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„Viaţa liberă“ vă urează
ca în 2018 să aveţi parte
de fericire, belşug
şi sănătate.
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Următoarea ediţie
a ziarului
„VIAŢA LIBERĂ“
va apărea
miercuri,
3 IANUARIE 2018.
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Gălăţeanca Diana Teodoru
a cucerit premiul de 20.000
de euro la „iUmor“, iar
tecuceanul Andrei Olteanu
şi-a adjudecat trofeul de
30.000 de euro al concursului
„Chefi la cuţite“. Mai
presus de toate, însă, de la
concursurile televizate de
talente şi până la realityshow-urile matrimoniale,
gălăţenii au făcut spectacol.
. Anca Melinte

Sportul gălăţean, în 2017 - declin
la echipe, performanţe la individual
te, marea performeră a anului
a fost Elena Andrieş. Revenită
în sala de haltere, după trei ani
de absenţă, ea a câştigat două
medalii de bronz la Europenele
de senioare şi a reuşit să devină campioană continentală de
tineret, ﬁ ind o mare speranţă
în perspectiva Jocurilor Olimpice din 2020. În ceea ce priveşte

„A

Este ﬁ nal de an, perioadă
tradiţională de a trage linie şi a
analiza bilanţul sportului gălăţean în 2017. Spre deosebire de
anteriorii doi ani, când plusul
semniﬁcativ era dat de sporturile de echipă, de data aceasta cele
mai bune performanţe au venit
de la disciplinele individuale, în
special de la haltere. De depar-
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sporturile de echipă, steagul sus
a fost ţinut de echipa masculină
de volei Arcada şi de formaţia de
futsal United. Arcada a câştigat
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Vrăjitorii din (b)Oz
VICTOR CILINCĂ

victor@viata-libera.ro

Chiar se vede în oraş, după
aproape trei decenii melceşti,
începutul unor schimbări „pentru prima dată“: este excelent că
Galaţiul începe să ﬁe respectat
şi oraş adevărat, cu piaţete cu
monument, cu intrări. O atracţie turistică în tot cazul, care să
ﬁe înglobată în ceea ce avem, ar
putea ﬁ complexul arheologic
castru - necropolă - cavou roman
- lapidarium. Un aspect care mă
îngrijorează însă, constatând
anunţurile guvernului privind
construcţia agresivă (dă, Doamne, s-o văd şi pe asta!) de autostrăzi într-o ţară acum ab/ruptă

de ﬂuxul circulaţiei europene,
este că Galaţiul nu apare menţionat şi doar extratereştrii ar putea
să ne viziteze fără probleme (dacă
ar găsi loc de parcare; din fericire,
se lucrează şi acestea). Pod, nu, tunel sub Dunăre, ba (în sine, ar ﬁ
fost o atracţie turistică), aeroport
- nici măcar pentru curse charter,
elicoptere, baloane, avioane de
hârtie... Nu mai sunt ele gropile
de altădat´, dar drumurile sunt
înguste, trec prin localităţi. Şi
mai uşor treci Atlanticul, decât
să faci Galaţi - Sibiu în maşină!
Mi-a plăcut că ministrul Transporturilor are „ambiţ“: se fac proiecte pentru autostrăzi precum
Iaşi - Târgu Mureş, Iaşi - Ungheni
şi Bacău - Braşov, drumul de mare
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viteză Paşcani - Siret, dar cum
Galaţiul nu prea mai e port, nu
vrea nimeni să-l lege. Măcar, pe
vremea ministrului Băsescu la
Transporturi, sperasem că marinarul va proﬁta de inundaţii şi
va băga naibii nave de pasageri
pe şosele…
S-a tot văzut cu ochiul liber
că din proiecte, care le aduc întotdeauna bani băieţilor deştepţi,
nu ies şi construcţii de drumuri.
Vorba franţuzului: „Promettre
c’est noble, tenir c’est bourgeois“
- promit cu nobleţe-n glas „baronii“, se ţin de cuvânt, cum ar veni,
doar mârlanii de burghezi şi, am
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La Anul Câinelui de Pământ
şi la mulţi ani!
DĂNUŢ LUNGU

danut@viata-libera.ro
u În februarie 2018 vom păşi,

greşită. De aici şi replica de banc,
mai plimbaţi-o, bă, mai plimbaţi-o!
u Cătălin Rădulescu, deputatul
care aﬁrma la începutul anului că
ar ﬁ dispus să pună mâna pe armă
pentru a-i opri pe protestatari,
nu mai susţine dezincriminarea
folosirii abuzive a funcţiei în scop
sexual. Nici el nu ştie de ce, lăsând
apoi o explicaţie mai în coadă de
peşte: „Anumite cucoane au ajuns
prin consilii de administraţie fără
nicio expertiză“. Bietul antipatic
nu bănuieşte că porecla de deputatmitralieră nu-i face neapărat o
imagine de armăsar. Dimpotrivă!
Ar ﬁ trebuit să i se spună
parlamentarul-ciocan pneumatic,
însă nişte specialişti bulgari au
stabilit cu ani în urmă că bărbatul
care se laudă cu afetul are, de fapt,
mari probleme cu pistolul. Nu i-ar
mai lua foc, zice-se...
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conform zodiacului chinezesc
întocmit de Urania lor, în Anul
Câinelui de Pământ. E vorba
despre maidanezul nostru,
probabil singurul patruped care
dă lăbuţa şi care nu se împiedică
prin vesela de la Beijing.
Cum s-o mănânci pe Fetiţa,
canibalule cu Lee în coadă?
Sau, în limbaj de Facebook,
canibaluLee. Pentru noi, potaia
comunitară este mai mult decât
contribuabil - n-ai pic de suﬂet
în tine dacă nu te-ai gudurat la
citirea acestei axiome.
u Cred că sunt pe cale de a
inventa un răsunător proverb
chinezesc care mi-ar putea aduce
bani şi recunoaştere: Din bucata

mea de câine... Nu fă nazuri, ia cu
pâine!
u Comisia lui Cisiordache s-a
jucat de-a Google translate cu
ambasadele mai puţin vecine
şi prietene din cale-afară. Le-a
trimis textele care modiﬁcă legile
justiţiei pe înţelesul străinilor care
ne-au colonizat, cum ar spune
Tăriceanu şi Codrin Ştefănescu,
iar Ambasada Franţei a răspuns
prima, neaşteptat de repede:
„N-avem nevoie de traducerile
voastre pentru a pricepe ce se
întâmplă cu legile justiţiei în
România“. De ce s-or ﬁ opărit
ăştia, bre? Parcă vezi că au băgat-o
pe Olguţa la înaintare, ea era
responsabilă cu limbile străine în
Guvernul Dragnea...
u Conform unui sondaj IRES, trei
sferturi dintre români consideră
că lucrurile merg într-o direcţie

sinaxar

30 - 31.12.2017
u (S) Sfânta Muceniţă Anisia
u (D) Sfânta Cuvioasă Melania

adăuga, prostul trage nădejde.
Păi, nu visa prin iulie alde Hagi,
pardon, premierul Tudose la o reţea de trenuri chinezeşti pe pernă magnetică, probabil cu motor
de ascuţitoare, cu viteze enorme
(„Simţ enorm şi văz monstruos“
- zicea taica Iancu, tot în gară),
într-o reţea de transport feroviar
dezvoltată în comun de România,
Bulgaria, Serbia şi poate Grecia?
Ce-or zice însă baştanii UE despre
intrarea capitalului chinezesc în
Uniune?
Carol I ne-a schimbat PortoFranco-ul pe CFR şi scria că doar
aşa se vor uni real Principatele.
În mai 1878, trenul trecea prin
Galaţi. Eram legaţi! Acum, ne tot
„vrăjesc“… (b)Ozii. .

nec plus ultra
Tentaţia
Luminii
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(!) era întuneric, dar eu nu ştiam că e întuneric,
nu ştiam dacă-i rău sau dacă-i bine astfel,
dacă-i rău sau dacă-i bine să părăsesc absenţa luminii,
să mă mut în absenţa întunericului,
să caut şi să aflu răspunsuri
la întrebările mai mult ori mai puţin ne/vinovate
că sunt material didactic în laboratorul „alfa şi omega“,
umplut cu vertebrate şi nevertebrate (!)
(!) era lumină, dar eu nu ştiam că e lumină,
nu ştiam dacă nu-i rău sau dacă nu-i bine astfel,
dacă nu-i păcat inutil să părăsesc absenţa întunericului,
să mă mut în absenţa luminii,
să caut şi să aflu întrebările
răspunsurilor despre această dimensiune,
unde laboratorul „alfa şi omega“,
stă umplut cu iaduri şi raiuri în aceeaşi deşertăciune (!)

DIN COLECŢIA
„CELE MAI FRUMOASE POEZII RĂMASE TABLOU”

divina
tragedia

Urmărire ca-n Basme (V)

„A

maxime

“

Viaţa nu se
privește pe gaura
cheii. Se privește
drept în ochi!
TUDOR MUŞATESCU

u Echipa de serviciu

Responsabil ediţie: D.C. Predescu;
Corectura: Ramona Cotârleţ,
Dana Axente

ION ZIMBRU

redactie@viata-libera.ro

Da, doamnelor şi domnilor,
Cântecul de Lebădă al Femeii care
a nu a crezut că nu-i Urâtă în vremea Tinereţii… Cântecul de Lebădă al Femeii care nu crede că nu-i
Frumoasă în vremea Senectuţii...
Cântecul de Lebădă al Mândriei,
dar şi al Prejudecăţii! Nu?
După câteva momente de Studiu al Deşertăciunii domnitoare-n Veşnicie peste toate dimensiunile Vieţii şi Morţii deopotrivă,
Maria-mi propune/mă roagă „să-i
scot ochii la o plimbare“ până-n
Parcul Libertăţii deoarece vrea
să dezgroape şi să-mi arate un

Secret! Parol, mă face foarte curios, mai ales că nu-mi dă nici
un amănunt legat de această
surpriză! Aşadar, ieşim din odaia
în care, pe vremuri, învăţam pe
dinăuntru şi pe dinafară o proză
celebră a lui Honore de Balzac - e
vorba despre „Crinul din vale“ iar Maria Păpădie (îmi) murmura
la fereastră - să aud, dar şi să nu
aud - „La geamul tău ce strălucea/
Privii atât de des;/ O lume toatănţelegea,/ Tu nu m-ai înţeles“ - şi
plecăm spre Liniştea străjuită de
viteazul zaporojean, hatmanul
Mazeppa! Ajungem într-un sfert
de ceas! Maria se opreşte exact în
colţul sud-estic al parcului, lângă
un liliac bătrân, foarte bătrân...

şi scoate cuţitul! Apoi, cu gesturi
tremurate şi stropite cu lăcrămioare, se apleacă şi scormoneşte
la rădăcina arbustului! Scoate o
cutiuţă de material plastic... şi, din
cutiuţă, scoate o coală dictando!
Şi-mi citeşte foarte emoţionată!
„Fiorul scump al cestor Devastatoare Muzici/ îmi sun-a Dezlegare
la Strigăt în Pustiu.../ mă uit nadânc de Ceruri... (minciuni imaculate).../ şterg ochii, scuip în palme, le Fluier şi le Scriu!// Gol fără
Timp şi Spaţiu: Nimic umplut cu
Zero,/ de-a Dreptul dat (Genezei)
Stamină şi Pistil:/ un fel de Fecundare (în Lipsă!) a Luminii,/ Nectar
opus Furiei cu Embrion Umil!//
Începe-nﬂăcărarea Alb/Negru,

prima dată:/ Bigbang în dorul lelei, Idilă-n ﬂash Mortal,/ se vedentâiul Scâncet, primul Şuvoi de
lacrimi/ la Timp... şi Singularul se
face, brusc, Plural!// Nimicul face
Semne că-i plin de tot, de sine/ plin cu tristeţe, zero s-aşează iar
la rând -/ ﬁorul Scump al cestor
Galactice/Reci Muzici/ miroase-a
Surd, şi-a Primul, şi-a Ultimul Cuvânt!“//... Sigur că da! Îi promit că
voi publica-n Viaţa Liberă această
sublimă Poezie! Şi-i promit că-n
următoarea Existenţă voi ﬁ mai
înţelegător cu murmurarea-i de
la geam, că voi desﬁinţa Saloanele
de Înfrumuseţare deoarece nici o
Femeie din Lume nu-i Urâtă Niciodată! Nu? .

www.viata-libera.ro
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CRISTINEL LUCA

cristi.luca@viata-libera.ro

Şi marketurile Carrefour din
oraş vor ﬁ închise pe 1 ianuarie.
Pe 31 decembrie, ele vor avea
program diferenţiat. Cel mai
târziu se va închide magazinul
de la parterul Winmarkt, la ora
20,00.
Dunărea Mall nu a comunicat programul de sfârşit de an.
Vă putem spune doar că marketul Carrefour din incintă va
fi deschis până la ora 18,00 în
zilele de 31 decembrie şi 2 ianuarie, iar pe 1 ianuarie va fi
închis.
Hypermarketul Auchan va
funcţiona, pe 31 decembrie, între 7,00 şi 18,00. Pe 1 ianuarie
va ﬁ închis, iar pe 2 ianuarie,

programul va ﬁ între orele 10,00
- 22,00.
Pe 31 decembrie, la Kauﬂand,
ora deschiderii va varia, în funcţie de magazin, între 7,00 şi
7,30, iar ora închiderii va varia,
de asemenea, în intervalul orar
16,00 - 18,00. Pe 1 ianuarie, magazinele Kauﬂand vor ﬁ închise.
În 2 ianuarie, majoritatea magazinelor Kauﬂand vor avea
program scurt, ora deschiderii va riind în intervalul orar
9,00 - 9,30, iar cea a închiderii,
în intervalul 14,00 - 15,00.
Şi Lidl va ﬁ închis pe 1 ianuarie. Pe 31 decembrie, programul
de funcţionare va ﬁ între 8,00
şi 17,00.
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Puteţi face cumpărăturile
pentru masa de Revelion
aproape până în ultima
clipă, numai că, atenţie!, pe
31 decembrie, hypermarketurile
şi supermarketurile din oraş se
vor închide mai devreme.
Pe 1 ianuarie, toate magazinele
vor fi închise.

VA

Programul de sfârşit de an
al magazinelor gălăţene

La Shopping City, pe 31 decembrie, magazinele, insulele mall şi
zona de „food“ sunt deschise între
orele 10,00 şi 18,00, iar hypermarketul Carrefour din incintă îşi aşteaptă clienţii de la 8,00 la 18,00.

Selgros Galaţi va ﬁ deschis de
la 6,00 la 18,00, pe 31 decembrie,
iar pe 1 ianuarie, va ﬁ închis.
Metro Cash&Carry se va
închide la ora 16,00 în zilele
de 31 decembrie şi 2 ianuarie.
Pe 1 ianuarie, va ﬁ închis.
Magazinele Proﬁ vor ﬁ deschise, pe 31 decembrie, până la
18,00 sau 19,00, în funcţie de
zonă. Toate vor ﬁ închise însă pe
1 ianuarie, iar pe 2 ianuarie vor
funcţiona până la ora 18,00.
Magazinele Penny vor ﬁ deschise între 7,00 şi 18,00 în ultima
zi a anului. Pe 1 ianuarie, toate
vor ﬁ închise, iar pe 2 ianuarie
vor avea program scurt, de la
9,00 la 16,00. .
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A MULŢI ANI CU SĂNĂTATE! (Pluguşor pentru Gălăţeni)
ION ZIMBRU

controlaţi şi controloare,
promotori şi promotoare,
zmei şi făt-frumoşi, ilene,
trecători prin buruiene,
doctori sacri-n medicină,
poliţişti pe trambulină...
(dacă nu veniţi, e jale
şi pe dealuri şi pe vale)...
falşi, reali, ne/toţi, ne/toate...
hai să mergem prin cetate,
să zvârlim seminţe-n brazde:
LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE!

„A

Aho!... aho!... aho!... aho!...
oameni (t)raşi la indigo,
genuini şi genuine,
filistini şi filistine,
porumbei şi porumbiţe
şi specialişti în fiţe,
mari şi mici, săraci, bogaţi,
filantropi, naivi, gealaţi,
tari în bancă şi-n frizură,
moi în vlagă, mură-n gură,
fani, fanatici şi lichele,
pui de lei şi pui de lele,
arşi la soare, arşi la pungă,
şifonaţi, călcaţi la dungă,
popi, mireni, săriţi de vază,
cei puţini cu mintea trează,

Minim istoric
pentru leu,
în raport
cu euro

Să urăm prin tribunalul
care (nu) mai sare calul,
care dă numai dreptate

RECORD.

n-astă zdravănă cetate...!
să urăm prin primărie,
unde toate-s pe tipsie
pregătite pentru harnici,
pentru dulci, pentru amarnici...!
să urăm şi prefectura
care (n)-a trecut măsura...!
şi poliţia locală,
dar şi cea naţională...!
şcoli, spitale, somn şi lene,
şi consilii judeţene,
şi scârţari, şi şcolărime,
scumpa-ne profesorime,
rari şi deşi, artişti şi-artiste,
mândre, bucuroase, triste,
sănătoşi, bolnavi, slugarnici,

Moneda euro închide anul 2017 la cel mai mare nivel din
istorie, 4,6597 de lei, depăşind astfel
vechiul record, cotaţie înregistrată pe
21 noiembrie, de 4,6551 de lei. Euro
se vindea, ieri, cu peste 4,7 lei, la cele
mai mari bănci din România, relatează

trecători zgârciţi şi darnici,
cititori în lut şi-n stele,
scriitori, mărunţi, belele,
zei, bancheri şi rupţi în coate:
LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE!
Hai să ne rugăm de moină,
de alean, de cuc şi doină,
să ne dăm noi dezlegare
la bun-simţ şi la candoare...!
Noi nu vrem să ne dezlege
astea cei fără de lege...!
Ştim să ne suim în carte,
ştim să coborâm din carte...!
Hai să spunem toţi şi toate:
LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE!

News.ro, citată de digi24.ro. Astfel,
BRD a afişat un preţ de 4,7340 lei/
euro, BCR vindea euro cu 4,7300 lei,
iar Banca Transilvania a afişat un preţ
de 4,7100 lei/euro. Pe piaţa interbancară, euro a depăşit pragul de 4,66 lei.
. C.L.
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POLIŢIA LOCALĂ
VA SUPRAVEGHEA
PETRECEREA
DE REVELION
CONTROL. La petrecerea
din noaptea de Revelion, nouă
patrule de ordine publică,
intervenţie rapidă şi siguranţă rutieră
din cadrul Poliţiei Locale Galaţi vor fi
pe esplanada de la Sala Sporturilor.
Poliţiştii vor intra în dispozitiv
începând cu ora 18,00 şi vor avea
în atenţie următoarele aspecte:
supravegherea grupurilor de
persoane (minori, tineri) care tulbură
ordinea şi liniştea publică sau care
se dedau la activităţi ce pot provoca
dezordine; identificarea şi luarea
măsurilor legale împotriva celor
care efectuează acte de comerţ
fără a deţine autorizaţii legale;
înlăturarea persoanelor aflate în
stare de ebrietate şi luarea măsurilor
legale conform prevederilor Legii nr.
61/1991; fluidizarea traficului rutier
şi prevenirea opririlor şi staţionărilor
neregulamentare în zona de
desfăşurare a manifestării din data
de 31 decembrie. . T.M.
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Câini comunitari
omorâţi cu Furadan
CORINA DOBRE

corina@viata-libera.ro

La Şendreni, comună aflată la
doar o aruncătură de băţ de
Galaţi, unde sute de gălăţeni
şi-au ridicat case pentru a
evada dintre betoane, unii dintre
localnici au trecut la metode
barbare pentru a scăpa de câinii
fără stăpân care au împânzit
comuna: îi omoară cu Furadan.

dispărut. Oana Tat a sesizat Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor (DSVSA),
ai cărei reprezentanţi au prelevat
probe din conţinutul stomacal al
câinelui şi au constatat că animalul fusese omorât cu Carbofuran
(Furadan), substanţă extrem de
toxică şi nocivă. „Este o substanţă
foarte periculoasă, iar comercializarea ei este interzisă. Mă simt
ameninţată. Dincolo de uciderea
câinilor, este o otravă foarte periculoasă, care mi-a fost pusă în faţa
porţii. Este o ameninţare directă,
cred eu (...) Eu sunt implicată în
acţiuni de voluntariat, de sterilizare şi adopţie a animalelor fără
stăpân. Sunt însă responsabilă, nu
sunt genul de om care să adune
câinii în faţa porţii. Să omorâm
animalele nu este o soluţie, ci un
act ilegal şi de o cruzime fără margini. Autorităţile locale trebuie să
ia măsuri, căci gestionarea câi-
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POLIŢIŞTII DE LA RUTIERĂ
VOR FI ÎN TRAFIC
CONTROL. Chiar dacă

majoritatea gălăţenilor se pregătesc
pentru minivacanţa de Anul Nou, poliţiştii
gălăţeni vor fi la datorie. Conform
purtătorului de cuvânt al IPJ Galaţi,
Gabriela Costin, 87 de poliţişti rutieri
vor desfăşura activităţi de control şi
supraveghere a traficului rutier pe raza
judeţului Galaţi, în noaptea dintre ani.
Aşadar, nu călcaţi prea tare pedala de
acceleraţie, dacă nu vreţi să începeţi noul
an ca pietoni. . T.M.

Program
de Anul Nou

30 decembrie – închis
31 decembrie – închis
1 ianuarie – închis
2 ianuarie – 800- 1700

Tineri răniţi
pe trecerea
de pietoni

Vinovatul riscă până
la un an de închisoare
Cazul a ajuns şi în atenţia Poliţiei,
care a deschis un dosar penal, „pentru uciderea animalelor cu intenţie,
fără drept“, iar cel care va ﬁ găsit vinovat riscă de la trei luni la un an de
închisoare sau amendă. Informaţia
ne-a fost conﬁrmată de către reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie
Judeţean (IPJ) Galaţi, care au precizat
că ancheta este în curs.

„Ne preocupă problema,
dar nu avem soluţie“
Contactat telefonic, primarul
comunei Şendreni, Paul Cristea,
ne-a declarat că, deocamdată, nu
are o soluţie pentru rezolvarea
problemei câinilor fără stăpân.
Asta deoarece, spune alesul, medicul veterinar din Smârdan, cu

care autorităţile au încheiat un
contract pentru gestionarea câinilor fără stăpân, nu mai doreşte
să se implice în astfel de activităţi,
care presupun aplicarea legii, deci
şi eutanasierea unora dintre patrupede, întrucât, spune primarul, câteva ONG-uri i-au ameninţat familia. Alesul spune că o altă variantă
luată în calcul a fost asocierea cu
municipiul Galaţi şi alte comune
limitrofe, în cadrul unei asociaţii
de dezvoltare, pentru construirea
unui padoc, însă nu s-a făcut ceva
concret în acest sens. "Ne preocupă această problemă. Reprezintă
o prioritate pentru mine şi Consiliul Local, dar, în acest moment,
nu avem o soluţie viabilă (...) Sunt
foarte mulţi câini. Din păcate, unii
cetăţeni îi hrănesc în faţa porţii (...)
Vrem să acţionăm pentru rezolvarea acestei probleme, dar doar cu
forme legale“, ne-a declarat primarul Paul Cristea. .

A scăzut numărul gălăţenilor
diagnosticaţi cu viroze
TEODORA MIRON

„A

Mică
Publicitate

Un astfel de caz, care i-a scandalizat pe iubitorii de animale,
ne-a fost adus la cunoştinţă de
către Oana Tat, o tânără care locuieşte în Şendreni, angrenată în
acţiuni de voluntariat pentru protecţia animalelor. Cu doar câteva
zile înainte de Crăciun, tânăra s-a
trezit în faţa porţii cu unul dintre câinii pe care îi hrănea mort,
iar un altul, pe care îl sterilizase
şi căruia îi implantase microcip,

nilor fără stăpân cade în sarcina
lor“, spune Oana Tat.

teodora@viata-libera.ro

Direcţia de Sănătate Publică
Galaţi a continuat monitorizarea
infecţiilor respiratorii şi a constatat faptul că, în ultima săptămână, numărul gălăţenilor care cu
aceste afecţiuni a fost în scădere.
„Faţă de săptămâna precedentă de

ACCIDENT. Trei tineri cu
vârste cuprinse între 22 şi 27 ani
au fost loviţi de o maşină chiar pe
trecerea de pietoni. Accidentul a avut
loc pe strada Gheorghe Petraşcu din
Tecuci. Poliţiştii, sesizaţi cu privire la
producerea incidentului, au constatat

monitorizare, numărul gălăţenilor
diagnosticaţi cu viroze respiratorii
a scăzut de la 2.587 la 1.393 de cazuri. Cea mai afectată categorie a
fost cea a copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani, unde au fost
înregistrate 465 de cazuri. 50 de
persoane diagnosticate cu viroze
au necesitat internare“, ne-a declarat Liliana Iordăchescu, purtătorul

de cuvânt al Direcţiei de Sănătate
Publică Galaţi. În schimb, numărul
celor diagnosticaţi cu pneumonii
a crescut. „Numărul persoanelor
diagnosticate cu pneumonii a crescut, de la 226 la 337 de cazuri. Cele
mai multe cazuri s-au înregistrat la
copii cu vârste cuprinse între doi şi
patru ani, unde au fost raportate
93 de îmbolnăviri. 102 persoane au

că autoturismul era condus de un
bărbat de 46 de ani, iar cei trei pietoni
accidentaţi erau angajaţi regulamentar în traversarea străzii. Poliţiştii
efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală
din culpă. . T.M.

fost internate din pricina complicaţiilor“, a adăugat Liliana Iordăchescu. Trebuie precizat faptul că de la
începutul campaniei de imunizare
antigripală, în judeţul Galaţi, au
fost vaccinate antigripal 7.571 de
persoane. La nivelul judeţului mai
sunt disponibile 19.876 de doze de
vaccin antigripal trimise de Ministerul Sănătăţii. .
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TREI PERSOANE AU PRIMIT ÎNGRIJIRI MEDICALE . INTERVENŢIE

TEODORA MIRON

teodora@viata-libera.ro

avut loc şi o bubuitură. În urma
incidentului, au avut loc scurgeri
de păcură. „A avut loc un accident
tehnologic, pe platforma ArcelorMittal. O ﬂanşă de îmbinare
a cedat, iar 400 de kilograme de
păcură s-au scurs într-o cuvă de
retenţie. Nu a fost niciun pericol
pentru mediul înconjurător şi nu
a fost nicio explozie. Trei persoane, care se aﬂau în interior au
avut nevoie de îngrijiri medicale
la faţa locului“, ne-a explicat Cătălin Sion, căpitan în cadrul ISU
Galaţi.
La faţa locului au ajuns şi
mai multe autospeciale ale Ser-

viciului Judeţean de Ambulanţă
Galaţi. „Am intervenit la o explozie pe platforma siderurgică.
O persoană prezenta un atac de
panică, iar alte două erau murdare de păcură. Au avut mare noroc
că nu au păţit nimic“, ne-a explicat Mirela Delegeanu, asistent în
cadrul Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Galaţi.
Incidentul s-a produs cu puţin timp înainte ca angajaţii din
Combinat să iasă din tură. La
poarta unităţii, mulţi au susţinut
că nu au auzit nicio bubuitură,
dar că au văzut desfăşurarea de
forţe pe platforma siderurgică.

RH
I

Accident tehnologic la
Electrocentrale Galaţi,
societate aflată pe platforma
ArcelorMittal. La faţa locului
au ajuns imediat mai multe
ambulanţe, o autospecială
pentru victime multiple de la ISU,
dar şi o autospecială de stingere
cu apă şi spumă.

VA

Accident tehnologic
la Electrocentrale

Pompierii au constatat că, din
cauza unei defecţiuni, o garnitură la o ﬂanşă de îmbinare a unei
ţevi a cedat, moment în care a

Au fost însă şi oameni care au
auzit zgomotul puternic produs
de ﬂanşa defectă. „A fost o bubuitură, dar nu ştim de la ce. Am
văzut multe ambulanţe şi maşini
de pompieri“, ne-a spus o angajată
din Combinat.
Conform celor de la ISU, accidentul tehnologic nu a întrerupt
alimentarea cu energie electrică
sau cu energie termică şi nu a reprezentat niciun pericol pentru
mediul înconjurător. Cel mai probabil, în cadrul Electrocentrale,
va ﬁ deschisă o anchetă, pentru a
se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. .

teodora@viata-libera.ro

cipiul Galaţi, pe străzile Gheorghe
Asachi, Traian şi Calea Smârdan.
Şoferii vor ﬁ monitorizaţi pe DN 25,
în dreptul localităţilor Tudor Vladimirescu şi Umbrăreşti, pe DN 26
în localităţile Şiviţa şi Brăneşti, pe
DE 581, la Munteni, iar pe DJ 251,
la Cuza Vodă şi Cudalbi.
Marţi, 2 ianuarie, radarele
Poliţiei Rutiere vor ﬁ amplasate,

în municipiul Galaţi, pe străzile
Traian, Calea Prutului şi Marea
Unire.
În judeţ, radarele vor ﬁ amplasate pe DN 25, în dreptul localităţilor Hanu Conachi şi Drăgăneşti,
pe DN 26 în localităţile Vânători
şi Folteşti, pe DE 581, pe raza localităţii Berheci, iar pe DJ 251, la
Schela şi Matca. .

gălăţeni au depistat mai multe
persoane care au deţinut sau au
comercializat, fără drept, articole
pirotehnice. Spre exemplu, un
bărbat de 35 de ani a fost depistat
în zona depozitului GalExpo,
oferind spre vânzare 100 petarde
cu trei focuri. Un alt bărbat, de
46 de ani, a fost depistat în Piaţa
Micro 39, în timp ce oferea spre
vânzare opt baterii de artificii de
diverse mărci, cu 50 focuri, şi
20 petarde. Totodată, poliţiştii
au depistat, în incinta unui parc
auto, pe strada Oltului, doi
bărbaţi, cu vârste de 33 şi 25 de
ani, care aveau în portbagajele
autoturismelor 42 de cutii cu
petarde. În toate cazurile, poliţiştii
au ridicat articolele pirotehnice în
vederea confiscării şi au întocmit
dosare de cercetare penală, pentru
săvârşirea infracţiunii de operaţiuni
cu articole pirotehnice, efectuate
fără drept. . T.M.

„A

Astăzi, 30 decembrie, radarele
Poliţiei Rutiere vor ﬁ amplasate,
în municipiul Galaţi, pe străzile
Oţelarilor, Prelungirea Brăilei şi
Ştefan cel Mare. Şoferii care au
drum în judeţ vor ﬁ monitorizaţi
pe DN 25, în dreptul localităţilor
Hanu Conachi şi Drăgăneşti, iar
pe DN 26, în localităţile Tămăoani şi Slobozia Oancea.
Pe DE 581, o autospecială cu
radar va ﬁ amplasată pe raza
localităţii Cosmeşti, iar pe DJ
251, la Smârdan şi Cuza Vodă.

Pe DN 24D, un radar va ﬁ prezent
la Cuca.
Mâine, 31 decembrie, echipajele
Poliţiei Rutiere vor ﬁ prezente, cu
aparatele radar, în municipiul Galaţi, pe străzile Frunzei, Tecuci şi
Drumul de Centură. În judeţ, autospecialele vor staţiona pe DN 25,
la Piscu şi Umbrăreşti, pe DN 26, la
Vânători şi Folteşti, pe DN 24D, la
Bălăbăneşti şi pe DJ 251, la Smârdan şi Slobozia Conachi. În nord, pe
DE 581, circulaţi cu prudenţă pe
raza localităţii Berheci, unde va ﬁ,
de asemenea, prezent un radar.
Luni, 1 ianuarie, radarele Poliţiei Rutiere vor ﬁ amplasate, în muni-

ARTICOLE
PIROTEHNICE
CONFISCATE
ANCHETĂ. Poliţiştii

Unde vor fi amplasate
radarele de Anul Nou
TEODORA MIRON
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TALENT FĂRĂ LIMITE . RETROSPECTIVĂ

GĂLĂŢENII
AU FĂCUT
SPECTACOL
LA
TELEVIZOR

u Doina Teodoru,

câştigătoarea
„iUmor“

ANCA MELINTE

ancam@viata-libera.ro

Gălăţeanca Diana Teodoru a
cucerit premiul de 20.000 de
euro la „iUmor“, iar tecuceanul
Andrei Olteanu şi-a adjudecat
trofeul de 30.000 de euro al
concursului „Chefi la cuţite".
Cea mai frumoasă pirandă din
Lieşti, Narcisa Stănescu, a
câştigat la „X Factor“ pariul cu
Carla’s Dreams, iar gălăţeanul
Alex Beznea a fost la un pas
să devină „Next Star“. Tot la
un pas distanţă de marele
trofeu „Românii au Talent“
a fost şi tecuceanul Laur
(Karbula Lorand) din trupa
„Ok World Wide“. Pe scurt,
de la concursurile de talente
şi până la reality-show-urile
matrimoniale, gălăţenii au făcut
spectacol.

În 2017, poate mai mult poate ca
în alţi ani, gălăţenii au făcut din plin
rating în show-urile marilor televiziuni, Antena 1 şi Pro Tv. Iată cine
sunt cei care, în 2017, au făcut cucerit poporul cu televizorul şi despre
care, desigur, aţi putut citi în ziarul
„Viaţa liberă".

RH
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IOANA BULGARU,
ÎN ECHIPA
ANDREI
JUNIOR.
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La audiţiile pe
nevăzute, gălăţeanca Ioana
Bulgaru a cucerit-o pe Andra cu o
interpretare originală şi jucăuşă a
celebrei piese „I'm Not The Only
One“ şi s-a calificat la „Vocea
României Junior“, de la Pro Tv.
„Am venit să demonstrez ce pot
şi să văd dacă pot să devin mai
cunoscută. Pentru mine, jobul
de vis ar fi să pot să cânt în
continuare şi să am concertele
mele. Nu mă văd făcând altceva“,
a mărturisit cu convingere Ioana
Bulgaru, din Galaţi, înainte de
a urca pe scenă. Chiar dacă
nu a ajuns decât până în etapa
confruntărilor în care s-au
desemnat semifinaliştii, Ioana a
dovedit cu prisosinţă că merită
să strălucească pe scena muzicii!
La fel şi Adina Bostan, care, chiar
dacă nu a reuşit să întoarcă vreun
scaun, a primit din plin aplauze la
„Vocea României Junior“. . A.M.

Ioana
Cristodorescu,
în echipa
lui Chirilă

Da, „iUmor“
În luna mai a acestui an, Doina
Teodoru, născută în Galaţi, actriţă în
Capitală, a reuşit să câştige cel de-a
treilea sezon al emisiunii „iUmor“,
cu rafale de glume răutăcioase la
adresa vedetelor din showbizul românesc. N-a scăpat, însă, nici ea de
răutăţile celor care i-au pus victoria
pe seama colaborării apropiate cu actorul Mihai Bendeac, membru al juriului. Care, însă, a tranşat povestea
în stil propriu: "În cazul în care faci
parte dintre persoanele care îşi închipuie că, după o carieră de 15 ani,

aş ﬁ în stare să tragă nişte sfori pentru a măslui câştigătorul unui concurs televizat, te bag în p...a mă-tii şi
te somez să închizi televizorul".

Chef la cuţite
"Moldoveanul Oltean sau Olteanul moldovean", aşa a devenit cunoscut, la "Cheﬁ la Cuţite", Andrei
Olteanu, un tecucean stabilit în
Bucureşti, care a devenit marele
câştigător al competiţiei culinare
de la Antena 1. Bucătarul pe care
dragostea l-a caliﬁcat în bucătărie
tocmai în Italia, l-a făcut pe chef Sorin Bontea, din echipa căruia a făcut
parte, să sară la propriu peste masa
de jurizare şi să-i aterizeze direct în
braţe, fericit peste măsură!

Românii au talent!
Mai ales gălăţenii!
Pe scena "Românii au Talent"
a fost, de-a dreptul, înghesuială

u Narcisa

Stănescu

VOCE.

La audiţiile pe nevăzute de la „Vocea României“,
gălăţeanca Ioana Cristodorescu,
în vârstă de 18 ani, elevă la Liceul
de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“
din Bucureşti, a interpretat piesa
„God Bless the Child“ şi a reuşit

u OK World Wide

să întoarcă două scaune: Loredana şi Tudor Chirilă şi-au revendicat-o, fi ecare, în propria echipă.
Ioana a optat pentru Chirilă şi,
chiar dacă a fost eliminată în
etapa duelurilor, cu siguranţă vom
mai auzi de ea! . A.M.

de gălăţeni. Cuplul Iulia şi Paul
Adămiţă, artist liric şi, respectiv,
balerin la Teatrul Muzical „Nae Leonard“, a oferit un moment special
de operă comică.
O adevărată explozie de energie
a provocat „Fantastic Girls“, cea
mai bună trupă de street dance
din Galaţi!
Pe lângă un număr de senzaţie de beatbox, gălăţeanul Florin
Drăgoi, pe numele de scenă Zen,
a dăruit şi o lecţie de învingător:
chiar dacă, născut ﬁind prematur,
a fost ţinut prea mult la incubator,
iar surplusul de aer i-a afectat mersul, nu e cu nimic mai prejos decât
semenii lui.
La cererea publicului, Viorel Stănescu s-a reîntors (a câta oară?!) pe
scena Pro Tv şi a scos juriul la dans.
Dans, breakdance, acrobaţii, freerunning, parkour, ballance pe mix
de muzică populară românească,
aceasta a fost reţeta cu care trupa
„OK World Wide“ a ajuns, din preselecţii, direct în semiﬁnalele „Românii au Talent“, după ce Andi Moisescu a apăsat butonul auriu. Venită de
la Londra, trupa e formată dintr-un
britanic şi patru români - printre
care şi Laur (Karbula Lorand), născut în Miercurea Ciuc, dar crescut
la Tecuci. Deşi nu puţine au fost vocile care au susţinut ca „OK World
Wide“ merita să câştige „Românii
au Talent“, trupa s-a clasat pe locul
al doilea, marea învingătoare ﬁind
Loredana Moşneguţu. >
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învingătorul
„Chefi la cuţite“

u Alex Beznea,

pe podiumul
„Next Star“

u Maria

„Baro talentu“
la „X Factor“

u Geanina Cătălina

Mîndrescu
la „X Factor“

Beznea. O sală întreagă, în frunte
cu juriul, a râs în hohote, savurând momentul artistic îndrăzneţ al actorului de doar 11 ani,
aﬂat pentru a doua oară în viaţă
în marea ﬁnală a concursului
„Next Star“. Alex s-a clasat pe a
doua treaptă a podiumului, deşi
ar ﬁ meritat, cu prisosinţă, să ﬁe
marele învingător.
Tot în marea ﬁ nală „Next Star“
a cântat excepţional şi gălăţeanca
Briana Guşu.
Pe scena viitoarelor staruri au
oferit momente de excepţie şi alţi
copii talentaţi de la Dunărea de
Jos: Ana Silion, Cosmina Penghiş
şi grupul „Voces“ (Nicole Andra
Tănăsescu, Sonia Chiriac, David
Dobre şi Emanuel Badilaş). Iar

micii samurai tecuceni din trupa
Akikai au revenit la „Next Star“
cu o impresionantă demonstraţie
de arte marţiale pe muzică, moment dedicat colegului lor, Andi,
plecat prea repede din această
lume.

RH
I

şi Cosmin
pe „Insula
Iubirii“

„A

Chiar dacă n-au ajuns în galele live, ci doar până în bootcamp, două gălăţence, una mai
fermecătoare şi mai talentată decât cealaltă, au făcut senzaţie la
„X Factor“, ajungând în echipa de
voci a Deliei.
La doar 17 ani, îmbrăcată în
port tradiţional ţigănesc, Narcisa
Stănescu, cea mai frumoasă pirandă dintre căldărarii comunei
Lieşti, părea coborâtă direct din
ﬁlmul „Şatra“! Şi a dovedit cu prisosinţă că are „baro talentu“, adică
mare talent. N-a câştigat concursul, ci un pariu cu Carla’s Dreams.
Pentru dulceaţa din vocea ei, artistul i-a oferit o înregistrare în
studioul său profesionist.
Spectacol uimitor a făcut şi
gălăţeanca Geanina Cătălina
Mîndrescu, căreia Delia i-a spus,
cu admiraţie, că are o mină de
aur în voce.

Cuplu gălăţean
pe „Insula Iubirii“
În Thailanda, pe "Temptation
Island - Insula Iubirii", realityshow-ul Antenei 1, a ajuns şi perechea gălăţeană Maria (actriţă,
în vârstă de 29 de ani) şi Cosmin (marinar, 29 de ani). Spre
deosebire de alte cupluri, care,
seduse de tentaţii sau orbite de
gelozie, au rupt relaţia de iubire în doar câteva zile, Maria şi

„Next Star“-uri
în devenire

„Să-ţi aminteşti de mine când
vei ﬁ pe marile scene! Să ţii minte
că am fost primul care a căzut în
genunchi în faţa ta!, aşa i-a spus
Dan Negru, pe scena concursului „Next Star“, gălăţeanului Alex

Oana Mirică,
în echipa
lui Adi Despot

VOCE. „Oana s-a născut pe
scenă! Se simte ca la ea acasă!“,
a spus Adrian Despot, în clipa în
care a ales să meargă mai departe
la „Vocea României“ cu gălăţeanca
Oana Mirică. La audiţiile pe nevăzute,
pentru vocea ei s-au luptat Tudor

u Cosmina

Penghiş

DIANA MOVILĂ,
ÎN ECHIPA LUI
MARIUS MOGA
JUNIOR.

Cuceriţi de
glasul şi interpretarea ei, Inna şi
Marius Moga ar fi fost gata să
se dueleze, pentru că fiecare
şi-o dorea în echipă, la „Vocea
României Junior“, pe gălăţeanca
Diana Movilă. Numele ei vă
este cunoscut încă din 2011,
când, la nici şase anişori, aflaţi
din ziarul nostru că Diana s-a
întors cu „Premiul special TVR“
de la celebrul Festival-concurs
„Mamaia Copiilor“. La vârsta de

Cosmin au părăsit insula împreună. Şi nu oricum, ci cu o Marie
îngenuncheată la picioarele bărbatului iubit, şoptindu-i printre
lacrimi: „Te rog, dacă vrei, să ﬁ i
soţul meu… Şi să îmbătrânim
împreună!“. Din femeia veşnic
nemulţumită, pusă mereu pe
ceartă, plină de reproşuri şi
vindicativă, Maria a devenit o
parteneră caldă, înţelegătoare
şi iubitoare, pentru că şi-a dat
seama că l-ar putea pierde pe
Cosmin…

„Gospodari
fără pereche“
Aşa s-au înscris în emisiunea
matrimonială a Pro Tv fermierii
gălăţeni Florin Zaharia din Umbrăreşti şi Viorel Ariton din Frumuşiţa, în speranţa că Anamaria
Prodan le va găsi perechea potrivită. Din păcate, ori că au fost ei
prea pretenţioşi, ori că n-au avut
noroc, numai lui Florin i-au ajuns
în bătătură două pretendente,
din care, culmea!, n-a rămas cu
niciuna. Ba a mai şi vărsat lacrimi
amare când aleasa inimii i-a spus
că vrea să rămână doar prieteni!
Dar cine ştie de unde sare
norocul, că Pro Tv mai pregăteşte un show matrimonial şi în
2018… .

Chirilă şi Adrian Despot. Oana a fost
singura gălăţeancă din acest sezon al
„Vocii României“ care a reuşit să intre
în confruntările live. Chiar dacă nu a
ajuns în marea fi nală, cu siguranţă
e o voce pe care trebuie să o mai
ascultăm! , A.M.

nouă ani, ridica publicul şi juriul
în picioare, aducând cerul pe
scena „Next Star“, concurs la
care a fost finalistă. Îi consemnam
atunci mărturia: „Eu, când sunt
pe scenă, simt că pot să ajung şi
la nouă metri deasupra cerului“,
a spus gălăţeanca Diana Movilă,
care a cântat „What a Difference
a Day Makes“. Diana şi l-a ales
antrenor pe Moga şi, chiar dacă
nu a trecut de etapa confruntărilor,
cu siguranţă a dovedit că poate fi
Vocea României! . A.M.

www.viata-libera.ro
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L. “
u Ministrul Agriculturii vrea să cheltuie 2 milioane de lei pentru o revistă

DUPĂ PROGRAMUL „ALEGE OAIA!“ . LICITAŢIE

Contract de aproape două
milioane de lei, pentru
revista „România Rurală“
TEODORA MIRON

teodora@viata-libera.ro

După lansarea programului
„Alege oaia!“, Ministerul
Agriculturii vrea să cumpere
servicii de editare, tipărire şi
livrare pentru revista „România
Rurală“, în condiţii similare celor
editate la nivel european, preţul
total estimat fără TVA fiind de
aproape două milioane de lei,
adică circa 13 lei fără TVA pentru
fiecare exemplar.

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală“. Concret, potrivit unui
anunţ de licitaţie publicat de Ministerul Agriculturii, se urmăreşte
editarea, tipărirea şi livrarea revistei "România Rurală“, în condiţii de
calitate editorială, materială şi graﬁcă la nivelul publicaţiilor similare
editate la nivel european, în vederea informării asupra oportunităţilor oferite de PNDR 2014-2020.
"Se vor edita, tipări şi livra 24
numere din revista «România Rurală», cu un tiraj lunar de 6.000
exemplare/ număr, din care 200 de
exemplare vor ﬁ în limba engleză.
Cantitatea totală a revistei editată,
tipărită şi livrată va ﬁ de 144.000
de exemplare, din care 4.800 de
exemplare vor ﬁ în limba engleză“, se menţionează în anunţul

RH
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Un sondaj IRES
intitulat „Bilanţul anului politic
2017. Perspective pentru 2018“
şi desfăşurat la începutul lunii
decembrie relevă faptul că trei
sferturi dintre români consideră
cu lucrurile merg într-o direcţie
greşită. Astfel, 75 la sută dintre cei
care au fost intervievaţi consideră
că lucrurile merg într-o direcţie
greşită în România şi doar 17 la sută
consideră că lucrurile merg într-o
direcţie bună. Dintre respondenţii
cu vârste între 36 şi 50 de ani,
81 la sută consideră că lucrurile
merg într-o direcţie greşită în
România. Aproape 60 la sută dintre
respondenţi sunt deloc (19 la sută)
şi nu prea mulţumiţi (40 la sută) de
felul în care trăiesc, 36 la sută sunt
destul de mulţumiţi, în timp ce doar
4 la sută sunt foarte mulţumiţi. Pe
de altă parte, 45 la sută cred că
2017 a fost un an mai prost decât
2016, 30 la sută cred că a fost la fel,
iar 24 la sută cred că a fost mai bun.
În acelaşi timp, 46 la sută dintre
respondenţi cred că peste un an
vor trăi mai prost, 25 la sută cred
că vor trăi la fel, şi numai 26 la sută
cred că vor trăi mai bine.
Tot 46 la sută dintre respondenţi
cred că anul 2018 va fi mai prost
pentru România în comparaţie
cu 2017, 24 la sută cred că va fi la
fel, 28 la sută cred că va fi mai bun.
. T.M.

V.

ACTUAL

TREI SFERTURI
DINTRE ROMÂNI
CRED CĂ
LUCRURILE MERG
ÎN DIRECŢIA
GREŞITĂ
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vrea să cumpere
servicii de editare, tipărire şi livrare publicaţii pentru "informarea
publicului larg şi a potenţialilor
beneﬁciari asupra implementării

jurnalistice, astfel încât să asigure
"o lectură interesantă şi utilă“. "Subiectul prezentat va ﬁ relevant şi
informaţiile corecte. Articolele vor
conţine între 150 şi 600 de cuvinte, iar autorul va ﬁ identiﬁcat cu
nume, prenume, profesie şi loc de
muncă.
Acestea vor ﬁ ilustrate cu fotograﬁi relevante pentru subiectul
abordat şi vor include declaraţii ale
managerilor de proiect sau ale beneﬁciarilor. Frazele nu vor conţine
mai mult de două-trei propoziţii.
Stilul va ﬁ alert, atrăgător, limbajul accesibil“, se mai menţionează
în caietul de sarcini.
Durata contractului va ﬁ de 28
luni, dintre care 24 de luni implementare, plus patru luni iniţiere/
raportare/plată. .

Remanierea Guvernului
se discută în luna ianuarie
TEODORA MIRON

„A
Reduceri
de preţ la
„Trenurile
zăpezii“

ministerului. Valoarea estimată
fără TVA este de 1.865.376 lei, respectiv, un preţ de circa 13 lei fără
taxa pe valoarea adăugată pentru
ﬁecare exemplar.
"Publicaţia va conţine editoriale, interviuri, reportaje, evenimente, ştiri şi articole din domeniul
dezvoltării rurale, materiale ce vor
face referire la PNDR 2014-2020
(oportunităţi oferite, stadiul de
implementare şi impactul programului la nivel naţional şi european
etc.) şi la activitatea PNDR/LEADER.
La propunerea prestatorului sau la
solicitarea AM PNDR, revista poate
include articole/interviuri semnate
de reprezentanţi din conducerea
MADR“, se speciﬁcă în caietul de
sarcini. Sumarul revistei va ﬁ alcătuit din minimum cinci genuri

teodora@viata-libera.ro

Liderul PSD, Liviu Dragnea,
a precizat că, în ianuarie, se va
discuta despre restructurarea
Guvernului Tudose, în sensul de
a se vedea dacă se impune sau
nu, el apreciind, pe de altă parte, că premierul Tudose nu este

UTIL.

CFR Călători introduce, în
perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018,
reduceri tarifare la „Trenurile Zăpezii“,
care au ca punct de destinaţie, plecare
sau tranzitează staţiunile montane
de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei
şi Piatra Neamţ. Călătorii vor avea

foarte calm. "Trebuie să vedem
anul viitor dacă forma Guvernului este cea mai bună, dacă este
nevoie sau nu să se procedeze la
o restructurare (...) Am avut o
discuţie cu prim-ministrul şi cu
domnul preşedinte Tăriceanu,
să începem să discutăm dacă se
impune, repet, să vedem dacă e
necesar sau nu. În ianuarie, vom

începe discuţii serioase despre
ce putem face pentru ca activitatea guvernamentală să ﬁe şi
mai bună decât a fost în această
perioadă“, a spus Dragnea, la România Tv. El a precizat că activitatea Guvernului Tudose a fost
una bună, iar rezultatele Executivului sunt, de asemenea, bune.
"Eu sunt mulţumit de activitatea

reduceri de 25 la sută de luni până joi,
pentru călătoriile pe rută directă, la
clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio care
au ca punct de plecare sau destinaţie
una din staţiunile montane de pe ruta
Sinaia-Braşov sau din Vatra Dornei şi
Piatra Neamţ. . T.M.

premierului Tudose. E un tip care
nu e foarte calm. Pe de altă parte,
ritmul de muncă de la Guvern în
ultimele luni a fost infernal“, a
spus Dragnea. Întrebat despre remaniere, Dragnea a răspuns: "Eu,
personal, nici pe premier nu l-am
auzit până acum, nu am niciun
element care să-mi spună că trebuie remaniat ministrul X“. .

Important!
Toate materialele incluse în această pagină sunt pamflete şi trebuie tratate ca atare. Informaţiile prezentate în această pagină pot sau nu
să fie adevărate. Imaginile incluse în această pagină sunt proprietatea cotidianului „Viaţa liberă”. Toate drepturile rezervate „Viaţa liberă”.

Cel mai atractiv obiectiv al turismului realist din Galaţi este, evident, Pânzarul moldovenesc. Construită din fonduri publice, după
un proiect aproximativ, nava a plutit foarte puţin. Gurile rele spun
că Pânzarul a fost scos de pe apă
înainte ca participanţii la proiect
că termine de cheltuit banii pe care
i-au încasat de la gălăţeni. Acum,
celebra navă zace într-o dană din
şantierul naval, în aşteptarea unei
alocări mai zdravene din partea

Mallul de pe Coşbuc
e cel mai tare obiectiv
din Galaţi. De ce lipseşte?

ani. „Era normal să ﬁe băgat şi
centrul comercial în această galerie a obiectivelor turistice. Cu
atât mai mult cu cât mulţi vin,
se uită la exponate şi pleacă. Nu
vi se pare că principiul este acelaşi ca la un muzeu?“, a mai spus
istoricul Rică Centuriano.

V.

Obiectivul turistic nr. 1
al Galaţiului: ruinele
Pânzarului moldovenesc

Consiliului Judeţului. „În lumea
largă s-au mai văzut recondiţionări de obiecte/obiective turistice.
Unele chiar merită şi milioane de
euro pentru a-şi recăpăta strălucirea de altădată. Însă toate obiectele de patrimoniu trebuie să aibă
măcar câteva sute de ani vechime.
Pânzarul moldovenesc are abia 11
ani şi trebuie recondiţionat. Cum
adică să recondiţionezi un obiect
creat în anul în care Băsescu a
devenit preşedinte? E ca şi cum ai
recondiţiona o Dacie Logan şi ai
prezenta-o drept obiectiv turistic.
E absurd“, a explicat istoricul Rică
Centuriano.

Casinourile meritau
şi ele puţină atenţie

„Galaţi, oraş cumplit de negustori!“, e una dintre vorbele care
au făcut istorie în aceste locuri.
Dacă ar ﬁ să o aducem în prezent, am putea spune: „Galaţi,
oraş cumplit de negustori de
iluzii“. Pe bune acum, aţi văzut
câte magazine de păcănele sunt
şi câte mai apar? „Nu am făcut
deocamdată un calcul, dar cred
că numărul casionurilor depăşeşte numărul magazinelor de
pâine. Să nu credeţi că aceste
«obiective» se hrănesc cu aer. Nu!
Ele se hrănesc cu banii gălăţenilor proşti!
Şi, Slavă Cerului,
sunt mulţi
tare!“, a explicat
sociologul
Marcel Bancomat. .
Tu Rişti?

VA

Rubrica „Pamﬂet“ se dezice de
acţiunile subversive ale colegilor
de la „Viaţa liberă“, care au realizat
anul acesta un calendar menit a-i
induce în eroare pe gălăţeni. Este
vorba despre un calendar care prezintă 24 de fotograﬁi frumoase din
Galaţi, sub titlul „Obiective turistice“. Pentru că imaginile prezentate
sunt amăgitoare, rubrica „Pamﬂet“
face o necesară aducere în realitate
şi vă prezintă astăzi o „fotograﬁe“
mult mai realistă a oraşului.

Realist vorbind, un obiectiv turistic atrage de la sine zeci de mii
de oameni. Adică oamenii vin acolo pentru că le place să vină acolo.
Păi, la mall, mai ales după ce s-a
extins cu cinematograf, vin lunar
mai mulţi gălăţeni decât au fost
la Biserca „Precista“ şi la Muzeul
„Cuza“ la un loc, în ultimii zece

9

pe scurt

L. “

Adevărata imagine
a oraşului
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Alte obiective
demne
de
un calendar
•
PICU. Păi, credeţi că putea

să lipsească Picu Apostol
Roman de la „Pamfl et“? Nici
vorbă! Aşadar, unul dintre
obiectivele turistice demne
de vizitat este balconul extins
al lui Picu Apostol Roman
de pe strada Oltului, un loc
în care s-ar putea înfiinţa
lejer un muzeu al neputinţei
administraţiei publice.
u Singurul pasaj din Galaţi are
câteva zeci de metri şi e plin
de urină. Un obiectiv vizitat,
aşadar, de toţi beţivii. Este,
cum spune englezul, un „must
smell“. u Birourile multora
dintre consilierii locali gălăţeni
ar merita incluse într-un circuit
turistic al oraşului. Mulţi dintre
consilieri s-ar putea înscrie
chiar la circuit, poate că în felul
acesta ar ajunge şi ei pe acolo.
u Plaja „Dunărea“ e genială!
Turiştii germani şi englezi ar
plăti bani buni să vadă cum se
distrau oamenii pe la mijlocul
secolului al treisprezecelea.
u Cuşca maimuţelor de la
Zoo este o dovadă despre
cum poţi face un stabiliment
cu un preţ mai mare pe metrul
pătrat decât o vilă de lux.
Treburi de maimuţe, făcute
pentru maimuţe. . Obiectiv
Truistic

Pamflet în versuri
Didactic şi Pedagogic (II)

RH
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l SUBMARIN COSORESCU

Ne-ndurători, produc dublu-hibrizi/ pe scară mică şi pe scară mare,
printre etaje, printre dărmături,/ printre sinapse compromiţătoare
şi printre fleacuri unse mintenaş/ pe tronul depravării digitale,
cu perfidie şi entuziasm/ de marţafoi, sfinţi strâmbi şi mascarale!
Priviţi... aveţi ceva de învăţat,/ cruciţi-vă şi chiar luaţi aminte:
acesta-i rezultatul celor mulţi/ poltroni care adorm printre cuvinte,
produsul ignoranţei celor seci/ şi ofensivi pentru destrăbălare...
priviţi... aveţi destul de învăţat:/ aceşti corciţi sunt pentru dezvăţare!

Vocea cetăţeanului, vocea politicianului
l GALAŢIUL ÎN IMAGINI

„A

Pasajul
e scurt, deci poţi să-ţi
ţii respiraţia până dincolo.
Dar ce te faci cu usturimea
de ochi?

u Aici

se poate face
turism
olfactiv

Fotograful
VL merită
o primă
consistentă

DIN RAHAT, BICI!

Fotograful „Vieţii libere“, autor al imaginilor
din calendar, a muncit pe rupte ca să
facă Galaţiul să arate bine. Sub protecţia anonimatului, el ne-a declarat că a
fost cel mai dificil proiect din viaţa lui.
„Ca să înţelegeţi cu ce m-am confrun-

Galaţiul
poate deveni oraș
turistic. Eu sunt primul
turist al orașului.
Vizita mea durează
patru ani.

tat, imaginaţi-vă că ar trebui să îi faceţi
lui Eugen Durbacă o poză în aşa fel încât să arate ca Brad Pitt. Muncă multă:
unghiuri, culoare, lumini, aranjamente
şi, nu în ultimul rând, Photoshop“, a
explicat, pentru „Pamflet“, fotograful VL.
. Poza Vânturilor

u Ionuţ
Pucheanu
crede în Moş
Crăciun

www.viata-libera.ro
Live: Ştiri de ultimă oră, zi de zi
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SPORTUL GĂLĂŢEAN, ÎN 2017 . BILANŢ

DECLIN LA ECHIPE,
PERFORMANŢE
LA INDIVIDUAL
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din sportul
gălăţean
Handbalistele
CSU
Danubius,
turneu
la Brăila
HANDBAL. Final de an cu tur-

HOCHEI.

După victoria din
primul meci (9-2), Dunărea a învins
Steaua Bucureşti şi în al doilea joc din
etapa dublă din Campionatul Naţional
de juniori II (Under 16), cu 12-3. Cel mai
bun marcator al jocului a fost Remus
Gheorghe, cu 5 puncte, 4 goluri şi o
pasă decisivă. Ceilalţi realizatori de la
Dunărea (antrenor Cornel Chiriţă) au
fost: Anton Ciobanu 4 p (3 goluri şi o
pasă decisivă), Denis Diaconu 3 puncte
(1+2), Raul Maftei 2p (1+1), Nicolae
Rareş Vasile 2p (2 goluri), Ilia Petrenco
(un gol), Pavel Osmolet, Maxim Secrieri,
Florin Claudiu Mladin - câte o pasă
decisivă. După cele două victorii cu
Steaua, juniorii de la Dunărea sunt pe
locul al patrulea în clasament, cu 14
puncte din opt jocuri. .

TENIS.

MARIAN CĂPĂŢÎNĂ

marian.capatina@viata-libera.ro

la total şi pe cea de bronz la
„aruncat“. Sezonul l-a încheiat
cu locul cinci la Campionatul
Mondial de seniori, o performanţă remarcabilă, în condiţiile în care nu a putut concura
la potenţialul maxim, ultima
parte a pregătirii ﬁ ind la intensitate redusă, din cauza unei accidentări. În condiţii normale,
dacă ar ﬁ putut repeta evoluţia
de la „Europenele“ de tineret,
cu aceleaşi greutăţi ridicate, ar
ﬁ fost campioană mondială de
seniori! Astfel, în acest moment,
Elena Andrieş reprezintă marea
speranţă în perspectiva Jocurilor Olimpice din 2020, ﬁ ind singurul sportiv gălăţean cotat cu
şanse la o medalie olimpică.
Tot la haltere, dar la juniori,
a impresionat Mihaela Ilie, cu
trei medalii de aur la Campionatul European Under 15 şi Under 17, competiţie unde Andreea
Penciu a luat un aur, un argint
şi un bronz, iar Mariana Tăbăcariu, două medalii de bronz.
Tot la capitolul „sporturi
individuale“ s-a remarcat pugilistul profesionist Cristian
Ciocan, care a reuşit un meci
impresionant în faţa redutabilului englez David Price, pe
care l-a învins prin KO chiar pe

RH
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neu amical pentru handbaliste. Turneul
a avut loc la Brăila, iar gălăţencele de
la CSU Danubius au înregistrat două
înfrângeri: 22-30 cu HC Brăila şi 24-25
cu CSM Slobozia, iar ieri au dispus de
Rapid Bucureşti, cu scorul de 28-20. .

sonia.baciu@viata-libera.ro

Este final de an, perioadă
tradiţională de a privi în urmă,
de a le aduna pe cele bune, de
a le scădea pe cele rele, de a
trage linie şi a analiza bilanţul
sportului gălăţean în 2017.

Spre deosebire de anteriorii
doi ani, când plusul semniﬁcativ era dat de sporturile de echipă, de data aceasta cele mai bune
performanţe au venit de la disciplinele individuale, în special
de la haltere.
De departe, marea performeră a anului a fost Elena Andrieş. Revenită în a doua parte a
anului trecut în sala de haltere,
sportiva de la CS Universitatea
a recuperat fabulos tot ceea ce
pierduse în cei mai bine de trei
ani de absenţă din sala de antrenament, iar în aprilie a câştigat
două medalii de bronz la Campionatul European de senioare.
Apoi, în octombrie, a reuşit să
devină campioană europeană
de tineret la stilul smuls, obţinând totodată medalia de argint

„A

Rezultate ale tenismenilor gălăţeni la Turneul “Cupa Libra
13 - Phoenix”, de la Bucureşti: Mihai
Mironescu (Dacia Galaţi), 6-2, 6-0 cu
Vlad Gabriel Grasu (CSS Bucureşti) şi
0-6, 1-6 cu Ştefan Ilie Petre (Politehnica
Bucureşti) - Under 10; Ana Capăt (Dacia
Galaţi), 6-1, 7-5 cu Ecaterina Mălai (Tenis
Nord Bucureşti) şi 5-7, 2-6 cu Silvia
Costache (Dinamo Bucureşti). .

SONIA BACIU

u grupaj realizat de

Gh. Arsenie, M. Petrescu

Paul Anton
s-a transferat
la Anji

FOTBAL. Mijlocaşul Paul

Anton, fostul căpitan al FC Dinamo,
a semnat un contract pe doi ani şi
jumătate cu gruparea Anji Mahacikala, a anunţat, ieri, clubul rus. Revenit
la Dinamo în luna iulie a acestui an,
după transferul temporar la Getafe

FINALA LIGII I
JUCATĂ DE UNITED
A FOST UNUL
DIN MOMENTELE
DE VÂRF DIN 2017

online
„terenul“ acestuia, la Londra,
păstrându-şi astfel centura de
campion european al versiunii
WBO. Acel succes l-a propulsat
până la recentul meci cu miza
de a deveni challenger la titlul
mondial, în faţa puternicului
Povetkin. Deşi nu a boxat deloc rău, Ciocan a fost învins

(Spania), Paul Anton a marcat în acest
sezon competiţional şase goluri în
19 partide disputate în Liga I şi a mai
jucat două meciuri în Europa League,
în dubla manşă cu Athletic Bilbao, şi
unul în „Cupa României“, cu Universitatea Cluj. . S. Baciu

la puncte, după 12 runde, de rusul iertat în trei rânduri pentru
dopaj.

Patricia Ţig,
chinuită de accidentări
La tenis, gălăţeanca Patricia
Ţig a început anul promiţător,
în luna martie a reuşit prima
sa victorie în faţa unei adversare din Top 20 WTA (Kristina
Mladenovici, locul 18 în ierahia
mondială la ora partidei), iar în
aprilie a ajuns la cea mai bună
clasare din carieră, locul 83
WTA, în principal graţie turului trei atins la turneul Premier
Mandatory de la Miami.
Însă, au urmat numeroase accidentări, a jucat tot mai rar, iar
ultima afecţiune medicală a împiedicat-o să mai apară în circuit
din septembrie. Ultimul meci a
fost în China, la Guangzhou, pe
care de altfel nu a putut să-l termine. Urmarea a fost o coborâre
până pe locul 235 WTA, cu 152
poziţii pierdute în şapte luni, faţă
de cea mai bună clasare a sezonului. Vestea bună este că acum
este într-o stare ﬁ zică bună, şi-a
reluat antrenamentele, revenirea
în circuit ﬁ ind planiﬁcată pentru luna
martie. >

www.viata-libera.ro
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Arcada şi United,
performere la echipe
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În ceea ce priveşte sporturile de
echipă, steagul sus a fost ţinut de
echipa masculină de volei Arcada
şi de United, la futsal.
Arcada, echipă înﬁinţată în
2012, a câştigat primele sale trofee
naţionale, „Cupa României“ şi „Supercupa României“, dar în acest
caz s-a ratat principalul obiectiv,
câştigarea campionatului, competiţie în care s-a clasat pe locul trei şi
a obţinut medaliile de bronz.
La futsal, United a avut în prima parte a anului un sezon entuziasmant, încheiat cu medaliile
de argint în Liga I, după o ﬁnală
memorabilă, pe care a pierdut-o la
limită (2-3, scorul general), marele
câştig ﬁind tribunele arhipline la
meciurile de la Galaţi, din semiﬁnală şi ﬁnală.
Tot la capitolul „bune“ se încadrează echipa de fotbal Oţelul, clubul renăscut de suporteri făcând
un prim pas spre întoarcerea în
elită, prin promovarea în Liga a
III-a, după un meci de baraj la Galaţi disputat cu 9.000 de spectatori
în tribune. SC Oţelul a mai făcut
doi paşi uriaşi în 2017, recâştigându-şi identitatea, prin revenirea pe
Stadionul „Oţelul“ şi prin redobândirea „palmaresului“. A încheiat
anul pe locul patru în Liga a III-a,
la doar două puncte de ţinta ﬁnală,
primul loc, cel promovabil în liga
secundă.
La handbal, formaţia feminină
CSU Danubius a reuşit să-şi atingă
obiectivul, rămânerea în Liga Naţională, prin câştigarea grupei în
turneul de baraj.

În general,
declin la echipe

competiţii
rezultate
Al treilea
transfer
la Oţelul

u Elena Andrieş (în mijloc),

bronz european la seniori
şi aur continental la tineret

RH
I

Dacă în vara anului trecut, judeţul Galaţi era pe locul patru în
ţară în ceea ce priveşte numărul de
echipe din prima ligă, şapte în acel
moment, în 2017 a urmat un declin, cu doar cinci formaţii rămase
în eşalonul de elită. Regresul este
subliniat şi de faptul că, pentru
prima dată în ultimii ani, lipseşte
din bilanţ titlul de campioană.
Imaginea declinului o reprezintă în mare măsură echipa de
hochei pe gheaţă CSM Dunărea,
care anul trecut câştiga atât titlul
de campioană, cât şi „Cupa României“. Acum, Dunărea s-a calsat pe
p

locul patru în Cupă, deşi turneul
a fost pe gheaţa din Galaţi, iar în
campionat este tot pe locul al
patrulea.

Marea pierdere
vi
vine din baschet

„A

Anul 2017 a fost unul diﬁcil pentru clubul de baschet
Phoenix Galaţi. Acesta se
putea mândri că este singurul din România cu echipe
la absolut toate nivelurile,
având
reprezentare în Liga
a
Naţională
atât la masculin,
N
cât şi lla feminin. Însă, s-a ajuns la
decizie extremă, argumentată
o deci
prin ﬁnanţarea mult sub necesar
primită de la municipalitate: reprimi
tragerea echipelor feminine, atât
trager
din Liga
Lig Naţională, cât şi din Liga I,
practic desﬁinţarea acestora.
practi
Echipa
feminină gălăţeană reEc
venise în prima ligă în 2013, după
o pauză
pau de 13 ani, cea mai bună
performanţă ﬁind înregistrată în
perfor
sezonul 2015-2016 (antrenor Eusezonu
genio Rodrigues), când a încheiat
campionatul pe loc de play-off (locampi
cul 5), reuşind totodată şi o caliﬁcare, în premieră, în turneul ﬁnal

“FeDal”,
campionii
inseparabili

DISTINCŢII.

Jucătorii
de tenis Rafael Nadal şi Roger
Federer au fost aleşi sportivii
anului 2017 (la categoria masculină) de jurnaliştii de la L’Equipe.
Este pentru prima dată în istoria
de 42 de ani a anchetei când

al „Cupei României“. La rectiﬁcarea bugetară din luna septembrie,
clubului gălăţean i-a fost aprobat mai puţin de 45 la sută din
suma solicitată (590.000 de lei din
1.400.000 de lei), iar în octombrie,
într-o altă şedinţă a Consiliului
Local, celor de la Phoenix le-a fost
respinsă o cerere de reﬁnanţare
de 500.000 de lei, care ar ﬁ putut
să ajute clubul să funcţioneze cu
întreaga sa structură piramidală,
de la nivel de minibaschet şi babybaschet până la seniori.
Primul pas spre declin a fost
în luna martie, când pe fondul
întârzierilor salariale, cinci dintre cele şase jucătoare străine ale
echipei feminine au refuzat să
intre pe teren, la meciul cu Sepsi
Sf. Gheorghe. Phoenix se aﬂa pe
„val“, evoluând în grupa locurilor 1-6, cu reale şanse de atacare a primelor patru poziţii, însă
„grevistele“ au părăsit clubul, iar
echipa a încheiat sezonul pe locul
şase.
Situaţia ﬁnanciară nefavorabilă a continuat şi peste vară,
astfel că celor din conducerea
clubului le-a fost foarte greu să

cotidianul francez pune pe
prima treaptă doi sportivi. Nadal
şi Federer au fost declaraţi
“inseparabili”. La categoria feminină, primul loc a fost ocupat
de înotătoarea americană Katie
Ledecky. . S. Baciu

formeze un lot competitiv cu
care să intre în noul sezon. Cu un
efectiv „subţire“, format din şase
junioare, două senioare rămase
din sezonul trecut şi patru străine, Phoenix a reuşit o singură
victorie, în „Cupa României“, cu
CS Universitatea Alba Iulia, şi a
înregistrat şase înfrângeri (una
în Cupă şi alte cinci în campionat). Punctul culminant a fost
în noiembrie, când în urma
subﬁ nanţării din partea municipalităţii, clubul a fost nevoit
să renunţe la cele două echipe
de senioare. „Este prima oară
în cariera mea când păţesc aşa
ceva“, a declarat Rodrigues, cel
care se aﬂa la al treilea sezon
alături de Phoenix.
La masculin, la startul campionatului, antrenorul Florin
Nini şi-a propus pentru acest
sezon o clasare în primele 9
echipe, având în vedere bugetul
de care beneﬁciază. În acest moment, Phoenix se aﬂă pe locul 7,
cu 18 puncte, dar cu un meci mai
puţin disputat faţă de echipele de
pe poziţiile 4-6, aﬂate la egalitate
(18 puncte). .

FOTBAL.

SC Oţelul Galaţi a anunţat, ieri, că a făcut
o nouă achiziţie pentru returul
Ligii a III-a, mijlocaşul central
Radu Necşulescu. Acesta a venit sub formă de împrumut de
la FC Hermannstadt, ocupanta
locului secund în Liga a II-a,
cu opţiune de transfer definitiv, din vară, pentru clubul
gălăţean.
Necşulescu are 27 de ani
şi a mai evoluat la CSS Slatina,
Naţional Sebiş, FC Caracal,
FC Balş, CS Ineu şi Metalurgistul Cugir, iar în sezonul trecut a
fost unul din titularii cu care
FC Hermannstadt a promovat
în Liga a II-a, obiectiv
pe care îl are acum şi la noua
sa echipă. Aceasta este a treia
achiziţie făcută de Oţelul în
această iarnă, precedentele
fiind fundaşul central Bogdan
Matei şi fundaşul dreapta Alexandru David. . M. Căpăţînă
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Prin câte „războaie“ a trecut
gălăţeanul Adrian Tăbăcaru

V.
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CÂT DE „UŞOR“ E
SĂ FII VOLUNTAR

u Gălăţeanul (al doilea din dreapta) dând onorul la Curtea de Argeş foto casa-regala.blogspot.ro

VICTOR CILINCĂ
u Tăbăcaru, în rolul generalului

CERINŢE.

Ştiaţi că un (singur!) gălăţean
a făcut parte dintr-o gardă de
onoare - reconstituire istorică care l-a salutat pe Regele Mihai
I pe ultimul său drum, în faţa
noii catedrale de la Curtea de
Argeş? Din Germania, sergentul
în rezervă Sergiu Schiller le-a
scris apoi emoţionat voluntarilor
Asociaţei „Tradiţia Militară“: „În
momentul când aţi prezentat
onorul cu arma în pământ pentru
MS Regele, noi, românii din
Germania, care ne-am adunat
să vedem procesiunea,
nu ne-am putut opri lacrimile.

caru a „interpretat“ acum, la Curtea
de Argeş, un rol de soldat-paraşutist în gardă, în momente cernite, de
emoţie naţională.

RH
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Berthelot, alături de voluntari
de la „Tinerii şi viitorul“

victor@viata-libera.ro

Angajat de ani buni în activităţi
(voluntare!) de „predare“ a istoriei
într-o formă vie, gălăţeanul Adrian
Tăbăcaru vine îmbrăcat milimetric
în uniforme de epocă, cu întreaga dotare, la evocări de evenimente, prin
şcoli, unde dă explicaţii fascinante
despre tradiţii militare, întâmplări
istorice, mai ales despre alcătuiri
vestimentare şi de armament necunoscute marelui public, la reconstituiri istorice în care te târăşti, faci
„salt înainte!“, marşuri ori împietreşti cu orele în soare sau pe ger, cu
satisfacţia bucuriei pe care vede că
o aduce (copiii, în special, mor după
un selﬁe cu „soldaţii“!). Adrian Tăbă-

„A

Ca să vă lămuriţi,
iată cum a sintetizat dl Adrian Tăbăcaru, într-o notă, cerinţele pentru
participanţii la reconstituirea din noiembrie, de la Medgidia, unde a fost
prezent şi ambasadorul Marii Britanii,
alături de voluntari de reconstituire istorică români şi sârbi, de Ziua Armistiţiului, la „Centenarul Spitalului Militar
Britanic 1rm Medgidia“: aspect - toţi
participanţii trebuie să fie proaspăt
bărbieriţi; ajustaţi tunsoarea în spiritul
epocii; uniformele trebuie să fie
curate şi călcate; bocanci lustruiţi; revedeţi cu spirit critic lista accesoriilor
personale; accesoriile trebuie să fie
întregi şi în bună stare; eliminaţi-le
sau disimulaţi-le pe cele care nu ar
corespunde perioadei evocate: celulare, ceasuri, ochelari, aparate
de ras etc.“. E uşor? Eu unul, posesor
al unui melon autentic, m-am decis
să particip ca spectator... de epocă
şi, având exemplul celor ca dl Tăbăcaru, îmi las mustaţă „à la Belle
epoque“… Măcar atâta să fac patriotic.La Medgidia, au fost prezente şi
celebrele surori medicale scoţiene,
poreclite, pentru uniforme, „Potârnichile gri“, aflate o vreme şi la Galaţi,
mutate apoi la Reni, de unde ne-au
văzut oraşul arzând… . V. Cilincă

A
reprezentat
Galaţiul

A/SALTURI. „Din Galaţi,

am fost singurul în echipa prezentă la Curtea de Argeş. Am purtat
bonetă şi combinezon de zbor, de
paraşutişti, armă care s-a înfiinţat
în ‘41. Uniforma am împrumutat-o
de la colegul de „Tradiţie“ Marius

Cu baioneta „în bernă“
„Soldatul“ îmi spune: „De fapt,
eu am încercat, mereu, să-l slujesc
astfel pe Măria sa Soldatul - el a dus
greul, el a suferit, el a învins...“. A
primit apel de la conducerea asociaţiei din care face parte, „Tradiţia
Militară“, cu activitate serioasă,
fermecătoare, mai aplaudată decât
cascadoriile din ﬁlmele lui Nicolaescu şi mai cultă. A sărit în bocanci
fără să clipească şi dus a fost: „Am
primit ordin şi am venit echipaţi la
Bucureşti, înainte de plecarea spre
Curtea de Argeş. Avem parteneriat
încheiat cu Muzeul Naţional Militar
şi, astfel, pe platoul său, lângă parcul de artilerie, am repetat, în uniforme din Al Doilea Război Mondial. Şi este vorba despre un tip diferit
de regulamente militare. Mişcările
armei se aseamănă un pic cu acelea
din perioada RSR, cu onoruri, însă
onorul funerar e altfel. Colegii din
„Tradiţia Militară“ de la Bucureşti
au fost strajă şi cu o seară înainte,
la Palatul Regal. Au fost angrenaţi
acum şi şapte oameni din Batalionul de Gardă Regală, cei care au
coiful din metal cu cefar şi portbărbia cu solzi, care păzeau Palatul Regal, care făceau escortă regală. Am

ajuns la ora 12,00, până pe la 14,00
am făcut instrucţie la Bucureşti,
apoi ne-am îmbarcat în autocar şi
am ajuns pe la 16,00 la Curtea de
Argeş. În dispozitiv am stat trei ore
şi ceva, oﬁcialităţile au trecut prin
faţa noastră, cu cortegiul, intrând
în catedrală. Am văzut trecând maşina cu sicriul, cu coroana de oţel
- replică şi cu bastonul de mareşal.
Cât a trecut cortegiul şi până a fost
depus în criptă, am ţinut puştile în
poziţie dreaptă, însă cu baioneta înﬁptă în pământ. Noi am închis la un
moment dat careul: oﬁcialităţi, în
faţă trei plutoane de la Regimentul
30 Gardă şi cei de la Batalionul 33
Posada, cu torţe, care asigurau paza
la Peleş”. Până s-a descoperit o notă
personală privind preferinţa pentru
uniforma... de veci, suveranul a fost
îmbrăcat în uniformă de vânători,
şi, din cauza rigidităţii, au fost nevoiţi să o taie la spate şi să o înlocuiască cu una de cavalerie. Participanţi
la omagierea regală, acum „au mai
fost Infanterie, Marină debarcată şi
Paraşutişti“.

Trei ceasuri pentru Rege
L-am întrebat cum a fost să stea
atât timp în poziţie de „drepţi“,
plus alte nevoi ale trupului ţinute
în frâu, frigul… „Da, bătea vântul,
dar acceptabil şi eram bine echipaţi.
Am stat în poziţie de drepţi vreme
de peste trei ore. Am mai luat şi „pe

Diaconu, din Brăila. M-am gândit
că Regele a iubit aviaţia, a zburat“.
Şi absolventul Academiei de Poliţie
Tăbăcaru a „sărit“ încă din timpul
liceului: „Am şi eu 11 salturi cu paraşuta, la Ploieşti, îmi aduc aminte din
liceu“. . V. Cilincă

loc repaus“, am mai făcut câte o mică
mânuire, dar nu ne-am mişcat!“. Gălăţeanul nostru a fost în tot felul de
armate: la expoziţia „Aurul şi argintul antic al României“, de la Muzeul
de Istorie, s-a îmbrăcat de pildă în
dac, costum împumutat atunci de
la o asociaţie din Zalău. Hainele
atârnate în cuiele muzeelor nu mai
fascinează pe nimeni, de suﬂete e
nevoie pentru asta!

Impecabila organizare
a „Tradiţiei“
Alianţa Naţională pentru Restaurare a Monarhiei, organizatoare a
unor manifestări legate de omagierea regală, a adresat apoi mulţumiri
în scris cartierului general al Asociaţiei „Tradiţia Militară“, condusă
cu dăruire şi artă de preşedintele
Mircea Emilian Stoica, prezent şi la
reconstituiri în Galaţi sau Tecuci. În
continuare, aﬂăm şi că „Tradiţia“ ne
va fermeca, la Galaţi, în ianuarie, la
reconstituirea Bătăliei Ţiglinei!

Ras, tuns şi în marş, cu
kilograme de armament!
Adrian Tăbăcaru a fost în pielea
unor soldaţi din diferite epoci, a fost
şi general (în "rolul“ lui Berthelot),
oﬁţer de Marină, sergent de stradă
etc. Trei ani la rând, a fost fericit să
treacă pe sub Arcul de Triumf, la
parada de Ziua Naţională, purtând
istoria pe uniformă. .

prin
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u Număr UNIC de telefon
ORANGE, VODAFONE ŞI
TELEKOM

ANUNŢURI
Program de Sărbători

30, 31 decembrie, 1 ianuarie - închis
2 ianuarie - program 8,00 - 17,00
l VÂNZĂRI
1 CAMERĂ

l VÂNZĂRI
TERENURI

l CUMPĂRĂRI
2 CAMERE

• Cumpăr 2-3 camere, banii cash.
0743.390.207. (197320)
• URGENT! Cumpăr apartament
1-2 camere, parter. 0742582049
(221692)
l VÂNZĂRI
CASE

l ÎNCHIRIERI OFERTE
APARTAMENTE

• Proprietar vând loturi case 400500 mp Sat Costi, cu utilităţi: curent, apă. 0749466018 (221562)
• Loturi intravilan Sat Costi, 1214E. 0760664506 (222174)
• Sat Costi, Turturelelor 500, 1000
mp. 0760664506 (222175)

l CUMPĂRĂRI
TERENURI
• PF cumpăr- arendez teren
agricol zona Bădălan. Telefon
0749546670 (202790)
• Cumpăr 200-500 mp teren (casă
demolabilă), oraş. 0743760067.
(221543)
• CUMPĂR loc casă în oraş Galaţi.
0742597315 (222009)
l OFERTE
DE SERVICIU

online

publicitate

Cătălin Barcan
Mihaela Cârlescu

• DIPLOME DE CALIFICARE în
35 meserii.Fără CURS! Numai
TESTARE! Detalii la telefon
0746.179.660. (221979)

• SC angajează tubulatori
cu experienţă pentru VARD
Tulcea, începând cu ianuarie
2018. Salariu 6 euro/oră. Tel.
0721348897 (221987)

• Hotel Corneliuss angajează
ospătar, cameristă, bucătar.
Relaţii la telefon 0749278177
(221763)

• SC angajează lăcătuşi, sudori şi macaragii. Telefon
0744883084 (221893)

• SC angajează femeie de
serviciu şi barman. Telefon
0744883084 (221894)

• Angajăm şofer profesionist cat.
C+E+ atestate, ADR inclus pentru
extern. Salariu atractiv. Pentru informaţii: 0756083734 (221905)

• Angajez paznic de noapte, de
preferabil pensionar. 0766668174
(222014)

• SC angajează frizeri, maseuză.
Tel. 0747288308 (222034)

0731 240 401
0731 960 090

• Angajăm bonă pentru baieţel de
2 ani. 0745004642 (222039)
• Asociaţie de proprietari angajează îngrijitor bloc (pensionară).
Telefon 0744591103 (222042)
• Restaurant Aquarello angajează
bucătar, ajutor bucătar şi muncitoare vase. relaţii la 0746750169
(222098)
• Club din Elveţia caut animatoare. 0757393750, 0041791978882
(222105)
• Angajez instalator sanitar,
lăcătuşi, tinichigii industriali.
0722131006 (222106)
• SC angajează electricieni, sudori, lăcătuşi mecanici, lăcătuşi
confecţii metalice, instalatori. Tel.
0748351279 (222162)
• SC angajează fierari betonişti,
zidari, zugravi, faianţari, rigipsari.
Tel. 0748351279 (222163)
• CAFE No.9 angajează ospătăriţe. CV-uri la sediul: b-dul Oţelarilor
nr.33, bl.H9. Relaţii, după ora
10.00, 0740690004. (222173)
• Restaurant CORSO angajează barman, ajutor barman. Rel.
0752209862 (222203)

SOCIETATE COMERCIALĂ
ANGAJEAZĂ

ECHIPĂ MUNCITORI
PENTRU ACTIVITĂŢI
ÎNTREŢINERE SEDIU
Relaţii la numărul de telefon

0757.503.971.

l CUMPĂRĂRI SPAŢII COMERCIALE

„A

• Închiriez garsonieră la A3, str.
Brăilei, et.2. Rog seriozitate.
0743947129 (222051)
• Închiriez apartament o cameră
ICFrimu, CT, AC, et.1, mobilat,
utilat, termen lung. 0729769436
(222132)
• Primesc în gazdă un băiat sau
fată. 0759110732 (222150)
• Primesc în gazdă doi elevi liceu.
0758330372 (222202)
l ÎNCHIRIERI OFERTE
SPAŢII COMERCIALE

• S.C. agajeaza coordonator
lucrari vopsitorie, sablaj, vopsitori, pistolari, sablatori. Relatii
la tel. 0745157796. (221242)

RH
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• Casă în construcţie, Prundului 33.
0740340460, 00393281765885,
0763197748. (213341)
• Casă nouă, Barieră, P+M, (mobilată), 135000E. Rate. 0743760067.
(221544)
• Vând casă, 1000 mp, particular,
loc retras, în comuna Smîrdan, cu
utilităţi, fântână, centrală, toate
condiţiile. 0743947129 (222052)
• Vând casă Lieşti sau schimb
cu apartament Galaţi. Telefon
0757855552 (222142)
• Vând casă nouă Odaia Manolache
P+M, racordat la apă şi electric,
posibilitate gaz. 0740028092
(222215)

• S.C. angajeaza lacatusi,
tubulatori, cunostinte plan,
sudori TIG, CO2 si sudori in
teava (electrod). Relatii la tel.
0742129188. (221239)

13
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• PF vând apartament ICFrimu, 30
mp, balcon, et.2, liber, 28500E negociabil. 0741439376 (222101)

30 - 31 DEC 2017
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ANUNŢURI MICA PUBLICITATE

Teatrul Muzical
"Nae Leonard" Galaţi
anunţă că organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor vacante, publicat în data de 29.12.2017,
se amână din motive obiective. Organizarea şi desfăşurarea concursului se va relua la o dată care va ﬁ
anunţată prin aceleaşi mijloace de informare.
Relaţii suplimentare la biroul personal al teatrului
din str. Mihai Bravu nr. 50 sau la tel. 0236/418912.

www.viata-libera.ro
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Atenţie! Pentru MARE PUBLICITATE
30 - 31 DEC 2017

contactaţi Departamentul Publicitate:

l VÂNZĂRI
AUTO

• Vând Dacia Logan Break,
motor 1,6, pe benzină, preţ
3500 euro. Relaţii la tel.
0744559697.

• Pierdut legitimaţie student doctorand pe numele Tilibaşa Emilian.
Se declară nulă. (222223)
• Pierdut certificat constatator
pt sediul social al PFA Coman
Dionisia Paulina, F17/21/2014. Se
declară nul. (222230)

l PRESTĂRI
SERVICII

l DIVERSE

• Ford Transit Connect,
autoutilitară diesel,
an fabricaţie 2007.
Preţ 2350 euro negociabil.
Relaţii la sediul S.C. Viaţa
Liberă SRL, secretariat.

l CUMPĂRĂRI
AUTO

• Cumpăr auto, 2000- 2017. Asigur
radiere. 0743760067. (221542)
•
CUMPĂR
AUTOTURISME
orice tip, 2005-2017. Radiere.
0742597315. (222007)
l VÂNZĂRI
DIVERSE

• Urgent, loc veci Eternitatea, fără
lucrare. 0735119942 (222122)
• Vând curcani, cocoşi, găini, raţe.
La cerere asigurăm sacrificare şi
curăţare. 0757307294 (222197)
l FELICITĂRI

• Consiliul Local Baneasa, titular
al proiectului „Refacere 3735 m.l.
drumuri satesti si refacere podete metalice, Comuna Baneasa,
Judetul Galati”, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM
Galati, fara evaluarea impactului
asupra mediului pentru proiectul
„Refacere 3735 m.l. drumuri satesti si refacere podete metalice,
Comuna Baneasa, Judetul Galati”
propus ai amplasat in intravilan
Comuna Baneasa, sat Baneasa,
Judetul Galati, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM
Galati din Galati, str. Regiment 11
Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre
orele 8:30-16:00 si vineri intre orele
8:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul
de mediu-proiect decizie etapa de
incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data
de 05.01.2018 (222222)
• COMUNA SCÎNTEIEŞTI titular
al proiectului “Extindere si modernizare retea apa in comuna
Scinteiesti, judetul Galati“ anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare fără evaluarea impactului asupra mediului
de catre APM Galati, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
“Extindere si modernizare retea
apa in comuna Scinteiesti, judetul Galati“, propus a fi amplasat
în Comuna Scinteiesti, judetul
Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Galaţi, str. Regiment
11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi,
între orele 8.30-16.00 şi vineri
între orele 8.30-13.30, precum
si la următoarea adresa de internet. http://apmgl.anpm.ro la.
Reglementări–Acordul de mediuProiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta
comentarii/ observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de
04.01.2018. (222229)
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• Execut amenajări interioare şi
exterioare, compartimentări, rigips, tencuit, zidărie, G,F, şape,
demolări. 0744177056. (222123)

l PROPUNERI
DE AFACERI

„A

• Să te însoţească pe drumul
vieţii, fericirea norocul şi sănătatea. La mulţi ani, Anisia!
Bunicii (222226)

• Curse Galaţi- Bucureşti
(Otopeni),
cu
autoturism
Mercedes Benz. Preţ 270 lei.
Telefon 0743200080 (222170)

l MATRIMONIALE

• Domn serios, cu situaţie, caut
o parteneră în jurul vârstei de
40 ani, gospodină, nefumătoare,
pentru prietenie, căsătorie. Tel.
0748533888 (222159)
• Divorţat, 45 ani, doresc cunoştinţă doamnă serioasă pentru o
relaţie serioasă, bazată pe sinceritate şi respect. Tel. 0741978333
(222169)
• Doresc să cunosc o doamnă serioasă, 41- 50 ani. Telefon
0744998096 (222190)

• CASA DE AJUTOR RECIPROC
MOLDOVA
GALAŢI
oferă
ÎMPRUMUTURI
pensionarilor şi salariaţilor în CONDIŢII
AVANTAJOASE; de 10 ori fondul; împrumut maxim 25.000 lei.
Informaţii la telefon 0236411122,
0724599854. Program luni- vineri:
9,00-17,00. (221953)
l PIERDERI

• Pierdut legitimaţie student pe
numele Catană Ana Maria. Se
declară nulă. (222220)

program

mică publicitate

l 30 - 31 DEC
ÎNCHIS

l 1 IANUARIE
ÎNCHIS

l 2 IANUARIE
8:00-17:00

l DIVERSE
PREZICĂTOARE

V.

• Angajez menajeră în Galaţi.
Salariu motivant. Tel. 0745397526
(222235)

• Donez autoturism la o femeie fără obligaţii, cu permis de
conducere, care să ofere servicii de menaj şi întreţinere la un
om în vârstă din judeţul Galaţi.
Tel. 0740/555618, 0236/828600,
0748/944991. (222205)

VA

l OFERTE
DE SERVICIU

L. “

ANUNŢURI

u Galaţi, str. Domneascã nr. 68, tel: 0236 460719,
e-mail: pub@viata-libera.ro, www.viata-libera.ro

• Mulţumesc clarvăzătoarei Alisa
pentru împăcare, dezleagă farmece, cununii. Ghiceşte rezolvă orice
problemă, garantat. 0236314121,
0740771190 (222124)
l DECESE

• Cadrele militare în rezervă
şi în retragere, filiala Galaţi,
aduc un ultim omagiu camaradului lor, Lt. Col. CRIMU
COSTICĂ. Transmitem sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! (222227)

• Cu adâncă durere anunţăm trecerea în nefiinţă a
iubitei noastre mame, soacre şi bunici, MARIN
MARIA. Dumnezeu s-o
odihnească de-a dreapta
Lui! (222231)

Obiective turistice

prin

SMS

u Număr UNIC de telefon
ORANGE, VODAFONE ŞI
TELEKOM

ANUNŢURI
l DECESE

• Colindă sfântă şi un buchet
de pioase aduceri aminte,
la 20, respectiv, 9 ani de la
trecerea la Domnul a dragilor noştri părinţi şi bunici,
POTORAC VASILE şi ANA.
Dumnezeu să-i odihnească
printre aleşii Lui! Nepoata
Ana- Maria şi fiica ClaudiaCamelia. (222128)

publicitate

Cătălin Barcan
Mihaela Cârlescu

• Se împlinesc 11 ani de la trecerea în nefiinţă a celui care a
fost GHEORGHE IAMANDI.
Dumnezeu să-l odihnească!
Familia (222153)

0731 240 401
0731 960 090

• Clopoţeii de la gâtul iernii vestesc împlinirea celor 8 ani de la
plecarea în lumea plină de lumină al dragului nostru soţ şi
tată, PETRICĂ TOTOLICI. Vis
sublim al tinereţii „Ce mult am
vrut ca în toamna vieţii, să fim
împreună”, dar destinul a hotărât despărţirea noastră. Prin
nobleţea, generozitatea şi iubirea de oameni, a rămas la fel
de prezent în inimile celor ce au
trăit în preajma lui. Mulţumim
încă o dată pentru tot ce ne-ai
oferit timp de 45 de ani.
Îngenunchem şi ne rugăm pentru odihna sufletului tău ales în
pace şi lumină. Cu dor de omul
bun şi drag, Maria şi Carmen
Totolici. (222144)

• Pe 1 ianuarie se împlineşte un
an de când dragul meu frate,
IONIŢĂ VASILE, a plecat din
sânul familiei noastre. Ne lipseşti şi ne este dor de tine.
Mariana. (222195)

online

• Au trecut doi ani de când bunul nostru tată şi socru, IOAN
DAN (Cavaleru), a urcat la cer.
Nu te vom uita niciodată!
Cosmin şi Ani. (222228)

• Un om deosebit, aşa cum rar
întâlneşti, a plecat dintre noi,
acum 28 de ani, lăsând un gol
imens în sufletele noastre. Multă
tristeţe şi regrete eterne rămân în
urma trecerii la cele veşnice a celui care a fost soţ şi tată, NICANĂU
VASILE. Nu vom uita niciodată
chipul său blând şi vocea-i înţeleaptă. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! Eugenia,
Violeta şi Mitică. (222216)

• Pe 30 decembrie se împlinesc 6 ani de la trecerea în nefiinţă a iubitului nostru tată,
socru şi bunic, PONORAN
ZENO CURTH. Nu te vom uita
niciodată! Zeno, Maria şi
Adrian. (222182)

„A

l COMEMORĂRI

departament

V.

• S-au scurs cumplit 8 ani de
consternare de la plecarea grăbită şi la netimp al dragului nostru nepot şi verişor, ing. DĂNUŢ
IONEL TOTOLICI, 45 ani. De tot
atâta timp ne punem obsesiva
întrebare „De ce el?”, răspunsul însă nu-l găsim. Ne mâgâie
doar amintirea chipului blând şi
luminos, dragostea enormă ce
a dăruit-o părinţilor şi familiei,
precum şi celor ce au zăbovit
în preajma lui, ştiind că a ajuns
spre sfere astrale, unde au acces cei cu permis de purtare şi
frumuseţe. Somn liniştit în lumină, copil drag. Cu dor de
tine, Maria şi Carmen Totolici.
(222143)

• Regretăm trecerea în nefiinţă, în prag de an nou, a distinsei doamne ing. MARINAŞ
CORNELIA. Dumnezeu s-o
aibă-n grija Sa. Asociaţia de
Proprietari 106. (222244)

• Cu mare durere în suflet
anunţăm plecarea la Domnul
a iubitei noastre mame, soacre, bunici şi străbunici,
RADU GHERGHINA (GETA).
Înmormântarea are loc sâmbătă, 30 decembrie 2017, ora
12,00, la Cimitirul „Eternitatea”.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Familia (222246)

15

• A trecut un an de când
ne-a părăsit dragul nostru,
MIHĂILESCU ANDREESCU
ADRIAN, lăsând în urmă un
gol care nicicând nu va putea
fi umplut. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Nu te vom uita
niciodată. Familia (222201)
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• Membrii Asociaţiei de
Proprietari 106 regretă decesul domnului IGNAT ILIE
şi transmit sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu
să-l odihnească în pace!
(222240)

30 - 31 DEC 2017

VA

• Sunt cu inima zdrobită de durerea pricinuită de decesul scumpei
mele mame, soacre, bunici şi străbunici, GETA RADU, după o lungă
şi grea suferinţă. Nu voi uita niciodată corectitudinea, devotamentul şi grija ta pentru noi. Dumnezeu
să te ierte şi să te odihnească în
pace! Angela. (222232)
• Nu-mi pot stăpâni marea durere
la aflarea tristei veşti a dispariţiei
bunei şi credincioasei mele bunici,
GETA RADU, mamaia care mi-a
vegheat copilăria, învăţându-mă
numai lucruri bune, care-mi sunt
folositoare şi astăzi. Sunt alături
de mama şi de unchii mei, Lucian
şi Paul. Alina. (222233)
• Regretăm pierderea celei care a
fost cuscra noastră, GETA RADU.
Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să o ierte! Familia
Niţu Gavrilă. (222234)

1442
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• Pioase amintiri şi triste sărbători la împlinirea a 26 de
ani de la plecarea dintre noi
a scumpului nostru † CAROL
SIMOVIN. Dumnezeu să-i
călăuzească paşii în Ceruri.
Familia (222239)

• Pe 30 decembrie se împlinesc
16 ani de lacrimi şi durere de la
decesul celei mai iubite soţii,
mame şi bunici, MORARU
VASILICA. O vom păstra veşnic în
inimile noastre. Familia. (222221)

Program
de Anul Nou

Mică
Publicitate
30 decembrie – închis
31 decembrie – închis
1 ianuarie – închis
2 ianuarie – 800- 1700

• Cu durere în suflet şi cu un
dor nestins comemorăm 40
de zile de la plecarea în veşnicie a iubitei noastre mame,
soţii, soacre şi bunici,
COSTINA HURDUC. Nu te
vom uita niciodată şi te vom
iubi mereu. Dumnezeu să te
odihnească în pace! (222245)

30 - 31 DEC 2017

cronologie
ono
ologie
u 1644

Încetează din
viaţă JEAN BAPTISTE von
HELMONT (n. 1579), chimist,
fizician belgian. A descoperit
„gazul carbonic“, CO2, obţinut
prin arderea cărbunelui.
u 1691 Încetează din viaţă
Sir ROBERT BOYLE (n.
1627), chimist, fizician,

decembrie

31
cronologie
ono
ologie
u 1842

Se naşte IACOB
NEGRUZZI (m. 1932),
prozator, dramaturg, critic,
memorialist.
u 1852 Inaugurarea Teatrului
cel Mare din Bucureşti (azi,
Teatrul Naţional
„I. L. Caragiale“).
u 1869 Se naşte HENR I
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ROM AIN ROLL AND (n. 1866),
scriitor francez, laureat
cu Premiul Nobel pentru
Literatură (1915).
u 1947 * Regele Mihai I al
României a fost obligat să
semneze actul de abdicare.
* Adunarea Deputaţilor
proclamă Republica Populară
Română.
u 1960 Încetează din viaţă
(în închisoarea din Sighet)
MIHAIL M ANOILESCU (n.
1891, la Tecuci), economist,
om politic, fost ministru de
Externe.

u 1905

Încetează din viaţă
ALEX ANDR STEPANOVICI
POPOV (n. 1859), fizician
rus. În 1895, a construit
primul receptor de unde
electromagnetice, reuşind
prima transmisie publică a
unui semnal prin unde radio.
u 1915 Se naşte NELL
COBAR (m. 1993), grafician,
caricaturist, regizor de
filme de animaţie, laureat cu
Premiul Festivalului Filmului
pentru Copii [Veneţia, 1970],
cu premii ale Asociaţiei
Cineaştilor din România.
u 1937 Se naşte ANTON Y
HOPK INS, actor britanic,

M ATISSE (m. 1954), pictor,
decorator, muralist, grafician,
sculptor francez, teoretician al
artei.
u 1877 Încetează din viaţă
GUSTAVE COUR BET (m.1954)
pictor francez.
u 1880 Se naşte GEORGE
C. M ARSHALL (m. 1959),
general, om politic american,
părintele „Planului Marshall“,
laureat cu Premiul Nobel
pentru Pace (1953).
u 1889 Încetează din viaţă
ION CR EANGĂ (n. 1837),
prozator, pedagog, membru,
post-mortem, al Academiei
Române.
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u 1618 Se naşte BARTOLOME

ESTEBAN MURILLO (m. 1682),
pictor spaniol.
u 1809 Se naşte ANDREI
ŞAGUNA (m. 1873), mitropolit,
scriitor, membru de onoare al
Academiei Române.
u 1863 Se naşte PIERRE de
COUBERTIN (m. 1937), filosof,

istoric şi sociolog francez,
organizator al Jocurilor
Olimpice moderne.
u 1868 Se naşte AL. BR ĂTESCU
- VOINEŞTI (m. 1946),
prozator, membru al Academiei
Române.
u 1894 Încetează din viaţă
HEINRICH HERTZ (n. 1857),
fizician german. A descoperit
undele electromagnetice.
u 1897 Se naşte la ANA ASLAN
(m. 1988), medic, pionier
al gerontologiei mondiale,
membră a Academiei Române.
u 1907 Se naşte ION I.
AGÂRBICEANU (m. 1971),
fizician, membru al Academiei

Anca SPÂNU
Redactor şef adjunct

Dan Cătălin PREDESCU
Editor Coordonator

SOCIAL-EVENIMENT: Roxana ARTENE
PENCIU, Remus BASALIC, Victor CILINCÃ,
Mariana CONSTANDACHE, Teodora MIRON,
Iasmina UNGUREANU (C.M.)

ianuarie

ECONOMIC-ADMINISTRAŢIE: Ovidiu
AMÃLINEI, Corina DOBRE, Cristinel LUCA,
Anca MELINTE
SPORT: Marian CĂPĂŢÎNĂ, Sonia BACIU,
Gheorghe ARSENIE

2

ONLINE: Monica ZANET, Valentin CHIŢU

REDACTORI COLABORATORI: Alina
Comşa DURBACÃ, Dănuţ LUNGU,
Virgil GURUIANU, Dan PLĂEŞU, Ion ZIMBRU,
Marius ŢUCA, Gheorghe GURĂU, Florin
RĂVDAN
DEPARTAMENT CALCULATOARE:
Camelia LUPU, Adrian BARBU

DTP: Constantin POPA, Andra AMĂLINEI,
Lili CRĂCIUN, Tiberiana PRISACARIU
CORECTURĂ: Dana AXENTE, Ramona
COTÂRLEŢ, Persida Vanda ONEA

u 17

Încetează din viaţă
OVIDIU [OVIDIUS PUBLIUS
NASO], (n. 43 î. Hr.), poet
roman.
u 1853 Ia fiinţă, la Bucureşti,
Şcoala de mică chirurgie de la
Spitalul Filantropia.
u 1866 Se naşte GHEORGHE
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SALINGER, scriitor american.
u 1934 Se naşte GHEORGHE
DINICĂ (m. 2009), actor de
teatru şi de film, laureat cu
premii ACIN/UCIN.
u 1939 Se naşte EMIL
BRUMARU, poet, laureat cu
Premiul Uniunii Scriitorilor
(1970).
u 1942 Se naşte OVIDIU IULIU
MOLDOVAN (m. 2008), actor de
teatru şi de film.
u 1944 Se naşte NICOLAE
CĂRBUNARU, pictor, pedagog
membru al UAPR - Filiala
Galaţi.
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BOGDAN - DUICĂ (m. 1934),
istoric, critic literar, membru
al Academiei Române.
u 1882 Se naşte ION
TEODORESCU - SION (n. 1939),
pictor, pedagog.
u 1891 Se naşte ARON COTRUŞ
(m. 1961), poet, laureat cu
Premiul Societăţii Scriitorilor
Români (1926, 1943).
u 1907 Se naşte ION POPESCU
- NEGRENI (m. 2001), pictor,
laureat cu Premiul Academiei
Române.
u 1913 Se naşte IOAN JAK
RENE JUVAR A (m. 1996),
medic, membru de onoare al

laureat cu Premiul Oscar.
Se naşte DONNA
SUMMER, interpretă
americană de muzică pop.
u 1956 A fost înfiinţată
Televiziunea Română.
Primele emisiuni au fost
transmise în direct cu prilejul
Revelionului din 31 decembrie
1956.
u 2006 Încetează din viaţă
DAN BEIZADEA
(n. 1933), compozitor, dirijor,
instrumentist.
u 2015 Încetează din viaţă
NATALIE COLE (n. 1950),
cântăreaţă, compozitoare
americană. V.G.
u 1948

VASILE CR AIŢĂ MÂNDR Ă,
pictor, posesor al mai multor
medalii şi premii.
u 1972 Încetează din viaţă
MAURICE CHEVALIER
(n. 1888), şansonetist, actor
francez.
u 2007 România a fost
primită ca membru cu drepturi
depline în Uniunea Europeană.
u 2011 Încetează din viaţă
MARIN CONSTANTIN
(n. 1925), dirijor [al Corului
de cameră „Madrigal“],
compozitor, laureat cu premii
naţionale şi internaţionale.
V.G.

u 1926 Se naşte ILEANA STANA

Academiei Române.
u 1920 * Se naşte FR ANCISC

PĂCUR ARIU (m. 1998, aceeaşi
lună şi zi), poet, prozator,
eseist, laureat cu Premiul
Uniunii Scriitorilor. * Se naşte
ISA AC ASIMOV (m. 1992),
reputat om de ştiinţă american
de origine rusă, biochimist
şi autor de cărţi ştiinţificofantastice şi de ştiinţă.
u 1925 Se naşte IRINA
ARHIPOVA (m. 2010),
cântăreaţă de operă, una dintre
cele mai proeminente nume de
pe scena mondială în a doua
jumătate a secolului al XX-lea.

IONESCU, actriţă de teatru şi
de film.
u 1928 Se naşte TIBERIU OLAH
(m. 2002), compozitor, pedagog,
laureat cu Premiul Academiei
Române.
u 1933 Se naşte ION BĂIEŞU
(m. 1992), prozator, dramaturg,
laureat cu Premiul Academiei
Române.
u 1970 Se naşte SANDA
LADOŞI, cântăreaţă de muzică
uşoară.
u 1995 Încetează din viaţă
NANCY KELLY (n. 1921),
actriţă americană. V.G.
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Se naşte TEODOR A
ENACHE, cântăreaţă de
jazz, laureată cu premii la
festivaluri de gen.
u 1971 Se dă în folosinţă, la
Galaţi, clădirea Spitalului
Judeţean - cu o capacitate
de 1.300 de paturi - şi
clădirea Policlinicii judeţene,
amplasată în faţa spitalului.
u 1986 Încetează din viaţă
ION BĂNUŢĂ (n. 1914), poet,
laureat cu Premiul Academiei
Române.
u 2016 Încetează din viaţă
CAMELIA DĂSCĂLESCU
(n.1921), compozitoare,
pedagog. V.G.

u 1945 Se naşte, la Galaţi,

Române.
u 1919 Se naşte JEROME DAVID
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CONSILIUL EDITORIAL
Gabriela CREŢU
Director general

u 1944 Încetează din viaţă
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u 1967

film.

filozof britanic, cunoscut
pentru descoperirea legii
compresibilităţii gazelor
(Legea Boyle - Mariotte).
u 1865 Se naşte RUDYAR D
K IPLING (m. 1936), scriitor
britanic, laureat cu Premiul
Nobel pentru Literatură
(1907).
u 1902 Se naşte VASILE
M ÂRZA (m. 1995), medic,
biolog, membru al Academiei
Române.
u 1906 Se naşte CAROL R ED
(m. 1976), regizor britanic,
laureat cu Premiul Oscar.
u 1931 Se naşte TEOFIL VÂLCU
(m. 1993), actor de teatru şi

V.
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răsare
37:48 am

apune
54:33 pm

3

Paris

14
Madrid

16 9

8

Cluj

12 6
Timişoara

3

8
Roma

11 3

-2

-2
Braşov

1

-3

Bucureşti

6

2

RĂCIRE.

În acest weekend,
cerul va fi variabil. Astăzi, mercurul
în termometre va urca până la circa
3
6 grade Celsius, iar mâine temperatura va rămâne neschimbată. Pe
timpul nopţilor, temperatura nu va
coborî sub -1 grad Celsius. Şansele
Galaţi
de precipitaţii sunt de 30 la sută.
Vântul va bate cu o viteză de până
-1
la 15 kilometri pe oră. Presiunea
atmosferică va oscila în jurul valorii
Constanţa de 760 mm coloană de mercur, iar
umiditatea nu va depăşi 89 la sută.
5
. surse online

Chişinău

6

9

www.viata-libera.ro
Live: Ştiri de ultimă oră, zi de zi

l KANAL D

19:00
20:30
22:15
00:15

02:00
02:45
04:30
05:15

07:00
08:10
09:30
10:00
10:35
12:15

14:00
14:30
15:30
16:30
18:10
19:00
20:00
22:00
23:59
00:00
01:00
04:00
06:00

l PRO TV

Teleenciclopedia
Universul credinţei
Pro patria
În grădina Danei
Un suedez absolut
Tezaur folcloric
În 28 de ani, emisiunea a
adunat, ca într-o imensă
ladă de zestre, obiceiuri
populare, cântece, tradiţii
şi orice altceva şi-ar mai fi
putut dori să colecţioneze
un iubitor de folclor.
Telejurnal
Ultima ediţie
Politică
şi delicateţuri
Iarna simfonic Concert Tudor Gheorghe
Lozul cel mare
Telejurnal
Vedeta populară
Revelion 2018
Trecere în anul 2018
Revelion 2018
Revelion 2018
Tezaur folcloric
TVRock Pop Folk Jazz 55 de ani

l KANAL D

07:45 Ştrumpfii: Satul pierdut
SUA, Animaţie, Aventuri
09:20 O intalnire pentru
„Mad Mary“
Comedie, Dramă
10:45 Dragoste de adolescenta
Dramă, Romantic
12:15 Pasagerii
SUA, Aventuri, Dramă
14:15 Trumbo
SUA, Biografic, Dramă
16:20 Aliatul
SUA, Marea Britanie,
Acţiune, Dramă, Război
18:25 Ştrumpfii: Satul pierdut
SUA, Animaţie, Aventuri
20:00 Masa 19
SUA, Finlanda, Comedie
21:30 Lumea de Dincolo:
Războaie Sângeroase
SUA, Acţiune, Horror
23:00 Răzbunare: O poveste
de dragoste
SUA, Thriller
00:40 Răzbunarea amintirilor
Canada, Germania, dramă
02:15 Like.Share.Follow.
Horror, Romantic, Thriller
03:50 De-a v-aþi ascunselea
SUA, Dramă, Horror

07:00 Ştirile
Kanal D (R)
07:30 Sport,
dietă şi o vedetă
08:00 Teleshopping
08:45 Furtună pe Bosfor
Turcia,
Dramă
11:00 Pastila de râs
11:30 Teleshopping
12:00 Ştirile
Kanal D
13:00 Asta-i România! (R)
14:30 Pistruiatul 2 Ascunzişuri (R)
Romania,
Aventuri
16:30 Nu poţi săruta
mireasa (R)
SUA, Comedie,
Romantic
18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile
Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Revelion Teo Show
02:00 Roata norocului (R)
04:00 Anu-i nou,
vacanta mare (R)
06:00 Teleshopping

RH
I
l TVR 2

07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Trenul cu dinozauri
09:00 Safari
Emiratele Arabe, Acţiune,
Aventuri, Comedie, Dramă
09:50 5 minute de istorie
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D’ale lu’ Mitică (R)
12:00 Oraşe ale Nordului
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaţi şi mâncaţi
16:00 Întâlnirile TVR Moldova
17:00 E vremea ta!
17:40 Iubire sub vraja lunii
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Duelul pianelor
22:10 Onoare şi respect
Italia, Dramă
23:50 5 minute de istorie
00:10 MotorVlog (R)
00:40 Să înceapă distracţia!
Franta, Dramă, Istoric,
Război
02:40 Onoare şi respect (R)
Italia, Dramă

„A

07:00 Observator
08:45 The Wall Marele Zid (R)
10:00 Poftiti in vacanta (R)
13:00 Observator
14:00 Fratele
lui Moº Crăciun (R)
SUA, Comedie
16:00 Observator
17:00 Bona de la forþele
speciale (R)
SUA, Acţiune,
Comedie
19:00 Observator
20:00 Þestoasele Ninja
SUA, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic,
SF
22:00 În inima pădurii
SUA, Comedie,
Fantastic,
Muzical
00:30 Stefan Banica
in concert de Craciun (R)
02:30 Observator (R)
04:00 Guess
My Age –
Ghiceste varsta (R)
06:00 Observator

L. “

16:15
17:15

l HBO

07:00 Ştirile
Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Furtună pe Bosfor
Turcia,
Dramă
11:00 Sport, dietă
şi o vedetă
11:30 Teleshopping
12:00 Ştirile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Roata norocului (R)
17:15 Asta-i România!
18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Pistruiatul 2 Ascunziºuri
Romania,
Aventuri
22:00 Nu poþi
săruta mireasa
SUA, Comedie,
Romantic
00:00 Ştirile Kanal D (R)
01:15 Asta-i România! (R)
02:30 Anu-i nou,
vacanta mare (R)
04:15 Te vreau
lângă mine (R)
06:00 Teleshopping
l ANTENA 1

13:00
14:00

Ştirile Pro Tv
I Like IT
Superspeed la Pro TV
Mirajul dansului 2
SUA, Dramă
Apropo Tv
Eu ºi monstrul meu
SUA, Aventuri, Familie,
Fantastic
Jocuri de celebritate
Mai e mult până
ajungem?
SUA, Aventuri, Comedie,
Familie, Romantic
Ştirile Pro Tv
Legenda lui Hercule
SUA, Acţiune, Aventuri
Stare de asediu
SUA, Acţiune, Thriller
Legenda lui Hercule (R)
SUA, Acţiune,
Aventuri
Apropo Tv (R)
Stare de asediu (R)
SUA, Acţiune, Thriller
Jocuri de celebritate (R)
Eu ºi monstrul meu (R)
SUA, Aventuri, Familie,
Fantastic

l ANTENA 1

07:00
08:45
10:00
13:00
13:30

Observator
The Wall - Marele Zid (R)
Poftiti in vacanta (R)
Observator
În inima pădurii (R)
SUA, Comedie, Fantastic,
Muzical
16:00 Observator
17:00 Ţestoasele Ninja (R)

19:00
20:00
22:00
04:00
06:00

SUA, Acţiune, Aventuri,
Comedie,
Fantastic, SF
Observator
Chef de râs
Revelionul starurilor
Chef de râs (R)
Observator

www.viata-libera.ro Viaţa din carnet

00:00
00:30
01:00
02:00

07:00
10:00
10:30
11:00

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 Un braţ de milioane
SUA, Biografic, Dramă
12:30 Apropo Tv
13:30 Mai e mult până
ajungem? (R)
SUA, Aventuri, Comedie,
Familie, Romantic
15:15 Jocuri de celebritate
16:15 Percy Jackson: Marea
Monştrilor
SUA, Aventuri, Familie
18:00 Ce spun românii
19:00 Ştirile Pro Tv
20:30 Las fierbinţi
Romania, Comedie
22:15 Fort Boyard
23:45 Concert Loredana
“ADOR”
01:30 Dincolo de limite
SUA, Thriller
03:15 În SEXcursie
SUA, Comedie
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 Jocuri de celebritate (R)
06:45 Percy Jackson: Marea
Monştrilor (R)
SUA, Aventuri, Familie,
Fantastic

V.

23:00

Oameni cu minte
Vreau să fiu sănătos
Lumea azi
Oameni ca noi
M.A.I. aproape de tine (R)
Zon@ IT
Banii tăi (R)
Gala Cantus Mundi
Starea naţiei
#Creativ (R)
Poveste după poveste
Telejurnal
Adevăruri despre trecut
Ora regelui (R)
Vedeta populară (R)
Exclusiv în România
Teleenciclopedia
Vorbeşte corect! (R)
Telejurnal
Sport
Dosar România
Profesioniştii...
cu Eugenia Vodă
Televiziunea la zidul
Revoluţiei
Poveste după poveste (R)
Oameni cu minte (R)
Tezaur folcloric (R)
Zon@ IT (R)

program TV 31 decembrie
l TVR 1

l HBO

07:30 Bruno şi Boots: salt în
piscină
Comedie, Familie
09:00 Vaiana
SUA, Animaţie, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic
10:45 Morris din America
Comedie, Dramă
12:15 Domnişoara Sloane
Franta, SUA, Dramă
14:25 Masa 19
SUA, Finlanda, Comedie
15:55 Vaiana
SUA, Animaţie, Aventuri,
Comedie, Familie,
Fantastic, Muzical
17:45 Rogue One: O poveste
Star Wars
SUA, Acţiune, Aventuri, SF
20:00 Silence
SUA, Dramă, Istoric
22:40 Petrecerea cârnaţilor
SUA, Animaţie, Aventuri,
Comedie
00:10 Megapremiera de Anul
Nou - film surpriză
02:25 Bad Santa 2
SUA, Comedie
04:00 Vânătorii de fantome
SUA, Acţiune, Comedie, SF

VA

07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
14:55
16:00
18:00
18:50
19:45
20:00
20:50
21:00
22:00

l PRO TV

17

AGENDA

program TV 30 decembrie
l TVR 1

30 - 31 DEC 2017

l TVR 2

07:00 5 minute de istorie
cu Adrian Cioroianu
07:10 Bibliotecarii
SUA, Aventuri
08:00 Trenul cu dinozauri
SUA, Marea Britanie,
Animaţie, Familie
09:00 Ferma
09:59 „Omul de zăpadă care
voia să întâlnească
soarele“
11:00 Cowboy de Beverly Hills
SUA, Dramă, Familie
12:35 Sănătate cu de toate
13:10 Astă-seară dansăm în
familie
15:00 Duelul pianelor
17:00 Festivalul Internaţional de
Circ de la Monte-Carlo
18:00 Bibliotecarii
SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Dirty Dancing
SUA, Dramă, Romantic
22:10 Revelion la cabaret
01:00 Gala Revelioanelor de
altădată
02:40 Petrecere cu lăutari

horoscop
30 - 31 dec
l CAPRICORN

22 decembrie - 19 ianuarie

Este posibil să fiţi preocupat de o problemă de
afaceri.
l VÃRSÃTOR

20 ianuarie - 18 februarie

Sunteţi hotărât să terminaţi o activitate importantă.
l PEŞTI

19 februarie - 20 martie

Vă sfătuim să petreceţi mai mult timp împreună cu
cei dragi.
l BERBEC

21 martie - 20 aprilie

Menajaţi-vă sănătatea! Ar fi bine să vă odihniţi mai
mult.
l TAUR

21 aprilie - 21 mai

Este posibil să începeţi o lucrare importantă, de pe
urma căreia puteţi câştiga bine.
l GEMENI

22 mai - 21 iunie

O problemă de familie v-ar putea obliga să faceţi
câteva drumuri neplanificate.
l RAC

22 iunie - 22 iulie

Pe plan social este posibil să aveţi parte de
satisfacţii neaşteptate.
l LEU

23 iulie - 22 august

Dacă vi se propune o afacere sau o colaborare, ar fi
bine să o luaţi în considerare.
l FECIOARÃ

23 august - 21 septembrie

Vă sfătuim să fiţi atent la bani şi să nu cheltuiţi mai
mult decât vă puteţi permite.
l BALANÞÃ

22 septembrie - 22 octombrie

S-ar putea să faceţi o scurtă călătorie neplanificată,
în interes personal.
l SCORPION

23 octombrie - 21 noiembrie

Aveţi mari şanse de succes în afaceri şi este posibil
să câştigaţi o sumă frumoasă.
l SÃGETÃTOR

22 noiembrie - 21 decembrie

Vă recomandăm să nu vă pierdeţi răbdarea şi să vă
abţineţi de la speculaţii.

program TV 1 ianuarie
l TVR 1

07:00
09:15
11:15
12:15

13:00
13:15

15:00
16:00
17:00
19:00
20:00
20:50
21:10
23:00
23:30
00:25
02:35
03:25
04:05
04:30
05:15
06:55

l PRO TV

Faleza păsărilor
Hit Revelion 2018
Hit Revelion 2018
Concertul
de Anul Nou
de la Viena 2018
Telejurnal
Concertul
de Anul Nou
de la Viena 2018
Revelionul celor fără
Revelion
Starea naţiei
Vedeta populară
Hit Revelion 2018
Telejurnal
Sport
Hit Revelion 2018
Izolaţi în România
Revelionul celor fără
Revelion
Faleza păsărilor
Starea naţiei
Telejurnal
Adevăruri despre trecut
Profesioniştii...
cu Eugenia Vodă
Tezaur folcloric
Imnul României

l KANAL D

07:00
07:45
08:15
09:15
09:45

12:00
13:00
15:00
16:30

18:45
19:00
20:00

08:30 Capitanul Ron
SUA, Aventuri, Comedie
10:15 Ştrumpfii 2
SUA, Animaţie, Comedie
12:00 Saving Mr. Banks: În
căutarea poveºtii
SUA, Marea Britanie,
Australia, Biografic
14:15 Matinal cu scandal
SUA, Comedie, Dramă,
Romantic
16:15 Ultimul războinic al aerului
SUA, Acţiune, Aventuri,
Familie, Fantastic
18:00 Ce spun românii
19:00 Ştirile Pro Tv
20:30 Furios ºi iute 6
SUA, Acţiune, Crimă,
Thriller
22:45 Marea Mahmureală 2
SUA, Comedie
00:30 Apropo Tv (R)
01:15 Furios ºi iute 6 (R)
SUA, Acţiune, Crimă,
Thriller
03:15 Marea Mahmureală 2 (R)
SUA, Comedie
04:45 Matinal cu scandal (R)
SUA, Comedie, Dramă

08:40 Scurtmetraje Disney
09:10 Scurtmetraje Disney
09:40 Povestea jucăriilor:
Teroarea
SUA, Animaţie, Aventuri,
Comedie, Familie
10:00 Povestea jucăriilor:
Timpul uitat
SUA, Animaţie, Aventuri
10:25 Cartea iubirii
SUA, Dramă
12:10 Vânătorii de fantome
SUA, Acţiune, Comedie, SF
14:05 X-Men: Apocalypse
SUA, Acţiune, Aventuri
16:25 Ziua Independenţei:
Renaşterea
SUA, Acţiune, Aventuri, SF
18:25 Bad Santa 2
SUA, Comedie
20:00 Tokyo Project
20:40 O terapie pentru viaţă
SUA, Mister, Thriller
23:05 Goana după aur
SUA, Aventuri, Dramă,
01:10 Bun venit în Zombieland
02:40 Să furi de la un hoþ
Crimă, Thriller
04:20 Cu orice preţ
SUA, Crimă, Dramă

RH
I

22:00

00:30
01:15

03:00
04:15

06:00

l ANTENA 1

„A

07:00 Observator
08:00 Amintiri din copilărie
Romania, Aventuri
09:30 Căþeii
lui Moº Crăciun 2
SUA, Aventuri, Familie
11:00 Dădaca McPhee
SUA, Comedie, Familie
13:00 Revelionul
starurilor (R)
19:00 Observator
20:00 Albă ca Zăpada
ºi cei ºapte pitici
SUA, Animaţie
22:00 Troia
SUA, Acţiune,
Dramă, Război
00:30 Dădaca McPhee (R)
SUA, Comedie,
Familie
02:15 Observator (R)
03:00 Căþeii lui
Moº Crăciun 2 (R)
SUA, Aventuri,
Familie
04:45 Amintiri
din copilărie (R)
Romania, Aventuri
06:00 Observator

406 CM
302 CM
262 CM

+ 3 cm
+ 4 cm
+ 2 cm

program TV 2 ianuarie

l TVR 1

l HBO

Pastila de râs
Teleshopping
Cei 7 ani de acasă
Teleshopping
Furtună pe Bosfor
Turcia,
Dramă
Ştirile Kanal D
Te vreau
lângă mine
Teo Show (R)
Kosem
Turcia, Dramă,
Istoric
Ştirea zilei
Ştirile
Kanal D
Steaua sufletului
Turcia
Arbitraj
SUA, Polonia,
Dramă, Thriller
Ştirile Kanal D (R)
Arbitraj (R)
SUA, Polonia, Dramă,
Thriller
Teo Show (R)
Te vreau
lângă mine (R)
Teleshopping (R)

- 9 cm l GALAŢI
- 4 cm l ISACCEA
staţ l TULCEA

L. “
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din 29 decembrie

358 CM
408 CM
415 CM

l PRO TV

07:00 Pe urmele lupului
în Munţii Apuseni
07:55 Operatiunea Zimbrul
08:50 Revelionul celor fără
Revelion
09:45 Metrobranding - O
poveste de dragoste între
oameni şi obiecte
11:20 Politică şi delicateţuri
12:15 Concertul de la
Budapesta al Filarmonicii
din Viena 2017
14:00 Telejurnal
14:55 Colinde
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Telejurnal
17:30 Garantat 100%
18:30 Izolaţi în România
19:00 Cele mai frumoase
melodii româneşti
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Români care schimbă
lumea
22:00 Hit Revelion 2018
22:30 Povestea lui Dumnezeu
23:30 Ora de ştiri
00:25 Colinde

V.

30 - 31 DEC 2017

l CERNAVODĂ
l HÂRŞOVA
l BRĂILA

VA
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Cotele apelor Dunãrii

l TVR 2

07:00 Festivalul Internaţional
de Circ de la Monte-Carlo
07:50 Iubito, este frig afară
08:00 Astă-seară dansăm
în familie
09:50 Iubito, este frig afară
10:00 Zi una mai săltăreaţă
11:00 Festivalul Internaţional de
Circ de la Monte-Carlo
12:10 Călătoria
SUA, Aventuri, Comedie
13:40 Pisicile aristocrate
SUA, Animaţie, Familie
15:00 Revelion la cabaret
17:40 Preţul trădării
Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câştigă România!
21:10 Miezul nopþii în Paris
SUA, Comedie, Romantic
22:50 Iubito, este frig afară
23:00 Revelion 2018
00:10 Dirty Dancing
SUA, Dramă, Romantic
02:00 Sănătate cu de toate
02:30 Revelion 2018
03:30 Telejurnal TVR 2
04:20 5 minute de istorie

l KANAL D

07:00
07:45
08:15
09:15
09:45
12:00
13:00
15:00
16:30

18:45
19:00
20:00
22:00

00:00
01:15

03:00
04:15
06:00

Pastila de râs
Teleshopping
Cei 7 ani de acasă
Teleshopping
Furtună pe Bosfor
Turcia, Dramă
Ştirile
Kanal D
Te vreau
lângă mine
Teo Show (R)
Kosem
Turcia, Dramă,
Istoric
Ştirea zilei
Ştirile
Kanal D
Steaua sufletului
Turcia
13 Păcate
SUA, Horror,
Thriller
Ştirile Kanal D (R)
13 Păcate (R)
SUA, Horror,
Thriller
Teo Show (R)
Te vreau
lângă mine (R)
Teleshopping (R)

l ANTENA 1

07:00 Observator
08:00 Troia (R)
SUA, Acţiune, Dramă,
Război
11:00 Tinker Bell: Clopoþica ºi
secretul aripilor
SUA, Animaţie, Familie,
Fantastic
12:30 Paddington
Marea Britanie, Franta,
Comedie, Familie
14:30 Albă ca Zăpada ºi cei
ºapte pitici (R)
SUA, Animaţie
16:00 Observator
16:45 Chef de râs (R)
19:00 Observator
20:00 Poftiţi pe la noi!
22:30 Vacanþă All Inclusive
SUA, Comedie
00:45 O viaþă în puºcărie
SUA, Comedie
02:30 Vacanþă All Inclusive (R)
SUA, Comedie
04:30 Paddington (R)
Marea Britanie, Franta,
Comedie,
Familie
06:00 Observator

08:15 Amnezie cu surprize
SUA, Comedie, Romantic
10:15 Rio
SUA, Animaţie, Aventuri,
Comedie, Familie
12:00 Preotul, rabinul ºi fata
SUA, Comedie
14:15 Pantera roz 2
SUA, Aventuri, Comedie,
Familie, Mister
16:00 Arthur
SUA, Comedie
18:00 Ce spun românii
19:00 Ştirile Pro Tv
20:30 Spioana
SUA, Comedie
22:45 Transcendence: Viaþă
după moarte
Marea Britanie, China,
SUA, Dramă, Mister, SF
00:45 Spioana (R)
SUA, Comedie
02:45 Transcendence: Viaþă
după moarte (R)
Marea Britanie, China,
SUA, Dramă, Mister, SF
04:30 Pantera roz 2 (R)
SUA, Aventuri, Comedie,
Familie, Mister

l HBO

08:20 Joaca de-a spionii
SUA, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Familie, SF
09:50 O altă joacă de-a spionii
SUA, Comedie
11:30 Spy Kids 3-D:
Sfârºitul jocului
SUA, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Familie, SF
12:55 Te iubesc, Beth Cooper!
Canada, SUA, Comedie,
Romantic
14:35 Noua viaþă a lui Paul
Sneijder
Dramă
16:30 Dragoste de adolescenta
Dramă, Romantic
17:55 Sideways
SUA, Aventuri, Comedie
20:00 Divizia din Berlin
Germania, SUA, Thriller
20:50 Tomahawkul de os
SUA, Aventuri, Dramă,
Horror, Western
23:00 Fluturele negru
Germania, SUA, Thriller
00:35 Vrăjitorul minciunilor
SUA, Biografic, Dramă
02:45 Jaful de la Hatton Garden
Marea Britanie, Crimă
l TVR 2

07:00 Zi una mai săltăreaţă
08:00 Câştigă România!
09:00 Preţul trădării (R)
Coreea de Sud, Istoric
10:00 Prietenul meu, Ţăndărică
11:00 Gala muzicii româneşti
12:10 Călătoria 2: Rătăciþi în
San Francisco
SUA, Aventuri, Comedie
13:40 Poate nu ştiai
13:50 Iubito, este frig afară
14:10 Racheta alba
Romania, Aventuri
14:45 Fram
Romania, Aventuri,
Dramă, Familie
15:40 Revelion 2018
17:40 Preţul trădării
Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câştigă România!
21:10 102 dalmaþieni
SUA, Marea Britanie
23:00 Revelion 2018
00:10 Miezul nopþii în Paris
SUA, Comedie, Romantic
01:50 5 minute de istorie
cu Adrian Cioroianu

www.viata-libera.ro
Live: Ştiri de ultimă oră, zi de zi
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Scriitorul
spaniol
niol
Juan Ramon Jimenez
nez
Mantecon s-a născut
scut
în localitatea Moguer,
uer,
pe 24 decembrie
1881. La 14 ani,
avea deja poezii
publicate în reviste din Andaluzia.
„Arii triste“, „Pastorale“, „Jurnal
intim“ şi „Grădini
suspendate“ sunt opere în care se reﬂectă principalele evenimente şi stări suﬂeteşti ale sale.
A urmat o perioadă diﬁcilă pentru poet, ﬁ ind
internat, câţiva ani, în sanatorii, la Madrid şi în
Franţa. O gravă depresie nervoasă l-a însoţit cu
intermitenţe toată viaţa. S-a retras, în 1907, în
satul natal, unde a scris celebra carte „Platero şi
eu“. În 1916, s-a căsătorit cu Zenobia Camprubi
Aymar [traducătoarea în spaniolă a lui Rabindranath Tagore].
După izbucnirea războiului civil din Spania,
Montecon a luat drumul exilului şi a fost profesor
de literatură spaniolă la diferite universităţi din
SUA, Cuba şi Puerto Rico. Timp de peste jumătate
de secol, Jimenez a fost, pentru multe generaţii
de poeţi, scriitorul venerat, poetul prin excelenţă. În 1956, i s-a decernat Premiul Nobel pentru
Literatură.
A încetat din viaţă pe 29 mai 1958, în Puerto
Rico. .

filmul zilei
l SÂMBĂTĂ 30 decembrie

portante încasări din toate
timpurile, ocupând locul
34 în lista realizată de Institutul American de Film,
în anul 2007. În anul 2001,
a fost lansat pe DVD şi VHS,
iar o nouă ediţie, pe Blu Ray
şi DVD, a apărut în octombrie 2009. . V.G.

www.viata-libera.ro
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ANIMALE DE NOAPTE

VA

ţilor Grimm. Este primul
din seria de ﬁlme animate
semnate de Disney; primul
ﬁlm de lungmetraj animat
din istoria cinematograﬁei;
primul ﬁlm de animaţie
produs în SUA; primul ﬁlm
color. Este ﬁlmul de animaţie care a avut cele mai im-

„Albă ca Zăpada şi cei
şapte pitici“ este un ﬁlm
de animaţie produs de Walt
Disney şi regizat de David
Dodd Hand. A fost lansat,
în urmă cu 80 de ani, pe 21
decembrie 1937.
Filmul este bazat pe
povestirea omonimă a fra-

tv

mania
ia
Flagrant
amoros
înainte
de Revelion

DIGI FILM. ora 21,45
dramă, 2016, SUA

www.viata-libera.ro Viaţa caleidoscop
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Juan Ramon
Jimenez (1881-1958)

V.

Primul lungmetraj
de desene animate

MAGAZIN
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„ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI ŞAPTE PITICI“ . CINEMATECĂ

19

ANCA MELINTE

u Cu: Michael Shannon, Jake Gyllenhaal,

ancam@viata-libera.ro

Isla Fisher, Amy Adams

O poveste într-o poveste: Susan primeşte un manuscris
de la fostul soţ, pe care l-a părăsit în urmă cu 20 de ani,
acesta cerându-i opinia. Manuscrisul „Nocturnal Animals“
urmăreşte un bărbat, plecat în vacanţă cu familia,
sfârşind tragic. Povestea continuă cu Susan, trezindu-se
cu amintiri din primul mariaj şi confruntându-se cu un
adevăr întunecat despre ea.
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u IMPRESII: PAPARAZZI,

u ÎNCRUCIŞARE: SODADERUFE,

8

ACOPERITOR, PAPAGAL, BE,
APARA, EGAL, RA, ALO, AGA,
URAT, OPRIT, DANEZ, LD, A,
ATU, AL, IT, OMOLOGARE,
CRETE, ANIN.
u ARITMOGRIF: NEAGOE
BASARAB.
u FUGA VOCALELOR: M, P,
CAZ, ZID, B, SACAZ, ZARE, ICRA,
ZAPEZI, ALTERAT, PAZA, ILOT,
OZENE, RARIS, BEAT, ZZ, TIRAN,
BR, TIZ, AZ, CEZARIANA, ACRI,
ZH, Z, ERZATURI, M, EZITAT,
ZADARAT.

UMIDITATE, MIMI, ITIRE, AZI, OCA,
IT, DINAR, LATA, E, URATA, AT, BRAT,
ACI, I, AE, AO, ABUZ, NAS, MASINA,
ILIC, RASAT.
u CUVINTE POTRIVITE (fantezie):
AMAR, MIRAT, CAMARAZI, O, ACID,
ROMAN, RUNIC, LANA, L, OALA, I,
IAR, PATIMA, STILAT, RAC, CUVA,
ELITA, ARABA, ATOS, TALE, SCARA.
u RECONSTITUIRE: NICIODATĂ
NU SE ADUNĂ BANII, DACĂ
DESCONSIDERAŢI BĂNUŢII.
u CÂNTĂREAŢĂ ROMÂNĂ: C, D,
O, O, C, SOL, MARIACARNECI, AS,
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u EXERCIŢII DE ÎNCRUCIŞARE

ORIZONTAL: SOAREPUTIN,
ISTETIME, I, ROATA, ATOM,
ASCETI, ETI, DIALECT, EC, E, TE,
ARATI, PRO, ARACI, AURIT, TA, V,
ITINERANTI, EA, SISTARE.

reţeta zilei
Jumări
şi untură
de porc

INGREDIENTE.

3 kg slănină de porc

(de pe burtă), 200 ml apă.

PREPARARE.

Tăiem slănina în cubuleţe
mici. Le punem într-un ceaunel. Turnăm apa. Apa are
rolul de a nu lăsa jumările să se ardă, până încep să
îşi lase grăsimea. Punem grăsimea la foc mic. Practic,

SUDOKU

1
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SUDOKU

DEZLEGAREA JOCURILOR APĂRUTE ÎN SUPLIMENTUL „WEEKEND MAGAZIN“:
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TENTATIE, A, ICI, CAPTARE,
TARAN, T, RAI, ALIAT, MERE,
DAR, STIL, ATACA, TARE, EIS,
ARACI, HOTARARE, URA, AT,
RACITE, TRATARE.

jumările vor fierbe în grăsime. La un moment dat, veţi
observa că jumările încep să pocnească şi grăsimea
va începe să fumege uşor. În acest moment, dăm
vasul deoparte. Scoatem cu o supieră jumările şi le
lăsăm să se răcească. Untura rezultată o strecurăm
şi o turnăm în borcane. Înfiletăm capacele şi păstrăm
borcanele cu untură în cămară. . P.V.O.

u Stop cadru. Răzvan
Simion şi Cătălin Oprişan, ca
pensionarii sub păturică, şi, între
ei, popoul dodoloţ al unei dudui
care tocmai se aplecase peste
marginea canapelei, în vreme ce
Dani Oţil se străduia, cu privirea,
să ţintească obiectivul camerei de
filmare şi nu… spectacolul de sub
nasul lui. Nimic indecent în toată
scena petrecută la „Neaţa“! Juna
care a uitat să îmbrace şi altceva
în afară de puloveraşul roşu era
una dintre dansatoarele Sylviei!
Şi ca să nu-i fie rece, s-a aplecat
să ia din spatele canapelei o
blăniţă, să şi-o pună pe genunchi!
„Ne negociem după, da? Totul e
de vânzare! Da’ e scump, că de
sărbători totul e mai scump!“, a
explicat Sylvia. Desigur, era vorba
de preţul blăniţei! La ce v-aţi
gândit, păcătoşilor?!
Păcatul l-am văzut dimineaţă,
la ştirile România TV, surprins
de paparazzi Cancan într-un
restaurant: Marian Ionescu,
liderul trupei „Direcţia 5“,
sărutându-se în rafale, timp de 10
secunde, cu Alina Crişan. Micul
detaliu este că Marian Ionescu
e un pic însurat cu altă vedetă,
Octavia Geamănu, cu care are
şi un copil. Da’ nu-i aşa, de Anul
Nou, cele rele să se spele, cele
bune să se-adune! La televizor,
desigur! .
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A SCĂZUT
NUMĂRUL
GĂLĂŢENILOR
CU VIROZE

PAMFLET. Rubrica

BOLI. Direcţia de Sănătate

„Pamflet“ face o necesară
aducere la realitate şi vă prezintă
astăzi o „fotografie“ realistă ale
adevăratelor obiective turistice
ale oraşului. > pag. 09

Publică a anunţat că, în ultima
săptămână, numărul gălăţenilor
cu infecţii respiratorii a fost în
scădere, de la 2.587 la 1.393 de
cazuri. > pag. 04
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ADEVĂRATELE
OBIECTIVE
TURISTICE
ALE ORAŞULUI

Abonează-te!
cu doar 33 de lei/lună!

Abonamentele se pot
face la chioşcurile
„Viaţa liberă”, până
pe data de 28 a
fiecărei luni, sau la
factorii poştali.

Economiseşti

225
lei/an!
Un ziar total.

