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”Nu contează atât de mult 
ce faci, ci câtă dragoste pui 

în ceea ce faci.” 
 Maica Tereza
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După ce Adrian Năstase a declarat în mod clar 
şi fără dubii că magistraţii care l‑au judecat şi 
condamnat nu au făcut altceva decât să răs‑
pundă la o comandă politică, nu ştiu cum mi‑

au venit imediat în minte cuvintele preşedintelui Traian 
Băsescu, la „intervenţia cu românii”. În prima sa declaraţie 
publică de după protestele publice, şeful statu‑
lui s‑a referit şi la presiunile exercitate asupra 
judecătorilor, negând că ar putea face aşa ceva. 
„Băsescu face dosare”, şi‑a început discursul pe 
acest subiect preşedintele, explicând nu numai 
că nu face aşa ceva, ci şi că ar fi sub demnita‑
tea unui preşedinte să comande DNA‑ului sau 
judecătorilor să ia sau nu o decizie. În acelaşi 
discurs, preşedintele Traian Băsescu şi‑a asu‑
mat eticheta de dictator, în condiţiile în care 
acest lucru ar însemna să susţină „fără rezerve 
toate instituţiile statului care luptă împotriva corupţiei, fie 
că vorbim de poliţie, de parchet, de justiţie”. O adevărată 
autoflagelare pentru păcatul de a nutri bune intenţii către 
o societate putred de coruptă…     

Este normal – chiar fără să facem trimitere clară la 
„Trofeul Calităţii” – că actele de corupţie trebuie sancţio‑
nate, în special atunci când ele sunt comise de persoane 
foarte cunoscute. Din ceea ce prezintă dosarul pentru 
care Adrian Năstase tocmai a fost condamnat, rezultă că 

acesta a abuzat de funcţia pe care o avea pentru a strânge 
bani de campanie electorală, tocmai din buzunarele bu‑
getarilor şi tocmai într‑o acţiune a bugetarilor. Legende 
despre cotizaţiile tuturor – aleşi sau numiţi politic ‑  la 
campaniile electorale au tot circulat în România postde‑
cembristă. Însă de la bârfele de salon şi până la realitatea 

dovedită, cu acte, cu argumente, cu martori este cale lun‑
gă. O cale pe care Adrian Năstase declară că nu a ur‑
mat‑o, deşi decizia magistraţilor spune altceva. 

Cum era de aşteptat, reacţia lui Năstase a fost să‑i 
acuze pe magistraţi de servitute politică. A făcut aluzie la 
excesul de zel de care au dat aceştia dovadă, chemându‑l 
la câte cinci termene pe săptămână. A spus fără ocolişuri 
că s‑au exercitat presiuni politice puternice asupra judecă‑
torilor, mai ales după ce a fost achitat într‑un prim proces. 

Iar fostul candidat la preşedinţia României nu s‑a oprit 
aici. A făcut referire  la campania electorală în care se află 
Daniel Morar şi la faptul că acesta încearcă să îşi termine 
în glorie mandatul, probabil pentru a mai avea dreptul la 
un altul, sau doar ca să i se completeze capitolele de „ex‑
celent” ale CV‑ului… 

Eu, una, nu cred. Nu vreau, nu pot şi, repet, nu 
vreau să cred că ar fi sub demnitatea unui preşedinte 
să intervină într‑un caz de corupţie.  Ştiţi de ce? Pentru 
că Traian Băsescu a intervenit, şi nu o dată. Este drept, 
a intervenit verbal, dându‑şi cu părerea, în mod public, 
despre diverse cazuri anchetate. Poate că dacă părerile 
ar veni de la Tanti Leana din colţ, magistraţii nu ar da 
doi bani pe ele. Dar când îşi spune părerea preşedinte‑
le ţării, deja se cam dă „ora exactă”…      

Pe de altă parte, nici nu pot să cred că magistraţii, 
cei care împart dreptatea în ţara asta, sunt corupţi. 

Sau sunt datori unui partid ori unui politician. Nu vreau 
să cred că telefonul de pe număr necunoscut, primit la 
miezul nopţii, îi sperie şi îi face să nu mai adoarmă până 
dimineaţă, de teamă că Cineva a aflat… 

Nu vreau să cred acest lucru pentru că văd, zilnic, 
români care îşi caută dreptatea, cu speranţă, în justiţie. 
Şi nu aş dori ca ei să se întoarcă de acolo dezamăgiţi şi 
umiliţi că dreptatea li s‑a împărţit conform algoritmului 
politic.

Dreptate împărţită 
pe algoritm politic? 
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Din cauza viscolului

12 drumuri 
judeţene sunt 

din nou blocate

Tinereţe cu parfum de studenţie

Raid 
de sesiune
în cămine

La „Dunărea de Jos”

Universitarii 
îşi aleg, astăzi, 
rectorul

694 de cadre didactice, 
cercetători şi studenţi de la 
Universitatea „Dunărea de 
Jos” decid astăzi cine va fi noul 
rector. Electorii îşi vor putea 
exercita dreptul la vot într-una 
dintre cele două secţii de vo-
tare: la Galaţi, la sediul central 
al universităţii, sala U17, sau 
la Brăila, în sala de lectură a 
Facultăţii de Inginerie. Secţiile 
de votare se vor deschide la 
ora 8,00 şi se vor închide la ora 
18,00. Din totalul electorilor, 
624 sunt cadre didactice şi 70 
studenţi, ceea ce înseamnă 
că participarea acestora din 
urmă la procesul electoral 
înseamnă doar zece la sută. 
Asta spre deosebire de prece-
dentele alegeri, în care recto-
rul era ales de Senat, structură 
care avea în componenţă 25 
la sută studenţi. Pentru valida-
rea acestui scrutin este nevoie 
de o prezenţă la vot de cel pu-
ţin 50 la sută plus unul dintre 
votanţi, adică cel puţin 348 de 
electori. În cazul unei prezen-
ţe sub această limită, scrutinul 
va fi repetat. Dacă niciunul 
dintre cei patru candidaţi în-
scrişi (profesorii Iulian Bârsan, 
Lucian Georgescu, Nicolae 
Ioana şi Mirela Praisler) nu în-
truneşte 50 la sută plus unul 
din totalul voturilor valabil 
exprimate se va ajunge la tu-
rul al doilea, în care vor intra 
primii doi candidaţi. Dacă va fi 
nevoie de al doilea tur, acesta 
va avea loc vineri.

Marius Ţuca

Maria Mãndiþã
mariam@viata‑libera.ro
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Teodor Niţă, director interimar 
la Teatrul Muzical

Unanimitate în Consiliul Local

Decanul Facultăţii de Arte din Galaţi, Teodor Niţă, a fost ales ieri, 
cu votul unanim al Consiliului Local, director interimar la Teatrul 
Muzical “Nae Leonard”. Două luni de zile, incertitudinea a domnit 
peste instituţia de cultură, aflată încă sub călcâiul directorului 
demisionar Florin Melinte. Aleşii locali n‑au mai putut rămâne 
surzi şi muţi în faţa apelurilor disperate ale artiştilor şi au decis să 
facă în sfârşit ordine, forţându‑l şi pe primarul Dumitru Nicolae 
să accepte voinţa unanimă a Consiliului

La Cuza Vodă

un bărbat 
a decedat din 
cauza frigului
Garda de Mediu, 
la limita răbdării

Comisarii acuză 
şi protestează

Voturi şi bani

Bugetul 
Galaţiului 
a fost aprobat
Cazul „Fabrica de 
ţigări” de la Tirighina

Al treilea 
infractor 
e căutat 
de poliţişti!

Cu autorizaţie 
de la Primărie

Marşuri 
de protest până 
la sfârşitul lunii

Cu doar 11 grade 
în clase

Colegiul „C.Negri” 
şi-a suspendat 
cursurile
Mâini şi picioare rupte

Gheaţa ne bagă 
în spital

Din cauza 
unei sobe înfundate

Incendiu 
în Micro 17

Efectele discordiei politice 
din Consiliul Judeţului

cuM Să pIerzI 
un MIlIon 

de euro
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] Supliment gratuit al cotidianului “Viaţa liberă”

TV

Reporter: Care sunt diferenţele 

majore dintre o vacanţă de burlac 

și una de bărbat căsătorit? Cum s-a 

schimbat dinamica vacanţelor din 

acest punct de vedere?

Cătălin Măruţă: Nu dinamica 

s-a schimbat, ci felul în care percepi 

vacanţa. O bucurie pe care nu o poţi 

împărţi cu nimeni drag tinde să devi-

nă bagatelă. Acum nu mă pronunţ în 

numele celor care sunt celibatari de 

cursă lungă și nici nu concep să plece 

în vacanţe decât singuri sau cu per-

soane care înseamnă relaţii provizorii. 

Nu sunt moralist, respect opţiunea �-

ecăruia, dar cred că bucuriile pe care 

le împarţi cu un partener sunt dublate, 

nu înjumătăţite.

Rep.: Declarai, la un moment dat, 

că cele mai frumoase vacanţe sunt 

cele pe N.V., adică cele pe fugă, cu 

un bilet de tren și cu o pereche de 

șlapi în mână. Tu vii cu șlapii, noi îţi 

dăm biletul. Unde ai pleca și de ce?

C.M.: Dacă ai spus cuvântul “șlapi”, 

atunci mă gândesc la Spania, ţara 

unde am făcut poate cele mai inte-

resante concedii și unde cuvântul 

de ordine e “plajă”. Exoticul e un alt 

reper. Sigur că aș � putut să îţi spun 

“Caraibe”, dacă tot îmi dai biletul, dar 

sunt un turist mai degrabă sentimen-

tal decât comod sau practic. Mi-a plă-

cut în Tenerife și primul impuls e să mă 

întorc la locul faptei și nu să risc locuri 

noi. Deocamdată, cel puţin.

Rep.: Renunţăm la șlapi și ne pu-

nem costumul de gală. Care oraș, 

din cele pe care le-ai vizitat, ţi se 

pare cel mai elegant?

C.M.: Orice oraș e foarte elegant, 

dacă știi pe unde să te învârţi. Totuși, 

din experienţa mea, cel mai elegant 

m-aș îmbrăca într-un restaurant situat 

în Burj Khalifa, în Dubai, cea mai înaltă 

clădire din lume (are 828 de metri), la 

a cărei inaugurare am asistat, iar resta-

urantul de care îţi vorbesc e la 442 de 

metri, adică la etajul 122. Păi la aseme-

nea altitudine și eleganţa merită să-mi 

pun smoking și papion, nu?

Rep.: Ai avut ocazia, alături de 

soţia ta, Andra, să vizitezi celebrul 

Dubai, un oraș construit în inima 

deșertului. Care a fost reacţia ta 

faţă de atât de mult lux și de arhi-

tectura opulentă?

C.M.: E o splendoare care nu are 

nimic comun cu multvisatul Occident, 

dar are un farmec pe care cuvântul 

omului nu-l poate descrie, trebuie să 

mergi acolo și să vezi. Pe mine m-a im-

presionat Dubaiul, dincolo de oferta 

turistică, prin capacitatea de a ridica 

în timp record opere de artă, clădiri și 

așezări grandioase. Acum 20 de ani, 

acolo nu era nimic, abia mijeau ideile, 

iar acum e un paradis. Mai mult decât 

paradis, aș îndrăzni să spun, �indcă nu 

e vorba numai de atmosfera curată 

și romantică, ci și de un confort care 

nu există nici în America, nici în Noua 

Zeelandă sau în alte locuri mitice ale 

planetei.
Rep.: Ai petrecut mai mult timp 

în mall-urile luxoase sau în pieţe-

le arabe tradiţionale încărcate cu 

tot soiul de suveniruri? Ţi-ai cum-

părat ceva deosebit de acolo? Dar 

Andra?
C.M.: Ne place să aducem tot felul 

de suveniruri de oriunde mergem, cu 

atât mai mult din Dubai, unde oferta 

e copleșitoare. Găsești acolo bijuterii 

unicat, ra�nate... Eu m-am concentrat 

pe ceasuri, dar și pe mărunţișuri amu-

zante: șepci, tricouri sau suveniruri in-

scripţionate haios - lucruri care să ne 

amintească întotdeauna de Dubai. Nu 

ăa l-am uita vreodată...

Rep.: Cum ai o soţie foarte fru-

moasă, nu i-au dat târcoale prinţii 

arabi?
C.M.: Am surprins destule pri-

viri admirative către Andra, aș minţi 

să spun că nu, însă ne-am amuzat. 

Pentru noi nu era ceva nou. Prima 

dată am avut de-a face cu reacţia asta 

atunci când am fost în Egipt. Ghidul 

care ne-a dus la Luxor se uita numai 

la Andra cât vorbea. Sunt obișnuit, am 

știut de la bun început în ce mă bag, 

haha! Dacă-i mai și cânta ceva Andra, 

cred că mi-o răpea de tot! (râde)

Rep.: Să continuam povestirile 

de vacanţă și să trecem pe teritoriul 

însoritei Spania, mai precis într-o 

bijuterie de oraș, Marbella. Ce mo-

mente din vacanţa de acolo ţi s-au 

părut de pus în ramă?

C.M.: Cam toate, deși nu semănă 

o zi cu alta. Am explorat tot ce era 

mai frumos și mai exotic în Marbella. 

A fost superb, ce mai! Plus o croazie-

ră fabuloasă, am închiriat un yacht o 

săptămână și-am plecat de nebuni 

pe mare, noi și prietenii cu care eram. 

A fost cea mai liberă și mai frumoasă 

săptămână.
Rep.: Ai avut de-a lungul tim-

pului o sumedenie de invitaţi care 

ţi-au povestit cum au decurs vacan-

ţele lor, cu bune și cu rele. Ai ales/ 

evitat o destinaţie de vacanţă în 

urma poveștilor relatate de ei?

C.M.: Nu știu dacă de la invitaţi am 

ales, uneori mă întreb cine mi-a poves-

tit prima oară de Dubai, locul unde am 

făcut trei Revelioane la rând. Cred că 

și invitaţii au vorbit de locul ăsta, unii 

dintre ei fuseseră acolo. Dar de cele 

mai multe ori, recomandările le iei de 

la prietenii buni, în al căror gust și stil 

de viaţă ai încredere. Sigur că, în viaţa 

unui om, există și varianta anecdotică: 

dacă ăstuia i-a plăcut cutare destina-

ţie, eu nu mă duc acolo, e clar că nu e 

genul meu!
Rep:. Acum, că în familie este și 

David, băieţelul tău, cum se stabi-

lesc vacanţele? Ai mai multe reprize 

de vacanţă pe an, una cu familia și 

alta mai romantică, doar de cuplu?

C.M.: De-acum încolo o să punem 

ţara și ţările la cale. Abia am avut prima 

vacanţă adevărată cu David, imediat 

după Revelion, și am fost doar până la 

Poiana Brașov, nu ne-am hazardat mai 

departe, deși David a fost cooperant 

și s-a adaptat excelent. Nu știu acum 

când și cum se va întâmpla asta, însă 

de anul ăsta vacanţele cu siguranţă 

vor � plani�cate și în funcţie de el.

Rep.: Ce loc din lume ţi se pare 

mai ciudat și ai vrea, totuși, să-l ex-

plorezi?
C.M.: Un loc ciudat, care mă 

atrage, sunt ţinuturile îngheţate, �e 

Antarctica, �e Polul Nord, sunt încăr-

cate de mister.
Rep.: Alege o destinaţie exotică 

unde Andra să concerteze iar tu să-

ţi instalezi celebra Happylică!

C.M.: Singapore. E un stat mic, in-

sular, cât un oraș, care e de-o comple-

xitate fantastică și e foarte cosmopolit, 

e receptiv la artă și la divertismentul 

din toată lumea. Acolo aș găsi și su-

biecte pentru emisiunea mea, dar și 

un public entuziast pentru Andra...

Sursa: zodiac-travel.ro

CĂTĂLIN MĂRUŢĂ

Desi inaugurarea ce-

lei mai înalte clădiri 

din lume, Burj Khalifa 

(Dubai), l-a prins în ţinută 

de gală, aflăm că o pereche 

de şlapi şi o plajă din Spania 

îi sunt suficiente pentru va-

canţa de vis. La capitolul 

”planuri”, pregătiţi-vă în viitor 

pentru o transmisiune live din 

Singapore, unde visul lui Cătălin Măruţă 

este să-şi instaleze Happylica, iar Andra să 

ofere un concert de zile mari.

Cu 
”Happylica” 

în Singapore

Cătălin 
Măruţă

Amănunte în pag 24

Cu ”Happylica” 
în Singapore

”Descendenţii”

Matt King (George Clooney), 

soţ și tată a două fete, trebuie 

să-și reexamineze trecutul și să-

și croiască un drum spre viitor 

când soţia lui are un accident cu 

o barcă în Waikiki. Încearcă cu 

neîndemânare să-și îndrepte re-

laţia cu �icele sale - Scottie, fetiţa 

precoce de 10 ani (Amara Miller) 

și rebela Alexandra (Shailene 

Woodley) de 17 ani - în timp ce 

se luptă cu o decizie de a vinde 

pământul familiei. Moștenit de 

la un neam havaian regal și de 

la misionari, Regii deţin câteva 

dintre ultimele parcele virgine 

de plaje tropicale de pe insule. 

Când Alexandra aruncă bom-

ba că mama ei era în miezul 

unei aventuri amoroase când 

a avut accidentul, Matt trebuie 

să-și revizuiască viaţa, ca să nu 

mai spunem moștenirea, într-o 

săptămână de decizii monu-

mentale. Cu fetele sale după 

el, pornește într-o căutare la 

întâmplare a amantului soţiei 

sale. Pe parcurs, în timpul unor 

întâlniri haioase, problematice 

și transcendente, își dă seama 

că e, în sfârșit, pe cale de a-și re-

face viaţa și familia.

Citim…

iSteve. Steve Jobs 

despre Steve Jobs

Steve Jobs este considerat un 

vizionar, un inventator genial, 

care a schimbat lumea prin ide-

ile sale. Această carte reprezintă 

chintesenţa a peste trei decenii 

petrecute în lumina re�ectoa-

relor media. Conţine cele mai 

bune și mai provocatoare ade-

văruri ale omului, întreprinză-

torului, inventatorului și geniul 

de marketing care a fost Steve 

Jobs: peste 200 de citate, care 

sunt deosebit de importante 

pentru oricine caută soluţii ino-

vatoare sau doar inspiraţie.

Ce gândea Steve Jobs cu 

adevărat despre Apple, compu-

tere, creativitate, design, calita-

te și colaboratori? Cum privea 

succesul mondial obţinut cu 

iPod-ul, iPhone-ul și iPad-ul? În 

această carte, el însuși ne dă răs-

punsurile.

Cu ziarul de mâine
 gratuit

progrAM tv 
pluS 

MAgAzIn
evenIMent/5

Pentru a doua zi consecutiv, Galaţiul a rămas fără apă potabilă şi apă caldă în 13 cartiere 
ale oraşului, dar şi alte unităţi sociale - creşe, grădiniţe, aziluri de bătrâni. dezamăgirea 
a fost cu atât mai mare cu cât, având în vedere problema similară de luni, toţi se aşteptau 
ca autorităţile să ia măsuri de precauţie astfel încât situaţia să nu se mai repete. evenIMent/3
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Urmările 
condamnării 
la închisoare
Adrian Năstase 
se retrage 
din funcţie

Adrian Năstase se retra-
ge din conducerea Camerei 
Deputaţilor, după ce, luni, 
a fost condamnat la doi ani 
de închisoare cu executare 
în dosarul “Trofeul Calităţii”. 
Anunţul a fost făcut ieri de 
liderul grupului deputaţilor 
PSD, Mircea Duşa, care a pre-
cizat că Adrian Năstase l-a 
anunţat că nu mai doreşte să 
candideze la nicio funcţie în 
Biroul Permanent al Camerei, 
respectiv, la cea de vicepre-
şedinte, pe care o deţinea.

Din cauza 
temperaturilor 
scăzute
Activitate 
întreruptă 
în mină

Minerii de la exploată-
rile din cadrul Societăţii 
Naţionale a Lignitului 
Oltenia (SNLO) au întrerupt, 
ieri, activitatea de extragere 
a cărbunelui, din cauza tem-
peraturilor scăzute, măsura 
fiind valabilă până luni, când 
ar trebui reluată activitatea 
în subteran. Astfel, până vi-
neri angajaţii SNLO sunt în 
concediu de odihnă, iar în 
această perioadă va lucra 
doar personalul care asigură 
paza şi siguranţa utilajelor şi 
care va primi ceai şi echipa-
ment de protecţie adecvat 
temperaturilor din această 
perioadă.

Va rămâne în PNL
Adriana Săftoiu 
şi-a depus 
demisia

Deputatul PNL Adriana 
Săftoiu a declarat ieri că 
şi-a depus la Secretariatul 
General al Camerei 
Deputaţilor demisia din pos-
tul de deputat, ea precizând 
că va rămâne în PNL şi că, 
deocamdată, nu ştie dacă va 
mai candida pentru un nou 
mandat. Preşedintele PNL, 
Crin Antonescu, declara, în 
23 ianuarie, că parlamentarii 
liberali doresc, după ce pu-
terea a refuzat declanşarea 
de anticipate, ca deputaţii şi 
senatorii USL să demisione-
ze din funcţii, el precizând 
că vor urma discuţii cu par-
tenerii din Uniune, înainte 
de hotărârea finală. Printre 
cei despre care se spunea la 
acel moment că îşi depuse-
seră demisia la liderul parti-
dului figurau Ludovic Orban, 
Adriana Săftoiu şi Mircea 
Diaconu.

Victimele gerului
Alte două 
persoane  
au decedat

Încă două persoane au 
murit din cauza frigului în ul-
timele 24 de ore, astfel că nu-
mărul deceselor înregistrate 
de la emiterea avertizării de 
ger a ajuns la opt, iar 275 de 
persoane fără adăpost au 
fost transportate de către 
Ambulanţe şi SMURD la uni-
tăţi sanitare şi în centre soci-
ale. Specialiştii Ministerului 
Sănătăţii reamintesc popu-
laţiei ca în această perioadă 
cu temperaturi extrem de 
scăzute să asculte sfatul me-
dicilor, să evite deplasările în 
spaţii deschise şi expunerea 
la frig, să respecte regulile 
de igienă pentru evitarea 
îmbolnăvirilor şi să consume 
alimente bogate în proteine, 
fructe şi legume.

Atac la Băsescu 
USL mută circul 
la Bruxelles

Preşedintele PNL, Crin 
Antonescu, a declarat, ieri, 
la Bruxelles, la o dezbatere 
cu tema “Democraţia din 
România”, că românii care 
au ieşit în stradă în ultima 
perioadă nu protestează 
faţă de măsurile de austeri-
tate, ci pentru că garanţiile 
democratice sunt în pericol. 
El a acuzat puterea de la 
Bucureşti că, sub pretextul 
modernizării instituţiilor, 
a luat măsuri care au făcut 
din statul român “cel mai 
puţin modern, mai corupt 
ca oricând, mai clientelar 
ca oricând, mai costisitor 
ca oricând”. “Austeritatea a 
fost impusă doar celor care 
se află în afara clientelei po-
litice a ţării”, a mai declarat 
Antonescu.

În luna 
decembrie
Rata 
şomajului, 
în scădere

Rata şomajului, calcula-
tă după criteriile Biroului 
Internaţional al Muncii (BIM), 
a fost de şapte la sută în luna 
decembrie a anului trecut, în 
total fiind înregistraţi 703.000 
de şomeri. Astfel, rata şoma-
jului a fost în scădere cu 0,3 
puncte procentuale, atât faţă 
de luna anterioară, cât şi faţă 
de luna decembrie 2010. 

Judeţul Vrancea, 
cel mai afectat
Cursuri 
suspendate 
în 26 de şcoli

26 de unităţi de învăţă-
mânt din judeţele Vrancea, 
Botoşani, Vaslui şi Iaşi au fost 
închise ieri din cauza gerului, 
cel mai afectat fiind judeţul 
Vrancea, unde sunt înzăpe-
zite mai multe drumuri, iar 
cursurile au fost suspendate 
în 18 şcoli. Astfel, în comu-
nele Vânători şi Garoafa au 
fost închise câte şase şcoli, 
în Tătăranu, trei unităţi de 
învăţământ, în Popeşti, două 
 şcoli, iar în Obrejiţa, o şcoală.

Trei persoane au decedat
Accident pe DN2

Trei persoane au murit, iar patru bărbaţi, între care trei poliţişti de 
la IPJ Iaşi, au fost răniţi, după ce un autoturism a intrat pe contrasens 
şi s-a ciocnit cu o dubă de Poliţie, pe DN 2 Bucureşti - Urziceni, în ju-
deţul Ialomiţa, printre morţi fiind şi un copil în vârstă de o lună.

Ger în Covasna
Cea mai scăzută temperatură din ţară

Cea mai scăzută temperatură din ţară, minus 29,3 grade Celsius, 
s-a înregistrat la Întorsura Buzăului şi în zona Comandău din judeţul 
Covasna, în noaptea de luni spre marţi. Ger a fost, marţi dimineaţă, în 
tot judeţul Covasna, aceasta fiind a patra zi consecutivă cu valori sub 
minus 26 de grade Celsius în judeţ.

Preşedintele Traian Băsescu a 
susţinut, ieri, o declaraţie de pre-
să pe tema Consiliului European, 
cu scopul de a prezenta măsu-
rile propuse de liderii Uniunii 
Europene în încercarea de a 
menţine un echilibru al actualei 
situaţii economice, şi anume un 
nou tratat bugetar. Astfel, şeful 
statului a făcut un apel către în-
treaga clasă politică să privească 
atent la noul tratat de consolida-
re a disciplinei bugetare, pe care 
România va trebui să-l ratifice, 
precizând că politicienii trebu-
ie “să pună armele bătăliei jos” 
şi să vadă opţiunile pentru anii 
următori. Preşedintele a menţi-
onat că atât puterea, cât şi opo-
ziţia trebuie să fie responsabile 
în legătură cu deciziile care vor 
fi luate, apreciind că ar fi în in-
teresul tuturor ca acest tratat să 
fie adoptat. Singurele state ale 
Uniunii Europene care nu au fost 
de acord cu adoptarea noilor 
măsuri de disciplină bugetară au 
fost Marea Britanie şi Cehia.

Cea mai mică datorie 
din Europa

Şeful statului a prezentat o 
situaţie a datoriilor statelor din 

Uniunea Europeană, raport în 
care România se află pe primul 
loc, cu o datorie de doar 4.570 de 
euro pe cap de locuitor. “Vorbesc 
de datoria publică şi datoria pri-
vată, iar statul nu plăteşte decât 
datoria publică. Avem o datorie 
totală de 97,9 miliarde, din care 
22 de miliarde datorie publică, 
iar restul datorie privată, datorii 
aparţinând cetăţenilor, firme-
lor, nerezidenţilor care se află 
în România”, a explicat Traian 
Băsescu. Deşi pare o sumă con-
siderabilă, este de două ori mai 
mică decât datoria Bulgariei, şi 
de zeci de ori mai mică decât a 
unor „state la care noi, românii, 
privim cu admiraţie”, potrivit 
preşedintelui.

Nu sunt bani pentru 
creşterea veniturilor

Întrebat de jurnalişti care este 
opinia sa în legătură cu situaţia 
pensiilor şi salariilor, în condiţiile 
în care chiar membri ai Coaliţiei 
au precizat că există posibilita-
tea ca veniturile să crească în 
acest an, Băsescu s-a declarat 
sceptic în această privinţă. “Eu 
nu am identificat în buget un 
loc din care să tăiem şi să dăm 

Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii a anunţat marţi că 
va reduce în acest an, la 1 martie 
şi 1 septembrie, tarifele de inter-
conectare pentru reţelele de te-
lefonie mobilă şi fixă cu peste 30 
la sută, decizie care ar putea avea 
ca efect scăderea costurilor plăti-
te de clienţi pentru convorbirile 
în afara reţelelor. 

Iniţial, autoritatea de regle-
mentare în telecom a anunţat, 
la începutul lunii noiembrie 
2011, că reducerea tarifelor de 
interconectare va avea loc de la 
1 ianuarie, dacă nu vor fi comen-
tarii şi observaţii de la Comisia 
Europeană, organismul autori-
tăţilor europene de reglemen-
tare în domeniul comunicaţiilor 
electronice (BEREC) şi celelalte 
autorităţi de reglementare din 

domeniul telecom, în termen de 
o lună de la data notificării.

În urma finalizării consultării 
europene, ANCOM a finalizat şi 
comunicat tuturor furnizorilor 
de telefonie fixă şi mobilă din 
România noile tarife maxime pe 
care aceştia le pot percepe pen-
tru terminarea apelurilor telefo-
nice în propriile reţele. Tarifele 
maxime vor scădea pe parcursul 
acestui an cu peste 30 la sută, 
în două etape. Astfel, Cosmote, 
Orange, RCS&RDS, Romtelecom, 
Telemobil şi Vodafone vor practi-
ca, începând cu 1 martie, un tarif 
maxim pentru serviciile de ter-
minare a apelurilor în reţele de 
telefonie mobilă de 0,0405 euro/
minut. A doua etapă de reducere 
a tarifelor de terminare a apeluri-
lor în reţelele de telefonie mobilă 
va avea loc la 1 septembrie, dată 

de la care se va practica un tarif 
maxim de 0,0307 euro/minut. 

Pe segmentul telefoniei fixe, 
tarifele de interconectare pentru 
reţelele de telefonie fixă care vor 
fi practicate de cei 51 de opera-
tori vor scădea cu 15 la sută la 
1 martie, de la 0,97 eurocenţi/
minut la 0,82 eurocenţi/minut, 
şi cu 18 la sută la 1 iulie, la 0,67 
eurocenţi/minut, rezultând o re-
ducere cu aproximativ 31 la sută 
a tarifelor actuale de terminare a 
apelurilor în reţelele de telefonie 
fixă.

Ultima reducere a tarifelor 
de interconectare pe segmentul 
telefoniei mobile a avut loc la 1 
ianuarie 2009 pentru operatorii 
Vodafone România şi Orange 
România, iar pentru Cosmote 
România, RDS&RCS şi Telemobil 
la 1 iulie 2010.

Vicepreşedintele PSD Corina 
Creţu i-a trimis o scrisoare des-
chisă directorului general al 
FMI, Christine Lagarde, în care 
solicită retragerea lui Jeffrey 
Franks din funcţia de negocia-
tor-şef cu România, pentru că ar 
fi participat la o petrecere “în-
tr-o staţiune de lux”, alături de 
funcţionari. Corina Creţu scrie, în 
mesajul transmis către Christine 
Lagarde, că România este într-un 
moment extrem de delicat, în 
care neliniştea socială a crescut 
până aproape de limita explozi-
ei. “Nu cred că FMI îşi doreşte să 
fie detonatorul acestei explozii. 
Consider că este momentul unui 
gest radical din partea dumnea-
voastră: numirea altui repre-
zentant al Fondului în relaţia cu 

România, capabil să fie neutru şi 
echidistant, dar mai ales să ma-
nifeste un minim de empatie cu 
românii atinşi de criză”, a subli-
niat vicepreşedintele PSD, care 
a apreciat că este de neacceptat 
ca reprezentantul FMI să partici-
pe la petreceri fastuoase, alături 
de funcţionari ai statului. “Este 
inadmisibil ca - în ţara căreia 
domnul Franks îi impune auste-
ritate maximă, unde se moare de 
foame şi de frig la propriu, unde 
sunt oameni care protestează în 
ger pentru că nu mai pot trăi cu 
salariile şi pensiile pe care le au, o 
ţară care nu mai poate oferi ser-
vicii decente de educaţie şi de 
sănătate - reprezentantul FMI să 
participe la petreceri fastuoase, 
alături de funcţionari ai statului 

român, în restaurante de lux, din 
staţiuni pe care puţini români şi 
le pot permite”, a scris Creţu în 
documentul transmis directoru-
lui general al FMI. Ea a apreciat 
că Jeffrey Franks nu mai are au-
toritatea de a-şi exercita atribuţi-
ile, pentru că, “prin participarea 
la acea petrecere, organizată şi 
finanţată de oameni care aparţin 
PDL, nu mai este, în ochii opiniei 
publice, un observator neutru al 
evoluţiilor din România”.

Presa din România a relatat 
că Jeffrey Franks a participat, la 
sfârşitul săptămânii trecute, la o 
petrecere în staţiunea Buşteni. 
De altfel, Franks apare într-o în-
registrare video difuzată de RTV 
dansând într-o horă într-un re-
staurant.

Mai mulţi membri Green-
peace au forţat ieri intrarea în 
Ministerul Mediului, au reuşit să 
treacă de jandarmul de la poar-
tă şi au intrat în biroul ministru-
lui Mediului, unde au protestat 
faţă de proiectul Roşia Montană, 
unul dintre ei legându-se cu un 
lanţ de un calorifer de birou.

Ministrul Mediului, Laszlo 
Borbely, a avut o discuţie cu pro-
testatarii, în timp ce doi dintre 
aceştia erau în continuare legaţi 
de calorifer, însă acesta i-a aver-
tizat că la un moment dat le va 
cere să plece pentru că va trebui 
să-şi continue activitatea. “Eu 
sunt un om amabil şi chiar dacă 
au depăşit toate prevederile 
legale, pentru că s-au legat cu 
lanţuri de calorifer şi s-au aşezat 
acolo, am avut o discuţie de trei 
sferturi de oră şi le-am explicat 
punctul meu de vedere care este 
foarte clar încă de la preluarea 

mandatului: nu propun un aviz 
de mediu decât dacă sunt sută 
la sută convins că nu dăunea-
ză mediului”, a declarat Laszlo 
Borbely.

El le-a mai spus protestatari-
lor că studiul de impact nu este 
finalizat şi că nu poate spune 
acum când va merge la Guvern 
cu o propunere, pentru că mai 
sunt probleme de rezolvat. “Au 
cerut să le spun clar că sunt îm-
potriva proiectului. Le-am zis că 
e în analiză. Stau la mine în birou, 
nicio problemă, e în desfăşurare 
activitatea. După o anumită pe-
rioadă o să le cerem să plece. A 
fost un dialog, le-am zis că dacă 
pot să vină cu sugestii, argumen-
te tehnice, le stau la dispoziţie”, a 
mai spus ministrul.

Protestatarii au fost într-un 
final legitimaţi de jandarmi şi au 
fost convinşi să părăsească clădi-
rea de bunăvoie.

Traian Băsescu lămureşte problema salariilor şi pensiilor

„Nu văd în buget un loc 
din care să tăiem bani”

bani, dar eu nu am competenţa 
extraordinară a politicienilor”, a 
spus preşedintele. Acesta i-a în-
demnat pe cei care au anunţat 
posibilitatea unor majorări să 
indice şi sursele acestora şi a fă-

cut apel la realism pentru clasa 
politică. Mai mult, şeful statului 
a precizat că în cazul în care în 
timpul campaniei electorale se 
vor lua unele măsuri cu scopul 
de a câştiga voturi, dar care vor 

dezechilibra actualul proiect 
bugetar, „cei doi ani şi jumătate 
în care românii au suferit dato-
rită reducerii veniturilor vor fi în 
zadar”.

Tarifele vor fi reduse cu 30 la sută

Vom avea convorbiri 
telefonice mai ieftine

Vicepreşedintele PSD, Corina Creţu:

„Dorim schimbarea şefului 
delegaţiei FMI”

Nemulţumiţi de „Roşia Montană”

Protestatari la
Ministerul Mediului

[ Jeffrey Franks a participat, la sfârşitul săptămânii trecute, 
la o petrecere în staţiunea Buşteni, “organizată şi finanţată 

de oameni care aparţin PDL”

[ De la 1 septembrie 2012 se va practica un tarif maxim de 0,0307 euro/minut. 
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Neprimind niciun răspuns 
de la premier sau de la minis‑
trul Mediului, comisarii Gărzii 
de Mediu s‑au hotărât să‑şi 
facă publice nemulţumirile.

Ele sunt legate în principal 
de salarizare, dar nici în ceea ce 
priveşte asigurarea condiţiilor 
de muncă nu stau prea bine.

Deşi nici înainte de tăiere nu 
stăteau strălucit, anularea stimu‑
lentelor acordate pe lângă salarii 
le‑a redus comisarilor veniturile 
la jumătate. Cum, în urma protes‑
telor, doar angajaţilor din subor‑
dinea Ministerului Finanţelor şi a 
celui al Muncii le‑au crescut sala‑
riile, cu 50‑60 la sută, prin înglo‑
barea stimulentelor în acestea, 
gardienii mediului au decis că 
doar protestul îi poate repune şi 
pe ei în drepturi.

Prin urmare, s‑a luat decizia 
înaintării unei scrisori de protest 
către prim‑ministru şi cel de re‑
sort, rămasă deocamdată fără 
răspuns.  

Actualmente, Comisariatul 
Judeţean Galaţi al Gărzii de 
Mediu are în componenţă 17 
persoane, inclusiv şeful aces‑
tuia, Mihai Turcu, şi secretara 
cu grad de referent. 

Aceştia au retribuţii lunare 
nete de 2.200, respectiv, 950 
de lei, în timp ce comisarii ridi‑
că între 1.000 şi 1.500 de lei, în 
funcţie de grad, principal sau 
superior, şi vechime.

Ieri, 
la ora 12.00 
Spitalul 
de Copii 
şi‑a sărbătorit 
patronul 
spiritual  

Ieri, la Spitalul Clinic 
de Urgenţă pentru 
Copii „Sfântul Ioan” a 
fost sărbătoare. În pre‑
zenţa deca nului Facul‑
tăţii de Medicină şi 
Farmacie, prof. dr. Aurel 
Nechita, a Î.P.S Casian, 
Arhiepiscopul Dunării de 
Jos şi a mai multor mana‑
geri de spitale şi instituţii 
din Sănătate, a fost săr‑
bătorit patronul spiritual 
al spitalului. 

„Au coborât la slujbă 
şi la festivitate copiii că‑
rora starea de sănătate 
le‑a permis să o facă. 
Ceilalţi au fost vizitaţi de 
Î.P.S. Casian şi au primit 
binecuvântarea. În acest 
moment (ieri la prânz – 
n.r.) avem aproape 300 
de copii internaţi. Cu toţii 
au primit un meniu spe‑
cial, cu ocazia sărbătorii”, 
ne‑a declarat manage‑
rul Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii, dr. 
Victoriţa Ştefănescu. 

Gabriel Kolbay  

Am încercat, ieri, să vedem 
dacă hotelurile şi barurile din zo‑
nele Micro 21, Micro 20 şi Ţiglina 
sunt alimentate cu apă rece, fur‑
nizarea făcându‑se, în zonă, cu 
presiune redusă. Recepţionera 
hotelului Magnus ne‑a declarat 
că alimentarea cu apă nu este o 
problemă, situaţia în zonă reme‑
diindu‑se luni după‑amiază. Şi 
barul Rustic era alimentat cu apă, 
ieri după‑amiază, ne‑a informat 
barmaniţa de serviciu. Am primit 
totuşi sesizări de la gălăţenii din 
zonă că furnizarea cu apă nu s‑ar 
fi reluat. Ce‑i drept, oamenii lo‑
cuiau la etaje superioare ale blo‑
curilor.  În zona Ţiglina, angaja‑
tele pizzeriei La Tavola şi Golden 
Chicken ne‑au spus că au alimen‑
tare cu apă rece, dar presiunea 
este redusă. 

Detalii despre situaţia de faţă 

ne‑a oferit şi directorul Direcţiei 
Judeţene de Sănătate Publică 
(DJSP) Galaţi, dr. Valentin Boldea. 

„De regulă, barurile, restauran‑
tele şi fast‑food‑urile sunt situate 
la parter, astfel că şansele ca ali‑
mentarea cu apă să fie complet 
sistată pentru mai mult de câteva 
ore sunt destul de mici. E drept 
că apa poate curge la robinet cu 
presiune scăzută, dar totuşi exis‑
tă alimentare. Cum s‑a anunţat 
că situaţia se va remedia în ma‑
xim 24 de ore, nu am făcut încă 
niciun control de acest fel. Am 
luat măsuri în ceea ce priveşte 
şcolile, unde am considerat că 
riscurile sunt mai mari. În cazul în 
care situaţia o impune, vom face 
şi controale în baruri şi restauran‑
te”, a precizat dr. Boldea. 

Text şi foto: Gabriel Kolbay 

Din cauza apei 
cu ţârâita
Unele şcoli 
şi‑au redus 
programul

În special, în cartierul 
„Dunărea”, lipsa apei po‑
tabile continuă să creeze 
probleme unităţilor de 
învăţământ. Conform da‑
telor de la ISJ, în aproa‑
pe toate şcolile din zona 
respectivă s‑au ţinut ieri 
cursuri, dar consiliile de 
administraţie au stabilit 
un program scurt, adap‑
tat fiecărei instituţii în 
parte. Singura unitate 
despre care ştiu că a sus‑
pendat total cursurile 
din cauza lipsei apei este 
Şcoala Nr. 29.

De exemplu, la Co‑
legiul Economic „V. Mad‑
gearu”, programul a fost 
redus la jumătate, trei 
ore dimineaţa şi trei du‑
pă‑amiaza: „Suntem o 
unitate cu peste 1.500 
de elevi şi nu am avut 
ce face. Nu ne permitem 
să folosim toaletele ca şi 
când am avea apă curen‑
tă. Doar ţârâie”, spune di‑
rectoarea Marilena Râpă. 

Şi la Şcoala Nr. 17, pro‑
gramul fusese ieri redus 
cu aproape două ore: 
„Dimineaţă am avut apă. 
Acum s‑a oprit. De aceea, 
am scurtat programul de 
după‑amiază cu două 
ore, în loc să terminăm 
cursurile la 17.00, am tri‑
mis elevii acasă la 15.00”, 
declară directoarea Da‑
miana Pătru. 

Cam acelaşi lucru ne‑a 
spus şi directorul‑adjunct 
de la Şcoala Nr. 22, Vasile 
Chirilă: „Avem apă doar 
la parter. În loc să facem 
ore până la 19.00, vom 
termina mai devreme, la 
17.40”.   

R. A. P.

Licitaţii 
la început de an  
Bani pentru apă 
şi canalizare 
în judeţul Galaţi 

Ministerul Dezvoltării Re‑
gio nale şi Turismului a lansat 
o licitaţie publică deschisă 
pentru proiectarea şi exe‑
cuţia a 39 de sisteme de ca‑
nalizare şi epurare a apelor 
uzate şi 60 de sisteme de ali‑
mentare cu apă a unor loca‑
lităţi din cinci judeţe, printre 
care şi Galaţi. 

Potrivit agenţiei de pre‑
să Mediafax, valoarea es‑
timată a lucrărilor este de 
285 milioane lei, fără TVA. 
Localităţile sunt situate 
în judeţele Alba, Galaţi, 
Ilfov, Dâmboviţa şi Tulcea. 
Lucrările se vor derula în ca‑
drul Programului Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI), iar valoarea estimată 
pentru proiectare şi execuţie 
este de 284,7 milioane de 
lei, fără TVA. Durata maxi‑
mă de proiectare a lucrărilor 
este de o lună pentru fiecare 
obiectiv de la data ordinu‑
lui de începere a proiectă‑
rii şi 12 luni pentru fiecare 
obiectiv de la data ordinu‑
lui de începere a execuţiei. 
Ofertantul câştigător va 
realiza toate studiile de te‑
ren necesare proiectării şi 
execuţiei lucrărilor, iar cos‑
turile pentru acestea vor fi 
cuprinse în oferta financia‑
ră a respectivului obiectiv. 
Criteriul de atribuire al con‑
tractului este cel mai mic 
preţ. 

Valoarea estimată defal‑
cată pentru fiecare judeţ 
este de 86,8 milioane de lei 
pentru Alba, Galaţi ‑ 53,6 
mili  oane lei, Ilfov ‑ 39,7 
milioane lei, Dâmboviţa ‑ 
59,8 milioane de lei şi Tul‑
cea ‑ 44,6 milioane de lei. 
În termen de 30 de zile de la 
semnarea contractului, ope‑
ratorul economic declarat 
câştigător are obligaţia de a 
prezenta autorităţii contrac‑
tante dovada că dispune de 
surse de finanţare. Plata con‑
tractului se va face începând 
cu 2013. 

Programul Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
finanţează lucrări de dezvol‑
tare a infrastructurii (repa‑
raţii de drumuri comunale 
şi judeţene, construcţia de 
creşe şi grădiniţe etc.) prin 
credit furnizor. Metoda de 
finanţare presupune că o so‑
cietate care doreşte să par‑
ticipe la program realizează 
lucrările cu fonduri proprii, 
urmând ca statul să plăteas‑
că aceste investiţii ulterior, în 
perioada 2013 – 2020.

Peste o sută de milioane 
de euro pentru şase zone   

Directorul tehnic de pro‑
ducţie al Apă Canal, Niţă 
Podaru, spune că banii re‑
prezintă o primă tranşă din 
lucrarea care se va derula 
până în 2014 şi care se referă 
la investiţiile în reţele de apă, 
canalizare şi staţii de epura‑
re în mai multe aglomerări 
din judeţul Galaţi. „Vorbim 
despre proiectul realizat prin 
Fondul de Coeziune, proiect 
în valoare totală de 130 de 
milioane de euro, din care 
100 de milioane reprezintă 
grant. La acest proiect, con‑
tribuţia Apă Canal este de 
13 milioane de euro, pentru 
care societatea a semnat un 
precontract cu BERD. Prin 
acest proiect, se vor realiza 
şase contracte”, a declarat 
Niţă Podaru. Contractele se 
referă la modernizarea staţi‑
ei de epurare a municipiului 
Galaţi (treapta a doua), la re‑
abilitarea reţelelor de apă de 
la Lieşti, dar şi a reţelelor de 
aducţiune a apei, precum şi 
la realizarea de staţii de epu‑
rare, de pompare şi a reţele‑
lor de apă şi/sau canalizare 
pentru aglomerările urbane 
Tecuci, Tg. Bujor, Pechea 
şi Lieşti. „Prin termenul de 
aglomerare înţelegem co‑
munele învecinate localităţii 
respective”, a mai explicat 
Niţă Podaru. 

Maria Măndiţă 

La primele ore ale di‑
mineţii de ieri, SC Apă 
Canal a postat un co‑
municat de presă prin 

care anunţa, ca şi luni, că apa cu 
gheaţă (zai) de la Priza Dunării 
afectează funcţionarea Uzinei 
de Apă nr. 2, că 13 cartiere  nu 
primesc apă rece şi caldă şi că, 
la cerere, poate oferi cisterne cu 
apă!     

 „În continuare sunt probleme 
la Priza Dunării cu gheaţa şi za‑
iul care se  acumulează, ceea ce 
conduce la diminuarea debitului 
de apă brută care intră în Uzina 
de Apă nr.2 şi la imposibilitatea 
asigurării necesarului de apă 
rece potabilă pentru populaţia 
deservită din sursa de supra‑
faţă  (Dunăre). ArcelorMittal a 
acţionat în zona Prizei, pentru 
spargerea şi îndepărtarea gheţii, 
luni şi în noaptea de 30‑31.01 cu 
două remorchere şi o barjă, iar 
astăzi continuă operaţiunile cu 
un remorcher şi o barjă. De ase‑
menea, SC Apă Canal a închiriat 
de la Şantierul Naval Damen re‑
morcherul “Buşteni”, care a inter‑
venit suplimentar în zonă pentru 
îndepărtarea gheţii şi zaiului şi 
permiterea accesului  apei bru‑
te în cheson, atât în 30.01, 31.01 
cât şi astăzi.  Societatea noastră 
a luat măsuri privind dublarea 
echipelor şi formaţiilor de inter‑
venţie; în staţiile de  pompare şi 
la chesonul de la Priza Dunării 
există personal cu putere de de‑
cizie şi execuţie care va lua toate 
măsurile necesare asigurării apei 
potabile, în funcţie de evoluţia 
evenimentelor. SC Apă Canal 
SA Galaţi furnizează apa pota‑
bilă în regim de avarie în carti‑
erele Micro 16, Micro 17, Micro 
18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, 

Ţiglina I şi ll, Mazepa I şi ll, Port, 
Centru, Piaţă (alimentate cu apa  
de suprafaţă‑Dunăre). Este afec‑
tată alimentarea cu apă rece po‑
tabilă a blocurilor cu structură 
P+4 (etajele superioare), nu şi 
blocurile cu structură P+10 care 
au apă datorită funcţionării hi‑
dromodulelor. Se asigură apa 
rece şi pentru punctele termice 
din cartierele anterior menţio‑
nate.  S‑au luat măsuri pentru 
alimentarea cu apa potabilă din 
sursă de profunzime a Spitalului 
de Copii “Sf.loan” şi a Spitalului 
Militar, iar cisterna va fi trimisă 
punctual acolo unde sunt solici‑
tări, cu prioritate la  spitale, creşe, 
grădiniţe, şcoli, aziluri de bătrâni, 
cămine.  Reluarea alimentării cu 
apă potabilă în parametri se va 
realiza imediat după reintrarea 
în normalitate a debitului de 
apă brută furnizată de la Priza 
Dunării şi refacerea rezervei de 
stocare în rezervoarele din Uzina 
de Apă nr.2”.  

După ora 14.00, directorul 
de producţie al Apă Canal, Niţă 
Podaru, anunţa: „În momentul 
de faţă SC Apă Canal acumu‑
lează apă în rezervorul oraşului, 
astfel încât în jurul orei 16.00 să 
poată începe încărcarea reţelei, 
iar după ora 18.00 consumatorii 
să primească apă potabilă şi apă 
caldă menajeră”. 

Paul Florea reclamă absenţa 
primarului şi rezervorul 
oraşului aproape gol!

În cadrul conferinţei de presă 
organizate ieri, prefectul judeţu‑
lui Galaţi, Paul Florea, a anunţat 
că pompele de apă de la Priza 
Dunării lucrează intens pentru 
alimentarea oraşului şi că astăzi 

La Tecuci
A mai fost prinsă o hoaţă 

Maricela B., de 25 ani, din Tecuci, a depus o sesizare la poliţie pentru 
că, în timp ce se afla în Piaţa Centrală din municipiu, o persoană necu‑
noscută i‑a furat din poşetă portmoneul ce conţinea suma de 250 euro şi 
actul de identitate. În urma verificărilor şi cercetărilor efectuate, poliţiştii 
au identificat hoţul ca fiind Melania G., de 39 ani, din Tecuci, cunoscută 
cu antecedente pe linia furturilor din buzunare. Femeia este cercetată în 
stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

T. Miron 

La Cuza Vodă
Un bărbat a decedat din cauza frigului

Duminică, un bărbat de 37 de ani din comuna Cuza Vodă a fost găsit 
decedat la domiciliu. „Medicii legişti au stabilit cauzele decesului în urma 
efectuării necropsiei:  insuficienţă cardio‑respiratorie acută, hipotermie 
profundă prin acţiunea frigului şi bronhopneumonie”, se arată într‑un 
comunicat al ISU Galaţi. Se pare că bărbatul locuia cu încă trei fraţi, unul 
dintre ei fiind cel care a anunţat incidentul. 

Teodora Miron

Priza Dunării, afectată de gheaţa groasă, nivelul scăzut al Dunării şi lipsa de reacţie rapidă a autorităţilor

Autorităţile recidivează pe ger 

A doua zi fără apă 
Pentru a doua zi consecutiv, Galaţiul a rămas fără apă potabilă 

şi apă caldă în 13 cartiere ale oraşului, dar şi alte unităţi sociale 
– creşe, grădiniţe, aziluri de bătrâni. Dezamăgirea a fost cu atât 
mai mare cu cât, având în vedere problema similară de luni, 
toţi se aşteptau ca autorităţile să ia măsuri de precauţie astfel 
încât situaţia să nu se mai repete. Din păcate, abia în cursul 
acestei zile urmează să se intervină la Priza Dunării, însă asta 
nu înseamnă că problema este rezolvată… Dacă apa nu a curs la 
robinet, au abundat, în schimb, reproşurile prefectului la adresa 
primarului, Apă Canal şi Combinatului.    

se va încerca realizarea unor 
intervenţii, astfel încât gurile 
de captare a apei să nu mai fie 
blocate de apă îngheţată. „Se 
va încerca ridicarea batardouri‑
lor [capacele gurilor de captare, 
care sunt prevăzute şi cu grăta‑
re, acum obturate de gheaţă], 
manual, de la nivelul apei, astfel 
încât să nu mai existe probleme 
în alimentarea oraşului cu apă. 
Sper ca mâine [astăzi] 90 la sută 
din consumatori să nu mai aibă 
probleme”, a spus prefectul Paul 
Florea, reproşându‑i, însă, socie‑
tăţii locale de apă că, dacă luni ar 
fi avut rezervorul de apă al ora‑
şului plin, la capacitate maximă, 
acesta ar fi asigurat „autonomie 
pentru zece ore, şi, deci, oamenii 
nu ar fi fost afectaţi, însă rezer‑
vorul era doar la 28 la sută din 
capacitate când s‑au înfundat 
cu gheaţă gurile de captare de la 
Priză”.  Prefectul a fost nemulţu‑
mit şi de faptul că „nu am văzut 
pe nimeni din primărie la Priză – 
nici primarul, nici un funcţionar, 
nici măcar portarul!”. 

În ciuda aşteptărilor opti‑
miste ale prefectului, directorul 
tehnic Apă  Canal, Niţă Podaru, 
i‑a sfătuit, ieri, pe gălăţeni să îşi 

facă rezerve de apă: „Nu ar fi rău 
să oprească ceva apă în această 
seară, pentru că ar putea apărea 
probleme neprevăzute”. Niţă 
Podaru a confirmat că în noaptea 
de duminică spre luni, când zaiul 
a blocat gurile de captare a apei 
din Dunăre, rezervorul oraşului 
era aproape gol, dar a precizat că 
„aceasta este procedura; în tim‑
pul nopţii, când consumul scade, 
se umple rezervorul oraşului”. 

Reproşul prefectului: 
alimentare preferenţială  
cu apă pentru Combinat 
în detrimentul oraşului 

Paul Florea a găsit şi combina‑
tul siderurgic ArcelorMittal res‑
ponsabil de sincopele în alimen‑
tarea cu apă a oraşului. Potrivit 
acestuia, Combinatul se face 
vinovat de faptul că nu a întreţi‑
nut corespunzător sistemele de 
captare a apei din Dunăre (care 
au îngheţat), că punctul secun‑
dar de captare a apei de la Siret 
‑ care ar fi putut fi folosit acum, 
în caz de forţă majoră ‑ nu mai 
funcţionează de 6‑7 ani, dar mai 
ales că luni, când Galaţiul aproa‑
pe că nu mai primea apă, pe con‑

ductele de la Priză gâlgâia apa în 
Combinat: „Am aflat că se livra 
un debit de 1.000 mc pe oră pen‑
tru oraş, adică nesemnificativ, în 
condiţiile în care şi rezervorul era 
aproape gol, iar în Combinat se 
dădeau 4.600 mc/oră”. Prefectul 
a adăugat că nu ştie dacă există 
vreun angajament scris privind 
obligaţia Combinatului (care este 
proprietarul Prizei Dunării) să li‑
vreze oraşului apă la un anumit 
debit, dar că ISU va reglementa 
asta pe viitor.   

Purtătorul de cuvânt al 
ArcelorMittal Galaţi, Dorian 
Dumitrescu, nu a comentat de‑
claraţiile prefectului, ci doar a 
precizat acţiunile pe care le‑a 
luat Siderurgicul pentru remedi‑
erea problemei: „Din cele patru 
pompe, se lucrează cu trei, la un 
debit peste normal, pentru a se 
umple cât mai repede rezervorul 
oraşului. În plus, am luat decizia 
de a umple toate conductele de 
transport al apei, astfel încât ele 
să nu crape de ger. Nu în ultimul 
rând, am decis să se alimente‑
ze Combinatul de la sursa su‑
plimentară Cătuşa, astfel încât 
excedentul de apă să revină tot 
oraşului”.  

Garda de Mediu, la limita răbdării

Comisarii acuză şi protestează
Ieri după-amiază 

Apă cu presiune 
redusă în baruri 
şi fast‑fooduri 

[ Stimulentele ‑ reduse 
global şi redate doar la 

Ministerul Finanţelor şi al 
Muncii

Intransigenţă profesională, 
dar nu după buget...

Argumentul major în protes‑
tul celor ce veghează la respec‑
tarea legislaţiei de mediu în ju‑
deţul Galaţi este acela că, pe lân‑
gă tăierea de 25 la sută operată 
pentru toţi bugetarii, retribuţiile 
lor au mai fost tăiate cu încă 25 
de procente, cât reprezentau 
stimulentele din fondul total de 
salarii. 

Deşi nu face parte din sindi‑
catul lucrătorilor din Garda de 
Mediu şi se află şi în prag de pen‑
sie, comisarul‑şef Mihai Turcu nu 
poate să nu le ţină partea subor‑
donaţilor săi. El spune că, pe lân‑
gă reducerea salariilor, aceştia se 
simt desconsideraţi şi pe planul 
performanţelor individuale, anu‑
larea stimulentelor ducând la o 
retribuire uniformă indiferent de 
eforturile depuse. 

După părerea sa, oricât de 
intransigent ar fi un funcţionar 

public, la câte lucruri sunt în ne‑
regulă în societatea românească, 
statul nu se poate baza la nesfâr‑
şit pe conştiinţa profesională, 
oferind în schimb doar tăieri sa‑
lariale şi austeritate.

Nici în ceea ce priveşte asigu‑
rarea condiţiilor de muncă lucru‑
rile nu stau îmbucurător. 

Comisarii se pot baza pe trei 
maşini de serviciu, cu o cotă 
lunară de numai 80 de litri de 
combustibil, din care trebuie să 
asigure controlarea a 1.100 de 
obiective, din raza a 62 de pri‑
mării, de pe teritoriul întregului 
judeţ. 

Anul trecut, Comisariatul 
Judeţean Galaţi al Gărzii de 
Mediu a adus la bugetul de stat, 
numai din amenzi, 2,3 milioane 
de lei, din care aproape 40 la 
sută au şi fost achitate de cei gă‑
siţi în neregulă.

Mihai Angheluţă
Foto: Bogdan Codrescu
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Analiza zilei
Leul a pierdut 
un ban

Moneda naţională s-a 
depreciat ieri faţă de euro 
şi francul elveţian, dar s-a 
apreciat faţă de dolar, în 
timp ce monedele din 
regiune recuperau la ju-
mătatea zilei pierderile 
înregistrate dimineaţă, 
excepţie făcând, ca de 
obicei, leul.

Cursul euro urca de 
la 4,3340 la 4,3433, pe o 
piaţă unde deschiderea 
s-a realizat la 4,3370 - 
4,3390, valori apropiate 
de cele de la închiderea 
de luni. După o efemeră 
creştere spre 4,3350, leul 
a reînceput să piardă te-
ren, euro atingând un 
maxim de 4,3450, după 
apariţia unor ordine mai 
mari de cumpărare. În 
jurul orei 14.00, cotaţiile 
din piaţă coborau la 4,34 
- 4,3450 lei.

Dolarul american a co-
borât de la 3,3020 la 3,2912 
lei, influenţat de evoluţia 
lui faţă de euro. Francul 
elveţian, care a forţat per-
manent pragul de 3,6, a 
reuşi ieri să-l depăşeas-
că, urcând de la 3,5950 la 
3,6044 lei. Monedele din 
regiune coborau faţă de 
euro în prima parte a zilei 
la 4,257 zloţi, respectiv, la 
293,2 forinţi, însă recupe-
rau apoi, apreciindu-se la 
4,224 zloţi şi 293,2 forinţi, 
profitând de tendinţa 
crescătoare a euro faţă 
dolar.

Chiar dacă analiştii 
estimau că statul elen 
nu va ajunge în curând 
la un acord cu creditorii 
privaţi, care ar trebui să 
accepte pierderi de până 
la 70 la sută din valoarea 
obligaţiunilor greceşti, în 
valoare de 100 miliarde 
de euro, pe care le deţin, 
moneda europeană reve-
nea ieri pe o pantă ascen-
dentă faţă de cea ameri-
cană. După o scădere la 
1,3135, euro urca ieri, la 
jumătatea zilei, la 1,3213 
dolari, investitorii părând 
mulţumiţi de hotărârile 
luate la întâlnirea lide-
rilor UE de la Bruxelles, 
unde s-a decis un tratat 
care să înăsprească dis-
ciplina bugetară, prin pe-
nalizarea statelor care nu 
vor respecta limitele lor 
de îndatorare.

Scăderea dolarului 
faţă de euro a fost în-
soţită, ca de obicei, de 
creşterea preţului unciei 
de aur, care urca la Sibiu 
pentru finele lunii până 
la 1.744,1, iar pentru 
aprilie la 1.744,7 dolari. 
Raportul euro/dolar se 
tranzacţiona pe martie la 
1,317 - 1,321 dolari.

Radu Georgescu 

Nu se impune 
declanşarea 
situaţiei 
de urgenţă
Consumul 
de gaze  
este la un 
record istoric

Consumul de gaze na-
turale în România a atins 
un record istoric, situaţie 
care a dus la majorarea 
importurilor de gaze, dar 
deocamdată nu se impu-
ne declanşarea situaţiei 
de urgenţă, a declarat, 
ieri, într-o conferinţă de 
presă, secretarul de stat 
în Ministerul Economiei 
Claudiu Stafie, citat 
de Mediafax. „Pentru 
Bucureşti, la fel ca pentru 
întreg sistemul naţional, 
este un consum istoric 
de gaze. Orice am face, 
nu putem extrage mai 
mult din depozite, iar tot 
consumul suplimentar 
de gaze din aceste zile a 
fost asigurat din impor-
turi. Nu este cazul pentru 
declanşarea situaţiei de 
urgenţă. În următoarele 
zile vom vedea”, a afir-
mat Stafie.

Potrivit secretarului de 
stat, consumul de gaze a 
crescut cu 20 la sută în ul-
timele zile, de la o valoare 
medie de 57 de milioane 
de metri cubi de gaz pe zi 
la 70 de milioane de metri 
cubi pe zi ieri.

Stafie a adăugat că im-
porturile de gaz au crescut 
de la zi la zi, ajungând ieri 
la 17,5 milioane de metri 
cubi, iar pentru astăzi este 
estimată o valoare de 20 
de milioane de metri cubi 
de gaz importat.

„În această perioa-
dă sunt suficiente gaze, 
atât pentru populaţie, 
cât şi pentru industrie. 
Consumul unor compa-
nii a fost limitat în limita 
prevederilor contractu-
ale, dar toată lumea are 
gaze”, a precizat Stafie.

Romgaz şi OMV 
Petrom, cei mai mari 
producători de gaze din 
ţară, au anunţat că au 
suplimentat importurile 
de gaze, pentru a acoperi 
cererea în creştere deter-
minată de temperaturile 
scăzute.

R.M. (Mediafax)

Ajutor la găsirea unei slujbe şi la înfiinţarea unei firme

O şansă pentru 
şomerii din 
mediul rural

Peste 200 de persoane 
din mediul rural, de la 
Galaţi şi din judeţele 

învecinate, care nu au un loc 
de muncă sau care trăiesc din 
agricultura de subzistenţă, vor 
fi ajutate să-şi găsească un loc 
de muncă în domenii non-agri-
cole, să-şi deschidă o afacere la 
ţară şi să obţină fonduri euro-
pene. Le oferă sprijin Centrul de 
Dezvoltare SMART şi Patronatul 
Tinerilor Întreprinzători din 
România (PTIR), care îi vor in-
strui pe aceştia până în vara 
anului viitor.

LUPT în zonele afectate  
de şomaj, dar cu potenţial 
de afaceri

Programele de instruire, care 
vor fi derulate sub sigla „La un 
pas de tine!” (LUPT), vor fi con-
centrate în câteva zone din 
Regiunea Sud-Est în care rata 
şomajului este ridicată, dar în 
care există, totuşi, potenţial an-
treprenorial. Aceste zone vor fi 
stabilite în urma unei cercetări 
pe care o vor efectua coordona-
torii proiectului LUPT în perioa-
da următoare.

Am întrebat-o pe şefa 
Agenţiei Judeţene de Ocupare 
a Forţei de Muncă (AJOFM), 
Carmen Hanţaţuc, care sunt polii 
şomajului din Galaţi. „Brăhăşeşti, 
Ghidigeni şi Drăgăneşti”, a răs-
puns oficialul. Localităţile no-
minalizate sunt situate în nord-
vestul şi vestul judeţului nostru. 
Problema şomajului este, însă, 
răspândită şi în restul teritoriu-
lui. „Cu o rată a şomajului de 
7,85 la sută şi cu peste 15.000 de 
şomeri, dintre care mai mult de 

11.000 neindemnizaţi, Galaţiul 
se situa, la sfârşitul anului 2011, 
pe locul opt în topul pe judeţe. 
Este o poziţie mai bună decât 
cea ocupată la finele lui 2010, 
când ne aflam pe locul trei în 
clasamentul naţional, însă ma-
rea noastră problemă o con-
stituie şomerii neindemnizaţi, 
şomerii de lungă durată, care 
beneficiază de venitul minim 
garantat de stat. Majoritatea, 68 
la sută dintre ei, se află în me-
diul rural”, a explicat Hanţaţuc, 
salutând iniţiativa Centrului de 
Dezvoltare SMART şi a PTIR de 
a introduce aceste persoane în 
câmpul muncii şi chiar în mediul 
de afaceri.

În ceea ce priveşte potenţialul 
antreprenorial, se pare că acesta 
există în centrul judeţului, dar şi 
în vestul atins de şomaj. O con-
firmă reprezentanţii Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP). Pe la această in-
stituţie trec o bună parte din ce-
rerile de finanţare din fondurile 
europene destinate dezvoltării 
rurale - un instrument viabil de 
măsurare a potenţialului antre-
prenorial al unei zone. „Cele mai 
multe cereri de finanţare sunt 
depuse de gălăţenii din centrul 
judeţului, din comunele Corod, 
Cudalbi şi Pechea, dar şi de cei 
din vest, cu excepţia localităţilor 
Ghidigeni şi Priponeşti. Cele mai 
puţine cereri vin din nord-est”, 
a declarat directorul adjunct 
al Oficiului Judeţean al APDRP, 
Nicu Chebac.

Prin cercetarea pe care o 
vor realiza, cei de la Centrul de 
Dezvoltare SMART şi PTIR ur-
măresc nu doar să stabilească 
zonele în care rata şomajului şi 

potenţialul de afaceri sunt ri-
dicate, dar şi să vadă care sunt 
posibilităţile şi nevoile mem-
brilor grupului ţintă. Mai precis, 
câţi dintre ei trebuie ajutaţi să-şi 
găsească un loc de muncă şi câţi 
dintre ei trebuie sprijiniţi să-şi 
deschidă o afacere.

Se va crea o bursă on-line  
a locurilor de muncă

În baza rezultatelor cerce-
tării, coordonatorii proiectului 
LUPT vor începe efectiv munca 
de teren. Echipele Centrului de 
Dezvoltare SMART şi ale PTIR îi 
vor învăţa pe beneficiarii pro-
iectului, prin broşuri tipărite şi 
întâlniri directe, cum să-şi gă-
sească un loc de muncă. În plus, 
cei de la LUPT vor crea un por-
tal web pe care vor publica atât 
CV-urile colectate de la membrii 
grupului ţintă, cât şi anunţurile 
de  recrutare ale angajatorilor 
aflaţi în căutare de personal, co-
relând astfel cererea cu oferta 
de locuri de muncă.

Cursuri IT şi asistenţă în 
deschiderea unui business

Pe lângă consilierea pe care 
le-o vor oferi persoanelor din 
mediul rural aflate în căutarea 
unui loc de muncă, instructorii 
LUPT le vor învăţa pe unele din-
tre acestea să utilizeze un calcu-
lator, cursurile fiind autorizate 
de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor.

Altele vor fi iniţiate în tainele 
afacerilor. „Beneficiarii vor primi 
asistenţă la înfiinţarea unei fir-
me, vor învăţa câte ceva despre 
resurse umane, contabilitate, 

politici de distribuţie şi de mar-
keting şi despre întocmirea unui 
plan de afaceri şi vor fi consiliate 
în alegerea unui program cu fi-
nanţare nerambursabilă”, a de-
clarat preşedintele Centrului de 
Dezvolare SMART, Iulian Cazacu. 
Toate aceste acţiuni, care au ca 
scop îmbunătăţirea competen-
ţelor antreprenoriale, vor cădea 
în sarcina PTIR. „Există foarte 
multe oportunităţi de finanţare 
în mediul rural, unde, din pă-
cate, iniţiativele antreprenori-
ale sunt mai reduse. Din acest 
punct de vedere, proiectul LUPT 
este unul foarte dificil. Va trebui 
să învăţăm persoanele din me-
diul rural cum să-şi deschidă şi 
să-şi dezvolte o afacere”, a afir-

mat preşedintele PTIR pentru 
Regiunea Sud-Est, Radu Oprea.

Proiectul „Centrul mobil de 
ocupare şi formare profesio-
nală în domenii non-agrico-
le - La un pas de tine!”, lansat 
ieri de Centrul de Dezvoltare 
SMART şi de Patronatul Tinerilor 
Întreprinzători din România, 
va ajunge în 15 localităţi din 
Regiunea Sud-Est şi îi va oferi 
sprijin unui grup ţintă format din 
240 de persoane aflate în căuta-
rea unui loc de muncă, inactive, 
ocupate în agricultura de sub-
zistenţă sau şomere. Proiectul 
are finanţare europeană.

Text şi foto: 
Rodica Mişcalencu

Nereguli descoperite înainte de licitaţie
Achiziţia de turbine pentru Parcul Eolian 
Frumuşiţa, anulată

Electrica a anulat licitaţiile pentru achiziţia de turbine generatoare 
pentru Parcul Eolian Frumuşiţa din Galaţi, dar şi pentru Chirnogeni 
(Constanţa), deoarece ofertele nu au inclus toate condiţiile tehnice 
de racordare la sistemul energetic ori nu s-au încadrat în rigorile 
modului de prezentare a preţului total ofertat. Întins pe o suprafaţă 
de peste 70 hectare şi compus din 15 turbine eoliene, Parcul Eolian 
Frumuşiţa va asigura o producţie calculată de 150.000 MWh pe an.

R.M. (Agerpres)

Ofensat de „denigrare şi defăimare”

Primarul apără „ingineriile” din Parcul ”Rizer”
Am primit pe adresa redacţiei, 

din partea primarului municipiu-
lui Galaţi, un drept la replică refe-
ritor la articolul despre reabilita-
rea Parcului “Rizer”. 

În acel articol arătam că, încă 
de la execuţia gardului, con-
structorul s-a apucat să facă tot 
felul de modificări în teren vizavi 
de cele stipulate în proiect şi, 
dincolo de economia financiară 
şi de timp realizată de acesta, 
s-ar putea ca şi fondurile euro-
pene să facă o „economie” în 
ceea ce priveşte această lucrare. 
În sensul că, date fiind neregulile 
rezultate, e foarte posibil să se 
refuze decontarea, cel puţin par-
ţial, costurile rămânând în sarci-
na bugetului local.

Iată mai jos opinia primarului 
Dumitru Nicolae vizavi de îm-
prejmuirea Parcului “Rizer”:

Gard reciclat de 100 de mii 
de dolari (fără TVA)

„În ceea ce priveşte executa-
rea împrejmuirii, proiectantul 
a prevăzut, în proiectul tehnic, 
realizarea unui gard de beton ar-
mat placat cu cărămidă aparentă 
de 9 mm, cu înălţimea de 1,65 m, 
cu ţeavă vopsită electrostatic cu 
dimensiunile de 30x20 şi 50x20, 
pe o fundaţie din beton cu adân-
cimea de 50 cm şi lăţimea de 25 
m (sic!), pe toată lungimea de 
740 m. Valoarea totală a devizu-
lui aferent acestui obiect, con-
form ofertei câştigătoare, este 
de 322.292 lei fără TVA.

La demolarea gardului vechi 
s-a constatat faptul că, pe anu-
mite porţiuni, acesta se află 
într-o stare foarte bună şi nu 
se impune demolarea în totali-
tate. 

În acest sens, factorii impli-
caţi în proiect (proiectant, con-
structor, diriginte de şantier 
şi beneficiar) au stabilit ca, pe 
porţiunile unde fundaţia se află 
în stare bună (nu prezintă armă-
turi dezvelite şi/sau corodate, 
exfolieri ale betonului, beton 
sclivisit), fundaţia existentă să 
fie înglobată în cea nouă prin 

executarea unor centuri la stâl-
pii de susţinere şi de-a lungul 
fundaţiei existente, astfel încât 
stabilitatea şi rezistenţa gardu-
lui să nu fie puse în pericol. 

Toţi stâlpii sunt fundaţi la o 
adâncime mult mai mare decât 
cea prevăzută de proiectant, 
respectiv, la 1,00 m (fără costuri 
suplimentare).”

Totul e perfect, doar presa 
defăimează şi denigrează

Iar după ce înşiruie cantităţile 
de materiale şi lucrări pe care le 
ştiam şi noi din devize, prima-
rul continuă: „Nu se aduce vreo 
modificare din punct de vedere 
tehnic în ceea ce priveşte sigu-
ranţa şi stabilitatea împrejmuirii 
realizate. Menţionăm că lucră-
rile sunt în curs de execuţie, iar 
în acest moment stadiul fizic al 
lucrărilor este mult mai avansat 
faţă de plăţile către constructor.

Cantităţile la care faceţi dum-
neavoastră referire şi care ar 
constitui un «ciubuc» al con-
structorului sunt calculate după 
alte norme, normele gazetăreşti, 
poate, şi în nici într-un caz cele 
inginereşti, şi vă asigurăm că de 
urmărirea şi verificarea lucrărilor 
şi a calităţii acestora se ocupă 
persoane calificate din cadrul 
instituţiei, 1 diriginte de şantier, 
care urmăresc zilnic activitatea 
din şantier, responsabili tehnici 
cu execuţia lucrărilor din partea 
antreprenorului şi responsabili 
din partea proiectantului gene-
ral al lucrărilor.

Dacă jurnalistul semnatar al 
articolului ar fi fost de bună cre-
dinţă, respectând deontologia 
profesională, ar fi consultat mai 
multe surse şi ar fi prezentat în 
articol informaţii mai precise, nu 
simple afirmaţii fără niciun su-
port, afirmaţii care au un caracter 
vădit de denigrare şi defăimare a 
instituţiei noastre.” 

Şi ni se mai trimit şi câteva 
poze, de o calitate mediocră, în 
care se vede o altă latură a gar-
dului decât cea fotografiată de 
noi, cu o fundaţie de câteva zeci 
de cm, dar cu aceeaşi armătură 

de 2-3 mm grosime, spre deose-
bire de 10-12, cât scrie în devize.

Măcar avem pe cine arăta  
cu degetul

Oricum, am înţeles din răs-
punsul de mai sus că primarul îşi 
asumă modificările efectuate în 
teren şi garantează pentru soli-
ditatea lucrării, chiar dacă nu-şi 
sprijină afirmaţiile pe dispoziţii de 
şantier sau modificări de proiect 
care să-i permită constructorului 
abateri de la planurile iniţiale. Or 
poate că acele documente nici 
nu există. Aşadar, primarul ne 
garantează prin expertiza sa (de 
constructor?), că nu este afectată 
calitatea construcţiei ori siguran-
ţa şi stabilitatea acesteia. Fără a 
pomeni nimic despre neregulile 
constatate de noi în ceea ce pri-
veşte dimensiunile aleatorii ale 
lucrării pe diferitele laturi ale sale, 
fără a contesta realitatea fotogra-
fiată în care se vedea clar că nu s-a 
săpat nicio fundaţie, ca în proiect, 
fără a ne pune la dispoziţie vreo 
notă constatatoare din care să re-
iasă ce s-a modificat şi ce s-a eco-
nomisit sau adăugat în realizarea 
lucrării, primarul inginer Dumitru 
Nicolae este întrutotul de acord 
cu ceea ce au făcut cei pe care îi 
plăteşte din bani publici.

Dacă este bine şi-aşa, vorba ro-
mânului, rămâne de văzut după 
ce se vor scurge ceva ani peste 
lucrarea finală, măcar anii perioa-
dei de garanţie. Măcar vor şti con-
tribuabilii la uşa cui să bată dacă 
ceea ce se construieşte acum va 
ceda precum multe alte investiţii 
făcute în pripă. La uşa Primăriei. 
Sau a primarului?

Mihai Angheluţă
Foto: Primăria Galaţi

Valut  LEI 

1 franc elve ian 3,6044

1 EURO 4,3433

1 lir  sterlin  5,1969

1 leu moldovenesc 0,2808

1 dolar SUA 3,2919

1 gram AUR 183,9433

Preşedintele Centrului 
de Dezvoltare SMART, 

Iulian Cazacu
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După două încercări nereu‑
şite, Roman Apostol Picu a fost, 
în sfârşit, numit director „plin” 
la Serviciul Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi 
pe care îl conduce încă din 2005. 
Până acum, însă, Picu a condus 
serviciul ca director interimar. 
După ce în luna noiembrie a anu‑
lui trecut a promovat examenul 
pentru a ocupa postul ca director 
„plin”, Roman Apostol Picu (PC) 
nu a putut fi instalat în funcţie 
din cauza neînţelegerilor din CJ. 
Astfel, proiectul de hotărâre pri‑
vind numirea sa a fost retras de 

pe ordinea de zi a şedinţelor CJ 
de două ori. Luni, consilierii jude‑
ţeni au votat, secret, numirea lui 
Picu. Votul a spulberat emoţiile 
provocate de zvonul potrivit că‑
ruia Picu nu ar mai beneficia de 
sprijinul conservatorilor, după ce 
acesta ar fi spus că nu îl va urma 
pe Eugen Durbacă la UNPR. Cu 
19 voturi pentru şi 16 împotrivă, 
Picu va deveni director, însă nu 
începând cu 1 decembrie 2011, 
cum greşit a fost scris în proiec‑
tul aflat la mapa consilierilor ju‑
deţeni, ci începând cu 1 februa‑
rie 2012.

Maria Măndiţă 

Potrivit unui comunicat de 
presă remis redacţiei, „Societatea 
Jurnaliştilor «Dunărea de Jos» a 
luat act cu consternare de decizia 
consilierilor judeţeni membri ai 
partidelor ce formează USL, care 
în şedinţa Consiliului Judeţului 
de luni, 30 ianuarie 2012, au res‑
pins o serie de proiecte de hotă‑
râri care aveau ca scop atragerea 
unor finanţări de peste un milion 
de euro din fonduri europene. 
Considerăm decizia politică a 
USL, de a anula drepturile cetă‑
ţenilor judeţului Galaţi la dez‑
voltarea zonelor în care locuiesc 
sau îşi desfăşoară activitatea, ca 
fiind una păguboasă şi lipsită de 

logică.
Suntem convinşi că într‑un 

an electoral lupta politică aca‑
parează întregul spectru social, 
dar aceste răfuieli nu trebuie să 
afecteze interesele gălăţenilor.  
De aceea, credem că respectul 
pe care aleşii judeţeni trebuie 
să‑l poarte populaţiei judeţului 
Galaţi trebuie să se manifeste şi 
prin votarea unor proiecte de 
dezvoltare care să dea posibili‑
tatea atragerii unor fonduri puse 
la dispoziţie de UE în condiţiile în 
care România este contributor 
la bugetul Uniunii. Întoarcerea 
banilor plăţiti de cetăţeni către 
bugetul UE prin finanţarea unor 

proiecte de dezvoltare reprezin‑
tă o recunoaştere a sacrificiului 
pe care fiecare gălăţean îl face la 
rândul său pentru a avea o viaţă 
mai bună şi un mediu economic 
şi social sănătos.

Această practică, de respin‑
gerea unor proiecte de hotărâre 
pentru care Consiliul Judeţului a 
cerut finanţare europeană, doar 
din dorinţa unor răfuieli sau răz‑
bunări politice, trebuie să încete‑
ze şi ne exprimăm convingerea 
că pe viitor interesele gălăţenilor 
vor prima în faţa oricăror intere‑
se de grup politic”. 

M.D.M. 

Din cauza neînţelegerilor 
dintre cele două tabere cre‑
ate în CJ ‑  consilierii USL  de o 
parte şi cei ai PDL, Alexandru 

Teodorescu şi Eugen Chebac 
de cealaltă parte – în prima şe‑
dinţă din acest an nu au fost 
aprobate şapte hotărâri pentru 

Din neatenţia şoferului
Accidentată pe trecerea de pietoni 

Lucian M., de 53 ani, din Galaţi, aflat la volanul unui autoturism, nu 
i‑a acordat prioritate unei femei de 50 de ani, care traversa strada pe 
trecerea de pietoni. În urma accidentului, femeia, Jenica S., a suferit 
leziuni uşoare şi a fost transportată la Spitalul Judeţean Galaţi pentru 
îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate de poliţiştii rutieri.

T. Miron 

Din cauza unui telefon
Minori cercetaţi pentru furt

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigaţii criminale 
din cadrul Secţiei 3 i‑au identificat pe Iulian P., de 19 ani, şi pe Romeo 
D., de 17 ani, ambii din Galaţi, care, pe 15 ianuarie, i‑au furat telefonul 
mobil lui  Romeo B., de 14 ani. Prejudiciul a fost recuperat, iar cerce‑
tările sunt continuate de poliţişti cu suspecţii în libertate.

T. Miron 

2.515 pachete 
de ţigări 
confiscate
La 73 de ani, 
cercetat 
pentru 
contrabandă 

Poliţiştii din cadrul 
Serviciului de Investigare 
a Fraudelor din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Galaţi l‑au 
depistat pe Vasile C., de 
73 ani, din municipiul 
Galaţi, în Piaţa Micro 
20 din localitate, care 
avea depozitate într‑o 
tarabă  177 de pachete 
de ţigarete de diferite 
mărci cu timbru de acciză 
Republica Moldova.

După descoperirea 
ţigărilor, poliţiştii au mers 
la domiciliul bărbatului, 
iar în urma percheziţiei 
au fost descoperite alte 
2.338 de pachete de 
ţigarete de diferite mărci, 
netimbrate ori având 
aplicate timbre fiscale 
aparţinând Republicii 
Mol dova.

Întreaga cantitate 
de ţigări a fost ridicată 
în vederea continuării 
cercetărilor.

Bărbatului i s‑a întoc‑
mit dosar penal pentru 
săvârşirea infracţiunii de 
deţinere şi comercializare 
de ţigarete provenite din 
contrabandă, cercetările 
fiind continuate de către 
poliţişti, pentru stabilirea 
întregii activităţi infrac‑
ţionale, cu suspectul în 
stare de libertate.

Teodora Miron

După conflictul 
de la Divino
Un arestat 
şi trei urmăriţi

Ieri, judecătorii gălă‑
ţeni au emis un mandat 
de arestare pentru 29 de 
zile pe numele lui Adrian 
T., de 25 de ani, care, în 
noaptea de 13 spre 14 
ianuarie, împreună cu 
trei prieteni,  a provocat 
un conflict la intrarea în 
Clubul Divino din Galaţi. 
În urma cercetărilor efec‑
tuate de poliţiştii de la 
Serviciul Arme, Explozivi 
şi Substanţe Periculoase 
din cadrul Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Galaţi 
s‑a stabilit că la conflictul 
de la Clubul Divino a par‑
ticipat şi Codreanu S., de 
30 de ani. 

În noaptea cu pricina, 
Adrian T., Codreanu S., de 
30 de ani, cu antecedente 
penale, Eduard G., de 30 
ani, şi Paris Z., de 22 ani, 
toţi din Galaţi, au vrut să 
intre în club, dar întrucât 
accesul se face pe bază 
de card emis de condu‑
cerea clubului, iar cei pa‑
tru nu aveau aşa ceva, au 
fost refuzaţi. Din această 
cauză, tinerii au început 
un scandal, în urma căru‑
ia Adrian T., Eduard G. şi 
patru agenţi de pază din 
club au ajuns la spital. 

În urma conflictului, 
celor patru suspecţi li 
s‑au întocmit dosare pe‑
nale pentru săvârşirea 
infracţiunilor de ultraj 
contra bunelor moravuri, 
distrugere şi port ilegal 
de armă albă.

Pe parcursul cercetă‑
rilor, agenţii de pază din 
club au formulat plângeri 
penale împotriva tineri‑
lor, pentru săvârşirea in‑
fracţiunilor de lovire sau 
alte violenţe şi vătămare 
corporală.

Cercetările sunt conti‑
nuate de poliţiştii pentru 
identificarea lui Eduard 
G., Paris Z. şi Codreanu 
S., care se sustrag 
cercetărilor.

Teodora Miron 

Cazul 
„Fabrica 
de ţigări” 
de la Tirighina
Al treilea 
infractor 
e căutat 
de poliţişti!
[ Cine‑l cunoaşte, 
cine îl vede sau deţine 
ceva date despre 
el să dea un semn

Cazul „Fabrica ilegală 
de ţigări” de la Galaţi e 
deja binecunoscut atât 
de organele de cerce‑
tare şi urmărire penală, 
cât şi de cititorii noştri. 
Revenim cu o chestiu‑
ne ridicată de lucrătorii 
de la Biroul „Urmăriri” 
– Serviciul Investigaţii 
Criminale din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Galaţi. Prin 
intermediul comisaru‑
lui‑şef Iulian Vizitiu, şe‑
ful biroului poliţienesc 
amintit, am aflat că una 
dintre persoanele im‑
plicate în cazul în speţă 
este Mihalcea Bogdan, 
care se sustrage de la 
cercetarea şi urmărirea 
penale. Acesta are 29 de 
ani, este din municipiul 
Galaţi şi… puteţi vedea 
cum arată în imaginea 
de mai sus.

Vă reamintim că 
acesta, împreună cu 
Ciobotaru Eugen şi 
Pungan Remus, a con‑
stituit, în august 2011, 
un grup infracţional 
organizat, „edificând”, 
ceea ce ulterior s‑a nu‑
mit „Fabrica ilegală de 
ţigări” de la Tirighina.

Pungan Remus a 
fost arestat în momen‑
tul descinderii făcute la 
„Fabrica ilegală de ţigări”, 
iar Ciobotaru Eugen a 
fost arestat pe data de 
16 ianuarie 2012. Pe nu‑
mele celui despre care 
vorbim acum, Mihalcea 
Bogdan, a fost emis, de 
asemenea, un mandat 
de arestare preventivă 
pentru o perioadă de 30 
de zile, dar până acum 
n‑a fost de găsit. 

Tocmai de aceea, po‑
liţiştii de la „Urmăriri” fac 
un apel la persoanele 
care îl văd pe undeva, 
care deţin unele indicii 
cu privire la Mihalcea 
Bogdan şi, în cazul în 
care deţin ceva date, 
persoanele respecti‑
ve pot anunţa cel mai 
apropiat post de poliţie 
sau pot suna la telefon 
0236/407.000, interior: 
20168 sau 20165.

S.D.  

Efectele proiectelor neaprobate  

Societatea Jurnaliştilor, 
dezamăgită de votul USL   

Cu sau fără sprijinul 
lui Durbacă 

Picu, director plin 
la SPADP 

Municipiul Galaţi porneşte la 
drum în 2012 cu o vistierie care 
numără aproximativ 125 de mili‑
oane de euro, adică 540.051.000 
de lei. Hotărârile privind bugetul 
general al oraşului, dar şi bugete‑
le de venituri şi cheltuieli ale so‑
cietăţilor de interes local şi regiei 
Zona Liberă au fost votate ieri, în‑
tr‑o şedinţă ordinară de Consiliu 
Local.  

Dacă în anii trecuţi bugetul ge‑
neral al oraşului stârnea dezbateri 
aprige, de această dată discuţia a 
fost minimă. Singurul amenda‑
ment propus şi acceptat în şe‑
dinţă a venit din partea grupului 
de consilieri PSD, care a impus 
suplimentarea cu 250.000 de lei 
la capitolul reparaţii şcoli. Critici 
au venit din partea PDL care, prin 
vocea consilierului Alin Mihai, a 
acuzat faptul că „în ultimii ani bu‑
getul este construit mai mult pe 
componenta de funcţionare: 75 

la sută din banii Consiliului Local 
se duc pe funcţionare, salarii, 
subvenţii, iar diferenţa pe dezvol‑
tare”. Grupul consilierilor demo‑
crat‑liberali s‑a abţinut la vot, cu o 
singură excepţie, Radu Gheorghe, 
care a votat alături de restul de 20 
de aleşi PSD, PC şi PNL în favoarea 
bugetului local.

PDL s‑a împotrivit la votul 
bugetelor societăţilor Transurb 
şi Apaterm. În ceea ce priveşte 
societatea locală de transport, 
nemulţumirea şi atacurile PDL 
au vizat subvenţia substanţială, 
în valoare de 32.319.000 de lei de 
care beneficiază Transurb. PDL 
nu a votat nici bugetul pentru 
Apaterm, susţinând că societatea 
se află în faliment, e drept, sus‑
pendat de instanţă, şi că practică 
un preţ prea mare pentru servi‑
ciile pe care le oferă populaţiei. 
Vom reveni cu amănunte. 

Anca Melinte

Voturi şi bani

Bugetul Galaţiului 
a fost aprobat

Până să anunţe că va candida în afara USL, preşedintele Eugen 
Chebac s‑a înţeles bine cu vicepreşedinta liberală Tania Bogdan, 

lucru care nu se mai întâmplă în prezent

Efectele discordiei politice din CJ 

Cum să pierzi 
un milion de euro 

accesarea a tot atâtea proiecte 
europene în valoare de peste 
un milion de euro. Proiectele a 
căror finanţare a fost pierdută 
ar fi fost aplicate pe programul 
de cooperare transfrontalieră 
România‑Moldova‑Ucraina şi 
se refereau la diverse aplicaţii: 
dezvoltarea mediului de afaceri, 
colaborare instituţională, comu‑
nicare transfrontalieră, reformă 
administrativă şi eficienţă ener‑
getică. Preşedintele CJ Galaţi a 
precizat că cele şapte proiecte 
sunt pierdute definitiv pentru că 
data‑limită până la care trebuia 
să fie depuse era 31 ianuarie, 
iar pentru obţinerea finanţărilor 
trebuiau aprobate parteneria‑
tele, finanţările şi cofinanţările. 
Întrebat de ce proiectele au fost 
depuse pe ultima sută de metri, 
Chebac a precizat că abia acum 
a fost gata documentaţia. 

Maria Măndiţă 
Foto: V. Caburgan 

Decanul Facultăţii de 
Arte din Galaţi, Teodor 
Niţă, a fost ales ieri, 

cu votul unanim al Consiliului 
Local, director interimar la Teatrul 
Muzical “Nae Leonard”. Două luni 
de zile, incertitudinea a domnit 
peste instituţia de cultură, aflată 
încă sub călcâiul directorului de‑
misionar Florin Melinte. Aleşii lo‑
cali n‑au mai putut rămâne surzi 
şi muţi în faţa apelurilor disperate 
ale artiştilor şi au decis să facă în 
sfârşit ordine, forţându‑l şi pe pri‑
marul Dumitru Nicolae să accepte 
voinţa unanimă a Consiliului.

„Buboiul 
se tratează cu bisturiul”

La începutul şedinţei CL, ar‑
tiştii Muzicalului, prin vocea lui 
Ionuţ Negrişanu, le‑au cerut ale‑
şilor să‑şi întoarcă faţă către insti‑
tuţia lor, ameninţată de prezenţa 
fostului director care, surprinză‑
tor, şi‑a creat un nou birou în fos‑
ta cameră de protocol,şi semnea‑
ză acte oficiale cu titulatura de 
director general. Preşedintele de 
şedinţă, liberalul Mihai Manoliu, 
i‑a cerut primarului Dumitru 
Nicolae să explice situaţia. 
Nicolae a încercat să se eschiveze, 
afirmând că pentru organizarea 
concursului trebuie aprobarea 
Agenţiei Funcţionarilor Publici. 
Preşedintele Comisiei de Cultură, 
dr. Gheorghe Bugeag, a venit 
însă, în numele aleşilor, cu o pro‑

punere pentru funcţia de direc‑
tor interimar la Muzical: „De şase 
ani se întâmplă acolo nişte lucruri 
care tind să se transforme într‑un 
buboi, iar un buboi nu se tratează 
cu alifii, ci cu bisturiul. Trebuie să 
tăiaţi în carne vie. Aşteptăm con‑
cluziile auditului pe care am aflat 
din presă că l‑aţi trimis acolo. Vă 
propun un manager interimar 
străin de interesele de acolo: pe 
dl Teodor Niţă, decanul Facultăţii 
de Arte, care din punctul meu de 
vedere şi al colegilor este rezona‑
bil. Nu e obligatoriu ca dânsul să 
rămână manager în urma concur‑
sului”, a spus Bugeag.

Susţinere fără culoare politică 

Aleşii locali, indiferent de par‑
tid, au pledat pentru numirea lui 
Niţă ca interimar la Muzical. Picu 
Apostol Roman (PC): „Ne trezim 
naibii că [Melinte] perfectează 
nişte contracte cu Gil Dobrică, 
care e decedat de mult şi răspun‑
dem în solidar”. Lucian Podlaţi 
(PSD): „Pe Teodor Niţă îl cunosc 
de când era copil; este un om 
serios, familist, are doi copii, are 
o soţie deosebită care este pro‑
fesor şi instructor al Corului de 
copii Allegria, este decan, este 
pregătit, are doctorat, este per‑
soana cea mai potrivită pentru a 
fi interimar”. Viceprimarul liberal 
Mircea Cristea a făcut un scurt 
rechizitoriu al fostei conduceri: 
numirea ilegală a directorului 

Unanimitate în Consiliul Local 

Teodor Niţă, director 
interimar la Teatrul Muzical

economic, plecarea în masă în 
concediu în luna decembrie, uşi‑
le sigilate cu cifru ca la CIA. Mihai 
Alin a subliniat că şi grupul PDL 
susţine numirea lui Niţă şi a pus 
punctul pe i: fără un director in‑
terimar, bugetul nu poate fi votat. 
Conservatorul Răzvan Avram a 
susţinut că moralitatea lui Niţă nu 
poate fi pusă sub semnul îndoie‑
lii, pentru că are o familie foarte 
frumoasă şi câtă vreme există o 
uniune a partidelor e cel mai in‑
dicat. Viceprimarul PSD Nicuşor 

Ciumacenco a reamintit că de la 
demersul său de a cere demisia 
lui Florin Melinte a pornit tot tă‑
vălugul: „Eu le‑am promis atunci 
celor de la Muzical linişte. Chiar 
nu mă interesează cine va fi numit 
director interimar sau director ge‑
neral, că e Făt Frumos, că e Ileana 
Cosânzeana, cel mai important 
este să luăm o hotărâre pentru 
că mie îmi vin în continuare acte 
semnate de directorul general 
Florin Melinte”. 

În faţa unei asemenea ava‑

lanşe din partea consilierilor, 
primarul nu a mai avut încotro şi 
a trebuit să accepte voinţa legis‑
lativului local: „Dacă toată lumea 
vrea într‑o direcţie, n‑o să fiu eu 
cel care vrea în alta!”. Au fost tipă‑
rite buletinele de vot şi numirea a 
fost supusă votului secret. Cu 24 
de voturi „pentru”, Teodor Niţă a 
fost votat în unanimitate director 
interimar la Muzical. Mandatul pe 
care l‑a primit este să facă ordine 
şi disciplină în teatru, conform re‑
gulamentului.

Decanul de la 
”Arte” e şi director 
interimar la Muzical
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Alte 100 de decese, 
anunţate luni
Liderii UE 
cer măsuri 
pentru Siria

Liderii europeni au soli-
citat luni seară Organizaţiei 
Naţiunilor Unite să ia măsuri 
pentru a opri represiunile din 
Siria înaintea unei reuniuni 
a Consiliului de Securitate. 
“Suntem indignaţi de atroci-
tăţile şi represiunile comise 
de regimul sirian şi îndem-
năm membrii Consiliului de 
Securitate al ONU să ia măsu-
rile necesare pentru a pune 
capăt represiunii”, a declarat 
preşedintele UE Herman Van 
Rompuy în cadrul unei con-
ferinţe de presă.

Preşedintele UE a urmat 
modelul secretarului de Stat, 
Hillary Clinton care, de ase-
menea, a solicitat luni ONU 
să ia măsuri pentru a pune 
capăt violenţelor din Siria. 

“Statele Unite condamnă 
în termenii cei mai fermi es-
caladarea atacurilor violente 
şi brutale perpetuate de re-
gimul sirian împotriva pro-
priului său popor”, a declarat 
Clinton într-un comunicat.

În aceeaşi zi, violenţele 
din Siria au dus la moartea 
a cel puţin 100 de persoane, 
printre care 55 de civili.

Obama 
a recunoscut
SUA au atacat 
al-Qaida cu drone

Preşedintele Statelor 
Unite Barack Obama a re-
cunoscut luni, într-o video-
conferinţă, că ţara sa a 
executat atacuri cu avioane 
fără pilot împotriva al-Qai-
da în Pakistan, operaţiuni 
care nu au fost până în 
prezent confirmate oficial 
de Washington. În timp ce 
participanţii la videoconfe-
rinţă evocau victime civile 
în aceste atacuri, preşedin-
tele a declarat că vrea să 
fie sigur că oamenii înţeleg 
faptul că avioanele fără pi-
lot nu provoacă un număr 
mare de victime civile. “În 
general, este vorba de ata-
curi foarte precise împotri-
va al-Qaida şi a afiliaţilor săi 
şi suntem foarte prudenţi 
cu modul în care sunt utili-
zate”, a asigurat Obama.

Români judecaţi 
în Franţa
Fraude la pariuri 
sportive

Douăzeci şi patru de 
români sunt judecaţi înce-
pând de luni la Lille, sus-
pectaţi că au comis fraude 
la pariuri sportive în Franţa 
cu ajutorul unor carduri de 
debit contrafăcute, provo-
când pagube de aproape 
700.000 de euro între de-
cembrie 2008 şi noiembrie 
2010. Suspecţii sunt ori-
ginari din Slatina, iar fap-
tele comise de aceştia au 
avut loc pe întreg teritoriul 
Franţei. Plăţile pentru pari-
uri erau făcute cu ajutorul 
unor carduri de debit de 
tip “Carte Bleue”, fără cip 
electronic şi modificate cu 
ajutorul unor numere frau-
duloase. Cu aceste carduri, 
anumite persoane jucau la 
pariuri şi sumele primite, fie 
şi inferioare mizei, erau tri-
mise ulterior în România. 

Bilanţul gerului 
din Ucraina
30 de persoane, 
decedate

Valul de frig care afec-
tează Ucraina s-a soldat cu 
moartea a 30 de persoane 
în ultimele cinci zile, 12 per-
soane au murit de frig în ulti-
mele 24 de ore. Majoritatea 
victimelor nu aveau domi-
ciliu fix, iar cadavrele lor au 
fost descoperite pe stradă. 
Potrivit Ministerului pentru 
Situaţii de Urgenţă, aproxi-
mativ 630 de ucraineni au 
cerut asistenţă medicală 
din cauza degerăturilor şi 
a hipotermiei, iar peste 540 
dintre ei au fost spitalizaţi 
începând de vineri. 

Primul pas înapoi al lui Putin?

Lideri ai Opoziţiei, prezentaţi 
de televiziunea rusă

Cel puţin 30 de morţi
Confruntări în Pakistan

Şapte militari şi 25 de talibani au fost ucişi în lupte violente între 
armată şi rebeli, într-o zonă tribală din nord-vestul Pakistanului, bas-
tion al rebeliunii islamiste. Confruntările au avut loc la Jogi, un sat 
din districtul Kurram, unde la 25 ianuarie au avut loc lupte soldate cu 
moartea a şase soldaţi şi a 17 talibani. 

Naufragiul Costa Concordia
Căutările au fost oprite

Căutările cadavrelor persoanelor dispărute în urma naufragiului 
vasului de croazieră Costa Concordia au fost oprite, ieri, din cauza 
riscurilor asupra securităţii scafandrilor. Conform Protecţiei Civile , 
„condiţiile de securitate nu sunt întrunite pentru a continua operaţi-
unile în partea scufundată a navei.”

Teroristul 
de pe Twitter

Bucuros că urma să vizi-
teze Hollywoodul, britanicul 
Leigh Van Bryan le-a scris pe 
Twitter prietenilor săi urmă-
torul mesaj: “Sunteţi liberi 
săptămâna asta să stăm la 
taclale, înainte să plec să 
distrug America?”. A uitat de 
mesaj aproape imediat ce l-a 
scris, însă şi l-a reamintit ime-
diat ce a aterizat pe un aero-
port din Los Angeles, împre-
ună cu prietena sa. Au fost 
luaţi în primire de angajaţii 
înarmaţi ai Departamentului 
de Securitate a Patriei, care 
le-au confiscat paşapoartele 
şi i-au reţinut sub suspiciu-
nea că urmau să comită in-
fracţiuni pe teritoriul Statelor 
Unite. Leigh Van Bryan a în-
cercat să le explice că în pos-
tarea de pe Twitter s-a referit 
la petreceri, nu la atentate 
teroriste, însă fără niciun fo-
los. Cei doi britanici au fost 
interogaţi timp de cinci ore, 
după care au fost încătuşaţi 
şi ţinuţi la închisoare peste 
noapte. A doua zi au fost 
urcaţi într-un avion şi trimişi 
în Paris. Li s-a spus că nu pot 
intra pe teritoriul Statelor 
Unite din cauza mesajului pe 
care Leigh Van Bryan l-a pos-
tat pe Twitter.

Trãsnaia Zilei

Prim-ministrul Vladimir Putin se atacă par-
că… pe el însuşi, acuzând Rusia de corupţie 
„sistemică”. Păi, cine răspunde de „sistem”, 
nu cumva chiar premierul?! Candidat la pre-
zidenţialele din martie, Putin promite astfel să 
facă… o nouă ţară, curată. Insuflând ideea că 
premierul nu poate face nimic împotriva co-
rupţiei, ci doar preşedintele, „tătucul”, fostul 
ofiţer KGB, care ar trebui să cunoască pe de 
rost reţelele mafiote, lasă pe primăvară desfi-
inţarea corupţiei şi înfiinţarea unei economii 
„noi”. Păi, Putin a fost, în cei 12 ani de domnie 
în care numai numele  postului său s-a schim-
bat, şi preşedinte. Sau, întărind acum puterea 
funcţiei de premier, vrea să se întoarcă la pre-
şedinţie şi să le fasoneze singur pe amândouă? 
Sigur, trebuie ţinut cont că la vreme electorală 
se spun verzi şi uscate, dar problema corupţiei 
ca stat, recunoscută şi de prim-ministrul unei 
ţări, nu-i de colo! Putin  se plânge atunci de 
lipsa de control a statului asupra funcţionarilor 
publici, vămilor, fiscului, justiţiei şi forţelor de 
ordine. Slăbiciune, sau Putin vrea un control 
de tip KGB? Atunci, noua economie ar putea 
deveni mai degrabă una veche, sovietică…

Acum mai bine de un an, incomodul site 
WikiLeaks scotea la iveală documente secrete 
ale Ambasadei SUA la Moscova, care arătau 
că Washingtonul era „foarte îngrijorat” de ni-
velul ridicat al corupţiei ruse, „în special de 
legăturile între oficiali de vârf şi crima orga-
nizată. Era acuzat de pildă un mare poten-
tat rus, fost  primar al Moscovei, Iuri Lujkov, 
că a inventat o “cleptocraţie” la Moscova, cu 
complicitatea guvernului rus, în care nu prea 
exista om în afara reţelei negre. Individ tolerat 
pentru că aducea voturi partidului lui Putin, 
am spune cam cum îi promiteau mafioţii ame-
ricani voturi viitorului preşedinte Kennedy, 
Lujkov n-a fost deranjat de „organe”. Atunci, 
Putin chiar avertizase SUA să nu-şi bage na-
sul în afacerile interne ruseşti, iar americanii 
spuneau că planurile anticorupţie ale preşe-
dintelui Medvedev fuseseră blocate subte-
ran, de înţelegeri între mafioţi şi funcţionari. 
Acum, nu-i vine bine lui Putin scăunelul  de 
premier şi trebuie să se urce pe cel de preşe-
dinte pentru a crea o economie cinstită, care 
ar putea să salveze statul. Evident, de promis, 
poate să promită...

Cu corupţia 
mori de gât!

Victor Cilincă
victor@viata‑libera.ro
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Lideri ai opoziţiei ruse, 
inclusiv Boris Nemţov 
şi Vladimir Rijkov, au 

apărut la posturile de televizi-
une oficiale după mai mulţi ani 
de cenzură. Opozantul Boris 
Nemţov, unul dintre organiza-
torii protestelor faţă de victoria 
partidului lui Vladimir Putin la 
alegerile legislative, a criticat 
deschis alegerile de la 4 de-
cembrie la postul de televiziu-
ne „NTV”, care s-a remarcat în 
ultimele luni prin difuzarea de 
reportaje ce denigrau opoziţia 
rusă. Tot la o oră de maximă au-
dienţă, liberalul Vladimir Rijkov 
a denunţat “partidul de hoţi şi 
ticăloşi” al lui Putin la postul de 
televiziune „Pervîi”. 

Săptămâna trecută, alţi opo-
zanţi precum fostul campion de 
şah Garry Kasparov şi un fost con-
silier economic al lui Putin trecut 
în Opoziţie, Andrei Ilarionov, au 
apărut pentru puţin timp la te-
leviziunea oficială. Potrivit spe-
cialiştilor media din Rusia, după 
ultimele manifestaţii care au mo-
bilizat zeci de mii de oameni în 
întreaga ţară, Kremlinul a decis 
că autorizând apariţia opozanţi-
lor, va putea păstra puterea.

Doresc alegeri corecte

Opoziţia rusă a cerut organi-
zarea, la 4 februarie, a unei ma-
nifestaţii împotriva lui Vladimir 
Putin şi în favoarea unor alegeri 
corecte, cu o lună înaintea scru-
tinului prezidenţial, prezentând 
principalele teme care alimen-
tează această mişcare de contes-
tare.

“Fraudele masive” denunţate 

de Opoziţie şi numeroşi obser-
vatori la alegerile legislative din 
4 decembrie, câştigate de parti-
dul premierului Vladimir Putin, 
au fost elementul declanşator al 
mişcării. Zeci de mii de persoane 
au cerut anularea scrutinului şi 
organizarea unor “alegeri corec-
te” în cadrul manifestaţiilor din 
10 şi 24 decembrie din Rusia.

Ulterior, personalităţi din me-
diul asociaţiilor, culturii şi blogo-

sferei au creat o “Ligă a alegăto-
rilor” pentru a controla desfăşu-
rarea alegerilor prezidenţiale din 
4 martie.

Mişcarea de contestare, care 
reuneşte opozanţi din toate ta-
berele, s-a transformat progresiv 
într-o critică generală a regimu-
lui lui Putin, marele favorit în 
alegerile prezidenţiale după ce 
a deţinut deja două mandate la 
Kremlin în perioada 2000-2008.

Corupţie, abuzuri şi privilegii

“Putin eliberează scena!” şi 
“KGB afară!” au fost sloganu-
rile scandate de manifestanţi, 
care demonstrează exasperarea 
unei mari părţi a populaţiei în 
legătură cu sistemul înfiinţat şi 
condus de Putin de 12 ani: opo-
ziţia a fost eliminată, iar puterea 
a preluat controlul asupra prin-
cipalelor publicaţii, iar clasa de 
mijloc, care până acum a închis 
ochii la fraudele electorale şi la 
corupţie nu mai suportă aceste 
derive.

Anchetele arată că ruşii s-au 
săturat de mită, fie că este în 
sistemul medical (o intervenţie 
la spital), în educaţie (înscriere, 
examene, obţinerea diplomelor) 
sau poliţie (obţinerea permisului 
de conducere, infracţiuni, control 
tehnic). Mai mult, aceştia denun-
ţă accidentele rutiere frecvente, 
adeseori mortale, implicând ofi-
ciali. Un alt subiect care gene-
rează o nemulţumire în creştere 
în rândul populaţiei este repre-
zentat de poliţiştii care sfidează 
Codul Rutier, numeroase înregis-
trări video pe această temă fiind 
postate de către cetăţenii ruşi pe 
internet.

Preşedintele Sarkozy a respins categoric ideea

Grecia nu va fi plasată 
sub tutelă bugetară

Clasament al nivelului de dezvoltare

Suntem mai aproape 
de Balcani decât de UE

Bani cheltuiţi din fondurile pentru Irak

SUA nu pot justifica două 
miliarde de dolari

Bulgaria şi România sunt în 
urma altor state membre ale 
Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte dezvoltarea lor, situ-
ându-se la nivelul celorlalte ţări 
din Balcani, potrivit unui studiu 
realizat de Institutul pentru o 
Societate Deschisă. 

Cele mai noi state UE ră-
mân la nivelul celorlalte ţări 
din Balcani în ceea ce priveş-
te starea economiei, calitatea 
vieţii, nivelul democraţiei şi 
starea guvernării, potrivit in-
dexului întocmit de Institutul 
pentru o Societate Deschisă, 
care analizează apartenenţa 
Bulgariei la UE şi competitivita-
tea economiei bulgare. Indexul 
compară Bulgaria cu celelalte 
state UE şi cu ţările care aspi-
ră să adere la blocul comuni-
tar, precum Croaţia, Islanda, 
Serbia, Muntenegru, Albania, 

Turcia, Macedonia şi Bosnia-
Herţegovina. În ceea ce priveş-
te cele patru criterii principale 
menţionate, Bulgaria se cla-
sează pe locul al 28-lea, după 
Croaţia, dar înaintea României.

În total, 47 de criterii au fost 
folosite pentru realizarea com-
paraţiei între 35 de ţări euro-
pene, care au fost împărţite în 
şase grupuri, în baza nivelului 
de dezvoltare. Bulgaria face par-
te din grupul al cincilea, alături 
de Croaţia, Letonia, România şi 
Muntenegru, care sunt urmate 
de state candidate la UE: Serbia, 
Macedonia, Turcia, Albania şi 
Bosnia-Herţegovina.

Bulgaria înregistrează un 
index relativ ridicat de dezvol-
tare economică, însă calitatea 
vieţii este mai redusă decât 
standardele de trai din Serbia şi 
Muntenegru.

Departamentul american al 
Apărării este incapabil să justi-
fice folosirea a două miliarde de 
dolari din fondurile pentru Irak, 
din anii care au urmat declanşă-
rii ofensivei în 2003, potrivit ra-
portului unui observator public 
american. Banii au fost puşi la dis-
poziţia Departamentului Apărării 
de Guvernul irakian pentru plata 
unor contracte anterioare ale 
Autorităţii Provizorii a Coaliţiei 
(CPA, care a condus Irakul în 2003 
şi 2004) înainte de desfiinţarea sa, 
conform raportului. Cea mai mare 
parte a acestor fonduri (2,8 mili-
arde de dolari) a fost depusă într-

un cont bancar al Federal Reserve 
din New York, iar 217,7 milioane 
de dolari într-un seif de la Palatul 
prezidenţial din Bagdad. 

Conform documentelor fur-
nizate de bancă, 2,7 miliarde de 
dolari au fost luate din cont de 
Departamentul Apărării, dar nu 
există precizări privind plăţi sau 
documente financiare, precum 
facturi, pentru a justifica suma. 

Numai aprobarea scrisă a 
Guvernului irakian era necesa-
ră pentru efectuarea plăţilor, 
iar Departamentul Apărării nu 
a putut justifica decât utilizarea 
a circa un miliard de dolari. De 

asemenea, Departamentul nu 
este în măsură să justifice folosi-
rea a 119,4 din cele 193,3 milioa-
ne de dolari în numerar rămaşi 
în momentul desfiinţării CPA, 
doar 24,4 milioane de dolari fiind 
restituiţi Guvernului irakian în 
martie 2008.

Potrivit lui Mouzher Moha m-
mad Salah, guvernator adjunct 
al Băncii centrale din Irak, Statele 
Unite trebuie să reacţioneze în 
prezent pentru a-şi apăra re-
putaţia şi rolul în Irak de la acea 
vreme. „Washingtonul trebuie să 
găsească banii şi să îi caute pe cei 
responsabili”, a precizat acesta.

Preşedintele francez Nicolas 
Sarkozy a respins categoric luni 
seară ideea plasării sub tutelă bu-
getară a Greciei de către Uniunea 
Europeană, aşa cum propune un 
document al Guvernului german 
care a provocat polemici. “Nu se 
poate pune problema ca vreun 
stat să se afle sub tutelă. Această 
măsură nu ar fi deloc rezonabi-
lă, democratică sau eficace”, a 
declarat acesta pentru presă la 
finalul summitului european. 
Liderul statului francez a asi-
gurat că şi cancelarul german 
Angela Merkel a fost pe aceeaşi 
poziţie.

Propunerea controversată 
dez vă luită în cursul sfârşitului 
de săptămână vine din partea 
Ministerului german de Finanţe 
şi a fost prezentată pentru discu-
ţii în cadrul unui forum al înalţilor 
funcţionari ai statelor zonei euro.

Această propunere cere ca un 
comisar european să fie desem-
nat special pentru a supraveghea 
politica guvernului grec cu drept 
de veto asupra deciziilor bugeta-
re dacă acestea nu sunt confor-
me cu angajamentele ţării în faţa 
creditorilor. Documentul cere, de 
asemenea, ca statul să îşi aloce 
veniturile “înainte de toate” către 
plata datoriilor, în special către 
plata dobânzii împrumuturilor.

Documentul a fost primit cu 
indignare de Grecia şi alte state 
europene. Premierul Luxem-
burgului Jean-Claude Juncker a 
apreciat că este “inacceptabil”, 
iar cancelarul austriac Werner 
Faymann a numit această pro-
punere drept una “insultătoare”. 
Numai Ţările de Jos şi Suedia au 
susţinut propunerea germană.

Sarkozy a declarat, de ase-
menea, că negocierile ce vizea-
ză reducerea datoriei greceşti 
avansează în direcţia cea bună. 
“Avem speranţe bune să obţi-
nem un acord definitiv în câteva 
zile”, a precizat acesta. El a decla-
rat că negocierile vizează pe de 
o parte băncile private creditoa-
re, dar şi alte instituţii europene. 
De asemenea, preşedintele UE, 
Herman Van Rompuy, a anunţat 
că liderii europeni au cerut ca 
un acord global pentru salvarea 
Greciei să fie finalizat până la 
sfârşitul săptămânii şi să includă 
o reducere a creanţelor băncilor 
şi un nou program de împru-
mut.

Premierul elen vrea să evite 
un împrumut prea mare

La puţin timp după summitul 
european de la Bruxelles, premi-
erul grec a avut întâlniri separate 

cu un reprezentant al Băncii cen-
trale europene, Jorg Asmussen, 
preşedintele UE, Herman Van 
Rompuy, cel al Eurogrupului, 
Jean-Claude Juncker şi cel al 
Comisiei Europene, Jose Manuel 
Barroso.

La final, Papademos a decla-
rat în cadrul unei conferinţe de 
presă în noaptea de luni spre 
marţi că i-a informat pe parte-
nerii săi de “progresul major” re-
alizat în negocierile cu creditorii 
privaţi ai Greciei. Atena caută să 
încheie negocierile cu creditorii 
săi privaţi pentru a reduce dato-
ria de 100 de miliarde de euro, 
o condiţie indispensabilă pen-
tru deblocarea celei de-a doua 
tranşe din ajutorul european 
de cel puţin 130 de miliarde de 
euro.

Totuşi, conform unor surse 
europene, această sumă ar pu-
tea să nu fie de ajuns. O cifră su-
perioară de 145 de miliarde de 
euro a fost evocată. “Este prea 
devreme să spunem dacă vom 
avea nevoie de fonduri supli-
mentare, scopul nostru fiind să 
evităm un ajutor suplimentar”, 
a subliniat Papademos, care a 
adăugat că obiectivul Greciei 
este să ajungă la un acord si-
multan cu sectorul privat şi cu 
creditorii publici. 
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Şi vine, deodată, 
chiar timpul 

să alerg

La Oancea

Cu maşina furată, 
la frontieră

Cetăţeanul german Eduard 
D., de 35 ani, s-a prezentat pen-
tru efectuarea formalităţilor ne-
cesare trecerii frontierei, pe sen-
sul de ieşire din ţară, în Punctul 
de Trecere a Frontierei Oancea. 
Bărbatul se afla la volanul unui 
autoturism marca Toyota Land 
Cruiser, înmatriculat în Ucraina. 

Constatând modificări fizice 
ale seriei de şasiu poansonate, 
poliţiştii de frontieră au efec-
tuat  verificări specifice în urma 
cărora au stabilit că autoturismul 

în cauză figurează ca fiind furat 
din Germania.

Autovehiculul, în valoare de 
433.950 lei, a fost indisponibilizat 
la sediul S.T.P.F. Galaţi, în vederea 
continuării cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră i-au în-
tocmit bărbatului dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracţiu-
nilor de furt, complicitate la fals 
material în înscrisuri oficiale şi uz 
de fals.

Teodora Miron 

CCM cu valenţe sociale la Damen

Ajutoare de încălzire 
pentru angajaţi

La fel ca în 2011, şi în acest an 
angajaţii Damen primesc ajutoa-
re de încălzire în lunile ianuarie şi 
februarie. Deşi cuantumul aces-
tora este mai mult simbolic, de 
75 de lei brut lunar, angajaţii nu 
pot spune că patronatul şantie-
rului este indiferent la greutăţile 
financiare cărora trebuie să le 

facă faţă.
Conform preşedintelui Sindi-

catului Liber al Salariaţilor din 
SND, Pavel Stelian, „ajutoarele 
nu sunt denumite «ajutoare de 
încălzire» în CCM, dar scopul lor 
este acesta şi se acordă doar pen-
tru aceste două luni de iarnă”. 

Ajutorul intră în categoria ce-

lor „democratice”, întrucât suma 
nu diferă în funcţie de salariul 
de bază.  Pe de altă parte, anga-
jaţii şantierului mai beneficiază 
şi de alte prime şi indemnizaţii 
pe parcursul anului, care le aduc 
aproape un al 13-lea salariu anu-
al. Este vorba de primele de 25 
la sută din salariu pentru fiecare 
din zilele de Crăciun, Paşti şi Ziua 
Navalistului, dar şi prima de 4-5 
sute de lei pe care fiecare anga-
jat o primeşte la plecarea în con-
cediu. Negocierea Contractului 
Co lec tiv de Muncă pe 2012 le-a 
adus navaliştilor gălăţeni o creş-
tere de 2 la sută începând cu 1 
ianuarie şi una de 3 la sută de la 
începutul lunii iulie, în condiţiile 
în care discuţiile cu patronatul 
s-au purtat fără răbufniri me-
diatice. În prezent, salariul me-
diu brut al celor aproape 1.700 
de angajaţi ai Şantierului Naval 
Damen Galaţi este de 2.200 de 
lei. Un muncitor poate lua la în-
cadrare 1.400 de lei, iar aproape 
de pensionare 2.800 de lei. Un 
inginer absolvent porneşte de la 
1.800-1.900 de lei, putând ajun-
ge până la 4.500-5.000 de lei, în 
funcţie de vechime şi funcţia de-
ţinută. 

Mihai Angheluţă
Foto: Sorin Pană

A refuzat să 
oprească maşina 
Gălăţeancă 
prinsă 
conducând 
cu 180 km/h 

O tânără de 23 de ani 
din Galaţi a fost depistată 
de poliţiştii rutieri din Arad 
circulând cu viteza de 180 
kilometri pe oră, în interio-
rul unei localităţi. Femeia a 
refuzat să oprească maşina, 
astfel încât poliţiştii au fost 
nevoiţi să o urmărească şi 
s-o blocheze în trafic.

Conform legislaţiei în vi-
goare, ea a fost sancţionată 
contravenţional cu amendă 
de 1.400 lei, fiindu-i suspen-
dat dreptul de a conduce 
autovehicule pentru o peri-
oadă de 90 de zile.

M. Chiriliuc 

Pe 13 februarie, 
la Primărie
Licitaţie 
electronică 
pentru femei 
de serviciu

Primăria municipiu-
lui Galaţi a scos la licita-
ţie pe SEAP atribuirea  
con trac tului pentru servicii 
de curăţenie în spaţiile interi-
oare şi exterioare ale sediilor 
administraţiei locale. Sursa 
de finanţare o constituie bu-
getul local, iar licitaţia va fi 
pe 13 februarie. Trebuie spus 
că în 2011, SC Curat Lună, fir-
mă condusă de doi arhitecţi, 
a câştigat licitaţia pentru 
igienizarea Primăriei după 
ce s-a bătut cu 14 ofertanţi. 
Primarul Dumitru Nicolae 
susţine că, legal, primăria nu 
are voie să-şi angajeze femei 
de serviciu şi nici să încheie 
contract cu o societate de 
salubrizare prin încredinţa-
re directă. În acelaşi timp, 
Ecosal poate face curăţenie 
doar pe domeniul public.   

Anca Melinte

Pe un bărbat 
din Lungeşti
Fuga 
nu l-a scăpat 
de executarea 
pedepsei

Poliţiştii Secţiei 5 Rădeşti 
l-au depistat, în baza unor 
informaţii, pe raza comunei 
Bălăbăneşti, pe Dorel I., de 
34 ani, din satul Lungeşti, co-
muna Bălăbăneşti, pe nume-
le căruia era emis un mandat 
de executare a pedepsei cu 
închisoarea de 7 ani  pentru 
tâlhărie. Bărbatul a fost in-
trodus în Centrul de Reţinere 
şi Arest Preventiv Galaţi.

T. Miron 

Condamnat la trei ani închisoare
Urmărit prins de poliţişti 

Luni, în jurul prânzului, poliţiştii Secţiei 4 Târgu Bujor l-au depistat 
pe raza comunei Folteşti, pe Ştefan P., de 38 ani, din aceeaşi localita-
te, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei 
cu închisoarea de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra 
bunelor moravuri. Bărbatul a fost încarcerat la Penitenciarul Galaţi în 
vederea executării pedepsei.

T. Miron 

După ce s-a ascuns o lună
Tânăr arestat pentru furt

Alin R., de 22 de ani, din Lieşti, a furat, în seara zilei de 1 ianuarie, 
un televizor şi un DVD din locuinţa lui Toader E., de 41 de ani, din 
aceeaşi localitate. Alin R. a reuşit să se ascundă de poliţie până pe 30 
ianuarie, când a fost prins de poliţiştii din Lieşti.  În urma probatoriu-
lui administrat, tânărul a fost reţinut 30 de zile în baza mandatului de 
arestare preventivă emis de instanţă.

T. Miron

Cu autorizaţie 
de la Primărie 
Marşuri 
de protest până 
la sfârşitul lunii   

Primăria  municipiului Ga-
la ţi infor mează că până în ul-
tima zi a lunii februarie, în oraş 
se va desfăşura, zilnic, câte o 
acţiune de protest autorizată. 

„Un grup de cetăţeni repre-
zentaţi de Popa Marcel, Savin 
Gheorghe şi Lungu Daniel 
au obţinut aviz favora-
bil pentru orga ni zarea 
u nor marşuri de pro-
test în perioada 31.01 
- 29.02.2012, între orele 
14,00 - 20,00, pe tra seul: Mo-
nu mentul Eroi lor Revoluţiei 
din 22 De             cem  brie 1989 - Casa 
de Cultură a Sindi ca telor - 
Sediul PDL. De        pla   sarea parti-
cipanţilor se va realiza pe tro-
tuar cu res pec tarea regu  lilor 
de circulaţie şi fără a stânjeni 
circulaţia rutieră”.

Maria Măndiţă

Cine 
economiseşte are!  
Excedentul 
bugetar, pe 
drumuri şi clădiri 

Consilierii judeţeni au 
aprobat împărţirea exce-
dentului bugetar, realizat 
anul trecut, către mai multe 
lucrări de investiţii ce se vor 
realiza în acest an. Este vorba 
despre o sumă totală de 9,69 
milioane lei. Din aceasta, cea 
mai mare sumă, patru mili-
oane de lei, este direcţionată 
pentru construcţia Centrului 
de Afaceri, alte 2,5 milioane 
de lei sunt destinate reabi-
litării DJ 261 A Scânteieşti-
Frumuşiţa, un milion de lei se 
duc în reabilitarea Centrului 
de recuperare nr. 2 „Unirea”, 
800.000  de lei pentru  mo-
dernizarea DJ 242 H, 560.000 
de lei pentru modernizarea 
DJ 255 Rediu-Cuca, jumătate 
de milion de lei pentru de-
pozitul de carte al bibliotecii 
judeţene şi 280.000 de lei 
pentru modernizarea şi ex-
tinderea Şcolii Speciale „Emil 
Gârleanu”. 

Maria Măndiţă
   

Cel mai mic preţ
Locuinţe pentru 
tinerii proveniţi 
din centrele 
de plasament

Nu mai puţin de trei firme, 
Viva Construct SRL, Romsit 
Construct SRL şi Primo SRL, 
s-au luptat pentru a pune 
mâna pe contractul pentru 
realizarea Centrului social 
multifuncţional pentru tineri 
aflaţi în situaţii de risc, la lici-
taţia organizată de munici-
palitate. Pentru că nu a con-
tat decât criteriul celui mai 
mic preţ oferit, SC Romsit 
Construct a câştigat licitaţia 
cu o propunere financiară 
cu TVA de 1.301.396,91 lei, 
şi o durată de execuţie de 12 
luni. Contractul presupune 
construirea unui imobil P+1 
cu 12 apartamente pentru 
30 de tineri, cu vârsta de 
peste 18 ani, care provin din 
centrele de plasament. 

Anca Melinte

Depistat de poliţişti
La volan, 
sub influenţa 
alcoolului 

Gălăţeanul Liviu B., de 49 
ani, a fost oprit în trafic de 
poliţiştii din cadrul Secţiei 
5, pe strada Basarabiei. 
Şoferul a fost testat cu apa-
ratul Drager, rezultatul fiind 
de 0.87 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Poliţiştii l-au 
condus pe Liviu B.  la Spitalul 
Judeţean Galaţi în vederea 
recoltării probelor biologice. 

T. Miron

Apel al lui Paul Florea pentru liniştea celor din Prefectură

Şşştt!, protestaţi în şoaptă! 

Garda Financiară şi obiectivele sale din 2012

Jocuri de noroc, bijuterii 
şi bani spălaţi

Conform informaţiilor pri-
mite de la conducerea Gărzii 
Financiare – Secţia Galaţi, în 
2012, alte ţinte ale echipelor de  
comisari vor fi agenţii economici 
care activează în domenii pre-
cum: aur-bijuterii, jocuri de no-
roc, tranzacţii imobiliare, dome-
nii care, într-un fel, s-au „bucu-
rat” de mai puţină atenţie până 
în prezent.

Odată cu venirea verii vor fi 
în vogă controalele sezoniere 
specifice campaniilor agricole de 
recoltare a cerealelor, plantelor 
tehnice şi oleaginoase, acţiuni ce 
vor fi organizate în colaborare cu 
organele agricole din judeţ şi or-
ganele de poliţie de specialitate.

Nu vor scăpa de atenţia echi-
pelor de control financiar-fiscal 
nici agenţii economici cu obiect 
de activitate notarială, precum şi 
cabinetele medicale.

Şi, surprinzător, după o peri-
oadă foarte lungă de timp, încă 
reprezintă o problemă pentru 

unii agenţi economici gălăţeni 
dotarea şi folosirea aparatelor de 
marcat electronice fiscale, aceas-
ta fiind o altă temă pentru echi-
pele de control.

De la Toader Ţocu, şeful Gărzii 
Financiare Galaţi, am aflat că 
obiectivele de control menţiona-
te vor fi completate cu cele care 
vor fi dispuse prin tematicile de 
control transmise de Comisariatul 
General Bucureşti, precum şi cu 
cele transmise prin ordine ale 
Ministerului Finanţelor Publice. 
Concret, vor fi vizate  concesiuni-
le, respectarea prevederilor con-
tractuale, plata redevenţei. Vor 
fi organizate  acţiuni de control 
la entităţile  stabilite prin Legea 
nr.656/2002, privind prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor.

Desigur, pentru ca aceste ac-
ţiuni să fie susţinute la un nivel 
corespunzător se va pune accent 
şi pe ridicarea nivelului de pre-
gătire profesională a corpului 
de control al Gărzii Financiare. 

Unul dintre deziderate în acest 
context va fi acela al coordonării 
activităţilor de analiză şi sinteză, 
interpretării juste a legislaţiei 
specifice în redactarea notelor, 
rapoartelor, sintezelor şi studiilor 
care să contribuie mai eficient la 
valorificarea aspectelor rezulta-
te, precum şi prognozarea ten-
dinţelor de evoluţie a evaziunii 
fiscale şi schemelor utilizate de 
contribuabili în acest sens.

De asemenea, în cadrul acti-
vităţilor juridice se va pune ac-
cent pe o colaborare operativă şi 
fructuoasă cu Parchetul General, 
DNA, DIICOT, MAPDR, precum şi 
cu alte instituţii cu atribuţii de 
control, cercetare, reglementare 
sectorială.  

Normal, după o asemenea 
proiecţie, toată lumea aşteaptă 
rezultatele; ce-i drept, unii, cu 
sufletul la gură, dar şi cu teamă. 
Dar, nu-i aşa?, scapă cine-i corect 
sau, mă rog, cine poate!

Ştefan Dimitriu

Precizând că, din cauza 
protestelor desfăşurate 
zilnic în faţa instituţi-

ei, angajaţii din Prefectură sunt 
supăraţi şi indispuşi, prefectul 
judeţului Galaţi, Paul Florea, a 
declarat, ieri, că va apela inclusiv 
la inspectorii de mediu, pentru 
măsurarea nivelului de zgomot 
făcut de manifestanţi, astfel în-
cât aceştia să nu mai tulbure ac-
tivitatea funcţionarilor.       

„Sigur, este dreptul cetăţenilor 
să-şi exprime punctul de vedere, 
iar noi suntem dispuşi să îi ascul-
tăm, deşi nu putem să le dăm 
dreptate la toţi… este imposibil. 

Dar maniera asta agresivă în care 
şi activitatea din Prefectură este 
perturbată creează o stare de in-
dispoziţie, de supărare…  Cei din 
jur, oamenii, suferă… nu se poate 
ca luni de zile să aibă seară de sea-
ră o muzică atât de prost făcută… 
dacă vor să meargă la karaoke 
pot să meargă şi în altă parte de-
cât în faţa Prefecturii. Nu se poate 
să ne depăşim limitele libertăţii, 
încălcând libertatea celuilalt”, a 
declarat prefectul Paul Florea. 
Acesta a adăugat că „O să luăm 
măsuri. O să apelez la Mediu, să 
se facă nişte măsurători, sunt niş-
te norme prevăzute ca decibeli, 

[ Prefectul s-a arătat deranjat 
de „karaoke”-le făcut de manifestanţi 
şi vrea să măsoare nivelul de decibeli 

produs de aceştia, „astfel încât să-i aducem 
la nivelul raţional al protestului”

astfel încât să-i aducem la nivelul 
raţional al protestului, pentru că 
nu înseamnă că, dacă ai dreptul la 
protest,  trebuie să abuzezi de el”. 
Prefectul s-a arătat nemulţumit 
şi de faptul că una dintre persoa-

nele organizatoare a protestelor 
autorizate de Primărie până la 
finele lunii februarie este „născut 
în 1988 revoluţionar. Deci, la un 
an era revoluţionar”.  

Cât priveşte reacţia protes-

tatarilor din stradă, declaraţiile 
sunt de prisos; la ceva timp după 
conferinţa de presă a prefectului, 
aceştia montaseră pe trotuar şi o 
boxă din care se revărsau nemul-
ţumirile şi cântecele lor.  

Protestatarii deranjanţi 
pentru reprezentantul 
Guvernului în teritoriu

Maria Mãndiþã
mariam@viata-libera.ro

 
//aş zice gata, moartea zâmbeşte prea frumos!/…dar 

mă înving ideile lui tata./ el a mers până acolo şi înapoi, 
pe jos/ şi a netezit privirii cărarea cu lopata.// naiv, ca pe 
o târfă am alungat din vis/ filozofia şarpelui de casă./

iov rătăcit departe de rouă, m-am aprins,/ dar nici 
nu fac lumină şi sunt o umbră arsă…// şi vine, deodată, 
chiar timpul să alerg/ şi să-l ajung mai repede pe tata…/ 
să mă înveţe iarăşi descântecul de melc/ iar cântecul de 
leagăn să-mi păcălească moartea!//
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Dănuţ Lungu
danut@viata‑libera.ro
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Egalitate 
în derbiul 
judeţean 
de handbal

* Derbiul judeţean al 
Seriei B a Campionatului 
Naţional de handbal pen‑
tru juniori I s‑a terminat 
nedecis: C.S. Şcolar Tecuci 
‑ C.S. Şcolar Galaţi 26 ‑ 26 
(12 ‑ 12), după ce în tur 
câştigaseră gălăţenii cu 
29 ‑ 25. Echipa din Tecuci 
acumulează primul punct, 
cele două combatante 
menţinându‑şi locurile 
VI, respectiv, VIII în clasa‑
mentul seriei, după nouă 
etape.

* Astăzi, ora 13,00, vo‑
leibalistele CSU Galaţi sus‑
ţin penultimul meci din ac‑
tualul campionat regulat 
al Diviziei A2. Gălăţencele 
vor întâlni, în deplasare, 
CSM CSS2 Bucureşti, în‑
tr‑un meci care trebuia să 
se dispute sâmbătă.

Următoarea partidă 
a echipei studenţeşti va 
avea loc sâmbătă, 4 fe‑
bruarie, ora 14,00, în Sala 
„Siderurgistul”. Parteneră 
de joc va fi liderul Seriei 
Est ‑ CSM Comision Brăila.

* Gabriela Talabă (C.S. 
Şcolar Galaţi), nr. 11 na‑
ţional, cu 13.985 puncte 
în ultimul clasament al 
Federaţiei Române de 
Tenis, a fost desemna‑
tă favorita nr. 1 la „Cupa 
Babolat – Dinamo” (Under 
18), turneu ce se va desfă‑
şura în această săptămână 
la Bucureşti. În sala clu‑
bului sportiv din Şoseaua 
Ştefan cel Mare vor mai 
juca şi doi gălăţeni de la 
Clubul de Tenis I.C.M.R.S. 
‑ Andra Maria Gafton şi  
Radu Matei Lupu.

* Sala sporturilor din 
Iaşi a fost, timp de două 
zile, gazda unui intere‑
sant turneu – al doilea al 
Campionatului Naţional 
de baschet pentru echi‑
pele Under 23. Galaţiul 
a participat alături de 
CSU Asesoft Ploieşti, CS 
Unirea Iaşi şi Labradors 
Nagy Moses Tg. Secuiesc. 
După o comportare bună, 
elevii antrenorului Gelu 
Cazanoschi au înregistrat 
două victorii şi o înfrânge‑
re. Iată rezultatele înregis‑
trate în meciurile disputate 
duminică şi luni: 80 – 51 cu 
Labradors, 75‑83 cu CSU 
Ploieşti şi 84‑83, în ultima 
confruntare a turneului, cu 
CS Unirea Iaşi.

Antrenorul gălăţean a 
avut la dispoziţie următorii 
jucători: Robert Bolobiţă, 
Horia Cristiean, Andrei 
Pe tică,  Alin Dragă, Arpad 
Bedö, Gabriel Negoiţă, 
Cristian Florea, Paul Iacob, 
Valeriu Cristea, Bogdan 
Şerbănescu, Marian Aanei 
şi Alexandru Pădineanu.

În urma acestor rezulta‑
te rămâne deschisă lupta 
pentru calificare la turneul 
semifinal, între gălăţeni şi 
ieşeni. Meciul decisiv va 
avea loc în ultimul turneu, 
programat 11‑13 martie, la 
Galaţi.

Clasamentul la zi ara‑
tă astfel: 1. CSU Asesoft 
Ploieşti – 12 puncte, 2‑3. 
CS Unirea Iaşi şi Phoenix 
– câte 9 puncte, 4. Tg. 
Secuiesc – 6 puncte.

Gh. Arsenie            
M. Petrescu

Formaţiile de hochei juniori 
Under 12 şi Under 18 ale Clubului 
Dunărea Galaţi s‑au prezentat 
la două turnee contând pentru 
Campionatul Naţional.

* Pe un frig năprasnic (mi‑
nus 13 grade la ora meciurilor), 
copiii de 12 ani pregătiţi de an‑
trenorul Cristi Munteanu s‑au 
întrecut în apropiere de „Polul 
frigului” – Târgu Secuiesc. Aici 
şi‑au dat întâlnire, în Superliga 
Naţională, saşe echipe: CSS 
CS Miercurea Ciuc I şi II, CSM 
Dunărea Gladiators Galaţi, 
Progym Gheorgheni, HC Bikak 
Tg. Secuiesc şi CSS Delhegy 
Ciumani. Micuţii noştri hocheişti 
au avut o evoluţie notabilă, şi‑au 
trecut în cont o victorie şi au fost 
stopaţi de arbitru cu echipa gaz‑
dă! Rezultatele înregistrate: 5‑3 
cu Ciumani, 3‑5 cu Bikak, 1‑4 cu 

Progym, 0‑20 cu Ciuc I şi 2‑4 cu 
Ciuc II.

Următorul turneu este pro‑
gramat în perioada 24‑26 fe‑
bruarie, la Gheorgheni.

Iată lotul de jucători de‑
plasat la Tg. Secuiesc: Ciprian 
Zlate, Ionuţ Andrişoi, Robert 
Gheorghieş, Remus Gheorghe, 
Victor Florea, Marian Bulhoţanu, 
Adrian Olenici, Paul Iorga, Andrei 
Andrişoi, Florin Grigore, Edward 
Bosna, Andrei Gheţău, Denis 
Diaconu, Mădălina Vânătoru şi 
Dragoş Petrică.

* Juniorii de 18 ani au jucat 
în Capitală, cu echipa Clubului 
Steaua. Bucureştenii au avut un 
avantaj de trei goluri după pri‑
mele două reprize, însă elevii an‑
trenorilor Marius Trandafir şi Toni 
Marcu au întors soarta meciului 
în ultimele 20 de minute. Cu 

Alexandru Munteanu şi Gabriel 
Spiridon într‑o zi de graţie, gă‑
lăţenii au încheiat meciul victo‑
rioşi, la scorul de 5‑3 (Munteanu 
– trei goluri, Spiridon – două!). 
Într‑un alt meci, Dunărea – CSS 
Gheorgheni 3‑4.

Lotul condus de Trandafir 
şi Marcu, în Capitală: Cristian 
Asandei, Marius Stoian – Adrian 
Gherghe, Alin Rusu, Cosmin 
Cornea, Alexandru Munteanu, 
Nicolae Horghidan, Costel Iorga, 
Anton Popa, Marian Nechita, 
Mihai Horghidan, Stelian 
Mardare, Alexandru Savastre, 
Claudiu Masaru, Andrei Alistar, 
Gabriel Spiridon şi Dragoş 
Voiculeţ.

Următoarele confruntări – 
în perioada 17‑19 februarie, la 
Galaţi.

Gh. Arsenie

Sfidând involuntar peisa‑
jul polar din ţară, jucătorii lui 
Dorinel Munteanu au ieşit la 
plimbare luni după‑amiază prin 
Larnaca, poate cel mai frumos 
oraş din Cipru. Era un desant în‑
tre două reprize de ploaie, deşi 

Argumentaţie

Este o zi de miercuri plină de fotbal, avem Serie A, există şi Premier 
League în mijloc de săptămână. Ne trebuie doar 10 lei pentru biletul 
deja expus. E aproape banal: Arsenal se află în pericol mare dacă nu 
câştigă, Aston Villa a cam uitat să câştige pe teren propriu, QPR mi 
se pare cobaiul perfect, iar Marseille nu va avea nicio grijă cu Nice, 
în Cupa Ligii Franţei. Udinese, că tot pomeneam de Italia, se poate 
revanşa în faţa suporterilor, dar îi trebuie o atenţie mare cât casa cu 
Lecce, o surpriză a începutului de an 2012. Am ales un duel şi din 
Grecia, Panetolikos întâlnind pe teren propriu ultima clasată. Cum nu 
este ferită de retrogradare, trupa organizatoare va mânca pământul 
pentru cele trei puncte. Cotă generală, 9,06. Noroc! 

Golgeterul Oţelului are o mare dorinţă
Iorga: „Să ne obişnuim cu lupta la titlu!”

Cel mai bun marcator al Oţelului în primele 18 etape ale campionatului curent, Laurenţiu Iorga, a declarat 
într‑un interviu acordat site‑ului oficial al clubului, www.otelul‑galati.ro, că îşi doreşte ca lupta pentru trofee să 
devină o tradiţie pentru gruparea roş‑alb‑albastră. „În toamnă veneam după euforia câştigării primelor trofee 
din cariera noastră, a fost un recul. În plus, venea Liga Campionilor, ceva fantastic, neobişnuit pentru noi. Dar 
sper să ne obişnuim cu performanţele, ne dorim să devină o tradiţie pentru noi lupta la titlu, lupta pentru tro‑
fee”, a afirmat Iorga, cel care a înscris de patru ori pentru „oţelari” în jocurile sezonului 2011‑2012 al Ligii I. 

Dănuţ Lungu

Dănuţ Lungu
danut@viata‑libera.ro

biletul 
Zilei

Miercuri. 
Fotbal cât cuprinde

Ideea cu dublele n‑a fost cea mai strălucită, două dintre cele şase 
meciuri bifate pentru alaltăieri „defectându‑se” în mod neaşteptat. 
Beşiktaş a pierdut la Kayserispor (0‑1), iar Burkina Faso, favorită cu 
Sudanul, a reuşit să puncteze abia în minutul 90. Dar atunci era deja 
2‑0 pentru adversar. În schimb, păstrăm reverenţe pentru Monaco, 
Atletico Madrid, Kir Shmona şi Sparta Rotterdam. Bine, nici cota ge‑
nerală nu era grozavă, dar şi pentru 59 de lei am fi zis bogdaproste. 
Românul căruia nu‑i place munca o spune frumos, cu dicţie de pre‑
zentator de talk‑show: „Îi luai, nu‑i dădeai!”

Aston Villa – QPR  1  (cota 1.80) 
Bolton – Arsenal 2 (cota 1.65)
Marseille – Nice 1 (cota 1.35)
Panetolikos – Doxa Dramas 1 (cota 1.57)
Udinese – Lecce 1 (cota 1.44)

Sportul, 
subfinanţat 
în an olimpic! 

REVOLTĂTOR. Preşe‑
din  tele Comitetului 
Olim pic şi Sportiv 
Român, Octavian 
Morariu, a anunţat că 
forului pe care‑l condu‑
ce i‑a fost alocată mai 
puţin de o treime din 
finanţarea solicitată. 
“Cererea noastră pen‑
tru bugetul COSR a fost 
de 90 de milioane de 
lei, iar bugetul aprobat 
este de 30.968.000 de 
lei, adică doar 30 la sută. 
Nu mi se pare în regulă 
ca în an olimpic federa‑
ţii care sunt în cursa de 
calificare ‑ şi aici mă re‑
fer la handbal şi la polo 
‑ să nu fie corect finan‑
ţate. În mod sigur riscă 
să fie afectate centrele 
de copii şi juniori. La fel 
şi Festivalul Olimpic al 
Tineretului European. 
În spatele nostru ar tre‑
bui să vedeţi mii şi mii 
de tineri care visează să 
ajungă campioni olim‑
pici, vieţile lor sunt de‑
dicate sportului. Lupta 
noastră este pentru ei, 
nu pentru noi”, a spus 
Morariu.

ACUZAŢII. Fostul 
campion mondial de 
Formula 1, canadianul 
Jacques Villeneuve, par‑
ticipant la ultima edi‑
ţie a Trofeului Andros, 
a declarat că această 
competiţie a fost una 
aranjată pentru a‑l favo‑
riza pe francezul Alain 
Prost, câştigător la vo‑
lanul unei maşini Dacia 
Lodgy. La ultima etapă 
Villeneuve l‑a atacat pe 
interior în primul viraj 
pe Prost, plecat din po‑
le‑position, iar francezul, 
surprins, a pierdut con‑
trolul maşinii sale şi a lo‑
vit marginea de zăpadă 
a circuitului, avariindu‑şi 
automobilul. Cursa a 
fost oprită cu steag roşu, 
s‑a dat un nou start, iar 
Prost a reapărut pe gri‑
lă după ce şi‑a reparat 
Dacia, ceea ce regula‑
mentul nu permite.

DEMITERE. Federaţia 
Slovacă de Fotbal i‑a 
reziliat contractul se‑
lecţionerului Vladimir 
Weiss, care era vala‑
bil iniţial până în 2014. 
Weiss era în funcţie din 
2008 şi a fost extrem de 
criticat după eşecul ca‑
lificării la Campionatul 
European din 2012, din 
Polonia şi Ucraina. El ar 
putea fi înlocuit de teh‑
nicienii Jozef Chovanec 
(ex‑Sparta Praga) şi Pavel 
Vrba (Viktoria Plzen).

TRANSFER. Ata can‑
tul francez Djibril Cisse 
a fost cedat de Lazio 
Roma clubului englez 
Queens Park Rangers, 
după numai şase luni 
petrecute la echipa ita‑
liană. Achiziţionat cu 
5,8 milioane de euro de 
la Panathinaïkos, Cisse, 
în vârstă de 30 de ani, 
a fost transferat la QPR 
pentru cinci milioane de 
euro. 

RESTART. Atacantul 
italian Vicenzo Iaquinta 
a fost împrumutat, ieri, 
până la finalul sezonu‑
lui de Juventus Torino la 
Cesena. Jucătorul în vâr‑
stă de 32 de ani, campi‑
on mondial cu naţionala 
Italiei în 2006, a suferit 
o gravă accidentare în 
martie 2011, iar după 
revenire nu a fost folosit 
în actualul campionat în 
niciun meci la Juventus. 
Acum, Iaquinta va face 
pereche cu Adrian Mutu 
în atacantul echipei 
Cesena, aflată în zona 
retrogradării în Serie A.

Grupaj realizat de
Marian Căpăţînă

(din surse Mediafax)

Juniori ai CSM Dunărea - 
la două turnee naţionale

„Oţelarii” au avut o după-amiază de ieşit în oraş

Shopping prin ploaie

Pietoni 
de seamă prin 

Insula Afroditei: 
campionii 
României

[ Ghete pentru ei, 
parfumuri pentru ele 
- cam aşa s-ar putea 

traduce, parafrazând un 
spot publicitar la modă, 
sesiunea de cumpărături 
a campionilor României 

cantonaţi în Larnaca (Cipru) 

pe unii dintre roş‑alb‑albaştri 
ocazia de a face cumpărături în 
buricul târgului insular i‑a cos‑
tat scump: s‑au întors muraţi la 
hotel! Shoppingul, subţirel, de 
vară, Grahovac, Costin, Filip şi 
ceilalţi campioni ai României 

Elevele antrenoarei A lexan drina 
Soare au disputat, ieri după‑amia‑
ză, cel mai dificil meci din acest 
sezon. „Oţelarele” au evoluat pe te‑
renul multiplei campioane Oltchim 
Rm. Vâlcea, în etapa a XIII‑a a Ligii 
Naţionale. Fără gânduri de a ob‑
ţine vreun rezultat măreţ în fieful 
reprezentantei României în Liga 
Campionilor, gălăţencele au încer‑
cat să presteze un joc cât mai bun, 
unul care să le pregătească pen‑
tru următoarele confruntări din 
Liga Naţională. De la 7‑0 (minutul 
7) pentru „chimiste”, jucătoarele 
Oţelului au început să găsească 
drumul spre poarta apărată de 
veterana Luminiţa Huţupan Dinu, 
ajungând la finele primelor 30 de 
minute la 15‑8. Dorind să le vadă la 
lucru şi pe jucătoarele mai puţin fo‑
losite în celelalte meciuri de campi‑
onat, Sanda  Soare a trimis pe teren 
în partea a doua a meciului şi „re‑

duta” tânără a Oţelului, formată din 
Trandafir, Artean, Gheorghe sau 
Nica. Scorul nu a căpătat proporţii 
astronomice – graţie şi celor pes‑
te zece intervenţii salvatoare ale 
Ramonei Ciontu – astfel că tinerele 
handbaliste au încheiat meciul pe 
teren. 34‑22 rezultat final şi Oţelul 
se gândeşte deja la partida de sâm‑
bătă, de pe teren propriu, cu HCM 
Roman, restantă din etapa a XII‑a.   

În meciul de ieri, pentru Oţelul au 
evoluat: Cristina Bobeică, Ramona 
Bocăneală Ciontu, Loredana Nica 
– Cătălina Cioaric 6, Paula Pavăl 
4, Nicoleta Tudor 3, Diana Druţu 
2, Roxana Bodîrlău 2, Iulia Artean 
2, Carmen Gheorghe 2, Maricica 
Trandafir 1, Manuela Rădulescu 
Manda şi Daciana Curtean.  

Aruncări de la 7m: Oltchim – 4 
(trei transformate); Oţelul 2 (două). 
Minute de eliminare: 2‑0. 

M. Chiriliuc 

Ultima etapă a turului 
Ligii Naţionale feminine

încercând doar câte o pereche 
de ghete sau un parfum pentru 
soţie/prietenă. Preţurile sunt 
destul de piperate la malul Mării 
Mediterane, motiv pentru care 
unii dintre „oţelari” au preferat 
să se retragă la o cafenea. Plaja 
pustie din oraşul cipriot – până la 
începerea sezonului estival aici 
mai sunt cam două luni de zile 
– e deprimantă, mai ales când 
plouă cu găleata. După‑amiaza 
liberă de alaltăieri a fost fructifi‑
cată altfel de Giurgiu şi Sîrghi şi 
încă vreo doi fotbalişti. Au rămas 
în cameră, la „Palm Beach”, pen‑
tru odihnă. Îi aştepta jocul de 
ieri‑seară, cu Viktoria Plzen.   

Dănuţ Lungu
Foto: Sorin Pană 
(Larnaca, Cipru)

Au câştigat experienţă! 
[ Oltchim Rm. Vâlcea - HC Oţelul Galaţi 34-22 (15-8)

Fără câţiva veterani, lăsaţi să 
se antreneze separat, formaţia 
gălăţeană şi‑a încercat încă o 
dată şansa de a ieşi neînvinsă din‑
tr‑un „amical” în Insula Afroditei. 
Adversarul ‑ Viktoria Plzen, care 
le‑a întâlnit pe Milan şi Barca în 
toamna Champions League, cu 
întreaga garnitură, mai puţin 
Jiracek, vândut pe 1 ianuarie la 
Wolfsburg cu 5 milioane de euro. 
Dacă se întreabă cineva care‑i 
diferenţa dintre fotbalul nostru 
şi cel ceh, cam asta‑i – se vede în 
„scorurile” cu care sunt comercia‑

Amical bun al Oţelului, încheiat cu o super-glumă: 1-1 (0-0) cu Plzen

Filip 
(la minge) 
şi ceilalţi 

„oţelari” au 
reuşit un 

meci bun cu 
Viktoria Plzen

„Primul punct 
din Champions League!”

[ Campioana României a jucat ieri-seară cu fostul adversar al Barcelonei şi al lui 
AC Milan, din Grupa G a Ligii Campionilor [ Roş-alb-albaştrii au obţinut, astfel, 

primul egal din turneul cipriot, concluzia-vedetă aparţinându-i 
mijlocaşului Silviu Ilie: „Am scos primul punct din Ligă, doar au jucat şi ei acolo!”

OŢELUL GALAŢI - VIKTORIA PLZEN 1-1 
Meci amical disputat ieri‑seară în Larnaca (Cipru);
Au marcat: Giurgiu ‑ min. 64 ‑ penalty/ Reznik 51’;
OŢELUL: Brăneţ – Cojoc, Sîrghi, Perendija, Sălăgeanu 

– Viglianti (63’ Ilie), Filip, Giurgiu (77’ Benga) – Iorga (63’ 
Frunză), Punosevac (72’ Haskici), Stromajer (56’ Antal). 
Antrenor: Dorinel Munteanu.

lizate produsele proprii. Pe teren 
s‑a aflat şi Cisovsky, fostul adver‑
sar de moarte al „oţelarilor”, el 
fiind în luptă inclusiv la decisivul 
cu Timişoara din mai 2011. Testul 
de aseară? Tare, în viteză, a fost 
fotbal bun, cu un teren umed 
(a plouat cu găleata în repriza a 
doua) şi şuturi de la distanţă care 
tocmai de această condiţie aveau 
nevoie. Concretizarea s‑a făcut 
însă numai din faze fixe. Mai în‑
tâi, Reznik a trimis, cu capul, în 
aţe din 10 metri, după o lovitură 
liberă care i‑a surprins pe funda‑
şii centrali ai lui Dorinel (51’), apoi 
mingea a apărut pe punctul cu 
var. Punosevac a fost trântit în ca‑

reu de Beranek, şi Giurgiu a trans‑
format cu mult calm (min. 64). 

Adversarii 
sunt în Europa League

Meciul cu Plzen, care n‑a ie‑
şit din Europa (în această lună va 
întâlni pe Schalke 04 în Europa 
League), a durat 97 de minute, 
arbitrul cipriot fiind parcă furat de 
iuţeala fazelor din final. Chiar la 
ultima acţiune, Sălăgeanu a bătut 

o lovitură liberă de la 23 de metri, 
însă zidul s‑a opus. „Am obţinut şi 
noi primul punct din Champions 
League, este bine! Doar şi ei au fost 
acolo, nu‑i aşa?”, a remarcat, cu 
umor, la urcarea în autocar Silviu 
Ilie, folosit ieri‑seară de Neamţ pe 
postul de mijlocaş central. 

„Playmaker” 
de aproape o sută de kile!

Asistenţa – cam 10 români cu‑

rioşi, majoritatea gălăţeni aflaţi la 
muncă în Insulă – a fost surprinsă 
de corpolenţa conducătorului de 
joc al cehilor, un anume Horvath, 
de 36 de ani şi poate la câteva 
kilograme de sută. „Umflăţelul” 
era cam singurul care nu prea 
alerga, nici nu‑l lăsa constituţia 
atletică, dar vămuia cu precizie 
toate mingile care treceau pe la 
el. Horvath ar fi putut chiar să în‑
scrie dintr‑o lovitură liberă bătu‑
tă superb, însă Brăneţ s‑a opus. 
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Ca să nu piardă 
admiterea 
la facultate
Olimpicii 
internaţionali dau 
bacul mai devreme

Printr‑o notă publicată pe 
site‑ul MECTS se stabileşte că 
sesiunea specială a bacalaurea‑
tului pentru elevii care participă 
la loturile de pregătire pentru 
olimpiadele internaţionale se 
va desfăşura în perioada 12‑25 
mai 2012. Pentru aceştia, în fie‑
care an probele se desfăşoară 
mai devreme, deoarece în lu‑
nile de vară au loc olimpiadele 
internaţionale. “Olimpiadele şi 
concursurile internaţionale se 
desfăşoară, în majoritatea ca‑
zurilor, în lunile iunie şi iulie, 
perioadă în care se organizează 
şi se desfăşoară prima sesiune 
de bacalaureat. În consecinţă, 
elevii din clasele terminale de 
liceu, care fac parte din loturile 
naţionale pentru olimpiadele 
internaţionale, nu pot partici‑
pa la această primă sesiune de 
bacalaureat, iunie ‑ iulie 2012, 
respectiv la examenul de admi‑
tere în învăţământul superior 
2012”, se arată în documentul 
postat pe site. Pentru restul ele‑
vilor, înscrierile se vor face între 
28 şi 30 mai, iar cursurile se vor 
încheia pe 1 iunie. Între 11 şi 27 
iunie, se vor desfăşura cele trei 
probe de competenţe, urmând 
ca pe 2 iulie să aibă loc prima 
probă scrisă, la limba şi literatu‑
ra română. Pe 4 iulie va fi proba 
scrisă obligatorie a profilului, iar 
pe 6 iulie proba la alegere a pro‑
filului şi specializării. Rezultatele 
finale vor fi afişate pe 13 iulie.

R. A. P.

La cantina 
studenţească
Masa de  prânz 
costă 
între 5 şi 8 lei

Cantina din cadrul comple‑
xului studenţesc “Al. I. Cuza”, al 
Universităţii “Dunărea de Jos“ 
din Galaţi, are o capacitate de 
1.000 de locuri. 

Studenţii care servesc masa 
la cantină beneficiază de o sub‑
venţie substanţială oferită de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, astfel 
că o masă de prânz poate costa 
între 5 şi 8 lei (aceasta include 
felul unu, felul doi şi desert).

A.R.

Din cauza 
vremii
Nouă şcoli 
din judeţ 
au suspendat 
cursurile

Conform datelor 
trans    mise  de  ISJ  la Mi‑
nis  te rul Educaţiei, Cer ce‑
tării, Ti  neretului şi Spor‑
tului, din cauza vremii, în 
judeţul Galaţi au fost ieri 
suspendate cursurile în 
nouă şcoli. Este vorba de 
trei unităţi de învăţământ 
din comuna Buciumeni, 
patru din Poiana şi două 
din Nicoreşti (Şcolile 
Coas ta Lupei şi Ionăşeşti). 
Aces tor nouă unităţi li se 
adaugă şi Grădiniţa Nr. 
41 „Codruţa”, din Micro 
19, unde copiii au fost 
trimişi acasă deoarece a 
fost descoperit un caz  de 
scarlatină şi s‑a făcut dez‑
infectarea localului.

R. A. P.

Despre clasa pregătitoare
Informaţii gratuite prin telefon

Părinţii care doresc informaţii suplimentare despre înscrierea co‑
piilor la clasa pregătitoare pot suna gratuit la 0800.816.236, număr 
alocat la ISJ Galaţi. Linia telefonică este deschisă zilnic între orele 
8.00‑16.30, iar vineri de la 8.00 la 14.00.

R. A. P.

La Şcoala Nr. 5
Prima ediţie 
a unui concurs 
de matematică

Prima ediţie a concur‑
sului de matematică pe 
echipe ‑ MATHGAL ‑  s‑a 
desfăşurat la sfârşitul săp‑
tămânii trecute la Şcoala 
Nr 5 „Cuza Vodă” Galaţi. 
S‑au înscris în concurs 
12 echipe de la opt şcoli 
(şcolile nr. 5, 20, 22, 28, 
29, 38, 40 şi 41). Cei care 
s‑au ocupat de organiza‑
re sunt profesorii Florin 
Antohe ‑ coordonato‑
rul concursului, Daniela 
Nicolaev‑Malaxa şi Alex 
Gavrilă. S‑au acordat trei 
premii şi trei menţiuni, 
elevii primind diplome, 
bani şi cărţi. Premiul I a 
fost câştigat de una din‑
tre echipele de la Şcoala 
Nr. 5 „Cuza Vodă”, pre‑
miul al II‑lea i‑a revenit 
echipei de la Şcoala Nr. 
40 „Iulia Hasdeu”, iar pre‑
miul al III‑lea elevilor de 
la Şcoala Nr. 28 „Mihai 
Eminescu”.

R. A. P.

Una dintre instituţiile de elită 
ale Galaţiului ‑ Colegiul Naţional 
„C. Negri” ‑ aflată chiar în buricul 
târgului, a fost nevoită să‑şi sus‑
pende ieri cursurile, din cauza 
frigului din clase. Deşi autorităţi‑
le cunosc de ani de zile că frigul 
devine insuportabil în clasele 
acestui colegiu, dacă temperatu‑
rile de afară coboară sub minus 5 
grade, nu au luat nicio măsură. Şi 
anul trecut, şi acum doi ani elevii 
de la “Pedagogic” au suferit de 
frig. De data aceasta, consiliul 
profesoral a decis că nu se mai 

poate continua aşa şi ieri, la ora 
12.00, i‑a trimis pe toţi elevii aca‑
să. De la începutul săptămânii se 
lucra cu program redus, iar cea‑
iurile calde erau împărţite elevi‑
lor şi profesorilor în pauze. Dar 
nici aşa, frigul nu a mai putut fi 
suportat.

Cu mănuşi şi căciuli în bănci

Ieri, la orele de dimineaţă, ele‑
vii stăteau înfofoliţi, cu mănuşi şi 
căciuli, pentru că termometrul 
din clase nu arăta mai mult de 

La Pedagogic
Specializări 
noi, fără 
acreditări 
suplimentare

„Unităţile de învăţă‑
mânt liceal din filiera 
vocaţională care erau 
autorizate pentru profilul 
pedagogic se consideră 
ca fiind autorizate şi pen‑
tru specializările educa‑
tor‑puericultor, mediator 
şcolar şi instructor de 
educaţie extraşcolară”, 
se arată într‑un nou or‑
din MECTS. Ca urmare, 
Colegiul „C. Negri” care 
înfiinţează anul acesta o 
clasă de educatori‑pueri‑
cultori nu mai are nevoie 
de acreditări suplimen‑
tare care ar fi presupus 
cheltuieli inutile.

R. A. P.

Pentru elevii care 
vor mai devreme 
la şcoală 
Teste pentru 
aflarea nivelului 
de dezvoltare 

Copiii care au doar 6 ani, iar 
părinţii vor să‑i înscrie în clasa I şi 
să sară peste clasa pregătitoare, 
pot  face acest lucru numai dacă 
au urmat la grădiniţă grupa 
mare sau pregătitoare. Cei care 
n‑au fost la grădiniţă,  trebuie să 
susţină un test prin care li se va 
stabili dacă nivelul de dezvolta‑
re psihosomatică le va asigura 
parcurgerea clasei I fără proble‑
me. În caz contrar, elevul respec‑
tiv va fi obligat să urmeze clasa 
pregătitoare. Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru copiii pe care 
părinţii vor să‑i  dea la pregăti‑
toare, deşi nu au împlinit vârsta 
de 6 ani la 31 august.  Între 20‑29 
februarie, va fi afişat programul 
de evaluare a dezvoltării psiho‑
somatice a copiilor, precum şi  
unităţile în care se va desfăşura.  
Rezultatul evaluării dezvoltării 
psihosomatice a copilului este 
comunicat, în scris, părintelui/
tutorelui legal instituit care a 
solicitat evaluarea şi  nu poate fi 
contestat. De organizarea testă‑
rilor se vor ocupa psihologii de 
la Centrul  Judeţean de resurse 
şi  Asistenţă Psihopedagogică, 
la sediul propriu sau în diferite 
zone ale judeţului, pentru a fa‑
cilita accesul părinţilor şi copiilor 
la testare.  

R. A. P.

Intrând în căminul C din cam‑
pusul studenţesc, primul lucru 
care  şochează e faptul că fete‑
le stau îmbrăcate în pantaloni 
scurţi, tricouri, iar în picioare au 
şlapi. Atât e de cald, încât uiţi 
imediat de frigul de afară. Iar la 
toaletă ‑ curăţenie lună, deşi e 
vineri.

„Când e de învăţat, învăţăm”

Ramona Iacomi, studentă la 
Jurnalism, în anul II, povesteşte 
despre perioada de acomoda‑
re cu viaţa de cămin, având un 

Tinereţe cu parfum de studenţie

Raid de sesiune

avantaj ‑ acela de a sta în cameră 
cu sora sa mai mare, înscrisă la 
master. „Ştiam de la sora mea că, 
atunci când e vorba de distrac‑
ţie, e distracţie, iar atunci când 
e de învăţat, se învaţă. Lucrurile 
sunt bine delimitate. Fiind la bu‑
get, plătesc doar 80 lei cazarea 
pe lună, cei de la taxă plătesc 
180 de lei. Bani de buzunar am 
atât cât îmi dau părinţii. Foarte 
rar mănânc la cantină, ne tri‑
mit părinţii pachet mereu, plus 
ce‑mi mai cumpăr eu”.

Cum se distrează studentele

„Ne adunăm în căminul H, la 
colege, ne uităm la câte un film, 

spargem seminţe, râdem, câteo‑
dată mai ieşim în Club S”. Cel mai 
greu i‑a fost în prima săptămână 
din anul I: „Deşi eram cu sora mea, 
nu mi‑a fost uşor să stau în aceeaşi 
încăpere cu încă trei persoane, cu 
caractere diferite. Dar, cu timpul, 
m‑am obişnuit şi chiar îmi place”. 

În cămine 
s‑a interzis fumatul

Ca urmare a reclamaţiei mamei 
unui student care suferă de astm, 
în cămine s‑a luat măsura inter‑
zicerii fumatului. S‑au amenajat 
locuri speciale pentru tras un fum, 
iar studenţii ştiu că, dacă vine un 
control de la Sanepid, se lasă cu 
sancţiuni. 

Ramona Iacomi

Viorel 
Iordache

Angelin Stan

Cu doar 11 grade în clase

Colegiul „Costache Negri” şi‑a suspendat cursurile
[ Elevii ar putea reveni în bănci vineri 

[ Recuperarea orelor pierdute - în perioada „Şcoala altfel”
11 grade. Pe coridoare era chiar 
mai frig, se vedeau şi aburi când 
suflai.

„Nu mai putem continua 
aşa. Prin ferestrele stricate su‑
flă vântul. Caloriferele sunt abia 
dezmorţite. Centrala nu funcţi‑
onează cum trebuie, iar prin ţe‑
vile din pod, izolate acum 22 de 
ani, se răceşte agentul termic şi 
mai mult. În fiecare an, aceeaşi 
poveste. Ne trebuie instalaţie 
termică refăcută şi ferestre noi. 
Altfel, de câte ori scade tempe‑
ratura de afară sub minus 5 gra‑
de, la noi e frig. La minus 15 gra‑
de, vedeţi singuri efectul. Nici 
ceaiurile, nici căciulile nu ne mai 
pot feri. Riscăm să‑i îmbolnăvim 
pe copii şi pe profesori şi nu e 
normal”, spune directorul Mitică 
Dudău.

Abia de vineri la şcoală

Ca urmare, elevii au fost tri‑
mişi într‑o vacanţă forţată acasă 
până vineri, când se speră într‑o 
încălzire a vremii. „Dacă nu va 
fi mai cald, vom sta acasă până 
luni, iar orele le vom recupera 
înainte de vacanţa de Paşti, în 
săptămâna de „Şcoală altfel”. 
Nu are rost să‑i pedepsim tot pe 
elevi şi să le stricăm sfârşiturile 

de săptămână”, mai spune direc‑
torul de la „Pedagogic”.

Bani cu ţârâita

Aşa cum am mai scris deja, co‑
legiului i‑au fost alocate pe hârtie 
4,3 milioane de lei pentru reabili‑
tare, dar banii n‑au venit decât cu 
ţârâita. Din 2008, s‑au primit doar 
350.000 de lei, care n‑au ajuns de‑
cât pentru renovarea internatului, 
dar nu şi pentru problemele majo‑
re pe care le are corpul de clădire 
în care se desfăşoară cursurile. „E 
adevărat că Guvernul nu a mai pu‑
tut finanţa proiectul, dar autorită‑
ţile locale chiar nu găsesc nicio so‑
luţie?”, se întreabă Mitică Dudău.

Soluţii pe banii părinţilor?

Probabil autorităţile aşteap‑
tă să rezolve problema pe banii 
părinţilor, aşa cum s‑a şi întâm‑
plat în unele clase. „La începu‑
tul anului, au strâns 6.000 de lei 
şi au instalat geamuri termo‑
pan prin interior, ca să nu strice 
arhitectura clădirii, pentru că 
altfel le‑ar fi tremurat copiii de 
frig. E o soluţie temporară, dar 
părinţii au preferat s‑o adopte 
pe cheltuiala lor, pentru că nu 
se putea altfel”, ne‑a declarat 
una dintre învăţătoarele de la 
clasa I.

Text şi foto: 
Roxana Artene Penciu

Avantaje şi dezavantaje

În căminul D, la băieţi, prima 
imagine este aceea a unor ochi 
cârpiţi de somn în căutarea unei 
cafele: să nu uităm că e sesiune! 
Angelin Stan este, de doi ani, 
şeful căminului unde sunt cazaţi 
341 de studenţi. Tulcean, din 
Luncaviţa, Angelin (anul IV,  la 
Mecanică) tocmai luase un 9 la 
Termotehnică în dimineaţa inter‑
viului. Cel mai mare dezavantaj, 
ca şef de cămin, este acela că nu 
poţi să dormi noaptea, trebuie 
să fii pe fază la orice se întâmplă. 
Însă avantajele sunt mult mai 
multe, începând cu faptul că stai 
singur în cameră şi până la acela 

că nu plăteşti cazarea.
Nici Angelin nu mănâncă la 

cantină: „Preţurile sunt destul de 
piperate, iar pentru noi, cei din 
judeţele apropiate, e mai simplu 
să primim pachete de acasă”.

Până sunăm la 112...

Cel mai greu, pentru un şef de 
cămin de băieţi, este atunci când, 
la un şpriţ, se încing spiritele: „Le 
spun că, dacă nu se potolesc, pri‑
mesc avertisment cu interzicerea 
dreptului de a mai face precazare 
pentru anul viitor, iar la a doua 
abatere, pleacă din cămin. Am 
avut, anul trecut, cazuri, dar de 
regulă, se opresc la primul aver‑
tisment”, spune şeful de cămin.

Studenţii căminişti sunt ne‑
mulţumiţi în continuare de des‑
fiinţarea postului de poliţie din 
campus. „În situaţiile limită su‑
năm la 112, dar până dăm datele 
din buletin şi până vine cineva 
durează. Aşa, certuri cu două 
palme şi îmbrânceli au mai fost, 
dar scandaluri serioase, cu vătă‑
mări, nu. În căminul E situaţia e 
un pic mai complicată, acolo se 
mai aruncă şi cu căni, motivele 
fiind două ‑ fetele şi conflictele 
interetnice, cu cei din Moldova”, 
declară Angelin.

„Doamna Rodica 
e şi mamă, e şi bici...”

„Pentru ca lucrurile să mear‑
gă bine într‑un cămin cu 341 
de studenţi, comunicarea este 
esenţială: administratorul, şe‑
ful de cămin, responsabilii de 

palier, paza şi îngrijitoarele. 
Doamna Rodica Argenti, admi‑
nistratorul nostru, e şi mamă, e 
şi bici pentru noi”, aflăm de la 
Viorel Iordache, din Frumuşiţa, 
student în anul III la Mecanică, 
la IPMI. Acesta susţine că e foar‑
te mulţumit de viaţa sa de stu‑
dent căminist: „În primul an de 
facultate am stat în gazdă şi îmi 
venea să mă dau cu capul de 
pereţi de plictiseală. Aici, socia‑
lizăm, iar condiţiile sunt atât de 
bune ‑ incomparabile cu ceea 
ce am văzut, de pildă, la Iaşi, în 
complexul Tudor Vladimirescu, 
unde parchetul era de când lu‑
mea, paturile metalice, saltele 
ca la bunica, geamurile şi uşi‑
le mâncate de carii”, conchide 
Viorel. Adevărul e că tinereţea 
şi un anturaj bun, plus condiţii‑
le decente din cămine sunt pre‑
misele unei studenţii frumoase 
pentru oricine.

La Şcoala Nr. 22
74 de elevi au nevoie de transport

60 de elevi din Barboşi şi 14 din cartierul Dimitrie Cantemir înscrişi la 
Şcoala Nr. 22 au în fiecare zi aceeaşi problemă a transportului. Situaţia 
s‑a agravat mai ales în aceste zile: „Există un microbuz la Şcoala Nr. 3, 
vom discuta cu directorul de acolo, să vedem cum putem să‑i aducem 
şi pe elevii noştri” a declarat directorul adjunct, Vasile Chirilă.

R. A. P.  
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A învăţa să trăieşti 
cu boala
Tratamentul 
medicamentos 
al astmului

Pe lângă tratamentul pro‑
filactic, despre care am vor‑
bit în articolul despre astmul 
bronşic alergic, această boală 
poate fi ţinută sub control 
prin urmarea unui tratament 
medicamentos. „Cel mai in‑
dicat tratament pentru ast‑
mul bronşic alergic este cel 
inhalator, sau aşa‑numita 
corticoterapie inhalatorie. Cu 
toate că există şi numeroase 
medicamente, sub formă de 
pastile, picături sau injecţii, 
care pot fi administrate pen‑
tru calmarea crizelor de astm, 
utilizarea spray‑ului este pre‑
ferabilă acestora. Explicaţia 
constă în lipsa de toxicitate a 
tratamentului inhalator, fapt 
ce nu poate fi spus şi despre 
celelalte tipuri de medicaţie”, 
ne‑a informat dr. Alexandru 
Ierima. În ciuda faptului că cei 
mai mulţi cred că administra‑
rea frecventă a spray‑urilor 
creează o eventuală depen‑
denţă, dr. Ierima ne asigură de 
faptul că acest lucru nu este 
adevărat. Este importantă, 
de asemenea, imunoterapia 
specifică a astmului bronşic, 
care constă în administrarea 
repetată de soluţii în concen‑
traţie din ce în ce mai mare 
de alergene responsabile de 
simptome. Alergenele sunt 
substanţele sau factorii care îi 
cauzează bolnavului alergia.

Remus Basalic

Din cauza 
temperaturilor 
scăzute
Cinci bărbaţi 
au avut nevoie 
de Ambulanţă

„Cinci bărbaţi au avut ne‑
voie luni noaptea (30 spre 31 
ianuarie n.a.) de interven‑
ţia Ambulanţei, din cauza 
temperaturilor scăzute. Este 
vorba despre doi pacienţi 
hipotermici, în vârstă de 
25 şi 35 de ani, care au fost 
transportaţi la Unitatea de 
Primiri Urgenţe a Spitalului 
Judeţean. Bărbatul de 35 de 
ani se afla în stare de ebrieta‑
te şi a suferit mai multe dege‑
rături. Ceilalţi trei pacienţi, cu 
vârste cuprinse între 46 şi 66 
de ani, au fost transportaţi la 
Centrul pentru Persoane fără 
Adăpost, fiind cazuri socia‑
le”, ne‑a informat dr. Mihai 
Polinschi, şeful Serviciului de 
Ambulanţă Galaţi.

Remus Basalic

Gerul poate ucide
Ce este 
hipotermia?

Medicii numesc hipoter‑
mie scăderea temperaturii 
corpului sub 35 de grade. 
Există hipotermii moderate, 
când temperatura corporală 
variază în intervalul 35‑32 de 
grade. Există cele grave, când 
temperatura pacientului poa‑
te coborî până la valoarea de 
26 de grade şi cele majore, 
când temperatura scade sub 
această valoare. De obicei, 
debutul unei hipotermii este 
însoţit de frisoane ‑ un mod 
în care organismul încearcă 
să se apere şi să se alimenteze 
cu căldură. În cazul instalării 
unei hipotermii majore, paci‑
enţii pot suferi şi  tulburări ale 
stării de conştientă, chiar de 
comă, de depresie respirato‑
rie, de încetinirea frecvenţei 
cardiace şi de scăderea pre‑
siunii arteriale. În cazul grav, 
pacientul poate chiar să in‑
tre în comă şi să îşi piardă 
viaţa. Ca să evităm stările de 
hipotermie, este bine să nu 
ne expunem la frig în locuri 
deschise (câmpuri, platformă 
etc.), să ne îmbrăcăm gros şi 
să nu ieşim în ger după ce am 
consumat băuturi alcoolice.

Gabriel Kolbay

Mâini 
şi picioare rupte
Gheaţa ne 
bagă în spital

În ultimele zile, Secţia 
de Ortopedie a Spitalului 
Clinic de Urgenţă Galaţi 
şi serviciul de Urgenţe 
Ortopedie au fost mai 
solicitate decât de obicei. 
Cum destule trotuare din 
oraş sunt încă acoperite 
cu gheaţă, zilnic la spital 
ajung peste 20 de gălă‑
ţeni care au căzut şi s‑au 
ales fie cu entorse, fie cu 
fracturi mai grave sau 
mai puţin grave. Potrivit 
purtătorului de cuvânt 
al Spitalului Clinic de 
Urgenţă Galaţi, dr. Lucica 
Grigorică, în secţia de 
Ortopedie se internea‑
ză în această perioadă 
şi cazuri grave, cum ar fi 
fracturile de şold, care 
necesită operaţie.

La început de săptă‑
mână, la Ortopedie erau 
internaţi inclusiv paci‑
enţi din judeţul Tulcea. 
O femeie de 70 de ani 
adusă din judeţul vecin, 
cu ambulanţa, la Spitalul 
Judeţean, povestea că a 
căzut în curte, şi‑a rupt 
un picior şi nu s‑a mai 
putut ridica. A stat în ger 
mai bine de o oră până 
a găsit‑o cineva pe jos. 
Din fericire, nu a suferit 
degerături. O gălăţeancă 
de 61 de ani a căzut pe o 
stradă, s‑a ales cu o frac‑
tură de şold şi a rămas pe 
jos, în frig, circa un sfert 
de oră. Abia apoi a apă‑
rut un trecător care a aju‑
tat‑o să se ridice.

Gabriel Kolbay

Cazurile sociale 
împiedică 
actul medical
Aglomeraţie 
la Spitalul 
din Tecuci

„La Spitalul Municipal 
din Tecuci au fost găzdui‑
te circa zece persoane cu 
situaţii sociale precare, 
dar care nu au neapă‑
rat probleme medicale 
urgente. Din nefericire, 
adăpostirea acestor per‑
soane împiedică interna‑
rea unor pacienţi care au 
nevoie de îngrijiri medi‑
cale şi tratament în spi‑
tal”, a declarat directorul 
DJSP Galaţi, dr. Valentin 
Boldea.

Gabriel Kolbay

Astmul bronşic alergic este 
provocat de o reacţie alergică a 
organismului la factori ce provin 
din mediul înconjurător şi din 
alimentaţie. Această afecţiune 
se manifestă prin obstrucţia şi 
inflamarea căilor respiratoriii, fe‑
nomen ce este parţial reversibil, 
prin administrarea tratamentului 
medicamentos. Astmul bronşic 
alergic este cea mai frecventă 
formă a acestei boli, afectând o 
mare parte din totalul bolnavilor 
de astm.

Apariţie şi manifestare

Boala apare din cauza spas‑
melor întâlnite la nivelul muşchi‑
lor aparatului respirator şi a unui 
mucus lipicios. Aceste contracţii 
musculare involuntare şi bruşte 
produc îngustarea căilor respi‑
ratorii, fapt ce are drept rezultat 
transformarea respiraţiei normale 
într‑una şuierătoare (wheezing). 
Aceste crize respiratorii apar 
mai frecvent noaptea, bolnavul 
trezindu‑se cu dificultatea de a 
respira (dispnee) şi cu senzaţia de 
a elimina acel mucus. Altă mani‑
festare, care alături de dispnee şi 
wheezing formează principalele 
simptome ale astmului, este tu‑
sea. În multe cazuri, astmul bron‑
şic este asociat cu rinita alergică. 
Aceasta se manifestă prin strănut 
în salve, hidroree (scurgere apoa‑
să din nas) şi prurit nazal (mân‑
cărime). Dacă în cazul anumitor 
pacienţi crizele pot apărea odată 
la un an, la alţii acestea pot avea 
şi o frecvenţa zilnică. Adulţii tineri 
sunt cei mai expuşi în a dezvolta 
această boală.

Cum se produce

„Astmul bronşic alergic este 
produs în special de anumiţi fac‑
tori de mediu. Cele mai multe cri‑
ze se manifestă primăvara, atunci 
când suntem expuşi la polen şi 
la mucegaiuri. Unul dintre princi‑

Consecinţele căderii pe gheaţă
Cât trebuie să ţinem aparatul ghipsat?

Potrivit procedurilor utilizate de asistenţii care montează ghipsul, 
un membru superior trebuie imobilizat, de regulă, între  21 de zile şi 
două luni şi jumătate. La copii, vindecarea durează în medie 21 de 
zile, iar la bătrâni se poate rezolvă chiar într‑o lună şi jumătate.

G.K.

Ciudăţenii
Factorii emoţionali pot declanşa astmul

Uneori, accesele de astm pot fi provocate şi de factori psihologici. 
Este de ajuns să vedem o pictură sau o poză care ilustrează o floare şi 
care ne trimite cu gândul la polen, pentru a simţi debutul unei crize. 
De asemenea, emoţiile bruşte şi intense pot fi şi ele răspunzătoare de 
apariţia crizelor de astmă.

Remus Basalic

Nu de puţine ori, gălăţenii 
care se aleg cu degerături nu 
se grăbesc să meargă la medic. 
Preferă să rămână acasă şi să 
spere că, odată ajunşi la căldu‑
ră, problema se va rezolva de la 
sine. Din păcate, nu întotdeauna 
se întâmplă astfel.

Mai multe despre modul în 
care trebuie să procedăm după 
ce am observat că gerul ne‑a 
muşcat deja ne‑a spus directorul 
Direcţiei Judeţene de Sănătate 
Publică, dr. Valentin Boldea.

„Modul de clasificare a de‑
gerăturilor este similar cu cel al 
arsurilor. În prima fază a insta‑
lării unei degerături, pielea din 
zona afectată se înroşeşte şi se 

tumefiază uşor. Ulterior, dacă 
expunerea la frig continuă, apar 
paresteziile locale (senzaţii de 
amorţeală) şi durere  intensă. În 
următorul stadiu, ţesuturile afec‑
tate devin violacee, iar atunci 
când degerăturile sunt grave, pe 
piele pot apărea pustule, exact 
ca în cazul arsurilor. Se instalează 
anestezia, iar pacientul nu mai 
reuşeşte să simtă părţile afecta‑
te”, a precizat dr. Boldea.

Ce putem face, 
până ajungem la medic?

Sursa citată ne‑a informat că 
cele mai multe cazuri de degeră‑
turi diagnosticate în mod curent 

sunt de stadiu I sau II. „Tendinţa 
multora dintre persoane, atunci 
când ajung acasă, este să expu‑
nă zona degerată unui jet de apă 
fierbinte. 

Este o greşeală. Efectul vaso‑
dilatator al încălzirii zonei va face 
ca durerea să crească şi mai mult. 
Apa trebuie încălzită treptat. Se 
recomandă de asemenea, o ma‑
sare uşoară a zonei. Putem folosi 
şi o cremă cu efect vasodilata‑
tor”, ne sfătuieşte medicul. 

În cazul în care nu observăm o 
ameliorare a simptomelor locale 
în câteva zile, este absolut nece‑
sar să mergem la medic.

Gabriel Kolbay

Autorul acestei cărţi, Mikhail 
Tombak, este medic şi, timp de 
mai mulţi ani, a condus Centrul 
de Ştiinţe Medicale din Rusia. El 
a studiat, intens, terapiile alter‑
native tibetane, chinezeşti şi alte 
metode orientale, adesea expe‑
rimentând pe propriul său corp 
şi devenind astfel una dintre au‑
torităţile de seamă în ceea ce pri‑
veşte sănătatea şi longevitatea.

În noua sa carte, Mikhail 
Tombak oferă tratamente alter‑
native pe care medicina tradiţio‑

nală le‑a declarat incurabile, aşa‑
numitele „boli ale civilizaţiei”. 
Este vorba despre osteoporoza 
‑ ce înseamnă deficit de calciu 
în oase şi care, conform medi‑
cinei tradiţionale, este o boală 
incurabilă, având o componentă 
genetică. Detalii în capitolul „O 
şansă reală în lupta împotriva 
osteoporozei”. Capitolul „Despre 
cancer” propune remedii ce se 
bazează pe tratamentele reuşite 
ale bolii, efectuate de bine‑cu‑
noscuţi nutropaţi din întreaga 

lume. De asemenea, prezintă şi 
o teorie controversată privind 
originea cancerului. În paginile 
cărţii se regăsesc remedii şi pen‑
tru alte boli şi afecţiuni, remedii 
care nu au efecte secundare 
negative (reumatismul cronic, 
anemia, boli de piele, diabetul, 
obezitatea) sau pentru suferinţa 
de dureri de spate ş. a. m. d. Sunt 
de menţionat şi cele două ane‑
xe, prima prezentând remediile 
unora din boli, ordonate alfabe‑
tic şi cea de‑a doua, cu reţete să‑

nătoase (salate de primăvară/de 
vară/de toamnă/de iarnă; sosuri 
şi maioneze; supe reci; deserturi. 
La final, dintre cele 17 „sfaturi de 
încheiere” reţinem: „Nu te gândi 
niciodată la boli, bătrâneţe sau 
moarte”; „Iubirea este cel mai 
bun remediu împotriva bolii şi 
îmbătrânirii”; „Cea mai de preţ 
posesiune este sănătatea”.

Cartea a apărut în anul 2011, la 
Editura Lifestyle din Bucureşti.

Virgil Guruianu

Sfatul medicului

Cum ţinem sub control 
astmul bronşic alergic

palii factori răspunzători pentru 
apariţia acestei boli este praful. 
Urmează acarienii din praful de 
casă (animale mici, din ordinul 
arahnidelor, ce produc iritaţii sau 

sunt purtătoare de germeni ai 
unor maladii grave). 

Polenurile provenite de la flo‑
rile de câmp, de la diferiţi arbori 
(plop, tei etc.) şi de la unii arbuşti 
produc persoanelor sensibile cri‑
ze de astm”, declară dr. Alexandru 
Ierima, medic pediatru şi aler‑
golog la Spitalul de Pediatrie „Sf. 
Ioan” din Galaţi.

Nu trebuie să neglijăm, de ase‑
menea, mucegaiul de pe pereţi 

sau din pământul din ghivecele 
cu flori. Din acest motiv, medicii 
ne recomandă să nu ţinem ghi‑
vece cu flori în camerele în care 
dormim.

Persoanele care au crize de 
astm trebuie să ţină seama de 
existenţa acvariilor în locuinţe. 
Trecând peste motivaţia esteti‑
că sau peste relaxarea pe care 
un asemenea obiect ne‑o poate 
oferi, acvariul este o importantă 
sursă provocatoare a crizelor de 
astm. Mâncarea folosită pentru a 
hrăni peştii, acele dafnii sau purici 
de baltă, reprezintă unul dintre cei 
mai puternici factori alergeni.

Până ajungem la medic

Cum tratăm degerăturile?

Apariţie editorială/Mikhail Tombak:

Vindecarea bolilor incurabile 
prin metode naturale

Atenţie la părul şi la 
secreţiile animalelor de casă

„În ultimii ani, odată cu creş‑
terea numărului de animale de 
companie, la cabinetele de spe‑
cialitate se prezintă din ce în ce 
mai multe persoane care acuză 
crize de astm, provocate de aces‑
te animale. Părul de câine şi de 
pisică este răspunzător pentru 
multe noi cazuri de astm. Urina 
provenită de la animale este un 
alt factor declanşator al crizelor. 
Nu trebuie neglijată nici saliva de 
pisică, fiind dovedit potenţialul ei 
alergen”, adaugă dr. Ierima.

Capcanele automedicaţiei

Pe lângă cauzele enumerate 
în părţile precedente, răspunză‑
toare de apariţia astmului sunt 

şi anumite medicamente. Astfel, 
bolnavii care au polipi nazali sau 
inflamaţii ale sinusurilor pot dez‑
volta o reacţie alergică la aspirină 
şi la antiinflamatoarele nesteroi‑
diene, medicamente din rândul 
cărora face parte şi ibuprofenul, 
aşa cum se arată pe site‑ul www.
sfatulmedicului.ro. O altă sub‑
stanţă asemănătoare cu aspirina, 
tartrazina, care este folosită drept 
colorant alimentar, poate de‑

termina crize de astm. Din acest 
motiv este important ca bolna‑
vii să nu ia medicamente fără a 
consulta în prealabil un medic. 
Pentru că simptomele unei crize 
de astm pot fi uşor confunda‑
te cu cele ale unei răceli, există 
pericolul ca administrarea unor 
medicamente din categoria celor 
amintite mai sus să ducă la înră‑
utăţirea crizei astmatice deja pre‑
zente. Consultul unui medic este 
cu atât mai necesar, dacă ţinem 
seama că unele crize de astm pot 
duce şi la decesul pacientului.

Boală cronică ce poate 
fi ţinută sub control

Deşi este o afecţiune care nu 
poate fi vindecată în totalitate, 
printr‑un tratament corespunză‑
tor, ce are în vedere atât profila‑
xia, cât şi vindecarea corespun‑
zătoare a simptomelor, ea poate 
fi ţinută sub control. Tratamentul 
profilactic vizează o serie de re‑
guli care au ca efect rărirea nu‑
mărului şi a intensităţii crizelor. 
Aceste măsuri se aplică în special 
în cazul camerei în care dormim. 
Este de preferat să nu avem bibli‑
otecă, tablouri, carpete pe pere‑
te  sau covoare în dormitor. Toate 
acestea favorizează apariţia şi 
depunerea prafului, factor ce de‑
clanşează astmul pe tot parcursul 
anului. 

Cel mult, putem opta pentru 
o carpetă de pus pe podea. Nici 
produsele electronice nu sunt 
recomandate pentru camera de 
dormit, deoarece şi ele atrag şi 
menţin praful. Trebuie să acor‑
dăm o atenţie deosebită aspec‑
tului şi stării în care se găsesc 
pereţii locuinţei. Zidurile afecta‑
te de igrasie sunt, de regulă, şi 
mucegăite. Lenjeria de pat şi de 
corp trebuie schimbate cel puţin 
o dată pe săptămână. Pentru per‑
soanele care au avut deja crize de 
astm, este indicat să se renunţe la 
pernele şi la plăpumile cu pene. 
Deşi foarte comode, acestea sunt 
mediul ideal pentru apariţia şi 
dezvoltarea acarienilor.

Masajul cu cremă 
vasodilatatoare, 

un mod de a 
trata degerăturile
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Departament publIcItate

Vânzãri
Garsoniere

Vânzãri
1 cameră

Vânzãri
2 camere

Vânzãri
3 camere

Garsoniera/Apartament cu 1 camera
Gars M 40, A-uri, p/4, balcon, simpla, beci 55.000lei

1 cam M 38, N-uri, et 4/4, bl mixt, gaze, g+f+p, Tp, UM 60.000 lei

Gars TIG 1, et 4/9, g+f+p, Tp, UM, AC 80.000lei

1 cam M 14, S-uri, et 3/4, simplu, bl mixt 85.000lei

1 cam MAZ 1, Salcia, et 4, hidroiz. buna, balcon, UM 85.000 lei

1 cam M 20, A-uri, et 7/10, Tp, Ac, g+f+p, bl mixt 85.000lei

1 cam SID, parter, SD-uri, Tp, UM, bl mixt  105.000lei

1 cam PC, A-uri, et. 7, bl 1997, UM, 47mp 110.000lei

1 cam TIG 1, et 5, Tp, UM, AC, g+f+p, 2 balc, 42mp 110.000 lei

1 cam MAZ 1, BR-uri, et 3/10, Tp, g+f+p 110.000lei

Apartamente 2 camere
2 sdec M 40, et 1/4, UM, parchet, liber, curat 22.000E neg 

2 dec M 19, R-uri, et. 2/4, Tp, g+f+p 90.000lei

2 dec ICF, S-uri, et 3/4, simplu, 50mp 120.000lei 

2 cam TIG 2, H-uri, et 7/9, CT, TP, UM 123.000lei

2 dec M 14, p/4, balcon, 56mp, simplu,liber, UM 33.000E

2 sdec MAZ 1, C-uri, p/4, pe colt, simplu 140.000lei

2 dec SID, et 1/4, bloc 1986, simplu 145.000lei

2 sdec TIG 1, PS-uri, et 3/8, UM, 60mp 145.000lei

2 cam M 19, et 8/10, g+f+p, TP, 58mp, 3 balc 150.000lei 

2 dec SID V, et 1/4, simplu, 56mp 150.000lei neg
2 dec Centru (prel. Traian), et. 2/4, liber, 52mp 35.000E

Apartamente 3 si 4 camere
3 sdec M 17, B-uri, et 2/4, liber, 62mp 140.000lei neg

3 sdec M 19, U-uri, et 2/4, Tp, Ct, g+f+p 170.000lei 

3 sdec TIG 2, C-uri, et 3/4, parchet, AC 38.000E

3 dec M 20, et 4/5, g+f+p, Tp, 2 bai, 72mp 170.000lei

3 dec M 18, et 9/10, Tp, UM, g+f+p, mob si utilat nou 40.000 E

3 dec M 18, et 7/10, CT, Tp, UM, g+f+p, 72mp 50.000E

3 dec MAZ 1, BR-uri, et 5/10, g+f+p, Tp partial, 80mp 52.000 E
Inchirieri

Sp. Com Tig 1, cladire birouri, CT, AC, 65mp 400E/luna

Sp. Com Tig 1, cladire birouri, Ct, Ac, 180mp pret neg

2 dec Centru, nemobilat, et 1/4, g+f+p, Tp 600lei/luna

2 sdec Centru et 4, nemobilat, simplu 100E/luna

3 dec Centru, et 3/4, nemob, et 3/4, g+f+p, Tp, AC 240E/luna

3 dec ICF, p/4, mob si utilat, CT, Tp, g+f+p 300E/luna

Case si Terenuri
Casa Str Gradina Veche, 2 cam+baie+bucatarie+hol, utilitati 

Sc=70mp, ST=110mp, necesita renovare, curte comuna 18.500 E

Casa Str. Basarabiei D+P+E, constr 2007, CT, Tp 90.000E neg

Gars Viaduct, G+F+P   32000 lei
Gars Port, T, UM, P, curata   18000lei
Gars M.19, bl. mixt,, curata   52000 lei
Gars Tig., simpla, et. int.   13500 E
Ap 1 cam, PORT, imb., mob., util.  21000 E
Ap 1 cam, bl. mixt, balcon, et. 2/4  60000 lei
Ap 1 cam, Maz., parter, imb., mob., util.  23000 E
Ap 2 cam, Aviatie, et. 1/4, simplu, liber  17000 E
Ap 2 cam, Tig. II, simplu, liber   110000 lei
Ap 2 cam, Centru, imb., mob.   26000 E
Ap 2 cam dec., ICF, simplu liber   32000E
Ap 2 cam, M.17, et. 3/4, simplu, liber  120000 lei
Ap 2 sdec, M.38, curat   80000 lei
Ap 2 cam, M.19, parter,.   100000 lei
Ap 2 cam dec., conf. 1, et. 1   130000 lei neg
Ap 2 cam dec., M.18, PARTIAL IMB.  120000 lei
Ap 2 cam dec., M.14, et. 1/4, simplu  115000 lei
Ap 3 cam dec M38 3balc.   120000lei 
Ap 3 cam, ICF    160000 lei
Ap 3 cam, Tig. I    130000 lei
Ap 3 cam, M.19, imb., CT   170000 lei
Ap 3 cam, Maz., curat, CT   49000 E neg
Ap 3 cam, sdec., M.13, simplu   115000 lei
Ap 3 dec, Centru, et. 2/4, simplu  180000 lei
Ap 3 cam, M.38    89000 lei
Ap 3 cam dec., M.20, et. int., liber  150000 lei
Ap 3 cam, Tig. II, modif., nou renovat  40000 E
Ap 3 cam dec., M.17, imb   140000 lei
Ap 3 cam dec., Port, imb., 2 gr.san.  165000 lei
EXCLUSIVITATE Ap. 3 cam, M.20, ET. 2/4  30000 E
Ap 4 cam, M.17, simplu, curat   40000 E
Ap 4 dec, M.13, 90 mp   155000 lei

Ap 4 cam, M.16    45000 E
Casa Sendreni, noua    90000 lei
Teren Vanatori, 1100 mp   10000 lei
Teren Iricad    17 E/mp
Teren Arcasilor    45 E/mp
Loturi teren, Sendreni   10 E/mp
Teren Sendreni, propriet., cu util.  15 E/mp

INCHIRIERI OFERTE
Gars M.19, mob., gr. sanitar   300 lei/luna
Gars Tig. I, mob.    500 lei/luna
Ap 1 cam, Maz., mob.   500 lei/luna
Ap 1 cam,M 20 mob    400lei/luna
Ap 2 cam, Tig. I mob    600lei/luna
Ap 2 cam M19 mob util   500lei/luna
Ap 2 cam, Centru, mob., curat   150 E/luna
Ap 2 cam, M.18 mob util   600lei/luna
Ap 2 cam, PIATA CENTRALA mob  700lei/luna
Ap 2 cam Maz mob util   250 E/luna
Ap 3 cam dec ICF nemob T UM   500lei/luna
Ap 3 cam, Sid.Vest, mob., util., CT  300 E
Ap 3 cam, Nae Leonard, CT, MOB., MODIF. 350 E
Ap 3 cam, duplex, Centru, mob., CT  200 E/luna
Ap 4 cam, Maz.    350 E/luna
CASA PC, NEMOB., PTR. BIROU   180 E/LUNA
Apartamente pe termen scurt EXCLUSIVITATI
Spatii comerciale

• Garsonieră M40, et. 2, 18 mp, toate 
îmbunătăţirile. 0758319047. (008717/NC-
355361)
• Vând garsonieră Ţig. 1, et. 4/9, îmbună-
tăţiri. 0743454750. (008923/NC-355735)
• P.f. vând garsonieră M40, et. 4/4, îm-
bunătăţită. 0748757429. (008952/NC-
355772)
• Garsonieră Viaduct, renovată, grup sa-
nitar, 49000 lei, 0754628112. (1/12/cs/38/
NC-355826)
• Persoană fizică, liberă, îmbunătăţită, 
22000 lei. 0752504193. (009014/NC-
355899)
• Vând garsonieră Viaduct, îmbunătăţită, 
gr. sanitar, 40000 lei neg. 0726080055. 
(009040/NC-355929)
• Garsonieră Viaduct, et. 2/4, îmbunătă-
ţită, 35000 lei negociabil. 0748325578. 
(009053/NC-355973)
• Garsonieră Viaduct, gr. sanitar, su-
perîmbunătăţită, 49000 lei neg. Tel. 
0769617646, 0747061643. (009060/NC-
355978)
• Garsonieră ultracentrală, 80000. Tel. 
0742056475. (009068/NC-356002)

• P.f. vând apartament o camera, 41 mp; 
zona I.F.R. Telefon 0756067785. (008464/
NC-354986)
• Vând apartament cu o cameră, et. 3/4, 
simplu sau schimb cu două camere plus 
diferenţă. 0740571103. (008608/NC-
355181)
• Apartament o cameră, bloc Salcia 1, 
parter, îmbunătăţit. Tel. 0722385888. 
(008745/NC-355398)
• 1 decomandat I.C.Frimu, curat, 42 mp, 
etaj 1, 115000 lei. 0753315162. (0135269/
NC-355587)
• 1 cameră Ţiglina I, PS-uri, 42 mp, curat, 
115000 lei. 0753315164. (0135269/NC-
355591)
• Vând apartament o cameră în zona 
Ancora, 26.000 euro. Telefon 0744610718. 
(008939/NC-355751)
• Apartament o cameră, spaţios, parter, 
balcon, 41 mp, liber, curat, 108.000 lei. 
0747999950. (1/12/bc/3/NC-355766)
• Vând 1 cam. Mazepa, 90000 lei. 
0745799159. (0135294/NC-355914)
• Vând 1 cam., I.C.Frimu, et. 2, 85000 lei 
neg. 0745799159. (0135294/NC-355915)

• Vând 1 cam. Maşniţă, 85000 lei. 
0726080055. (009040/NC-355930)
• 1 camera IREG, parter, imbunatatita 
, 83.000 lei, neg 0752627723. (01/12/
cs/32/NC-355951)
• 1 cam., 42 mp, et. 1/4, curat, 115000 lei. 
0748325578. (009053/NC-355971)
• 1 cam. bloc mixt, et. 3/4, 85000 lei. 
0748325578. (009053/NC-355972)
• P.f. 1 cameră Micro 40, 1/4, balcon, supe-
rîmbunătăţită. 0742779668, 0748757429. 
(009061/NC-355976)
• 1 CAMERA, 2 BALCOANE, ZONA 
CENTRALA. 0754.209.310 (02/12/cs/35/
NC-355995)
• Bloc mixt, etaj 3, stradal, liber, 85000 lei. 
0747708566. (02/12/bc/7/NC-356009)

• PF vând apartament nou, modern, 1 
cameră cu terasă, la mansardă, 45 mp. 
Telefon: 0755168346, 0724378641. 
(02/12/cs/02/NC-355749)

• Vând 2 semidecomandate, bal-
con, geam baie, stradal, 100000 ron. 
0746.474.992. (01/12/bc/28/NC-170692)

• 2 camere Ţiglina II, LIBER, simplu, ac-
cept credit, 95.000 ron. 0754.267318, 
0725.517535. (02/12/cs/06/NC-327797)
• PF, 2 camere, central, 51mp, et.1/4, la 
cheie, totul nou, izolat, liber, certificat 
energetic, accept credite 0742-471351 
(12/11gc28/NC-341333)
• Vând apartament 2 camere, semi-
decomandat, Spicul. Tel. 0745828301. 
(007180/NC-352971)
• Vând ap. 2 cam., Micro 18, C8, lângă 
mall, g+f, parchet, termopan, AC, 45000 
euro. Tel. 0721516717, 0722540754. 
(007559/NC-353425)
• Vând apartament 2 camere, central, 
semidecomandat. Tel. 0741511560. 
(007633/NC-353551)
• Zona Dunărea, etaj intermediar, preţ 
negociabil. 0749374726. (0135103/NC-
354483)
• Două decomandate Piaţa Ancora, etaj 
1/4, 40000 E. 0757319700. (008226/NC-
354969)
• Urgent 2 decomandate General, etaj 
3, îmbunătăţit, 4200 euro. 0746551187. 
(008540/NC-355070)
• 2 decomandate I.C.Frimu, etaj interme-
diar, 35000 euro. 0753315163. (0135269/
NC-355589)
• 2 decomandate Micro 18, etaj interme-
diar, îmbunătăţit, geam la baie, 35000 
euro. 0753315165. (0135269/NC-355590)

• 2 decomandate Micro 19, etaj interme-
diar, îmbunătăţit, 125000 lei. 0753315162. 
(0135269/NC-355594)
• Urgent 2 decomandate M21, parter, 55 
mp. 0755600099. (008778/NC-355638)
• Vând ap. 2 cam. decomandate, Aviaţie. 
Relaţii telefon 0755781095. (008896/NC-
355700)
• Vând apartament 2 camere, zona Piaţa 
Centrală. Tel. 0756346125. (008927/NC-
355729)
• Vând apartament 2 camere, 9/10, Micro 
19. Tel. 0755529583. (008933/NC-355743)
• 2 cam. dec., Mazepa 2, 1/4, îmbunătă-
ţiri, 43.000 E. 0751370507. (008942/NC-
355753)
• 2 decomandate Micro 20, etaj 5, totul 
nou, centrală, 58 mp, 2 balcoane, 110.000 
lei. 0747999950. (1/12/bc/3/NC-355764)
• 2 decomandate Micro 18, etaj 1/10, 
simplu, 2 balcoane, 56 mp, 135.000 lei. 
0747700547. (1/12/bc/3/NC-355765)
• 2 camere, etaj 1, îmbunătăţit, Micro 
39A, stradal, 105.000. 0746549162. (1/12/
bc/2/NC-355768)
• 2 decomandate Port, 60 mp, CT, AC, 
mobilat, vedere Dunăre, 0754364618. 
(1/12/cs/38/NC-355827)
• 2 semidecomandate, Micro 16, etaj 3, 
2 balcoane, AC, 126000 lei, 0754364618. 
(1/12/cs/38/NC-355828)

• 2 camere parter, decomandate, balcon 
mare, 1 cameră demisol, 1 cămară între 
tronsoane, 140000 lei negociabil. Tel. 
0740590056, 0763685535. (008786/NC-
355871)
• Vând apartament 2 camere, confort I. 
0745609149. (009004/NC-355887)
• Vând 2 cam. Micro 16, 2 balcoane, 
128000 lei. 0724169060. (009040/NC-
355925)
• Vând 2 dec., I.C.Frimu, îmbunătăţit, 
145000 lei. 0726080055. (009040/NC-
355931)
• 2 camere Centru, mobilate nou, 31.000 
E, 0752627723. (01/12/cs/32/NC-355952)
• 2 decomandate Micro 19, etaj 2, 89.000 
lei, 0755296335. (01/12/cs/32/NC-
355953)
• 2 decomandate ICFrimu, etaj 2, 52mp, 
33.000 E, 0758331449. (01/12/cs/32/NC-
355954)
• 2 decomandate Micro 19, simplu, 
90.000 lei, 0752627723. (01/12/cs/32/NC-
355955)
• 2 sdec. Micro 16, et. 1/4, liber, curat, 
123000 lei neg. 0748325578. (009053/
NC-355968)
• 2 dec. Mazepa, 2 balcoane, et. 1/4, cu-
rat, 160000 lei. 0748325578. (009053/
NC-355969)

• Mansardă BCA, 2 decomandate, 48 mp, 
amenajat, CT, 25000 euro. 0755541794. 
(009059/NC-355977)
• 2 camere, C.T., confort 1, zonă bună, 
125.000 lei, 0754.209.310. (02/12/cs/35/
NC-355988)
• 2 CAMERE, 60 MP, BLOC NOU, CENTRU. 
0757.594.575 (02/12/cs/35/NC-355996)
• Vând apartament conf. I, 2 camere, ne-
decomandate, bdul G. Coşbuc, bl. M3, 
preţ negociabil. 0726780353. (vl/NC-
356004)
• Urgent! 2 camere, 2 balcoane, etaj 1/4, 
simplu, liber, 125000 neg. 0746474992. 
(02/12/bc/7/NC-356008)
• 2 decomandate, etaj 2, Micro 39C. 
0740034748. (009033/NC-355912)

• Vând apartament 3 camere lux, Piaţa 
Centrală, 70000 E, fără agenţii. Telefon 
0721284981 sau 0722171987. (007198/
NC-352784)
• Apartament 3 camere decomandate, 
Mazepa, bloc B8, etaj 1, ultraîmbunătăţit, 
56500 euro, garaj 25 mp, pe teren propri-
etate, Mazepa, 8600 euro. 0748495958. 
(0135863/NC-352972)
• Urgent. 3 camere Siderurgiştilor-IREG, 
4/4, 45000 euro, garaj intabulat, 7700 
euro. 0784016926, 0768498732. (01/12/
ext/49m/NC-355561)
• 3 decomandate Micro 21, varianta mare, 
50000 euro. 0753315165. (0135269/NC-
355588)
• 3 decomandate Micro 20, stradal, curat, 
etaj 3, 42000 euro. 0753315164. (0135269/
NC-355592)
• 3 decomandate Micro 18, etaj inter-
mediar, centrală termică, 45000 euro. 
0753315161. (0135269/NC-355593)
• Vând apartament. Tel. 0767596701. 
(008886/NC-355696)
• Apartament 3 camere decomandate, 
zonă centrală. 0723442884. (008944/
NC-355755)
• Vând apartament 3 cam., Micro 19, 
zonă f. bună. Tel. 0751231656. (008953/
NC-355771)
• 3 decomandate Piaţa Centrală, p/4, 
69 mp, CT, garaj, 56.000 E. 0723136361. 
(1/12/bc/9/NC-355808)
• 3 decomandate, Nae Leonard, 78 mp, 
parter, CT, TP, 0754628112. (1/12/cs/38/
NC-355830)
• 3 decomandate, ICF, 70 mp, izolat, tp,g,f, 
0754364618. (1/12/cs/38/NC-355831)
• Vând apartament 3 camere. Tel. 
0758873436. (009012/NC-355900)
• P.f. vând 3 dec., Doja, et. 3, izolaţie, CT, 
AC, termopan, exclus agenţii. 0742111515. 
(009032/NC-355913)
• Vând 3 dec., Micro 20, et. 1, îmb., 50000 
E neg. 0745799159. (0135294/NC-355916)
• Vând 3 cam. Micro 40, balcon, îmbună-
tăţit, 100000 lei. 0737063052. (009040/
NC-355926)
• Vând 3 dec. Siderurgiştilor Vest, 2 gr. sa-
nitare, 185000 lei. 0724169060. (009040/
NC-355934)
• Apartament 3 camere, etaj 2/4, 
I.C.Frimu, (L). 0752763214. (009036/NC-
355943)AR
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Atenţie! Pentru mare publicitate contactaţi DEPARTAMENTUL PUBLICITATE:
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Cartele PrePay: Orange 
la cele mai bune preţuri, 
prin cea mai mare reţea 
de difuzare din Galaţi 

Orange PrePay

   7 C
12 C   

 4 C 17,7 RON
31 RON
53 RON

Pachet Orange
17,7 RONdoar

orange

22 RON
   37 RON

62 RON

24 RON (5 euro)

Cartele Pre Pay: 
Orange, Vodafone, 
Romtelecom la cele 
mai bune preţuri, 
prin cea mai mare 
reţea de difuzare din 
Galaţi 

Împreună

pentru 

comunicare
Cartele telefonice: 10 RON

Cartele telefonice: 15 RON

preţuri valabile în reţeaua de 

difuzare a ziarului Viaţa liberă

10,50 RON

15 RON

EXCLUSIV: 3sd M 17, 2/4, 140.000 Lei  

Gars M 40 P/4 21MP,balc  49.000 Lei 
G Viaduct,et.2,gs la cheie  44.000Lei
Gars Port ,et.3/7, apa,   40.000Lei 
Gars M 19,et.4,20mp,  50.000Lei 
Gars M 19 3/4, balc, wc   35.000 Lei
Gars Tig 1,p/9 IMB   65.000 Lei
1 M 38 et.2,balcon           65.000 Lei neg
1 c M 40, et.1,bl mixt,F,G   62.000 Lei
1 c M 40 ,et.4,TM,28MP    58.000 Lei
1 c IREG ,2/4 ,balc   80.000 Lei 
1c NL ,1/4 42mp,imb   115.000 Lei
1 C Port p/4,imb,balc   80.000 Lei
2 s M 40 et.2,imb,balc   93.000 Lei
2D M 19,P/4, IMB   73.000 Lei 
2D M 18, et.1, 2 balc   130.000 Lei
2D M 19 et.7 g,f,tm   95.000 Lei
2D Ireg et.3,imb   145.000 Lei
2D M 19,et.5, 54mp   135.000Lei
2D ICF ET.4,renovat   130.000Lei
2sd M38,et.1,iz,ren,balc  105.000 L
2 M 17,3/4,balc,liber   118.000 Lei 
2D Sid V 2/4  G,F,P.  34.000 E

2D ICF et.2,imb 54mp   145.000 Lei
2D M 39,et.2,imb,54mp   122.000 Lei
2SD Tig 1, et.4, IMB   90.000 Lei
2sd M16 3/4,1 balc   115.000 Lei
3sd M 19,et.4balc           105.000 Lei neg
3D ICF et.int imb                         155.000 Lei NEG
3D M 17, 4/4F,P,G,TM   130.000 Lei 
3SD M 17,2/4, 2balc                140.000 Lei N
3D ICF ,TM ,REN                 180.000 Lei N
4 sd M 38 , et.4    96.000 Lei

VANZARI CASE 
-Casa Central + garaj100mp- 80.000 Lei 
-Casa Sendreni 1000mp          80.000 Lei neg
-Casa Zona Patinoar 250mp      47.000 E neg

INCHIRIERI  OFERTE
G Tig 1 mobilat-utilat            100 E
G M 39,nemob,gs,f curat         350lei
2 D PORT ,nemobilat        500 Lei
2dec Sid mobilat –utilat        600lei
3dec ICF mobilat-UTILAT        150E

GARS,GR.SAN,ET INT,IMB  25.000LEI NEG
GARS M 19,BL MIXT,MOB UTIL 70.000LEI
GARS,22 MP,GR.SAN,IMB 44.000LEI NEG 
GARS PORT,21 MP,GR.SAN,ET INT  46.000LEI
GARS TIG I,A-uri,PART,IMB 85.000LEI NEG
GARS TIG I,ET INT,SIMPLU,LIBERA 60.000LEI NEG
GARS TIG I,A-uri,ET 1,LIBERA,IMB 17.000 E
GARS M19,ET INT,IMB 62.000LEI
1 CAM ICF,ET INT,IMB 85.000LEI
1 CAM SID ET 2,LIBERA 82.000LEI
1 CAM M20,ET INT,35MP,IMB 90.000LEI NEG
1 CAM N.L,ET 2,LIBERA 80.000LEI
1 CAM PORT 36 MP,LIBERA 88.000LEI
1 CAM M38,GAZE,BALC 65.000LEI
1 CAM M40,ET 2,AC,T INT/EXT,25MP 68.000LEI
1 CAM MAZ,ET INT 100.000LEI NEG
1 CAM N.L , ET INT, LIBERA 80.000 LEI
2 CAM  M17, ET INT, IMB, LIBER 120.000 LEI
2 CAM TIG 2, ET INT, CT,T,LIBER 125.000 LEI NEG
2 SD TIG 1, SIMPLU 95.000 LEI
2 SD TIG 1, SIMPL, LIBER 105.000 LEI
2 DEC P. CENTRALA, 70 MP, ET INT 42.000 E
2 DEC M19,ET INT,IMB 75.000LEI 
2 SD M40,STRADAL,IMB 105.000LEI NEG
2 SD M16,ET INT,SIMPLU 115.000LEI NEG
2 CAM TIG II,ET INT,CT,T, LIBER 125.000LEI NEG
2 CAM M17,ET 2,IMB,LIBER 120.000LEI
2 SD TIG I,SIMPLU,CURAT 95.000LEI 
2 SD TIG I,ET 3,SIMPLU,LIBER 105.000LEI
2 DEC M18,ET 1,2 BALC,LIBER 135.000LEI 
2 DEC PC,70 MP,ET INT 42.000E NEG
2 DEC MAZ, ET 3,CT,T,UM 40.000E NEG
2 DEC M17,PART,T,UM,LIBER 32.000E NEG
2 DEC M21,ET 2,2 BALC,LIBER 140.000LEI 
2 CAM CENTRU, ET 1,  53 MP ,LIBER 130.000 LEI NEG
2 DEC M20,PART,LUX 37.000E 

2 DEC  SID,ET 1,LIBER 145.000LEI 
2 DEC M39, ET 2,T,UM,56MP 125.000LEI NEG 
2 DEC ICF,PART,IMB 160.000LEI
2 DEC M38,ET 2,LIBER 105.000LEI
2 DEC M18,57MP,LIBER 100.000LEI NEG
3 SD CENTRU,ET 3,LIBER,IMB 45.000E NEG
3 DEC MAZ,ET 1,CT,T,LIBER 48.000E 
3 DEC DOJA,PART,70MP 42.000E
3 DEC  M16,ET 4,IMB 135.000LEI NEG
3 SD M19, ET 2,70 MP,T,CT  165.000LEI NEG
3 DEC M21, ET 3,IMB,MOB,UTIL LUX 48.000E
3 DEC M13,PART,75 MP 40.000E NEG 
3 DEC TIG I,ET 3,LIBER,2 GR SAN 46.000E 
3 DEC ICF,PART,LIBER 44.000E NEG
3 SD M19,ET INT,LIBER 100.000LEI
3 SD  M17,ET 2,LIBER,65MP 135.000LEI NEG
3 DEC M18, ET 2,80 MP,LIBER 41.000E NEG 
3 SD M16, ET INT,2 BALC 155.000LEI 
3 SD M39,PART,48 MP,T,UM 105.000LEI
3 SD M39,PART, 48MP,T,UM 105.000LEI 
3 DEC SID,ET 1,IMB,70 MP 47.000E
4 DEC M20,ET 3,90MP 220.000LEI NEG
4 SD M38,ET 2,2 BALC 132.000LEI
4 CAM CENTRU, ET INT 160.000 LEI
TEREN SENDRENI,INTRAVILAN,UTILITATI 8E/MP
TEREN VANATORI 7100 MP,D=23 M 11E/MP 
              INCHIRIERI 0740185596
GARS TIG,CURATA,MOB,UTIL 500LEI/LUNA
1 CAM CENTRU,40 MP,MOB,UTIL 160E/LUNA
1 CAM IREG,MOB NOU,UTIL,BALC 500LEI/LUNA
2 CAM DUNAREA,MOB UTIL COMPLET 150E/LUNA
2 CAM NEMOB,SIMPLU,CURAT 450LEI/LUNA  
2 CAM SEMIMOB,UTIL 600LEI/LUNA

Cumpãrãri
Case

Vânzãri
Case

Schimburi
Imobiliare

Închirieri - Cereri
Apartamente

Închirieri - Oferte
Apartamente

Vânzãri
3 camere

Vânzãri
4 - 5 camere

Cumpărări
Garsoniere

Cumpărări
1 cameră

Cumpărări
2 camere

Cumpărări
3 camere

• 3 decomandate Nae Leonard, parter, 
CT, 50.000 E neg, 0752627723. (01/12/
cs/32/NC-355956)
• Vând apartament 3 camere Micro 
20, bloc K, etaj 3, 65 mp, 40000 E. 
0724512412. (009047/NC-355961)
• 3 dec. Micro 39B, p/4, îmbunătăţit, 3 
balcoane, 140000 lei neg. 0748325578. 
(009053/NC-355966)
• 3 dec., p/4, Siderurgiştilor Vest, 2 gru-
puri sanitare, 43000 E. 0748325578. 
(009053/NC-355967)
• 3 sdec. Micro 38, et. 3/4, curat, simplu, 
95000 lei neg. 0748325578. (009053/NC-
355970)
• 3 camere M16, 125.000 lei neg., fără 
agenţii, 0749062808. (02/12/cs/34/NC-
355983)
• 3 decomandate îmbunătăţite, 165.000 
lei, 0748867345. (02/12/cs/05/NC-
355986)
• 3 camere,zona Dunarea, 70 mp, 34.000 
euro, 0757.594.575. (02/12/cs/35/NC-
355989)
• 3 DECOMANDATE, 2 BALCOANE, 7O MP. 
0754.209.310 (02/12/cs/35/NC-355997)

• Urgent! 3 camere, etaj 1, foarte curat. 
0746474992. (02/12/bc/7/NC-356010)

• Vând apartament Ţiglina II, ultramo-
dern, CT, AC. 0730902494. (0135286/
NC-355890)

• Vând ap. 3 camere Nae Leonard, 
70 mp, 42000 E negociabil. Tel. 
0756077776. (008898/NC-355868)

• Vând apartament 4 camere, îmbunătă-
ţit, R2, Mazepa. Tel. 0740462767. (007211/
NC-352800)
• Vând apartament 4 camere, confort 
1, Micro 19, CT, p,tp,g,f, mobilat, preţ 
58.000 euro. 0722455351. (008695/NC-
355351)
• Vând apartament 4 camere lux, Faleză, 
0744566333. (02/12/cs/02/NC-355750)
• 4 semidecomandate, Ţiglina 3, etaj 2, 
88 mp, 2 GS, 44000 E, 0754364618. (1/12/
cs/38/NC-355832)
• Vând apartament 4 cam. man-
sardă nouă, preţ 34000 E neg. Tel. 
0744374333. (009052/NC-355958)

• MERITĂ, Duplex, 5 camere, etaj 2 şi 
3,construcţie 2009, Sc-174mp, lux, 

la cheie, 100.000E negociabil, 
0742471351. (12/11gc28/NC-344276)

• Duplex lux (ap. cu 2 camere 
+ap. cu 3 camere), Ţig. I, în spa-
tele Tribunalului, 2/4, mobilat, 
dotat, 90.000 euro negocia-
bil. 0749513993. (0135268/NC-
355642)

• Garsonieră sau apartament 1 cameră, 
banii cash. 0742686917. (01/12/bc/28/
NC-160697)
• Cumpăr garsonieră, orice zonă, preiau 
datorii. Tel. 0754521983. (01/12/bc/24/
NC-352630)
• P.f. cumpăr garsonieră fără intermedi-
ari, bani cash. Tel. 0757405974. (008926/
NC-355731)
• Cumpăr garsonieră Ţiglina, orice etaj, 
ca$h, 0745/526231. (02/12/cs/06/NC-
356011)

• Urgent!!! Cash, indiferent zonă, etaj. 
0236436101, 0730617129. (01/12/bc/30/
NC-174945)

• Persoană serioasă cumpăr apartament 
orice zonă. 0724055420. (01/12/bc/25/
NC-737)
• Urgent, 2 camere, orice etaj, banii cash. 
0747708566. (01/12/bc/28/NC-161029)
• Urgent!!! Orice zonă, 2-3 camere. 
0747700547, 0236436101. (01/12/bc/30/
NC-174941)
• Urgent! Cumpăr 2,3 camere, cash. 
0753805054. (01/12/bc/26/NC-250367)
• Cumpăr urgent 1,2 camere, cash. 
0723247205 . (0135103/NC-300876)
• Cumpăr 2-3 camere, preiau datorii. 
0754521983. (01/12/bc/24/NC-352613)
• PF cumpar apartament cu 1,2,3 ca-
mere indiferent de zonă, plata imediat, 
0728928192. (12/11gc25/NC-353951)
• Persoană fizică cumpăr apartament 
2-3 camere, plata integral. 0726034933. 
(0135264/NC-355541)
• 2 CAMERE, ORICE ZONA SI ETAJ. 
0754.209.310 (02/12/cs/32/NC-355998)

• Apartament 3-4 camere, banii cash. 
0742 686917. (01/12/bc/28/NC-163347)
• Cumpăr urgent 3,4 camere. 0723247205, 
0749374726. (0135103/NC-354486)
• 3-4 CAMERE, ORICE ZONA. 0757.549.575 
(02/12/cs/35/NC-355999)

• Vilă la roşu, Smârdan, cartierul nou. 
0747870424. (008924/NC-322987)
• Urgent vilă, demisol+parter+etaj, toate 
utilităţile, st-520mp, deschidere 14mp, 
zona Masnita 135.000E, 0742-471351. 
(1211gc28/NC-342585)
• Vând casă mansardă, Smârdan, nouă, fi-
nisată. 0745585834. (007214/NC-352974)
• Vând casă ţară sau schimb cu garso-
nieră Galaţi. 0742456381. (007960/NC-
354032)

• Casă nouă, sc=264 mp, teren 300 mp, 
zona Vega- Barieră, 160000 E, variante. 
0745208845. (008148/NC-354375)
• Şendreni, la cheie, utilităţi, 32500 euro. 
0749374726. (0135103/NC-354487)
• Vând casă nouă, cu teren, în com. 
Tudor Vladimirescu, negociabil. Tel. 
0236828600, 0740355618. (008321/NC-
354726)
• Vând vilă Smârdan, la şosea, 40000 E 
neg. 0751538653. (008466/NC-354987)
• Casă nouă p+m, munte, pe Oituz, utila-
tă, rate, variante. 0745208845. (008496/
NC-355007)
• Casă Braniştea, nouă, teren proprietate. 
0741623245. (008579/NC-355114)
• Vând casă cartier privat Metro, toate 
utilităţile. 0722672666. (008585/NC-
355142)
• Vând casă cărămidă cu proiect mansar-
dare +modernizare, sc 100 mp, teren 500 
mp, str. M. Eminescu 98. Tel. 0722778352. 
(008590/NC-355169)
• Vilă Vânători, zona rezidenţială, 65000 
E negociabil. 0752941167. (008633/NC-
355204)
• Vând casă bătrânească +curte, zece ari, 
localitatea Tuluceşti. Tel. 0751484127. 
(008738/NC-355391)
• Casă P+etaj, zona Mc Doland´s, nouă, li-
beră, variante, 90.000 E neg. 0747777655. 
(008946/NC-355761)
• Casă Piaţa Centrală, zona hale, cărămi-
dă, 300 mp, 52000 E. 0723136361. (1/12/
bc/9/NC-355807)
• Pechea casă +teren 9900 mp, deschi-
dere 88 ml la DN, 60000 E, rate, variante. 
0744108540. (008996/NC-355855)
• Vând casă Fârţăneşti, cu utilităţi şi curte 
de 3800 mp, situată la DJ Galaţi-Tg. Bujor. 
Tel. 0749424274. (008980/NC-355873)
• P.F. VAND/SCHIMB URGENT CASA 
P M CU TR. 1000M2 CU UTILITATI SI 
UTILAJE M.KOGALNICEANU(14 KM 
DE GALATI) CU AP. 3 CAM. GALATI 
DIFERENTA.0746253862 (SMS//355980)
• Casă Ţiglina 1, suprafaţa 360 mp, re-
novată, 0748867345. (02/12/cs/05/NC-
355987)

• Casă 500 mp, teren 1250 mp, 
str. Cuza nr. 72. Tel. 0745594761. 
(0135973/NC-353640)

• Vilă 2011, Arcaşilor, Club Viva, 330 
mp construiţi, 145000 E. 0722387376. 
(008533/NC-355051)

• P.f. cumpar casa, plata cash, pe loc, 
0745361207. (12/11/gc/28/NC-345719)

• Schimb 2 semidecomandate parter, 
Micro 17. 0744194528. (008149/NC-
354364)
• Schimb apartament 2 camere deco-
mandate, p/10, cu 2 camere, în Ţiglina I, II 
sau Mazepa +diferenţă. Tel. 0747038556. 
(008892/NC-355703)

• Persoană serioasă închiriez aparta-
ment, termen lung. 0740123014. (01/12/
bc/25/NC-693)
• Cuplu închiriază pe termen lung ap. 
2 cam. Cerinţe: aragaz, mds, frigider, 
max. 500 lei. 0745002390. (009001/NC-
355858)

• Închiriez apartament, 100 euro, plata 
lunar. 0752556879. (01/12/bc/25/NC-
151257)
• Apartamente 1 cameră lux, Faleză, 
regim hotelier. 0744793223. (007129/NC-
154734)
• Închiriez apartament. 0236471202, 
0744604952, 0722.317309. (02/12/cs/03/
NC-227421)
• Cumpăr apartament I.C.Frimu, 
Siderurgiştilor, Micro 14, plata cash!!! 
0745/637013, 0725/517535. (02/12/cs/06/
NC-327799)
• Închiriez apartamente şi garsoniere 
mobilate/ nemobilate. Tel. 0742407235, 
0756633251. (01/12/bc/22/NC-341756)
• Închiriez apartament mobilat/ nemobi-
lat. Tel. 0756383689, 0742634633. (01/12/
bc/21/NC-344216)
• Închiriez ap. o cameră lux, regim hote-
lier. 0754788946. (007469/NC-349243)
• Ap. o cameră lux, regim hotelier. 
0746753713. (007469/NC-349244)
• Închiriez apartament, condiţii bune, 
preţ avantajos. Telefon 0758502818. 
(0135786/NC-352553)
• Închiriez 2 camere, hotelier, mobilat, 
utilat. 0742102102. (007333/NC-352998)
• PF închiriez vilă 6 camere, zonă centra-
lă, convenabil. 0728928192. (12/11gc25/
NC-353952)
• Închiriez apartament în regim hotelier. 
Tel. 0728137276. (0135156/NC-354906)
• Primesc în gazdă elevă sau tânără sa-
lariată. Tel. 0746189672. (008494/NC-
355011)
• Închiriez apartament 2 camere, mobi-
lat, centrală termică, aer condiţionat, to-
tul nou, zona Micro 39C. Tel. 0722929218, 
0756123977. (008507/NC-355028)
• Închiriez apartament o cameră, 110 E. 
Tel. 0742561709. (008591/NC-355167)
• Caut colegă de apartament, elevă, sa-
lariată, zona IREG. 0742672756. (008831/
NC-355647)
• Apartament regim hotelier, zona 
Ţiglina, 75 lei/ zi. 0745636418. (008881/
NC-355688)
• 2 cam. ICFrimu, complet mobilat, utilat 
modern, 850 lei. 0745074624. (008904/
NC-355706)
• Persoană fizică închiriez ap. o cam., par-
ter, General. Tel. 0743678155. (008903/
NC-355707)
• Închiriez ap. 2 camere. Telefon 
0741467844. (008911/NC-355717)
• Apartament 2 camere Ţiglina 3, 
zona Flora, mobilat, utilat, 150 euro. 
0746549162. (1/12/bc/2/NC-355767)
• Garsonieră regim hotelier, 60 lei/ zi. 
0757537109. (008950/NC-355774)
• 3 cam. mobilate, utilate, BR-uri, 300 E. 
0721236643. (008963/NC-355785)
• 2 apartamente cu 2 camere decoman-
date în Mazepa şi M18, mobilat/ nemobi-
lat. 0722612683. (1/12/bc/8/NC-355805)
• Apartament 2 camere decomandate, 
nemobilat, etaj 2, Micro 21. 0743790889. 
(008975/NC-355813)
• 2 decomandate, CT, mobilat şi utilat lux, 
0754628112. (1/12/cs/38/NC-355833)
• Inchiriez vilă, zonă centrală, pentru lo-
cuit sau birouri, 0754628112. (1/12/cs/38/
NC-355834)
• Închiriez o cameră +bucătărie, la cur-
te, cu gaze. 0740382011. (008994/NC-
355857)
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SC DEN BREEJEN ROMANIA SRL

ANGAJEAZA:
1. INSPECTOR RESURSE UMANE

Cerinte: diploma Inspector RU, cunostinte solide de legislatia muncii, limba engleza nivel avansat, spirit de
echipa, capacitate de a lucra sub termene limita, atentie la detalii;

2. ECONOMIST
Cerinte: studii superioare de specialitate, limba engleza nivel avansat, spirit de echipa, capacitate de a lucra

sub termene limita, atentie la detalii, experienta reprezinta un avantaj;

3. CLIENT PORTOFOLIO MANAGER / ACCOUNT MANAGER
Crinte: cunoastere metode de raportare, informare, cunostinte de administrare conturi clienti, disponibilitate
la calatorii in strainatate, limba engleza nivel avansat, dinamism, spirit de echipa, capacitate de a lucra sub

termene limita, atentie la detalii;

CV urile insotite de Scrisori de Intentie se vor trimite la: e mail info@denbreejen.ro sau fax: 0236/449566.
Atentie! Se vor lua in considerare doar CV urile trimise in limba engleza.

ANGAJEAZA:
 1. INSPECTOR RESURSE UMANE

Cerinte: diploma Inspector RU, cunostinte solide de legislatia muncii, limba engleza nivel avansat, spirit 
de echipa, capacitate de a lucra sub termene limita, atentie la detalii;

2. ECONOMIST
Cerinte: studii superioare de specialitate, limba engleza nivel avansat, spirit de echipa, capacitate de a 

lucra sub termene limita, atentie la detalii, experienta reprezinta un avantaj;

3. CLIENT PORTOFOLIO MANAGER / ACCOUNT MANAGER
Cerinte: cunoastere metode de raportare, informare, cunostinte de administrare conturi clienti, 

disponibilitate la calatorii in strainatate, limba engleza nivel avansat, dinamism, spirit de echipa, capacitate 
de a lucra sub termene limita, atentie la detalii;

CV-urile insotite de Scrisori de Intentie se vor trimite la: e-mail info@denbreejen.ro sau fax: 
0236/449566.

Atentie!  Se vor lua in considerare doar CV-urile trimise in limba engleza.

Societate comercială 
angajează 

Informatician absolvent de inginerie 
(secţia calculatoare) sau de ştiinţe

(secţia mate-info), 
având experienţă de lucru cu baze de date, configurare 

programe de gestiune contabilă, configurare reţele 
informatice, VPN, întreţinere calculatoare şi periferice.

Cunoaşterea unor aplicaţii informatice precum WinMENTOR 
sau de monitorizare GPS a flotelor auto constituie un avantaj. 

CV-urile se depun la nr. de fax 0236/472858 sau la adresa de 
e-mail societate.comerciala@yahoo.com.

Nou-născuţi 
31.01.2012

Dragomir Marius Silviu
Talabă Dragoş Ionuţ
Răudan Ştefan Marian
Budescu Alexandra Cosmina
Irimia David Gabriel
Nedelcu Dragoş Cristian
Frunză Ştefania
Rusu Simona
Ivănescu Ştefan
Fotache Rareş Andrei
Buluc Irina Maria
Chirică Sergiu Andrei
Cojocoschi Teodora
Sarabaş Andrei
Tucanu David Andrei
Marinescu Ştefan Alexandru
Bratu Vlad Ionuţ

Oferte de
Serviciu

Felicitãri

Cereri de
Serviciu

Vânzãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Spaþii comerciale

Cumpãrãri
Terenuri

Vânzãri
Terenuri

Închirieri - Oferte
Apartamente

Închirieri - Oferte
Spaţii comerciale

• Două camere Centru, mobilat, utilat 
deosebit. 0722953464. (008900/NC-
355867)
• Închiriez garsonieră Ţiglina 2, Ultimul 
Leu, mobilată, utilată, 500 lei/lună +500 
lei garanţie. Tel. 0740026541. (008871/
NC-355869)
• Ap. o cameră, regim hotelier, utilată, 
lux, 90 lei/zi. 0758243110. (009017/NC-
355895)
• Închiriez garsonieră mobilată şi complet 
utilată, la Muncă şi Artă (Aurel Vlaicu). 
Tel. 0752137632. (009029/NC-355920)
• Închiriez 3 dec., mobilat, utilat nou. 
0726080055. (009040/NC-355928)
• 2 camere semimobilate, General, 150 E, 
0752627723. (01/12/cs/32/NC-355948)
• 2 camere ICFrimu, mobilat nou, 850 lei, 
0758331449. (01/12/cs/32/NC-355949)
• 1 camera nemobilata, ICFrimu, 350 lei 
0755296335. (01/12/cs/32/NC-355950)
• Garsonieră Ţiglina I, parter, mobila-
tă, utilată, lux, proprietar. 0745082918. 
(009049/NC-355960)
• Garsonieră Ţiglina, mobilată, 500 lei, 
0748842152. (02/12/cs/05/NC-355984)
• 2 camere Mazepa, mobilate, 600 lei, 
0748867345. (02/12/cs/05/NC-355985)
• Particular închiriez apartament 1 ca-
meră, ultracentral, mobilat, utilat. Tel. 
0752754161. (009066/NC-356001)
• 1 cameră ICF, parter, mobilată, 450 lei, 
0748.647.479. (02/12/cs/07/NC-356014)
• 1 cameră nemobilată ICF, Ţiglina I, 
400 lei, 0748.647.760. (02/12/cs/07/NC-
356015)

• Spaţiu comercial pentru birouri la cheie, 
Piaţa Centrală, convenabil, 0745-361207 
(12/11cg28/NC-349955)
• Închiriez spaţiu comercial, 100 mp, com-
plet renovat, pretabil orice tip de activi-
tate. 0753653121. (007071/NC-352600)
• Închiriez spaţiu comercial, str. Brăilei. 
Tel. 0745594763. (0135942/NC-353276)
• Închiriez spaţii depozitare, producţie, 
birouri, sup. 50-550 mp. Tel. 0745594763. 
(0135942/NC-353277)
• Închiriez 70 mp pe Brăilei (staţie 
Neacşu), la subsol, toate utilităţile, pre-
tabil orice activitate. Tel. 0744375988. 
(0135068/NC-354325)
• Închiriez spaţii birouri, zona Tribunal. 
Tel. 0753609150. (008362/NC-354791)

• Închiriez spaţiu comercial mobilat şi 
utilat, coafor, totul nou. 0743613429. 
(008416/NC-354868)
• Închiriez spaţiu comercial 170 mp, pre-
tabil depozit, birouri, str. Ionel Fernic 
33, bl. 120 parter, Micro 39. 0744517233. 
(008570/NC-355100)
• Apartament, parter, Ancora, birouri, 900 
lei. 0745300011. (008647/NC-355220)
• Ofer spre închiriere garaj 20 mp, ul-
tracentral, str. N. Bălcescu, 70 E/ lună. 
0740244062. (008729/NC-355367)
• Închiriez spaţiu comercial situat în 
Micro 19, Aleea comerţului, utilat com-
plet pentru covrigărie. Tel. 0745230298. 
(008726/NC-355372)
• Închiriez spaţiu comercial 60 mp, str. 
Siderurgiştilor, zona Ultimul Leu, stradal. 
Tel. 0723627755. (008756/NC-355421)
• Închiriez /vând casă ultracentrală 
(Potcoava), amenajată spaţiu comercial, 
birou. 0748375191. (008799/NC-355522)
• Închiriez spaţiu comercial 80 mp, zona 
IREG, pt. birouri, cabinete. 0721414445. 
(008966/NC-355799)
• Închiriez spaţiu comercial. Tel. 
0752553212. (008999/NC-355860)
• Garaj zona Piaţa Centrală, 170 lei/lună. 
0745636418. (009024/NC-355904)
• Închiriez spaţiu comercial, stradal, Două 
Babe. 0728043518. (009030/NC-355918)
• Închiriez spaţiu comercial, stradal. 
0724169060. (009040/NC-355927)
• Chioşc vizavi Două Babe. 0741025003. 
(0135295/NC-355936)
• Spaţiu 30 mp, 1 Decembrie 1918. 
0741025003. (0135295/NC-355937)
• Spaţiu 15 mp, pretabil birou, unghii 
tehnice, masaj. 0741025003. (0135295/
NC-355938)
• Închiriez spaţiu comercial, str. Oltului, 
200 mp, 125 mp construiţi, vitrina 8m: 
450 euro/luna. Telefon: 0744625615. 
(02/12/cs/19/NC-355137)

• Închiriez spaţiu 30 mp, str. Brăilei, 
zona A-uri, Ţiglina, amenajat bijute-
rie şi schimb valutar. Tel. 0336105841, 
între orele 9,00-16,00. (01/12/bc/83/
NC-354937)                                                   

• 1000 mp intravilan Kogălniceanu, va-
riante auto. 0747870424. (008924/NC-
322984)
• 8600 mp intersecţia Tuluceşti 
Gârboavele, negociabil. Tel. 0724599845. 
(0135061/NC-349995)
• Vând teren intravilan, 1650 mp, 5 E, 
sat V. Alecsandri, com. Braniştea. Tel. 
0769269772. (007657/NC-353642)
• Vând teren 630 mp, în Galaţi, utilităţi. 
0746151031. (008053/NC-354196)
• Vând 600 mp Galaţi, utilităţi, intrare 
comună, curte separată. 0752303301. 
(008503/NC-355000)
• Vând teren casă DN26, Iricad, toate utili-
tăţile. 0722672666. (008585/NC-355143)
• Vând vatră casă 1700 mp, sat Tătarca, 
com. Tuluceşti. 0724380436. (008724/
NC-355374)
• 500 mp str. Tecuci, liber, utilităţi. 
0742502502. (008742/NC-355388)
• Teren Arcaşilor, 500 mp, utilităţi, 67 
euro/mp. 0784016926, 0768498732. 
(01/12/bc/3/NC-355559)
• Proprietar vând lot  casă, sat Costi, 
cu utilităţi. 0749466018. (008839/NC-
355583)
• Vând 500 mp Micro 17 şi 250 mp 
Mazepa. Tel. 0740643854. (008610/NC-
355629)
• Vânători 3.000 mp, intravilan, neg. 
0741358528. (008967/NC-355796)
• Braniştea DN25 Tecuci-Galaţi, extravi-
lan, 5000 mp. 0741005558. (008967/NC-
355797)
• Extravilan Braniştea DN25, 6400 mp, 
neg. 0741358528. (008967/NC-355798)
• Vând teren 380 mp str. Morilor, pe ace-
eaşi parte cu Romtelecom, deschidere 
11,65 m. Tel. 0741332307. (008972/NC-
355817)
• Vând teren zona Iricad, 55 E/ mp. 
0740637342. (008978/NC-355823)
• P.f. vând teren 1500 mp situat sat Costi, 
lângă Metro, stradal. Tel. 0744604952. 
(008918/NC-355864)
• Teren 3200 mp, cu vie nobilă, Odaia 
Manolache. Tel. 0236339894. (008317/
NC-355865)
• Vând teren loc casă, 670 mp, Petru Groza 
şi 800 mp Oltului, Micro 17. Relaţii telefon 
0730081846. (009010/NC-355882)
• Vând loturi 500 mp, intravilan, utilităţi, 
cartier nou, Valul lui Traian, Constanţa, 
posibilităţi rate. Tel. 0752619841. 
(009018/NC-355893)
• Vând teren DN26, Asil Paper, 20 E. 
0737063052. (009040/NC-355932)
• Vând teren DN26, toate utilităţile. 
0724169060. (009040/NC-355933)
• Vând teren concesiune, 435 mp, 
Şendreni. 0741167147. (009050/NC-
355959)
• Vând 1500 mp, lângă Vânători, preţ 
33.000 lei. Tel. 0751231656. (008953/
NC-355770)

• Cumpăr teren arabil Matca, Drăgăneşti, 
Munteni, Lieşti, C. Negri, Cudalbi, Pechea, 
Suhurlui, Rediu, Băleni, Smârdan, 1-5 
ha, 4500 lei/ha, 5-10 ha, 6000 lei/ha, 10 
-negociabil. Tel. 0753838561. (0135934/
NC-353247)
• Cumpăr teren agricol în jumătatea de 
nord a judeţului. 0761391970. (008577/
NC-355111)

• Vând spaţiu comercial, str. Brăilei, supra-
faţă 100 mp. Tel. 0745594761. (0135942/
NC-353275)
• Fermă Făurei 6,5 ha +100 ha agricol. 
0746551187. (008540/NC-355071)
• Spaţiu comercial, 40 mp, parter, pen-
tru birouri, cabinete, comerţ. Telefon 
0756862702. (008650/NC-355233)
• Vând/ schimb casă la stradă, fără 
curte, cu gaze, pretabil cabinete, 87 
mp, str. Columb colţ cu Eminescu. Tel. 
0744247031, 0744526425. (0135268/NC-
355640)
• Vând spaţiu comercial cu vad, la stradă, 
toate utilităţile, P+1, 100 +100 mp, str. 
Oltului. Tel. 0744247031, 0744526425. 
(0135268/NC-355641)
• Vând magazin hală, casă tip aparta-
ment, st 400 mp, M17. 0746043666, 
0749864411. (008932/NC-355745)
• Spaţiu comercial Complex Ţiglina 
I, 60 mp, ideal pentru bar, 34.000 E. 
0723136361. (1/12/bc/9/NC-355806)
• P.f. vând salon de înfrumuseţare com-
plet dotat, dotările nefolosite. Tel. 
0761636621, 0744604952. (008918/NC-
355863)
• Vând sau închiriez aprozar, Micro 20. 
Tel. 0745878961. (009007/NC-355884)

• Urgent vând spaţiu comercial 
zona ICFrimu, preţ avantajos. Tel. 
0768898506. (008965/NC-355801)

• Cumpăr spaţiu comercial Ţiglina I, 
Micro 19, Siderurgiştilor. 0723442006. 
(009035/NC-355944)

• Salon închiriază post manichiură. Tel. 
0740177725. (vl/NC-349983)
• Angajăm, pentru lucrări în Mittal, MPR, 
tăietori oxigaz, sudori autogen, finisa-
tori, laminatori, muncitori necalificaţi, 
vizavi Autogară. (0135964/NC-351826)
• Angajăm dispeceră pază şi tehnician 
antiefracţie cu experienţă. paza_guar-
dr@yahoo.com. (1/12/bc/52/NC-351965)
• Şcolarizăm agenţi pază. Tel. 0236471740. 
(1/12/bc/52/NC-351966)
• Important lanţ de farmacii angajează 
urgent farmacişti şi asistenţi de farma-
cie. Relaţii la tel. 0748135223. (0135953/
NC-353398)
• Angajăm vânzătoare magazin ali-
mentar, obligatoriu caracterizare. 
0752428939, 0723872301. (008036/NC-
354177)

• Societate comercială angajează dirigin-
te de şantier atestat pentru domeniile: 
construcţii civile, industriale, agricole; 
drumuri, poduri, tunele; lucrări tehnico-
edilitare. CV-uri se vor transmite la fax nr. 
0336819530. (0135107/NC-354587)
• Restaurant Monarch angajează os-
pătăriţe, ajutor bucătar, cu experienţă. 
0740308020. (0135129/NC-354668)
• SC angajează frizer(iţă), cu experienţă. 
Tel. 0724230671. (0135159/NC-354941)

• Angajez agenţi şi manageri asigurări. 
0753424691. (008476/NC-355014)
• Angajăm vânzători presă, la tarabă stra-
dală. 0236480058. (008522/NC-355037)
• Angajez coafeză, salariu fix +procent. 
0744898028. (008537/NC-355062)
• Angajez persoană serioasă, cu copil 
mare, pentru menaj bătrân, ofer caza-
re. Telefoane 0236828600, 0740555618. 
(008593/NC-355165)
• Angajez vânzătoare chioşc Mazepa. 
0744548970. (008689/NC-355304)
• Angajăm sudori CO2 şi tubulatori navali 
pentru lucrări în SN Aker Tulcea, oferim 
transport, cazare, masă, salariu. Tel. 
0236414588. (0135192/NC-355336)
• Angajăm agenţi publicitate orientaţi 
spre clienţi, foarte bune abilităţi de co-
municare, cunoştinţe calculator, persoa-
ne cu putere de convingere, dispuse la 
deplasări în ţară. Trimiteţi CV la office@
promotur.ro. (0135197/NC-355354)
• Restaurant cu specific mediteraneean 
angajează bucătar cu experienţă. Rel. la 
tel. 0749815292. (008727/NC-355369)
• Restaurant angajează barmani şi os-
pătari. Rel. la tel. 0751155647. (008727/
NC-355370)
• SC Happy Cars angajează vulcanizator 
cu experienţă. Candidaţii se vor prezen-
ta la sediul din str. Tecuci nr. 161-163, lân-
gă Unicom. (0135199/NC-355371)
• Angajăm devizist program Doclib fle-
xibil pentru activităţi de resurse umane, 
contabilitate primară, salarizare. andi-
pop2087@yahoo.com. (0135253/NC-
355425)
• Angajez vânzătoare cu experienţă, 
magazin mixt, Micro 21, str. Oţelarilor, 
în condiţiile legii. Tel. 0758332392. 
(0135260/NC-355513)
• Asociaţie de Proprietari angajează ad-
ministrator. Relaţii la telefon 0770512867, 
zilnic, între orele 8,00 şi 10,00. (008862/
NC-355619)
• SC angajează cofetari cu experienţă, 
patiseri şi vânzători. Tel. 0747770255. 
(008858/NC-355623)

• Închiriez scaun coafor Micro 17. 
0744652075. (008537/NC-355630)
• SC angajează: polizatori, vopsitori, izo-
latori navali. Tel. 0745020714. (0135265/
NC-355633)
• Restaurant angajează bucătar cu expe-
rienţă şi chef de muncă. Tel. 0747202010. 
(008836/NC-355645)
• Angajez personal pizzerie, fast-food. 
0744840641. (008833/NC-355646)
• Angajăm modelator covrigi şi patiser-
cofetar cu experienţă. Relaţii la maga-
zinele Albo, Micro 38, ora 18,00, zilnic. 
(1/12/bc/53/NC-355648)
• Şcoala Naţională de Meserii deschide 
cursuri calificare acreditate, recunoscute 
internaţional: frizer -coafor -manichiurist 
-pedichiurist; bucătar, ospătar (barman); 
brutar; confecţioner textile; constructor; 
agent pază (+atestat); măcelar (tran-
şator). Tarife 400-500 lei/ curs, în rate, 
posibilităţi angajare. 0740806501. (1/12/
ext./44m/NC-355650)
• Angajăm pizzar, ajutor bucătar, şofer. 
0741345684. (008882/NC-355686)
• Angajez barmaniţă cu calificare. Tel. 
0758155870. (008879/NC-355689)
• Spălătorie auto angajează barman(iţă). 
Nr. tel. 0756806412. (008888/NC-
355697)
• Solar bronzare angajez casieriţă. Nr. 
0743883992, 0756600869. (008884/NC-
355699)
• Angajez vânzătoare pentru magazin 
alimentar, situat în zona Pieţei Centrale. 
Tel. 0748304260. (008913/NC-355715)
• Restaurant angajează ospătari. Tel. 
0751664069. (008929/NC-355727)
• Angajez necalificat cu permis categoria 
B. 0743828310. (0135273/NC-355738)
• SC angajează maseuze cu sau fără ex-
perienţă pentru masaj erotic. Telefon 
0757622669. (008936/NC-355742)
• Angajez vânzătoare magazin mixt, cu 
experienţă. 0747770180. (008941/NC-
355754)
• Angajez   cu CM muncitori numai cu ex-
perienţă pt. meseriile: instalatori, ame-
najări interioare, necalificaţi, mecanici 
auto. 0755354988. (008943/NC-355756)

• Societate angajează şofer categoria 
C pentru autobetonieră cu experienţă 
şi atestat profesional şi excavatorişti. 
Relaţii la telefon 0749016763. (0135276/
NC-355757)
• Studio videochat profesionist recru-
tăm personal cu sau fără experienţă. 
Asigurăm condiţii de lux, discreţie, in-
struire, comisioane până la 70%. Tel. 
0744891977. (008951/NC-355773)
• Angajez vulcanizator. Tel. 0740058363. 
(008960/NC-355786)
• SC angajează sudor şi lăcătuşi. Relaţii la 
tel. 0737017152. (0135278/NC-355790)
• Hotel Kreta angajează recepţioner, 
cunoscător al limbii engleze. Relaţii tel. 
0236471859. (0135279/NC-355795)
• Asociaţia de Proprietari Nr. 206 anga-
jează contabil cu experienţă în asociaţii. 
Relaţii la telefon 0236433632. (0135280/
NC-355816)
• Vânzătoare magazin alimentar cu ex-
perienţă. Tel. 0744348493. (0135281/NC-
355820)
• Angajăm maşinist utilaj plasă de împle-
tit gard. Telefon 0236344072. (008990/
NC-355848)

• Angajez vânzătoare magazin gablon-
ţuri, rog seriozitate. Relaţii la telefon 
0743173400. (0135284/NC-355851)
• SC International Centurion Bucureşti 
angajează urgent 2 (doi) agenţi de pază 
cu atestat pentru însoţire transport pe 
CF. Tel. 0724581510. (008991/NC-355853)
• Angajez barmaniţe. Tel. 0745298458. 
(008988/NC-355861)
• Angajez vânzătoare tarabă legu-
me -fructe, Piaţa Centrală. Telefon 
0740137342. (008971/NC-355862)
• Angajez menajeră cu experienţă şi fără 
obligaţii, pentru îngrijire bătrân. Tel. 
0236431677. (009008/NC-355883)
• SC angajează muncitor necalificat, ne-
fumător. Relaţii între orele 14,00-15,00, 
tel. 0754487217. (009002/NC-355891)
• Societate comercială angajează bucă-
tăreasă. Tel. 0236418581, 0740425775. 
(009016/NC-355896)
• Asociaţia de Proprietari 289 organizea-
ză concurs pentru ocuparea postului de 
administrator, cu condiţia să fie autori-
zat şi să aibă un an vechime. Aşteptăm 
CV-urile până la data de 10.02.2012. 
Informaţii la tel. 0728536626. (0135290/
NC-355911)
• Angajăm tăietori oxigen +propan, 
cu experienţă în tăieri fier vechi. Tel. 
0754080533. (009026/NC-355921)
• Înscrieri program Muncă în Străinătate. 
Telefon 0757762636. (01/12/ext/52m/
NC-355924)

• Angajăm barman -ospătar cu califi-
care şi experienţă. Interviul astăzi, ora 
17,00, Bariera Traian, str. Tunelului nr. 1, 
restaurant Janine Janmari. (009042/NC-
355941)
• SC Galmopan SA Galaţi, bdul G. Coşbuc 
nr. 257, angajează şoferi categoriile B şi 
C. Relaţii la telefon 0236407100/132, e-
mail: personal@galmopan.ro. (0135296/
NC-355963)
• SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA 
FINISATORI PENTRU CURATENIE 
PE PLATFORMA AMG.RELATII LA 
TEL.0729007022 (SMS//355979)
• Gialextronic SRL atestată ANRE anga-
jează electricieni pentru branşamente 
şi instalaţii electrice şi automatizări, cu 
carnet auto, avantaj au cei autorizaţi 
ANRE. Relaţii la tel. 0745886015, e-mail: 
gialextronic@yahoo.com. (0135298/NC-
355992)
• Angajez cosmeticiană, 074456633. 
(02/12/cs/02/NC-356017)
• Magazin agricol angajează vânză-
tor, cu experienţă. Tel. 0742859458, 
0766638735. (0135956/NC-353435)
• Gami SRL angajează electromeca-
nic pentru reparaţii motounelte şi 
electrounelte. CV la fax 0236465700, 
e-mail: contact@gamisrl.ro. Relaţii 
0740785750. (0135148/NC-354828)

• Restaurant Ca Jou angajează bar-
mani, cu experienţă, spirit de echipă 
şi chef de muncă. Interviu vineri, ora 
10,00. Tel. 0236416722. (008512/NC-
355024)

• Vânzători căsuţe carte-presă. 
Experienţă minimă în comerţ. 
0743063543, 10,00-16,00. (008894/
NC-355702)
• Zeba Pub angajează urgent barman, 
ospătar. 0749044339. (008937/NC-
355747)

• Angajez tehniciană veterinară. Tel. 
0744786248. (007693/NC-353609)

• Brutărie angajează urgent frământă-
tor pâine. 0746107107. (0135037/NC-
354011)

• Studio videochat angajează băieţi 
şi fete cu sau fără experienţă, oferim 
condiţii excepţionale de muncă, pro-
gram flexibil, bonusuri şi discreţie. 
0754393527. (008134/NC-354362)

• Laborator medical angajează bio-
log. CV la real_medical@yahoo.com. 
(0135254/NC-355627)

• Avon Cosmetics recrutează repre-
zentanţi şi lideri vânzări produse cos-
metice, cadou parfum la înscriere. Tel. 
0751318301. (008995/NC-355856)

• SC angajează inginer constructor 
specialist în achiziţii publice, cunoscă-
tor al programului Doclib. Relaţii tele-
fon 0758528420. CV la adresa e-mail: 
anrobmar@yahoo.com. (0135292/NC-
355903)

• Depozitul farmaceutic Roserv 
Pharma SRL Galaţi angajează operator 
calculator. CV-urile la adresa: george.
rascanu@yahoo.com. Tel. 0751301091. 
(0135299/NC-355991)

• Societa italiana di telecomuni-
cazioni ricerca operatori PC per la 
sede di Galati. Si richiede una buo-
na conoscenza della lingua italia-
na. Inviare CV all´indirizzo e-mail: 
a.caras@comdata.it. Per informa-
zioni 0236313120, 0733699015. 
(01/12/ext/02m/NC-352365)

• Studioul Moneymake angajea-
ză fete şi băieţi pentru videochat. 
Salarii minime de 1.000 E/ lună. 
Relaţii la tel. 0746755244 sau id: 
moneymake.studio. (008838/NC-
355644)

• SC Anghel NG SRL, cu sediul în 
Şendreni, angajează şofer profe-
sionist cu atestat pentru maşini 
de mare tonaj (bene şi platforme). 
Curse locale. Se cer: experienţă 
şi seriozitate. Se oferă contract 
de muncă, transport asigurat din 
Galaţi, salariu 1400 lei net. Interviul 
zilnic la sediul societăţii. Relaţii la 
tel. 0236820073. (1/12/bc/50/NC-
355649)

• Videochat legal, plata zil-
nic, accesorii, vestimentaţie, 
aparatură ultramodernă, pro-
gram flexibil. Tel. 0748637557. 
(008771/NC-355445)

• Bella Casa angajează consilier vân-
zări magazin. Cerinţe: promovează şi 
vinde corespunzător produsele fir-
mei; identifică ocaziile de a vinde şi 
produse complementare; urmăreşte 
targetul zilnic şi lunar împreună cu 
echipa. Ofertă: salarizare atractivă, 
posibilitatea de promovare. CV-urile 
se pot trimite pe e-mail: office@bel-
la-casa.eu sau la sediul firmei de pe 
str. Tecuci nr. 288. (1/12/bc/14/NC-
355810)

• Videochat legal, plata zilnic, 
accesorii, vestimentaţie, apa-
ratură ultramodernă, program 
la alegere. Tel. 0748637557. 
(008771/NC-355446)

• Cu prilejul împlinirii 
frumoasei vârste de 25 
de ani, soţul Ciprian îi 
urează un călduros "La 
mulţi ani" scumpei sale 
soţii Raluca Huidiu. 
(009031/NC-355917)

• Femeie serioasă doresc să îngrijesc 
bătrân(ă), vilă. Tel. 0236445178. (008987/
NC-355850)
• Strungar calificat solicit angajare. 
0765871022. (009006/NC-355885)

• 3 decomandate Sid-Vest, etaj 2 nemo-
bilat, foarte curat, 100 Euro, 0745/526231. 
(02/12/cs/06/NC-327798)
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Programul	Operaţional	Sectorial	„Creşterea	Competitivităţii	Economice” 

-co-finanţat	prin	Fondul	European	de	Dezvoltare	Regională	
„Investiţii	pentru	viitorul	dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare	proiect	“Cresterea	competitivitatii		S.C.	DEDAL	
BAHAMAT	S.R.L.” 

Galati,	01.02.2012
S.C. DEDAL BAHAMAT S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. A. Lahovary, 
nr. 4 BIS, Galati, jud. Galati, a derulat, începând cu data de 
05.09.2011, proiectul “Cresterea	 competitivitatii	 	 S.C.	 DEDAL	
BAHAMAT	 S.R.L.“, co-finanţat prin Fondul	 European	 de		
Dezvoltare	Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate 
de Organism Intermediar pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.  
Proiectul s-a implementat în localitatea Galati pe o durată de 5 luni. 
Obiectivul	general	al proiectului a fost reducerea a disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre.
Rezultatele	proiectului:
achiziţionarea unei autobasculante cu bena basculabila trilaterala;	
achiziţionarea unei maşini de tencuit;	
3 noi locuri de munca create. 	

Valoarea totală a proiectului este de 342.792,36 lei, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă este de 163.426,63 lei. 

Detalii	suplimentare	puteţi	obţine	de	la:	
Nume persoană contact BAHAMAT DUMITRU 
Funcţie: ADMINISTRATOR 
Tel. 0236464747, 0744581318, Fax: 0236471000, 
e-mail: secretariat@dedalbahamat.ro

                  

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Lansare proiect “Cresterea competitivitatii  S.C. DEDAL BAHAMAT S.R.L.” 
 

Galati, 01.02.2012 
S.C. DEDAL BAHAMAT S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. A. Lahovary, nr. 4 BIS, Galati, jud. 
Galati, a derulat, începând cu data de 05.09.2011, proiectul “Cresterea competitivitatii  
S.C. DEDAL BAHAMAT S.R.L.“, co-finanţat prin Fondul European de  Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri, în calitate de Organism Intermediar pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii.   
Proiectul s-a implementat în localitatea Galati pe o durată de 5 luni.  
Obiectivul general al proiectului a fost reducerea a disparităţilor de dezvoltare economică 
şi socială dintre România şi statele membre. 
Rezultatele proiectului: 
achiziţionarea unei autobasculante cu bena basculabila trilaterala; 
achiziţionarea unei maşini de tencuit; 
3 noi locuri de munca create.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 342.792,36 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 163.426,63 lei.  
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact BAHAMAT DUMITRU 
Funcţie: ADMINISTRATOR 
Tel. 0236464747, 0744581318, Fax: 0236471000, e-mail: secretariat@dedalbahamat.ro 
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Cursuri

Vânzări
Utilaje agricole

• Execut  instalaţii  electrice, repa-
raţii electrice şi electrocasnice Tel. 
0236318624, 0745162625.      (009772)

• Execut  instalaţii  încălzire, insta-
laţii sanitare  şi  reparaţii.  Telefon     
0745162625.      (009772)

• Am 33 ani şi doresc să cunosc o 
femeie serioasă, chiar cu un copil. 
0751546769. (008922/NC-355736)
• Tânăr 30 ani, 1,83/80 kg, aspect fizic 
plăcut, doresc să cunosc tânără cu 
vârstă între 25-33 ani, pentru priete-
nie /căsătorie. Rog să sunaţi după ora 
16,30 la tel. 0751372184. (009011/NC-
355901)
• Brăileancă, drăguţă, doresc cunoş-
tinţă domn decent. 0740225410. 
(009023/NC-355905)
• 68 ani, pensionar, caut doamnă vâr-
stă apropiată, pentru căsătorie, la ţară. 
0751651741, 0236342855. (009044/NC-
355940)

• Filmări video, DVD, muzică nunţi 
(DJ), fotografii, decoraţiuni eveni-
mente, baloane heliu. 0744533119. 
(008621/NC-437)
• Reparaţii frigidere, maşini spălat 
automate congelatoare, domiciliul 
clientului, garanţie. 0236496406, 
0722421075, 0741984870. (008920/
NC-439)
• Regizor, cameraman cu experi-
enţă, filmez nunţi, DJ, sonorizări. 
0723239187. (006568/NC-85129)
• REPARAŢII FRIGIDERE, COMBINE 
FRIGORIFICE, MAŞINI SPĂLAT, 
congelatoare, lăzi-vitrine frigorifice. 
Domiciliul clientului, GARANŢIE. 
Telefon 0740167887, 0720256788. 
(0135789/NC-112909)
• Reparaţii maşini spălat auto-
mate, frigidere, congelatoare 
domiciliu, garanţie. 0763772722, 
0741580988, 0336809021. 
(008920/NC-161483)
• Jaluzele, rulouri exterioare, 
izolare termică-fonică deose-
bită. 0236436785, 0722248732, 
0741793039. (0132780/NC-184444)
• ELECTRICIAN AUTORIZAT execut, 
repar, modific instalaţii. 0746045199. 
(008755/NC-199025)
• Reparaţii frigidere, congelatoare, 
maşini spălat automate, domiciliu, 
garanţie. 0741523857, 0236334137. 
(009051/NC-209727)

• Parchetari, montăm, raşchetăm, re-
condiţionăm parchet clasic, maşini 
profesionale aspiraţie. 0744694623. 
(007654/NC-232732)
• ALPINIŞTI   utilitari executăm ter-
moizolaţii, tâmplărie Al-PVC, demo-
lăm-zidim balcoane. 0745209979. 
(0135742/NC-311423)
• RomTopINSTAL intervenţii sanitare, 
termice, branşări individuale, sub-
soluri, apometre. 0743042562, rom-
topinstal@galati-instal.ro. (0135769/
NC-326279)
• Reparaţii frigidere, maşini spă-
lat, congelatoare. Domiciliul cli-
entului, garanţie. 0753862501, 
0768796861. (007020/NC-340281)
• Amenajări   interioare, la preţ de 
iarnă fără concurenţă. 0745209979. 
(0135742/NC-346322)
• Transport marfă, 2 tone, intern- in-
ternaţional. 0758304642. (007547/
NC-351119)
• Transport marfă 1,2 lei km. Tel. 
0764891571, 0748942643. (006586/
NC-351923)
• Filmări photobook, sonorizări, la-
sere, fum, baloane, aranjamente. 
0743042560, contact@prowedding.
ro (0135769/NC-352176)

• Transport balast, nisip, pământ, 
executăm săpături şi terasamente 
drumuri, închiriem utilaje construc-
ţii şi basculante, ridicăm moloz do-
miciliu. 0756799744. (0135896/NC-
352991)
• Expert contabil întocmesc evi-
denţe contabile, avantajos. Tel. 
0744504470. (0135962/NC-353470)
• Aducem balast, nisip, cărăm moloz 
cu autobasculabile 4 t. 0741244144. 
(007591/NC-353626)
• Execut gresie, faianţă, glet, parchet, 
ieftin, rapid. 0757834986. (008179/
NC-354417)
• Cumpăr   fier vechi de la domici-
liu. Tel. 0757081950. (008186/NC-
354439)
• Muzică nunţi, formaţie +DJ. 
0746254831. (008201/NC-354479)
• Instalatori montaje, reparaţii, 
reabilitări termice, sanitare. Tel. 
0758294335. (0135144/NC-354799)
• Echipă serioasă, zugrăveli, glet, gre-
sie, faianţă, scări de bloc, rigips. Tel. 
0744840400. (008546/NC-355066)
• Echipă serioasă, mansarde, 
case, acoperişuri tablă lindab. Tel. 
0748549502. (008546/NC-355067)
• Execut puţuri forate şi denisipări. 
0747847652, 0748960103. (008594/
NC-355164)
• Foto-video nunţi, botezuri, aniver-
sări, reclame, videoclipuri. Calitate, 
profesionalism. 0747127232. 
(008625/NC-355210)
• Reparaţii interioare urgente: gre-
sie, faianţă, zugrăveli. 0747634086. 
(008709/NC-355334)
• Rigipsar profesionist execut ta-
vane, pereţi, casetate, mansardări, 
gleturi, zugrăveli, izolaţii, construc-
ţii etc. Tel. 0740476935. (008736/
NC-355385)
• Confecţii metalice inox, coperti-
ne mobilier tâmplărie. 0740551841. 
(008744/NC-355399)
• Executăm lucrări de zidărie, ten-
cuieli, zugrăveli, parchet, gresie, 
faianţă, rigips, izolaţii termice. 
0726034933. (0135264/NC-355539)
• Execut instalaţii electrice, sani-
tare, gresie, faianţă. 0746230937. 
(008869/NC-355602)
• Expert contabil ţin evidenţă con-
tabilă. Tel. 0745666937. (008868/
NC-355603)
• Instalator autorizat sanitare, termi-
ce, reparaţii, garanţie. 0744937241. 
(008856/NC-355624)
• Executăm gresie, lambriu, rigips, 
parchet, demolări. Tel. 0758507874. 
(008870/NC-355656)
• Executăm zugrăveli, faianţări, ri-
gips, parchet. Oferim calitate şi se-
riozitate. 0755504881. (008917/NC-
355722)
• Curse aeroport, 60 euro, şofer pro-
fesionist. 0734263898. (008938/NC-
355752)
• Asigur transport cu Mercedes 
Sprinter, frigorific, max. 1500 kg. 
0745899545. (009015/NC-355897)
• Montăm instalaţii sanitare, ma-
şini spălat, boilere, calorifere. 
0741406164, 0722718664. (009038/
NC-355942)
• Montez centrale, instalaţii sanitare, 
reparaţii. 0742427125. (009063/NC-
355993)
• Executăm mansarde, extinderi 
balcoane, garaje, demolări, izolaţii, 
amenajări interioare. 0726835985. 
(009062/NC-355994)

• CFPDR Galaţi face înscrieri pentru 
cursurile de calificare recunoscute na-
ţional şi internaţional: sudor, contabil, 
bucătar, vânzător, electrician, ospătar-
barman, tehnician ecolog, apicultor, 
lucrător creşterea animalelor, lucrător 
cultura plantelor, lucrător mecanică 
agricolă, lucrător pensiune agroturis-
tică. În ianuarie, reducere 20% pen-
tru plata integrală a cursului. Locuri 
limitate. Relaţii: Ţiglina, bl. A4, ap. 21, 
telefon 0236419110 sau 0735333259, 
www.cfpdr.eu. (01/12/ext/14m/NC-
352664)

• Începe cursul de expert achiziţii 
publice, 1 februarie 2012. Informaţii 
şi înscrieri la tel. 0746080068. 
(006895/NC-354594)

• Cumpăr Dacii, Nova, Super Nova, 
Solenza, Logan, avariate pentru dez-
membrat. 0744108878. (007169/NC-
61707)

• OFERTĂ: maşini de spălat -299, frigi-
dere -350, vitrine verticale -499, tele-
vizoare -250. Tel. 0745353977 (02/12/
cs/11/NC-322406)

• Vând mobilier nou pentru magazin 
şi vitrină frigorifică orizontală. Tel. 
0742561709. (008591/NC-355168)
• Vând utilaje şi accesorii fast food şi pi-
zza. 0756624723. (0135179/NC-355171)
• Vând baloţi lucernă 10 lei/ balot. Tel. 
0744895196. (008707/NC-355337)
• Vând mobilier de birou, casă marcat. 
0722646706. (0135190/NC-355353)
• Vând mobilă sufragerie, bibliotecă 
4 corpuri şi set hol, canapea extensi-
bilă, 2 fotolii fixe, calitate, preţ foarte 
convenabil. 0721127552. (008783/NC-
355529)
• Urgent garaj intabulat, zona 
Siderurgiştilor-IREG, 7700 euro. 
0784016926, 0768498732. (01/12/
ext/49m/NC-355560)
• Vând porci ecologici, greutatea 
150 kg-50 kg. Telefon 0743879558. 
(008883/NC-355685)
• Urgent saltea Relaxa sigilată, ief-
tin, încălţăminte sezon. 0236414096. 
(008895/NC-355701)
• Vând vibrator betoane. Tel. 
0748954268. (008919/NC-355726)
• Vând mobilier (mese, scaune), ve-
selă, tacâmuri, corpuri iluminat, aer 
condiţionat, espresoare cafea Illy, 
mobilier antic. 0744880297. (008970/
NC-355818)
• Vând pui Ciobănesc German, ambe-
le sexe, 400 lei. 0740637342. (008978/
NC-355824)
• Vând utilaje pizzerie, fast-food, 
urgent. 0728043518. (009030/NC-
355919)
• TE-AI SATURAT SA RAMAI FARA BANI 
DE LA UN SALARIU LA ALTUL?NOI 
AVEM SOLUTIA.ACORDAM 3 SALARII 
NETE PE UN CARD .AI DOBANDA 
0% LA MAGAZINELE PARTENER 
(SMS//355981)

• Magazin antichităţi achiziţionează: 
tablouri pictori români şi străini, obiec-
te decorative, diverse. 0236315033, 
0740562770. (01/12/bc/23/NC-97183)
• Cumpăr fier vechi de la dimiciliu, preţ 
1 lei/kg. Tel. 0236449227. (0135776/
NC-352317)
• Cumpăr   fier vechi de la domiciliu. 
Tel. 0757081950. (008184/NC-354438)
• COLECTIONAR GERMAN CUMPAR 
MASINI DE CUSUT:ZZINGER, SINGER, 
KAISER, NAUMANN, PFAFF ETC.OFER. 
20.000-30.000EURO.TEL.0749643574 
(SMS//355982)

• Cedez afacere restaurant -pizzerie, 
cu terasă. Tel. 0740462767. (007211/
NC-352799)
• Instituţie financiară nebancară acor-
dă împrumuturi la persoane fizice şi 
persoane juridice în condiţii avan-
tajoase, de luni până vineri, 9,00-
17,00. Tel. 0236411122, 0724599854. 
(0135904/NC-353070)
• Vând urgent Pub restaurant, terasă, 
ultracentral, în funcţiune. 0724044339. 
(007926/NC-353993)
• Vând casă de amanet în funcţiu-
ne, cu vad format, Piaţa Micro 17. 
0754868871. (1/12/bc/82/NC-355769)
• Vând franciză Fornetti, 0744566333. 
(02/12/cs/02/NC-356016)

• Amanet oferă împrumuturi cu ga-
ranţii auto, fabricaţie după 2003, 
laptopuri, ceasuri. Tel. 0743089454. 
(007679/NC-353639)

• Executor bancar vinde microbuz 
Iveco Daily, 22+1 locuri, an fabricaţie 
2005. Informaţii la tel. 0757080604. 
(0135161/NC-355631)
• Executor bancar vinde ap. 2 ca-
mere, 48 mp, situat în Galaţi, str. 
Ionel Fernic, A2. Informaţii la tel. 
0757080604. (0135161/NC-355870)
• Colegiul de Industrie Alimentară 
"Elena Doamna", cu sediul în Galaţi, 
Domnească 169, organizează licita-
ţie în data de 23 februarie 2012, la 
sediul Inspectoratului Şcolar Galaţi, 
pentru închirierea unui spaţiu situat 
în cancelaria unităţii pentru ampla-
sarea unui tonomat de cafea. Relaţii 
suplimentare la telefon 0236465551. 
(02/12/cs/36/NC-356007)

• Administratorul societăţii SC 
Eurobravo Plus SRL Galaţi, dl Fedot 
Doru Marcel, cu domiciliul în Galaţi, 
str. Milcov nr. 46, bl. M2, ap. 23, 
este citat să se prezinte la instan-
ţa Tribunalului Galaţi, în data de 
22.02.2012, ora 9,00, sala 11, privi-
tor la societatea Eurobravo Plus în 
dosarul 8722*/121/2010. (0135288/
NC-355892)

• Pierdut acte Suditu Sorin, recom-
pensă. 0744781484. (008710/NC-
355333)
• Pierdut proces -verbal de adjude-
care a licitaţiei nr. 1/1993 încheiat în-
tre SC Loconfort SA şi SC Amo El Frig 
SRL pentru spaţiul nr. 3 din bl. C15, 
tr. 4+5, I.C.Frimu Galaţi. Se declară 
nul. (0135283/NC-355849)
• Pierdut abonament Transurb, tra-
seu 102, Lazăr Ion. Se declară nul. 
(0135285/NC-355852)
• Pierdut proces -verbal de predare 
-primire a locuinţei nr. 5051/1991 în-
cheiat între OJCVL şi Roibu Ştefan şi 
Gabriela pentru apartament situat 
în str. Gării nr. 65, bl. D, ap. 16. Se de-
clară nul. (0135287/NC-355889)
• Pierdut legitimaţie Transurb, 
Toma Smaranda. Se declară nulă. 
(0135289/NC-355894)
• Pierdut carnet de student Bucur 
Viorel Constantin. Se declară nul. 
(0135300/NC-356003)

• Cumpăr tractoare U650. 0741110337. 
(008501/NC-355002)
• Tractor U650, pentru Rabla, func-
ţionabil. 0764656601. (008560/NC-
355083)
• Tractor U650, an 2000, rulat puţin. 
0740435629. (008560/NC-355084)
• Tractor Fiat; moară ciocănele; disc vie; 
cisternă remorcă Trancar. 0743513793. 
(008902/NC-355709)

• Echipă serioasă, gresie, faianţă, 
glet, zugrăveli scări de bloc, ri-
gips. Tel. 0748549502. (009067/NC-
356000)
• Curse interne. 0755025625. 
(006348/NC-351578)

• Cabinet înfiinţări SRL, PFA, II, 
ieftin. 0752904043. (0135795/NC-
352562)

• Recuperăm banii dumneavoas-
tră legal şi rapid, în dosare pe 
Legea 290/2003, 10/2001, 9/1998. 
Tel. 0744492266. (007228/NC-
352977)

• Mobilier, tapiţerie, dulapuri 
înzidite, execut, recondiţio-
nez. 0722440870. (009025/NC-
355922)

• Cumpăr autoturisme orice stare, 
după 2002. 0745208845. (008148/NC-
351707)
• Skoda, Opel, Logan, Volkswagen, 
plata imediat. 0722291062. (008499/
NC-355005)

AR
H

IV
A 

"V
.L

."



[Publicitate
Miercuri, 1 Februarie 2012

15
viaţa liberă

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

imPortant!

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

Decese

  

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 

    

• S-a stins din viaţă, la venerabila 
vârstă de 91 de ani, tatăl şi bunicul 
nostru drag, colonel (r) BALABAN C. 
GHEORGHE, om cult, cinstit şi iubitor. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Amy, fiică, Laurenţiu, ginere, Raluca, 
Sergiu şi Luciana nepoţi. (008985/NC-
355875)
• Suntem alături de familia Nechita 
la greaua încercare prin care trece în 
urma decesului tatălui şi bunicului 
drag, col. (r) GHEORGHE C. BALABAN. 
Familiile Ursu, Jerlăianu şi Puşcaşu. 
(008984/NC-355876)
• Camarazii de război din Garnizoana 
Galaţi anunţă trecerea în nefiinţă a co-
lonelului (r) GHEORGHE C. BALABAN, 
veteran de război. Condoleanţe fami-
liei îndurerate. (0089836/NC-355877)
• Un ultim omagiu celui care va ră-
mâne în amintirea noastră model de 
înţelepciune BALABAN GHEORGHE. 
Dumnezeu să-l ierte. Familia Carmen 
şi Tudorel Câmpeanu. (009020/NC-
355908)

• Îndurerată anunţ încetarea din via-
ţă, în data de 30 ianuarie 2012, a celui 
care a fost cel mai iubit prieten, coleg 
de serviciu BALABAN GHEORGHE, 90 
de ani. Vei rămâne veşnic în amintirea 
noastră. Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Familia Groza Ion. (008998/
NC-355879)
• Cuvintele nu pot exprima tristeţea 
care ne cuprinde la decesul, după o 
lungă şi nedreaptă suferinţă, al co-
legei noastre DINU LUCREŢIA (LUCI), 
fostă salariată la IEELIF. Sincere con-
doleanţe domnului Dinu Filip. Fam. 
Lăcătuş. (009005/NC-355886)
• Pios omagiu celui care va rămâne 
în amintirea noastră model de în-
ţelepciune BALABAN GHEORGHE. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Familia Balaban Constantin. (009019/
NC-355907)
• Locatarii blocului B4, Ţiglina 2, au 
aflat cu durere trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost DORINEL ROŞU şi 
sunt alături de familia îndurerată că-
reia îi transmite sincere condoleanţe. 
(0135291/NC-355909)
• Familiile Balmuş, Czinjepolski şi 
Apostu anunţă cu durere trecerea în 
nefiinţă a celui care a fost DORINEL 
ROŞU, un vecin şi un om de o modes-
tie şi o bunătate deosebite şi transmit 
sincere condoleanţe familiei îndoliate. 
(0135291/NC-355910)
• Membrii Clubului FCM Dunărea 
Galaţi sunt alături de colegul lor, 
antrenorul Savu Cătălin, la greaua 
pierdere suferită prin decesul mamei 
sale şi transmit sincere condoleanţe. 
(0135293/NC-355923)
• Dispariţia unei fiinţe dragi este o 
durere ce nu se poate descrie în cu-
vinte. Colectivul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Galaţi este 
alături de familia greu încercată prin 
trecerea la cele veşnice a fostului co-
leg DORINEL ROŞU. Dumnezeu să-l 
odihnească. (vl/NC-355946)
• Suntem alături de colega noastră, lt. 
Mocanu Mihaela, în aceste clipe grele 
pricinuite de trecerea la cele veşnice a 
tatălui ei MOCANU RADU. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. Colegii de la 
ISU Maramureş. (vl/NC-355975)
• Cu profund regret anunţăm moar-
tea neaşteptată a scumpului fiu şi 
nepot DINU CIPRIAN DANIEL, 45 de 
ani. Înmormântarea va avea loc pe 
data de 2.02.2012, la Capela Catolică 
din Cimitirul “Eternitatea”. Familia. 
(009072/NC-356012)
• Profund mâhniţi anunţăm dece-
sul prematur al iubitului nostru 
nepot DINU CIPRIAN, 45 de ani. 
Înmormântarea pe data de 2.02.2012, 
Cimitirul Eternitatea, Capela Catolică. 
Rudele. (009073/NC-356013)
• Cu adâncă tristeţe şi veşnică re-
cunoştinţă anunţăm trecerea în 
nefiinţă a tatălui şi bunicului drag, 
col. (r) BALABAN C. GHEORGHE. 
Slujba de înmormântare va avea 
loc la Cimitirul Eternitatea, astăzi, 
1.02.2012, ora 11,00. Familia lui iu-
bită. (008986/NC-355874)

• Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi 
arbitrii gălăţeni sunt alături de co-
legul lor Savu Cătălin în momente-
le grele ale despărţirii de mama sa, 
dna VASILICA SAVU. Dumnezeu s-o 
odihnească în rândul celor drepţi. 
(009046/NC-355962)

• Ne despărţim cu durere şi regrete 
de fratele, unchiul şi naşul nostru 
col. (r) GHEORGHE C. BALABAN. 
Dumnezeu să-l odihnească. Fam. 
Alex. Perieţeanu. (009069/NC-
355990)

După plecarea din mijlocul nostru a mamei MISIR ADINA 
acum un an şi 10 luni, ne părăseşte tatăl MISIR TEODOR la 
vârsta de 48 de ani. Sincere condoleanţe din partea bu-
nicilor Ion Misir, Maria V. Şuşnea, mătuşilor Tasiea, Ionel 
Popiţă, Maria Toader Covrig şi fam. Maria şi Iulian Andrei 
Cojocaru. Înmormântarea în satul natal Schitu Duca, jud. 
Iaşi, joi, ora 12,00. Copiii Alin, Oana şi nepoţica Nicoleta. 
(008981/NC-355878)

• Cu tristeţe anunţăm trecerea în 
nefiinţă după o grea suferinţă a ce-
lui care ne-a fost frate şi cumnat

TEODOR MISIR. Dumnezeu să 
te odihnească în pace. Fam. 
Gheorghiţă, Sandy şi Vasilică îm-
preună cu nepoatele Geanina şi 
Ionela Misir. (008982/NC-355880)

 • Ing. DORINEL ROŞU, treci cu ade-
vărat în nefiinţă când nimeni nu îşi 
aminteşte de tine.

Tu vei trăi veşnic în amintirea noas-
tră. Dumnezeu să te odihnească. 
Înmormântarea are loc astăzi, 
1.02.2012, ora 11,00, la Cimitirul 
Eternitatea. Familia. (009003/NC-
355888)

• Cu lacrimi şi durere anunţăm 
dispariţia dintre noi a celui care a 
fost fratele, unchiul şi cumnatul 
nostru drag UNGUREANU VASILE. 
Dumnezeu să-l odihnească. Familia 
Ungureanu Miltiade. (009055/NC-
355965)

• A murit soţul, tatăl şi buni-
cul ION MUCHE, 70 de ani. 
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odih-
nească în pace. Înmormântarea 
astăzi, 1.02.2012, la Cimitirul 
“Sf. Lazăr”. “Se năruie oglinda 
şi zeii intră-n stânci/ Cresc ari-
pile tainei şi putrezeşte cina/ 
Ce negură se lasă de-acum până 
atunci.../ Eşti iarbă până unde a 
ostenit lumina”. Soţia, copiii şi 
nepoatele. (vl/NC-355866)

• Anunţăm cu durere şi regret 
decesul neaşteptat al celei care 
ne-a fost mamă, soacră şi buni-
că STAN NICULINA, 85 de ani, 
comuna Schela. Înmormântarea 
va avea loc joi, 2 februarie 2012, 
la ora 12,00, în comuna Schela. 
Cornel, Gicu, Mircea, Victor, fii, 
Lenuţa, Lica, Aurica, Aurica, 
nurori, Diana, Iulia, Geanina, 
Roxana, Petrică, nepoţi. 
(009043/NC-355947)

• A plecat la cer un îngeraş care 
a strâns în trupul său firav toa-
tă durerea şi suferinţa lumii, 
CORBEANU ANDRA DIANA, 
14 ani. Aici, pe pământ, a avut 
parte de grija şi iubirea părin-
ţilor, acolo, sus, Domnul să o 
iubească şi să o aibă în grija Sa. 
Pentru finii noştri, greu încer-
caţi, Corina şi Costel Corbeanu, 
toată dragostea şi tot sprijinul 
nostru. Aurelia şi Andra Lupea. 
(009069/NC-356006)

Comemorări
• Luna ianuarie ne aminteşte, cu 
tristeţe şi durere în suflet, trece-
rea în nefiinţă a celor care ne-au 
fost părinţi, socri şi bunici BRATU 
IONIŢĂ şi BRATU ALEXANDRINA. 
Anunţăm cu durere că au trecut 3 
ani, respectiv, un an de la trista des-
părţire. Dumnezeu să-i odihnească 
în cimitirul din comuna Tuluceşti. 
Fam. Bratu Neculai, Bratu Petrică, 
Bratu Adrian şi Bogatu Neculina. 
(009041/NC-355945)

 • Cu durere în suflet amintim celor 
care l-au cunoscut că s-a scurs un an 
de când 

CIUBOTARIU VALERIAN a trecut în ne-
fiinţă. În inimile noastre vei rămâne 
un exemplu de dăruire, bunătate şi 
iubire. Dumnezeu să te odihnească. 
Familia. (009009/NC-355881)

• SANDA, în viaţa asta minunată, ai 
fost cea mai iubită fată. Ai fost fiica 
mea iubită şi o noră mult dorită, 
eram o familie-mplinită, dar cred 
că nu te-am meritat, de Dumnezeu 
ni te-a luat acum doi ani de lângă 
noi, lăsându-ne fără speranţă şi 
fără niciun chef de viaţă.

Ai luat totul cu tine, rămânând cu 
amintirea ce ne macină mereu, zi 
de zi, de dorul tău. Cu durere şi tris-
teţe în sufletele celor pe care i-ai 
iubit. Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Laurenţiu, Ioana şi Cristian 
Dragomir. (009037/NC-355935)

ne poartă spre drumul liniştii, 
în lumea umbrelor prea de-
vreme. Cu adâncă tristeţe în 
suflet vă aducem la cunoştinţă 
că astăzi, 1 februarie 2012, co-
memorăm 13 ani de când ne-a 
părăsit draga noastră soţie, 
mamă, soacră şi bunică, un om 
de o nobleţe rară, IVAN MARIA 
(CELA). Rugăciunile şi lacrimile 
nu au încetat pentru sufletul 
ei bun şi blând. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! Familia. 
(008909/NC-355854)

Toţi păşim pe 
acelaşi drum ce 
duce spre eter-
nitate, dar, une-
ori nedreaptă, 

• Deşi timpul trece, 
ochii ne sunt plini 
de lacrimi, tristeţe, 
durere adâncă şi 
priviri care te caută 
mereu de când ai 
plecat dintre noi. 
Azi se împlinesc 
2 ani de zile, iubi-
ta noastră fiică, soră şi cumnată 
ANTOHE SANDA, 34 ani. La um-
bra rece a crucii tale/ Venim cu sufletul zdrobit/ Şi cu ochii plini 
de lacrimi/ Căci prea curând ne-ai părăsit/ Fulgerător din casă ai 
plecat/ Niciun cuvânt de adio n-ai lăsat/ A ta este tăcerea/ Ale 
noastre lacrimile şi durerea/ Ai fost plină de viaţă/ Ai vrut să mai 
trăieşti/ Dar aşa ţi-a fost scris/ Să ne părăseşti. Cu fruntea plecată 
în faţa tristului mormânt, îţi aducem o floare, o lumânare şi o rugă-
ciune către bunul Dumnezeu, să-ţi dea odihnă veşnică şi lumină 
fără sfârşit. Ai rămas printre noi, în inimile noastre şi vom păstra 
vie amintirea chipului tău drag şi a sufletului tău bun. Dumnezeu 
să te odihnească în pace! (009027/NC-355964)

Vânzãri
AutoDiverse

MeditaþiiDiverse
Prezicătoare

• SC Clausconst, cu sediul în str. 
Pictor Isser nr. 17A Galaţi, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de autorizaţie de mediu, 
în scopul desfăşurării activităţii de 
colectare deşeuri metalice feroase 
şi neferoase, pe amplasamentul din 
str. Drumul de Centură Vest nr. 1F. 
(009022/NC-355906)
• SC Hidroterm Construct SRL, cu se-
diul în jud. Galaţi, com. Vânători nr. 
44, anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii autorizaţiei de mediu 
în scopul desfăşurării activităţilor 
3811, 4520, 4677, în amplasamentul 
din str. Drumul Viilor nr. 103/103A în 
jud. Galaţi. Informaţiile privind im-
pactul asupra mediului al activităţii 
pentru care se solicită autorizaţie 
de mediu pot fi consultate zilnic, 
de luni până vineri, între orele 8,00-
14,00, la sediul Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, jud. 
Galaţi, cod 800322. Observaţiile, su-
gestiile şi/sau propunerile publicu-
lui se primesc în scris la sediul ARPM 
Galaţi. (0135297/NC-355974)

• Ford Focus, 2008, diesel, 6250 
euro. 0747870424. (008924/NC-
349266)
• FOLIE AUTO OMOLOGATĂ RAR, 
manoperă, garanţie, factură, preţ 
incredibil de mic. 0754376650. 
(0135960/NC-353466)
• Audi A4 2009,Diesel, Mercedes 
C220, Diesel 2009, variante. 
0766518339. (008880/NC-353768)
• Ford Focus 2001, Germania, ben-
zină, 1,6, 101 CP. Tel. 0744163663. 
(007893/NC-353913)
• Parc auto vinde autoturisme cu 
garanţie, posibil şi în leasing. www.
autogeist.autovit.ro, 0756093505. 
(0135121/NC-354722)
• Renault Clio 2007, 1,4 CDTI, full, 
4300 E, variante. 0745208845. 
(008496/NC-355008)
• Vând Dacia Logan, 2005, galbenă, 
preţ 2.000 E, urgent. 0752857911. 
(008615/NC-355194)
• Vând Dodge autoutilitară, an 
2000, diesel, înscrisă octombrie 
2011. 0746929009. (008711/NC-
355332)
• Anvelope iarnă sh, Olanda. 
0753802563. (008811/NC-355546)
• VW Polo 2001, AC, Germania, 
2200 euro. 0753802563. (008811/
NC-355547)
• Logan 1,5 DCI, zero km, livrare din 
magazin, din stoc. 0722530535. 
(008878/NC-355690)
• Vând rulotă fast-food, complet 
utilată şi echipată, 8.000 E. Tel. 
0751373107. (008905/NC-355705)
• Opel Astra 1,7, diesel, an 2001. 
0743513793. (008902/NC-355708)
• Ford Mondeo, 1998, Combi, 
1600, benzină, taxă auto plătită, 
2500 euro negociabil, arată foarte 
bine. Tel. 0763686055. (008908/
NC-355719)
• Opel Astra H, Break, 1,7 CDTI, 
2008, Germania, impecabil. 
0740518438. (008907/NC-355720)
• Opel Corsa, adus Germania, cu 
aer condiţionat, 2002, Euro4, taxa 
60 euro. 0721463372. (008915/NC-
355724)
• Ford Focus Kombi, diesel, 2009, 
recent adus, full. 0721463372. 
(008915/NC-355725)
• Vând VW Lupo. 0746869962. 
(008928/NC-355728)
• Mercedes A Classe 2002, 3950 E. 
0747870424. (008924/NC-355733)
• Skoda Fabia, 2002, benzină, 
3700 E. 0747870424. (008924/NC-
355734)
• Renault Clio, 2004, 1,4, AC. Tel. 
0745250388. (008936/NC-355739)

• Matematică III-VIII. 0236323470, 
0742045272. (008623/NC-355199)

 • Clarvăzătoarea Roxana 

dezleagă farmece, blesteme, cunu-
nii, împacă cupluri despărţite, lecu-
ieşte impotenţa, băutura, oferă ta-
lismane de dragoste, afaceri şi con-
tra farmecelor. Ghiceşte glob, tarot, 
cafea. Tel. 0236314121, 0740771190. 
(008654/NC-355229)

• Vând Fiat Fiorino, Papuc, an 
fabricaţie 1990. Tel. 0760272471. 
(0135275/NC-355744)
• Vând Logan Van 1,5 DCI, 2008, 
proprietar, 3650 E. 0721414445. 
(008966/NC-355800)
• Clio 2007, 1,5 TDCI, înmatri-
culat, extrafull, 3990 E, varian-
te. 0745208845. (008997/NC-
355859)
•  Seat Inca  Papuc, 1,9 SDI, 2003, 
consum 4%, impecabil, 3200 E, 
variante. 0745208845. (008997/
NC-355872)
• Vând Mercedes Sprinter, frigo-
rific, cu 2 spaţii, an 2000, preţ 
7500 E. 0745899545. (009015/
NC-355898)
• Tico 2000, consum 4%, full, 
7800. 0745208845. (008997/NC-
355902)
• Vând Matiz 2004, 66000 km, 
a/c, închidere centralizată, radio 
MP3, al doilea proprietar, 8100 
lei. 0745309708. (009045/NC-
355939)
• VW Tiguan 2009, 4x4, 1,4 TSI, 
150 CP, extrafull, 16900 E, vari-
ante. 0745208845. (008997/NC-
355957)
• Vând Dacia Logan 2006, die-
sel, impecabilă. 0743878792. 
(009070/NC-356005)

• Dubă marfă Ford Transit 
2008, 35000 km reali, cat. 
B. 0755798777. (008281/NC-
354647)

AR
H

IV
A 

"V
.L

."



[AgendA
Miercuri, 1 Februarie 2012

16
viAţA liberă

www.viata‑libera.ro

Vi
aþ

a
di

n ca
rn

et

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Galaþi 
Str. Domneascã nr. 191, Galaþi;  Tel.: 0236/412262; fax: 0236/415151;  e‑mail: galati@ajofm.anofm.ro.

Bursa
locurilor de muncã

S‑a întâmplat
pe 1 februarie

FilmelaTV
1 februarie

ProgramTV
1 februarie

TVR 1 TVR 2

HBO

PRO TV

Acasã TVAntena 1 Prima TV

Glume Glume

Vasile Ghica

ProCinema TVR Cultural

Cernavodă 70 cm + 38 cm
Hârşova 122 cm + 8 cm
Brăila   164 cm staţ.

GALAŢI  167 cm - 5 cm
Isaccea  120 cm staţ.
Tulcea  95 cm - 7 cm

Cotele apelor Dunãrii
din 31 ianuarie 2012

Viaþa Horoscop

ReŢeTA zilei

1 februarie

Virgil Guruianu

Carnet cultural

Scorpion
23 octombrie ‑ 21 noiembrie

Fecioarã
23 august ‑ 21 septembrie

Balanþã
22 septembrie ‑ 22 octombrie

Rac
22 iunie ‑ 22 iulie

Vãrsãtor
20 ianuarie ‑ 18 februarie

Sãgetãtor
22 noiembrie ‑ 21 decembrie

Taur
21 aprilie ‑ 21 mai

Peºti
19 februarie ‑ 20 martie

Gemeni
22 mai ‑ 21 iunie

Berbec
21 martie ‑ 20 aprilie

Leu
23 iulie ‑ 22 august

Capricorn
22 decembrie ‑ 19 ianuarie

6:55 Imnul României
7:00 Telejurnal Matinal
10:10 Secretele de la palat
  (Sud Cor., 2009, s)
11:25 Judecă tu! 
  (2010, em. info.) (r)
12:40 Legendele palatului: 
  Regele Geunchogo  (r)
14:00 Telejurnal 
  *Sport*Meteo
15:30 Oameni ca noi (r)
 16:00 Convieţuiri (r) 
17:00 Telejurnal 
  * Meteo
 17:30 Anna Pavlova - 
  lebăda albă 
  (Angl., 1983, f. a. s)
18:25 Legendele palatului: 
  Regele Geunchogo 
  (Cor., 2011, s. dramă)
19:45 Sport
 20:00 Telejurnal *Meteo
21:00 Dr. House (SUA, 2004, s)
23:10 Minciunile mamei mele
  (Can., 2005, dramă)
 0:45 Agenţia Psych 
  (SUA, 2006, s. poliţist)
1:35 Interes general 
  (talk show) (r)
2:00 La vie en rose (r)
3:00 Sport (r)
3:15 Telejurnal (r)

4:00 CSI: Miami 
  (SUA, 2002, s. poliţist (r)
6:00 Happy Hour (r)
7:00 Ştirile Pro TV 
  (2009)
  *Ce se întâmplă, 
  doctore?
  *Omul care aduce cartea
10:00 Serviţi, vă rog! 
  (2009, divertisment) (r)
11:30 Zâmbete 
  într-o pastilă 
  (SUA, 2006, s. com.)
12:00 Tânăr şi neliniştit (r)
13:00 Ştirile Pro TV
14:15 Sub ameninţarea Lunii 
  (SUA-Can., 2006, acţiune)
16:00 Tânăr şi neliniştit 
  (SUA, 1973, s)
17:00 Ştirile Pro TV 
  * Vremea
17:45 Happy Hour (2007, div.)
19:00 Ştirile Pro TV
  Cu: Andreea Esca
  *Sport*Vremea
20:30 Ninja (SUA, 2009, acţ.)
22:30 Ştirile Pro TV
23:00 CSI: Miami 
  (SUA, 2002, s. pol.)
0:00 Ninja (SUA, 2009, acţ.) (r)
2:00 Ştirile Pro TV (r)
  Cu: Andreea Esca 

6:00 Observator 
  (em. info.)
  Cu: Mihaela Călin
10:00 În gura presei
  Cu: Mircea Badea
10:50 Mireasă pentru fiul meu 
  (2011, reality show)
13:00 Observator (em. info.)
  Cu: Oana Frigescu
14:00 Mireasă pentru fiul meu 
  (2011, reality show)
16:00 Observator (em. info.)
17:00 Acces Direct 
  (talk show)  
  Cu: Simona Gherghe
19:00 Observator (em. info.)
  Cu: Andreea Berecleanu
  *Sport*Meteo
20:20 Te pui cu blondele? 
  (emis. concurs)
  Cu: Dan Negru
21:50 Lale (Tur., 2010, s) 
22:50 Observator (em. info.)
  Cu: Andrei Zaharescu
  *Sport*Meteo
23:45 Un Show Păcătos 
  (divertisment) (live)
1:00 Falsificatorul de bani 
  (Fra.-Ger., 1966, polit.)
3:00 Observator (em. info.)(r)
3:45 Acces Direct (r)

8:00 Identităţi (s. doc.)  (r)
8:30 Iluminatul public (r)
9:00 Oamenii şi politica (r)
10:00 Spectacolul lumii
  Văzut de Ioan Grigorescu
11:00 Garantat 100% 
  (talk show)
  Cu: Cătălin Ştefănescu
12:00 Jurnalul cultural (r) 
13:00 Concertele 
  TVR Cultural (r)
14:00 Rezistenţa 
  prin cultură   (r)
15:00 Jurnalul cultural (r)
16:45 Identităţi ( doc.) 
17:15 Interviurile 
  Festivalului
  Enescu: Vadim Repin
18:45 Capodopere din Galeria 
  de Artă Modernă 
  Românească (r)
19:00 Concertele TVR Cultural
20:00 Ediţie specială 
  - Anul Caragiale (live)
21:00 Jurnalul cultural (live)
22:10 Spectacol de operă: 
  Remember 
  Ludovic Spiess
0:50 Teatru: Alegerea lui 
  Alexandru Sutţo (r)
  Un film de 
  Dominic Dembinski

10:00 Happy Hour 
  (2007, divertisment)
12:30 ACASĂ 
  în bucătărie 
  (emis. culinară) (r)
  Cu: Simona Mihăescu
14:00  Zoom în 10 
  (divertisment)
15:00 Ruleta destinului 
  (SUA, 2001, s, sezonul 5) 
16:00 ACASĂ 
  în bucătărie 
  Cu: Simona Mihăescu
17:00  La Bloc 
  (2003, s. com.)
18:00 Doi bărbaţi şi jumătate 
  (SUA, 2003, s) (r)
19:00  La Bloc 
  (2003, s. com.)
20:00  La lumina lunii 
  (SUA, 2007, s)
21:00  Doi bărbaţi 
  şi jumătate 
  (SUA, 2003, s)
22:00  Americani în Europa 
  (SUA, 1985, com.)
0:00 Privilegiul 
  (SUA, 2008, s. com.)
1:00 Oz - Închisoarea federală  
  (SUA, 1997, s)
2:00 Cu sânge rece 
  (SUA, 2003, s. poliţist) 

8:00 Secrete din trecut 
  (Mex., 2010, s. dramă) (r)
9:30 Sub cerul în flăcări 
  (Mex., 2011, s. dramă) (r)
11:00 Stăpâna 
  (Mex., 2010, s) (r)
12:30 Eva Luna 
  (SUA-Mex., 2010, s) (r)
14:30 Esmeralda 
  (Mex., 1997, s) 
15:30 Îmbrăţişări pătimaşe
  (Mex., 2000, s)
16:30 Poveştiri adevărate
  (emisiune informativă) 
  Cu: Ioana Maria   
  Moldovan şi Dan Cruceru
17:30 Secrete din trecut 
  (Mex., 2010, s. dramă)
19:30 Suflet vândut 
  (Mex., 2011, s. dramă)
20:30 Eva Luna 
  (SUA-Mex., 2010, s)
22:00 Poveştiri de noapte
22:30 Iubire blestemată 
  (SUA, 2010, f. s. de acţ.)
23:30 7 păcate 
  (Braz., 2007, s)
0:30 Poveştiri adevărate   (r)
1:30 Îmbrăţişări pătimaşe (r)
2:15 Poveştiri de noapte (r)
2:45 Esmeralda (r)

6:00 Cireaşa de pe tort 
  (2008, reality show) (r)
7:00 Totul 
  despre mame
10:30 Cireaşa de pe tort 
  (2008, reality show) (r) 
12:00 În familie 
  (Rom., 2002, s) (r)
14:15 Întâlnirea 
  inimilor 
  (Ind., 2007, s, drama) 
15:00 Totul despre mame (r)
  Cu: Iuliana Margarit 
  & Adina Lucaciu
17:00 Trăsniţii  (r) 
18:00 Focus 18
  Cu: Cristina Ţopescu
19:00 Focus Sport
  Cu: Dragoş Gostian
19:30 Cireaşa de pe tort 
  (2008, reality show) (r) 
20:30 Invizibil 
  (SUA, 2007, polit.)
22:15 Trăsniţii  (redif.)
23:15 Focus Monden 
  (2009, divertisment)
23:45 Departe de casă 
  (SUA, 2004, thrill.)  
1:30 Focus (r)
2:30 Invizibil 
  (SUA, 2007, polit.)(r)

 4:00 Viespea verde 
  (SUA, 2011, acţiune)
6:00 Puterea credinţei 
  (SUA, 2010, dramă)
7:40 Dulce-amărui 
  (Thai.-SUA, 2009, 
  com. rom.)
9:30 Coşmarul dinaintea
  Crăciunului 
  (SUA, 1993, f. anim.)
10:50 O trupă de amatori 
  (Angl., 2008, com.)
12:25 Concert aniversar - Rock
  and Roll Hall of Fame
  (SUA, 2009, f.-conc.)
14:45 Liga 
  (coprod., 2003, av.) 
16:35 Prinţul Persiei: 
  Nisipurile 
  Timpului 
  (SUA, 2009, s. av.)
18:30 Cine este Clark 
  Rockefeller? 
  (SUA, 2010, dram. bio.)
20:00 Începutul 
  (SUA-Angl., 2010, S.F.) 
 22:25 Norocul (SUA, 2012, s)
 23:30 Agenţii de rezervă 
  (SUA, 2010, acţ. com.)
1:15 28 de zile (SUA, 2000, dr.)
3:00 Începutul 
  (SUA-Angl., 2010, S.F.)

8:00 Tandem de şoc
  (Can.-SUA, 1994, s. com.)
9:10 Nestemate 
  (SUA, 1992, f.)(r)
11:50 Bazar (doc.)  (r)
14:35 Împreună 
  în Europa! (f. ed.)
16:00 Tandem de şoc 
  (Can.-SUA, 1994, s. com.) 
17:00 Confesiuni 
  (2010, mag. de div.) (live)
  Invitat: Ion Toboşaru
18:30 Nestemate 
  (SUA, 1992, f.)(r)
  Partea a doua
20:25 Ora de business 
  (2010, em. info.) (live)
  Cu: Moise Guran
21:10 La mustaţă
  (2011, em. info.)
  Cu: Constantin Trofin
22:00 Ora de ştiri 
  (em. informativă)
  * Ştiri * Meteo * Sport
23:00 Fraţi de viţă 
  (em. informativă)
23:35 Ultima iarnă 
  (SUA-Isl., 2006, horror)
1:25 Naţiunea Fast-Food (r)
  (SUA-Angl., 2006, dramă) 
3:20 Ora de business 
  (2010, em. info.) (r)

Invizibil 
(poliţist, SUA, 
2007) Prima 
TV, ora 20.30
Cu: Justin 
Chatwin, 
Marcia Harden 
Titlu original: 
The Invisible

Absolventul Nick Powell are planuri să participe la un prestigios 
workshop de scriitură care are loc în Londra, în ciuda protestelor ma-
mei sale văduve. În zilele de dinaintea plecării el intră într-un scan-
dal cu o colegă delincventă. Annie şi banda ei îl urmăresc pe Nick în 
noaptea în care plănuieşte să plece, crezând că băiatul a turnat-o la 
poliţie pentru un furt comis în noaptea precedentă.

Scrisori către Julieta 

(comedie, 
SUA, 2010)
HBO Comedy, 
ora 23.05
Cu: Amanda 
Seyfried, 
Vanessa Redgrave
Titlu original: 
Letters to Juliet

O superbă comedie romantică, filmul ne poartă către însoritele şi 
magnificele ţinuturi ale Italiei, acolo unde Sophie (Amanda Seyfried), 
o tânără scriitoare americană, se bucură de o vacanţă care îi va schim-
ba viaţa pentru totdeauna. Aflată în Verona, oraşul marilor iubiri şi 
al legendarilor Romeo şi Julieta, Sophie este de-a dreptul fascinată 
de mitul scrisorilor către Julieta, aşa că se hotărăşte să ajute miile de 
îndrăgostiţi care an de an vin şi cer sfaturi pentru a-şi rezolva proble-
mele sentimentale.

Ar fi bine să vă petreceţi 
timpul liber împreună cu 
persoana iubită. Încercaţi 
să-i faceţi o surpriză plăcu-
tă!

Deşi sunteţi foarte 
aglomerat/ă, aveţi suficien-
tă energie pentru a face faţă 
tuturor problemelor. 

Aveţi posibilitatea să lu-
aţi o decizie importantă în 
privinţa relaţiilor sentimen-
tale, care vă poate schimba 
viaţa.

Traversaţi o perioadă di-
ficilă, cu multe probleme de 
rezolvat. Nu staţi prea bine 
cu banii, dar vă sfătuim să 
nu vă faceţi griji.

Va sfătuim să nu vă sacri-
ficaţi tot timpul liber pentru 
interese materiale. Nu meri-
tă să vă neglijaţi prietenii!

Este posibil să începeţi o 
nouă etapă în viaţa socială 
şi pe plan sentimental. Sunt 
favorizate întâlnirile cu per-
soane mai tinere. 

Vă sfătuim să evitaţi 
speculaţiile. Nu căutaţi să 
obţineţi sume necuvenite, 
pentru că riscaţi să aveţi ne-
cazuri!

Vă aflaţi într-o perioadă 
favorabilă contactelor soci-
ale şi relaţiilor sentimentale. 
Să nu neglijaţi odihna!

Aveţi sentimentul că nu 
vă mai ajunge timpul, dar 
reuşiţi să terminaţi tot ce 
v-aţi propus.

Sunteţi hotărât/ă să în-
cepeţi ceva nou. Este o zi 
favorabilă activităţilor inte-
lectuale şi aveţi ocazia să vă 
afirmaţi în societate.

Sunteţi comunicativ/ă şi 
aveţi ocazia să vă împriete-
niţi cu o persoană deosebi-
tă. 

Dimineaţă vă simţiţi 
obosit/ă, chiar epuizat/ă. 
Este recomandabil să evitaţi 
deciziile importante, mai 
ales în afaceri.

Salată de paste

- Ia spune, ardelene, cum ai comis 
accidentul de circulaţie?

- Apoi, dle poliţist, când drumul 
a luat-o la stânga, noi am mers tot 
înainte.

Expoziţii 

- Muzeul de Artă Vizuală – 
„Alternanţe”, (fotografie Simona 
Andrei şi Tudor Şerban), Valori 
patrimoniale (la parter) şi expo-
ziţiile permanente. Program 9,00 
– 17,00.

- Sala „Nicolae Mantu” a 
Galeriilor de Artă –  Salonul 
fotografic de iarnă „Sindromul 
Daguerre”. Program 10,00 – 
18,00. Intrarea liberă.

- Muzeul Judeţean de 
Istorie –  expoziţiile „Generalul 
Berthelot  la Galaţi”,  „Dunărea 
şi Marea Neagră în cartogra-
fie”, „Mărturii arheologice. Situl 
Negrileşti – Curtea Şcolii”, Casa 
Colecţiilor (Farmacia Ţinc) – 
Maksay, Smaranda Brăescu, Artă 
decorativă – sec. XIX-XX, Comisia 
Europeană a Dunării. Casa Cuza 
Vodă – expoziţiile permanente;  
Casa Memorială „Costache 
Negri” (com. Costache Negri), 
Casa Memorială „H.P. 
Bengescu” (com. Iveşti), 
Casa Rurală „Ioan Avram 

Dunăreanu” (com. Suhurlui) - 
expoziţiile permanente.

- Complexul Muzeal de 
Ştiinţe ale Naturii –  „Chih-
limbarul – varietate şi culoare”, 
„Strategii de supravieţuire în 
lumea insectelor”, „Migraţia în 
lumea animală”. Mai puteţi vizita 
Grădina Botanică, Acvariumul şi 
Observatorul astronomic. 

- Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos” –  expoziţia „Toamnă târ-
zie” (fotografie).

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

Biblioteci

- Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia” – program 9,00 – 20,00 
pentru toate secţiile, cu excepţia 
celei de Colecţii speciale (8,00 – 
16,00). 

- Biblioteca Franceză “Eu-
gène Ionesco“ – 12,00 – 16,00.

Angela Ribinciuc

1328 – Încetează din viaţă 
CAROL al IV-lea CEL DREPT (N. 
1294), rege al Franţei.

1789 - A fost ales primul 
preşedinte al Statelor  Unite,  
George Washington.

1799 - Încetează din viaţă 
FERDINAND KOBELL (n. 1740), 
pictor, gravor german. 

1838 - Se  naşte NICOLAE 
GANE (m. 1916),  prozator,  mem-
bru  şi vicepreşedinte (1912-1913) 
al Academiei Române.

1847 – Inaugurarea Teatrului 
de la Copou, din Iaşi, cu „Bătălia 
moldovenilor cu cavalerii teu-
toni la Marienburg” – tablou-vi-
vant de Gh. Asachi şi „Vicontele 
de Letorieir” – vodevil de Bayard 
şi Dumanoir.

1848 - Se naşte SAVA HENŢIA 
(m.1904), pictor.

1868 - Se  naşte ŞTEFAN 
LUCHIAN (m. 1916),  pictor,  
membru  de  onoare, post-mor-
tem, al Academiei Române.

1873 – Se naşte OCT. C. 
TĂSLĂUANU (m. 1942), critic li-
terar, memoralist.

1893 - Thomas Edison a or-
ganizat primul studio de film 
din lume, la West Orange, New 
Jersey, SUA.

1894 - Se  naşte LUCIAN 
GRIGORESCU (m.  1965),  pic-
tor,  membru corespondent al 
Academiei Române.

1895 - Se naşte JOHN FORD 
(m. 1973), regizor şi producător  
american  de film, laureat cu 
Premiul Oscar.

1901 - Se naşte CLARK 
GABLE (m. 1960), actor ameri-
can, supranumit  “Regele”.

1905 - Se naşte ION COSMA 
(m. 1988), operator, actor, regi-
zor de film, laureat cu Premiul 
ACIN pentru întreaga activitate 
(1979).

1907 [ Se naşte OSCAR 
LEMNARU (m. 1968), prozator, 
traducător.

[ Se naşte GH. POPESCU - 
ZELETIN (m. 1974), inginer silvic, 
membru al Academiei Române.

1912 - Se naşte VASILE 
NETEA (m. 1991), critic, eseist,  is-
toric literar, memorialist, laureat 
cu premiile Academiei Române 
“Gheorghe Asachi” (1945) şi 
“Nicolae Bălcescu” (1967). 

1916 - Încetează din via-
ţă ELISABETA (n. 1843), regina 
României (soţia regelui Carol 
I),  membră  de  onoare  a  
Academiei  Române.  S-a  afir-
mat şi ca scriitoare, sub pseudo-
nimul Carmen Sylva.

1926 – Se naşte DUMITRU 
PROTASE (m. 2003), istoric, ar-
heolog, membru de onoare al 
Academiei Române.

1930 - Se naşte RADU 
IONESCU (m. 2005), critic de 
artă.

1931 - Se naşte BORIS ELŢÎN, 
(m. 2007), om politic, primul 
preşedinte al Federaţiei Ruse  
(12.06.1991 - 31.12.1999).

1932 -  Se naşte SORIN STATI 
(m. 2008), lingvist, membru  de  
onoare  al Academiei Române. 
Din 1971, stabilit în Italia.

1934 - Se naşte NICOLAE 
BREBAN, prozator, membru al 
Academiei Române, laureat cu 
premii ale Uniunii Scriitorilor 
(1968, 1977, 1998). 

1935 - Se naşte NICOLAE 
MOŢOC, poet, prozator.

1944 - Se naşte PETRU 
POPESCU, poet, eseist, proza-
tor, scenarist. Din 1975 stabilit 
în SUA.

1949 - Încetează din viaţă N. 
D.  COCEA  (n.  1880),  prozator, 
ziarist,  traducător,  “unul  dintre  
cei  mai  caustici  pamfletari ro-
mâni”.

1958 - Încetează din viaţă 
CLINTON JOSEPH DAVISSON (n. 
1881), fizician american, laureat 
cu Premiul Nobel pentru Fizică 
(1937).

1966 - Încetează din  viaţă 
BUSTER KEATON (n. 1895), actor 
american, regizor.

1970 - Încetează din  viaţă 
ALICE  SĂVULESCU  (n. 1905), 
personalitate  de  prestigiu în 
domeniul  microbiologiei şi al 
patologiei vegetale, membră a 
Academiei Române.

1972 - Încetează din viaţă 
ION LUCA (n. 1894), dramaturg.

1974 – Ilie Năstase a fost de-
clarat cel mai bun tenisman al 
anului 1973 şi a fost distins, la 
New York, SUA, cu “Racheta de 
aur”.

1982 - Încetează  din viaţă 
RADU  PETRESCU  (n.1927),  pro-
zator, traducător.

1986 - Încetează din viaţă 
ALVA MYRDAL (n. 1902), socio-
log, politician suedez, laureată 
cu Premiul Nobel pentru Pace 
(1982).

1999 - Încetează din viaţă 
DIMITRIE RACHICI  (n.  1934),  
poet, autor de literatură pentru 
copii. 

2006 - Se inaugurează la 
Bîlea Lac, jud. Sibiu, primul 
hotel de gheaţă din sud-estul 
Europei, Ice Hotel. 

[
- Ce îmbătrâneşte prima oară la 

un bărbat?
- Nevasta.

[
- Ştii care e cel mai periculos loc 

din lume?
- Nu.
- Patul. Acolo mor peste 80 la sută 

dintre oameni.

O pungă de paste (diverse culori), o ceapă roşie sau verde, măsli-
ne, un ardei gras roşu, galben sau verde, 3-4 roşii, dressing italian.

Dressingul: 3/4 ceaşcă ulei de măsline,  1/4 ceaşcă oţet, două lin-
guri apă, două linguri zahăr, o lingură sare, o lingură usturoi tocat, ro-
şiile tăiate cuburi, o lingură parmezan.  Se amestecă legumele tăiate 
cu dressingul şi apoi cu pastele.  

V.P.

Persoanele interesate de ocupa-
rea locurilor de muncă vacante şi de 
înregistrarea ofertei de locuri de mun-
că vacante sunt aşteptate la sediul  
AJOFM Galaţi, pe strada Domnească 
nr. 191 (Apollo) de luni până vineri, în-
tre orele 8,30-16,30.

Detalii pe: galati@ajofm.anofm.ro  
LISTA LOCURILOR DE MUNCĂ 

VACANTE 1.02.2012
Administrator cumpărări; asistent 

medical fizioterapie; agent imobili-
ar (brocher imobiliar); agent de asi-
gurare; agent de securitate incintă 

(magazin, hotel, întreprindere etc.); 
agent vânzări; coafor; consilier/ex-
pert/inspector/referent economist 
în gestiune economică; cosmetician; 
director de program; director econo-
mic;  electrician auto; hamal; lăcătuş 
confecţii metalice; inginer producţie; 
inspector asigurări; inginer agronom; 
macaragiu; manichiurist; mecanic 
auto; mecanic agricol; operator intro-
ducere şi validare date; paznic; sudor;  
sudor electric; tehnician în securitate 
şi  sănătate în muncă; vânzător.   

Locuri de muncă în străinătate 

prin reţeaua EURES, oferite la ni-
vel naţional: NORVEGIA: 5 posturi 
inginer electrician (lb. engleză); 5 
posturi inginer automatist (lb. engle-
ză). BELGIA: 5 posturi asistent me-
dical (lb. franceză); 2 posturi lucrător 
în marmură - calificat (lb. franceză/
engleză);  un post licenţiat în comerţ 
- poliglot; 2 posturi inginer construc-
tor-manager de proiect (lb. engleză) 
DANEMARCA: 75 posturi  lucrător  
necalificat  ferme  legume/fructe (lb. 
engleză); 25 posturi stagiar - lucrător 
calificat în ferme de creştere a anima-

lelor; sere; ferme de cultivare legu-
me-fructe (lb. engleză).  GERMANIA: 
2 posturi asistent medical generalist 
(lb. germană); 34 posturi lucrător 
CNC (metal/plastic) - frezor, strungar, 
şlefuitor, programator (lb. germană); 
34 posturi inginer de proiectare (lb. 
germană);  56 posturi inginer - speci-
alizare electrică, automatică, mecani-
că (lb. germană); 44 posturi specialist 
software (lb. germană); 16 posturi 
agent call center (lb. germană + en-
gleză/franceză/altă limbă străină); 38 
posturi specialist domeniul hotelier/ 

gastronomic (lb. germană); 24 pos-
turi  bucătar (lb. germană); 36 posturi 
stivuitorist (lb. germană);  68 posturi 
şofer camion/ maşină mare tonaj (lb. 
germană);  56 posturi electronist/ 
electrician (lb. germană); 36 posturi 
mecanic/specialist mecatronică (lb. 
germană); 30 posturi sudor WIG/ 
MAG (lb. germană); 76 posturi asistent 
medical/ asistent geriatrie/ îngrijitor 
persoane vârstnice (lb. germană); 16 
posturi medic (lb. germană).

Detalii pe: 
www. eures.anofm.ro. 
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TrUSTUl De PreSă „DUnărea De JOS“
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R®  Radu MACOVEI
Grigore LAZAROVICI

Katia NANU

MeMbri Fondatori

Dispecerat Urgenţe ‑ 112
Ambulanţă non‑stop (VITAL 
MED) ‑ 0236/462222
Pompieri ‑ 981; ‑ 0236/460441
Centrala Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie ‑ 
0236/407000
Poliţia Transporturi ‑ 
0236/418460
Secţia 1 de Poliţie ‑ 
0236/419966
Secţia 2 de Poliţie ‑ 
0236/460854
Secţia 3 de Poliţie ‑ 
0236/413400
Secţia 4 de Poliţie ‑ 
0236/468490
Secţia 5 de Poliţie ‑ 
0236/416945
Inspectoratul Judeţean 
al Poliţiei de frontieră ‑ 959
Centrul de prevenire şi 
consiliere antidrog ‑ 934;  
0236/461800
Jandarmi ‑ 956
Poliţia comunitară ‑ 
0236/316000; 0236/314000
Prefectură ‑ 0236/462739; 
0236/460330
Consiliul Judeţului ‑ 
0236/411099
Primărie ‑ 0236/307799
Protecţia civilă ‑ 982; 
0236/411456; fax ‑ 0236/413219
Autoritatea Teritorială 
de ordine Publică Galaţi  
‑ tel. verde: 0800828674 
‑ 0236/477900; 
fax: 0236/325530
Garda de Mediu  
‑ tel.: 0236/311333
‑ fax: 0236/413170
S.C. ECoSAL PREST S.A. 
‑ 0236/312282 ‑ secţia menaj
Informaţii CfR ‑ 0236/460643
Rezervare bilete tren
‑ 0236/496000
Agenţia CfR ‑ 0236/472420
Autogara ‑ 0236/412683
Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorului ‑ 
0236/413929; 0236/460355.

Deranjamente ‑
 intervenţii:
APATERM: dispecerat ‑ 
0236/311018, 0236/473100/120;
relaţii cu publicul 
‑ 0236/473151; 
APA‑CANAL: dispecerat ‑ 
0236/463294, 0236/473380;
DISTRIGAZ SUD 
(Sucursala Galaţi) 
‑  0236/9281 
ELECTRICA (Galaţi) ‑ 929; 
0236/480762
(număr unic cu apel gratuit 
pentru toţi clienţii indiferent 
de zona de reşedinţă)

Spitale
De Urgenţă ‑ 0236/301111, 
0236/301112
Municipal nr.1 ‑ 0236/479401/02
Boli Infecţioase ‑ 0236/334147, 
0236/334233
De Copii ‑ 0236/469849, 
0236/320406
Militar ‑ 0236/423983
TBC ‑ 0236/460712; 
0236/460314
CfR ‑ 0236/475678,
0236/475768 
fax 0236/411613
Maternitatea Municipală 
‑ 0236/413131, 0236/431132

Farmacii non‑stop:
Hygeia (vizavi de Spitalul 
Judeţean) ‑ 0236/473013

Anca Melinte
ancam@viata-libera.ro
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Bucureşti
-17*/-10*

Litoral
-14*/-10*

Brăila
-17*/*-11

Galaţi
-17*/-12*

Braşov
-17*/-11*

Galaţi: Soarele 
‑ răsare: 7:28 am
‑ apune: 5:11 pm

Brăila: Soarele 
‑ răsare: 7:28 am
‑ apune: 5:11 pm

ORIZONTAL: 1) Zonă lovită de 
dezastre. 2) Ia totul fără reţinere. 
3) Lovitură în adevăratul sens al 
cuvântului (pl.). 4) Repetiţie ca la 
carte. 5) Prinse la rotiţe! ‑ Cuib…
pentru ibişi! 6) Vine la fix ‑ Un fel 
de a se răţoi. 7) Trecute în grilă! 
‑ Indice de greutate. 8) Trecute 
prin pile! ‑ Nu are nimic…din 
păcate ‑ Animă o cursă la hipo‑
drom. 9) Băutură de răcit ‑ Legat 
de limbă. 10) Asta nu‑i în pas cu 
lumea.

VERTICAL: 1) faţă de mort. 
2) Indicat cu precizie ‑ Solvent 

extras din ţiţei. 3) Artificial din 
fire ‑ Una după alta! 4) Căzut de 
la putere – Mică măsură pentru 
lichide. 5) Nu pot fi trecute cu 
vederea – Luciu de lanţ. 6) fac 
o figură frumoasă ‑ Legat de o 
execuţie de excepţie. 7) Tare de 
urechi ‑ Desen din două părţi! 8) 
opreşte o enumeraţie ‑ oameni 
cu judecată, ca la turci. 9) Ne to‑
pim după ea ‑ Nimic, altfel spus. 
10) Pagini alese din opere ‑ Una 
care palpită de emoţie. 

Mihai Gherasim
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Soluţiile jocurilor apărute  în ziarul de ieri: 

Orizontal: 
A; P; S; oMoRATA; 
AMoRAT; R; DRAMA; 
U; DoAR; ToCA; 
CRAH; RECI; SI; 
CABoTIN; o; LITRA; 
ZT; LAI; MUCHIE; 
CALAMAR; N; 
CUNUNA; ARS; TATI; 
AMBI.

Orizontal:
AVERTIZARI; 
BECISNICIE; 
ALUN; ACUT; J; 
AGALE; MG; UNT; 
PTRU; E; RAIoN; 
ELAN; BELEA; IDE; 
RA; AERAToR; 
ABUR; APARA; 
MINIATURAL.

9 3 7 4 8 1 5 6 2 
6 2 4 9 5 3 8 7 1 
5 1 8 2 7 6 9 4 3 
8 6 9 3 1 4 7 2 5 
1 7 2 6 9 5 4 3 8 
3 4 5 8 2 7 6 1 9 
2 8 1 7 4 9 3 5 6 
7 9 6 5 3 2 1 8 4 
4 5 3 1 6 8 2 9 7 

SUDOKU

8 6 3 1 7 9 2 5 4 
1 4 5 8 2 3 6 7 9 
2 7 9 5 6 4 8 1 3 
5 1 6 3 9 7 4 2 8 
7 3 2 4 8 6 5 9 1 
9 8 4 2 1 5 3 6 7 
4 5 1 9 3 2 7 8 6 
6 2 8 7 4 1 9 3 5 
3 9 7 6 5 8 1 4 2

ALBĂ CA ZĂPADA FACEREA DE BINE…

Gh. Gurău

înscrieţi în că‑
suţele libere din 
cele nouă casete 
numere de la 1 la 
9 fără a se repeta, 
astfel încât suma 
totală pentru fie‑
care casetă în par‑
te să fie 45 şi, de 
asemenea, suma 
pentru fiecare li‑
nie sau coloană să 
fie tot 45.

Sudoku

Lăsată în 
pace
Monedă de 
argint (înv.)

…
…

ofilit

State 
centrale!

Dungat 
din război

Referitoare 
la perete
Deosebit de 
mare

Ţine o 
veşnicie
făcuţi din 
sticlă

Grandori
Lumea 
satului

Vârf de 
oţel!
Miros de 
cizmă!

Tăiată pe 
faţă!
faţă de om

Roşii în lan
Au… o 
mare 
valoare

Caut în 
căruţă!
…

Tunică!
întinderi 
forţate

A se zgâria 
Cap de 
iguană!

Grădina 
fericirii
Petice la 
talpă

Plină de 
sare
Martiri Moral

Teici pentru 
căţei!
Lat din 
spate!

Plin de stil!
fel de a te 
purta (pl.)

Ridicatul 
tonului
Panait 
Cerna

Lipsiţi de 
căldură

Joseph frank Keaton, cunos‑
cut şi consacrat în lumea artisti‑
că cu numele de Buster Keaton, 
s‑a născut la 4 octombrie 1895 la 
Piqua, Kansas (SUA), fiu al come‑
dianţilor de profesie Joe şi Myra. 
Se afirmă pe scenă, alături de pă‑
rinţi, la vârsta de 4 ani. Câţiva ani 
mai târziu, Cei Trei Keaton, cum 
erau deja cunoscuţi, au plecat în‑
tr‑un turneu în America. La vâr‑
sta de 21 de ani, Buster Keaton 
era deja un „veteran” pe scenele 
teatrelor. întâlnirea cu actorul şi 

regizorul Roscoe Arbuckle i‑a asi‑
gurat lansarea în lumea cinema‑
tografiei. Primul film mut pe care 
l‑a regizat a fost „The High Sign”. 
în perioada următoare, a făcut 
echipă cu Eddie Clinc ca şi co‑au‑
tor şi co‑regizor, cu Joe Roberts, 
Sybil Seely şi Virginia fox. Primul 
film realizat în această nouă for‑
mulă a fost comedia de scurtme‑
traj „one Week” (1920), în care 
Keaton a jucat, a scris scenariul 
şi l‑a şi regizat. După alte câteva 
asemenea comedii („The Boat”, 
1921, „Cops”,1922), Keaton se ho‑
tărăşte să realizeze filme de lung‑
metraj; primul dintre acestea a 
fost „The Three Ages” (1923), ur‑
mat de „our Hospitality” (1923), 
„The Navigator” (1924). Cea mai 
cunoscută comedie a lui Keaton 
este „Sherlooh” Jr.” (1924), pe 
care a regizat‑o singur, urmată 
de peliculele „Seven Chances” 
(1925), „Battling Butler” (1926). 
Anul 1926 este şi acela în care 
Keaton a realizat primul film de‑
spre Războiul civil din 1860, „The 
General”, care a rămas până as‑
tăzi „cel mai cunoscut film mut 

şi chiar unul dintre cele mai bune 
filme de până acum”. După reali‑
zarea filmelor „College” (1927) şi 
„Steamboat Bill Jr.” (1928), Keaton 
a aflat că Joe Schenck – produ‑
cătorul cu care lucrase, vându‑
se contractul către Compania 
Metro‑Goldwyn‑Mayer (MGM); 
primul film realizat cu MGM a 
fost „The Cameraman” (1928), 
dar după difuzarea acestuia, 
Keaton nu şi‑a mai recâştigat 
independenţa. A mai făcut, în 
anul 1929, un film mut, intitulat 
„Spite Marriage”, însă, la scurt 
timp, a fost concediat, iar filmul 
mut fusese deja dat uitării de 
către public. Se mai remarcă, în 
anul 1936, cu filmul de scurtme‑
traj „Grand Slam opera”. o altă 
acţiune întreprinsă de Keaton a 
fost organizarea unui turneu în 
America şi Europa, unde şi‑a pre‑
zentat filmele mute pe care le‑a 
realizat de‑a lungul carierei. A 
mai apărut pe ecran în anii ’60, în 
câteva filme. La 1 februarie 1966, 
actorul şi regizorul Buster Keaton 
a încetat din viaţă.

V. G.

Remember

Buster Keaton (1895‑1966)
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Trupa Garbage şi cântăreaţa 
Caro Emerald vor concerta în 
România, în cadrul festivalului 
B’estfest Summer Camp, care 
se va desfăşura între 6 şi 8 iulie, 
pe malul lacului Pasărea din lo‑
calitatea Tunari. Garbage ‑ una 
dintre cele mai cunoscute tru‑
pe de rock alternativ din lume, 
Caro Emerald ‑ artista prefe‑
rată a clasamentelor muzicale 
din 2011, Selah Sue ‑ revelaţia 
soul/reggae a anului trecut, 
The Qemists ‑ una dintre cele 
mai spectaculoase trupe de 
drum and bass, şi Mala Vita ‑ 
nume reprezentativ al curen‑
tului punk balcanic, se alătură 
astfel lui Milow şi Andy C în 
programul noii ediţii B’estfest 
Summer Camp. Iubitorii de me‑
tal extrem au şi ei două motive 
în plus de bucurie, Meshuggah 
şi obituary fiind cele mai re‑
cente confirmări pentru scena 

rock, după Kreator.
Detaliile privind zilele în care 

vor cânta artiştii de la B’estfest 
nu au fost încă stabilite.

M.M. (Mediafax)

La a treia cerere în căsătorie
Se căsătoreşte David Hasselhoff?

David Hasselhoff, starul serialelor “Baywatch” şi “Knight Rider”, a 
cerut‑o încă o dată în căsătorie ‑ pentru a treia oară ‑ pe iubita lui, 
marţi, de pe podul din portul oraşului Sydney, una dintre embleme‑
le arhitectonice ale Australiei. Anunţul a fost făcut chiar de actor pe 
contul său de Twitter, însă nu a precizat dacă această cerere în căsă‑
torie a fost acceptată.

M.M. (Mediafax)

La B’estfest

Garbage şi Caro 
Emerald, în România

Vremea va fi mai mult însorită astăzi, dar gerul 
nu se va domoli. 

Temperatura maximă pe timpul zilei  este de 
‑12°C, în timp ce minima pe timpul nopţii va coborî 
până la ‑17°C. Vântul va sufla moderat, din nord, cu 
viteză de 23 km/h. Presiunea atmosferică este de 

775 mm coloană de mercur, în scădere, iar umidita‑
tea este de 8 la sută. 

finalul de săptămână va aduce o uşoară încăl‑
zire. 

(informaţii preluate din surse online)

Soare 
şi ger 

De la domnu' 
Trandafir 
la Sensual Jane

* Ji‑Ji xiānsheng. Un Gigi 
Becali cu bretonel de puşta‑
che lins pe fruntea îngustă îşi 
tuflea de zor părul cu palma 
temperându‑i tendinţa natu‑
rală de a se încreţi. Să mă um‑
fle râsul, nu alta, privind noul 
look al lui Jiji, devenit mai nou, 
fan al filmelor chinezeşti, de 
unde învaţă cum să devină un 
adevărat războinic. Cică Becali 
ar fi trecut de la pasiunea pen‑
tru serialele turceşti la seria‑
lele cu ochi mici oblici şi, mai 
nou, şi‑a tras o freză ca a lui 
Russell Crowe în „Gladiatorul”. 
Ar mai trebui spus că Gigi a 
avut şi freza şi mustăcioară în 
stil Clark Gable din „Pe aripile 
vântului”, dar şi costume a la 
„Naşul”. Să‑i fie de bine!

* Profa de porno. De ieri 
seară, televiziunile, tabloide 
ori ba, nu‑şi mai găsesc liniş‑
tea. Au descoperit‑o pe pro‑
fesoara care n‑are nevoie de o 
mărire de salariu şi nici nu se 
plânge de schimbările, ideile 
creţe şi para‑schimbările care 
au transformat învăţământul 
românesc într‑o zăpăceală 
dezorganizată. Eu am dat, atât 
pe Kanal D, cât şi pe Antena 
2 şi la „Poveştirile de noapte” 
de Acasă peste Sensual Jane, 
fostă Ioana Botezatu, care a 
schimbat cariera cuminte, de 
dăscăliţă, cu aia de actriţă de 
filme pentru adulţi. Pe scurt, 
a trecut de la profa încuiată 
până în măseaua de minte la 
femeia dezinhibată, călare pe 
catedră. Din păcate, nu am re‑
uşit să aflu şi ce materie preda 
românca înainte să treacă la 
chestiile deocheate şi să răs‑
toarne industria XXX america‑
nă cu arma ei secretă – o pe‑
reche de sâni naturali (cam os‑
teniţi şi deprimaţi după umila 
mea părere) dar suficient de 
mari pentru a înfierbânta po‑
pulaţia masculină saturată de 
mase plastice şi silicoane. Şi 
iată cum s‑a ales praful de ima‑
ginea lui domnu’ Trandafir, pe 
vremea mea prototipul das‑
călului nobil, interesat doar 
de educaţia şi de viitorul învă‑
ţăceilor lui. Jurnaliştii tv s‑au 
grăbit să spună că un job în 
producţiile explicite din vest 
este, cu certitudine, mult mai 
profitabil decât cel de profe‑
soară prin şcolile româneşti! 
Sunt convinsă că foştii sau 
actualii ei „elevi” sunt numai 
ochi şi urechi atunci când, pe 
ecrane, Sensual Jane răvăşeş‑
te cearşafurile sau prestează 
pe catedră. în plus, să nu mai 
spună nimeni că intelectualii 
noştri nu sunt apreciaţi peste 
tot în lume! Ioana e în topul 
mondial al reginelor porna‑
che, cu sâni nesiliconaţi. Bani la schimb

Purtat 
la piept
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Răbdarea unui om 
care te scoate 
din cele mai 

nesimţite răbdări
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Durerea 
de pompă

Dănuţ Lungu
danut@viata-libera.ro

Moş Nică Buiacu (porecla lui Nică Boza) bate tablă 
pe casă. O bate bine, cu mare atenţie, să nu pocnească la 
încheieturi, dar nici s-o umfle vântul. Casa e făcută pe-o 
coastă. Pe marginea coastei trece un drumeag. Lângă drumeag 
şade o râpă. Dincolo de râpă se află coasta cealaltă. Treaba 
asta cu bătutul tablei pe casă este una tare migăloasă, însă şi 
moş Nică-i dat încolo şi al naibii de ghidilmeci. Bate extrem 
de calm şi alimentează o monotonie care te scoate din cele 
mai nesimţite răbdări: fluieră, ia foaia de tablă, se uită la ea 
lung, fluieră, o îndoaie la margine, se uită la ea, fluieră, o 
potriveşte pe cantul celeilalte, se uită la ele, fluieră, ia ciocanul 
de lemn, se uită la el, fluieră, bate încet şi într-un rit halucinant 
de plictisitor, lasă ciocanul deoparte, se uită la foile de tablă, 
fluieră, parcă i se pare ceva suspect, crede că a greşit, că nu 
a bătut-o drept, n-are cum să se convingă, e prea aproape de 
foile de tablă! să observe dacă îmbinarea-i strâmbă ori nu, 
este necesară perspectiva depărtării, da?…Cu mare atenţie şi 
milă, moş Nică se dă jos de pe casă, traversează ograda, trece 
drumul, coboară în râpa plină de balauri şi bălării, iese din 
râpă, urcă cincizeci de metri pe coasta cealaltă (ca să-i cadă 
ochii perpendicular pe muchiile foilor de tablă), se uită lung 
la acoperiş, fluieră scurt (e cam strâmbă îmbinarea, trebuie 
mişcată câţiva milimetri, da?)…coboară în râpa plină cu boz, 
scaieţi, brusturi, vestigii contemporane, pui de găină şi de 
vrabie, chiar şi pui de bogdaproste…iese din râpă, fluieră, 
trece alene drumul, traversează ograda, fluieră, se suie pe 
casă, încet, să nu se rupă scara, mişcă puţin foile de tablă, 
fluieră, ia ciocanul şi poc! poc! poc! bate de câteva ori cu 
tandreţe şi eleganţă, parcă tabla ar fi din sticlă, da?…Şi, să vadă 
dacă treaba-i bună, se dă jos de pe casă, traversează ograda, 
fluieră, vorbeşte nu ştiu ce cu câinele, trece drumul, trece 
râpa, se suie pe coasta cealaltă, fluieră, se uită lung, cu mâna 
streaşină la ochi…da! e bine!… fluieră, îşi freacă palmele, 
coboară, trece, urcă…ia altă foaie de tablă, se uită la ea…
şi tot aşa, din primăvară până în toamnă…Gata, răbdarea lui 
moş Nică Buiacu mă scoate din cele mai nesimţite răbdări!…
Când a murit, zăpada era înaltă de doi metri, oamenii au făcut 
pârtie doi kilometri, până la cimitir. De pe marginea gropii, 
omul parcă se uita departe, spre acoperiş, nu cumva să fi lăsat 
ceva strâmb, în urma lui, pe pământ.

pe săptămână!

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

Premiile se revendică 
până la data
următoarei  extrageri.
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[ Adrian Năstase a fost condamnat la închisoare. Nu mă 
aşteptam ca un politician de o asemenea anvergură să primească 
o aşa săpuneală. Dacă înţelegeţi ce vreau să spun…

[ Fostul prim-ministru al României a primit sentinţa de zdup 
în urma acuzaţiilor din mega-scandalul „Trofeul Calităţii”. Iată că 
există şi momente în viaţă când trebuie să alegi cantitatea, şi nu 
valoarea!

[ Dacă ne luăm după bârfoteca vintage, putem spune că 
doamna Dana Năstase este foc şi pară după aflarea sentinţei. Dar 
e supărată pe Adrian, nu pe altcineva: ar avea toate motivele să-l 
suspecteze că a intervenit pe lângă judecători pentru doi ani de 
„libertate”, departe de nevastă. 

[ Gerul continuă să domnească peste ţară. Explicaţia este 
simplă: încălzirea globală se află în vacanţă, la bunici. 

[ Zone importante ale Galaţiului au rămas fără apă la robinet 
deoarece pe furnizor îl durea la pompă. Mai exact îi îngheţase şi 
mai avea puţin până i se rupea. Facturile îşi plângeau în pumni, 
fuseseră şi ele, preţ de câteva ore bune, victime colaterale ale 
criogeniei.

[ Mi se pare exces de dispreţ în această problemă! Ce ne 
facem cu şefii de asociaţie de proprietari care-i fentează din pix 
pe fraierii bun-platnici? Dacă nu curgea apa, nici ei nu mai aveau 
ce încasa. Nici măcar să furi cinstit nu mai poţi la minus 20 de 
grade Celsius!

[ Abia acum se poate vedea cât de curată la suflet este 
Elena Udrea. Bănuiesc că ea a băgat mătănii pentru ca Doamne-
Doamne să ne dea frig polar. Altfel nu văd cum s-ar fi calmat 
protestatarii din Piaţa Universităţii. 

[ Nu mai suport avertizările de genul „cod portocaliu de 
viscol sau de ger”. Paleta cromatică a codurilor mă irită, iar 
instituţia indignării mele ar putea lansa codul bleumarin de 
înverşunare. Unde-s vremurile în care Romica Jurca şi Constantin 
Ţicu ţineau doar un băţ în mână şi ne arătau paşnici prognoza 
după Telejurnal?

[ S-a lansat aftershave-ul care miroase a „mi s-a stricat 
maşina, de aceea am întârziat”. Specialiştii nu precizează care 
damf va fi mai puternic în casă, al acestuia sau al loţiunii cu iz de 
„porcu’ naibii, de unde naiba vii?”… 

Tentativă 
de contrabandă
Un BMW 
pentru 
2150 
de pachete 
de ţigări

Luni seară, Eduard C., 
de 23 de ani, a încercat să 
intre în ţară prin Punctul 
de Trecere a Frontierei 
Galaţi-Rutier. Bărbatul, 
cu cetăţenie română şi 
moldovenească, se afla 
la volanul unui  autotu-
rism marca BMW. Având 
informaţii că bărbatul face 
contrabandă cu ţigări, 
poliţiştii de frontieră au 
înaintat către organul 
vamal adresă pentru 
efectuarea unui con-
trol amănunţit, în urma 
căruia a fost descoperită 
ascunsă şi nedeclarată, în 
locaşuri special amenaja-
te în pragurile, sub ban-
cheta spate, în roata de 
rezervă precum şi în bara 
spate a autoturismului, 
cantitatea de 43.000 
ţigarete de diferite mărci 
(2.150 de pachete), fabri-
cate în Rusia şi Republica 
Moldova, având tim-
bru de acciză Republica 
Moldova.

Ţigările, în valoare de 
6.631 lei, şi autoturismul, 
în valoare de 15.169 lei, au 
fost reţinute în vederea 
confiscării. Autoturismul 
a fost indisponibilizat la 
sediul STPF Galaţi până 
la finalizarea cercetărilor. 
Eduard C. s-a ales cu do-
sar penal sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de 
contrabandă. 

Teodora Miron

Pompierii gălăţeni au avut 
mult de furcă luni seară şi marţi 
dimineaţă, din cauza unor in-
cendii pornite de la coşurile de 
fum defecte. „Primul incendiu a 
fost semnalat luni după-amiază, 
la ora 17,50, la locuinţa lui Jan 
Dănăilă, din comuna Pechea. 
Focul a pornit de la coşul de fum, 
iar în urma incendiului au ars 250 
de metri pătraţi de acoperiş, mo-
bilier,  mai multe electrocasnice 
şi un autoturism VW Passat par-

cat în apropierea locuinţei”, ne-a 
explicat căpitanul Eugen Chiriţă, 
purtătorul de cuvânt al ISU 
Galaţi. La Pechea au intervenit 
patru autospeciale, dintre care 
una a Serviciului Privat pentru 
Situaţii de Urgenţă. 

Pompierii gălăţeni au reuşit 
să lichideze focul la ora 23,20, 
dar au rămas la Pechea inclusiv 
în cursul zilei de ieri, pentru a fi 
siguri că incendiul nu va izbucni 
din nou. 

Câteva ore mai târziu, la 
3,45, un alt telefon i-a alertat 
pe pompieri. „A fost anunţat 
un alt incendiu, de data aceas-
ta în Iveşti, la locuinţa lui Ion 
Oprinoi. Focul a pornit tot din 
cauza unui coş de fum defect 
şi a fost lichidat la ora 6,00. 
Din păcate, locatarul a anunţat 
foarte târziu incidentul, fapt 
pentru care focul s-a extins şi 
la o anexă de la casa vecină”, a 
completat Eugen Chiriţă. 

Focul a mistuit 200 de metri 
pătraţi de acoperiş şi acoperişul 
unei magazii. Conform declara-
ţiilor purtătorului de cuvânt de 
la ISU nu au fost victime nici la 
Pechea, nici la Iveşti. 

Pompierii au mai intervenit şi 
la alte incidente din judeţ, fapt 
pentru care îi sfătuiesc pe gălă-
ţeni să aibă mare grijă la sursele 
de încălzire folosite. 

Teodora Miron 

Întâmpinat, aproape de linia 
de demarcaţie dintre judeţul 
nostru şi Vaslui, de rafale de „ace 
îngheţate” şi zăpadă viscolită, 
autobuzul de pe ruta Galaţi-Tg. 
Bujor-Pleşa n-a putut ajunge 
ieri-dimineaţă la capătul de linie. 
La răspântia de la Ţopeni, în plin 
câmp, a trebuit să fie oprit. Pe 
artera de circulaţie pe care urma 
să se angajeze – circa un kilome-
tru din DJ 242 C (Aldeşti-Şipote-

Tălăşmani), zăpada pusese stă-
pânire pe carosabil, în punctul 
Valea Iazului. Omăt „bătut”, tem-
peratură extrem de joasă (minus 
14 grade Celsius!). Pe firul văii, un 
autoturism blocat. Altul, înaintea 
acestuia, a fost tras din zăpadă 
cu ajutorul unei perechi de cai. 
„Până aici v-am putut aduce, 
le-a explicat călătorilor domnul 
Paraschiv Neculachi, şoferul au-
tobuzului. Mai departe nu mă 

pot aventura, vedeţi doar ce e 
în faţa noastră. Dacă aş cobo-
rî spre Valea Iazului, aş rămâne 
blocat în zăpadă”. Avea drepta-
te. Parcurgând, la picior, partea 
cu „obstacolele”, şoferul s-a mai 
asigurat o dată că decizia sa era 
corectă. 

Până acolo, pe traseu, mai fu-
sese pus la o încercare, în dreptul 
Bazinului de Apă – a trecut cu au-
tobuzul printr-un culoar îngust 
de tot, cu lăţimea cât pentru o 
căruţă, „tăiat” de drumari grăbiţi 
să bifeze funcţionăreşte că au 
deblocat şoseaua. 

Discutând, către ora prânzu-
lui, cu primarul comunei Bereşti-
Meria, Victor Dorobăţ, am con-
statat că dumnealui cunoştea cu 
exactitate care era starea reală 
a drumurilor. „Eu, ne-a declarat, 
am anunţat Consiliul Judeţului 
Galaţi cum stau lucrurile la 
Bereşti-Meria, că am trei şosele 
judeţene blocate. Mi s-a spus că 
până nu se linişteşte viscolul nu 
se poate face nimic. Situaţiile 
cele mai grele se înregistrea-
ză pe DJ 242 A Bereşti-Slivna-
Găneşti şi, spre nord-vest, 
aproape de intrarea în Pleşa. 
Inspectând drumurile, la prima 
oră, la livada de la Slivna vă pot 

spune că e pericol! Dimineaţă, 
din cauza viscolului, vizibilitatea 
era scăzută. Fireşte, poţi des-
funda, însă după o jumătate de 
oră zăpada e pusă la loc, ceea ce 
înseamnă că ai consumat carbu-
rantul degeaba…”

O urgenţă medicală, de la 
Puricani, a fost rezolvată prin 
transportarea bolnavului – 
Ştefan Talpeş, fost agent fis-
cal, în vârstă de 93 de ani – pe 
şoseaua naţională Găneşti-
Oancea-Galaţi, întrucât drumul 
prin Slivna era închis traficului 
auto obişnuit. 

Maşinile şcolarului, reci şi ele. 
N-au mai fost scoase la asfalt de 
câteva zile. Elevii-beneficiari, 
lăsaţi să decidă singuri: rămân 
acasă ori pleacă spre şcoală pe 
jos? Gerul i-a pus pe mulţi pe 
drumuri – un fel de pestriţare a 
şoselelor cu liceeni…viscoliţi. Ca 
să se încurajeze unii pe alţii, un 
grup de şase-şapte elevi făcea 
calea întoarsă, înaintând spre 
nord…cu spatele. Era ora 10.25, 
de aceea m-am întrebat: ce au 
căutat la „Paul Bujor” dacă după 
două ore de cursuri au plecat de 
la şcoala?

Text şi foto: 
Ion Trif Pleşa

Un incendiu a izbucnit marţi dimineaţă în 
cartierul gălăţean Micro 17, în apropierea Şcolii 
Generale nr. 9. Pompierii au fost anunţaţi chiar 
de proprietar că imobilul său a luat foc, din ca-
uza unei sobe înfundate. Ajunşi la faţa locu-
lui, angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă (ISU) Galaţi au constatat că era vorba 
de o anexă a gospodăriei şi nu de casa propriu-
zisă. Cu ajutorul a două autospeciale, ei au reu-
şit să stingă incendiul. Aşa cum ne-a declarat 
şi purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi, căpitanul 
Eugen Chiriţă, nu a fost rănită nicio persoană. 
Singurul pericol a fost reprezentat de o maşină, 
care se afla în apropierea magaziei care a ars. 
Deşi proprietarul ne-a declarat că ţinea doar niş-
te materiale în magazia care a ars, vecinii ne-au 
spus că acolo se aflau găini şi alte animale, acesta 
fiind şi motivul pentru care era utilizată soba în-
fundată.

Galaţiul este sub averti-
zare de cod portocaliu de 
viscol. Din acest motiv, 12 
drumuri judeţene au fost în-
chise. „În judeţ se manifestă 
fenomenul de viscol la sol cu 
transport de zăpadă pe partea 
carosabilă. Se acţionează cu 
utilaje pentru deszăpezire, dar 
viscolul îngreunează efortul 
drumarilor. Cele mai afecta-
te localităţi în ceea ce priveş-

te blocarea circulaţiei rutiere 
sunt: Băleni, Cuca, Vârlezi, 
Călmăţui, Griviţa, Oancea, 
Roşcani, Pechea, Costache 
Negri, Cudalbi, Ghidigeni, în 
continuare acţionându-se cu 
utilaje pentru deszăpezire”, 
ne-a informat Poliţia Judeţeană 
Galaţi. În judeţul Galaţi se cir-
culă în condiţii de iarnă, iar 12 
drumuri judeţene sunt blocate, 
după cum urmează: DJ 242D 

(Băneasa – Roşcani - Rogojeni); 
DJ 242E (Băneasa - Roşcani 
– Oancea); DJ 251B (Blânzi – 
Cerţeşti), DJ 251B (Cotoroaia 
– Ciureşti); DJ 251G (Vârlezi 
– Corni – Valea Mărului); DJ 
261A - DN 24D (Scânteieşti); DJ 
253 (Vile – Băleni – Cudalbi); 
DJ 252H (Tecuci – Furceni); DJ 
240A (Gârbovăţ – Cerţeşti); DJ 
252 (Nicoreşti – Buciumeni); 
DJ 240 (Ţigăneşti – Munteni); 

DJ242 A (Cruceanu – Slivna). 
„Le recomandăm participan-
ţilor la traficul rutier să nu 
pornească la drum decât dacă 
este absolut necesar, pentru 
că orice deplasare, în astfel de 
condiţii meteorologice, impli-
că mari riscuri”, se precizează 
în comunicatul de presă remis 
redacţiei. 

Teodora Miron

Din cauza unei sobe înfundate

Incendiu în cartierul 
Micro 17

Viscol, nu glumă

 „La Slivna e pericol!”
[ „Fireşte, poţi desfunda, dar după o jumătate de oră zăpada e pusă la loc”, 

spune primarul din Bereşti‑Meria, Victor Dorobăţ
   

Prin Valea 
Iazului, dacă 
eşti cu maşina, 
înaintezi atât 
cât dai la lopată        

Atenţie la sursele de încălzire

Gerul aduce şi foc

Din cauza viscolului

12 drumuri judeţene sunt din nou blocateAR
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