicale.

G.K.

Despre numărul gălăţenilor 
care beneficiază de tratament în 
alte state europene pe baza for‑
mularului E112 s‑a discutat mult. 
Au fost şi pacienţi care şi‑au acu‑
zat, verbal şi neoficial, medicii 
curanţi că, neîntocmindu‑le ra‑
portul care stă la baza eliberării 
formularului, îi privează de şansa 
la viaţă. Potrivit informaţiilor ofe‑
rite de preşedinta Casei Judeţene 
de Asigurări de Sănătate (CJAS), 

farm. Olimpia Buzia, în cursul 
anului trecut au plecat la trata‑
ment, pe baza formularului E112, 
un număr de 13 pacienţi gălă‑
ţeni. Dintre aceştia, unul a mers 
în Franţa pentru a‑şi trata afecţi‑
unile oncologice, iar alţi trei su‑
ferinzi de cancer au fost trataţi 
în Austria. Ceilalţi nouă gălăţeni 
bolnavi au plecat spre Germania. 
Cinci dintre ei şi‑au tratat bolile 
sistemului digestiv, doi au primit 

tratament pentru bolile urechii, 
gurii şi gâtului şi alţi doi pentru 
afecţiunile sistemului circulator.

De ce atât de puţini gălăţeni 
ajung să se bucure de tratament 
prin intermediul formularului 
E112? Mai întâi, pentru că medi‑
cul întocmeşte raportul de spe‑
cialitate numai în cazul în care 
respectivul tratament face parte 
din pachetul de servicii medica‑
le de bază în România, dar nu se 

poate efectua la noi în ţară. Din 
nefericire, eficienţa tratamentu‑
lui (în străinătate faţă de cel ofe‑
rit în România) nu reprezintă un 
criteriu. Iar în cazul în care paci‑
entul ar pleca la tratament în alte 
state europene cu E112 şi ulterior 
s‑ar dovedi că această deplasare 
nu era necesară, medicul ar avea 
de suferit. Şi cine îşi doreşte aşa 
ceva?

Gabriel Kolbay

În cursul anului trecut

Doar 13 gălăţeni 
au beneficiat 

de formularul e112Sediul CJAS
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Din Sportul

gãlãþean

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

Fără îndrăgostiţi

Am încercat ieri să agăţ un 
grup de îndrăgostiţi de la Oţelul, 
tot era Valentine’s Day, dar m‑am 
lovit de un refuz foarte politicos. 
Unii se bat cu pumnul în piept că 
nu cochetează cu inima albastră, 
alţii spun că nu vor să forţeze 
căsătoria, deci urmează să mai 
încerc o dată de Dragobete. 
Probabil că le este greu să vor‑
bească despre iubire când ju‑
mătăţile lor sunt la două ore de 
avion şi cinci de autocar distan‑
ţă de ei. La alte activităţi extra‑
fotbalistice, băieţii lui Dorinel 
Munteanu manifestă însă dega‑
jare. Soarele n‑a părăsit deloc 
liderul de apă dulce transferat 

BASCHEt 
Phoenix a jucat 
în Capitală 

Echipa de Divizia B – Phoenix 
Galaţi (care participă cu jucăto‑
rii care evoluează şi în competi‑
ţiile naţionale de juniori) a luat 
parte la meciurile primului tur‑
neu al Campionatului Naţional. 
Turneul a avut loc în Capitală, în 
organizarea Clubului Steaua, la 
el luând parte cele şase echipe 
din Seria a II‑a Între acestea s‑a 
aflat şi cea a Clubului Phoenix 
(antrenor Gelu Cazanoschi). 

HoCHEI
CSM Dunărea 
- Fenestela 
Braşov se va 
juca mâine 

[ Departamentul 
Competiţii din cadrul 
Federaţiei Române 
de Hochei pe Gheaţă 
a decis reprograma‑
rea partidelor din 
Superliga Naţională 
Steaua Bucureşti  ‑ 
H.C. Miercurea Ciuc şi 
Dunărea Galaţi ‑ Corona 
Fenestela Braşov care 
trebuiau să se dispute 
astăzi. Decizia a fost lu‑
ată din cauza faptului 
că delegaţia României 
s‑a întors din Spania, 
unde a susţinut două 
meciuri amicale, abia 
ieri, iar jucătorii con‑
vocaţi nu au avut timp 
suficient pentru refa‑
cere. Cele două partide 
se vor disputa mâine, 
16 februarie, de la ora 
19.00.

[ În prima etapă a 
Grand Prix‑ului de atle‑
tism pentru juniori II 
de la Bucureşti, Ştefan 
Popa (C.S. Şcolar Galaţi) 
s‑a clasat pe locul IV în 
cursa de 3.000 m. în 10 
minute, 29 secunde, 
12 sutimi. Pe aceeaşi 
distanţă, în proba fe‑
minină, o altă atletă a 
prof. Genoveva Modiga  
‑  Mădălina Andrei, s‑a 
situat pe locul 10.

[ C.S. Şcolar 
Galaţi a câştigat toate 
meciurile din turneul 
al treilea al Seriei C a 
Campionatului Naţional 
de handbal pentru ju‑
niori II (băieţi) şi con‑
duce în clasament cu 
21 puncte (golaveraj 
311‑235). Gălăţenii au 
început turneul de la 
Medgidia câştigând 
detaşat derbiul  cu CSS 
Tecuci: 34‑12 (18‑3), dis‑
punând apoi de Liceul 
cu Program Sportiv 
‘’Iolanda Balaş Söter’’ 
Buzău (29‑19), C.S. 
Şcolar Medgidia (23‑21) 
şi Liceul cu Program 
Sportiv Brăila (19‑12). 
C.S. Şcolar Tecuci ocu‑
pă locul V, după 18‑30 
cu Medgidia, 12‑26 cu 
Brăila şi 16‑28 cu Buzău. 

Următorul turneu (al 
patrulea) – 18‑19 mar‑
tie, în organizarea L.P.S. 
Brăila. 

[ Locul al zecelea la 
puternicul turneu inter‑
naţional „Turk Telekom” 
de la Gaziantep a fost 
ocupat de către re‑
prezentativa de bas‑
chet juniori Under 16 a 
României. Cu gălăţea‑
nul Daniel Tudorache în 
formaţie (Phoenix), re‑
prezentativa noastră a 
pierdut în ultimul meci: 
51‑59, în fata sud‑ame‑
ricanilor din Porto Rico, 
după ce şi în grupă ce‑
daseră în faţa acestora 
cu 65‑72.

Gh. Arsenie
M. Petrescu 

Şahtior - cea mai „braziliană” echipă din Europa
Antrenorul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, consideră că formaţia pe care o antrenează este 

cea mai “braziliană” echipă din Europa în acest moment.  Mircea Lucescu a acordat un interviu site‑ului 
oficial al UEFA înaintea meciului din optimile Cupei UEFA, de mâine, dintre AS Roma şi Şahtior Doneţk. 
“Am decis că avem nevoie să creăm un nucleu de jucători foarte tehnici. Fotbalul din Ucraina este mult 
mai agresiv, mai fizic, rapid. Dar pentru că jucătorii brazilieni au excelente calităţi tehnice, am reuşit să con‑
struim restul. Cred că în acest moment Şahtior este echipa cea mai braziliană a Europei”, a spus Lucescu. 

M.C. 

FutSAl 
Al unsprezecelea 
succes!
[ United a câştigat 
la Tg. Secuiesc cu 5-1, 
în etapa a 14-a 
a Ligii I de futsal

Campionatul echipelor din 
primul eşalon de futsal (fotbal 
în sală) a continuat în week‑
end cu jocurile etapei a 14‑a. 
Formaţia gălăţeană United s‑a 
deplasat la KSE Tg. Secuiesc ‑ 
locul al V‑lea în clasamentul la 
zi.

Aflaţi pe un confortabil loc 
doi în clasament, jucătorii de la 
United şi‑au luat rolul în serios 
şi s‑au impus cu un scor clar: 
5‑1 (1‑0). Jocul a fost încrânce‑
nat, gazdele depăşind deseori 
limitele regulamentului. Noroc 
cu cuplul de arbitri bucureş‑
teni  Mititel‑Gherman, care i‑a 
temperat la timp, căpitanul de 
echipă de la KSE fiind eliminat!

Autorii golurilor învingă‑
toare: Viorel Cojoc ‑ 2, Marian 
Şotârcă, Bogdan Dima şi 
Cătălin Ivan.

United a jucat în formula: 
Tănăsilă, Toniţă ‑ Cojoc, Ivan, 
Dima, Şotârcă, Pleşu, Apostol, 
Grecu şi Bâgu. Nu au putut 
evolua (din diferite motive) 
Dănăilă, Baltă şi Popliacă.

După acest nou succes, ele‑
vii antrenorului David Asandei 
şi‑au consolidat poziţia a doua 
în clasamentul primului eşalon 
de futsal ‑ cu 33 de puncte (11 
victorii şi trei înfrângeri).

[ După această etapă, 
campionatul se întrerupe până 
în luna martie. Acest lucru este 
necesar Selecţionatei naţiona‑
le, care în finalul acestei luni va 
participa la turneul de calificare 
pentru Campionatul European, 
găzduit de Croaţia, anul viitor. 
La lot a fost convocat şi gălă‑
ţeanul Marian Şotârcă.

Turneul este programat la 
Tg. Mureş, în finalul acestei 
luni. România va juca, pe rând, 
cu  Norvegia (24 februarie), cu 
Slovacia (25 februarie) şi Cehia 
(27 februarie). Meciurile vor fi 
transmise de TVR2.

În total, în Europa se orga‑
nizează turnee pentru şapte 
grupe, pentru “Europene” ca‑
lificându‑se echipa de pe pri‑
mul loc, plus alte cinci de pe 
poziţia a doua, cu cel mai bun 
punctaj.

Gh. Arsenie  

Tinerii jucători gălăţeni (în‑
tre care şi Andrei Popa – de 
numai 15 ani) au înregistrat 
următoarele rezultate: 65‑114 
cu Dinamo Bucureşti, 81‑93 cu 
CSS CSM Târgovişte şi 81‑91 cu 
CSM II Bucureşti. 

Iată lotul folosit: Lupuşoară, 
Nazâru, Merăoru, Cristiean, 
Petică, Bolobiţă, Pânzaru, 
Aanei, Pădineanu, Negoiţă şi 
Popa. 

Următorul turneu este pro‑
gramat la Giurgiu, turneu în 
care Phoenix va avea ca ad‑
versare echipele Steaua şi CSS 
Giurgiu. 

[  În două partide disputa‑
te în devans, echipele Clubului 
Phoenix au obţinut victorii: 
CSS 1 Constanţa – Phoenix LPS 
55‑85 şi Phoenix – LPS 73‑55 
într‑un derbi gălăţean. 

 Gh. Arsenie 

Oţelul a dat Dunărea pe Mediterană

Lider de apă sărată
FOTO-REPORTAJ DIN LARNACA (CIPRU)

[ Condiţii mai dulci de pregătire decât în Cipru pe timp de 
iarnă găseşti doar la Dubai, dar pentru asta ar trebui să fii 

sigur că pui mâna pe milioanele Ligii Campionilor 
[ „Oţelarii” nu dau numai cu piciorul în minge, în ciuda 
figurii de dur a lui Dorinel Munteanu, beneficiind totuşi 

de o libertate controlată

ment este mai uşoară când nu 
trebuie să simţi temperaturi cu 
grade sub zero – asta par să spu‑

nă şi jucătorii în faţa aparatului 
de fotografiat. Mai ţineţi minte 
ancestralul „Noi suntem bine, 

ceea ce vă dorim şi vouă?”, din 
scrisorile trimise prin poştă? Ei, 
cam acesta e mesajul…    

la Mediterană, aşa că am pro‑
fitat alergând pe plajă sau prin 
apă după roş‑alb‑albaştri pentru 
imaginile alăturate.       

„Suntem bine, ceea ce...”

Poate doar la Dubai s‑ar fi 
găsit o iarbă mai verde decât 
în Cipru (deşi poate că acolo dă 
să se usuce), aşadar condiţiile 
de antrenament de aici sunt de 
luna mai spre iunie în România. 
Între şedinţele de pregătire şi 
meciurile de verificare, există 
intervale de libertate controlată: 
ieşiri în oraş la cumpărături, plim‑
bări pe malul mării sau turnee 
de rummy pe terasa Hotelului 
„Palm Beach”. Viaţa de cantona‑

Mare, palmieri, pietre de tulburat apa şi o vreme de-ţi vine să te arunci îmbrăcat printre valuri. 
Ochiroşii, Giurgiu, Cojoc şi ceilalţi „oţelari” îşi doresc să sperie nu numai peştii, ci şi adversarii din Liga I

Costin pare un mag bătrân care vrăjeşte ghetele de joc să stea 
lipite una de cealaltă. Oare n-o reuşi vreun farmec ca Oţelul 

să nu aibă nicio problemă în sezonul de primăvară?

Gălăţenii aflaţi în Cipru la muncă, alături de trei suporteri veniţi special din Ţiglina în Insula Afroditei, 
i-au făcut galerie liderului campionatului la jocul cu Slovan Liberec

Pena, Râpă şi Sălă au cucerit piscul de cataroaie aflat la 100 de metri de mal. 
Iată un soi de podium exotic!

Proaspăt debutant în naţională, Sălăgeanu încearcă marea. Nu cu degetul, 
ci cu ambele picioare, până deasupra genunchilor

Portarul Grahovac pare Soldatul Universal gata de luptă, 
dar îl trădează expresia feţei. E împrumutată de la Cascadorii Râsului

Cine ridică primul piatra? În faţa paparazzilor, Iorga se consideră nevinovat

AR
H

IV
A 

"V
.L

."



Marţi, 15 Februarie 2011

9
viaţa liberă

www.viata-libera.ro

Vi
aþ

a 
ca
jo

c
]

Sp   rt
]

Sp   rt
viaþaviaþa

Fotbal

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

Campionatul Naţional de vo-
lei pentru echipele de juniori a 
programat meciurile penultimei 
etape a actualului sezon.

Junioarele de la ACSV Donaris 
au jucat în deplasare, cu CSS 
Buzău. Un meci foarte impor-
tant pentru gălăţence în actuala 
conjunctură a ierarhiei Seriei B. 
Din fericire, elevele antrenorului 
Nelu Ivanov au realizat un joc  
bun şi au câştigat cu 3-0 (24, 17, 
17), victorie care le asigură califi-
carea la turneul semifinal.

Echipa învingătoare de la 
Buzău a avut următoarea com-
ponenţă: Mihaela Stângă, Livia 
Lupoae, Ruxandra Dănăilă, 
Iuliana Cazamir, Irina Chiscop, 
Andra Streşină - Mihaela Brazdeş 
(libero).

În meciul ultimei etape, 

Donaris va juca acasă, în  compa-
nia echipei Colegiului Naţional 
“Mihai Viteazul”  Ploieşti (27 fe-
bruarie).

* Echipa masculină a  CSS a 
evoluat în Capitală, în compania 
echipei Liceului Nr. 12 CFR. Au 
câştigat bucureştenii cu 3-0 (19, 
16, 21), după un joc interesant.

Gălăţenii au aliniat formaţia: 
Silişteanu, Morîn, Ivaşcu, Panait, 
Bogatu, Bratuşcă - Staicu  (libe-
ro). Au mai jucat, Chicu şi Popa. 

* Mâine, 16 februarie, este pro-
gramată o etapă intermediară a 
Campionatului de volei cadete. 
La Galaţi (Sala “Siderurgistul”, ora 
17,00) se va disputa derbiul local 
între Donaris şi CSS,  ocupante-
le locurilor II şi II, la egalitate de 
puncte.  

Gh. Arsenie 

[ Competiţii
[ ştiri
[ rezultate

Primul trofeu 
european la 
baschet feminin

BASCHET. Echipa femi-
nină ICIM Arad a câştigat, 
pe teren propriu, finala Ligii 
Europei Centrale, în faţa 
formaţiei slovace Bemaco 
Preşov: scor 62-50 (32-32). 
Finala a fost disputată, cu 
ICIM la conducere mai tot 
timpul, dar şi cu replici tă-
ioase din partea adversare-
lor. Cei peste 2000 de fani 
au fost încântaţi de jocul 
spectaculos, dar mai ales de 
victoria favoritelor, cu 62-50, 
care aduce României şi pri-
mul trofeu european la bas-
chet feminin. La final, jucă-
toarele s-au bătut cu crema 
tortului, pe care l-au primit 
cadou din partea suporte-
rilor, şi au băut şampanie 
la mijlocul terenului. “Sunt 
foarte fericit! Fetele au jucat 
cu inima, le iubesc pe fete şi 
pe fanii noştri. Sunt fericit 
să am cele mai bune fete 
din România. Este primul 
trofeu pentru mine, cea mai 
bună performanţă din cari-
eră pentru mine”, a declarat 
antrenorul ICIM-ului, Stacey 
Nolan.

TENIS. Jucătoarea Irina 
Camelia Begu a câştigat, 
săptămâna trecută, turneul 
ITF de la Cali, performanţă 
ce i-a “adus” un salt de 34 
de locuri în ierarhia WTA, 
până pe poziţia 140, cu 476 
de puncte, aceasta fiind cea 
mai bună clasare din cariera 
sportivei de 20 de ani. Tot la 
cea mai bună clasare din ca-
rieră se află şi Simona Halep 
(19 ani), care a urcat două 
poziţii în ierarhia WTA, dată 
publicităţii luni, până pe 
locul 61, cu 981 de puncte. 
Jucătoarea română cel mai 
bine clasată este în conti-
nuare Alexandra Dulgheru, 
situată pe locul 30 WTA, cu 
2.000 de puncte, în cobo-
râre o poziţie faţă de clasa-
mentul publicat anterior.

FINANŢARE. Preşedin-
tele Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român, Octavian 
Morariu, a declarat că spor-
tul românesc recuperează 
prea puţini bani din pariurile 
sportive, precizând că acest 
lucru ar putea fi o soluţie fi-
nanciară în perioada de cri-
ză economică. „Probabil va 
trebui să aşteptăm o peri-
oadă, până îşi revine econo-
mia, când am putea discuta 
din nou despre schimbări. 
Totuşi, până atunci, sunt tot 
felul de pârghii prin care pu-
tem mări finanţarea sportu-
lui. Mă refer, în primul rând 
la tot ce înseamnă jocurile 
de noroc, la pariurile spor-
tive. Sportul recuperează 
foarte puţini bani din ase-
menea lucruri, deşi la nivel 
european este clar o ten-
dinţă ca acest domeniu să 
fie finanţat din pariuri şi din 
loterii. Am avut o discuţie cu 
ministrul finanţelor, acum 
zece zile, pentru ca sportul 
să se finanţeze din taxele 
ce ar putea fi aplicate jocu-
rilor pe internet”,  a declarat 
Morariu. 

HANDBAL. Patronul gru-
pării de handbal CSM Cetate 
Deva, Marian Muntean, a 
anunţat, ieri, că va ceda 
echipa municipalităţii din 
Sebeş. După ce la mijlocul 
săptămânii trecute anunţa 
că renunţă la echipă, prin-
cipalul finanţator al Cetăţii 
Deva, Marian Muntean, a 
hotărât în ultimul moment 
ca handbalistele să facă 
deplasarea la Braşov pen-
tru meciul din campionat, 
de duminică, în compania 
echipei Rulmentul. În drum 
spre Braşov, Muntean a 
oprit la Primăria Sebeş unde 
a discutat cu autorităţile lo-
cale care ar fi modalităţile 
ca municipalitatea să preia 
echipa de handbal. “Mut 
echipa la Sebeş. Merg acolo 
să punem pe hârtie prelua-
rea echipei de Primăria”, a 
declarat Muntean.

Rubrică realizată de
M. Chiriliuc 

 A  figurat pe statul de plată 
al Clubului Sportiv Municipal 
Dunărea Galaţi peste 40 de ani, 
de pe vremea când clubul se nu-
mea numai ‘’orăşenesc’’. Teoretic, 
secretar-dactilograf, de-adevăra-
telea un factotum:  a rezolvat pro-
bleme de cazări, transport, tabere, 
plăţi, scutiri de frecvenţă, ceaiuri 
energizante, toate pentru dragii 
ei sportivi. I-a slujit cu modestie 
şi devoţiune pe toţi campionii ul-
timelor patru decenii, de la boxe-
rii Donici la Bute, de la luptătorii 
Poalelungi la  Buleandră şi de la 

hocheiştii Corduban cel mare la 
fiul lui şi foarte mulţi alţi sportivi 
pe care spaţiul nu ne permite să-i 
amintim. 

A venit vremea să se odihneas-
că. Vreme care, pentru Smaranda 
Bărbieru a trecut, parcă, prea re-
pede. În numele tuturor campio-
nilor şi a celorlalţi câtorva mii de 
sportivi de la Dunărea, îţi mulţu-
mim ‘’doamna Marga’’, şi îţi dorim 
multă sănătate, fericire şi pensie 
cât mai lungă!

Gh. Arsenie
M. Petrescu 

Cap, cap şi gol
Ce român consumator de 

sport n-a auzit de Slovan Liberec? 
Televiziunile româneşti au turu-
it luni întregi despre o anumită 
minune petrecută în respecti-
vul oraş ceh. De fapt, Dinamo 
Bucureşti câştigase acolo cu 3-0 
în preliminariile Europa League, 
după ce o încasase pe teren pro-
priu cu acelaşi scor. Liberec a dat 
duminică seară de liderul Ligii I şi 
a avut nevoie, la rândul său, de o 
mică minune pentru a nu pierde, 
Oţelul prinzând, cel puţin după 
pauză, un meci bun. La scorul de 
1-0, un arbitru asistent n-a apre-
ciat un ofsaid de doi metri şi ata-
cantul Nezmar, scăpat singur spre 
poartă, l-a bătut pe Brăneţ (55’). 
Cu două minute înainte, formaţia 
gălăţeană punctase în urma unei 
faze fixe tratate cu maximă res-
ponsabilitate: Ilie a executat un 

corner, Costin a prelungit cu ca-
pul şi Buş, de la 7 metri, a împins, 
tot cu fruntea, în aţe. 

2-2 după o lovitură liberă

Tot „oţelarii” au făcut şi 2-1 
prin tânărul internaţional de 
seniori Râpă. Dacă în cei doi ani 
de prim eşalon n-a marcat nici-
odată, având destule situaţii de 
a-şi trece numele pe tabela de 
marcaj, alaltăieri seară fundaşul 
dreapta a urcat până în buza 
careului mic, trimiţând cu capul 
în gol o centrare de manual a 
lui Sălăgeanu (70’). Nici de data 
aceasta minunea n-a ţinut mai 
mult de două minute. Un fault 
stupid făcut la 25 de metri de 
propriile buturi s-a transformat 
într-o lovitură liberă care a mers 
peste „zid”, direct în plasă. În ciu-
da zbaterilor din ultimul sfert de 
oră, balonul n-a mai poposit în 

Meci cu Slask Wroclaw, astăzi, de la 17.30
Oţelul va disputa astăzi cel de-al cincilea joc de verificare din Cipru. De la 

ora 17.30, roş-alb-albaştrii vor întâlni pe Slask Wroclaw, locul al nouălea în clasa-
mentul primei ligi poloneze. Meciul va avea loc la Baza „Alpha Sport Center” din 
Larnaca. În stagiul din Insula Afroditei, „oţelarii” au prestat deja în compania lui 
GKS Belchatow (scor 6-0), 3-0 cu Pyunik Erevan, a lui Korona Kielce (scor 0-2) şi 
2-2 cu Slovan Liberec.

Dănuţ Lungu 

Volei        Campionatul Naţional de juniori

Donaris a câştigat 
la Buzău

[ 3-0 cu echipa locală a Clubului Sportiv Şcolar

Patru decenii 
în slujba sportului!

[ Doamna Marga a ieşit la pensie  

COrESPONDENŢĂ DIN LArNACA (CIPrU)

Dorinel glumeşte după golul fundaşului Râpă

„Atacanţii au o problemă!”
[ Internaţionalul Cornel Râpă a marcat 

în testul de duminică seară, cu Slovan Liberec, 
prilejuindu-i antrenorului „oţelarilor” 

să-i înţepe, amical, pe jucătorii din 
compartimentul ofensiv [ Cehii au marcat 

golul de 1-1 dintr-un ofsaid de doi metri!

poarta lui Slovan, spre nemulţu-
mirea lui Dorinel care nu-şi putea 
explica la final cum de i-a scăpat 
victoria.

„Am avut jocul în mână”

L-am întrebat pe fostul om de 
bază al naţionalei dacă lovitura 

de departajare bătută bine de 
Râpă la ultimul joc al României 
(n.r. – la 5-4 cu Cipru, în finala 
mică a turneului „Cyprus Cup”) 
i-a oferit curajul necesar pentru 
a înscrie şi la formaţia de club. 
Neamţul a zâmbit şi i-a ironizat 
pe atacanţii din vestiarul său. 
„Dacă Râpă, ca fundaş dreapta, 

a ajuns să marcheze, înseamnă 
că atacanţii au o problemă. Mă 
bucur pentru Cornel, dar sunt 
nemulţumit că n-am câştigat. 
Am avut meciul în mână, dar asta 
este. Până la primul joc oficial, 
vom pune la punct toate lucruri-
le care nu ne-au ieşit bine în acest 
meci”, a comentat Munteanu. 

Cornel Râpă (la minge) a marcat duminică seară, chiar şi într-un meci de verificare, primul gol pentru Oţelul

OŢELUL - 
SLOVAN LIBEREC 

2-2 (0-0)
Meci amical de fotbal 

disputat duminică seară 
în Larnaca (Cipru);

Au marcat: Buş 53’, 
Râpă 70’ / Nezmar 55’, 

Papousek 72’; 
OŢELUL: Brăneţ 

(75’ Abraham) - Râpă 
(73’ Cojoc), Perendija 

(57’ Sârghi), Costin 
(73’ Mişelăricu), 

Sălăgeanu (85’ Petean) - 
Giurgiu (61’ Neagu), Filip 

(65’ Viglianti) - Buş 
(78’ Borbely), Ibeh 

(57’ Paraschiv), 
Ilie (61’ Iorga) - Pena 

(65’ Punosevac).
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Opiniile cititorilor, cuprinse 
în această pagină, 

le aparţin în exclusivitate 
şi nu implică în niciun fel redacţia.

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

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

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

Nr. ziar  6487 Talon pentru  Curier juridic

Teodora Miron
teodora@viata‑libera.ro

Pagină coordonată de

Anca Melinte
ancam@viata‑libera.ro

Informaţii 
notariale
Actele 
autentice (II)

Forma autentică nu 
este întotdeauna o opţiu‑
ne a părţilor, în unele ca‑
zuri aceasta fiind cerută 
de lege pentru recunoaş‑
terea încheierii valabile a 
unui act. Aceasta cerinţă 
este dată pentru înlătu‑
rarea posibilităţii încăl‑
cării de către părţi a unor 
prevederi imperative ale 
legii sau pentru ca părţile 
să poată fi încunoştinţate 
de notarul public asupra 
efectelor pe care le poate 
avea încheierea unui act 
sau datorită importanţei 
obiectului lor.

Din respectarea cerin‑
ţelor legale rezidă princi‑
palul caracter al actelor 
autentice şi anume for‑
ţa lor probantă. Astfel, 
datorită garanţiilor de 
sinceritate pe care le in‑
clude, garanţii aduse pe 
lângă participarea nota‑
rului public şi de obliga‑
ţia acestuia de a respec‑
ta formalităţi stricte de 
îndeplinire, înscrisurile 
autentice beneficiază de 
o prezumţie de validita‑
te care îl scuteşte pe cel 
ce le foloseşte ca mijloc 
de probă de altă dovadă, 
nu doar cu privire la con‑
ţinutul lor, ci şi referitor 
la persoanele care l‑au 
semnat. Pentru a putea 
fi răsturnate aceste pre‑
zumţii este necesar, în 
ceea ce priveşte auten‑
ticitatea înscrisului, să se 
apeleze la procedura în‑
scrierii în fals.

Pe lângă regulile co‑
mune îndeplinirii actelor, 
datorită importanţei sale, 
pe lângă respectarea 
acestora, legea impune 
o serie de condiţii supli‑
mentare.

Privitor la cererea de 
autentificare aceasta tre‑
buie semnată de părţi 
în faţa notarului public, 
punându‑se astfel în 
evidenţă necesitatea ca 
părţile să fie prezente 
chiar de la începutul pro‑
cedurii.

(va urma)
T. Miron

Vestea că societatea 
Transurb renunţă la 
traseul nr. 23 pentru 

că este complet neprofitabil şi 
creează două trasee noi de au‑
tobuz, 105 (Micro 19 ‑ Grădina 
Publică şi retur) şi, respectiv, 
Traseul 106 (Cimitir Sf. Lazăr ‑ 
Grădina Publică şi retur) a stârnit 
un val de comentarii din partea 
cititorilor noştri. Reamintim că 
aceste două noi trasee au fost 
create prin scurtarea traseelor 
de autobuz 102 (Micro 19 ‑ Parc 
CFR) şi 104 (Ţiglina III ‑ Parc CFR), 
însă doar pentru câteva licen‑
ţe! Concret, este vorba despre 
modificarea a 12 licenţe (din 18) 
ale traseului 102 şi a două licen‑
ţe (din şase) ale traseului 104. 
Comentariile gălăţenilor care că‑
lătoresc cu Transurb au curs pe 
site‑ul ziarului nostru. Pe lângă 
înfiinţarea unor trasee noi, cetă‑
ţenii cer imperios înfiinţarea de 
automate de bilete, adică intro‑
ducerea sistemului de ticketing 
electronic. Atenţie, Transurb, iată 
ce vor gălăţenii:

Un gălăţean: „Traseul nr. 23 şi 
alte trasee rămân goale, deoare‑
ce nu găsim bilete de transport. 

Personal, prefer autobuzul de la 
Real, din cauză că este incomod 
să te urci cu sacoşe în microbuz, 
dar de unde bilete? Şi autobuze‑
le erau murdare şi neîncălzite.  La 
majorarea de 50 la sută a preţu‑
lui merităm să găsim bilete!”.

Mihuseria: „Nu departe, în 
Brăila, sunt automate de elibe‑
rat bilete. Ca un tonomat de 
cafea, introduci banu’ şi‑ţi dă 
bilet. Poate citeşte cineva de la 
Transurb şi‑i vine o idee”.

Dorina: „Toate bune şi fru‑
moase, dar stimaţi consilieri, 
ne‑aţi promis de aproape un an 
un traseu de microbuze şi pe 
strada Constantin Levaditti, care 
să ne scoată şi pe noi din «groa‑
pă», cu care să ajungem şi noi 
măcar în centru sau la gară. Aţi 
făcut foarte multe lucruri bune 
în ultimii doi ani, cel puţin sub 
aspectul străzilor, canalizării şi al 
apei potabile, dar la nivelul taxe‑
lor şi impozitelor pe care le plă‑
tim cred că putem beneficia şi 
noi de un transport civilizat, aşa 
cum au toţi gălăţenii. Nu vreau 
să mai fiu nevoită să fac trei ki‑
lometri dimineaţa, prin troiene, 
cu doi copii preşcolari, până la 

Indemnizaţie 
pentru al doilea copil

Nu v-aţi simţit 
mai calmi?
Pentru 
siguranţă 
pe internet
[ În februarie anul 
acesta ‑ ediţia a VII‑a 
a „Zilei Siguranţei 
pe Internet” 

Ne expunem fără să 
vrem. Sau ştim că ne ex‑
punem, dar nu ne dăm 
seama în ce măsură. 
Mirajul lumii virtuale nu 
ascunde însă numai in‑
formaţii de bună calita‑
te. De aceea există „Ziua 
Siguranţei pe Internet”.

„ZSI” ‑ în Europa 
şi restul lumii

Eveniment de anver‑
gură europeană, „Safer 
Internet Day” ‑ „Ziua Sigu‑
anţei pe Internet” („ZSI”) 
‑ se desfăşoară anual în 
luna februarie, sub egida 
reţelei europene „INSAFE” 
(European Safer Internet 
Network). „ZSI” are drept 
scop promovarea utilizării 
într‑un mod mai sigur şi 
responsabil a tehnologi‑
ei online şi a telefoanelor 
mobile (mai ales de către 
copii şi adolescenţi), pre‑
cum şi conştientizarea şi 
educarea acestora asupra 
pericolelor navigării nesu‑
pravegheate pe internet.

Ajunsă la ediţia a VII‑a, 
anul acesta „ZSI” a fost 
sărbătorită în 65 de state 
‑ atât din Europa, cât şi în 
restul lumii.

Tema actualei ediţii 
a fost „It’s more than a 
game, it’s your life” şi s‑a 
concentrat pe modul în 
care copiii şi tinerii gesti‑
onează imaginile online 
şi, prin urmare, modul în 
care avem de‑a face cu 
viaţa privată din… medi‑
ile digitale.

Pe www.safernet.ro

În acest context, 
Poliţia Galaţi, prin Com‑
partimentul de Analiză şi 
Prevenire a Criminalităţii, a 
organizat în perioada 7‑8 
februarie activităţi desti‑
nate marcării acestui eve‑
niment. Astfel, în prima zi 
dedicată „ZSI”, la Grupul 
Şcolar Industrial de Marină 
Galaţi, clasele a IX‑a au 
asistat la seminarii privind 
abordarea conţinuturilor 
nesolicitate şi dăunătoare 
pe net şi utilizarea datelor 
personale pe site‑urile de 
socializare.

Copiii au aflat că exis‑
tă o serie de instrumente 
constând în site‑uri şi linii 
telefonice unde pot găsi 
o serie de informaţii uti‑
le. De asemenea, ei ştiu 
acum că pot raporta di‑
verse abuzuri comise asu‑
pra lor în spaţiul virtual. 
În acest sens, menţionăm 
site‑ul www.safernet.ro ‑ 
destinat atât elevilor, cât 
şi părinţilor şi profesori‑
lor ‑ unde pot fi găsite un 
ghid de utilizare a inter‑
netului şi un canal de ra‑
portare a site‑urilor care 
conţin fotografii, filme 
sau materiale pornogra‑
fice cu minori, situaţii de 
ademenire prin internet 
a unui copil pentru co‑
miterea unui abuz sexual 
asupra sa.

Patru reguli 
pentru siguranţă

Pentru a fi în siguranţă 
în momentul în care navi‑
ghezi pe internet respec‑
tă câteva reguli esenţiale:

1. Nu da niciunei per‑
soane întâlnite pe inter‑
net informaţii personale 
despre tine sau familia ta.

2. Parolele sunt secrete 
şi îţi aparţin.

3. Postează cu mare 
grijă fotografii cu tine sau 
cu familia ta!

4. Ai grijă de tine atât 
în lumea reală, cât şi în 
cea virtuală.

Elena Parapiru

Primim la redacţie

Scrisoare pentru 
domnul Cubasa

O gălăţeancă oripilată

Faleza Dunării, 
urâţită de vandali

Siretul, după care să mă urc în‑
tr‑un autobuz infect şi neîncăl‑
zit. Apropo, locuiesc la blocul 
Nufăr 7 pe Constantin Levaditti 
sau strada cu Bujoare cum spun 
taximetriştii, pentru că numai cu 
taxiul poţi ajunge aici”.

Dana: „Dumneavoastră ştiţi 
că atunci când nu avem bilete la 
capătul traseului, dacă vrem să 
ajungem la Bârlădeanu în Ţiglina 
I dăm o mie de lei şoferului care 
se duc direct în buzunarul aces‑
tuia? Aplicaţi măsura cea mai 
simplă, domnilor din administra‑
ţie, PLATA CU CARDUL”.

Mentosan: „Nu credeţi că era 
mai bine să desfiinţaţi maxi‑taxi 
şi să rămână autobuzul? Probabil 
că cei care iau astfel de hotărâri 
nu circulă cu aceste mijloace 
de transport şi nu ştiu cum e să 
mergi cu sacoşele pline de cum‑
părături în maxi‑taxi. Ei se gân‑
desc mai mult la comisioanele pe 
care le primesc acordând licenţe 
de transport unor firme private şi 

nu la confortul şi siguranţa călă‑
torilor”.

Alice: „Locuim pe Drumul 
Viilor, puţin mai departe de cei 
ce locuiesc la blocurile Nufăr, 
Bujor… prin ploaie, zăpadă tre‑
buie să facem într‑adevăr kilo‑
metri cu copiii de mână până la 
Complex Siret de unde să luăm 
şi noi un autobuz!!! Ajutaţi‑ne cu 
un mijloc de transport pentru că 
şi noi tot gălăţeni suntem!!!”.

Ana: „Poate se gândeşte cine‑
va să pună un traseu de pe Nae 
Leonard, spre Piaţa Mare şi Gară, 
să se  poată circula mai rapid fără 
să mai înconjurăm tot oraşul”.

Ady: „Un traseu care să trea‑
că prin Piaţa Energiei până la 
Grădina Publică nu puteţi să în‑
fiinţaţi? Avem nevoie de el ca de 
aer”.

Gina: „Înseamnă că, odată 
cu introducerea traseului 105, în 
zona Neacşu nu vor mai ajunge 
decât 6 autobuze 102 pe zi, un 17 
la 50 de minute în orele impor‑

tante şi un 29 care nu îşi respectă 
programul? Programul la casa de 
bilete începe la 5,30, iar autobu‑
zul 17 e la ora 5,20. Ce fac? Merg 
fără bilet, nu?”.

Grigore Anca: „Stau în Micro 
17, lângă poşta aferentă, şi aş 
dori un traseu de autobuz care 
să treacă pe lângă poştă, eventu‑
al să vină din Micro 19, pe lângă 
piaţa din 17, să treacă pe strada 
Levaditti (că tot se plâng oame‑
nii că nu au mijloc de transport), 
să treacă în continuare pe strada 
Fagului, că nici acolo nu este mij‑
loc, mai departe la General, şi pe 
mine m‑ar interesa să ajungă în 
zona Patinoarului. De la mine şi 
până la tramvai fac 15 minute şi 
nu este corect. Într‑adevăr am 
maxi‑taxi, dar de ce să nu be‑
neficiez şi eu de un abonament 
Transurb şi să mai fac economie 
în buget? Mulţumesc, şi poate ne 
luaţi şi pe noi în calcul”.

Ce vor gălăţenii de la Transurb?

Trasee noi 
şi automate de bilete

[ „Ne-aţi promis de aproape un an un 
traseu de microbuze şi pe strada Constantin 

Levaditti” [ „Locuim pe Drumul Viilor 
şi trebuie să facem kilometri cu copiii 

de mână până la Complex Siret de unde să 
luăm şi noi un autobuz!” [ „Ajutaţi-ne cu 
un mijloc de transport  pentru  că şi noi tot 
gălăţeni suntem!” [ „Autobuzul 17 vine
 la 5,20, casa de bilete se deschide la 5,30. 

Ce fac, mă urc fără bilet?”

Pe mine mă intrigă un lucru: 
în oraşul acesta este o gaşcă de 
ciudaţi care... vandalizează co‑
şurile de gunoi de pe faleză. Cu 
ochii mei am văzut cum izbeau 
cu picioarele în unul. La un mo‑
ment‑dat am vrut să arunc gu‑
noiul şi... nu mai aveam unde! Pe 
faleză, gardienii freacă menta, 
niciodată nu sunt acolo când se 

întâmplă aşa ceva, dar, de altfel, 
se iau imediat de tine pe stradă 
pentru nu ştiu ce mărunţiş. Zilele 
trecute am văzut un coş de gunoi 
smuls efectiv cu „temelie” cu tot 
şi aruncat cu brutalitate aproape 
de apă. Nu se mai poate aşa! În 
plus, nu ştiu cărei bănci îi lipseşte 
un picior, copacii sunt tăiaţi ca la 
ei acasă, graffiti vedem peste tot 

pe monumente şi pe pereţii de la 
scări mai ales, ca să nu mai vor‑
besc de gunoiul de la pontoane! 
E oribil.

Şi coşurile de gunoi de pe 
stradă sunt vandalizate, iar ca‑
pacul lăsat doar aşa… de decor. 
Dacă nimeni nu face nimic, unde 
vom ajunge în ritmul asta?

Dana Avram

În seara zilei de 7 februarie, pe 
un post TV, timp de 45 de minu‑
te (atât am prins eu din emisiu‑
ne), am asistat la nişte discuţii 
între domnul director general 
al SC Apaterm SA Galaţi, George 
Cubasa, şi o doamnă, vicepreşe‑
dinte al nu ştiu cui, că nu s‑a pre‑
zentat în timpul în care am văzut 
eu emisiunea, pe marginea Legii 
175. (...) Această lege este proas‑
tă, inechitabilă şi neoperabilă. A 
produs, de când a apărut, scă‑
derea nivelului încasărilor şi nu 
creşterea acestora, cum se spera. 
Încurajează o parte din popula‑
ţie să nu‑şi plătească serviciile, 
de parcă la piaţă te duci să iei 
cartofi pe datorie. (...) Eu aş pro‑
pune un alt amendament. Când 
asociaţia şi‑a achitat întreaga 
datorie, atunci să fie şterse ma‑
jorările impuse asociaţiei. Atunci 
abia aţi vedea încasări, domnule 
director. În 17 ani de activitate ca 

administrator nu a fost niciodată 
o asemenea mărire a gigacalori‑
ei, cu peste 28 la sută. Facturile 
lunii ianuarie au fost foarte mari, 
dar cele ale lunii februarie vor ex‑
ploda. Ştiţi de ce! Am şi eu, ca toţi 
gălăţenii, o curiozitate. Explicaţi, 
vă rog, care au fost determinările 
Consiliului Local când a făcut o 
asemenea majorare istorică. Nu 
Electrocentrale a cerut majora‑
rea preţului. În rest, nu pot decât 
să fiu de acord cu dumneavoas‑
tră în proporţie de 75 la sută şi 
să îi rog pe toţi gălăţenii să facă 
eforturi pentru a‑şi plăti dato‑
riile către asociaţii şi, în acelaşi 
timp, să vă rog să vă implicaţi în 
munca Comitetelor Executive, să 
cereţi explicaţii administratorilor 
şi preşedinţilor privind situaţia 
financiară a asociaţiilor, pentru 
a şti unde se duc banii dumnea‑
voastră.

Costică Neagu

„Am născut primul copil în 18 
decembrie 2009. În prezent sunt 
în concediu pentru îngrijire co‑
pil până la 2 ani până în data de 
18 decembrie 2011. Acum sunt 
însărcinată în 5 luni şi jumă‑
tate şi voi naşte la începutul 
lunii mai 2011. Când am obli‑
gativitatea să anunţ firma la 
care lucrez că voi mai avea un 
copil?”, ne întreabă doamna 
Cristina B.

La finalizarea concediului 
(iniţial), veţi depune la angaja‑
tor o nouă cerere pentru con‑
cediul de creşterea celui de‑al 
doilea copil de până la un an, 
respectiv, de până la doi ani, 
potrivit Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2010 pri‑
vind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor. 
Pentru continuitatea acordării 
drepturilor, cererea trebuie să 

fie depusă cu 60 de zile înaintea 
împlinirii de către copilul anteri‑
or a vârstei de 1 sau 2 ani, sau în 
termen de maximum 30 de zile 
de la această dată. În cazul în 

care se depăşeşte acest termen, 
drepturile vor fi acordate de la 
data depunerii cererii.

Concediu 
de maternitate 
după şomaj

“Am lucrat un an de zile şi 
acum am statutul de şomer in‑
demnizat. Dacă nasc în octom‑

brie şi dreptul la indemnizaţia 
de şomaj încetează în luna iulie, 
mai pot beneficia de concediu 
pentru creşterea copilului?”, în‑
treabă Florentina Ciucă.

În situaţia prezentată, pen‑
tru a beneficia de concediul 
pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la un an, re‑
spectiv, de până la 2 ani, vă 
puteţi valorifica, pe lângă pe‑
rioada în care primiţi indem‑
nizaţie de şomaj (de 6 luni) şi 

perioada de concediu de sar‑
cină (prenatal) care poate fi de 
maxim 84 de zile calendaristice 
(pentru că cel de lăuzie este de 
minim 42 de zile calendaristice), 
precum şi, în funcţie de starea 
de sănătate, de alte tipuri de 
concediu medical (de exemplu 
de risc maternal), acordate îna‑
intea celui de sarcină.

Teodora Miron

Curier 
juridicAR
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Casa de Cultură a Studenţilor 
a găzduit, ieri, deschiderea ce‑
lei de‑a şasea ediţii a Forumului 
Organizaţiilor Studenţeşti din Ro‑
mânia, ce se va desfăşu ra pe par‑
cursul a cinci zile. Acţiunea este 
organizată de Liga Studenţilor 
din Universitatea “Dunărea de 
Jos” din Galaţi, membră cu drep‑
turi depline în cadrul Alianţei 
Naţionale a Organizaţiilor Stu‑
denţeşti din România, în parte‑
neriat cu Universitatea “Dunărea 
de Jos” din Galaţi şi Casa de 
Cultură a Studenţilor din Galaţi. 
La deschidere au fost prezenţi re‑
prezentanţii gazdelor (preşedin‑
tele LSG Dorin Coteţ, directorul 
Casei de Cultură, Dinu Gându), 
nu şi rectorul Universităţii, Viorel 
Mînzu. Forumul Organizaţiilor 
Studenţeşti din România reuneş‑
te lideri şi reprezentanţi ai stu‑
denţilor din 15 centre universita‑
re  din ţară: Constanţa, Timişoara, 
Cluj‑Napoca, Bucureşti, Suceava, 
Iaşi, Craiova, Sibiu, Alba‑Iulia, 
Baia Mare, Galaţi, Petroşani, 
Târgu‑Mureş, Hunedoara şi 
Braşov.  

Pe parcursul celor cinci zile 
de forum, studenţii vor dezbate 

Ieri ne‑au vizitat la redacţie 
câţiva dintre salariaţii comparti‑
mentului Tehnic‑Scenă  Maşinişti 
ai Teatrului Muzical „Nae 
Leonard”, care ne‑au înaintat un 
memoriu şi o scrisoare deschisă. 
Pe scurt, Adrian Ciochină, Nicolae 
Ciobanu, Pompiliu Dăscălescu, 
Romeo Ferentz, Mihai Căprariu şi 
Radu Gheorghe ne‑au semnalat 
că: „În  Teatrul Muzical nu se res‑
pectă Codul Muncii, ni se interzice 
intrarea în instituţie, suntem tri‑
mişi în concediu de odihnă forţat, 
fără acordul nostru, al salariaţilor, 
începând cu data de 14 februarie, 
deşi salariaţii Teatrului Muzical 
intră în concediu în luna iunie.  
Zilnic suntem terorizaţi şi în stare 
de şoc, agresaţi, ameninţaţi prin 
ordine dictatoriale date de ma‑
nagerul Florin Melinte şi execu‑
tate de şeful de secţie Constantin 
Such. Se împlinesc doi ani şi ju‑
mătate, mai exact din octombrie 
2008, de când ni se ia, sistema‑
tic, 50 la sută din salariu, în mod 
abuziv. Conform regulamentului 
de ordine interioară, personalul 
compartimentului Tehnic‑Scenă 
este legat de compartimentul ar‑
tistic, iar noi suntem împiedicaţi 
să ne facem datoria la scenă. Ni 
s‑a tăiat sporul de muncă grea.  

Ni se impune să stăm opt ore fără 
echipament de protecţie, iar pe  
de altă parte, banii se investesc 
în yale digitale, camere de filmat 
ascunse prin diverse încăperi şi 
aparate de bruiaj al telefoanelor”.

„Cât mai trebuie 
să îndurăm?”

În scrisoarea deschisă adresată 
primarului Dumitru Nicolae, sala‑
riaţii Teatrului Muzical întreabă: 
„Oare cât mai trebuie să îndu‑
răm, oare ce trebuie să mai facem 
ca să ne audă şi să ne înţeleagă 
cineva? Să ajungem la gesturi 
extreme, gen cel din balconul 
Parlamentului, să ajungem să 
protestăm la Bucureşti? Dacă nu 
a putut să ne dea afară abuziv din 
Teatrul Muzical, acum domnul di‑
rector nu ne mai primeşte, anga‑
jând o grămadă de mascaţi pen‑
tru asta. Oare ce mai urmează? 
S‑a dovedit că la noi, în România,  
până nu s‑a făcut un sacrificiu su‑
prem nimeni nu a înţeles cu ade‑
vărat suferinţa acelui om…”

Boicot înainte de premiere

Contactat telefonic, Florin 
Melinte ne‑a declarat: „Domnii 

Temniţă grea 
Şi‑a omorât 
fratele pentru 
că l‑a oprit 
să nu se bată

Va sta 22 de ani după 
gratii pentru vina de a‑şi 
fi ucis fratele. Este vor‑
ba despre un individ pe 
nume Gelu Bălan, care, 
anul trecut, şi‑a înjun‑
ghiat fratele în urma 
unei certe banale. Abia 
întors din Grecia, Gelu 
Bălan intenţiona să ajun‑
gă acasă în Vaslui, unde 
urma să‑i facă tatălui 
său parastasul, dar în 
drum, s‑a oprit la fratele 
lui, în Frumuşiţa. „În iulie 
m‑am întors din Grecia 
şi voiam să fac poma‑
na de şapte ani a tatălui 
meu. În drum spre Vaslui 
m‑am oprit în Frumuşiţa. 
Într‑una din zile, m‑am 
certat cu trei indivizi din 
Tămăoani, care m‑au bă‑
tut. Am vrut să‑i bat şi 
eu, ca să mă răzbun, dar 
fratele meu m‑a oprit. 
Am început să‑l lovesc, 
după care am pus mâna 
pe un cuţit şi l‑am înjun‑
ghiat. Eram beat şi acum 
regret ce am făcut, dar 
ce să fac? Nu mai pot 
schimba nimic”, i‑a spus 
Bălan magistratului. La 
ultimul termen, care s‑a 
desfăşurat pe 10 februa‑
rie, procurorul a cerut 
pentru Bălan detenţia 
pe viaţă. Omul este acu‑
zat de omor deosebit de 
grav şi în plus a mai sufe‑
rit o condamnare pentru 
tentativă la omor. Vineri, 
judecătorul a decis ca 
Bălan să stea după gra‑
tii 22 de ani şi să achite 
cheltuieli de judecată în 
cuantum de 1.800 de lei. 
Sentinţa poate fi atactă 
de părţile nemulţumite 
şi rămâne de văzut dacă 
Parchetul sau condamna‑
tul va recurge la această 
cale. Interesant este că, 
anul trecut, o pedeapsă 
egală cu aceasta a fost 
dată unui individ acuzat 
că şi‑a ucis în bătaie pro‑
priul tată, chiar sub ochii 
mamei, imobilizată în 
pat. Nici rudele, dar nici 
mama condamnatului 
nu au spus nimic până 
ce acesta nu a plecat din 
ţară. Frica i‑a făcut să nu 
declare că bărbatul îi te‑
roriza pe părinţii lui şi îşi 
lovea tatăl ori de câte ori 
avea ocazia.  

Maria Fabian

Taxa de oficiere a căsătoriei 
în zilele nelucrătoare, sâmbătă 
şi duminică, este de 69 de lei, iar 
pentru căsătoriile oficiate după 
ora 19.00 sau în alte spaţii decât 
la Starea Civilă taxa este de 690 
de lei, la care se adaugă taxa 
pentru fotografiere, şapte lei, şi 
cea de filmare, 10 lei. Divorţul 
este însă mai ieftin dacă avem în 
vedere că la recenta şedinţă ale‑
şii locali au instituit taxa specială 
pentru desfacerea căsătoriei prin 

divorţ pe cale administrativă, în 
sumă de 300  de lei.

Taxa se achită în numerar, 
anterior emiterii certificatului 
de divorţ, la casieria instituţiei. 
Sumele încasate vor fi utilizate 
pentru acoperirea cheltuieli‑
lor de întreţinere şi funcţio‑
nare a Serviciului Stare Civilă. 
Cuantumul taxei speciale se va 
actualiza anual, prin hotărârea 
Consiliului Local Galaţi.

Anca Melinte

Organigramă 
nouă
O primărie 
cu 1.113 oameni 

Nu mai puţin de 1.113 
suflete  numără Primăria 
municipiului Galaţi. Aleşii 
locali şi‑au dat votul pen‑
tru reducerea cu şase 
funcţii publice a aparatului 
de specialitate al primaru‑
lui, de la compartimentul 
care se ocupă cu disci‑
plina în construcţii. Cele 
şase posturi au fost trecu‑
te în curtea Poliţiei Locale 
nou‑înfiinţate. Aşa cum a 
fost aprobat de Consiliul 
Local, aparatul de specia‑
litate al primarului numără 
390 de funcţii, dintre care 
360 funcţii publice, 40 de 
conducere şi 320 de exe‑
cuţie. Din cele 30 de funcţii 
contractuale, patru sunt 
de conducere, iar 26 de 
execuţie. La aceste func‑
ţii se adaugă Ecosal – 314 
oameni, Poliţia Locală – 
302, Evidenţa Persoanei – 
45, Teatrul Muzical – 37 şi 
GeoTopoCadExpert ‑ cu 25 
de salariaţi. 

Anca Melinte

Razia Poliţiei
Şoferii ‑ cei 
mai incorecţi 
gălăţeni

200 de poliţişti au con‑
statat duminică şapte in‑
fracţiuni şi au identificat 
opt suspecţi de comite‑
rea unor fapte penale. 
Au fost legitimate 800 de 
persoane, 33 ajungând la 
sediul Poliţiei pentru cer‑
cetări. Poliţiştii au dat 250 
de sancţiuni, dintre care 
190 pentru contravenţii la 
Codul Rutier. Valoarea tota‑
lă a amenzilor este de pes‑
te 25.700 de lei. Poliţiştii 
rutieri au suspendat 38 de 
permise de conducere şi 
au retras două certificate 
de înmatriculare.

Elena Parapiru

Prin pieţe
Cinci români 
plus cinci fraţi

Gălăţenii Emil C., de 25 
ani, Laura G., de 27 ani, 
Luminiţa P., de  34 ani, 
Marin D., de 31 ani, Paulina 
C., de 56 ani, şi basara‑
benii Nicolai D., de 27 de 
ani, Parascovia U., de 34 
de ani, Victoria V., de 22 
de ani, Oxana D., de 43 de 
ani, Adela D., de 19 ani, au 
fost amendaţi cu 40 de lei 
fiecare, 100 de pachete de 
ţigări fiindu‑le confiscate 
de către agenţii locali.

Elena Parapiru

Băneasa
Septuagenar 
tâlhărit 
în propria 
casă
[ Spărgătorul ştia că 
bătrânul îşi vânduse 
calul şi avea bani   

Poliţiştii din comuna 
Băneasa au fost sesizaţi 
sâmbătă seara în legă‑
tură cu faptul că Toader 
Balcan, de 79 ani, din 
satul Roşcani, a fost vic‑
tima unei tâlhării. 

Astfel, sâmbătă sea‑
ra, la ora 19,00, în timp 
ce Toader Balcan era 
acasă, cineva i‑a intrat 
nepoftit în locuinţă. 
Septuagenarul a fost 
bătut, necunoscutul ce‑
rându‑i bătrânului banii 
obţinuţi din vânzarea 
unui cal. Nea Toader i‑a 
dat agresorului 300 de 
lei, după care individul a 
plecat. 

Oamenii legii l‑au 
identificat pe suspectul 
de comiterea faptei ca fi‑
ind Relu Iordache, de 22 
ani, din satul Roşcani, co‑
muna Băneasa. Tânărul 
a fost reţinut pe bază de 
ordonanţă, fiind prezen‑
tat instanţei de judecată 
cu propunere de ares‑
tare preventivă pentru 
tâlhărie.

Elena Parapiru

Poliţiştii de frontieră gălăţeni 
au aflat că în judeţul nostru este 
activă o reţea de trafic de migranţi. 
Reţea care se ocupa cu găsirea, că‑
lăuzirea şi transportul peste gra‑
niţă al unor moldoveni. Acţiunea 
comună a Frontierelor Galaţi şi 
Folteşti, ajutate de Poliţia Brăila şi 
DIICOT Galaţi, a stabilit că grupul 
era format din Ionuţ M., Marius M., 
Emil O. şi Lupaşcu C., cu vârste cu‑
prinse între 20 şi 27 ani, domiciliaţi 
în Galaţi şi Brăila. 

Sprijiniţi de către doi moldoveni 
care racolau „amatori” basarabeni 

de „călătorit” ilegal în Occident, cei 
patru români preluau migranţii, pe 
care îi cazau şi îi duceau în Vest. 

Doi arestaţi, doi liberi

Oamenii legii au aflat că în 
perioada 2009‑2010 gruparea a 
traficat 12 moldoveni, primind în 
schimbul serviciilor sume care va‑
riau între 1.000 şi 2.000 de euro de 
persoană. 

Marcel Antohe, purtătorul 
de cuvânt al Frontierei Galaţi: 
„Imobilele celor patru români (do‑

miciliaţi în comuna Vlădeşti din 
judeţul nostru şi în Brăila) au fost 
percheziţionate, Ionuţ M. şi Marius 
M. fiind cercetaţi pentru aderare la 
un grup organizat în vederea co‑
miterii de infracţiuni, dar şi pentru 
trafic de migranţi. Cei doi au fost 
arestaţi pentru 29 de zile, ceilalţi 
membri ai reţelei fiind cercetaţi în 
libertate”. 

Poliţia de Frontieră desfăşoară 
activităţi pentru descoperirea tu‑
turor persoanelor implicate şi tra‑
gerea lor la răspundere.

Elena Parapiru

Prins sâmbătă cu mâţa în sac de 
către un echipaj al Poliţiei Locale, 
gălăţeanul Ioanide Georgescu a 
mărturisit – conform surselor – că 
el locuieşte de luni bune deasu‑
pra noii Stări Civile.

Cu alte cuvinte, deşi alţi loca‑
tari încă visează la noile şi spaţi‑
oasele apartamente ale blocului 
A 4 de pe strada Traian, la parte‑
rul căruia se află actualul sediu 
al Stări Civile, fostul muncitor la 
construcţia blocului şi‑a adus 
deja calabalâcul şi s‑a mutat. 

„Individul îşi făcea drum prin‑
tr‑o canalizare, el reuşind în acest 

fel să intre în interiorul imobilului 
şi, de acolo, la etajul întâi. Aici şi‑a 
ocupat un apartament, în care îşi 
adusese lucruri şi în care locuia 
propriu‑zis, deşi el are domiciliul 
din acte pe strada Columb”, a de‑
clarat unul dintre poliţiştii locali 
care s‑au ocupat de cazul singu‑
rului locatar de la blocul Stării 
Civile.

În acest moment, intrusul din A 
4 a fost preluat de poliţiştii Secţiei 
5, oamenii legii conti nuând cer‑
cetările în acest caz.

Elena Parapiru
Foto: Sorin Pană

Are şi „complice”
Elvis, hoţul de garduri

O patrulă a Secţiei 1 i‑a prins duminică după‑amiaza pe gălăţe‑
nii Ionuţ S., de 16 ani, şi Elvis G., de 18 ani, care vroiau să fure stâl‑
pii gardului din plasă care împrejmuieşte curtea casei aparţinându‑i 
Steluţei F., de 41 ani, din Galaţi. Cei în cauză sunt cercetaţi pentru ten‑
tativă de furt.

Elena Parapiru

Tuluceşti
Expirat şi amendat

Poliţiştii din Vânători l‑au oprit la control, în trafic, pe Drumul 
Naţional 26, pe Hristache H., de 20 ani, din comuna Tuluceşti, dumini‑
că seara. Bărbatul conducea o maşină cu numerele de înmatriculare 
expirate din august 2010. Şoferul are acum dosar penal. 

Elena Parapiru

Traficanţi gălăţeni şi brăileni 

Comerţ cu basarabeni 
la graniţă

[ Între 1.000 şi 2.000 de euro ‑ un  moldovean transportat în România

Cât costă?

Căsătoria de fiţe, 
mai scumpă decât 

divorţul

Alte divergenţe la Teatrul Muzical 

Şase salariaţi împotriva 
managerului

Angela Ribinciuc
angela@viata‑libera.ro

maşinişti sunt salariaţi cu state 
vechi de indisciplină, fac ce vor, 
când vor, nu respectă regulamen‑
tul de ordine interioară, ne‑au dat 
peste cap şi festivalul Leonard, şi 
premiera cu Ţara surâsului, refuză 
semnarea ordinelor de serviciu, 
nu respectă programul de opt 
ore, părăsesc instituţia când vor. 
În urma unei întâlniri a Consiliului 
de Administraţie al teatrului s‑a 
decis trimiterea lor în concediu 
colectiv de odihnă, cu acordul 

liderului sindicatului reprezenta‑
tiv din teatru, Sorin Oancea. Cât 
despre diminuarea salariului şi 
desfiinţarea sporurilor, aceasta 
este valabilă pentru noi toţi, in‑
clusiv pentru mine. Oricum, nu 
eu fac pontajele. Echipamentul 
de protecţie l‑au refuzat, pur şi 
simplu: nu s‑au dus să îl ridice. E 
păcat că aceşti salariaţi se găsesc 
să boicoteze toate evenimentele 
importante din activitatea insti‑
tuţiei şi că, astfel, umbresc munca 

întregului colectiv. I‑aţi auzit vre‑
odată pe solişti sau pe instrumen‑
tişti să aibă timp de proteste? În 
spate e, cu siguranţă, o chestiune 
cu caracter politic”, ne‑a declarat 
Florin Melinte.

Oricum, considerăm că dispu‑
tele din teatru ţin mai degrabă de 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
şi de Primărie, mai puţin de zia‑
rişti. Păcat că politicul a invadat 
(de mult) şi viaţa culturală, otră‑
vind‑o pe alocuri. 

Forumul studenţilor din România a început la Galaţi 

Atenţie, 
ni se pregăteşte ceva! 

două mari teme: „Dimensiunea 
socială a educaţiei” şi Legea 
educaţiei. Potrivit declaraţii‑
lor Danielei Alexe, preşedintă 
ANOSR, statutul şi viaţa studen‑
tului vor fi subiect de discuţie, 
după ce în acest an ANOSR a dat 
publicităţii rezultatele unui studiu 
efectuat pe un număr de 20.000 
de studenţi (prezentat deja în 
paginile cotidianului nostru). În 
urma analizării acestui studiu, la 
Galaţi se va redacta o rezoluţie a 
studenţilor pe care ANOSR o va 
înainta Ministerului Educaţiei, ca 
bază a unor propuneri legislative 

menite să îmbunătăţească viaţa 
studentului român, dar şi consi‑
liului pentru finanţarea învăţă‑
mântului superior şi conducerilor 
universităţilor. Cea de‑a doua 
temă de dezbatere este Legea 
educaţiei, principala obiecţie pe 
care o au studenţii fiind aceea 
că ei sunt excluşi din cea mai im‑
portantă decizie din universităţi: 
alegerea rectorului. „Aşadar, miş‑
carea studenţească se pregăteşte 
să reacţioneze!”, a concluzionat 
Daniela Alexe. 

Maria Măndiţă
Foto: Bogdan Codrescu  

De prin oraş

Locatar 
la Starea Civilă
[ „Cetăţene, accepţi să fii ridicat de Poliţie?”  

La deschiderea lucrărilor, dintre cei aşteptaţi, doar rectorul 
şi prorectorul Universităţii ”Dunărea de Jos” nu veniseră

Salariaţii
nemulţumiţi
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apariţie solicitate; Textul înaintat spre publicare; 
Semnătura autorizată; Ştampilă.
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Oferte de
Serviciu

Felicitãri

Matrimoniale

Pierderi

Cereri de
Serviciu

Propuneri de
Afaceri

Cursuri

Diverse
Prezicătoare

Consiliul Judeţean 
al Colegiului Medicilor 

Dentişti Galaţi şi Comisia 
Electorală anunţă 

că depunerea candidaturilor 
pentru alegerea organelor 

de conducere, mandatul 
2011 ‑ 2015 se efectuează 

la sediul din 
str. Saturn nr. 2 bis, 

în zilele 
de 14 ‑ 15 februarie 2011, 

în intervalul orar 
10,00 – 16,00.

Nou-născuţi 
14.02.2011

1. Severin Teodor 
Sebastian
2. Gheorgievici Alexia
3. Mîrza Denis Nicuşor
4. Lupu Denis Andrei
5. Dragu Gabriel
6. Stan Alin Valentin
7. Pană Flavius Andrei
8. Sârghe Maria 
Nectaria
9. Ilie Andreea
10. Stan Ştefan Albert
11. Bătrânu Francesca
12. Ionicel Mario 
Octavian  

SCOALA DE SOFERI
AMATORI SI PROFESIONISTI
INTERTRANS
www.intertrans.ro

Va ofera cursuri de pregatire pentru obtinerea 
permisului de conducere categoriile A; B; C; CE. 
Persoanele care obtin permisul de conducere pot fi 
angajate in cadrul companiei noastre in functia de 
conducator auto profesionist. 

Relatii la tel. 0732190383; 0236464943, 
e-mail: scoala@intertrans.ro

Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Galaţi

25 FEBRUARIE 2011 TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA
DECLARAŢIEI UNICE – Formular 112

D.G.F.P. Galaţi invită contribuabilii să depună din timp 
Declaraţia unică – Formular 112, în vederea evitării neplăcerilor 
care se pot ivi datorită depunerii  în ultimele zile ale temenului 
limită, respectiv: aglomeraţia mare la ghişee, corectarea cu întâr-
ziere a erorilor, suprasolicitarea şi blocarea sistemelor informatice, 
etc. 

Declaraţia se poate depune prin una din următoarele metode:
- PRIN INTERNET (metodă recomandată)- Pentru a expe-

dia prin internet formatul electronic al declaraţiei, acesta trebuie 
semnat electronic cu certificatul digital, rezultând un  fişier PDF cu 
XML ataşat si semnat electronic, sau 

- LA ORGANUL FISCAL COMPETENT - La  organul fiscal 
competent se prezintă documentul electronic - fişier PDF cu XML 
ataşat dar nesemnat electronic (pe suport CD), însoţit de  Anexa1 
- tipărita, semnata şi ştampilată.

ATENŢIE! - Plătitorul de venit are obligaţia ca după depunere, 
indiferent de metoda folosita (pe internet sau la organul fiscal com-
petent), să VERIFICE PE INTERNET STAREA DECLARATIEI 
la adresa: http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112/, Daca 
declaraţia are erori de validare, este necesară CORECTAREA 
ERORILOR indicate în recipisa generată pe internet şi redepune-
rea declaraţiei în termenul de depunere legal stabilit. Depunerea 
declaraţiei 112 la organul fiscal competent nu reprezintă depunere 
finală, decât după verificarea finală pe internet şi obţinerea recipi-
sei cu numărul de înregistrare si confirmarea faptului că declaraţia 
este validă.

• ###Angajează-te!### Şcoală organi-
zează cursuri reflexoterapie /masaj, in-
diferent vârstă. 0722196463. (0111370/
NC-275099)
• Angajăm în condiţii deosebite, 
animatoare pentru videconferinţă, 
câştiguri 1500 dolari. 0753466499. 
(0111560/NC-288565)
• Call-center din Brăila angajează vor-
bitori lb. italiană, nivel avansat, cu 
beneficiile: salariu 1.000 lei, bonuri de 
masă, bonusuri din vânzări, transport 
gratuit, curs perfecţionare. Pentru de-
talii sunaţi la 0756169701 sau trimiteţi 
CV la: recrutare@esone.ro. (0111820/
NC-295464)
• Cursuri de machiaj profesional, ma-
chiaj de seară, mireasă, consiliere în 
machiaj. 0755578470. (01/11/cs/58/
NC-295891)
• Restaurant angajează bucătari cu ca-
lificare şi experienţă de min. 3 ani. CV-
urile se depun la sediul firmei: Faleza 
Dunării, Trecere Bac. Tel. 0754047563. 
(0110165/NC-296566)
• Salon Babilon situat vizavi de 
Potcoava oferă spre închiriere post 
pentru manichiuristă gel-acril, utilat 
cu tot ce este nevoie. Angajez mani-
chiuristă cu experienţă în gel şi acril. 
Telefon 0746265551. (0111505/NC-
297275)
• Angajez menajeră, zonă centrală. 
Scrisoare de intenţie la OP1, CP23. 
(0111587/NC-297953)
• Angajăm personal bar. Tel. 
0723336752. (0111541/NC-298034)
• Compania Eureko recrutează consul-
tanţi financiari. Relaţii la tel. 0721104759 
sau CV la e-mail:  aggalati@eureko.ro. 
(02/11/ext/06m/NC-298301)
• Căutăm colaboratori pentru o nouă 
divizie de sănătate preventivă. 
Tel. /fax 0236470198, 0745162034. 
(0111658/NC-298423)
• Firmă din SUA caută pentru par-
teneriat privat persoane cu spirit 
întreprinzător şi hotărâte să câştige 
împreună. Mob. 0745232111, tel. /fax 
0236470198. (0111658/NC-298424)
• Colaborez cu cadre medicale, orice 
specialitate, pentru pormovarea pro-
duselor bio. Mob. 0722571501, tel. /fax 
0236470198. (0111658/NC-298425)
• Ofertă muncă Italia: menaj, îngrijire 
persoane, asistent medical, came-
ristă. Tel. 0732393508, 0767448744, 
0742413731, tel. /fax 0368425622, 
e-mail: office.realjob@yahoo.com. 
(02/11/ext/08m/NC-298449)
• Angajez frizer şi cosmeticiană cu 
experienţă. 0755741722, 0336802806. 
(005982/NC-298957)
• SC Body Center angajează antrenor 
aerobic. 0745660358. (007321/NC-
298996)
• SC angajează urgent sudori elec-
tric şi în argon şi lăcătuşi. Relaţii la 
0236313172. (0111647/NC-299037)
• Angajez cu experienţă coafeze şi 
manichiuristă construcţii unghii. 
0745362964, 0236320427. (006005/
NC-299040)
• S.C. ERG TERMROM S.A. angajează: - 
mecanici utilaje; - şoferi profesionişti 
(categ B, C, D, E); - electricieni; - sudori; 
- dulgheri; - fierari betonişti; - ingineri 
instalaţii. CV-urile se vor trimite pe 
e-mail: termrom@termrom.ro, pe fax: 
0236/ 412 565 sau se vor aduce la se-
diul societăţii din Galaţi, Bd. Oţelarilor 
nr. 25, Bl. D9E, mezanin. (02/11/cs/38/
NC-299127)
• SC angajează şofer distribuţie panifi-
caţie. Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa 
de e-mail resurse.umane@cukys.ro 
(02/11/cs/15/NC-299137)
• Angajem tapiţer, tâmplar şi şofer 
TIR, România, Turcia. Tel. 0757114467. 
(011698/NC-299349)
• SC angajează lăcătuşi construcţii na-
vale pentru punctul de lucru STX OSV 
Tulcea. Relaţii la 0749207325. (006139/
NC-299390)
• Angajez coafeză cu experienţă. 
0755741722. (006132/NC-299394)
• Caut persoană fără obligaţii pentru 
îngrijire bătrână în Iveşti. 0766227441. 
(0111827/NC-299402)
• Florărie angajăm vânzătoare cu ex-
perienţă. Tel. 0730191048. (006179/
NC-299515)
• Societate angajează electrician 
cu permis auto, inclusiv pensionari. 
Relaţii la tel. 0745015305. (0111832/
NC-299539)
• SC angajează cofetar, cu experi-
enţă minim un an. Tel. 0744785180. 
(0110266/NC-299632)
• Studio videochat angajează domni-
şoare cu sau fără experienţă, bonus 
100 dolari la angajare. 0749044016. 
(006205/NC-299643)

• Angajăm vânzători stradali, sistem de 
muncă flexibil. 0722140789. (007537/
NC-299663)
• Angajez personal pentru spălăto-
rie, str. Lozoveni nr. 231, fostul MHC. 
0755494433. (006251/NC-299708)
• SC New Rolax SRL angajează ma-
nipulanţi. Relaţii la tel. 0236418287. 
(007557/NC-299751)
• Angajăm pizzar, de preferat cu expe-
rienţă în lucrul pe vatră. 0766313342. 
(006260/NC-299781)
• SC, cu punctul de lucru în Galaţi, 
Galeria Real, spaţiul nr. 10, angajează 
vânzătoare. CV-urile se vor depune 
la Magazinul Sense, din Galeria Real. 
0725215126. (0111835/NC-299799)
• Societate comercială angajează 
frământători pâine cu experien-
ţă. 0723234702, orele 8,00-16,00. 
(0110303/NC-299828)
• Place Pub angajează barman cu ex-
perienţă. Tel. 0757011355. (0110306/
NC-299858)
• Caut menajere şi muncitori construc-
ţii, necalificaţi, şoferi, tractorist, cio-
bani, paznici pt. muncă Austria, Italia. 
Transport asigurat. Tel. 0766877941. 
(007585/NC-299866)
• Angajăm operatoare jocuri electro-
nice. Tel. 0752302980. (007579/NC-
299871)
• Cafe bar Ţiglina angajează barmani-
ţă (operator jocuri). Tel. 0744629997. 
(0110281/NC-299881)
• Pub Grill -Mon Caprice angajează 
ospătăriţe. 0761093864. (006293/NC-
299917)
• Cafeneaua Olympos angajează ospă-
tari. 0752232870. (006292/NC-299918)

• Angajez patiseri şi cocător. 
0745540029. (007614/NC-299935)
• Angajez barmaniţă, bar Piaţa 
Centrală. 0741516143. (007613/NC-
299936)
• Societate angajează conducători auto 
taxi, cu experienţă. Tel. 0742130033. 
(007608/NC-299940)
• SC VT SCAN International Auto SRL 
angajează şoferi cat. B. Se oferă Dacia 
Logan şi veţi lucra în oraşul dumnea-
voastră. Tel. 0721540976, 0721540965, 
0785899253, 0758563491, 0758618385. 
(2/11/ext./45m/NC-299946)
• SC angajează secretară cu experi-
enţă min. un an, cunoştinţe operare 
PC, contabilitate primară, seriozitate, 
abilităţi de comunicare. Relaţii la tel. 
0236434078. (2/11/bc/36/NC-299949)
• Fabrică de preparate din carne an-
gajează: director producţie, inginer 
tehnolog, afumătorişti, muncitori 
calificaţi în industria cărnii şi mun-
citori necalificaţi. Rugăm seriozita-
te. CV la nr. fax 0236334101 sau e-
mail:topmeatfood@yahoo.com. (2/11/
bc/35/NC-299952)
• Angajez personal pentru linie erotică 
(doar telefonie), nu necesită experien-
ţă. 0728292883. (0110314/NC-299978)
• Call-center angajează operator te-
lefonie. Condiţie angajare: cunoaş-
terea unei limbi străine, bucur_1@
yahoo.com, 0741948423. (0110314/
NC-299979)
• Angajez vânzător pt. magazin legu-
me-fructe şi tarabă legume. Relaţii la 
0758777239, 0741029752. (006324/NC-
299993)
• Angajez vânzătoare aprozar, expe-
rienţă min. 2 ani. 0751552502. (vl/NC-
299997)
• Angajez mulgător vaci. Asigur cazare, 
masă şi salariu. 0740901976. (006328/
NC-300005)
• ANGAJEZ SECRETARA, STUDII 
FINALIZATE, PROGRAME OFFICE, 
POWER POINT, EXCELL. CV LA 
LILIANAGRIGORE33@YAHOO.COM. 
(SMS/PF/300016)

• II Urban Costică angajează personal 
pentru spălătorie auto, str. Lozoveni 
nr. 231, fostul MHC. 0755894433. 
(006331/NC-300019)
• Valdesign angajează personal 
spălătorie auto, cu experienţă. 
0756225761. (007482/NC-299411)

• SC SECURITY WBC SRL angajea-
ză agenţi de pază în condiţiile Legii 
333/2003. Relaţii la 0236322200, 
sediul societăţii (Castel WBC), zil-
nic între orele 8,30-17,00 (0110201/
NC-287430)

• Angajez vânzătoare magazin ali-
mentar. Tel. 0741998061. (0111554/
NC-297591)

• Recrutăm personal videochat, 
cerem şi oferim seriozitate, bonus 
angajare. 0755340825. (007165/
NC-298286)

• Thera Group selectează personal 
pentru locuri de muncă în străi-
nătate în domeniile: construcţii, 
agricultură - zootehnie, hotelier, 
industria auto şi petrolieră, me-
najere, îngrijire bătrâni şi copii, 
şoferi etc. Informaţii: 0758800500; 
0758300040; 0758800600; 
0758301000; 0748076077. (02/11/
cs/02/NC-298585)

• FILDAS TRADING angajează 
GESTIONAR DEPOZIT (cu atribuţii 
şi de şofer distribuitor) GALAŢI. CV 
la email: resurse.umane@fildas.
com. fax 0236320775. (0111626/
NC-298702)

• Fast food Tazz angajează per-
sonal. Relaţii la tel. 0727735919. 
(0111685/NC-299166)

• SC Frigotehnica SRL angajează 
inginer vânzări instalaţii frigorifi-
ce, cu experienţă în domeniu. Tel. 
contact 0740117361. (0111691/NC-
299273)

• Angajăm modelatoare covrigi 
0744524441. (006259/NC-299782)

• Studio videochat angajează mo-
dele. Relaţii tel. 0744975739. Rog 
seriozitate. (006240/NC-299807)

• Societate comercială organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului de secretar asistent 
director. Condiţii de participa-
re: studii universitare finalizate, 
cunoştinţe avansate de limba 
engleză, cunoaştere opera-
re PC, experienţă min. 2 ani. 
Procedura de recrutare şi se-
lecţie va cuprinde: analiza CV, 
test limba engleză, test cunoş-
tinţe PC şi interviu. Aşteptăm 
aplicaţiile dumneavoastră pe 
adresa office@menarom.ro sau 
la sediul societăţii din Galaţi, 
Calea Prutului nr. 12. (0110313/
NC-300001)

• 100E angajare. Angajez ani-
matoare pt. videochat cu sau 
fără experienţă, salariu bilunar, 
carte de muncă. 0744293043. 
(004200/NC-232834)

• VIDEOCHAT OFERĂ 100€ 
LA ANGAJARE. Oferim: 
comision garantat 1000-
1500€, vestimentaţie, make-
up, solar, seriozitate maxi-
mă. Telefon 0758-699736. 
(0211gc17/NC-298389)

• Şofer profesionist B+C+E +atestat 
marfă, agabaritic ADRE, caut de mun-
că, rog seriozitate. Tel. 0752349572. 
(007344/NC-299011)
• Mă angajez ca asistent personal 
la persoană bolnavă. 0746845956. 
(006121/NC-299464)

• Caut fată pentru masaj erotic, cu-
plu, în ţară şi străinătate. 0756798139. 
(003108/NC-299289)

• Australian, tânăr, născut în România 
vreau să întâlnesc o româncă drăgu-
ţă pentru o prietenie sinceră. Sună la 
0061424290059. (006257/NC-299778)
• Doamnă 51 doresc cunoştinţă domn, 
vârstă apropiată pentru relaţie serioa-
să. 0766459975, 0755496618. (006296/
NC-299915)

• Cursuri unghii tehnice Acril-gel, 
diplome recunoscute naţional şi in-
ternaţional. 0741393712, 0236437177. 
(0111631/NC-296812)
• Cursuri recunoscute naţional şi in-
ternaţional. www.newinfocompany.
ro. 0741393712, 0236437177. (0111631/
NC-296813)
• Societate acreditată organizăm 
cursuri gratuite, oferim subven-
ţii. Relaţii şi înscrieri la nr. tel. 
0749182826. (0110258/NC-299433)

• Întreprinderea Individuală Urban 
Costică solicită autorizaţie de la me-
diu pentru spălătorie auto, situată pe 
str. Lozoveni nr. 231, Galaţi. (0110279/
NC-299833)
• CMI Dr. Hărăbor Valeriu -Romulus, 
având sediul în com. Vârlezi, titular al 
programului PUD -modernizare apar-
tament şi amenajare cabinet medical, 
loc. Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 
12, bl. S9B, sc. 4, ap. 73, anunţă publi-
cul interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/ programul menţionat 
şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/ programu-
lui poate fi consultată la sediul ARPM 
Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, lo-
calitatea Galaţi, judeţul Galaţi, de luni 
până joi, între orele 9,00-16,00, vineri 
între orele 9,00-13,00. Observaţii/ co-
mentarii şi sugestii se primesc în scris 
la sediul APM în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului. (0111838/
NC-299844)
• SC Omco SRL solicită autorizaţie de 
mediu pentru activitatea de cod CAEN 
5510 care se desfăşoară la punctul de 
lucru din Galaţi, Calea Prutului nr. 55. 
Eventualele observaţii se depun în 
termen de 5 zile la ARPM Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret nr. 2. (0110282/NC-
299904)
• SC ArcelorMittal SA, cu sediul in 
mun. Galati, str. Smardan nr., judetul 
Galati, anunta publicul interesat asu-
pra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiec-
tul “ Alimentare si montaj masina de 
confectionat inele LBR ” propus a fi 
amplasat pe platforma siderurgica din 
str. Smardan nr. 1, municipiul Galati. 
Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia mediu-
lui ARPM Galati din str. Regiment 11 
Siret nr. 2 si la sediul SC ArcelorMittal 
SA din str. Smardan nr. 1, in zilele de 
luni – vineri intre orele 8.00 – 14.00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii competen-
te pentru protectia mediului ARPM 
Galati. (0211gc22/NC-299906)
• SC Electrica SA -FDEE Muntenia Nord 
-SDEE Galaţi anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţine-
re a acordului de mediu ptr. proiectul: 
"Reparaţie Lea I.T din pct. muncă str. 
M. Kogălniceanu, zona cuprinsă în-
tre bdul G. Coşbuc şi str. Al. Cernat, 
intravilan mun. Galaţi, jud. Galaţi. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului 
ARPM Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 
11 Siret nr. 2 şi la sediul Electrica SA 
FDEE Muntenia Nord SA din Galaţi, str. 
N. Bălcescu nr. 35A, jud. Galaţi, mun. 
Galaţi, în zilele de luni -vineri, între 
orele 8,00-14,00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul ARPM 
Galaţi, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, 
Galaţi. (0110286/NC-299953)
• SC Intertrans SA Galaţi solicită au-
torizaţie de mediu pentru activităţile 
cod CAEN 4941, 7120, 4520, 8553 care 
se desfăşoară la punctul de lucru 
din Galaţi, str. Ştefan cel Mare nr. 3. 
Eventualele observaţii se depun în 
termen de 5 zile la ARPM Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret nr. 2. (0110316/NC-
299996)

• RESTAURANT LA MONA Galaţi 
organizează nunţi şi botezuri. Tel. 
0744627817. (0111334/NC-294917)

• La împlinirea a şapte anişori pentru 
Pavel Daria Andreia noi, tataia Paul, 
mamaia Elisabeta, unchiul Marian şi 
familia, dorim multă sănătate, copilărie 
frumoasă şi 

"La mulţi ani!". 
(006340/NC-300032)

• Monica mulţumeşte clarvăzătoarei 
Roxana pentru dezlegarea cununiilor. 

Apelaţi cu încredere, ghiceşte, re-
zolvă orice problemă garantat. Tel. 
0236314121, 0740771190. (007615/NC-
299944)
 • Adrian mulţumeşte Roxanei 

pentru aducerea soţiei acasă şi în-
depărtarea farmecelor. 0740771190. 
(007615/NC-299945)

• Ofer bani împrumut, sumă mini-
mă 3000 E, garanţie imobiliară. Tel. 
0754791351. (007151/NC-298216)
• Casă de amanet oferă împrumuturi 
cu garanţii auto înmatriculate după 
2003. 0743089454. (02/11/ext/18m/
NC-298834)
• Vând salon înfrumuseţare, frize-
rie, coafor, manichiură, pedichiură, 
cosmetică. 0748359990. (006147/NC-
299474)
• Preiau firmă cu datorii mari către 
altă firmă. 0747396093. (007519/NC-
299611)
• Predau convenabil magazin articole 
copii. Tel. 0766677815. (007575/NC-
299834)

• Vând covrigărie Ţiglina I, profit 
mediu lunar 1500 euro. Telefon: 
0768334737. (02/11/cs/16/NC-
299259)

• Pierdut foaie parcurs seria 038571. 
Declar nulă. (0110304/NC-299827)
• Pierdut foaie parcurs Transurb 
SA Galaţi, Agache Georgică 
038565/12.02.2011. Se declară nulă. 
(0110278/NC-299838)
• SC Smoking SRL pierdut certificat 
constatator al pct. de lucru din Piaţa 
Micro 39, stand A16. Se declar nul. 
(0110307/NC-299847)
• Pierdut certificat constatator pt. ac-
tivităţi la beneficiar aparţinând SC 
Gaflorex SRL. Se declară nul. (0110305/
NC-299862)
• Pierdut contracte de închiriere 
25205/1.02.2010 şi 28406/9.09.2010. 
(0110280/NC-299870)
• Pierdut vignietă nr. 112142393. Se de-
clară nulă. (0110308/NC-299884)

• Pierdut contract de vânzare-cumpă-
rare cu încheiere de autentificare nr. 
740/1996, încheiat între Fieraru Safta 
şi Năvălici Steluţa -Năvălici Năstase. Se 
declară nul. (0110310/NC-299932)
• Pierdut carnet de student pe nume-
le Grancea Gabriel. Se declară nul. 
(0110309/NC-299933)
• Pierdut legitimaţie student pe nume-
le Panainte Lucian Ionuţ. Se declară 
nulă. (0110285/NC-299934)
• Pierdut legitimaţie student pe nume-
le Tătaru Alexandru Flavian. Se declară 
nulă. (0110288/NC-299957)
• Pierdut act concesiune nr. 4613/2009, 
pe numele Radu Constantin pentru 
locul din Cimitirul Sf. Lazăr, SV P6, 
R2, L24. Se declară nul. (0110287/NC-
299959)
• Pierdut legitimaţie de handicap CFR 
pe numele Bălan Ionuţ. O declar nulă. 
(0110312/NC-299963)AR
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Cartele Pre Pay: 
Orange, Vodafone, 
Romtelecom la cele 
mai bune preţuri, 
prin cea mai mare 
reţea de difuzare din 
Galaţi 

Împreună

pentru 

comunicare
Cartele telefonice: 10 RON

Cartele telefonice: 15 RON

preţuri valabile în reţeaua de 

difuzare a ziarului Viaţa liberă

10,50 RON

15 RON

GARS. ŢIG.2, ET 3/7, TERMOPAN, BALCON MARE  - 22.000 E NEG.  

GARS.ŢIG.I., ET.1/4, SIMPLA, CURATĂ  - 18.000 E.

1 CAM. I.C.FRIMU, P/4, BALCON, CURATA, SIMPLĂ  - 83.000 LEI NEG.

2 SDEC. ŢIG, I, ET. 3/4, SUPERîMB.  – 31.000 E

2 SDEC. MICRO 16, ET. 4/4, Iz. BUNĂ, SIMPLU   - 100.000 LEI

2 DEC. MAzEPA II, ET. 4/4, Iz. NOUĂ, CT. ,TERMOPAN, îMB.   - 140.000 LEI NEG.

2 DEC. SID.VEST, P/4, BALCON, SIMPLU, 54 MP  - 145.000 LEI NEG. 

2 DEC. N. LEONARD, ET. 1/4, SIMPLU, 62 MP  - 38.000 E NEG.

2 DEC. M 13B, ET. 3/4, TERMOPAN, F., G., SPAŢIOS  - 135.000 LEI NEG. 

3 DEC. I.C.FRIMU, ET. 4/4, LA ChEIE  - 45.000 E NEG. 

3 SDEC. ŢIG.I, BL. CU SUBSOL, TERMOPAN, P,F,G,  - 36.000 E NEG.

3 DEC. M39C, P/4, TERMOP, F,G, CURAT  - 165.000 LEI

3 DEC. MICRO 20, ET. 3/4, 2 BĂI, 2 BALC, TERMOPAN  - 165.000 LEI NEG.  

CASE ŞI TERENURI 
CASA STR. EMINESCU , ST. 400 MP, CONSTR. CĂRĂMIDĂ  - 260.000 LEI
CASA SChELA, ST. 1000 MP, P+M, UTILITĂŢI, LA ROŞU  - 35.000 E
TEREN SMâRDAN, ST - 600 MP, D - 25 M, VATRĂ DE CASĂ  – 20.000 LEI NEG.
TEREN, SAT COSTI, LOT CASĂ, UTILITĂŢI  - 30 E/MP NEG 
TEREN VâNĂTORI, ST - 1120 MP, D - 35 M  - 10 E/MP NEG.
TEREN ŞENDRENI, ST - 8.500 MP, LA STRADĂ  – 6 E/MP NEG.
TEREN ŞENDRENI, ST - 900 MP, CART. DE VILE  - 15.000 E NEG.

îNChIRIERI OFERTE
SPAŢIU COMERCIAL, S-350 MP, FRONT STRADAL  - PREŢ NEG. 
2 DEC. CENTRU, ET. 3/4, MOBILAT, UTILAT, LUX   - 300 E/LUNĂ NEG.
2  DEC.  M14, ET. 1/4, NEMOBILAT, AMENAJAT COMPLET, CT  - 600 LEI/LUNĂ
2 SDEC. ŢIG. 2, P/4,  MOBILAT,  SEMIUTILAT  - 150 E/LUNĂ 
DUPLEX  FALEzĂ, 6 CAM. DEC., MOBILAT, UTILAT, ULTRALUX  NEGOCIABIL  

* Preţurile prezentate sunt negociabile

VANZARI  IMOBILE:
- gars., TIG.1, 1/4, simpla, 18.000 EURO 
- gars., TIG.2, P/7, P, G, UM, balcon, 19.000 EURO 
- 1 cam., CENTRU, demisol, G, F, T, LUX, 16.000EURO 
- 1 cam., MAZEPA1, 4/7, P, F, balcon, 100.000 LEI 
- 1 cam., ICF, 2/4, simplu, balcon, 30.000 EURO 
- 1 cam., PORT, 3/4, T, P, UM, mobilat, utilat, balcon 24.000 EURO 
- 2 cam. dec., CENTRU, 2/4, G, F, P, mobilat, balcon,  38.000 EURO 
- 2 cam. dec., CENTRU, 4/4, CT, 2AC, G, F, P, T, IZ, balcon,  38.000 EURO 
- 2 cam dec., MAZEPA 1,  3/4, AC, G, F, P, T, UM, balcon,  37.500 EURO 
- 2 semidec., MAZEPA 1, 4/4, G, F, P, T, IZ, balcon,  125.000 LEI 
- 2 cam dec., MAZEPA 2, 3/4, LUX, CT, AC, G, F, P, T, UM, 2balc,  46.000 EURO 
- 2 cam. dec., ICF, p/4, T, UM, balcon, 170.000 LEI 
- 2 cam. dec., ICF, 1/4, simplu, balcon, 35.000 EURO 
- 2 cam. dec., ICF, 4/4, G, F, P, UM, 2 balc, 28.000 EURO 
- 2 cam. dec., SDV, 3/4, G, F, P, T, UM, 2balc, 160.000 LEI 
- 2 cam. dec., M21, 1/4, AC, G, F, P, T, balcon, 42.000 EURO 
- 2 cam. dec., M21, 4/10, G, F, P, T, balcon, 130.000 LEI 
- 2 cam. dec., M20, p/10, CT, G, F, P, mobilat, utilat, balcon, 41.000 EURO 
- 2 cam. dec., M20, 6/10, G, F, P, T, UM, balcon, 36.000 EURO 
- 2 cam. dec., M20, 3/5, G, F, P, T, 2balc, 38.000 EURO 
- 2 cam. dec., M19, 4/4, G, F, P, T, balcon, 80.000 LEI 
- 2 cam. dec., M19, 2/4, AC, G, F, P, T, balcon, 100.000 LEI 
- 2 cam. dec., M18, 5/10, G, F, P, balcon, 140.000 LEI 
- 2 cam. dec., M18, 1/10, CT, AC, G, F, P, T, balcon, 170.000 LEI 
- 2 cam. dec., M17, 8/8, G, F, P, T, cont. gaze, 2balc, 140.000 LEI 
- 2 cam. dec., M17, 3/4, T, balcon, 140.000 LEI 
- 2 semidec., M16, p/4, G, F, T, UM, balcon, 125.000 LEI 
- 3 cam. dec., CENTRU, 2/2, + pod,  CT, AC, G, F, P, T, dressing, 200.000 LEI 
- 3 cam. dec., PC, p/4, G, F, T, 2 gr. s., balcon+extindere, 60.000 EURO 

- 3 cam. dec., SDV, 2/4, 2AC, G, F, P, T, 2 gr. s., balcon, 50.000 EURO 
- 3 cam. dec., SDV, 3/4, CT, AC, G, F, P, T, 2 gr. s., mobilat, 53.000 EURO 
- 3 cam. dec., MAZEPA 1, 1/4, G, F, P, T, UM, 51.000 EURO 
- 3 semidec., MAZEPA 1, 1/4, G, P, T, 47.000 EURO 
- 3 cam. dec., M21, 1/4, T, UM, simplu, 2 gr. s.,  180.000 LEI 
- 3 cam. dec., M20, 8/10, CT,  G, F, P, T, 2 gr. s., 160.000LEI 
- 3 cam. dec., M20, 2/5, T, UM, cont.gaze, 2 gr. s., balcon, 180.000 LEI  
- 3 cam. dec., M20, 4/8, simplu, balcon, 2 gr. s., 150.000 LEI 
- 3 cam. dec., M19, 2/4, G, F, P, cont. gaze, 120.000 LEI 
- 3 semidec., M38, 3/4, G, F, P, T, UM, 120.000 LEI 
- 3 semidec., M38, 2/4, G, F, P, T, 130.000 LEI 
- 4 cam. dec., ICF, 4/4, G, F, 2 balc, 2 gr. s., 173.000 LEI 
- 4 cam. dec., M20, 3/4, AC, G, F, P, T, 3 balc, 2 gr. s., 55.000 EURO 

SPATIU COMERCIAL:
- 2 semidec., M17, p/4, AC, T, 35.000 EURO
CHIRIE:
- 2 cam. dec., ICF, 3/4, MOBILAT, UTILAT, 600 LEI/LUNA

VANZARI CASE:
- casa Independenta, p, la rosu, SU: 160mp, ST: 700mp, 140.000 LEI 
- casa ICBratianu, p, SU: 75mp, ST: 500mp, 125.000 LEI 
- casa Sendreni, p+1, tencuita, SU: 260mp, ST: 400mp, 45.000 EURO

VANZARI TERENURI:
- teren M17, ST: 200mp, d=8ml, 30.000 EURO 
- teren Mihail Kogalniceanu, ST: 1000mp, d=20ml, 13 EURO/mp 
- teren Vanatori, ST: 1100mp, d=20ml, 15 EURO/mp 
- teren Vanatori, ST: 7100mp, d=25ml, 11 EURO/mp 

Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

• P.f. vând garsonieră Micro 40, C4. Tel. 
0741768203. (005994/NC-298992)
• Garsonieră Micro 19, R-uri, simplă, 
48000 lei. 0742005072. (007489/NC-
299499)
• P.f. vând garsonieră Viaduct. Tel. 
0748190414. (006274/NC-299853)
• Vând garsonieră Micro 19, G6, et. 2. 
0756914488. (007592/NC-299878)
• Garsonieră Micro 19, G6, et. 2, bal-
con, 32.000. 0746549162. (2/11/bc/2/
NC-299951)
• Vând garsonieră Muncă şi Artă. Tel. 
0747827985. (007628/NC-299985)
• Vând garsonieră îmbunătăţită, 
et. 4, Micro 40. Tel. 0745165588. 
(006321/NC-299974)

• 1 cam. Mazepa 2, mansardă, CT, AC, 
TP, UM, PL, mobilat, utilat. 0744374263. 
(007104/NC-298044)
• Vând apartament o cameră pretabil 
birouri /cabinet, Siderurgiştilor, bl. 
I2, parter. 0740438203. (005627/NC-
298966)
• Apartament o cameră, conf. I, 43 mp. 
0741024209. (007591/NC-299879)
• Vând ap. o cameră M20, bl. J4, par-
ter, 90.000 neg., urgent. 0747085114. 
(006317/NC-299960)
• Persoană fizică vând ap. o cameră, str. 
Saturn, bl. I6, et. 2, Ţiglina I, îmbunătă-
ţit, 0766438159. (007625/NC-299988)
• 1 cameră Faleză, 2/8, îmbunătăţită, 
30.000 E. 0769258513. (2/11/bc/9/NC-
300011)

• SC vinde apartament o cameră, 
posibilitate rate. Tel. 0733449104. 
(0110275/NC-295138)

• Superofertă!!! 2 sdec., stradal, parter, 
balcon, îmbunătăţiri, 90.000 lei. 0747 
708566. (01/11/bc/28/NC-170692)
• 2 camere zona Parma, etaj 2, LIBER, 
95.000 lei. 0741/104641 (02/11/cs/06/
NC-294008)
• P.f. apartament decomandat, PS-
uri, termopane, parchet, variante. 
0766761481. (007569/NC-294260)
• Italian Residence vinde apartamen-
te în rate, 20 ani, direct proprietar, 
0722245260. (02/11/cs/13/NC-294449)

• 2 decomandate Ultracentral, etaj 3, 
L-uri, LIBER, 85.000 lei. 0745/526231. 
(02/11/cs/06/NC-298105)
• 2 decomandate, 2 balcoane, etaj 1, 
30000 euro. 0757594575. (0111682/
NC-299069)
• 2 decomandate, etaj 3, 85000 lei. 
0742846233. (0111682/NC-299073)
• Vând/închiriez apartament 2 camere. 
Tel. 0740023200. (007409/NC-299232)
• Vând apartament 2 camere, stra-
dal, liber. 0755019993. (007424/NC-
299274)
• Vând apartament 2 camere semi-
decomandat, renovat complet, în f.f. 
bune condiţii, Ţiglina 1, sau schimb cu 
teren în apropiere Galaţi. 0722595989, 
0746199700, 0236321810. (06089/NC-
299280)
• Proprietar vând /schimb 2 cam. de-
comandate, et. 1, IREG, 153000 neg. 
0746879888. (007441/NC-299320)

• 2 sdec. Ţiglina II, 2 balcoane, geam 
la baie, 120000 lei neg. 0746335998. 
(007489/NC-299497)
• Urgent! Vând ap. 2 camere ultracen-
tral, 53 mp, etaj 1, îmbunătăţit, mobilat, 
utilat, preţ 33000 E. Tel. 0751928689. 
(007494/NC-299500)
• Vând apartament două camere, etaj 
4/4, zona Gh. Doja, preţ negociabil 
50-45000 E. Informaţii 0756091100. 
(006171/NC-299501)
• Vând 2 cam., Ţiglina 2, mobilat, 25.000 
E. 0724169060. (0110274/NC-299760)
• 2 dec. ICF, et. 1, 2 balcoane, 140.000 lei. 
0749083939. (2/11/pc/7/NC-299769)
• 2 camere, M19, et. 3, balcon, 95.000 lei. 
0749083939. (2/11/pc/7/NC-299770)
• 2 dec. Piaţa Centrală, CT, îmbunătăţit, 
140.000 lei. 0749083939. (2/11/pc/7/
NC-299771)
• Vând 2 camere, M20, K-uri, 10/10. 
0747080137. (006229/NC-299806)

• 2 camere Ţiglina 2, et. 5, M-uri, 
130.000 lei. 0749083939. (2/11/pc/7/
NC-299772)
• 2 dec. Mazepa I, BR-uri, et. 6, 35.000 
E. 0749083939. (2/11/pc/7/NC-299773)
• 2 camere Aviaţiei, et. 1, stradal, 25.000 
E. 0749083939. (2/11/pc/7/NC-299774)
• Vând ap. 2 camere dec., Centru, str. 
Domnească nr. 13, bl. L, deasupra 
Pibunni, ap. 187, urgent, 45.000 E. 
0740342920. (006265/NC-299775)
• Vând ap. 2 camere decomandate M21. 
0762644472. (006263/NC-299776)
• Vând ap. 2 camere, SD, et. 4/4, zona 
centru, preţ 29.000 E. 0744313944. 
(006261/NC-299779)
• Vând 2 camere Ţiglina 2, et. 1, Arcada, 
30.000 E. 0744472911. (007563/NC-
299811)
• Vând apartament 2 camere Micro 
19, et. 2/4. 0741597232. (006270/NC-
299826)

• Două camere Ţiglina I, C4, fără in-
termediari. 0740145038, 0745612550. 
(007566/NC-299842)
• P.f. vând ap. 2 camere, et. 8, Micro 
20. Tel. 0740268008. (0110281/NC-
299882)
• Vând apartament 2 camere, parter, 
ICFrimu. 0236425388, 0753601248. 
(006288/NC-299885)
• Vând ap. 2 camere, Micro 13B, re-
novat, 1,5 mld. neg. 0757209914. 
(006303/NC-299930)
• Vindem apartament 2 camere 
ICFrimu. 0744363189. (006302/NC-
299931)
• Proprietar vând ap. 2 camere sdec., 
cu balcon, îmbunătăţit, la cheie, preţ 
32.500 E. 0757957327. (006310/NC-
299941)
• 2 decomandate Micro 20, parter, cu-
rat, 125.000 neg. 0758794827. (2/11/
bc/2/NC-299950)
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Închiriez spaţiu central 
mezanin, suprafaţă 120 mp. 

Telefon 0722633273.

Închiriez spaţiu central 
parter, suprafaţă 30 mp. 

Telefon 0722633273.

Piaþa
Imobiliarã

Gars M 19, G2, et.2, baie, balcon, TP, UM 7.500E
Gars PORT, et. 7, TP, um, libera, apa 32.000lei neg
Gars M 40, et 2/4, g+f+p, TP, UM, 20mp 52.000lei
Gars M 19, R-uri, et. 2/4, TP, g+f+p 55.000lei
Gars TIG 1, A-uri, et. 3/4, curata 65.000lei
1 cam SID, et. 4/4, TP, bl. mixt, 36mp 85.000lei
1 cam M 20, PR-uri, bl. mixt, 41mp 22.000E
1 cam TIG 1, PS-uri, et. 2/4, simplu 95.000lei 
1 cam M 21, parter, bl. mixt, 40mp 105.000lei neg
1 cam Gr. Publica, et. 2/4, TP, AC, parchet 90.000lei
1cam NL, et. 1/4, bl mixt, 42mp, g+f+p, TP, UM 120.000lei
2 cam M 19, et.3/4, gaze, g+f+p, TP, UM 80.000lei neg
2 sdec M 19, C-uri, et. 3/4, simplu, balcon 95.000lei

2 sdec Tig 2, et. 4, g+f+p, TP, UM,  25.000E
2 sdec MAZ 1, simplu, et. 4/4, conf 1 110.000lei
2 dec M 17, G-uri, g+f+p, curat, 2 balc 125.000lei
2 dec M 39C, parter, TP, balcon 130.000lei 
2 dec M 40, et. 4/5, g+f+p, TP, UM, 58mp 130.000lei 
2 dec SID V, et. 2/4, liber, AC, 2 balc 138.000lei
2 dec M 18, A-uri, et. 5/10, g+f+p, UM 140.000lei
3 dec M 16, et. 2/4, TP int+ext, UM, g+f+p 150.000lei
3 dec M 20, A-uri, et. 4/10, simplu, 2 bai, 70mp 155.000lei
3 dec M 18, parter, 2 bai, simplu, 68mp 160.000lei neg
3 dec MAZ 1, BR-uri, et. 10/11, 2 bai, 80mp 39.000E
3 dec CENTRU, et. 3/4, simplu, 2 balcoane 40.000E
3 dec SID, et. 1/4, simplu, 2 bai, 3 balc, 2 apt. pe palier., 
posib. extindere, 70mp 186.500lei

3 dec MAZ 2, LC-uri, p/4, tp, AC, CT, 2 bai 59.500E
4 dec MAZ 1, BR-uri, et. 3/10, simplu, 2 bai, 2 balc. 62.000E

Teren 200mp Str. Vultur, D=12m, cu casa demolabila, 
toate utilitatile 40.000E
Teren 400mp Str. Gerului, D=12m cu casa batraneasca, 
toate utilitatile 55.000E

1 cam MAZ 1, mob., utilata, p/10, Tp, g+f+p 170E/luna
2 sdec M 19, nemobilat, et. 2, TP, g+f+p 130E/luna
2 dec Centru, nemob, parter, TP, g+f 250E/luna neg
2 dec M 18, mob si utilat lux, et. 4/10, CT, TP 250E/luna
2 dec MAZ 2, mob si utilat lux et. 7 400E/luna

Vânzãri
Case

Vânzãri
2 camere

Vânzãri
3 camere

Vânzãri
4 ‑ 5 camere

Cumpărări
Garsoniere

Cumpărări
1 cameră

Cumpărări
2 camere

Cumpărări
3 camere

• Vând ap. 2 camere, Micro 17, preţ 
neg. 0745904435. (006315/NC-299961)
• 2 dec. ICFrimu, 56 mp, et. 3, curat, 
135.000 lei. 0747700547. (2/11/bc/3/
NC-299991)
• 2 dec. Micro 19, ultralux, 54 mp, 
149.000 lei. 0747999950. (2/11/bc/3/
NC-299992)
• 2 CAMERE MICRO 19, ET. 1, TEL.: 
0748647760. (02/11/cs/08/NC-300002)
• 2 cam. M19, 2/4, simplu, 105.000 
lei neg. 0749383399. (2/11/bc/1/NC-
300008)
• 2 cam. M39, p/4, 110.000 lei neg. 
0753805054. (2/11/bc/1/NC-300009)
• Apartament 62 mp, N. Leonard, liber, 
pe 2 părţi, parter, stradal. 0744125265. 
(006338/NC-300030)

• MERITĂ!!! 2 camere, decomanda-
te, la cheie, etaj 2/4, liber, 135.000 
lei 0728-928192 (1210gc13/NC-
291268)
• SC vinde apartamente 2 camere, 
posibilitate rate. Tel. 0733449104. 
(0110275/NC-295137)
• Ap. 2 camere Centru, etaj 3/4, 
poziţie est, vizavi Dakota (fosta 
Zahana), multiple îmbunătăţiri, ac-
cept variante auto. Tel. 0766530305. 
(007503/NC-299544)
• P.f. vând 2 dec., et. 1, zona Billa2. 
0752538168. (006141/NC-299789)

• INCREDIBIL!!! 4 decomandate, BR-
uri, 90mp, convenabil, 0745361207 
(1210gc11/NC-298058)

• SUPER OFERTĂ! 3 decomandate 
SID-Vest, parter, termopan, 145.000 
ron. 0754/267318. (02/11/cs/06/NC-
294009)

• Italian Residence vinde apartamen-
te în rate 20 ani, direct proprietar, 
0722245260. (02/11/cs/13/NC-294450)
• Vând ap. 3 camere în vilă nouă. Tel. 
0721119192. (006542/NC-296035)
• Societate comercială vinde aparta-
mente cu trei camere situate în bloc 
cu 4 etaje, în zona Gării CFR (str. Al. 
Davilla). Relaţii la tel. 0745345290 sau 
0236460519. (01/11/ext/113m/NC-
297826)
• Vând apartament 3 cam. Ţiglina II, su-
perdotări, semimobilat. 0741788686. 
(005961/NC-298873)
• 3 decomandate Nae Leonard, 80 mp. 
0754209310. (0111682/NC-299071)
• 3 decomandate, etaj 3, cartier 
Dunărea, 160000 lei. 0742846233. 
(0111682/NC-299072)
• 3 decomandate Centru, etaj I, cen-
trală termică, 45000 euro. 0753315168. 
(006032/NC-299095)

• 3 camere Vega, lux, 95000 euro. 
0753315168. (006032/NC-299096)
• Vând 3 camere modern utilat, et. 
4/4, Micro 21, preţ 33000 E neg. 
0742510472. (006120/NC-299321)
• Vând 3 dec., 95 mp, N.L., CT, îmbu-
nătăţit. 0724169060. (0110274/NC-
299759)
• 3 dec., M17, et. 3, curat, 140.000 lei. 
0749083939. (2/11/pc/7/NC-299764)
• 3 dec. Ţiglina 2, tmp., 150.000 lei. 
0749083939. (2/11/pc/7/NC-299765)
• 94.800 lei 3 sdec., et. 1. 0722220031. 
(006282/NC-299849)
• Vând ap. 3 camere dec., et. 1, 67.000 
E, Piaţa Centrală. 0742336672. (006311/
NC-299965)
• Vând 3 camere Piaţa Centrală, et 3, 
bloc 1997, S=100 mp, toate îmbună-
tăţirile. Tel. 0762293243. (0110gc12/
NC-299968)

• 3 dec. Micro 17, et. 3, curat, 140.000 lei. 
0724080279. (2/11/bc/3/NC-299989)
• 3 cam. ICF, 3/4, 2 WC, 2 balc., 41.000 
E neg. 0749383399. (2/11/bc/1/NC-
300007)
• 3 dec. Piaţa Centrală, etaj intermediar, 
centrală termică, 58500 E. 0769258513. 
(2/11/bc/9/NC-300012)

• Vând apartament 3 camere, de-
comandat, et. 1, 65 mp, Spicu. 
0742030440. (007596/NC-299895)

• 4 dec. Piaţa Centrală, et. 1, 100 
mp, amenajat la cheie, 65.000 E. 
0749083939. (2/11/pc/7/NC-299766)
• 5 camere duplex str. Domnească, 
Master, liber, ultraîmb. 0743146523. 
(006338/NC-300029)

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

• Urgent!!! Cash, indiferent zonă, etaj. 
0236436101, 0724080416. (07/10/
bc/30/NC-174945)
• 1 cameră indiferent de zonă, etaj, 
probleme juridice sau financiare. 
0749565023. (007489/NC-299430)

• Persoană serioasă cumpăr aparta-
ment orice zonă. 0724055420. (01/10/
bc/25/NC-737)
• Urgent, 2 camere, orice etaj, banii 
cash. 0747708566. (01/10/bc/28/NC-
161029)
• Urgent!!! Orice zonă, 2-3 camere. 
0747999950, 0236436101. (03/10/
bc/45/NC-174941)
• Urgent! Cumpăr 2,3 camere, cash. 
0753805054. (01/11/bc/26/NC-250367)
• Cumpăr urgent 2-3 camere. Tel. 
0748647760. (02/11/cs/08/NC-293395)
• Urgent, persoană fizică cumpăr apar-
tament 1-2 camere, cash. 0745361207. 
(01/11/gc/17/NC-297635)
• P.f. cumpăr ap. două camere, exclus 
agenţii. 0743426549. (005739/NC-
298198)
• Cumpar 2-3 camere Preiau datorii 
0754521983. (0211gc08/NC-298222)
• Cumpăr orice zonă, 2-3 camere. 
0726787528, 0336432648. (02/11/
bc/8/NC-298901)
• 2 camere indiferent de zonă, etaj, 
probleme juridice sau financiare. 
0749565023. (007489/NC-299429)
• Urgent doresc să cumpăr ap. 2 ca-
mere. 0724798995. (2/11/pc/7/NC-
299767)

• Apartament 3-4 camere, banii cash. 
0742686917. (01/10/bc/28/NC-163347)
• Cumpăr 3 camere, orice zonă şi etaj. 
0754209310. (0111682/NC-299070)
• 3 camere indiferent de zonă, etaj, 
probleme juridice sau financiare. 
0749565023. (007489/NC-299432)
• Urgent doresc să cumpăr ap. 3 ca-
mere. 0724798995. (2/11/pc/7/NC-
299768)

• Vând casă nouă la Tătarca, p+m, util., 
apă, gaze, iluminat, interior var, exte-
rior polistiren. 0749694555. (005619/
NC-295377)
• Vând casă com. Independenţa, 800 
mp, la şosea. 0742049192. (005724/
NC-298169)
• Imobil 46 mp, construcţie cărămidă, 
27000 E sau schimb cu teren agricol. 
0720962101. (007156/NC-298333)
• Vând casă com. Frumuşiţa, preţ ne-
gociabil. 0732682293. (005941/NC-
298822)
• Vând casă bătrânească str. M. 
Eminescu, ST=430 mp, SC= 90 mp, 
D=12 m. Tel. 0751047504, 0771779251. 
(006080/NC-299202)
• Vând casă str. Mihai Eminescu nr. 
98, 600 mp, toate utilităţile, centrală. 
0722778352. (006077/NC-299256)
• Vând casă oraş Bereşti, cu 5 camere, 
baie, bucătărie, garaj, toate renovate, 
apă curentă (fântână) şi alte anexe, 
zonă foarte bună. Tel. 0748382824. 
(007422/NC-299272)AR
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Cartela Vodafone    4 euro  22 RON

Cartela Vodafone    6 euro  34 RON

Cartela Vodafone  10 euro  53 RON

EXCLUSIV : 2 DEC M 17,P/4,52MP  124.000 LEIEXCLUSIV : 2 DEC., M. 17, P/4, 52 MP 120.000 LEI 

Gars Viaduct, 3/4, curata, 22 mp  36.000 Lei
Gars Aviatiei, p/4, 22 mp, gs  40.000 Lei
Gars Port, et. 1, la cheie, 25 mp  40.000 Lei
Gars Tig. 2, p/7, g, f, p,mobilata  75.000 Lei
Gars M 19, bl. mixt, 3/4, g, f, p, tm  57.000 Lei
 Gars M 40, et. 1, balcon, gs  53.000 Lei 
1 cam Maz 1, et. 3, tm, g, f, p  105.000 Lei
1 cam M 13,et.2 , tm, g , f, 35mp   77.000 Lei
1 cam Sid, p/4, simplu, 35 mp  21.000 Euro
2S M 40, p/4, stradal  80.000 Lei
2S M 19, et. 1, g, f, p, um  90.000 Lei
2D Maz 2, p/4, 56 mp, imb.  41.000 Euro
2D M 21, 60mp, 2balc,tm,g,f,p,  135.000 Lei
2D Ireg ,et.2,curat , simplu  140.000 Lei neg
2D M 13, p/4, tm , um , p  30.000 Euro
2D M 17, p/4, g, f, p  120.000 Lei 
2S Tig. 2, p/4, 1 balc., imb.  120.000 Lei
2D Sid. Est, et. 3, 54 mp  125.000 Lei neg
2D Sid.V 2/4, 2 balc.,p,g,f, 58 mp  138.000 Lei
2D NL, 2/4, ct, tm, g, f, 2 balc.  34.000 Euro
2D M 17, et.4, confort 1  100.000 Lei
2D ICF, et. 2, tm, g, f, p, 1 balc.  160.000 Lei

3SD M 16, et. 2,TM,G,F,P,  155.000 Lei
3D M 39C, p/4, imb, 75 mp  160.000 Lei neg
3SD M 16, 2/4, tm, p, g, f,  155.000 Lei
3D ICF, et. 3, 2 balc, 2 gs  165.000 Lei neg
3D M 18, p/10, tm, 75 mp  160.000 Lei neg
4D NL, 110 mp, et. 2, 2 balc.  52.000 Euro
VANZARI CASE SI TERENURI
-CASA M 17, st=250 mp, sc=160 mp  105.000 Euro
-CASA + TEREN 1200mp VANATORI  30.000 Euro
INCHIRIERI  OFERTE
Gars Tig. 1, mobilata-utilata  450 Lei
Gars Tig.1, nemobilat   400 Lei
1 cam Ireg, mobilat-utilat lux  150 Euro
1 cam Mazepa, mobilat-utilat  120 Euro
2 sdec TIG 2, mobilat-utilat  500 Lei
2 sdec MAZ 1,nemob-renovat  150 Euro
2 Sdec Centru, mobilat-utilat  600 Lei
2 dec M 18, mobilat-utilat lux  250 Euro
3 dec M 17, mobilat-utilat  700 Lei
VILA M 17,mobilata-utilata  550 Euro

InChIrIEM aPart. MobILatE / 
nEMobILatE In orICE zona

Cam.Mz-2 3/10 AC,UM,t,p,g,f  105.000 neg
Gars. Tg-1 1/4 Simpla  70.000 ron neg
Gars. Tg-1 p/4 Super Lux  90.000 ron
2 dec Mz-1 Pin 4/4 Simplu  35.000 E neg
2 dec Mz-2 2/4 AC,f,g,t,int. stejar 42.500 E neg
2 sdc Mz-1 4/4 gaze sep. 125.000 ron neg
2 dec Tg-1 3/4 Liber, t,p  33.000 E
2 sdc Tg-1 p/4 UM,g,f,p,t  115.000 ron
2 sdc Tg-2 p/4 Liber, 2 balcane 115.000 neg
2 sdc M-17 1/4  Simplu  120.000 ron neg
2 dec M-17 4/4  Simplu curat  100.000 ron 
2 dec M19 1/4 UM,t,g,f,p  85.000 ron neg
2 sdc M-19 p/4 Simplu Curat  90.000 ron
2 dec M-20 9/10 Simplu  125.000 ron
2 dec M-20 3/8 Simplu 64 mp  36.000 E neg
2 dec M-21 1/4 UM,izol.ext,t,g,f 34.000 E neg
2 dec Sid.V 2/4 3 balc.  150.000 ron
2 dec Sid.V 1/4 iz.ext.t  155.000 ron neg
2 dec Sid.V 4/4 var.mare AC,g,f,t 32.000 E neg
2 dec Ganeral 1/4 CT,UM,g,f,t Liber 41.000 E

2 dec M-38 2/4 2 balc.mob. Liber  160.000 neg
2 dec M-39 p/4 balc t,p,g,f  130.000 ron neg
2 sdc M-40 3/4 A.C,UM,g,f,t  85.000 ron neg
3 dec Centru 2/4 Simplu  50.000E
3 dec Tg-1 4/4 int.lemn,t,p,2 wc  29.000 E 
3 sdc Tg-2 1/4 2 balc. 2xAC,t  48.000 E neg
3 dec I.C,Fr 4/4 CT,UM,2 gr.sanit. 36.500 E neg
3 dec M-38 1/4 UM,g,f,t  145.000 ron
3 dec M-38 2/4 3 balc.UM,g,f,t  38.000 E neg
3 sdc M-38 1/4 UM,t,p  140.000 ron neg
3 sdc M-40 1/4 Simplu  100.000 ron neg
3 sdc M-40 3/4 UM,t  125.000 ron neg
3 dec N.L 3/4 U-uri UM, t,g,f  41.000 E
4 dec M-18 1/10 Simplu 3 balc.  60.000 E neg
Inchirieri
2 sdc Mz-1 etaj 1, nemob. 2 balc. g,f,t, 150 E
Teren
M-17, St-400mp,deschidere 14,5ml  100 E neg/mp

Vânzãri
Case

Schimburi
Imobiliare

Piaţa
Imobiliară

Închirieri ‑ Cereri
Apartamente

Închirieri ‑ Oferte
Apartamente

Închirieri ‑ Oferte
Spaţii comerciale

• Vând casă com. Smârdan, 600 mp, 
100 mp construit, 2 dormitoare, baie, 
bucătărie +living, lindab, termopan, 
sobă teracotă, preţ 35000 euro neg. 
Tel. 0740566173. (007433/NC-299283)
• Vând casă sat Viile. Tel. 0763501426, 
0336435899. (007466/NC-299441)
• Vilă sat Costi la cheie cu beci şi ga-
raj, suprafaţă utilă 186 mp, suprafaţă 
teren 1.100 mp, curte amenajată cu 
toate utilităţile, condiţii de lux, gaze, 
apă curentă, canalizare, încălzire cen-
trală, aer condiţionat. 105.000 euro. 
0740303828. (0111882/NC-299466)
• Vând casă Şendreni, p+m. 
0752341589. (006198/NC-299638)
• Casă demolabilă Lieşti, 35000 lei. 
0743973271. (006207/NC-299644)

• Vând casă în com. Măstăcani sau 
schimb cu garsonieră în Galaţi. Relaţii 
tel. 0733643840. (006246/NC-299713)
• Parc CFR, str. Dobrogei nr. 10, casă lo-
cuibilă, 213 mp. 0744865277. (006253/
NC-299753)
• Vând vilă str. Basarabiei nr. 97, accept 
variante. 0756302740. (006257/NC-
299783)
• Vând vilă Lepşa. Tel. 0786810814. 
(006227/NC-299802)
• Vând casă zona Fileşti sat. Tel. 
0746245207. (006276/NC-299856)
• Vând vilă Lepşa complet utila-
tă, 55.000 E neg. Tel. 0767710976. 
(007577/NC-299872)
• Vând casă în comuna Cuca, locuibilă, 
1300 mp. Tel. 0744690566. (007588/
NC-299883)
• Vând teren 154,23 şi construcţie 
nouă 73,62 mp, preţ 23.000 E neg., 
str. Revoluţiei 23. Tel. 0740839615. 
(007597/NC-299902)

• Vând vilă nouă din cărămidă, la roşu, 
str. Al. Cernat nr. 223, 4 camere, li-
ving, baie, bucătărie, teren 114,20 mp, 
construcţii 52,89, 50.000 E neg. Tel. 
0740839615. (007597/NC-299905)
• Vând casă sat vile 300 mil. neg. 
0743203148. (006300/NC-299910)
• Vilă sat Costi 46.000 E neg. 
0766593830, 0742116514. (006306/NC-
299943)
• Vând grădiniţă particulară P+1+M, 
Brăila, str. Gral Praporgescu nr. 160, 
4 săli clasă, sală polivalentă, buc., 
sală mese, anexe. Construcţie la gri, 
1.000 mp şi teren 840 mp, preţ neg. 
Tel. 0722598740, 0728203903. (2/11/
ext./43m/NC-299948)
• Vând vilă Sat Costi, construcţie 2010, 
toate utilităţile, 400 mp teren. Tel. 
0762293243. (0111gc12/NC-299966)
• Casă 2007, str. 24 Ianuarie. Tel. 
0762688589. (007626/NC-299987)

• Casă renovată complet nou, curte 
amenajată, str. Libertăţii, 3 camere, 
baie, bucătărie, 300 mp, 59.500 E, 
doar cash. 0747999950. (2/11/bc/3/
NC-299990)
• VAND CONVENABIL CASA IN IVESTI, 
JUD GALATI, 4 CAMERE, BUCATARIE, 
VERANDA, PIVNITA, ANEXE, FANTANA 
TEREN 10 ARI. TELEFON 0758564834. 
(SMS/PF/300017)
• Casă zonă centrală, str. Cicero, libe-
ră, urgent. 0766504305. (006338/NC-
300028)
• Casă 500 mp, teren 1235 mp, 
str. Cuza, în spate Prefectură. 
0745594761. (0111364/NC-294741)

• Vând vilă d+p+2e, 330 mp, cu 
toate utilităţile, la cheie, variante, 
145000 E. 0749056627. (006577/
NC-296182)

• Schimb 2 cu 3, ofer diferenţă. 
0751865070. (005576/NC-298125)
• Schimb ap. 3 cam. dec., etaj 4/4, 
Mazepa, zona bănci, pentru 2 cam. 
şi diferenţă, neg. Mazepa, Centru. 
0727656936. (vl/NC-298636)
• Schimb /vând casă bătrânească +te-
ren 600 mp cu ap. 3 camere, deschide-
re 12 m, accept datorii până în 100 mil. 
0746375082. (007302/NC-298851)
• Schimb /vând apartament 2 came-
re situat în Tecuci cu locuinţă Galaţi 
(variante). 0724339902. (006053/NC-
299182)

• Persoană serioasă închiriez apar-
tament, termen lung. 0740123014. 
(01/10/bc/25/NC-693)

• ÎNCHIRIEZ SPAŢII PENTRU PRODUCŢIE 
SAU DEPOZIT. UTILITĂŢI COMPLETE. 
PREŢURI ATRACTIVE. TELEFON 
0756334923; 0236334138. (01/11/
cs/50/NC-294916)
• Domnească, imobil birouri parter, 5 
euro /mp etaj, 4 euro /mp, toate faci-
lităţile. Tel. 0744516638. (006975/NC-
297728)

• Închiriez /vând spaţiu comercial 
200 mp (fracţionabil 130/70) cu ram-
pă parcare, pretabil birouri, depozit, 
Ionel Fernic 33. 0744517233. (0111637/
NC-298910)
• Spaţiu comercial N. Bălcescu nr. 8, 
toate utilităţile. 0722616552. (005977/
NC-298956)
• Închiriez spaţii depozitare, producţie, 
birouri, parcare auto. Tel. 0749207428. 
(007341/NC-299014)
• Super ofertă! SC Prodvinalco S.A. 
Galaţi, închiriază spaţii cu diverse 
destinaţii: depozitări, producţie etc. la 
sediul din bdul George Coşbuc nr. 257, 
Galaţi. Relaţii la telefon 0741110311 sau 
0236472383. (02/11BC16/NC-299258)
• ÎNCHIRIEZ HALĂ DE PRODUCŢIE SAU 
DEPOZIT 700 MP DIN CARE 100 MP 
BIROURI, VESTIARE, CONSTRUCŢIE 
NOUĂ, TOATE UTILITĂŢILE, LÂNGĂ 
METRO, PREŢ NEGOCIABIL. 
0752982849. (007434/PF/299282)
• Închiriez salon cosmetică, masaj. 
0755741722. (007480/NC-299481)
• Închiriez spaţiu comercial ultracen-
tral, 70 mp, termen lung. 0758080282. 
(006294/NC-299665)
• Închiriez hală 80 mp +teren pe 
Centură. Tel. 0754881425. (007540/
NC-299672)
• Închiriez spaţii depozitare, birouri, 
30-300 mp. 0744545113. (0111823/NC-
299790)
• Închiriez spaţiu la Elice, 85 mp. 
0744545113. (0111823/NC-299792)
• Spaţiu ultracentral, 110 mp, unde a 
funcţionat agenţia turism Stardust. 
0744106690. (0111819/NC-299823)
• Închiriez garaj zona Siretul. 
0740270509. (006273/NC-299860)
• Închiriez spaţiu comercial, parter 
bloc, 27 mp. 0744674428, 0766544786. 
(007582/NC-299869)
• Închiriez clădire P+1+2, clinici, bănci, 
firme, zona Tribunal. Tel. 0749207527. 
(007594/NC-299875)
• Închiriez spaţii birouri zona Tribunal. 
Tel. 0749207527. (07594/NC-299876)
• Închiriez spaţiu comercial Sid. Vest, 
lângă Ţara calculatoarelor, dotat fri-
zerie -coafor, 70 mp. 0743203148. 
(006300/NC-299911)
• Mazepa Paltin 1, parter comercial, 
50 mp. Tel. 0722511145. (007217/
NC-298581)
• Închiriez spaţiu comercial, în 
zona Neacşu (staţie Micro 19) în 
clădire s+p+2 (100 mp /nivel). 
Tel. 0744375988, 0744637289. 
(0110267/NC-299634)

• Închiriez apartament, 100 euro, plata 
lunar. 0752556879. (01/10/bc/25/NC-
151257)
• Apartamente 1 cameră lux, Faleză, 
regim hotelier. 0744793223. (007622/
NC-154734)
• Închiriez apartament. 0236471202, 
0745.602262, 0722.317309. (02/11/
cs/03/NC-227421)
• Apartamente mobilate/nemobi-
late, toate zonele şi regim hotelier. 
0758794827, 0746549162. (01/11/
bc/29/NC-227918)
• Închiriez apartamente mobilate şi 
nemobilate. 0727897437. (02/11/cs/08/
NC-293394)
• Închiriez apartament avantajos, 
mobilat/nemobilat şi regim hoteli-
er. 0742634633, 0757082323. (02/11/
cs/46/NC-294645)
• Apartament condiţii bune, preţ nego-
ciabil. Telefon 0744611406 (0111gc24/
NC-296132)
• Închiriez ap. o cameră, lux, regim 
hotelier. 0746753713. (007034/NC-
297808)
• Apartament o cameră mobilată, Doja. 
Tel. 0747665553. (007145/NC-298332)
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Vânzãri
Terenuri

Închirieri ‑ Oferte
Apartamente

• Închiriez apartament condiţii bune, 
plata lunar 0740-322991 (0111gc24/
NC-298383)
• O cameră Centru, regim hotelier. 
0732281821. (007019/NC-298724)
• Ap. 2 camere Micro 40, mobilat, 550 
lei. 0726589307. (005899/NC-298734)
• 3 decomandate Micro 21, Billa, mo-
bilat, utilat, termen nedeterminat. 
0751673890. (005969/NC-298974)
• Închiriez apartament trei camere, 
complet utilat şi mobilat de lux. Tel. 
0723034122. (007353/NC-299020)
• Închiriez garsonieră mobilată, utilată, 
lângă Tribunal. 0723315933. (006012/
NC-299047)
• Închiriez ap. două camere, str. 
Portului, mobilat, utilat, AC, CT, preţ 
850 lei neg. Tel. 0754984299. (007371/
NC-299085)
• Închiriez apartament mobilat 
Siderurgiştilor Vest. Tel. 0746999451. 
(006054/NC-299181)
• Închiriez apartament la zi, în regim 
hotelier. Condiţii: TV, pat matrimonial, 
internet. Tel. 0755891446. (007458/NC-
299362)
• Închiriez apartament două came-
re, Micro 21. Informaţii 0745627946. 
(006171/NC-299502)
• Închiriez 2 camere la casă, birouri, 
depozit. Tel. 0743182368. (0110263/
NC-299579)
• Închiriez garsonieră la familie. Tel. 
0741399430. (006187/NC-299596)
• Închiriez urgent casă, ultramobilată, 
zona Coşbuc. 0743697703. (006195/
NC-299602)
• Închiriez apartament cu 3 camere 
Mazepa, parter, curat (pentru cabinet, 
birouri etc). Tel. 0744785180. (0110266/
NC-299631)
• Închiriez garsonieră nemobilată. Tel. 
0744636105. (007541/NC-299671)
• Garsonieră regim hotelier, 60 lei /zi. 
0757537109. (006241/NC-299679)
• Ţiglina gars. mobilată, utilată, 600 lei. 
0747151858. (006244/NC-299754)
• Doja 2 decomandate, mobilate com-
plet, utilate. 0747151858. (006244/NC-
299755)
• Închiriez 2 camere mobilate nou, 150 
E. 0724169060. (0110274/NC-299757)
• Închiriez o cameră Vega, nemobilată, 
lux. 0724169060. (0110274/NC-299758)
• Închiriez 1 cam., Vega, mobilat lux. 
0724596071. (0110274/NC-299763)
• Primesc în gazdă 2 băieţi. 0740996802. 
(006269/NC-299830)
• Închiriez apartament garsonieră, 
mobilat sau nemobilat. 0722220031. 
(006282/NC-299848)
• Închiriez ap. 3 dec., et. 4/4, mobilat şi 
utilat, CT, AC, zona Sid.Vest, 300 E neg. 
0752675074. (006280/NC-299852)
• Primesc în gazdă 2 fete. 0765167692. 
(0110305/NC-299861)
• Închiriez apartament Centru. 
0745609135, 0747013607. (006272/NC-
299863)
• Închiriez 1, 2 camere, mobilat, utilat. 
0754703746. (007583/NC-299868)
• Închiriez 2 camere, M20; o cameră 
Ţig. 2, mobilate. 0748165698. (006289/
NC-299892)
• 3 cam. decomandat, 2 băi, mobilat, 
utilat, str. Frunzei (zona McDonald´s). 
Tel. 07229503 35 (02/11/mr/06/NC-
299903)
• Închiriez garsonieră Ţiglina, A5, et. 3, 
mobilată, utilată recent. 0748927457. 
(006298/NC-299913)
• Apartament 4 camere, vilă, complet 
utilat. Tel. 0752315953. (007612/NC-
299937)
• Închiriez apartament 2 camere, de-
comandat, nemobilat, Micro 17. Tel. 
0752707291. (007610/NC-299939)
• Închiriez central apartament 2 ca-
mere, mobilat. 0236465361. (006314/
NC-299962)

• Închiriez 3 camere lux la bloc nou. Tel. 
0762293243. (0210gc12/NC-299969)
• Închiriez cameră mobilată la casă. Tel. 
0749516874. (006319/NC-299977)
• Închiriez ap. 2 camere Ţiglina I. Tel. 
0788129049. (007620/NC-299982)
• Apartament o cameră, mobilat, 
Mazepa. Tel. 0758321455. (007629/NC-
299984)
• Închiriez apartament 2 camere (com-
plet mobilat şi utilat), în Centru, la 
„Nespălata”, (270 E negociabil). Solicit 
garanţie două luni în avans. Relaţii la 
0742416712, între orele 10,00-17,00. 
(006323/NC-299994)
• 3 DECOMANDATE DOJA, ET. 1, TEL.: 
0748647760. (02/11/cs/08/NC-300004)
• Închiriez garsonieră nemobilată. Tel. 
0744363105. (006329/NC-300020)
• Închiriez vilă, zonă centrală, 
D+P+E, pretabil clinică, labora-
toare, grădiniţe, birouri video-
chat, cazare echipe muncitori,etc, 
totală sau parţială 0728-928192 
(0110gc22/NC-266238)

• P.f. închiriez ap. o cameră, curat, 
nemobilat, ICFrimu. 0741025868. 
(006267/NC-299831)

• Proprietar vând 5,5 ha în interiorul 
Combinatului, 2 E/ mp. 0756203010. 
(0111563/NC-286537)
• Proprietar vând loturi case sat Costi, 
aproape DN26, cu utilităţi. 0756203010. 
(0111563/NC-286653)
• Vând 10 ha teren arabil, în zona 
Bădălan, aproape de ferma piscico-
lă, preţ 9.000 E/ ha neg. 0745306717. 
(004543/NC-294399)
• Strada Ştiinţei, 350 mp, d =14, utili-
tăţi, dreptunghi, viran. 0744527191. 
(007339/NC-295577)
• Vând teren 7.000 mp, Vânători. 
Telefon: 0767870865. (01/11/cs/49/NC-
296457)
• VÂND SAU ÎNCHIRIEZ SPAŢIU 
COMERCIAL (170 MP) PRETABIL 
PENTRU BĂNCI, ASIGURĂRI, BIROURI 
- BLOCURI NOI FALEZĂ (LÂNGĂ BCR). 
Telefon: 0767870865. (01/11/cs/49/NC-
296462)
• Vând sat Costi, str. Arcaşului, 1100 
mp, deschidere 20 m, preţ 30 E, utili-
tăţi. 0752425460. (007079/NC-297969)
• Teren Metro 1300, teren Slănic, 
toate utilităţile, variante schimb. 
0730610910. (007115/NC-298088)
• Lot casă intravilan Vânători, utilităţi, 
15 E. 0743962282. (007117/NC-298099)
• TEREN VĂDENI - BRĂILA, 17.000 MP 
CU DESCHIDERE 28 METRI LA DN 
25(GALAŢI - BRĂILA), T.71, P.30. IDEAL 
PENTRU HALE. PREŢ 6 EURO/MP. 
TEL. 0766.739.753. (02/11/cs/34/NC-
298487)
• Vând teren 1400 mp, Micro 13B. Tel. 
0758067445. (007301/NC-298852)
• Vând loturi teren 500 mp, intravilan, 
sat Costi. 0741788686. (005961/NC-
298875)
• 1000 mp Centură, Galaţi, 17000 euro. 
0751314709. (007323/NC-298977)
• Vând loc casă, com. Schela. 
0728821430. (006009/NC-299034)
• Vând teren 12300 mp între Vânători 
-Odaia Manolache, 6 E /mp neg. 
0747080130, 0743822910. (006092/
NC-299271)
• P.F. vând teren 209 mp, Micro 17, 200 
euro/mp. Tel. 0741338319. (007471/NC-
299448)
• Vând teren intravilan, 2000 mp, Şiviţa, 
la DN26, utilităţi, preţ negociabil. Tel. 
0752169665, 0742370932. (007478/NC-
299480)
• Vând teren Lepşa, 250 mp, 8000 euro. 
0746160333. (006170/NC-299503)
• Vând 1000 mp sat Costi, deschide-
re 16 m. 0758080282. (006294/NC-
299667)

• Teren intravilan Barboşi, intabulat, cu 
construcţii. 0764340144, 0733373202. 
(006254/NC-299752)
• Teren Micro 17, 200 mp, deschide-
re 12 m, 130 E/ mp neg. 0723136361. 
(2/11/bc/9/NC-299785)
• Teren Carnabel, zonă foarte bună, 
650 mp, 170 E/ mp neg. 0723136361. 
(2/11/bc/9/NC-299786)
• 540 mp, deschidere 20 m, Costi. 
0722220031. (006282/NC-299850)
• Vând teren cu casă 600 mp, zona 
Spitalul Militar. 0742408820. (006274/
NC-299859)
• Proprietar vând 1.000 mp M. 
Kogălniceanu, Smârdan. 0740300515. 
(007584/NC-299867)
• Vând 2,5 ha Galaţi, 1E/ mp. 
0743513793. (007576/NC-299873)
• Vând teren st= 7636 mp, d= 36,16 
m, drum Centură, terasat şi amenajat 
pentru amplasare hale. Mai dispune 
de casă nouă la roşu, toate utilităţile, 
sc= 120 mp. Relaţii la tel. 0752201851. 
(006286/NC-299887)
• Vând vatră casă 720 mp în com. 
Tuluceşti. Tel. 0720545027. (007598/
NC-299893)
• Vând teren Mazepa, 250 mp şi Micro 
17, 500 mp. 0740643854. (006299/NC-
299912)
• Vând 2 ha vie nobilă zona Iveşti, 2000 
E neg./ ha. 0754542949. (006312/NC-
299964)
• Teren Hanu Conachi, 1.000 mp, aproa-
pe de popas, 50.000 lei. 0723136361. 
(2/11/bc/9/NC-300010)
• Vând teren cu casă demolabilă, su-
prafaţa 342 mp, strada Revoluţiei 
nr. 30. Deschidere la stradă şi spate 
11,85 m.l. Toate utilităţile în cur-
te, preţ 240 euro/m.p. negociabil. 
Telefon: 0745501782. (02/11/cs/43/
NC-300018)

• Teren intrare Vânători. 
0755798777. (006025/NC-299064)

• Parcele 500 mp Tuluceşti, 3500 E, 
cu utilităţi. 0742030440. (007596/
NC-299894)

• 5 ha teren arabil zona liberă 
Saltempo. 0742030440. (007596/
NC-299896)

• Teren sat Costi, zona vile, 10 E. 
0744207247. (007600/NC-299923)

• Cumpăr teren arabil în localităţi-
le Cudalbi, Băleni, Barcea, Griviţa, 
Pechea, C.Negri, Munteni, Corod. 
0752160710. (007188/NC-195023)
• Cumpăr teren arabil în Vaslui, Iaşi, 
Tulcea, Galaţi-Fârţăneşti, V.Mărului, 
Jorăşti, Cavadineşti, Tg.Bujor, Oancea, 
Băneasa, Smulţi, Vîrlezi, Corni, Lieşti, 
Iveşti, Drăguşeni. 0722384539. 
(007188/NC-213906)
• Cumpăr/arendez teren agricol 
Bădălan. Tel. 0749546670. (004326/
NC-293742)
• Cumpăr loc de casă sau casă veche. 
0755962551. (005643/NC-297958)
• Cumpăr teren agricol în localităţile: 
Tg. Bujor, Fârţăneşti, Băneasa, Jorăşti, 
Vârlezi, Drăguşeni, Smulţi, Valea 
Mărului, Corod, Corni, Cavadineşti, 
Lieşti, Iveşti, Braniştea, Independenţa. 
0762989418, 0751828912. (007133/
NC-298163)
• Cumpăr teren agricol, zona Bădălan. 
0744764095. (0111668/NC-298641)
• CUMPĂR TEREN AGRICOL, ŞOSEAUA 
BRĂILA-BUZĂU, BRĂILA-SLOBOZIA, 
CÂT MAI APROAPE DE BRĂILA, SAU 
ŞOSEAUA DE CENTURĂ BRĂILA-
GALAŢI NUMAR DE TELEFON: 0722/33 
80 56. (02/11/cs/42/NC-299733)
• Cumpăr teren 400 mp pt. casă în ora-
şul Galaţi, 50 E/ mp. Tel. 0749020595. 
(007627/NC-299986)

• Ocazie!!! Spaţiu comericial 150mp, 
Micro 17, convenabil 0745361207 (1/11/
gc/12/NC-294904)
• Vând spaţiu comercial 55 mp, Micro 
20, lângă Şcoala 43 pentru farmacie, 
cabinet medical, birouri. 0754814589. 
(006911/NC-297349)
• Vând urgent spaţiu comercial, 
preţ neg. 0740651264. (005601/NC-
297804)
• Societate comercială vinde spaţiu 
pentru birouri, situat la parter de bloc, 
în zona Gării CFR (str. Al. Davilla). Relaţii 
la tel. 0745345290 sau 0236460519. 
(01/11/ext/113m/NC-297827)
• Vând cafe -bar în funcţiune, vad foar-
te bun. Tel. 0756032998. (0111660/NC-
298481)
• Vând spaţiu comercial, zona Port, 
toate utilităţile, 2 intrări. 0741788686. 
(005961/NC-298874)
• Vând spaţiu comercial, ST=138 mp, 
vad deosebit, stradal, vizavi Prinţ şi 
Cerşetor. 0752201851. (007411/NC-
299215)
• Vând spaţiu comercial + vilă de locuit 
zona bănci, SC=550 mp, teren proprie-
tate 400 mp, dotări lux (se poate vin-
de şi separat). 0745952412. (0111808/
NC-299217)
• Vând spaţiu comercial, ST=79 mp, 
utilizări multiple: cabinet medical, 
birouri, amenajat modern, zona 
Siderurgiştilor. Preţ 45.000 E negocia-
bil. 0752201851. (007411/NC-299219)
• Vând spaţiu comercial Micro 17, 45 
mp. Tel. 0741350008, 0236473053. 
(0111699/NC-299358)
• Vând sau închiriez spaţiu Micro 19. 
Tel. 0748922539. (007484/NC-299484)
• Vând spaţiu comercial st= 138 mp, 
vad deosebit, stradal, vizavi Prinţ şi 
Cerşetor. Relaţii la tel. 0752201851. 
(006285/NC-299886)
• Vând spaţiu comercial cu suprafa-
ţa de 74 m.p., pretabil birouri, nota-
riat, magazine, etc., str. Domnească 
– faleză, telefon: 0740214089. 
(02/11/cs/17/NC-298654)
• Vând/închiriez în Complex Capitol, 
Ţiglina I, la parter, proprietate: - 
250 mp, restaurant modern, recent 
amenajat; - 500 mp spaţiu dat în 
chirie unei societăţi comerciale. 
Preţ 780 euro/mp negociabil, po-
sibil şi rate. Relaţii şi informaţii la 
tel.: 0722.377.122, 0372.790.770, e-
mail: paulpbt@yahoo.com. (01/11/
cs/64/NC-299734)

Prestãri
Servicii

Cumpãrãri
Auto

Vânzãri
Auto

Vând autoutilitară FIAT DOBLO, 
5 locuri, an fabricaţie 2006.
 Telefon:  0724233394.

• Execut  instalaţii  electrice, repa-
raţii electrice şi electrocasnice Tel. 
0236318624, 0745162625.      (004770)

• Execut  instalaţii  încălzire, insta-
laţii sanitare  şi  reparaţii.  Telefon     
0745162625.  (004770)

• Filmări video, DVD, muzică nunţi (DJ), 
fotografii, decoraţiuni evenimente, 
baloane heliu. 0744533119, www.nen-
tory.ro. (006578/NC-437)
• Reparaţii frigidere, maşini spălat 
automate, congelatoare domici-
liul clientului, garanţie. 0236496406, 
0722421075, 0741984870. (007005/
NC-439)
• S.C. CASA TA S.R.L. execută la 
termen lucrări de AMENAJĂRI 
INTERIOARE pentru locuinţe, spa-
ţii comerciale, birouri la PREŢURI 
ATRACTIVE. Asigurăm garanţia lu-
crării. Tel.: 0236434078, 0744705850. 
(02/10/BC/22/NC-1121)
• Amenajări spaţii comerciale, bal-
coane, apartamente, zugrăveli, con-
fecţii metalice, pereţi rigips, gresie. 
0742111307. (0111555/NC-3330)
• ###Decupaje### pereţi +transport, 
confecţii porţi, garduri. 0742111307. 
(0111555/NC-80118)
• Regizor, cameraman cu experi-
enţă, filmez nunţi, DJ, sonorizări. 
0723239187. (007241/NC-85129)

• Electrician autorizat execuţii, repa-
raţii, dosare "Electrica". 0741114619. 
(001948/NC-90050)
• ELECTRICIAN AUTORIZAT - execuţii, 
reparaţii, proiecte "Electrica", automa-
tizări porţi, interfoane. 0726534069. 
(006061/NC-90102)
•  REPARAŢII FRIGIDERE, COMBINE 
FRIGORIFICE, congelatoare, ma-
şini de spălat, lăzi- vitrine frigorifice. 
Domiciliul clientului,  GARANŢIE.  
0740167887, 0720256788, 
0336801774. (0110180/NC-112909)
•  Reparaţii maşini spălat  automate, 
frigidere, congelatoare  domiciliu, 
garanţie. 0763772722, 0770508663, 
0336809021. (007005/NC-161483)
• Jaluzele, rulouri exterioare, consul-
tanţă gratuit, montaj profesional. 
0236436785, 0722248732, 0741793039. 
(0111657/NC-184444)
• ELECTRICIAN AUTORIZAT execut, 
repar, modific instalaţii. 0746045199. 
(001707/NC-199025)
• Particular instalaţii sanitare, centra-
le termice, subsoluri, zugrăveli, faian-
ţă. 0748691969. (006357/NC-199188)
•  Reparaţii frigidere, congelatoare,  
maşini spălat  automate, domiciliu,  
garanţie. 0741523857, 0236334137. 
(006264/NC-209727)
• Decupaje pereţi, spart beton, gă-
uri hote. 0756780318. (007085/NC-
214145)
• Parchetari, montăm, raşchetăm, re-
condiţionăm parchet clasic, maşini 
profesionale aspiraţie. 0744694623. 
(006936/NC-232732)
• Muzică nunţi, formaţie +DJ. 
0746254831. (005915/NC-278529)
• Filmări, fotografii, formaţie, DJ, nunţi. 
botezuri,  profesionişti, avantajos. 
0747127232, 0747526910. (000920/NC-
283772)
•  Reparaţii frigidere, maşini spălat 
automate, congelatoare domici-
liul clientului, garanţie. 0236496406, 
0722421075, 0741984870. (005565/
NC-292778)
• AUTORIZAT execut instalaţii sanitare 
(subsoluri cu sudură autogen+ p.p.r), 
electrice, izolaţii, termoizolaţii, zugră-
veli, faianţă. 0757690948. (007559/
NC-294363)
• Expert contabil ofer servicii conta-
bile eficiente. 0722207522. (006234/
NC-295019)
• Filmări –fotografii nunţi, botezuri. 
Calitate şi experienţă. 0767270961. 
(006345/NC-295422)
• Contabilitate, bilanţ, expertize con-
tabile, lichidări societate. 0762693042. 
(0111408/NC-295503)
• Filmări, fotografii, nunţi, botezuri, 
preţuri avantajoase. 0745646970. 
(006574/NC-296174)
• Filmări, fotografii, muzică DJ. 
0744657441. (006886/NC-297221)
• Executăm zidărie, tencuieli, gresie, 
faianţă, rigips, zugrăveli, demolări, 
parchet. 0726034933. (0111516/NC-
297507)
• Transport marfă, 1 leu /km. 
0764891571, 0753345402. (007175/NC-
298367)
• Termopane aluminiu, PVC (5 camere), 
gratuit plasă insecte, preţuri minime. 
0236417280, 0744421650. (0111610/
NC-298522)
• Executăm instalaţii sanitare, electri-
ce, zugrăveli, faianţă, rigips, izolaţii, 
glafuri, parchetări, termopane, lux. 
0741682817, 0747167721. (007214/NC-
298533)
• Colectez fier vechi de la domiciliu. 
0757081950. (005853/NC-298555)
• Transport marfă, preţ rezonabil. 
0757081950. (005853/NC-298556)
• Echipă serioasă execută zidării, ten-
cuieli, zugrăveli, gleturi, gresie, faian-
ţă, instalaţii electrice, sanitare, rigips, 
parchet laminat, scări de bloc, case 
la cheie. 0747952318. (005906/NC-
298743)
• Executăm placări faianţă, gresie, ri-
gips, decupări pereţi, zidării, tencuieli, 
zugrăveli, instalaţii electrice şi sanita-
re, termoizolaţii. 0743386812. (005929/
NC-298752)
• Instructor auto cat. B, avantajos. Tel. 
0743470106. (007286/NC-298803)
• Construim case structură lemn, man-
sarde, foişoare, garduri. 0744395480. 
(005937/NC-298809)
• Rigips, parchet, lambriuri, gresie, 
faianţă. 0765621078, 0757540508. 
(005944/NC-298819)
• Execut lucrări construcţii. Tel. 
0755201220. (007331/NC-298951)
• Expert contabil. Tel. 0728501350. 
(006001/NC-299018)
• Parchetar raşchetez, montez cu scule 
profesionale. 0745636418. (0111683/
NC-299087)
• Execut amenajări interioare, placări 
exterioare, zidării, tencuieli, case la 
roşu, calitate, la preţuri rezonabi-
le. 0749184102. (02/11/ex728m/NC-
299100)

• Execut puţuri forate, până la 60 m. 
0747553034. (006055/NC-299179)
• Reparaţii maşini de spălat automate, 
la domiciliul clientului. 0755887445. 
(006147/NC-299490)
• Efectuez curse Galaţi -Otopeni 
-Băneasa, avantajos. 0744115373. 
(006127/NC-299530)
• Profesionişti executăm construcţii 
case, vile. 0743909240. (007486/NC-
299563)
•  Filmat +fotografii  pe DVD, la nuntă, 
botez, 1000 lei. 0743042560. (0111841/
NC-299626)
•  ROMTOP INSTAL, instalaţii sanita-
re şi termice, dispecerat şi intervenţii 
non-stop, contracte de întreţinere 
pentru asociaţii. www.galati-instal.ro. 
0743042562. (0111841/NC-299627)
• Garduri forjate, gratii protecţie, con-
fecţii metalice. 0748589542. (006217/
NC-299628)
• ###Filmări### video, foto, muzică DJ. 
Tel. 0762773589. (006210/NC-299633)
• Confecţii metalice inox, copertine, 
firme luminoase. 0740551841. (007531/
NC-299635)
• Curse aeroporturi şi în ţară. 
0747299289. (007550/NC-299692)
• Montez uşi interior, MDF, parchet 
laminat. 0745685825. (006180/NC-
299793)
• Expert contabil -evidenţe contabile, 
declaraţii fiscale, bilanţ, consultanţă. 
0724264199, 0236467499. (006236/
NC-299808)
• La comandă ferestre PVC 530, uşă int. 
450. 0755245172. (006283/NC-299845)
• Executăm, la domiciliu sau societăţi 
comerciale, reparaţii frigidere, conge-
latoare, vitrine frigorifice şi aere con-
diţionate. 0745415140, 0745731285, 
0725881377. (006291/NC-299891)
• Zugrăviţă execut zugrăveli, gresie, 
faianţă, izolaţii. 0754295509. (007605/
NC-299920)
• Tâmplărie PVC -Al, amenajări int. 
-ext. 0755385459. (005875/NC-
294190)

• Cabinet înfiinţări, lichidări so-
cietăţi, ieftin! Tel. 0752904043. 
(004647/NC-294773)

• Evidenţă contabilă completă, 
rapid, avantajos. Tel. 0752560659. 
(007166/NC-298289)

• Înfiinţări -lichidări SRL, PFA, ief-
tin. Tel. 0752904043. (0111805/NC-
299165)

•  Laborator psihologic  tes-
tări şi aviz psihologic pen-
tru fişă angajare, auto, port 
-armă. Relaţii la 0745510592, 
0236411909. (006008/NC-
299036)

• Cumpăr Dacii, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, avariate pentru dez-
membrat. 0744108878. (007011/NC-
61707)
• Cumpăr autoturisme orice tip, ori-
ce stare, după 2003. 0745208845. 
(007061/NC-293284)
• Cumpăr autoturisme orice tip, stare, 
2002-2011. 0749056627. (006735/NC-
296734)
• Cumpăr tichet /bon Rabla 2011. 
0757702491. (006792/NC-298118)
• Cumpăr Dacia 1995-2004, rog se-
riozitate. 0746290871. (007263/NC-
298722)
• Dacia 1995-2004, plata pe loc. 
0745955433. (006027/NC-299090)
• Cumpăr voucher Rabla. 0751868679. 
(006792/NC-299822)
• Cumpăr autoturisme funcţionale, 
plata imediat. 0742757503. (007632/
NC-300000)

• Audi A4, 2008, BMW 520, 2008, 
Mercedes C220, 2007, variante, recent 
înmatriculată. 0763692726. (007570/
NC-294258)
• VW Touareg, 2006; Audi A4, 2008, 
model nou, variante, recent înmatricu-
late. 0766538120. (007570/NC-294259)
• Logan, diesel, 2006, AC, full electric, 
3.900 E. 0766518339. (007568/NC-
294308)
• Audi A4 2008, Volkswagen Passat 
2008, variante. 0766518339. (007568/
NC-294309)
• Audi A8 2006, Ford Mondeo 
2000, Honda Civic 1998, variante. 
0730610910. (007115/NC-298087)

• Vând VW Golf E5/94, 1968D, full opti-
on. 0723502190. (005732/NC-298183)
• Vând Opel Vectra din 1997, 2,0 TDI, 
2800 E neg. 0744894778. (005923/NC-
298763)
• Vând Dacia Logan 2005, 3750 E, ne-
gociabil. 0755201220. (007331/NC-
298950)
• Vând Break 1998, 23 mil. neg. 
0753546851. (005994/NC-298991)
• Opel Astra H, 1,7 CDTY, 2005. 
0755164607. (007322/NC-298995)
• Vând Cielo 2004. Tel. 0743031418. 
(007364/NC-299059)
• Vând Logan, 1,6, an 2005, full. 
0741238043. (006118/NC-299323)
• Vând Skoda Octavia 2003, 4x4, benzi-
nă. 0741238043. (006118/NC-299324)
• Vând Clio Symbol 2006, diesel. Tel. 
0747312685. (006118/NC-299325)
• Matiz, complet echipat, doar 9800 
km. 0745629774. (0111824/NC-299383)
• Urgent papamobil autobuz, Opel 
Corsa 2004, Renault Clio 2008, Fiat, 
unic proprietar. 0743697703. (006195/
NC-299603)
• Vând Dacia SuperNova, an fabrica-
ţie 2003, motor Renault 1,4, injecţie, 
alarmă spate, CD-player, verificare 
2012, preţ 6.500 lei neg. 0729075571. 
(006208/NC-299798)
• Vând Ford Mondeo Turnier, an fabr. 
2001, AC, geamuri electrice, trapă 
electrică, radio-cass, 1,8i, 3500 E neg. 
0751165765. (006218/NC-299804)
• Vând Ford Ka, 2002, AC, jante alumi-
niu, servo, radio-cass, unic proprie-
tar, 2850 E neg., urgent. 0751165765. 
(006218/NC-299805)
• Ford Transit Connect, 2008, impe-
cabil. Tel. 0766761481. (007571/NC-
299839)
• Vând Papuc benzină, 2005, obloane, 
115 mil. Tel. 0751432299. (007564/NC-
299843)
• Vând Mercedes Benz CLS 320 CDI, an 
fabr. 2007, full options sau schimb cu 
ap. 2 cam. 0755907709. (006277/NC-
299855)
• Vând Logan Preferance, 2005.07, unic 
proprietar. 0743008280. (007587/NC-
299864)
• Ford Focus 1,6, 2005,VII, diesel, 5700 
E. 0753298158. (007590/NC-299880)
• Opel Astra, 2001, 1,6, benzină, 
toate opţiunile, înmatriculat 2010. 
0757648221. (006284/NC-299888)
• Vând Opel Astra H 1,7 CDTI, 2006; 1,9 
CDTI, 2007. 0749056627. (007595/NC-
299898)
• Peugeot Partner 1,9, diesel, 2005, 
3750 E. 0749526087. (007595/NC-
299899)
• Skoda Fabia 1,2i, 2006, 57.000 km, 
4.450 E. 0722387376. (007595/NC-
299900)
• Ford Focus 1,6 TDCI, 2007; Opel Astra 
1,7, 2003, 4500 E. 0749056627. (007595/
NC-299901)
• Vând VW Passat, 2006, 1,9, diesel, 
unic proprietar. 0747777636. (007605/
NC-299919)
• Logan 1,6i, 2005.XII, full, carte ser-
vice, 158 mil. 0740518438. (007601/
NC-299921)
• SC vinde autoutilitară Iveco Daily 
65C15, din 2004, 187.000 km. Se con-
duce cu categ. C, preţ 5500 E. Tel. 
0744770701. (0110284/NC-299922)
• Renault Megane, 2005, 1,9 DCI, full; 
Citroen C3, 2008, 1,4 TDI, AC, pilot 
automat. 0746105050. (007599/NC-
299925)
• VW Polo, 2001, geamuri electrice, 
ABS, ESP, airbaguri, servo, 1,9 SDI, în-
matriculat. 0745208845. (007599/NC-
299926)
• Vând VW Passat, an 2000, 1,9 TDI, 
116 CP, AC, xenon, full electric, berlină, 
3700 E neg. 0766246294. (006305/NC-
299927)
• Vând Dacia Pick-Up, 4x4, 2006, ire-
proşabilă. Tel. 0722663773. (0110311/
NC-299929)
• Vând Ford Transit, 2001, stare ex-
cepţională. 0749317478. (007611/NC-
299938)
• Opel Tigra, full options, 1996, în-
matriculat, 2350 E neg. 0755303797. 
(006320/NC-299975)
• Opel Astra 1,3, distribuţie lanţ, 6+1 
trepte, 2007, 6950 E neg., înmatriculat. 
0755303797. (006320/NC-299976)
• Opel Astra, 3 uşi, 1,7 DTI, 2001, full, 
3500 E neg., variante auto. 0742977179. 
(007623/NC-299981)
• Vând Papuc, 2003, diesel, carosat, 
izoterm. 0753673925. (006325/NC-
299998)
• Vând Dacia Papuc 1,9, diesel, an 2003. 
Tel. 0745670051, 0729241297. (007631/
NC-299999)
• Vând Mercedes ML 270, impe-
cabil, full, 12.300 E discutabil. 
0744180890. (006275/NC-299857)

• Vând FIAT ALBEA, 2005, preţ neg. 
Tel. 0722390992, 0721320875. (vl/
NC-286416)

• Skoda Octavia 1,9 TDI, 2009 mai, 
30.000 km, garanţie, variante. 
0722387376. (007595/NC-299897)

• VW Tiguan, 2009, 1,4 TSI, 150 CP, 
full 4x4, 18.500 E, înmatriculat. 
0745208845. (007599/NC-299924)

• Fiat Marea Break, 2001, diesel, 
2600 E. 0769691354. (007293/
NC-298826)AR
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• Asistentul principal Tofan 
Tănase, autorizat pentru 

ÎMBĂLSĂMĂRI, 

răspunde solicitărilor prin 
0236418264, 0744477943. 
(005666)

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

Au încetat din viaţă 
pe 11.02. 2011

1. Stânga Ionel 
2. Palea Ioana 
3. Stânga Ileana
4. Ciocârlan Georgel
5. Şerbu Ioana
6. Labuş Ghinea Costel 
7. Mihui Ioana
8. Jugaru Maria
9.Codiţă Aurel
10. Adam Jănică
11. Sîrbu Neculai
12. Dalaban Neculina
13. Lehnic Neculai

pe 12.02. 2011
1. Paraschiv Costică
2. Trică Viorica
3. Toader Aurica
4. Moisei Costică
5. Zamfir Minodora

şi pe 14.02. 2011
1. Ţuţu Petrica
2. Munteanu Tudoriţa
3. Ioan Alexandrina
4. Chirilă Vergil
5. Răstoacă Tinca
6. Munteanu Simion
7. Ilie Virginia

• Vei ramâne mereu în 
inima noastră ca un 
tată şi soţ minunat ‑ 

CIOCÂRLAN 
GEORGEL. 

Dumnezeu să te odih-
nească în pace! 

Soţia şi fiicele! (02/11/cs/42/NC-299730)

Comemorãri

Cumpãrãri
Diverse

Vânzãri
Diverse

Meditaþii

Licitaþii

Vânzãri
Electronice Citaţii

Vânzări
Utilaje agricole

Societate comercială vinde 
echipament serigrafic 

profesional, dimensiuni 
masă 1.000x1.300 mm. 
Telefon 0722286815.

• Am pierdut o colegă şi bună prietenă 
PETRICA ŢUŢU, care nu va mai şti nici-
odată ce mult îmi lipseşte. Dumnezeu 
s‑o odihnească. Ani Furniga. (007573/
NC-299835)
• Asociaţia de Locatari 219 regretă de-
cesul celei care a fost PETRICA ŢUŢU, 
un suflet bun şi cinstit. Familiei îndure-
rate sincere condoleanţe. Dumnezeu 
s‑o odihnească! (007573/NC‑299836)
• Colectivul Staţiei Galaţi Marfă este 
alături de doamna Maria Rogoz la 
durerea pricinuită de decesul tatălui 
VLASIE SANDU. Dumnezeu să‑l odih-
nească! (006307/NC‑299942)
• A plecat într‑o lume mai bună cea 
care a fost mamă şi bunică CHIOSA 
GEORGETA. Dumnezeu s‑o aibă în 
pază. Fam. Constantin Milică. (007619/
NC-299954)
• Regrete eterne la despărţirea de cea 
care a fost mamă şi bunică CHIOSA 
GEORGETA. Dumnezeu să o ierte! Fam. 
Chiosa Lucian. (007619/NC‑299955)

• Cu durere în suflet anunţăm decesul 
GEORGETEI CHIOSA (GICĂ). Dumnezeu 
s‑o odihnească. Este depusă la Biserica 
Întâmpinarea Domnului, din Bariera 
Traian. Înhumarea 16.02.2011, ora 
12,00, Cimitirul Ştefan cel Mare (nou). 
Fiica, fiul, nora, ginerele şi nepoţii. 
(007619/NC-299956)
• Colectivul SC Gospodărie Urbană 
SRL este alături de dna Constantin 
Constanţa la trecerea în nefiinţă a 
mamei. Condoleanţe şi Dumnezeu să 
o odihnească în pace! (006330/NC‑
300025)

• Suntem alături de colega noastră 
Camelia Rusu la durerea pricinuită 
de decesul soacrei. Sincere condo-
leanţe. Direcţia Tehnică C. J. Galaţi. 
(006271/NC-299825)

•  OFERTĂ: maşini de spălat ‑299, fri-
gidere ‑350, vitrine verticale ‑999, ma-
şini cusut ‑299, televizoare ‑299. Tel. 
0745353977 (02/11/mr/01/NC-297232)
• Vând fax nou Canon, model TT250. 
Tel. 0757172613. (007572/NC‑299837)

• Vând lemne foc 150 lei/ tonă. 
0753467280. (0111670/NC-290102)
• Vând pui carne o zi. 0239649074, 
0746953299. (005643/NC-297959)
• Vând mobilă pentru farmacie. 
0754814589. (007139/NC-298337)
• Vând motor barcă, 25 CP. 0747396093. 
(007336/NC-298982)
• Vând scuter Yamaha Magesti, an 
2000, preţ 1000 E neg. Tel. 0744995565, 
0741329060. (007359/NC-299033)
• Vând garaj Ţiglina II, bloc B 3 (Orange), 
accept variante. Tel. 0740106064, 
0747938948. (007459/NC-299434)
• Vând garaj lângă Complex Siret, 
Ţiglina III. Tel. 0724240703. (007487/
NC-299494)
• Foraje puţuri de apă şi denisipări. 
0753046825, 0769901674. (02/11/
ext/39m/NC‑299542)
• Vând 2 locuri veci Cimitir Sf. Lazăr. 
0757028543. (007542/NC-299687)
• Donez câine Metis ‑Bichon, talie 
mijlocie. 0766313342. (006260/NC‑
299780)
• Vând rochie mireasă unicat, preţ neg. 
0745695789. (006222/NC-299803)
• Vând garaj Micro 38, lângă Şcoala 31. 
0765912204, 0236488856. (006269/
NC-299829)
• Vând stivuitor manual, maşină ba-
ghetă PVC, circular de mână, debitor 
Al şi PVC. 0755245172. (006283/NC‑
299846)
• Vând păuni. Tel. 0745597229. (006278/
NC-299854)
• Vând garaj cărămidă, S=40 mp, 
cu beci, Micro 16. Te. 0766231697. 
(007593/NC-299877)
• Vând pui Husky Siberian, femelă, 120 
E neg. Tel. 0753907342. (006301/NC‑
299909)
• Vând radio‑casetofon original pen-
tru Renault Clio, 2004. 0740050231. 
(006297/NC-299914)
• Vând porci de rasă, vii sau carcasă. 
0740363270. (006318/NC-299980)

• ##Lemn foc## stejar, fag, brichete 
rumeguş, cărbune lignit, transport 
gratuit, str. G.Coşbuc 257, fostul 
Vinalcool. 0743367957, 0747085119. 
(005206/NC-281684)

• Consignaţie obiecte artă, Brăilei 142. 
Tel. 0236315033, 0740562770. (01/10/
bc/22/NC-97183)
• Cumpăr vin roşu, foare închis la cu-
loare. Tel. 0730715028. (007273/NC‑
298781)
• Cumpăr fier vechi de la domiciliu. 
0740397381. (0111677/NC-299044)
• Cumpăr aur, 730 mii gramul. 
0722747579. (2/11/ext./44m/NC‑
299947)

• Şcoala 15 scoate spre închiriere lo-
calul din str. Tecuci 116. Licitaţia va 
avea loc joi, 3 martie, ora 11,00 la I.S.J. 
Galaţi. Relaţii la telefon 0236466476, 
între orele 10,00 – 16,00. (0110318/NC‑
300031)

• Se notifică deschiderea procedurii de 
faliment în baza Legii 85/2006 în dosa-
rul nr. 13969/121/2010 debitor S.C. MD 
Constructedil SRL, sediul în jud. Galaţi, 
loc. Galati, str. George Coşbuc nr. 37, 
bl. C20, ap. 43, J17/1030/2007, CUI 
21954161. Înregistrarea cererilor de 
creanţă însoţite de documente justifi-
cative şi taxa de timbru aferentă se va 
face până la data 17.03.2011. Relaţii la 
tel.: 0726135476, tel./fax: 0236475477 
(02/11/cs/41/NC-299618)
• Se notifică deschiderea procedurii de 
faliment în baza Legii 85/2006 dosar 
nr. 45/121/2011 debitor S.C. Taniscom 
SRL cu sediul în Galaţi, str. Oltului nr. 
23, bl. I1C, ap. 31, J17/704/2005, CUI 
17411175; dosar nr. 42/121/2011 debitor 
S.C. Alivirgicom SRL cu sediul în Galati, 
str. Graurului nr. 12, J17/1171/2007, CUI 
22125641. Înregistrarea cererilor de 
creanţă însoţite de documente justifi-
cative şi taxa de timbru aferentă se va 
face până la data 17.03.2011. Relaţii la 
tel.: 0726135476, tel./fax: 0236475477. 
(02/11/cs/41/NC-299621)

• Meditez individual la orgă electroni-
că. 0746254831. (005915/NC‑278528)
• Licenţiat meditez avantajos, la do-
miciliul elevului, engleză sau română, 
I-XII. 0749397116. (006277/NC-295204)
• Română şi franceză, orice nivel. Tel. 
0236469164. (006892/NC-297335)
• Meditez engleză, română, traduceri. 
Tel. 0741084777. (005903/NC‑298731)
• Meditaţii lb. engleză cls. II‑VIII, 
la domiciliul elevului, avantajos. 
0756486190. (006215/NC-299795)

• Vând MET 2500 şi tractor TIH 445, fa-
bricat 1990. Tel. 0751354833. (007532/
NC-299794)
• Tractor, prăşitoare, semănătoa-
re, disc, moară ciocănele, remorcă. 
0747130230. (007576/NC-299874)

Corpul neînsufleţit este de‑
pus la Biserica Cimitirului 
Eternitatea. Slujba de înmor‑
mântare va avea loc miercuri, 
16 februarie 2011, ora 12,30. 
Dumnezeu să‑l odihnească în 
pace. 

Familia. 

(VLG/NC-300034)

 • Cu profund regret anunţăm 
dispariţia iubitului nostru 
tată şi bunic 

dr. BORSCIOV PAVEL, 83 ani. 

• Toată compasiunea 
pentru Adrian şi Grigore 
Borsciov, acum, când se 
despart de tatăl lor 

dr. PAVEL BORSCIOV. 

Dumnezeu sa‑l ierte şi 
să‑l aşeze în rândul celor 
drepţi. 

Sorin Şuşnea 

(vl/NC-300033)

• Colectivul Secţiei Policlinică 
(Ambulatoriu de specialitate) al 
Spitalului de Urgenţă pentru Copii 
este alături de dr. Borsciov Grigore la 
durerea pricinuită de decesul tatălui, 

dr. BORSCIOV PAVEL. 
(006313/NC-299967)
• Suntem alături de dr. Borsciov Grigore 
la greaua încercare pricinuită de dece-
sul tatălui. Dumnezeu să‑l ierte! Fam. 
dr. Baciu Ginel. (006313/NC‑299970)
• Suntem alături de colegul dr. Borsciov 
Grigore la decesul tatălui 

dr. BORSCIOV PAVEL.
 Dumnezeu să‑l ierte! Dr. Iordache 
Florin. (006313/NC-299971)
• Un gând de mângâiere, compasiune 
şi sincere condoleanţe. Suntem alături 
de dr. Borsciov Grigore în aceste clipe 
de grea încercare şi durere la plecarea 
spre cele veşnice a tatălui său 

dr. BOSCIOV PAVEL. 
Dumnezeu să‑i dea odihnă veşnică. 
Fam. Ciortan. (006337/NC-300027)
• Colectivul Secţiei P3 a Spitalului de 
Urgenţă pentru Copii este alături de 
doctorul Borsciov Grigore la greaua 
pierdere pricinuită de decesul tatălui. 
Sincere condoleanţe! (006313/NC‑
299972)
• Cu nemărginită durere şi compasiune 
suntem alături de dr. Borsciov Grigore 
la decesul tatălui 

dr. BORSCIOV PAVEL. 
Fam. dr. Victoria Ştefănescu. (006313/
NC-299973)

• Dumnezeu să‑l odihnească în 
pace pe cel care a fost

dr. PAVEL BORSCIOV,

 medic şi om de o deosebită va-
loare, va rămâne veşnic în inimile 
noastre. Condoleanţe familiei. 
Colectivul Policlinicii Danubius 
Medica. (007616/NC‑299958)

• Cele mai sincere condoleanţe 
familiei Borsciov pentru decesul 
domnului 

dr. BORSCIOV PAVEL. 

Dumnezeu să‑l odihnească. Fam. 
Sanda Georgescu. (0110317/NC‑
300021)

• Sincere condoleanţe familiei 
Borsciov pentru pierderea suferită 
prin dispariţia domnului 

dr.  BORSCIOV PAVEL. 

Dumnezeu să‑l ierte pentru su-
fletul lui deosebit. Fam. Elena 
Tănăsescu. (0110317/NC‑300022)

• Cele mai sincere condoleanţe 
familiei Borsciov pentru decesul 
domnului 

dr. BORSCIOV PAVEL. 

A fost un om şi un doctor care a 
lăsat în urmă numai lucruri bune. 
Fam. Daniela, Justin şi Valentin 
Vasiliu. (0110317/NC‑300023)

• Suntem alături de dr. Adrian 
Borsciov şi de dr. Grigore Borsciov 
la pierderea suferită prin decesul 

dr. BORSCIOV PAVEL. 

Sincere condoleanţe. Familia 
Monica, Ina şi Lucian Georgescu. 
(0110317/NC-300024)

• Sincere condoleanţe familiei 
Borsciov pentru decesul domnului 

dr. BORSCIOV PAVEL. 

Dumnezeu să‑l odihnească. Familia 
Antemir. (006332/NC‑300026)

• Triste lacrimi şi amintiri dureroase 
acum la împlinirea unui an de la dispa-
riţia distinsei noastre prietene şi veci-
ne SIMA ECATERINA. Vei rămâne me-
reu în sufletele noastre. Fam. Oprescu, 
Sîrbu, Florea. (006295/NC‑299916)
 • MANTA GICĂ, 

astăzi se împlinesc patru ani de când 
destinul crud s‑a opus să mai fii alături 
de noi. Dumnezeu să te odihnească în 
pace. Soţia şi finii, Vali şi Lili. (006327/
NC-300006)

 • Astăzi se împlinesc 40 de zile de la 
trecerea ta în veşnicie. Plâng pentru 
că ai plecat prea devreme, pentru 
visurile neîmplinite, pentru aminti-
rile de neuitat, pentru că nimic nu 
mai este ca înainte, plâng pentru 
tot, iubitul meu drag şi scump

 IONUŢ. 

Dumnezeu să te odihnească! 
Logodnica Cătălina. (006326/NC‑
299995)

 • Şi clopotele, în limba lor, plân-
gând cu glas tânguitor, vestesc, în 
această zi, urcarea în împărăţia ce-
rului a celui mai bun fecior şi frate 

IONUŢ.

 Dumnezeu să te odihnească în 
pace! (006322/NC‑300003)

• Suntem alături de colega noastră 
Adriana acum când se desparte de 
bunul ei tată 

##BUTE NECULAI##.

 Dumnezeu să‑l ierte! Colegele 
Atelierului Aparataj ‑Bobinaj 
Depoul de Tramvaie. (vl/NC‑
300014)

 • O inimă bună a încetat să mai 
bată, un suflet bun s‑a ridicat la 
cer după o grea suferinţă, cea care 
ne‑a fost soră, mătuşă şi nană 

MATEI ALEXANDRINA. 

Dumnezeu să‑i dea odihnă veşni-
că. Fam. Rusu Haralambie cu copiii. 
(006266/NC-299832)

 • Într‑o zi de iarnă un suflet blând 
s‑a dus în împărăţia Domnului, 
departe de noi, mai aproape de 
El, lăsând în urmă lacrimi şi sufe-
rinţă. Cu adâncă durere în suflete 
ne luăm rămas bun de la cea care 
ne‑a fost cea mai iubită mamă şi 
soţie din lume, 

IOAN ALEXANDRINA.

 Soţul, fiica, ginerele şi nepoţii. 
(007587/NC-299840)

 • Dispariţia ta, 

IOAN ALEXANDRINA, fulgerătoare, 
din această lume a lăsat în inimile 
noastre un gol imens şi o adâncă 
durere. Vei rămâne veşnic nemu-
ritoare în sufletele noastre. Fie ca 
bunul Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Înmormântarea va avea 
loc astăzi, 15 februarie, ora 13,00, 
la Cimitirul Sf. Lazăr. Fiii, nurorile şi 
nepoatele. (007567/NC-299841)

• În aceste clipe de durere şi tris-
teţe cauzate de decesul tatălui 
suntem alături de colegul nostru 
ing. Brezuleanu Gheorghe. Sincere 
condoleanţe din partea colectivu-
lui Inspectoratului în Construcţii 
Galaţi. (007586/NC-299865)

 • Cu regret anunţăm pierderea iu-
bitei noastre soţii şi mame 

VIORICA TRICĂ. 

Soţul Laurenţiu, Mihai şi Raluca 
copii. Nu te vom uita niciodată. 
Înmormântarea astăzi, la Cimitirul 
Sf. Lazăr, ora 12,30. (007589/NC‑
299907)

 • După o grea şi nedreaptă suferin-
ţă naşa noastră 

VIORICA 

ne‑a părăsit la doar 57 ani. Te 
vom iubi mereu. Finii Isidor şi 
Lăcrămioara. (007589/NC‑299908)

• Vecinii de la bl. U11, sc. 1, sunt 
alături de familia Trică la pierderea 
timpurie a soţiei TRICĂ VIORICA. 
Dumnezeu să o odihnească în 
pace. (006304/NC-299928)

 • Cu durere în suflet anunţăm tre-
cerea în nefiinţă a bunului nostru 
tată 

CHIRILĂ VERGIL. Corpul neîn-
sufleţit se află depus la Capela 
Înălţarea Domnului, vizavi de 
UGIRA. Înmormântarea va avea loc 
în data de 16.02.2011, la Cimitirul 
Eternitatea. (007621/NC‑299983)

• Profund îndureraţi, copiii şi nepo-
ţii anunţă trecerea în eternitate a 
scumpului lor tată şi bunic 

BUTE NECULAI. 

Îl vom păstra veşnic în sufletele 
noastre şi nu‑l vom uita niciodată! 
Înmormântarea astăzi, ora 13,00, 
în comuna Scânteieşti. Ne rugăm 
la bunul Dumnezeu să‑i primească 
sufletul în împărăţia sa şi să‑l odih-
nească în pace. (vl/NC‑300013)

• Ne alăturăm familiei îndoliate 
a colegei noastre Bute Adriana 
acum când cu durere de desparte 
de tatăl său 

##BUTE NECULAI##,

 com. Scânteieşti. Dumnezeu să‑l 
aibă în paza sa. Colegii Secţiei 3 
Transurb. (vl/NC‑300015)

• De 15 ani ne întâlnim la 
timpul prezent cu lumina 
tainică a veşniciei celui 
care rămâne pentru eter-
nitate 

ing. NICULEŢ 
DUMITRU. 

Dumnezeu să‑l odihnească 
în pace! Familia. (007518/
NC-299824)
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Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Galaþi 
Str. Domneascã nr. 191, Galaþi;  Tel.: 0236/412262; fax: 0236/415151;  e‑mail: galati@ajofm.anofm.ro.

Bursa
locurilor de muncã

S‑a întâmplat
pe 15 februarie

FilmelaTV
15 februarie

ProgramTV
15 februarie

TVR 1 TVR 2

HBO

PRO TV

Acasã TVAntena 1 Prima TV

Glume Glume

Vasile Ghica

ProCinema TVR Cultural

Cernavodă 262 cm -  10 cm
Hârşova 336 cm -    8 cm
Brăila   360 cm -  10 cm

GALAŢI  350 cm -  10 cm
Isaccea  279 cm -    7 cm
Tulcea  229 cm -    7 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 14 februarie 2011

Viaþa Horoscop

Etv Galaþi ‑ Brăila
canal propriu

LocalTV
15 februarie

ReŢeTA zilei

15 februarie

Virgil Guruianu

Carnet cultural

Scorpion
23 octombrie ‑ 21 noiembrie

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

Vãrsãtor
20 ianuarie ‑ 18 februarie

Fecioarã
23 august ‑ 21 septembrie

Balanþã
22 septembrie ‑ 22 octombrie

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Capricorn
22 decembrie ‑ 19 ianuarie

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Rac
22 iunie ‑ 22 iulie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

Sunt spion 
(acţiune-comedie, SUA, 

2002)
Pro TV, ora 20,30

Cu: Owen Wilson, Eddie 
Murphy, Famke Janssen

Titlu original: I Spy

Totul începe cu furtul 
prototipului armei perfec-
te. Alex Scott, spion renu-
mit, e chemat să pornească 
pe urmele făptaşului. Lui i 
se alătură campionul mon-
dial de box Kelly Robinson. 
Această insolită echipă va 
trebui să funcţioneze per-
fect, la timp şi să facă faţă 
celor mai neobişnuiţi rivali, 
inclusiv traficantului de 
arme Gundars.

Praf şi pulbere: Răzbunarea 
(acţiune, SUA, 2007)
Antena 1, ora 20,20

Cu: Kevin Sorbo 
Titlu original: Walking 

Tall: The Payback

Nick se întoarce în 
oraşul său natal, după 
ce tatăl său, care fuse-
se şerif aici, îşi pierduse 
viaţa într-un accident 
rutier suspect. Dar co-
munitatea liniştită în 
care crescuse el este 
doar o amintire, fiind 

înlocuită cu un univers în care crima, drogurile, violenţa şi nelegiu-
irile fac legea. În această situaţie, Nick se vede nevoit să ia legea în 
propriile-i mâini.

7:00 Telejurnal 
 *Sport
 *Meteo
9:00 Dovadă de iubire(ep.157) 
10:00 Ca la carte (r)
12:30 Teleshopping (recl.)
12:50 Legendele palatului: 
 Prinţul Jumong (r)
14:00 Telejurnal 
 *Sport
 *Meteo
14:45 Istorii de buzunar (r)
14:50 Amintiri din istorie (r)
15:00 Teleshopping (recl.) 
15:30 Rom european
16:00 Krónika (magazin cult.) 
17:00 Atunci şi Acum
17:30 Curier TV (r)
18:00 Telejurnal (em.info.)
 *Meteo
18:30 Legendele palatului: 
 Prinţul Jumong (ep.61) 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:40 Tema zilei
 *Meteo
21:40 Fotbal: A.C. Milan -   
 Tottenham Hotspur (live) 
23:45 Rezumatele 
 zilei UEFA    
 Champions League (live) 
0:40 Camera obscură
 (SUA, 2000, poliţ.)(r)
2:20  Ca la carte (r)
3:10 M.A.I. aproape de tine (r)

8:10 Tonomatul DP 2 
 (2010, div.) (live)
10:00 Explorând 
 timpul (r)
 Prima parte 
11:00 Confesiuni (r) 
12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business  (r) 
14:30 Împreună 
 în Europa! 
15:30 Tribuna 
 partidelor    
 parlamentare
16:00 Tandem de şoc (r)
16:55 Învingătorii  
 (2008, doc.)
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (live)
 Cu: Iuliana Marciuc
18:30 Lecţia de ecologie 
 (2007, s. doc.) 
19:00 Ora de business  (live)
 Cu: Moise Guran
20:00 Joc deschis (em. info.)
21:00 Legea Lui Murphy   
 (Angl., 2001, s. poliţist)
22:00 Ora de ştiri
 *Sport
 *Meteo
23:00 Cleopatra 2525 
 (SUA, 2000, s. avent.)
23:55 Învingătorii  
 (2008, doc.)
0:00 Lecţia de ecologie 
 (2007, s. doc.) (r)

8:30 Ziduri şi umbre ( doc.) (r) 
9:00 Maestro (r)
10:00 Români de top (r)
10:30 Lecţia de privit (r) 
12:00 Jurnalul cultural (r) 
12:40 Restul e muzică?  
 - O odisee muzicală
14:30 Oamenii şi politica
15:00 Parol (2007,div.) (r)
15:05 Literatura de azi (div.) (r) 
16:00 Teleshopping (recl.) 
16:30 Identităţi ( doc.) 
17:00 Profesioniştii (talk show) 
19:00 Oamenii şi politica (r)
19:30 În spatele scenei 
20:00 Aventurile lui 
 Dan  Cruickshank 
 în arhitectură (doc.)
21:00 Jurnalul cultural (live)
21:30 Rezistenţa prin cultură 
 (2010,magazin cult.)
 Cu: Stejărel Olaru
22:30 Teatru: Antoniu 
 şi  Cleopatra 
 de W. Shakespeare  
 Regia: Dan Necşulea
1:35 Timpul chitarelor
 Cu: Marius Bodochi
2:35 Jurnalul cultural  (r)

7:00 Ştirile Pro TV (2009)
 *Ce se întâmplă,
  doctore?
 *Omul care aduce 
 cartea
10:00 Serviţi, vă rog!  (r)
12:00 Tânăr şi neliniştit (r) 
13:00 Ştirile Pro TV
 Cu: Daniel Niţoiu
14:00 În mijlocul furtunii 
 (SUA-Can., 2008, acţ.) 
16:00 Tânăr şi neliniştit 
 (SUA,1973,s,ep.3929)
17:00 Ştirile Pro TV
 Cu: Monica Dascălu
17:45 Happy Hour 
 (2007,div.)
19:00 Ştirile Pro TV
 Cu: Andreea Esca
 *Sport
 *Vremea
20:30 Sunt spion 
 (SUA, 2002, acţ. com.)
22:15 Moştenirea 
 (Rom.,2010, 
 c o m . , e p . 5 0 )   
23:30 Ştirile Pro TV (r)
 Cu: Amalia Enache 
 şi Cristian Leonte
0:00 Flashpoint    
 (Can., 2008, s. acţ.)  
1:00 Sunt spion 
 (SUA, 2002, 
 acţ. com.) (r)
2:30 Ştirile Pro TV (r)

8:00 Teleshopping (recl.)
8:30 Esmeralda  (r) 
9:30 Teleshopping (recl.)
10:00 Paradisul blestemat
  (Mex.,2007,s) 
12:30 Teleshopping (recl.)
12:45 O mare de pasiune (r)
13:45 Teleshopping (recl.)
14:30 Iubire şi onoare 
 (Rom., 2010, s. dramă) (r)
15:30 Clase 406 
 (Mex.,2002, com.) 
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Esmeralda (Mex.,1997,s) 
17:30 Poveştiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
  (Mex.,2009,s. dramă) 
19:30 Teresa   
 (Mex.,2010,s. dramă) 
20:30 Iubire şi onoare 
 (Rom., 2010, s. dramă)
21:30 Căutând-o pe Elisa 
 (SUA-Mex.,2010,s) 
22:30 Poveştiri de noapte
23:30 Demon şi înger 
 (SUA, 2009, s)
0:30 Clase 406 
 (Mex.,2002, com.)  (r)

9:45 La Servici  (s. com.) (r)
10:45 Happy Hour (div.)
12:00 Teleshopping (recl.)
12:15 Zoom în 10 (div.)
12:30 La Servici  (s. com.)
13:30 Teleshopping (recl.)
13:45 Zoom în 10 (div.)
14:00 Pro Motor (r)
 (2007, em. sp.)
14:15 Între artă şi ştiinţă (r)
15:30 Zâmbete într-o pastilă 
 (SUA,2006, com.) 
16:00 Descoperă România
17:00 Prietenii tăi 
 (SUA, com., sezon 9)
19:00 Între artă şi ştiinţă 
 (SUA,2006, sezon 6) 
20:00 Dispăruţi fără urmă 
 (SUA,2002, s. poliţist) 
21:00 Prietenii tăi 
 (SUA, com.,sezon 9)
22:00 Filmul de 10: 
 Ape întunecate 
 (SUA, 2003, acţiune)
0:00 Crime Time (talk show)
 Cu: Elena Lasconi
1:30  În slujba justiţiei 
 (SUA, 2006, s. poliţ.)
3:00 Dispăruţi fără urmă (r)

8:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
10:00 În gura presei (em. info.)
11:00 Peţitorul 
 (coprod., 1997, com.rom.)
13:00 Observator (em. info.)
 Cu: Oana Frigescu
14:00 Familia Bundy 
 (SUA, 1987, s. com.) 
14:30 Să te prezint părinţilor  
  (2009,div.)  (r)
16:00 Observator (em. info.)
 Cu: Oana Frigescu
17:00 Acces Direct
 Cu: Simona Gherghe 
19:00 Observator (em. info.)
 Cu: Andreea Berecleanu
 *Sport*Meteo
20:20 Praf şi pulbere:
  Răzbunarea (SUA, 2007, acţ.) 
22:00 Narcisa sălbatică   
 (Rom.,2010, dramă)  
23:00 Observator (em. info.)
 Cu: Andrei Zaharescu
 *Sport
 *Meteo
23:45 Un Show Păcătos (div.) 
 Cu: Dan Capatos 
1:00 Praf şi pulbere... (r)

8:20 Sport cu Florentina
9:00 Cireaşa de pe tort (r)
10:00 Sport, dietă şi o vedetă
10:30 Ultimul ţărm 
 (Angl.-SUA, 2000) (r)
13:00 Povestirile răţoiului 
 (SUA,1987, anim.)
14:00 Întâlnirea inimilor 
 (Ind.,2007,s,ep.63-64) 
15:00 Mediumul 
 (SUA , 20 05, p ol i ţ . )   (r)  
16:00 Ultimul ţărm 
 (Angl.-SUA, 2000) - p.II
17:30 Mondenii - 
 Redifuzare
18:00 Focus 18
 Cu: Cristina Ţopescu
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete (ep.22) 
20:30 Scris cu sânge 
 (SUA ,  20 02 ,  p o l i ţ . )  
22:00 Focus Monden   
 (2009,div.) 
22:15 Trăsniţii - Redifuzare
23:00 Mondenii - Redifuzare
23:30 Anchetă militară (ep.19) 
0:30 Lupta pentru putere (18)
2:30 Focus (r)

5:30 Pe platourile 
 de filmare
6:00 O poveste 
 de Crăciun    
 (SUA, 2009, f. anim.)
7:35 Peck (SUA, 2009, com. )
9:10 Grey Gardens 
 (SUA, 2009, biogr.)
10:55 Star Trek IV: 
 Drumul spre casă 
 (SUA, 1986, S.F.) 
12:55 Despre fericire şi alte 
 nimicuri 
 (Angl., 2008, com.)
14:55 Derby (Rom.-Ger., 
 2010, f. de scurt m.)
15:15 Struguri în soare 
 (SUA, 2008, dramă)
17:25 2012 
 (SUA-Can., 2009, dramă)
20:00 Premiile Bafta 2011
22:05 Teroare în paradis 
 (Can.-SUA, 2007, thrill.)
23:45 Stuart: O viaţă spusă 
 invers (Angl., 2007, dr.)
1:15 The Shukar Collective  
 Project (Rom., 2010, f. doc.)
2:35  RocknRolla 
 (Angl., 2008, acţiune)

8,00 Desene animate: Casa 
zburătoare;  10,00 Obiectiv ştiri/
sport/ + Istoria  berii (r); 11,00 
Terminus ®; 11,30 Concursul în-
drăgostiţilor; 13,00 Obiectiv 
ştiri /sport/Istoria berii ®;  14,00 
Confluenţe ®;  15,00 Fii tânăr; 15,50 
Dor;  16,30 Abraziv; 17,00 Din de-
părtări de casă; 17,30 Miracolul 

dansului; 18,00 Respiro - Music 
Mania; 18,25 Obiectiv ştiri/sport 
+ Istoria berii; 19,15 Povestea 
de seară; 19,30 Terminus (di-
rect); 20,00 Tirul presei (direct); 
21,00 Focus  TV Magazin;  22,00 
Obiectiv ştiri /sport/Istoria berii®; 
23,00 Film artistic: Destin final 
0,00 Închiderea programului.

Budincă de spanac cu ciuperci
Ingrediente:  Un kg spanac,  4 ouă, 100 g parmezan ras, 100 g ulei  de măsline, 5 

linguri iaurt, 10 linguri lapte, 6 linguri făină, 100 g ciuperci.
Preparare: Curăţăm şi spălăm  bine frunzele de spanac. Le fierbem la foc potrivit 

în apă cu sare. După ce a fiert trecem spanacul prin sită şi-l amestecăm  cu lingura 
de lemn.  În acest piure adăugăm gălbenuşurile şi celelalte ingrediente. La sfârşit se 
adaugă albuşurile bătute spumă. Se coace într-o formă de chec.    

V.P.

- Cum, vrei să pleci în permisie? O 
pui pe nevastă-ta înaintea datoriei 
faţă de ţară?

- Păi, de ţară au grijă milioane de 
oameni, pe când de nevastă-mea, 
după câte ştiu, numai eu am grijă.

[
- Îmi pare rău că v-am lovit, 

spuse şoferul. Altădată să fiţi mai 
atent când traversaţi strada.

- Intenţionaţi să vă întoarceţi 
tot pe aici?

[
- Ce e cu maşina mea, meşte-

re?
- Domnule dragă, bateria dvs. 

are nevoie de o maşină nouă.

Expoziţii 

- Muzeul de Artă Vizuală – 
Anca Tofan, „Doamnele picturii”, 
Marcel Marcu – fotografie, Ion 
Sălişteanu, pictură-grafică; ex-
poziţiile permanente. 

- Sala „Nicolae Mantu” a 
Galeriilor de Artă – ora 17,00, 
vernisajul expoziţiei de caricatu-
ră „Curtea veche”, în cadrul căre-
ia expun Florian Doru Crihană şi 
Nicolae Einhorn. 

- Muzeul Judeţean de Istorie 
– Portrete de domnitori români, 
expoziţiile permanente; Casa 
Colecţiilor (Farmacia Ţinc) – 
expoziţiile Maksay, Smaranda 
Brăescu, Artă decorativă – sec. 
XIX-XX, Comisia Europeană 
a Dunării şi Fotografie japo-
neză. Casa Cuza Vodă, Casa 
Memorială „Costache Negri” 
(com. Costache Negri), Casa 
Memorială „H.P. Bengescu” 
(com. Iveşti), Casa Rurală „Ioan 
Avram Dunăreanu” (com. 
Suhurlui) - expoziţiile perma-
nente.

1564 - Se naşte GALILEO 
GALILEI (m. 1642), fizician, as-
tronom italian.

1637 - Încetează din viaţă 
FERDINAND  al II-lea (n. 1578), 
împărat al Sfântului Imperiu 
Roman. 

1781 - Încetează din viaţă 
G.E. LESSING (n. 1729), scriitor, 
critic de artă german.

1823 - Se naşte 
MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU 
(m.1892), primul episcop 
al Dunării de Jos (1864-
1879), episcop al Romanului 
(1879-1892), cărturar, istoric,  
membru şi vicepreşedinte al 
Academiei Române.

1840 - Se naşte TITU 
MAIORESCU (m.1917), critic li-
terar, fondator şi conducător 
al Cenaclului “Junimea” şi 
al revistei “Convorbiri lite-
rare”, întemeietor al criticii 
româneşti moderne, persona-
litate marcantă şi multilaterală 
a epocii, traducător, mem-
bru fondator al Societăţii 
Academice Române şi 
vicepreşedinte (1880-1884; 
1886-1887) al Academiei 
Române.

 1841 - Se naşte MIHAIL C. 
ŞUŢU (m.1933), istoric, mem-
bru  al Academiei Române.

1850 - Se naşte ION 
ANDREESCU (m.1882), pictor, 
unul dintre reprezentanţii 
Impresionismului românesc,  
membru de onoare post-mor-
tem al Academiei Române.

1851 - Se naşte SPIRU 
HARET (m. 1912), savant 
şi om politic, membru şi 
vicepreşedinte (1905-1907) al 
Academiei Române.

1857  -  Încetează din viaţă  
MIHAIL IVANOVICI GLINKA (n. 
1804), compozitor rus. Este 
considerat creatorul operei 
naţionale ruse şi al simfonis-
mului rus.

1923 - Se naşte PETRE 
SOLOMON (m.1991), poet, 
eseist, traducător.

1927 [ Se naşte DINU C. 
GIURESCU, istoric, membru al 
Academiei Române.

[ Încetează din viaţă 
TRAIAN GROZĂVESCU (n. 
1895), tenor.

1933 [ Se naşte IOSIF 
SAVA (m. 1998), muzicolog, 
scriitor, realizator de emisiuni 
radio şi TV, laureat cu Premiul 
Academiei Române, cu alte 
premii.

[ Încetează din viaţă PAT 
SULLIVAN (n. 1887), desenator 
australian, creatorul simpati-
cului pisoi “Felix” din filmele 
animate.  

1941 - Se naşte DOINA 
CURTICĂPEANU, critic şi isto-
ric literar.  

1944 ‑  Se naşte ALEXAN-
DRU BOCĂNEŢ (m. 1977, la cu-
tremurul din 4 martie), regizor 
de film şi  de emisiuni TV.

1950 - Se naşte DAN 
ALEXANDRU CONDEESCU,  
(m.2007), critic literar, editor, 
laureat cu mai multe premii. 
În anul 2000 a primit Ordinul 
“Serviciu Credincios”  în grad 
de Cavaler. 

1959 - Se naşte LIVIA BAR, 
pictor scenograf.

1963  - Încetează din viaţă 
RADU I. VLĂDESCU (n. 1886), 
medic veterinar, biochi-
mist, membru al Academiei 
Române.  

1965 [ Încetează din viaţă 
EMIL MONŢIA (n. 1882), com-
pozitor.

[ Încetează din viaţă NAT 
KING COLE (n. 1919), pianist, 
cântăreţ  american, interpret 
de jazz.

1968 - Se naşte GEORGE 
IVAŞCU, actor.

1969 - Se inaugurează 
prima linie ferată electrificată, 
Bucureşti-Braşov.

1984 – Încetează din viaţă 
ETHEL MERMAN (n. 1908), ac-
triţă, cântăreaţă americană.

1988 – Încetează din viaţă 
RICHARD FEYNMAN (n. 1918), 
fizician american, laureat cu 
Premiul Nobel pentru Fizică 
(1965).

1998 – Încetează din viaţă 
MARTHA GELLHORN (n. 1909), 
ziaristă americană, prima fe-
meie corespondent de război.

1999 - Încetează din viaţă  
NECULAI ASANDEI (n. 1928), 
inginer chimist, membru co-
respondent al Academiei 
Române.

2000 - Prima etapă a ne-
gocierilor, la Bruxelles, pentru 
aderarea României la Uniunea 
Europeană.

2002 [ SUA şi Marea 
Britanie au lansat, în Nevada, 
SUA, primul experiment nu-
clear comun. 

[ Încetează din viaţă 
HOWARD K. SMITH (n. 1914), 
jurnalist american de televizi-
une.

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

Oricât de mult aveţi de lu-
cru, tot ştiţi să vă găsiţi timp să 
vă gândiţi la ceea ce contează 
cu adevărat pentru dvs.

Cineva are un cui împotriva 
dvs. şi încearcă ori de câte ori 
poate să vă atragă atenţia în-
tr-un mod neplăcut.

Trebuie să daţi dovadă de 
ceva mai multă sinceritate, 
dacă aşa ceva este posibil. 
Cineva ştie să vă citească foar-
te bine.

Sunteţi la fel de nostalgic/ă 
cum aţi fost nu cu mult timp în 
urmă. Dar sunteţi hotărât/ă să 
nu lăsaţi să se vadă.

Nu puteţi să refuzaţi o invi-
taţie care v-a fost adresată în 
mod special, chiar dacă planu-
rile dvs. nu se prea potrivesc.

Reuşiţi să o scoateţi cum 
nu se poate mai bine la capăt, 
deşi la un moment-dat vă în-
doiaţi că aşa ceva se va mai 
întâmpla.

Vi se fac reproşuri, iar dvs. 
nu sunteţi genul care să su-
porte prea uşor aşa ceva. Aşa 
că strângeţi frustrare peste 
frustrare.

Lucraţi cu dezinvoltură şi 
reuşiţi încă o dată să luaţi faţa 
tuturor. Asta vă atrage compli-
mente pe care le meritaţi din 
plin.

Calmul dvs. este în măsură 
să scoată câţiva oameni din 
răbdări. Dar este cea mai efici-
entă strategie pe care o puteţi 
aplica.

Sunteţi gata să cedaţi când 
aflaţi că lucrurile pe care le-aţi 
aflat de curând nu se verifi-
că în totalitate. Şi se schimbă 
problema...

Nu puteţi face mai multe 
lucruri deodată, chiar dacă 
până nu demult vă imaginaţi 
că se poate. V-aţi cam înşelat.

Casandra

În atenţia agenţilor economici:
* Pentru a veni în sprijinul agen-

ţilor economici care depun decla-
raţiile lunare privind contribuţia la 
Fondul de Şomaj, avem rugămin-
tea să folosiţi, pe cât este posibil, 
adrese de e-mail cu altă extensie 
decât yahoo.com. pentru că aceas-
ta este limitată ca volum de trans-
misie şi recepţionare şi poate fi o 
cauză majoră a întârzierii lucrării 
care, conform legii, are termen- li-
mită data de 25 a fiecărei luni.

* Vă rugăm, de asemenea, să 
aveţi în vedere că, din motive le-

gale, declaraţiile trebuie  depuse 
în format electronic pe adresa de 
e-mail sau depuse personal, cu 
dischetă, pentru a face posibilă ve-
rificarea corectitudinii introducerii 
datelor.

Vă mulţumim pentru înţele-
gere şi apreciem efortul dvs. de a 
schimba adresele de e-mail, acolo 
unde aceasta se impune.

Persoanele interesate de ocu-
parea locurilor de muncă vacante 
şi de înregistrarea ofertei de locuri 
de muncă vacante sunt aşteptate 
la sediul  AJOFM Galaţi, pe strada 

Domnească nr. 191 (Apollo) de luni 
până vineri, între orele 8,30-16,30 
şi miercuri până la 18,30. 

LISTA LOCURILOR DE MUNCĂ 
VACANTE 15.02.2011:

bucătar; coafor; confecţioner - 
asamblor articole din textile; com-
bainer agricol; dansator (muzică 
populară); dulgher (exclusiv resta-
urator); femeie de serviciu; fierar 
betonist;   împletitor de nuiele; lă-
cătuş mecanic; manichiurist; maşi-
nist la maşini pentru terasamente 
(ifronist);  mecanic auto;   meca-
nic de exploatare în cultura mare; 

muncitor necalificat la  ambalare; 
operator  calculator electronic şi 
reţele; operator fabricarea biscui-
ţilor; operator confect. ind. îmbră-
căminte - ţesături, tricot, mat. sin-
tetice; operator devize; operator 
sunet; ospătar;  referent de speci-
alitate marketing;  şef laborator în 
construcţii; secretară;  solist instru-
mentist; solist vocal (muzică popu-
lară); spălător vehicule;  sudor în 
mediu protector; supraveghetor 
sală;   tractorist; vânzător; zidar ro-
şar - tencuitor; zugrav, vopsitor.  

Locuri de muncă în străinăta-

te prin reţeaua EURES, oferite la 
nivel naţional: 

UNGARIA: 1 post operator la 
fabricarea produselor ceramice; 
1 post specialist în modelare de 
ghips. 

DANEMARCA: 1 post medic 
ORL; 200 posturi lucrători necalifi-
caţi în ferme de cultivare a fructe-
lor şi legumelor; 2 posturi specia-
list în fertilizarea solului prin iriga-
ţii; 50 posturi lucrători calificaţi în 
diferite ferme.

Detalii pe: 
www. eures.anofm.ro.

- Complexul Muzeal de 
Ştiinţe ale Naturii –  „Fasmidele, 
curiozităţi ale naturii”. Mai puteţi 
vedea o expoziţie de maşini în 
miniatură, Grădina Botanică, 
Acvariumul şi Observatorul as-
tronomic. 

- Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos” – expoziţia Fotoclubului 
„Dunărea de Jos”.

- Sediul “Vieţii libere” – 
Galeria „Umor la etaj”, „Galaţi 
- Exerciţii pe arhitectură şi ape”, 
Florian Doru Crihană (expoziţie 
de pictură – tipărituri). 

Biblioteci

- Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia” – sediul central 
şi Filiala „C. Negri”, de la Casa 
de Cultură a Sindicatelor, 9,00 – 
20,00; Filiala „Grigore Vieru”, de 
la Euro-gara CFR Călători, 8,00 
– 16,00.  

- Biblioteca Franceză 
“Eugène Ionesco“ – 13,00 – 
17,00.

Angela Ribinciuc
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TrUSTUl De PreSă „DUnărea De JOS“

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

[ 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.: 0236/311333
‑ fax: 0236/413170
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; 
APA‑CANAL: dispecerat ‑ 
0236/463294, 0236/473380;
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  15 februarieMeteo

Bucureşti
-6*/-2*

Litoral
-7*/-2*

Brăila
-7*/-2*

Galaţi
-7*/-3*

Braşov
-7*/-3*

Galaţi: Soarele 
‑ răsare: 7:11 am
‑ apune: 5:30 pm

Brăila: Soarele 
‑ răsare: 7:11 am
‑ apune: 5:30 pm

Vreme 
rece

Elena Parapiru

Joker 13 februarie

Loto 5/40 13 februarieLoto 6/49 13 februarie

Noroc 13 februarie

Elena Parapiru
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Vremea va fi rece astăzi, în special dimineaţa 
şi seara, cu cerul mai mult senin. Temperatura 
maximă va fi de ‑3°C, iar minima nopţii de ‑7°C. 
Presiunea atmosferică va fi de 759 mm coloană de 
mercur, iar umiditatea 55‑60 la sută. Vântul va bate 
slab, cu viteze de până la 10 km/h, din est şi nord‑
est. 

De miercuri începe să se încălzească uşor, dar ne 
putem aştepta şi la precipitaţii mixte. Temperatura 
maximă va urca până la 4°C, iar minima nopţii la 
‑1°C. 

(informaţii preluate din surse online)

Soluţiile jocurilor apărute în ziarul de ieri: 
COMUNICĂRI IEFTINE: Orizontal: NELIMITATA, AVAR, RAGET, BABOI, RARA, A, ADEVARAT, BAR, RENIS, 

INTAIA, CAS, CAR, CLAMA, LOTCA, ACEL, AR, APARENT, CASTANIETA. 
ACTORI ROMÂNI: Orizontal:  U, S, A, EMOTIVI, AMARAT, M, ANIN, R, IURIEDARIE, TEU, AIA, S, ORARA, 

OMAT, PELICAN, DE, T, I, TRECUT,  UZA, ASINI, DRAMA, CRAC, AT, FRUCTE.

nU, DOar ne PrOgraMăM. SimPlus a lansat 
callMed, un serviciu de consiliere telefonică ce facilitează 
comunicarea dintre medicii de familie şi pacienţii lor şi în afara 
programului de la cabinet. apelând un număr scurt de telefon, 
pacienţii pot   solicita medicului lor consiliere privind orice fel 
de probleme de sănătate înainte de a-şi face o programare. după 
apelarea numărului scurt, pacientul trebuie să tasteze codul 
unic de identificare a medicului său, iar apelul va fi direcţionat 
către acesta. Fiecare medic înscris în programul callMed va 
avea propriul cod de identificare. după cea de-a doua apelare 
la numărul scurt de telefon, numărul pacientului va fi recunoscut 
de sistemul callMed, iar apelul va fi direcţionat către medicul  
personal; există însă în viitor şi posibilitatea de a tasta „0” pentru 
a fi redirecţionat către alt medic, de altă specialitate, atunci când 
serviciul va fi disponibil pentru toate specialităţile medicale. tariful 
pentru o convorbire telefonică este de 0,95 euro/ minut+tVa, 
primul minut fiind indivizibil, după care taxarea va fi la secundă.  
apelurile vor putea fi  iniţiate din reţele precum: orange, 
Vodafone, Romtelecom sau cosmote. compania aduce pe piaţa 
din România o gamă largă de soluţii interactive: soluţii complete 
de afişare pentru televiziune, micropayment - abonamente la 
ziare, abonamente iPtV, jocuri de televiziune, soluţii de dating, 
mobile content. SimPlus a făcut parte până în 2007 din grupul 
Parlatel, an în care dan boabeş, proprietar al grupului, a vândut 
compania de telefonie fixă şi internet Parlatel către dcS Sa, 
controlată de fondul de investiţii aig neW europe Fund ii. În 
2009, SimPlus a înregistrat o cifră de afaceri de cinci milioane de 
euro, în 2010 înregistrând o creştere de 20 la sută.

S‑a născut la 15 februarie 
1896, la Bucureşti. A urmat 
studii medicale universitare la 
Bucureşti şi Cluj; în anul 1925 
a obţinut doctoratul în ştiin‑
ţe medicale la Universitatea 
din Paris. În anii Războiului de 
Întregire Naţională, a fost mobi‑
lizat la Laboratorul Spitalului de 
Boli Contagioase din Moldova. 
După război a fost preparator la 
Catedra de Igienă şi Bacteriologie 
(1919‑1920), şef de lucrări la 
Catedra de Patologie Genetică 
şi Experimentală a Facultăţii de 
Medicină din Cluj (din 1920). Între 
1926‑1929 a fost asistent şi şef de 
laborator la Institutul „Pasteur”, 
iar în 1927 şef de laborator la 
Institutul Naţional de Cercetări 
Medicale din Londra. În perioa‑
da 1939‑1942 a fost profesor de 
bacteriologie la Facultatea de 
Medicină din Iaşi, iar între 1942‑
1967, profesor de inframicrobio‑
logie la Institutul de Medicină şi 
Farmacie din Bucureşti, la prima 

ORIZONTAL: 1) Lovituri de care nu 
ne putem feri. 2) În chip atrăgător. 3) 
Moartea paraziţilor. 4) A scoate din apă – 
Ajuns din spate! 5) A lua liber de la mun‑
că – Au spaţiu excedentar. 6) Din oastea 
Domnului – Tras în piept de toată lumea. 
7) Colecţie de documente – Lumea alea‑
să. 8) A înălbi pânza la gârlă  ‑ Moarte în 
apă. 9) Oameni fără identitate – O femeie 
pură. 10) Dornică de răzbunare.

VERTICAL: 1) Os rupt la rămăşag – 
Iute la minte. 2) Aprobare îndoielnică 
– De mărgăritar pe capul chelului. 3) Nu 
au succes la judecată. 4) Gustul pelinului 
– Inflamaţie a amigdalelor. 5) Împletituri 
din fire – Început de ianuarie! 6) Prindere 
de sus – Scos în lături! 7) Un om curios 
din fire – Firicel de lumină. 8) Tehnică 
de război – Are mici furtişaguri la activ. 
9) Binocluri de teatru. 10) Condamnat de 
biserică – Ultimul domiciliu… de care nu 
mai ştim. 

Mihai Gherasim

Obiecte de ţinută       

Oameni de seamă

Ştefan  S. Nicolau
(1897 ‑ 1967)

[ Medic, unul dintre promotorii concepţiei referitoare la ori-
ginea virală a cancerului

catedră de Inframicrobiologie 
din lume. A mai fost şef de 
secţie la Institutul de Igienă şi 
Sănătate Publică din Bucureşti 
(1943‑1948), consilier tehnic la 
Ministerul Sănătăţii pentru com‑
baterea epidemiilor din Moldova 
(1945). Din iniţiativa sa, în anul 
1950, s‑a înfiinţat, la Bucureşti, 
Institutul de Inframicrobiologie, 
institut al cărui preşedinte a fost 
până la sfârşitul vieţii (15 octom‑
brie 1967).

De numele său se leagă pu‑
nerea bazelor în România a şco‑
lii de virusologie. A contribuit 
la evidenţierea unor fenomene 
fundamentale în virusologie şi 
s‑a preocupat îndeaproape de 
etiologia leucemiei umane, in‑
troducând noţiunea de intravi‑
rus, fiind unul dintre promotorii 
concepţiei referitoare la originea 
virală a cancerului. Rezultatele 
cercetărilor sale au fost publica‑
te în lucrări şi reviste de specia‑
litate. 

 Pentru meritele sale în acest 
important segment al medicinii, 
a fost ales membru în organis‑
me de prestigiu din ţară şi din 
străinătate, precum: Academia 
de Medicină din Bucureşti, 
Academia de Ştiinţe Medicale 
din Moscova, Societatea de 
Biologie din Paris, Societatea 
Franceză de Hematologie, 
Societatea Franceză de 
Chimioterapie şi Serologie, 
Asociaţia Microbiologilor de lim‑
bă franceză, membru corespon‑
dent (din 1946) şi titular (1948) al 
Academiei Române. De aseme‑
nea, a fost şi expert pentru viru‑
sologie al Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii.

V.G.

gogoşi
Ne vindecăm la telefon?

Drum în 
pantă
Atacă pe 
verde

Tare şi 
rezistent
… Fir cusut

Astru

Acte 
de 
unire

Un caz 
letal
Măsură la 
local!

Luat de 
soţie
Dă viaţă

Exprimă 
mirarea 
(rar.)
Prefix din 
vechime

Cuprins de 
beţie!
Prinse în 
horă!

A  nu face 
nimic
Trasul 
boilor

Urcat la 
cap!
…

Arici de 
mare!
Ofticat

Florea 
Mihai
Bună la 
bucătărie!

Campioni
…

E de 
necontestat
Stop în 
centru

Mediu 
vital!
Cuiere!

Culoare 
de blană

Mică la 
intrare
Au timp 
destul

Baci!
Urmat de 
un lălăit

Două din 
trei!
Vine cu o 
aproximare

A remorca
Corina 
Neagu

Greu de 
găsit (pl.)
Ceai!

Întreţinut 
de femei

Fragment 
literar

Scurtcircuit 
prin 
televiziunea 
digitală

[ Pe „Boomerang”, 
desenele animate vorbesc 
limba copilăriei. Mai mult, 
Fred nu îl bruftuluieşte 
pe Barney, cel mai mult 
îl ia cu „Amice!” – şi asta 
semnalează situaţia de 
criză maximă ‑ iar în 
„Familia Jetson” tatăl 
high‑tech este cel mai 
bonom pater familias 
din câţi există în galaxia 
superevoluată gândită 
în urmă cu 40‑50 de ani. 
Cum schimbi pe Cartoon, 
lucrurile înnebunesc la 
loc, iar mintea mea de 
adult este bombardată 
cu „idiotule”, „cretinule”, 
până când clachează. În 
contextul acesta, propun 
să îi lăsăm pe cei mici la 
filme cu împuşcături, că 
sunt mai blânde decât 
educaţia scrântită oferită 
de desenele „moderne”.

[ Încerc să mă împac 
cu gândul că sunt o fire 
suficient de comodă ca 
să nu mă supăr că unele 
show‑uri sunt complet 
dublate în româneşte. 
În străfundurile minţii 
sunt perfect conştientă 
că ar trebui să blamez 
fenomenul aducător de 
suficienţă, analfabetism 
şi prosteală anticipată, 
dar nu mă pot abţine să 
îl îmbrăţişez cu multă 
recunoştinţă când mă 
întâlnesc cu el. Aşadar, pe 
Nat Geo Wild, avem câteva 
emisiuni cu voci româneşti 
povestind din off, de juri 
că eşti la Teleenciclopedia, 
numai că ţine mai mult, 
deci e mai plăcut.

[ Când familia 
Borcea s‑a îmbolnăvit 
de „mercurită” (pare‑se 
că cineva le‑a pus gând 
rău, să nu aud de aluzii la 
stelişti, că pe noi chiar nu 
ne pasc gânduri de‑astea 
în intersezon), am aflat 
de la tv. Când vrea vreo 
fufă bucureşteancă să 
nască, dar s‑o facă pe bani 
rezultaţi din publicitate, 
zice că poartă copilul unui 
actor care se numeşte „şi 
Junior” („şi” Bănică, „şi” 
Piersic au zis că vremurile 
romantice cu doamna sunt 
de mult trecute). Când 
duminica nu este nimic 
la televizor, zbang!, bate 
de trei ori vântul şi cade 
televiziunea digitală de se 
face ţăndări, tot o plătesc 
anticipat. A, n‑au legătură 
problemele de mai sus? 
Păi, şi eu ce vină am că nu 
am avut la ce să mă uit?
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pe săptămână!

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

Premiile se revendică 
până la data
următoarei  extrageri.

Nr. 6  Marţi

Talon  valabil pe perioada 

14 - 19 februarie 2011

Anca Melinte
ancam@viata-libera.ro

[ Aici, în Cipru, unde mă aflu de mai bine de o săptămână, 
încep să simt lipsa lucrurilor veritabile de acasă. Unde-s gu-
noaiele de pe stradă, munţii de bunăstare de la container, câinii 
fără stăpân, tanti de la chioşc care nu-mi zâmbeşte niciodată 
când îi cumpăr câte ceva (o fi crezând că amabil trebuie să fie 
cel care plăteşte), gropanele din asfalt, segmentele de drum 
din ţară cărora n-am să înţeleg de ce li se spune autostradă. 
Aflându-mă într-o zonă eminamente turistică, mi-e dor şi de 
Elena Udrea. Doamna ministru, noi nici nu ştim să jumulim 
turistul venit din străinătăţuri. Cu zâmbetul pe buze se face, 
madam!

[ De ce, când se naşte un copil, trebuie să le urăm părinţilor 
săi „să se bucure de el”? Nu este prea comercială această bine-
cuvântare? Doar e bebeluş, nu un joc Playstation sau un prăjitor 
de pâine de care te ataşezi până sare din garanţie. Mai cunosc 
o blagoslovire la fel de nulă care se foloseşte după ce sacrifici 
porcul de Crăciun: „Să-l mâncaţi sănătoşi!” Adică, băgaţi în voi 
că v-au ieşit analizele brici ca să aveţi apoi ce trata…  

[ Vreo 40 de localităţi din judeţul Botoşani au rămas zilele 
trecute fără curent electric. Nasol moment, dar haideţi să convenim 
că pe bezna asta s-ar putea forţa intrarea în Spaţiul Schengen.

[ În timp ce ortodoxia îşi vede liniştită de conservatorismul 
său, catolicii vorbesc despre posibilitatea ca spovedania să se 
realizeze şi prin intermediul iPhone-ului. Nu-i nimic întâmplător 
pentru că cel puţin o aplicaţie de mare popularitate pare să aibă 
girul lui Doamne-Doamne: Messianger, nu?

[ Miron Cozma, cândva Luceafărul huilei, s-a căsătorit cu 
marea sa dragoste, Marinela Niţu, la două luni după ce a divorţat 
de o doamnă avocat. Dacă tot se întoarce la vechile obiceiuri, 
fostul lider din Valea Jiului ar avea tot dreptul să viseze la un 
plantat de panseluţe în Piaţa Universităţii. Ce aer vintage, ce vre-
muri, nu-i aşa, Nea Nelule? 

[ Românii au cumpărat 7 milioane de bilete la cinema în 
2010. V-aţi prins că e vorba de o achiziţie la mişto: duduie ODC-
urile şi Torrentele, nu ne putem minţi între noi! 

La sfârşitul anului 2010, bu-
getul general al municipiului 
Galaţi a înregistrat un excedent 
în sumă de 11.230.923,31 de lei 
din surse proprii, din avansuri 
fonduri europene şi taxe specia-
le. La acest excedent s-a adăugat 
fondul de rulment din anii prece-
denţi: 7.067.583,51 de lei. Aleşii 

locali au decis la recenta şedin-
ţă ce vor face cu excedentul în 
sumă totală de 18.298.506,82 de 
lei. Cea mai mare parte din bani, 
9.588.065,54 de lei, va fi utilizată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
unor investiţii. Nu mai puţin de 
3.664.608,01 de lei sunt desti-
naţi finanţării cheltuielilor cu 

colectarea deşeurilor menajere. 
Restul de 5.045.833,27 de lei vor 
acoperi temporar golurile de 
casă pentru salarii. 

În ceea ce priveşte investiţiile, 
cap de listă este „Achiziţii sediu 
Primăria municipiului Galaţi” - 
6.590.000 de lei. Pe listă se mai 
află obiective precum: sala de 

sport de la Grădiniţa Nr. 9, ex-
tinderea cu trei săli a Grădiniţei 
Nr. 1, modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului de specialitate al 
Spitalului de Copii şi moderni-
zarea străzii Basarabiei. 

Anca Melinte

Mihai Susanu junior, aşa se 
recomandă puştiul de patru ani. 
Junior, pentru că şi pe tatăl lui îl 
cheamă la fel. Aparent, e un co-
pil obişnuit. Asta până scot din 
poşetă reportofonul şi aparatul 
de fotografiat pe care începe să 
mi le butoneze scurt. Ştie să dea 
„rec”, ştie să caute în agendă, 
face poze şi ţine minte comen-
zile. Plus că citeşte cursiv. Mi-o 
demonstrează cu ziarul “Viaţa 
liberă”.  

Când se află în faţa unui calcu-
lator, Mihăiţă parcă e teleghidat:  
singur a învăţat să facă tabele în 
Word şi să deseneze în Paint. De 
jocuri nu mai vorbesc. Când e în 
autobuz sau în maxi-taxi, suflă 
pe geam până-l abureşte şi apoi 
scrie cu degetul litere. La trei ani 
ştia abecedarul.  

E pasionat de hărţi: de la cele 
ce ilustrează rubrica Meteo până 
la globul pământesc. Nu la dese-
ne animate se uită, ci la ştiri şi la 
vreme.   

S-a născut în Franţa, în oraşul 
Beziers, la câţiva kilometri de 
Marea Mediterană. Aşa a vrut 
tatăl.  Avea trei săptămâni când 
l-a văzut un preot din Marsilia şi 

Blonde, brune, roşcate, 
sexy, interesante, atră-
gătoare… oricare din-

tre cele 34 de frumuseţi locale 
poate ajunge pe coperta su-
plimentului nostru, „Weekend 
Magazin”. Până acum aţi avut 
ocazia să le admiraţi, apreciaţi 
sau criticaţi pe rând pe cele 34 
de concurente înscrise în con-
cursul care deschide drumul 
către celebritate, “Miss Viaţa li-
beră”. Ei bine, pentru a vă putea 
decide cine merită votul dum-

neavoastră, în ziarul de mâine 
vi le vom prezenta pe toate 
concurentele. Nu rataţi! Doar în 
„Viaţa liberă” de miercuri, 16 fe-
bruarie, le veţi putea vedea pe 
cele 34 de doamne şi domnişoa-
re care visează să devină „Miss 
Viaţa liberă”.  

Până una alta, votaţi on-line 
pe http://www.viata-libera.ro/
index-Miss-Viata-Libera.html 
sau decupând, completând şi tri-
miţând buletinul de vot din ziar! 
Alegeţi-o pe „Miss Viaţa liberă”!

Amânare
Ţiglinele, 
Mazepa 
şi Centrul 
au mâine apă

Sistarea furnizării de 
apă în şase cartiere din 
sudul şi centrul munici-
piului Galaţi, care urma să 
fie operată mâine, a fost 
amânată. Consumatorii 
din Ţiglina I, Ţiglina II, 
Mazepa I, Mazepa II, 
Centru şi Piaţa Centrală 
nu mai trebuie să-şi facă 
rezerve de apă pentru 
următoarele ore, căci 
staţia de pompare căreia 
îi sunt arondaţi, Turnul 
de Apă, va fi operaţiona-
lă. Ea urma să fie oprită 
mâine, între orele 8.00 
şi 18.00, pentru a-i per-
mite societăţii Electrica 
să execute unele lucrări 
la reţeaua electrică din 
incintă, însă distribuito-
rul de energie a solicitat 
reprogramarea acestor 
lucrări din cauza vremii. 
„Apă Canal informează 
că oprirea apei potabi-
le pentru consumatorii 
alimentaţi din Turnul de 
Apă, anunţată pentru 
16 februarie, va fi repro-
gramată, motivat de so-
licitarea în acest sens a 
societăţii Electrica şi de 
prognoza meteorologi-
că nefavorabilă execută-
rii lucrării”, a anunţat ieri 
Apă Canal. Operatorul 
nu a putut preciza deo-
camdată când va fi exe-
cutată această lucrare.

Rodica Mişcalencu

Zâmbiţi 
când jumuliţi!

Excedent bugetar de 18,2 milioane de lei

Unde se duc banii rămaşi din 2010? 
[ Pentru achiziţia unui sediu de Primărie, autorităţile au repartizat 6.590.000 de lei din excedentul anului trecut 

Mihai Susanu jr.

Cel mai tânăr cititor al ziarului nostru

le-a spus părinţilor: „Acest copil 
va avea o profesie în care va vor-
bi mult”. 

La doi ani privea cerul şi-i 
spunea mamei: „Uite, mami, ce 
se mai foieşte luna pe cer, spu-
ne-i să stea locului că vreau s-o 
pup”.  La trei ani, dacă îl întrebai 

ce vrea să devină când va fi mare, 
răspundea: „Vreau să vorbesc şi 
să mă asculte lumea”. Acum, la 
patru ani, spune: „Vreau să mă 
fac domnul decan”. Pentru că 
mama  lui lucrează la Facultatea 
de Economie şi Administrarea 
Afacerilor.

Psihologul Oana Niţan, după 
ce l-a cunoscut şi l-a evaluat pe 
Mihai Susanu, a afirmat: „Este un 
copil cu un coeficient de inteli-
genţă foarte ridicat. Are o capa-
citate de gândire instrumentală 
şi operaţională deosebită, m-a 
uimit cu spiritul său de obser-
vaţie, cu capacitatea de analiză 
şi sinteză, de percepţie a formei 
şi a spaţiului, de reconfigurare a 
întregului, intră cu certitudine în 
categoria copiilor superdotaţi”. 

Cel mai bun prieten al lui 
Mihai este Chiţ, un şoricel de 
pluş. Dimineaţa, când ia agheas-
mă şi anafură, Mihai îi dă şi lui 
Chiţ, spunându-i: „Ia, să-ţi ajute 
Doamne-Doamne să fii sănă-
tos!”.

E-adevărat, toţi copiii sunt 
minunaţi. Mihăiţă e doar unul 
dintre ei. Astăzi împlineşte patru 
ani. Îi dorim să fie sănătos şi să-şi 
bucure, în fiecare zi, părinţii cu 
ghiduşiile şi ideile lui. La mulţi 
ani, Mihăiţă! Eşti unul dintre cei 
mai tineri, dar cei mai fideli citi-
tori ai ziarului nostru. 

Angela Ribinciuc 
Foto: Vasile Caburgan 

În ziarul de mâine

Concurentele 
la “Miss Viaţa liberă”!

[ Alegeri libere şi independente pentru 
„Miss Viaţa liberă” [ Frumoasa 
brunetă Adina‑Elena Crăciun din 
Pechea conducea ieri, la prânz, în topul 
voturilor electronice [ La o diferenţă 
mică, Ionela‑Andreea Rusu, din Galaţi, 
se bătea pentru locul I on‑line
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