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Marian Opri[an va
avea un salariu de
baz\ de 13.050 lei 

� la [edin]a Consiliului Jude]ean din 31 iulie se vor aproba noile
salarii din CJ [i institu]iile subordonate � pre[edintele Marian Opri[an
va câ[tiga 13.050 lei brut, iar vicepre[edin]ii CJ 11.600 lei � pagina 2

Liberalii l-au f\cut fericit pe Mis\il\

Tr\dare cu
parfum de blat în
Consiliul Local

Mai multe proiecte
controversate de hotărâri,
promovate de primarul
Cristi Misăilă au fost
aprobate joi după amiază
în ședința Consiliului
Local, cu ajutorul PNL.
Consilierul liberal Irina
Panaite a votat alături de
PSD, ori de câte ori a fost
nevoie, asigurând votul
necesar trecerii hotărârilor.
S-a întâmplat în contextul
în care liderii liberali s-au
bătut cu pumnul în piept,
săptămâni la rând,
jurându-se că nu vor
colabora în nici un fel cu
administrația Misăilă-
Oprișan. 
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Perchezi]ii
în 113
loca]ii 

din jude]

Soarele răsare: 5.54
Soarele apune: 20.41

Calendar creștin
ortodox:  Mucenic
Calinic
Calendar catolic: Sf.
Victor I, pp. m.

Maxima zilei: ”Dacă ai
o problemă şi o poţi
rezolva, de ce mai
eşti îngrijorat? Dacă
ai o problemă şi nu o
poţi rezolva, de ce
mai eşti îngrijorat?”.

Dalai Lama

Curs valutar BNR:
è 1E = 4,5558 lei
è 1$ = 3,8912 lei

CALENDARUL

ZILEI
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Tiparul executat la
TIPOMEDIA PROD SRL

București

Probele scrise, `nainte
de competen]e, 
la bacalaureatul 

de toamn\
2

MAE nu a permis ca un avion `n care se afla
vicepremierul rus s\ survoleze Rom=nia
� liderul rus Dmitiri Rogozin a trecut la amenin]\ri dup\ ce a fost

`ntors din drum � pagina 8

România,
singurul stat UE
care las\ plata
contribu]iilor
doar în sarcina
angajatului 

9
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Sesiunea de toamnă a exame -
nului de bacalaureat se apropie,
însă aceasta va debuta luna viitoa -
re cu probele scrise. Este prima
dată când calendarul examenului
de bacalaureat prevede desfăşu ra -
rea probelor scrise înaintea com -
pe tenţelor. În jur de 700 de absol -
venţi de liceu sunt aşteptaţi la a
doua sesiune a examenului de ba-
calaureat din acest an. IŞJ a stabilit
pentru desfăşurarea examenului
două centre. Unul dintre centre
este la Colegiul Tehnic ”Edmond
Nicolau” Focșani,  la care sunt a -
ron date Colegiul Tehnic ”Edmond
Nicolau”, Colegiul Tehnologic
G.G. Longinescu” Focșani, Liceul
Teoretic ”Duiliu Zamfirescu” O -
dobești, Liceul Teoretic ”Ioan
Slavici” Panciu, Liceul de Muzică
și Arte Plastice ”Gheorghe Tătă -
răscu” Focșani, Liceul ”Simion
Mehedinți” Vidra, Colegiul Eco-
nomic ”Mihail Kogălniceanu”
Foc șani, Liceul Pedagogic ”Spiru
Haret” Focșani, Colegiul Național
”Alexandru Ioan Cuza”, Centrul
Școlar de Educație Incluzivă ”E -
lena Doamna” Focșani, Liceul cu
Program Sportiv, Colegiul Na -

țional ”Emil Botta” Adjud, Liceul
Teoretic ”Gheorghe Gheba” Du -
mi trești, Colegiul Național ”Uni -
rea”. Cel de al doilea centru de
examen este la Colegiul Tehnic
”Valeriu D.Cotea” Focșani , unde
vor susține examen absolvenţii de
la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.
Cotea”, Colegiul Tehnic Auto
”Tra ian Vuia” Focșani, Colegiul
Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Cole -
giul tehnic ”Ion Mincu” și Cole -
giul Tehnic ”Gheorghe Balș” Ad  -
jud. 

Examenul va începe  pe 21 au-
gust, cu proba scrisă la limba și lit-
eratura română şi va continua pe
22 august cu proba obligatorie a
profilului și pe 24 august cu proba
la alegere din cadrul profilului. În
zilele de 25, 28 august 2017 va
avea loc evaluarea competențelor
lingvistice de comunicare orală în
limba română. Pe 29 - 30 august
sunt programate competențele di -
gi tale, iar pe 30-31 august va avea
loc evaluarea competenţelor ling -
vis tice într-o limbă de circulaţie
internaţională. Rezultatele iniţiale
vor fi afișate pe 1 septembrie, iar
cele finale pe 6 septembrie. (M.V.)

Consiliul Județean Vrancea a
fost convocat luni în ședință ordi -
nară pentru a vota, printre altele,
noile salarii din Consiliul Județean
și din instituțiile subordonate.
”Stabilirea salariilor lunare se
realizează de către ordonatorul de
credite fără a depăși nivelul in -
dem nizației lunare a funcției de
vicepreședinte a consiliului jude -
țean, exclusiv majorările prevă zu -
te la art. 16 alin. 2 din Legea nr.
53/2017, cu încadrarea în cheltu-
ielile de personal aprobate în
bugetele de venituri și cheltuieli.
Suma sporurilor, compensațiilor,
adaosurilor, primelor, premiilor și
indemnizațiilor, inclusiv cele pen-
tru hrană și vacanță, acordate cu-
mulat pe total buget pentru
fie care ordonator de credite nu
poa te depăși 30% din suma sala -
rilor de bază și a indemnizațiilor
lunare, după caz”, se arată în
proiectul de hotărâre. Potrivit a -
cestuia, salariile de bază în CJ se
stabilesc prin înmulțirea coeficien-
tului pentru fiecare funcție cu sa -
lariul de bază minim brut garantat
în plată în vigoare, care este de

1450 lei, la ora actuală.  Marian
Oprișan va avea cel mare mare
salariu în instituție, deoarece coe-
ficientul pentru funcția sa este de
9, respectiv 13.050 lei brut. Vice -
președinții instituției vor avea sa -
larii de bază de 11.600 lei.
Se cretarul CJ are la gradul 1 un
salariu de bază de 11.020 lei și la
gradul 2 de 11.571 lei. Arhitectul

șef și directorii executivi câștigă,
în funcție de grad, 9860 lei sau
10.541,5 lei. Un șef de serviciu va
primi un salariu brut de 8555 lei
sau 9135 lei, pentru gradul I, re-
spectiv gradul II. Șefii de birou vor
avea 8120 lei, respectiv 8772,5 lei.
De menționat că acestea sunt sa -
larii pentru gradația zero, astfel
încât veniturile încasate în realitate
de angajații CJ vor fi mai mari. De
exemplu, în cazul președinților,
vicepreședinților, primarilor și vi-
ceprimarilor care implementează
proiecte cu fonduri europene sala -
riile se majoreaza cu 25%. 

Pe ordinea de zi a ședinței se
mai află și aprobarea docu men -
tației și a pro iectului ”Consolidare
și resturare Secția de istorie și
arheologie a Muzeului Vrancei –
Casa Alaci”, precum și rectificarea
bugetului  CJ. (Mihai BOICU)

� în perioada 2005 –
2017 au fost autorizate
876 construc]ii � în
continuare sunt cl\diri
f\r\ astfel de autoriza]ii 

Inspectoratul pentru Situații
de Urgență Vrancea a prezentat
la ultima ședință a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică
(ATOP) situația autorizațiilor
securitate la incendiu emise. În
perioada 2005 – 2017 au fost
autorizate 876 construcții. În
anul școlar 2016 – 2017 au
func ționat 499 de unități de în -
vățământ. Dintre acestea au
obținut autorizația de securitate
la incendiu șapte licee, două
școli postliceale, 37 de școli
primare – gimnaziale și 22 gră -
dinițe. Unitățile care necesită și
nu dețin autorizația de securi-
tate la incendiu sunt: patru li -
cee, 57 școli primare – gimna -
ziale și 29 grădinițe. În evi -
dențele ISU Vrancea există 10
instituții cu domeniu de activi-
tate de îngrijire și cazare a copi-
ilor instituționalizați, bătrânilor
și persoanelor cu handicap.
Dintre acestea, Direcția Gene -
rală de Asistență Socială și

Protecția Copilului deține peste
40 de spații pe întreg teritoriul
județului, din care 27 de spații
dețin autorizații de securitate la
incendiu, iar trei funcționează
fără autorizație. ”Cu toate că în
conformitate cu legislația ac -
tuală construcțiile sau ame na -
jările temporare pentru spec -
tacole sau întruniri, cu capaci -
tatea mai mare sau egală cu
200 de locuri pe scaune ori
având destinația comercială
cu aria desfășurată/suprafața
mai mare sau egală cu 2.500
mp se supun avizării – auto -
rizării, la nivelul județului au
fost solicitate și obținute auto -
rizații securitate la incendiu la
doar două astfel de amena -
jări”, se arată într-un comuni-
cat de presă al ATOP. La șe din-
 ța ATOP s-a discutat și prob-
lema accidentelor care au loc
pe drumul european E 85, între
Focșani și Buzău. La discuții au
fost prezenți primarii din
Urechești, Popești, Dumbră -
veni și Slobozia Bradului. 

Concluzia a fost că membrii
ATOP și responsabilii altor
instituții trebuie să se deplaseze
în comunele respective pentru
a identifica soluțiile concrete.
(M.B.)

Nou pre[edinte
de [edin]\ în
Consiliul Local
Foc[ani

Ședința ordinară a Consiliului Lo -
cal de joi, 27 iulie a.c.. , a debutat cu
schimbarea președintelui de ședință
al cărui mandat a expirat în luna
iunie. Președintele de ședință din ul-
timele trei luni, consilierul PSD
Mihai Nedelcu, a fost schimbat de la
prezidiu la începutul ședinței ordi na -
re de C.L. din iulie, pentru că expi-
rase perioada de 3 luni pentru care
avea acest drept, conform legislației.
Pentru următoarele trei luni au fost
propuși consilierii locali Marius
Iorga și Costel Bârsan, viceprimarul
Iorga obținând, în final, votul favora -
bil al colegilor. Este pentru a doua
oară, dar nu consecutiv așa cum in-
terzice legea, când Marius Iorga este
ales să fie președinte de ședință în
Consiliul Local Focșani. De altfel,
acesta a avut o misiune destul de di -
ficilă moderând ședința tensionată de
joi. (A.T.) 

Probele scrise, î`nainte de
competen]e, la

bacalaureatul de toamn\ 
� I{J a stabilit dou\ centre de examen

Marian Opri[an va avea un
salariu de baz\ de 13.050 lei 
� la [edin]a Consiliului Jude]ean din 31 iulie se vor aproba noile salarii
din CJ [i institu]iile subordonate � pre[edintele Marian Opri[an va câ[tiga

13.050 lei brut, iar vicepre[edin]ii CJ 11.600 lei 

Consiliul Județean va aproba luni noile salarii din instituție 

CL Foc[ani a aprobat noile salarii 

Consiliul Local Focșani a votat deja noile salarii din administrația
municipală. Primarul și cei doi viceprimari vor avea aceleași salarii ca
șefii Consiliului Județean, respectiv 13.050 lei și 11.600 lei, brut. Sec-
retarul Focșaniului va avea un salariu brut de 9.614 lei, iar arhitectul șef
și directorul executiv 9.280 lei. La aceste venituri, calculate la gradația
0, se vor adauga sumele corespunzătoare celor cinci gradații, care se
acordă în funcție de vechimea în funcție. ”Noua lege a salarizării este
oportună deoarece angajații Primăriei Focșani vor fi motivați să lu-
creze mai eficient”, a spus primarul Cristi Misăilă. (M.B., A.T.) 

ISU a acordat doar dou\
autoriza]ii de incendiu
pentru spa]iile mari
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Privind de pe margine, ultima
întrunire a Consiliului Local, de joi,
a părut un spectacol bine regizat, în
care fiecare a avut rolul său. Vor-
bitorii din partea Puterii și ai
Opoziției s-au contrat în intervenții
mai mult sau mai puțin pe subiect,
atrăgând atenția spectatorilor, votul
de două treimi a fost asigurat, dis-
cret, doar pe anumite proiecte. 

Ample discuții s-au iscat, din
nou, pe marginea proiectului de ex-
ternalizare a serviciului de iluminat
public. Liberalii, dar și consilierul
Bîrsan, au încercat să determine
majoritatea că nu este bine să se ex-
ternalizeze acest serviciu și să se
încerce o soluție de gestionare a
acestuia chiar de către Primăria
Focșani. ”Noi nu suntem de acord
cu așa ceva. Ați luat-o pe toate
părțile să externalizați serviciul de
iluminat public, urmează spațiile
verzi și tot așa. Tot timpul doriți să
delegați aceste servicii. Doriți să
privatizați primăria. Noi nu sun-
tem de acord cu așa ceva. S-a spus
că Primăria Focșani nu poate
obține licență pe iluminat public
că-i lipsesc doi electricieni. Credeți
că există cineva care crede așa
ceva? Nu crede nimeni”, a inter-
venit în mai multe rânduri consi li -
erul PNL Nicu Tănase. In ter venții
au avut și consilierii Ionuț Filimon
și Ana Maria Dimitriu, acuzând
aparatul de specialitate că nu-și
face bine treaba. În replică, con-
silierul PSD Mihai Nedelcu, dar și
președintele de ședință, vicepri-

marul Marius Iorga au spus că ei
nu pot fi împotriva cetățenilor și că
soluția pe care au găsit-o este cea
mai potrivită pentru următorul pas,
cel de accesare a unor fonduri eu-
ropene, idee întărită și prin inter -
ven ția primarului, vizibil iritat de
discuțiile iscate. ”Înainte de ședin -
ța asta mi-am propus să nu dau
curs unor provocări iluzorii și hi-
lare a unor «Gică contra». Unu,
măsurile de privatizare sunt de
dreapta și doi, tocmai pentru asta
am propus acest proiect, să avem
fonduri europene. Bine ați venit în
lumea reală, este o condiție obli -
gatorie pentru a accesa cele 5 mi -
lioane de euro din fonduri euro -
pene. Vă anunț că, în curând, nu
va mai fi nevoie să fiți prezenți în
ședință să votați aceste proiecte,
pentru că noul Cod administrativ
va stipula că necesarul de 2/3 din
voturi va fi doar pentru proiectele
care vizează patrimoniul”, a inter-
venit primarul Misăilă, enervat de
atitudinea liberalilor în timpul șe -
dinței. 

Suspiciunile legate de o even -
tuală înțelegere secretă între PNL și
PSD în Focșani sunt alimentate de
trecutul comun al celor două for -
ma țiuni politice. N-ar fi primul blat
pe care cele două formațiuni l-au
făcut în Consiliul Local. Presa lo -
cală a relatat, în nenumărate rân-
duri, în trecut, despre asemenea
aran jamente, punctuale sau de lun -
gă durată. 

Nicu T\nase: „A fost
tr\dare!“

Liberalii focșăneni neagă, însă,
orice blat cu PSD și vorbesc de un
act de trădare din partea consilierei
Irina Panaite. Ei susțin că PSD-iștii
ar fi făcut presiuni asupra acesteia
prin intermediul tatălui și so țu -
lui și că aceasta a cedat fără să-i

avertizeze în prealabil. „A fost o
sur priză neplăcută pentru noi ceea
ce s-a întâmplat la vot. Nu credeam
că vreun om din echipa noa stră va
trece de partea PSD-ului și va vota
altfel decât am decis în ca drul par-
tidului. Colegii mei au vorbit cu
doamna respectivă imediat după
ședință și le-a spus că a votat
alături de PSD pentru că așa au
sfătuit-o tatăl și soțul. Din punctul
meu de vedere, după ceea ce s-a în-
tâmplat la ședința Consi liului
Local, s-a autoexclus din partid.
Vom avea o discuție cu domnia sa
în zilele următoare, vom vedea ce
explicații va oferi în fața colegilor
și vom decide în con se cință“, a de-
clarat Nicu Tănase, președintele
organizației PNL Foc șani și liderul
grupului liberal din Consiliul Local.

Ion {tefan: ”Jur c\ PNL nu
va fi nicioadat\ în cârd\[ie

cu PSD”

Blocul opoziției, care s-a făcut
fărâme joi după amiază în Consiliul
Local, a fost construit, cărămidă cu

cărămidă, om cu om, de deputatul
Ion Ștefan. Înainte de alegerile lo-
cale, el a avut ultimul cuvânt în sta-
bilirea listei de consilieri locali,
alegând fiecare candidat în parte,
tocmai pentru a evita orice posibilă
trădare. Mai mult, în urmă cu doar
câteva săptămâni, Ion Ștefan era
dispus să jure că PNL nu va colabo -
ra niciodată cu PSD la nivelul mu-
nicipiului Focșani. ”PNL Focșani
este în opoziție în Consiliul Local
și va fi în continuare în opoziție.
Nu va fi nicioadată în cârdășie cu
PSD si nu va fi remorca PSD. Și,
definitiv, PNL Focșani și PNL
Vran cea nu va fi de acord cu
PSD”, a spus deputatul Ion Ștefan
în tr-o conferință de presă organi -
zată la începutul lunii iulie, în care

s-a vorbit foarte mult despre pro -
iec tul externalizării serviciului de
iluminat public. 

Despre un posibil blat între PSD
și PNL, în Consiliul Local, a vorbit
și Cristian Bălosu, fost membru al
PNL, exclus din partid tocmai pen-
tru declarații defăimătoare. În mai
multe postări pe rețelele de socia li -
za re, acesta a dat de înțeles că Nicu
Tănase și Ionuț Filimon ar dori să
primească de la PSD afaceri și lo -
curi în diverse Consilii de Adminis -
trație, în schimbul voturilor. 

Chiar dacă nu există dovezi cla -
re că ceea ce s-a întâmplat joi a fost
rezultatul unei înțelegeri pe sub
ma să, ca multe altele din trecut, li -
be ralii ies cu imaginea foarte șifo -
nată. (A.T., I.S.)

Consilierii locali au început
ședința ordinară a lunii
iulie cu aprobarea primelor
două proiecte, respectiv
conferirea a două titluri de
cetățeni de onoare unor
focșăneni care au făcut
cinste orașului. 

Primul titlu a fost conferit ca-
poralului Puiu Constantin, care
s-a remarcat prin nume roa sele
fapte de eroism, în cali tate de
militar sanitar, în mi siunile de
luptă din Afganistan și Irak. A -
cesta a salvat mai mulți cama-
razi, iar faptele sale nu au trecut
neobservate nici de Pre șe din te -
lui României, care l-a decorat pe
militar cu Medalia Bărbăţie şi
Credinţă Clasa I. “Sunt caporal
profesionist, am participat la
mai multe misiuni interne şi
internaţionale. Am fost în Irak,
de patru ori în Afganistan. Am
salvat mai mulţi camarazi. Am
participat la salvarea unor mi -
li tari canadieni, după prăbu şi -
rea unui elicop ter în anul
2009”, a spus Puiu Constantin
în ședința de Consiliul Local.
Proiectul a fost ini țiat de con-
silierul independent Emanuel
Gongu. Tot consilie rul Emanuel
Gongu, împreună cu consilierul
PSD Mihai Pe truț, au propus
conferirea tilului de cetățean de
onoare și gim nastei focșănene
Mirela Țu gurlan Danțiș, care a
fost de asemenea prezentă în
ședința de Consiliul Local pen-
tru a fi felicitată de primarul
Misăilă și cei prezenți. Gimnas -
ta a avut un discurs emoționant

despre cei care i-au fost alături
în cariera sa de sportivă, despre
reali ză rile sale și obținerea celor
100 de medalii la campionatele
naționale, mondiale și Olim pi -

ada de la Atlanta 1996, despre
cum a dus cu mândrie tricolorul
țării pe alte meleaguri și cum a
reprezentant cu cinste orașul în
care s-a născut. (A.T.)

Bogdan Ionuț Nica, fost consilier
județean al UNPR  în mandatul
2012-2016, va încasa 18.850 lei,
sumă la care se adaugă TVA,
pentru documentația tehnică
aferentă lucrărilor de reparații
capitale la sala de ședințe a
Primăriei. Structuri SRL, firma 
ex-consilierului județean a
obținut contractul scos la licitație
de Primăria Focșani din postura
de unic ofertant. Bogdan Nica are
la dispoziție 30 de zile pentru a
finaliza documentația și pentru a
o preda beneficiarului. 

Contractul pentru achiziția servici-
ilor de proiectare aferente lucrărilor de
reparații capitale la sala de ședințe a
fost scos la licitație pe 18 mai, costurile
fiind estimate la 80 de lei pentru metrul
pătrat, adică 19.200 lei la care se adau -
gă TVA. Sala de ședințe are o suprafață
de 240 de metri pătrați, este situată la
etajul I în sediul Primăriei și are forma
unei aule. Aici se desfășoară ședințele
Consiliului Local, diverse conferințe,
întruniri publice etc.  

Structuri SRL, firma fostului con-
silier UNPR a fost singura care a pre -
zentat o ofertă a cărei valoare a fost de
18.850 lei la care se adaugă TVA. So-
cietatea a fost declarată câștigătoare iar
contractul a fost atribuit în data de 20
iulie. 

Conform caietului de sarcini, ser-
viciile de proiectare constau în rea -
lizarea proiectului tehnic cu detalii de
execuție, documentații necesare obți -
nerii de avize și acorduri etc. Benefi-
ciarul a arătat că dorește să aducă sala
de ședințe la un nivel „care să cores -

pundă cerințelor actuale din punct de
vedere al funcționalității (so no rizare,
acces, dotări)“. Deși repa rațiile nu sunt
absolut necesare, așa cum susțin func -
ționarii Primăriei în docu mentația de
achiziție, conducerea ins tituției  își do -
rește „un spațiu adecvat desfășurării
actelor administrative“. 

În documentația pe care o vor preda
Primăriei, proiectanții Structuri SRL
vor trebui să prevadă refacerea arhitec-
turii (tâmplărie ferestre și uși, pardo -
seli, zugrăveli, recompartimentare), a
instalațiilor termice, sanitare, electrice
și de ventilație, montarea unor sisteme
de supraveghere video și de sonorizare.
De asemenea, va fi schimbat mobilierul
și vor fi achiziționate dotări necesare
bunei desfășurări a ședințelor. 

Afacerile fostului consilier
UNPR merg în pierdere

Firma Structuri SRL a fost înființată
de Bogdan Ionuț Nica în anul 2011,
conform informațiilor publicate pe
website-ul Ministerului Finanțelor Pub-
lice. În ultimul an 2016, societatea a în-
registrat o cifră de afaceri netă de
310.562 lei, venituri de 329.395 lei și
cheltuieli totale în sumă de 450.205 lei.
În ciuda cifrei de afaceri destul de mari
și a contractelor pe care le încheie cu
statul, Structuri SRL înregistrează
pierderi de 120.810 lei. 

Nu este prima oară când fostul con-
silier județean UNPR colaborează, în
calitate de proiectant, cu primăria con -
dusă de Cristi Misăilă. El a fost impli-
cat și în realizarea documentației pen -
tru Parcarea din zona Eroilor care ar fi
trebuit inaugurată pe 25 iulie. (Ionel
SCLAVONE)

Liberalii l-au f\cut fericit pe Mis\il\

Tr\dare cu parfum de blat în Consiliul Local

Proiectul pentru reabilitarea
s\lii mari a Prim\riei, 
dat unui  UNPR-ist

Foc[aniul are î`nc\ doi
cet\]eni de onoare

Gimnasta Mirela Țugurlan Danțis a câștigat peste 
100 de medalii în cariera de sportivă

Caporalul Puiu Constantin a fost salvatorul
”Rechinilor albi” în Afganistan
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Pieton accidentat
mortal la Ureche[ti
� un alt accident a avut loc vineri la Obreji]a
� dup\-amiaz\, dou\ persoane au fost

r\nite de un [ofer neatent

Un pieton a murit în urma unui accident rutier produs
vineri dimineața pe E 85. Potrivit polițiștilor, accidentul a
avut loc în apropierea pieței de struguri. Polițiștii au sosit la
fața locului pentru a stabili împrejurarile în care a avut loc
ac ci dentul. Primele date ale anchetei arată că accidentul a
avut loc după ce şoferul unui autoturism a încercat să depă -
şeas că pe prima bandă a sensului de mers, acolo unde se afla
şi victima. Victima accidentului este un bărbat de 51 de ani,
din comuna Cotești. Se pare că acesta mergea pe prima banda
a sensului de mers Dumbrăveni - Focșani şi a fost acrosat de
un autoturism înmatriculat în Prahova.  Un alt accident rutier
s-a produs vineri dimineaţa la Obrejiţa. Un tânăr de 28 de ani
din oraşul Comăneşti, judeţul Bacău, în timp ce conducea un
autoturism pe direcţia Dumbrăveni – Focşani, a pierdut con-
trolul volanului, a părăsit partea carosabilă şi a lovit un stâlp
de pe marginea drumului naţional. Maşina s-a răsturnat, iar
în urma impactului o femeie a fost rănită. Aceasta a fost pre -
luată de o ambulanţă şi transportată la Spitalul Judeţean. 

Dou\ victime în urma unui accident la Bizighe[ti

Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs
pe E 85. Patru maşini au fost implicate într-un carambol pe-
trecut vineri după-amiază în apropierea satului Bizigheşti,
co muna Garoafa. Poliţiştii de la Serviciul Rutier s-au deplasat
la faţa locului pentru a stabili împrejurările în care a avut loc
incidentul. Primele date arată că două maşini s-au tamponat
pe sensul de mers Bacău – Focşani. Poliţiştii spun că în încer-
carea de a evita impactul cu cele două maşini tamponate, un
alt şofer a tras de volan şi a pătruns pe contrasens unde s-a
cioc nit cu o maşină ce circula regulamentar. Cele două victi -
me, un bărbat şi o femeie sunt chiar din maşina ce se deplasa
regulamentar pe direcţia Focşani – Bacău. Acestea au fost
preluate de ambulanţe şi transportate la spital. (D.C.)

Cu ochii pe radar!
Azi, polițiștii de la Serviciul Rutier Vrancea vor
amplasa aparatele radar pe E 85, la Golești, Popești,
Dumbrăveni, Garoafa și Pufești, dar și pe centura
Focșaniului. Polițiștii vor căuta vitezomanii și pe DN
23 la Răstoaca și pe DN 2 D la Bolotești. (D.C.)

� la descinderi 
au participat 267 de
poli]i[ti, 103 jandarmi,
35 speciali[ti silvici 
[i 52 reprezentan]i

Electrica 

Vineri dimineaţă, polițiș -
tii au efectuat 113 percheziții
în baza a 122 de mandate
emise de Tribunalul Vran -
cea. Acțiunile vizează pre-
venirea faptelor de sus tra-
 gere de energie electrică,
precum și legalitatea acti vi -
tăților desfășurate la ins ta -
lațiile de prelucrare a masei
lemnoase și depozitele de
produse finite. La descinderi
au participat 267 de polițiști,
103 jandarmi, 35 specialiști
silvici și 52 reprezentanți E -
lectrica. Acțiunea este efec -
tuată de IPJ Vrancea, alături
de care participă polițiști din
Brăila, Buzău, Galați și Ba -
cău. "La data de 28 iulie
a.c., poliţiştii Inspectoratu-
lui de Poliţie Judeţean
Vran cea, ai Direcţiei de Or-
dine Publică şi ai Direcţiei
Operaţiuni Speciale a Po li -
ţiei Române efectuează 122
de percheziţii domiciliare
într-o cauză în care se fac
cercetări pentru evaziune
fiscală şi sustragere de e -
nergie electrică. Activităţile
vizează sustragerea de e -
nergie electrică de către ad-
ministratorii unor societăţi

comerciale în procesul de
prelucrare a masei lemnoa -
se, precum şi folosirea e -
nergiei electrice la depozi te-
 le de produse finite, prin o co -
lirea instalaţiilor de înre gis -
trare sau prin montarea

unor instalaţii clandestine.
La acţiune participă şi poli -
ţişti din cadrul inspectora te -
lor de poliţie judeţene Brăi la,
Galaţi, Bacău şi Buzău, pre-
cum şi jandarmi, spe cia lişti
în domeniul silvic, re prezen -

tanţi ai S.C. Electrica Mun -
tenia Nord şi ai Di rec ţiei
Agricole Judeţene Vran cea.
Cercetările sunt continuate
în cauză", se arată într-un co-
municat al poliţiei vrân cene.
(Dan CHIRIAC)

Mihai Lungu, adjudeanul sta-
bilit la Londra, a demarat o nouă
licitație pentru ajutorarea familiei
lui Dorin Alecsandru. Tânărul de
20 de ani a murit în vestul Lon-
drei, în timp ce lucra în subsolul
unei vile, fiind intoxicat cu vapori
toxici. ”Salutare dragi prieteni,
din păcate am din nou o mare
rugăminte la voi, în urmă cu câ -
te va zile un prieten din copilărie
din orașul meu natal Adjud, un
soț si frate pentru a sa familie,
Dorin Alexandru (Kaka) s-a stins
din viață într-un tragic accident
de muncă la Londra. În urma lui
rămân o soție și un viitor copil ce
urmează în mai puțin de 3 luni să
vină pe lume. Familia are nevoie
de ajutorul nostru, al tuturor,
pentru a putea conduce pe ulti -
mul drum soțul, fratele, copilul.
Pentru repatrierea trupului este
nevoie de suma de £3000 aproxi-
mativ. Așadar scot la licitație tri-
coul internaționalului român
A dri an Popa de la Reading FC,
iar în decursul zilei va mai apă -
rea un tricou semnat de Costel
Pantilimon și colegii acestuia de
la echipe de Premier League
Wat ford FC. Ambele licitații por-
nesc de la suma de 250 RON. Li -
citația se va încheia vineri 04
Au gust la orele 22:00”, a scris
Mi hai Lungu. Cei ce doresc să
facă donații pentru a ajuta familia
îndurerată o pot face în contul
soției lui Alex.

Miss Lavinia Ignat

Sort code : 20-92-63
Cont : 23702359
Swiftbic Barcgb22
IBAN GB51 BARC 2092 6323

7023 59. Contul este în lire!!!
Dorin Alecsandru, absolvent al

Colegiului “Emil Botta” din Ad -
jud a decedat în urma unui inci-
dent produs în vestul Londrei.
Tra gedia vine la doar câteva zile
după ce un alt adjudean, Nicu
Manea, s-a stins într-un accident
rutier produs tot în Anglia. Presa
britanică scrie că detectivii care
investighează moartea românului
cred că acesta s-a intoxicat cu va-
pori toxici. Muncitorul, în vârsta
de 20 de ani, a fost scos din pro-
prietatea cu cinci etaje din Berke-
ley Gardens, vestul Londrei, de
către pompieri purtând echipa-
ment de respirație. (D.C.)

Cinci tineri aresta]i
pentru trafic de droguri 

Cei cinci tineri reţinuţi pentru trafic de droguri au
fost trimişi după gratii. Magistraţii de la Tribunalul
Vrancea au dispus arestarea lor pentru 30 de zile.
Tinerii au fost arestaţi pentru săvârșirea infracțiunilor
de trafic și consum ilicit de droguri și de substanțe cu
efect psihoactiv. „...Dispune arestarea preventivă a
inculpaţilor: 1. Pascu Alexandru Cornel, pentru să -
vârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 4 alin. 1 din
Legea 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod pe -
nal şi art. 16 alin. 1 din Legea 194/2011 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 Cod penal; 2. Focșa Cosmin Ionuț, pentru
să vârşirea infracţiunii prevăzută de art. 16 alin. 1
din Legea 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod
penal; 3. Gașpar Georgian, pentru săvârşirea in -
fracţiunilor prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea 143/
2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41
alin. 1 Cod penal şi art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000
cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.
1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod
penal; 4. Anghel Constantin, pentru săvârşirea in -
frac ţiunilor prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea 143/
2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 16
alin. 1 din Legea 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin.
1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod
pe nal şi 5. Milea Alexandru Paul, pentru săvârşirea
in fracţiunii prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea
194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, pe o
perioada de cate 30 zile pentru fiecare, începând cu
27 iulie 2017 şi până la data de 25 august 2017 in-
clusiv. Dispune emiterea mandatelor de arestare pre -
ven tivă pe numele inculpaţilor”, se arată în comuni-
carea hotărârii instanţei de judecată. Polițiștii de com-
batere a criminalității organizate Vrancea și Galați, cu
sprijinul Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Ro -
mâ ne, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I. -
C.O.T. – B.T. Vrancea, au efectuat 9 percheziții do mi-
ciliare în municipiul Galați, la persoane bănuite că ar
fi distribuit droguri și plante etnobotanice. Din cer ce -
tări a reieșit faptul că, începând cu anul 2016, 5 per-
soane ar fi desfășurat activități de producere, deținere,
stocare și comercializare de droguri de risc și subs -
tanțe susceptibile a avea efect psihoactiv, droguri pe
care le-ar fi comercializat pe raza județelor Vrancea,
Galați și Brăila. În urma perchezițiilor, au fost identi-
ficate mai multe substanțe etnobotanice și muguri de
cannabis, fiind ridicate în vederea indisponibilizării
8.530 de lei, 700 de  euro, 9 telefoane mobile, 2 lap-
topuri, un cântar electronic, un grinder metalic și mai
multe arme albe. (Dan CHIRIAC)

Perchezi]ii în 113 loca]ii din jude]

”Asa arată NEREJU la această oră, pe
lângă faptul că s-a abătut furtuna asupra
localității!!! s-au oprit și toate instituțiile
statului (DE FORȚĂ) din 3-4 județe înve-
cinate (electrica, poliție, jandarmerie,
i.t.r.s.v ,e.t.c ,e.t.c., e.t.c.) continuă acest
circ zilnic de aproximativ doi ani de zile. EI
ZIC!!! că s-a înfundat corupția la NEREJU,
eu zic că trebuie căutată în altă parte, MAI
ÎNTÎI ÎN (INSTITUȚIILE STATULUI) și
mai apoi în fundul muntelui. (ȘI ZIC BINE
CE ZIC!!!!!). Am fost vitregiți în decursul
timpului de popoarele migratoare (huni,
tătari, goți, avari, slavi, e.t.c.), nu am fost
ocoliți nici de primul și al doilea război
mondial, când trupele au călcat și aceste
ținuturi, mai apoi am fost declarată locali-

tatea rebelă ce s-a opus sistemului comunist
și lucrurile au tot continuat așa până în
zilele noastre... PROPUNERE: SCOATEȚI
DE LA REGISTRUL COMERȚULUI, ÎN-
CADRAREA ÎN CLASA CAEN, A
PUNCTELOR: 1610; 0220; 4613; 4673 și
astfel terminați odată cu circul făcut zi de
zi la NEREJU. S-AU ANGAJAT ÎN UL-
TIMII ANI UN ,,BATALION" (DE PER-
SOANE) LA POLIȚIE, ITRSV, e.t.c, e.t.c.
și nu se găsește corupția... OARE UNDE O
FI ASCUNSĂ??? RESETAȚI ODATĂ
SISTEMUL CU OAMENI CORECȚI ȘI
PLECAȚI ODATĂ DE LA ZERO!!!!
STOPAȚI CIRCUL...” (Comentariu pre-
luat de pe contul de facebook al lui Ion
Pauca)

Perchezi]iile, v\zute [i analizate dintr-un alt unghi la Nereju

Tricouri la licita]ie pentru
ajutorarea familiei lui

Dorin Alecsandru, tâ=n\rul
adjudean mort î̀n subsolul
unei vile din vestul Londrei



De câteva luni, la Panciu,
funcţionează Centrul
Rezidenţial Social „Sf.
Ioan” pentru persoane
vârstnice fără familie sau
cu probleme de sănătate,
care au nevoie
permanentă de asistenţă
medicală. Acum, putem
face un mic bilanţ al
activităţii desfăşurate,
tragem linia şi socotim,
ţinând cont şi de
aprecierile rezidenţilor
privind activitatea
desfăşurată de personalul
din centru. 

Centrul Rezidenţial Social
„Sf. Ioan”, dotat la standarde
europene, poate găzdui 34 de
persoane vârstnice, dornice să
îşi ducă traiul într-un complex
social rezidenţial, în siguranţă,
cu asistenţă medicală 24 de ore
din 24. Programul Operaţional
Regional 2007-2013, gândit şi
pus în practică de către admi -
nis traţia locală, cu bani de la
UE, are drept scop îmbu nă tă -
ţirea capacităţii Serviciului
Public Local de Asistenţă So -
cială Panciu, de furnizare a ser-
viciilor sociale destinate per -
soanelor vârstnice aflate în di-
ficultate.

Centrului Rezidenţial So-
cial „Sfântul Ioan”, clădire
modernă, elegantă, cu toate
facilităţile la standarde euro -
pene, s-a deschis oficial pe
data de 1 martie 2017, când au
sosit şi primii beneficiari, bă -
trâni rămaşi singuri pe lume,
care au nevoie de asistenţă me -
dicală şi de sprijin permanent.
Proiectul vine în întâmpinarea
persoanelor de vârsta a treia
cărora le asigură o bătrâneţe
liniştită, dreptul de a beneficia
de servicii medicale perfor-
mante, un trai decent şi fără
grija zilei de mâine. 

Centrul Rezidenţial pentru
Persoane Vârstnice dispune de
11 camere cu 2, 3 şi 4 paturi,
este dotat cu cabinet medical,
două săli de tratament, filtru
sanitar, izolator, grup sanitar
pentru izolator, sală de recupe -
rare, sală de activităţi diverse,
sală de primit vizite, bucătărie
modernă unde, la cerere sau în
funcţie de regimul alimentar
prescris de medic, se găteşte şi
de post şi de dulce. Centrul
mai dispune de sală de mese,
birouri administrative şi gru -
puri sanitare. Cei care locuiesc
deja aici sunt foarte mulţumiţi
de modul în care sunt trataţi şi
îngrijiţi, mai mult personalul
care deserveşte centrul îi face
să se simtă ca într-o familie.

”De la prima vedere 
m-a impresionat”

Dumitru D., de 71 ani, din
judeţul Buzău, are o adevărată
poveste de viaţă. A văzut lu -
mea, a lucrat în Orientul A pro -
piat, a avut o familie frumoasă,
a câştigat bine, dar într-o zi,
totul s-a spulberat. Rămas sin-
gur, a decis să se retragă într-
un loc în care să se simtă bine
îngrijit, respectat, să fie încon-
jurat de un personal medical
sensibil la nevoile şi proble -
mele lui de sănătate pe care,
deocamdată nu le are. 

„Am fost în Siria, în Tu ni -
sia şi Iran. Au fost vremuri
bune când am adus acasă şi
un capital pentru familie şi

mulţumirea mea sufletească
pentru că am lucrat în dome-
niul energetic, în care eram
foarte bine pregătit. Acasă lu-
crurile au fost bine până la un
moment dat. Cu plecările
mele, relaţiile de familie s-au
răcit. Am divorţat după 20 de
ani...”, spune Dumitru D.

A avut un vis, să-şi cons tru -
iască o casă confortabilă, în
care să se simtă bine la bă trâ -
neţe. N-a fost să fie aşa. Di vor -
ţat şi fără moştenitori, a decis
să vândă tot şi să se retragă
într-un centru rezidenţial pen-
tru persoane vârstnice. Este în
putere, sănătos tun, face mult
sport, dar ştie că în orice mo-
ment, datorită vârstei, pot apă -
rea probleme. 

„Sănătatea te ţine până la
un moment dat, după care, cu
părere de rău, trebuie să ape -
lezi la servicii medicale, la tra -
tamente. Am venit aici şi mă
simt bine”, spune Dumitru D.

Din tot ce a avut, a adus la
Panciu câteva obiecte care să-
i amintească de vremurile de
altădată: o geantă de vână toa -
re, o blană de lup şi fotografii
cu cei dragi.

- Cu ce aţi rămas? întreb. 
„Cu amintirile, dar eu do -

ream din toamna lui 2016 să
fac schimbarea. Am vizitat
mai multe centre în zona Bu -
zăului şi Râmnicul Sărat. Nu
m-a mulţumit, nu mi-a plăcut.
Am venit în Vrancea, la Foc -
şani, apoi am aflat de acest
centru din Panciu. De la pri -
ma vedere m-a impresionat
foarte mult.”

- Ce v-a plăcut? 
„Condiţiile, căminul este

nou. Am şi sală de fitness.
Can tina, sala de mese, m-au
impresionat mult. Sunt foarte
mulţumit. Mai sunt acolo
câţi va anişori, e plăcut să-i
tră ieşti într-un spaţiu modern,
primitor, curat”. 

- Personalul, cum este?
„ De apreciat! Păcat că nu

suntem la capacitate, pentru
ce condiţii bune a -
vem aici”.

- Ce faceţi în
timpul liber?

„Mişcare, fac
mul tă mişcare la
sala de fitness, mă
plimb prin oraş,
mai merg la o co fe -
tărie, citesc foarte
mult şi urmăresc
programele la tele-
vizor. Nu ai timp să
te plictiseşti nicio -
da tă. Personalul es -
te foarte atent, prie -
tenos, se poartă cu
noi ca şi cum am fi
într-o mare fami-
lie”, spune Dumitru
D.

“Aicea m\ simt
în siguran]\”

Peste tot, la par -
ter, la etaj, în ca me -
rele de locuit, în să -
lile de tratament, de
relaxare, de primit
vizite, totul strălu -
ceş te de curăţenie.
În bucătărie, buca te -
le sfârâie pe aragaz.
Se apropie masa de
prânz. Sala de mese,
ornată cu flori, este
impecabilă. Meniul
zilei cuprinde atât
mâncare de dulce
cât şi de post.

- Ce gătiţi, o întreb pe
doam na care bucătăreşte de
zor.

„Astăzi avem ciorbiţă de
pui, varză dietetică cu câr nă -
ciori, iar pentru cazurile spe-
ciale, care necesită o dietă
a decvată, am gătit pilaf die te -
tic cu morcov....”

Constantin R. este din Pan-
ciu. După moartea soţiei, a
decis să devină rezident al
Centrului, unde este tot timpul
sub atenta supraveghere a me -
dicului. N-a vrut să-şi chinuie
copiii cu boala lui. A lăsat casa
copiilor, dar îi vizitează destul
de des.

- De ce-aţi dat traiul la
casă pe cel de la Centru? 

„N-avea cine-mi face o in -
jecţie, n-avea cine să mă în -
gri jească la boala mea. Aicea
mă simt în siguranţă, mă simt
liniştit. Am pensia mea, şi
gata!”, spune bătrânul.

Personalul medical este
de dicat rezidenţilor, care
bene fi ci ază, la orice oră, de
con sultaţii şi tratamente la
cabinetul medical, de servicii
de in firmerie, de ajutor pentru
menţinerea capacităţilor fi -
zice, de programe de ergote -
rapie, ajutor pentru menaj,
consiliere juridica, de servicii
de preve nire a marginalizării
sociale, de reintegrare socială,
activităţi sociale şi sportive.
Clădirea este dotată şi cu un
lift modern, utilizat pentru
transportul persoanelor cu
dizabilităţi. 

- Cum sunt condiţiile? în-
treb.

„Foarte bune, mulţumesc
lui Dumnezeu. Eu le-aş pro -
pune celor care nu doresc să
trăiască singuri la bătrâneţe,
să vină aici. Colectivul este
bun, îs tineri toţi”, spune Con-
stantin R.. 

- Cum se poartă cu dum -
nea voastră? 

„Ireproşabil! Au forţă de
muncă, au dragoste de noi.
Degeaba eşti pregătit şi îţi faci
treaba doar ca să ai un servi-
ciu, trebuie să ai dragoste de
oameni. Personalul de aici îşi
face meseria cu dragoste”,
spune bătrânul, cu privirea
aburită de emoţie.

Ion P. are 78 de ani. Până
acum n-a simţit bătrâneţea, dar
dispariţia soţiei a lăsat un gol
mare. Nu mai are cu cine vor -
bi, cu cine se îngădui la trea -
bă... Împreună cu copii, a decis
că a venit momentul să facă o
schimbare necesară, spune bă -
trânul care suferă şi de câteva
boli.

- Cum vă simţiţi? întreb. 
„Foarte bine, foarte bine.

Am tot ce-mi trebuie, sunt în-
grijit foarte bine, spălat la
timp, schimbat la timp, con -

diţii de baie foarte bune, mân-
carea este foarte gustoasă.
Nici acasă, nu aveam posi bi -
lităţi să stau ca aici. Am ră -
mas singur, cam bolnav, co -
piii au decis să mă aducă aici.
Fiind suferind de mai multe
boli, acum mă simt în sigu -
ranţă ştiind că medicul este tot
timpul la dispoziţia noastră.
Sunt foarte bine îngrijit, con-
sultat la timp, pastilele le iau
la timp...”, ne-a spus Ion. P.

Primăria Panciu primeşte
în continuare cereri de in-
ternare în Centrul „Sf. Ioan”.
Dacă sunteţi interesaţi, pentru
infor maţii suplimentare vă
puteţi adresa Serviciului Pub-
lic Lo cal de Asistenţă Socială,
din cadrul Primăriei Oraşului
Panciu, strada Titu Maiorescu
nr. 15, telefon 0237.275.811
sau prin e-mail la primaria.
panciu@gmail.com. (Janine
VADISLAV)

Eveniment local
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Centrul reziden]ial social „Sf. Ioan” - Panciu
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COL}UL POETULUI

~n prima parte a
zilei v\ sim]i]i
plin de energie [i
v\ dedica]i unor
munci fizice
sus]inute. V\
sf\tuim s\ nu v\

supra-aprecia]i capacitatea de
efort, altfel risca]i s\ ave]i
probleme de s\n\tate. 

Zi bun\ pentru
semnarea actelor
oficiale. Ast\zi,
secretul
succesului este
ini]iativa.

Ac]iona]i cu hot\r=re! Rela]iile
parteneriale sunt favorizate [i
pute]i rezolva probleme ale
familiei. 

Parcurge]i o
perioad\
favorabil\ pe
plan sentimental
[i social.
Rela]iile cu
partenerul de

via]a sunt excelente [i pute]i s\
duce]i la bun sf=r[it tot ce v-a]i
propus s\ face]i `mpreun\.

Perseveren]a v\
ajut\ s\ rezolva]i
problemele de la
locul de munc\.
Ve]i vedea c\ a
meritat s\ v\
zbate]i:

rezultatele vor fi pe m\sura
efortului depus. Evita]i
discu]iile `n contradictoriu cu
colegii de serviciu.

{ansa este de
partea
dumneavoastr\ [i
ave]i succes `n tot
ce face]i. Este o
zi favorabil\
afacerilor [i

investi]iilor pentru c\min. Pe
plan sentimental, nici o
problem\. 

Ave]i ocazia s\
aplica]i `n
practic\ proiecte
ambi]ioase pe
termen lung [i s\
lua]i decizii
importante pentru

viitor. ~n prima parte a zilei
renun]a]i la o c\l\torie `n
interesul familiei, din motive
financiare. 

Zi favorabil\
c\l\toriilor `n
interes familial.
Cu acest prilej,
pute]i ob]ine
unele c=[tiguri

financiare nea[teptate. Sunte]i
foarte `ncrez\tor [i ave]i
tendin]a s\ v\ asuma]i riscuri
cam mari.

~n prima parte a
zilei sunte]i
hot\r=t s\ v\
ocupa]i de
anumite
probleme
familiale pe care

le-a]i tot am=nat. Sunte]i nevoit
s\ face]i mai multe drumuri
scurte, dar [i cheltuieli. 

Sunte]i plin de
energie. Este
momentul s\
ini]ia]i o afacere
la care v\ g=ndi]i
de ceva timp [i
care v-ar putea

`mbunat\]i situa]ia material\.
Dup\-amiaz\, un prieten v\
propune o colaborare.

Ave]i
posibilitatea s\
face]i schimb\ri
importante `n
via]a
dumneavoastr\,
pe plan social [i

`n domeniul afacerilor. Pute]i s\
`ncheia]i contracte [i s\ semna]i
documente oficiale. Rela]iile cu
anturajul sunt foarte bune.

Pune]i suflet `n
tot ce face]i [i
pute]i realiza tot
ce v-a]i propus.
Ave]i ocazia s\
v\ afirma]i `n
societate [i s\

ob]ine]i c=[tiguri financiare. ~n
rela]iile cu partenerul de via]\
v\ bucura]i de armonie [i bun\
`n]elegere. 

Zi bun\ pentru a
pune la cale
planuri de viitor.
Pute]i `ncepe noi
activit\]i `n
domeniul social.
Situa]ia
financiar\ v\ mai

creeaz\ mici probleme, `ns\ v\
sf\tuim s\ ave]i r\bdare.

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

Pe 29 iulie 1834 a fost
înregistrat primul accident
rutier din istorie. O diligen -
]\ cu aburi, a inginerului
Edinburg, a lovit o piatr\
pus\ în mod inten]ionat în
drum. Cazanul cu aburi a
explodat provocând moar -
tea a 5 persoane. Ast\zi, lu-
crurile au luat o întors\tur\
negativ\! În Uniunea Euro-
pean\, de exemplu, num\ -
rul accidentelor rutiere este
inacceptabil de mare: 1,3
milioane de accidente pe
an, soldate cu 43.000 de de-
cese [i r\nirea a 1,7 mili -
oane de persoane.

Alte evenimente 
care au marcat ziua

de 29 iulie

1836: Inaugurarea Arcu-
lui de Triumf din Paris,
Fran]a. Comandat de Napo -
leon Bonaparte în 1806, a
fost ̀ n\l]at în secolul XIX [i
terminat în 1836. Arcul
face parte acum din monu-
mentele na]ionale franceze
cu o mare însemn\tate is-
toric\. La picioarele sale se
afl\ Mormântul Soldatului
Necunoscut din Primul
R\z boi Mondial, s\rb\torit
pe 11 noiembrie, ziua ar -
mis ti]iului semnat între
Fran]a [i Germania în 1918.

1848: În parcul Z\voi
din Râmnicu Vâlcea, în fa]a
unei numeroase asisten]e,
dup\ ce s-a citit noua Con-
stitu]ie, un grup de tineri,
avându-l în frunte pe Anton

Pann, a intonat pentru pri -
ma oar\ imnul Revolu]iei
pa[optiste “De[teapt\-te,
ro mâne”, devenit dup\ Re -
vo lu]ia anticomunist\ din
1989 Imnul Na]ional al Ro -
mâniei.

1883: S-a n\scut Benito
Mussolini, dictator italian
(d. 1945). A creat un stat
fascist utilizând propagan -
da [i teroarea de stat. 

1890: A murit Vincent
van Gogh (n. 1853). Pictor
olandez post-impresionist,
lucr\rile sale au avut o in-
fluen]\ profund\ asupra ar -
tei secolului al XIX-lea,
prin culorile lor vii [i im-
pactul emo]ional. A suferit
de boli mintale, care la
vârsta de 37 ani l-au dus la
sinucidere.

1926: Spitalul Foc[ani î[i
desf\[ura activitatea cu 30 de
paturi, în condi]ii mo deste.
Aloca]ia de hran\ pentru un
bolnav era de 24 lei/zi. 

1927: Foc[\neanul Ni -
co lae N. S\veanu înde pli -
nea mandatul de pre[edinte
al Adun\rii deputa]iilor pâ -
n\  în noiembrie 1928.  Li -
be ralul Nicolae S\veanu
era cel mai influent politici -
an foc[\nean de la cump\na
secolelor XIX [i XX. 

1947: Este dizolvat,
printr-o hot\râre a Consili-
ului de Mini[tri, Partidul
Na]ional }\r\nesc.

1952: La Jocurile O -
limpice de la Helsinki, Iosif
Sârbu este medaliat cu aur
la tir. Este prima medalie de
aur olimpic\ a României.

Pe 29 iulie 1834 a fost înregistrat primul accident
rutier din istorie

Istoria zilei de
29 iulie

CALENDARUL ZILEI

Sufletul are nevoie de
hrană, la fel ca și trupul. Îi
poţi îndeplini copilului toate
nevoile fizice, dar dacă nu îl
îmbrăţişezi niciodată, el nu
va crește normal.

Prima și cea mai im por -
tantă nevoie a copilului tău
este aceea de a fi iubit. 

Fiecare copil este aseme-
nea unui pahar gol și singu-
rul mod în care acest pahar
poate fi umplut este acela de
a-i arăta copilului dragoste.
Doar atunci când paharul
este „plin de dă peste el”
co pilul poate începe să dă -
ruiască, la rândul său,
dragoste. 

Copilul tău are nevoie să
fie alintat, mângâiat și îm -
bră ţișat, să se simtă aproape
de tine, să i se ofere căldură
și confort emoţional, să se
simtă dorit și înţeles. A-i îm-
plini doar nevoile fizice, de
hrană și de îngrijire, nu este
suficient.

La întrebarea: „Vă iubiți
copiii?”, probabil că marea
majoritate ar răspunde: „Bi -
neînțeles că-i iubesc. Le ofer
tot ce au nevoie; am grijă de
ei...” Totuși, de multe ori
copiii nu simt că sunt iubiți.
Ei spun: „Părintii mei mă
iubesc doar atunci când iau
note bune, când mă îmbrac
singur sau când îmi fac
curat în cameră. Când sunt
bun, mă iubesc; altfel, nu!”
Părinții s-ar putea să nu în -
țeleagă că acest comporta-
ment negativ este, de fapt,
un strigăt după iubire, iar
atunci când iubirea așteptată
de copil întârzie, este posibil
să aibă loc niște reacții în

lanț, iar părintii vor avea,
drept răspuns, tendința de a-
l respinge și mai mult pe
copilul neiubitor. 

Părintii nu trebuie să uite
nici o clipă că un copil care
are un comportament supă -
rător este un copil care are
cel mai mult nevoie de dra -
goste, de compasiune și de
ajutor.

Copilul care v\ pune
cel mai mult r\bdarea
la încercare are cel
mai mult nevoie de
dragostea voastr\

Copilul care mușcă, fură,
lovește sau folosește cuvinte
„urâte” este posibil ca prin
aceasta să nu facă altceva
decât să te pună la încercare

și, în mod inconștient, să te
întrebe: „Poți să mă iubești
chiar și atunci când sunt a -
tât de îngrozitor?”Alti copii
se comportă tocmai invers.
Ei nu pot să acționeze într-
un asemenea mod „nesu fe -
rit”, de teamă că vor fi res -
pinși și mai mult, astfel că
își dau toată silința să fie
buni. În loc să respingi un
copil prea insistent să „îţi
intre pe sub piele”, este mai
bine să îţi iei timp să discuţi
cu el despre modul în care
se comportă. Ajută-l să în ţe -
leagă că îl iubești tot timpul,
indiferent că este bun sau
rău.

Printr-o purtare blândă și
consecventă, poţi ajunge ca
încetul cu încetul să câștigi
încrederea și, în cele din
urmă, dragostea unui copil

retras, dar acest tip de copil
s-ar putea să nu ajungă
niciodată la fel de drăgăstos
și de apropiat ca ceilalţi.

Când ajungi să-ţi dai
seama că există un motiv
pentru acel comportament
supărător, caută să separi
comportamentul apărut de
copilul „real”, care simte ne -
voia să fie iubit. Ca urmare,
îl poţi mustra pe copil într-un
mod iubitor și plin de înţel -
egere, chiar dacă ţi se pare că
el nu merită o ase menea ati-
tudine din partea ta. 

S-ar putea ca, umplându-
i paharul cu dragoste, să-i
furnizezi copilului suficientă
încredere în sine, încât să
aleagă el însuși să schimbe
sau să biruie acel compor-
tament agresiv și supărător.
Carmen Dobre, psiholog

Timpul meu
Respir secunde contemplând amurgul
Clepsidra s-a întors, nisipul curge
Se-nlănțuie în mine demiurgul
Și timpul în vâltoarea lui mă strânge...
Pământul strigă după carnea flască
Nu-i încă vremea ca să se deschidă,
Orice minut, secunde o să nască
Și viitorul pare să mă-nghită.
Imagini vor rămâne amintire
Vor învechi și gândurile mele
Și-n zilele ce zboară în neștire
Mă voi ascunde dincolo de stele.
Ca mine, mulți s-or întreba se pare
Ce-i timpul...și de ce se scurge el?!
Dar cine să răspundă la-ntrebare

Oana Adriana Alexandrescu

„Po]i s\ m\ iube[ti chiar [i atunci
când sunt atât de îngrozitor?”
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La Complexul Sportiv
Apollo din Bucureşti au
avut loc Campionatele Na -
ţi o nale de şah pe echipe de
juniori. Deschiderea cam-
pionatelor a fost făcută de
prim-ministrul României,
Mihai Tudose, ministrul
tineretului şi sportului, Ma-
rius Dunca, preşedintele
Federaţiei Române de Şah,
Sorin Iacoban şi a altor
per sonalităţi din diferite
do menii. Organizatori au
fost Federaţia Română de
Şah şi C. S. Universitatea
Agora Oradea. Director de
turneu a fost GabrielGre-
cescu, iar arbitri au fost
Radu-CătălinChirilă,An-
dreiFurcă,ClaudiuBadea
Iordache, Nistor Slabu,
VasileDragomanu,Rudolf
Dombi, Lucian Gâlea şi
SebastianVolcinsche. 

La actuala ediţie au par-
ticipat 95 echipe de băieţi şi
43 de echipe de fete. Din
Vrancea au participat două
echipe de fete şi două echi -
pe de băieţi, toate de la clu -
bul fanion al judeţului,
C.S.M. Focşani 2007. Joi
27 iulie 2017 s-au încheiat
concursurile de şah clasic
din cadrul Campionatelor
Naţionale. Aşa cum ne-au
obişnuit de mai mulţi ani,
juniorii noştri din cele patru
echipe participante s-au
com portat din nou foarte
bine reuşind toate să obţină
locuri fruntaşe. Echipa de
fete U 16 ani, în formula

Mălina-AndreeaAciu,A-
lexandra-IoanaBanciu şi
Ana-MariaBanciu, a rea -
li zat cea mai bună perfor -
man ţă cucerind medaliile
de aur. La fete U 14 ani,
TeodoraAvădăni,Anama-
ria Raţă şi Carmen-Teo-
doraDragomir au cucerit
medaliile de bronz. Tot me -
daliile de bronz a cucerit şi
echipa de băieţii de U 18
ani formată din Cătălin-
Lucian Pătraşcu, Matei-
Ionuţ Acsinte, Cosmin
Vasiliu şi DragoşIon, dar
de menţionat că aceştia au
terminat la egalitate de
puncte cu echipele de pe lo -
curile 1 şi 2, CS Politehnica
Iaşi şi respectiv CS Oto -
peni.

Egalitatea s-a constatat
la mai multe criterii, ai
noştri fiind depunctaţi doar
la criteriul vârstă. Un merit
deosebit are şi echipa de
bă ieţi U 12 ani în compo -
nen ţa ŞtefanDănilă,Mih-
nea-IustinBaciu şi Cris-
tian-EduardŞimon clasată
pe locul al VI-lea, cu trei
locuri mai sus decât locul
pe care era cotată la startul
concursului conform ra-
tigului componenţilor. A -
ceşti trei şahişti, ca şi majo -
ritatea dintre cei enumeraţi
anterior, au reprezentat
onorant judeţul an de an la
campionatele naţionale şi la
alte concursuri interju de ţe -
ne încă înainte de a împlini
8 ani. Să mai notăm că în

toate partidele jucate Mă li -
na-Andreea Aciu a obţinut
numai victorii realizând un
procentaj la masa 1 de
100%. Următorii ca pro-
centaj realizat sunt Cosmin
Vasiliu cu 87,5%, Anama -
ria Raţă cu 75%, Lucian-
Cătălin Pătraşcu, Alexan -
dra-Ioana Banciu, Carmen-
Teodora Dragomir, toţi trei
cu 62,5%, Ştefan Dănilă,
Mihnea-Iustin Baciu, Cris-
tian-Eduard Şimon, toţi trei
cu un procentaj de 50% etc.
dar ordinea nu este cea mai
elocventă fiindcă dificul-
tatea confruntării la masa 1
este cea mai mare, iar la
masa a treia cea mai mică.
“Toţişahiştii,indiferentde
punctajsauprocentaj,me-
rităfelicitărideoarececon-
curenţaafostfoartemare.
Anulacestaparcăafostca
niciodată–nuaufostpar-
ticipant fără pretenţii (în
sensulsportivalcuvântu-
lui).Înultimeledouăzile
sunt programate concur-
suriledeşahrapidşiblitz,
undesperăm,deasemenea,
laofigurăfrumoasă”,spu -
ne AntonSoare, secretarul
AJ Şah Vrancea. 

Cine a lucrat pentru
formarea [ahi[tilor

Pregătirea juniorilor în
prezent sau într-o etapă an -
terioară a carierei lor a fost
realizată de GrigorePetre,
Mihai Strîmbu, Aurelian

Grigore şi Anton Soare.
“Nuneputemascundere-
gretulcănuaupututpar-
ticipa şi alţi şahişti. Spre
exemplu, o echipă U 10
ani la băieţi formată din
Alexandru-Ionuţ Borza,
Sebastian-Mihail Potlog,
Valentin Corbu şi Alex
Zlata înmod cert s-ar fi
clasatînprimajumătatea
clasamentului,dacănuîn
prima treime.Rezultatele
permanentbuneobţinute
de juniorii vrânceni de
foarte mulţi ani nu mai
surprindpenimeni.Cuun
deceniuşijumătateînur-
mă,MihaiStrîmbuarevo-
luţionat şahul la nivelul
copiilor şi juniorilor fă-
cândprimiipaşifoarteim-

portanţi.Aurmatundrum
anevoiosdarîntr-osingu-
rădirecţie: totmaisusşi
tot mai bine. Alături de
MihaiStrîmbulaacestur-
cuşşi-auaduscontribuţia
PaulIoniţă,MariusArghi-
rescu,AntonSoare,pentru
toatăperioada,şi,pentruo
anumită perioadă, regre-
tatul Neculai Badiu, Pe-
tricăSilvestru,DanToma
şiSanduGurguiatu.Dar
cea mai benefică şi cea
mai utilă pentru şahul
vrânceanafostimplicarea
lui Aurelian Grigore.
Competenţadeantrenora
lui Mihai Strîmbu, unul
dintre cei mai buni din
ţară, s-a împletit în mod
fericitcueficienţadema-

nageraluiAurelianGri-
gore.Conlucrarealor,mai
ales în primii 6-7 ani a
condus la sudarea unui
colectiv de excepţie şi la
realizareaaproapeînfie-
careanauneipremierece
altădatapăreaimposibilă.
Deşiultimulvenitînşahul
vrînceandintreceienume-
raţianterior,AurelianGri-
goreadevenitliderulmiş-
cării şahiste dovedind că
nuvechimea,cicalităţile
sunt mai importante, nu
categoriaşahistăobţinută
cajucătoriadeciziilecele
mai bune şi operative, ci
capacitatea de analiză şi
sintezăşiorientarealafaţa
locului“, mai spune secre-
tarul AJ Şah. (D.C.)

Sportivii vrânceni au avut
evoluţii foarte bune la Festi-
valul Olimpic al Tineretului
European. Întrecerile au loc
în această săptămână în Un-
garia, la Gyor. 

Astfel, atleta Georgiana
Zglimbea, de la CSS Adjud,
s-a calificat în finala probei
de aruncare a siuliţei cu o
aruncare de 45,23 metri.
Sportiva pregătită de Ioan
Ciortan va concura sâmbătă

în finală şi va încerca să urce
pe podium. 

La judoka, focşăneanca
Ramona Micula a obţinut
medalia de argint, după o
evoluţie foarte apreciată.
Micula a câştigat toate meci-
urile până în finală, acolo
unde a cedat în faţa unei
sportive din Israel. Sportiva
este legitiamtă la CSS LPS
Focşani şi este pregătită de
DumitruZisu. (D.C.) 

Echipa de fotbal CSM Focșani
2007 va susţine sâmbătă două par-
tide de pregătire. Conducerea teh -
ni că a formaţiei focşănene va ex pe-
rimenta în perioada următoare o
nouă formulă de jocuri amicale.
Astfel, lotul echipei va fi împărţit
în două, urmând ca fiecare antrenor
să aibă la dispoziţie câte 12 -13
jucători şi să întâlnească adversari
diferiţi. Astfel, sâmbătă, de la ora
11.00, CSM Focşani 2007 va juca
cu Avântul Valea Mărului, pe sta-
dionul Milcovul. Antrenorul Adri-
an Toma va avea la dispoziţie
ju mătate din lot. Tot de la ora
11.00, o altă jumătate din lotul
echipei, alături de antrenorul Vasile
Burgă, va merge la Curiţa, în ju -
deţul Bacău, pentru partida cu echi -
pa locală. Lotul echipei focşănene
este format din: portarii Lazăr şi
Apenciucesei – Săpunaru, Panaite,
Parlac, Mihai, Lupu, Dorinel Popa,
Zaharia, Pădineanu, Predoiu, Pasă -
re, Dediu, Mitală, Manu, Budeanu,
Beşa, Remus Popa, Negoiță. Mar -
ţea viitoare, de la ora 18.00, va
urma o dublă similară. La Focşani,

echipa pregătită de Vasile Burgă va
juca cu Metalul Buzău, în timp ce
jumătatea antrenată de Adrian
Toma va merge pentru un joc în de-

plasare cu nou promovata AS Tra-
ian din judeţul Brăila. Până acum,
CSM Focşani a disputat o dublă
amicală. (Dan CHIRIAC)

{ahi[tii s-au întrecut la Campionatele Na]ionale
de [ah pe echipe de juniori

� la actuala edi]ie au participat 95 de echipe de b\ie]i [i 43 de echipe de fete 

Vrâ=ncenii au
evolu]ii bune 
la FOTE

Echipa de fotbal joac\
dou\ partide de verificare 
� CSM Foc[ani – Avântul Valea M\rului, sâmb\t\, de la ora 11.00, pe stadionul

“Milcovul” � o parte din lotul foc[\nenilor va juca un alt amical la Curi]a
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PE SCURT

Mihai Tudose: S-ar impune
introducerea în România a
vaccin\rii obligatorii; suntem
departe de lumea civilizat\:
Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, c\
situa]ia actual\ din România ar impune
introducerea vaccin\rii obligatorii, în
condi]iile în care, într-o lume civilizat\,
peste 95% dintre copii sunt vaccina]i, iar ]ara
noastr\ este departe de un astfel de procent.
Întrebat dac\ situa]ia actual\ din România ar
impune introducerea vaccin\rii obligatorii,
prim-ministrul a r\spuns afirmativ,
argumentând c\, într-o ]ar\ civilizat\, 95%
dintre copii ar trebui vaccina]i. „Eu cred c\
da. Sunt [i vaccinuri care se adreseaz\ unor
boli care sunt transmisibile. Deci, acel
p\rinte nu-[i pune în pericol doar copilul lui,
ci întreaga comunitate. Pe tot ceea ce
înseamn\ civiliza]ie european\ nord-atlantic\
sau centru, trebuie s\ fie peste 95% din copii
vaccina]i. Ierta]i-m\, când noi st\m în jur de
50%, suntem departe de lumea civilizat\...”,
a spus Mihai Tudose, într-un interviu acordat
Radio România Actualit\]i. Chestionat în
continuare ce alte m\suri are în vedere
pentru a cre[te rata de acoperire vaccinal\,
premierul a spus: „Am a[teptat o lun\ de
zile, s\ spunem, m\suri f\cute doar la
solicit\ri blânde. Eu am solicitat domnului
ministru s\ înceap\ s\ foloseasc\ bisturiul, a
început, am v\zut, vom trece la etapa
urm\toare, dac\ lucrurile nu func]ioneaz\, la
un bisturiu mai mare. Mergem pe lan] în sus.
Nu ne permitem s\ ne juc\m cu a[a ceva”.
De asemenea, întrebat când estimeaz\ c\
legea vaccin\rii va fi în func]iune, prim-
ministrul a sus]inut c\ este o prioritate a
Guvernului s\u. „Este o prioritate a
întregului guvern, este o prioritate, repet, cu
cât mai repede, cu atât mai bine, dar s\ fie
bine”, a conchis Mihai Tudose. Ministrul
S\n\t\]ii, Florian Bodog, a declarat, joi, în
debutul [edin]ei de Guvern, c\ a cerut
suplimentarea ordinii de zi cu Legea
vaccin\rii, care va fi discutat\ în prim\
lectur\. Ministerul S\n\t\]ii arat\, în raportul
privind vaccinarea transmis de ministrul
Florian Bodog premierului Mihai Tudose, c\
este necesar\ promovarea legii vaccin\rii [i
reorganizarea întregului sistem de acordare a
serviciilor medicale de vaccinare, în
condi]iile în care “acoperirea vaccinal\” a
sc\zut continuu în ultimii zece ani, rata
deceselor provocate de rujeol\ fiind, de la
declan[area epidemiei, de 4 la o mie de
cazuri, “mult peste cea cunoscut\ în
literatura de specialitate de 1-2 cazuri la o
mie de copii”. Un num\r de 224.202 copii cu
vârste între 9 luni [i 9 ani sunt restan]ieri la
vaccinare.

Consilierul local din Prahova
arestat pentru act sexual cu
un minor, exclus din PSD: PSD
l-a exclus din rândurile sale pe consilierul
local din Breaza Cristian Brotoiu, arestat
preventiv sub acuza]ia de între]inere de act
sexual cu un minor, dup\ ce ar fi avut rela]ii
intime cu un adolescent în vârst\ de 14 ani.
Social-democra]ii spun c\ “ce s-a întâmplat
la Breaza a adus un serios prejudiciu de
imagine Organiza]iei Jude]ene PSD Prahova
[i partidului în general”. PSD Prahova a
anun]at vineri, prin intermediul unui
comunicat de pres\, c\ organiza]ia local\
Breaza l-a exclus, joi sear\, pe Cristian
Gheorghe Brotoiu, memmbru în Consiliul
Local Breaza ales pe lista PSD. Decizia a
fost luat\ dup\ ce Brotoiu a fost re]inut de
c\tre procurori sub acuza]ia c\ a între]inut
acte sexuale cu un adolescent în vârst\ de 14
ani. “Documentele de excludere ale
consilierului local au fost depuse la Institu]ia
Prefectului Prahova, urmând a se emite ordin
de încetare a mandatului de consilier local al
acestuia”men]ioneaz\ comunicatul PSD.
Social-democra]ii spun totodat\ c\ scandalul
public creat în jurul alesului local din Breaza
aduce prejudicii de imagine întregului partid.
“În afara infrac]iunii în sine, ceea ce s-a
întâmplat la Breaza a adus un serios
prejudiciu de imagine Organiza]iei Jude]ene
PSD Prahova [i partidului în general” , se
mai arat\ în comunicatul PSD Prahova. t

Ministerul Afacerilor Exter -
ne confirm\ c\ autorit\]ile s-au
opus ca avionul vicepremieru-
lui rus, Dmitri Rogozin, s\ sur-
voleze România. Aeronava a
aterizat vineri dup\-amiaz\ pe
Aeroportul din Minsk, în capi-
tala Belarusului, potrivit date -
lor site-ului FlightRadar24.
com.Cel mai probabil, avionul
oficial rus a avut nevoie de re-
alimentare cu carburant, îna in -
te de a continua drumul spre
Moscova, arat\ Mediafax.
MAE a confirmat, într-un r\s -
puns la o solicitare News.ro, c\
autorit\]ile de la Bucure[ti nu
au fost de acord ca Dmitri Ro-
gozin s\ survoleze spa]iul aeri -
an na]ional. “Referitor la soli ci-
tarea dumneavoastr\, Ministe -
rul Afacerilor Externe v\ infor -
meaz\ c\ autorit\]ile de la
Bu cure[ti nu au fost de acord
ca Dmitri Rogozin s\ survole -
ze spa]iul aerian na]ional”, se
arat\ în r\spunsul MAE.
Decizia statului român a fost

luat\ în baza articolului 1(1) din
Decizia 2014/145/PESC pri -
vind m\suri restrictive în ra-
port cu ac]iunile care sub mi -
neaz\ sau amenin]\ integritatea
teritorial\: “Statele membre iau
m\surile necesare pentru a îm -
piedica intrarea pe teritoriul lor
sau tranzitarea acestuia de c\ -
tre persoanele fizice respon s a -
bile pentru ac]iuni care sub -
mineaz\ sau amenin]\ integri-
tatea teritorial\, suveranitatea
[i independen]a Ucrainei [i de
c\tre persoanele fizice asociate
acestora”.
Rogozin se afl\ pe aceast\

list\, motiv pentru care [i în
2014 a avut interdic]ia de a
survola spa]iul aerian româ-

nesc, dup\ ce a asistat la pa -
rada organizat\ pe 9 mai, de
Ziua Victoriei asupra nazismu-
lui. Ulterior, oficialul rus a a -
menin]at, pe o pagin\ de socia -
lizare, c\ va reveni, dar de a -
ceast\ dat\ la bordul unui bom-
bardier, conform Mediafax.
Oficialul rus a vrut s\ a jun -

g\ de la Moscova la Chi[in\u
cu un avion comercial al com-
paniei S7 (PJSC, Siberia Air-
lines), dar aeronava nu a primit
aprobarea de a traversa spa]iul
aerian al României. Avionul
care îl transporta pe Rogozin
nu a putut ajunge în Republica
Moldova, pentru c\ nu a primit
autoriza]ia de a survola ]ara
noastr\, au anun]at anterior un
site de monitorizare a traficului
aerian [i surse citate de presa
moldovean\.
“Nu avem o confirmare, dar

Cursa S7157, de la Moscova

spre Chi[in\u, probabil a pri -
mit interdic]ie de survolare a
spa ]iului aerian al României,
deoarece la bord se afl\ vice -
pre mierul rus, Dmitri Rogo -
zin”, a transmis site-ul de
profil Flightradar24.com.
Avionul lui Dmitri Rogozin

a survolat Belarus, Polonia,
Slovacia [i Ungaria, dar proba -
bil c\ acum va reveni în Rusia.
Dmitri Rogozin era a[teptat în
Republica Moldova [i în re -
giunea separatist\ moldo vean\
Transnistria, într-o vizit\ ofici -
al\. Aeronava nu a putut merge
direct spre Republica Moldova
din cauza interdic]iei impuse
de Ucraina.
Proteste au avut pe Aero-

portul din Chi[in\u, zeci de
persoane cerând anularea vizi -
tei lui Dmitri Rogozin, relatea -
z\ site-ul Unimedia. Dmitri
Rogozin urma s\ se întâlneasc\

vineri cu pre[edintele Repub-
licii Moldova, Igor Dodon, un
politician prorus, [i cu liderul
regimului separatist din Trans -
nistria, Vadim Krasnoselski.

Dodon: “De ce a]i ]inut
în aer sute de cet\]eni
ai Republicii Moldova”

Pre[edintele Republicii Mol-
dova Igor Dodon a declarat,
vineri, într-o conferin]\ de pre -
s\, referindu-se la interdic]ia
impus\ de autorit\]ile române
avionului în care se afla vice -
premierul rus Dimitri Rogozin,
c\ decizia este una intern\ a au-
torit\]ilor române, dar a între-
bat de ce au fost ]inu]i în aer
sute de cet\]eni moldoveni.
“România a luat decizia,

asta e treaba lor intern\. În a -
vion erau sute de moldoveni cu
copii mici. De ce a]i f\cut acest
lucru? Dac\ a]i vrut [i a]i avut
o în]elegere cu cineva, trebuia
s\ l\sa]i avionul s\ vin\ la
Chi[in\u. De ce a]i ]inut în aer
sute de cet\]eni ai Republicii
Moldova, care mai bine de trei
ore [i jum\tate - patru st\teau [i
plângeau în avion c\ nu [tiau
ce se întâmpl\?”, a întrebat
Do don într-o conferin]\ de pre -
s\.
Vicepremierul Rus Dimitri

Rogozin a scris pe Twitter, re -
fe rindu-se la refuzul autori t\ -
]ilor de la Bucure[ti de a per -
mite accesul avionului în care
se afla în spa]iul aerian româ-
nesc, c\ aceast\ decizie a pus
în pericol vie]ile pasagerilor,
în cheindu-[i postarea cu ame -
nin]area: “A[tepta]i r\spuns,
nemernicilor!”. t

Ministrul
Transporturilor: Pân\ la
sfâr[itul anului vom
inaugura 90 kilometri

de autostrad\
Ministrul Transporturilor, R\zvan Cuc, a declarat,

vineri, la Arad, c\ î[i va respecta angajamentul privind
num\rul de kilometri de autostrad\ care vor fi da]i în
folosin]\ în 2017, afirmând c\ este vorba despre 90 de kilo-
metri, în timp ce pentru 800 de kilometri vor fi lansate pro-
cedurile de licita]ie. Prezent pentru a inspecta un [antier
din Arad, ministrul R\zvan Cuc a fost întrebat de jurnali[ti
câ]i kilometri de autostrad\ vor fi deschi[i în acest an, el
spunând c\ este vorba despre 90, a[a cum anun]ase anterior.
“Am spus c\ pân\ la sfâr[itul anului vom inaugura 90 de
kilometri de autostrad\. Primii 15 i-am dat în folosin]\ pe
Lugoj-Deva lotul II, urmând s\ deschidem loturile III [i IV
Sebe[-Turda, loturile III [i IV Lugoj-Deva [i intrarea în Bu-
cure[ti pe cei trei kilometri. Am discutat cu constructorii [i
fiecare [i-a asumat termenele, dar vreau s\ v\d c\ se res -
pect\ [i din punct de vedere al calit\]ii”, a spus ministrul.
Totu[i, R\zvan Cuc a declarat c\ a fost s\pt\mâna trecut\

în inspec]ie pe unele [antiere [i a fost dezam\git de mobi-
lizarea pe care a g\sit-o. Ministrul a ad\ugat c\ pân\ în acest
moment au fost lansate licita]ii pentru construirea altor 300
de kilometri de autostr\zi, din cei 800 de kilometri pentru
care s-a angajat s\ lanseze procedurile în acest an. t

Aproximativ 40 de persoane
din Cernavod\ au fost evacuate,
vineri, dup\ ce locuin]ele aces-
tora au fost inundate, din cauza
ploilor din ultimele ore, acestea
urmând s\ fie cazate temporar
la un internat [colar.
Potrivit reprezentan]ilor Pri -

m\ riei Cernavod\, în urma
inun da]iei produse vineri pe
strada Portului, au fost evacuate
10 familii, însemnând aproxi-
mativ 40 de persoane, care vor
fi cazate la un internat [colar.
Acestea vor primi din partea
Prim\riei Cernavod\ masa cald\
[i materiale igienico-sanitare.
De asemenea, bunurile r\mase
în locuin]e lor vor fi p\zite de
un deta[ament de jandarmi.
Potrivit unui comunicat al

Prefecturii Constan]a, cea mai
grav\ situa]ie se înregistreaz\ la
Cernavod\, centrul ora[ului fi -
ind inundat. Tot la Cernavod\
sunt probleme [i în alimentarea
cu energie electric\. Alte loca -
lit\]i afectate din acest punct de

vedere fiind Oltina, ]epe[ Vod\,
Dun\rea [i Constan]a.
Reprezentan]ii Companiei

de Drumuri Na]ionale ac]io nea -
z\ în zona Ostrov-B\neasa-Lip -
ni]a, pe DN 22C între {tefan cel
Mare [i Faclia, DN 39 în zona
localit\]ii Tuzla unde sunt prob-
leme la gurile de scurgere [i pe
A2 în zona [tefan cel Mare între
km 162 [i 169, iar cei de la
Regia Autonom\ Jude]ean\ de
Drumuri [i Poduri intervin pen-
tru deblocarea drumurilor DJ
226 [i DJ 223.
Direc]ia de S\n\tate Public\

Jude]ean\ Constan]a spune c\ vor
pune la dispozi]ie, dac\ va fi ca -
zul, pastile clorigene pentru dez-
infectarea fântânilor [i vaccin
antitetanos, dar [i c\ exist\ o leg\ -
tur\ permanent\ cu medicii de
familie [i Spitalul din Cernavod\.
În zonele inundate din jude],

ISU Dobrogea ac]ioneaz\ cu
[ase autospeciale mari, cu alte
for]e din dotare [i cu aproxima-
tiv 70 de oameni. t

40 de persoane din
Cernavod\ au fost evacuate,

î̀ n urma inunda]iilor

MAE nu a permis ca un avion
`n care se afla vicepremierul
rus s\ survoleze Rom=nia
� liderul rus Dmitiri Rogozin a trecut la amenin]\ri dup\ ce a fost `ntors din drum
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98% din contesta]iile depuse la
licita]ii nu au niciun temei:
Ministrul Transporturilor, R\zvan Cuc, le
transmite ”un mesaj clar” firmelor care
particip\ la licita]iile pentru lucr\ri de
infrastructur\, declarând c\ nu va mai
acepta contesta]ii care blocheaz\ lucr\rile.
Ministrul a spus c\, potrivit unui studiu, 98
la sut\ din contesta]ii nu au niciun temei [i
nicio finalitate, iar legisla]ia va fi
modificat\ pentru a se evita aceste situa]ii.
Ministrul R\zvan Cuc a declarat, vineri, la
Arad, unde a f\cut o vizit\ pe [antierul
unui pasaj nefinalizat de pe centura
oa[ului, c\ nu mai accept\ contesta]ii la
licita]ii, pentru c\ acestea blocheaz\
perioade prea mari lucr\rile de investi]ii.
”Nu mai accept [i nu mai doresc contesta]ii
pentru obiectivele de investi]ii, care ]in în
loc dezvoltarea (...) Este un mesaj clar pe
care îl transmit c\tre toate firmele: avem
obiective scoase la licita]ie în momentul de
fa]\ de peste 13 miliarde de lei, deci va fi
de lucru în România, nu este nevoie s\ mai
face]i contesta]ii doar de dragul de a le
face. Dac\ voi constata în perioada
urm\toare c\ se vor face contesta]ii în acest
sens doar, repet, pentru a bloca obiectivele
de investi]ii, voi lua fiecare obiectiv în
parte [i le vom prezenta în fa]a presei.
Avem un studiu în fa]\ care ne arat\ c\
peste 98 % din contesta]iile depuse nu au
niciun temei [i nicio finalitate”, a spus
R\zvan Cuc. Întrebat care sunt pârghiile
legale prin care poate bloca depunerea de
contesta]ii, ministrul a spus c\ se lucreaz\
la modificarea legisla]iei. ”Pân\ când vom
finaliza modific\rile la legisla]ia actual\,
avem pârghiile pe care ni le oferi]i [i
dumneavoastr\, presa, ca s\ facem
cunoscut oamenilor exact cine blocheaz\
obiectivele. Repet, aceste contesta]ii nu au
un fundament concret”, a declarat
ministrul. t

România ar deveni singurul
stat membru al Uniunii Euro -
pene (UE) care las\ plata con-
tribu]iilor de asigur\ri sociale [i
de s\n\tate exclusiv în sarcina
angajatului, dac\ va fi aplicat\
m\sura anun]at\ de Ministerul
Finan]elor, a anun]at ieri com-
pania de consultan]\ PwC. Mi -
nisterul de Finan]e a anun]at joi
c\, începând cu 1 ianuarie
2018, contribu]iile sociale vor
fi trecute exclusiv în sarcina an-
gajatului, cuantumul total al
acestora urmând s\ scad\ de la
39,25%, cât sunt în prezent, la
35%, iar nivelul impozitului pe
venit se va reduce cu 37,5% de
la 16% la 10%. „România ar
deveni astfel singura ]ar\ din
Uniunea European\ care las\
contribu]iile sociale exclusiv în
sarcina angaja]ilor. Acest sis-
tem nu se aplic\ în niciun alt
stat membru pentru c\ impli-
carea angajatorului în plata
contribu]iilor a avut ca scop,
înc\ de la începuturile introduc-
erii acestora, sus]inerea anumi-
tor categorii de persoane care
beneficiaz\ de ajutor social f\r\

îns\ a contribui la sistem, de e -
xemplu elevi, studenti, pensio -
nari care beneficiaz\ de asi gu -
rarea social\ de s\n\tate f\r\
plata contribu]iei”, a declarat
directorul departamentului de
consultan]\ fiscal\ [i juridic\
din cadrul PwC România, Mi-
haela Mitroi. În medie, la nivel
european, contribu]iile angaja-
torilor sunt mai mari decât cele
ale angaja]ilor. Potrivit calcule -

lor PwC, media contribu]iilor
sociale suportate de angajator
în statele UE este de 23,57%,
pe când media contribu]iilor an-
gaja]ilor este de doar 13,35%.
Astfel, Executivul dore[te s\
creasc\ nivelul contribu]iei an-
gaja]ilor în România la aproape
de trei ori media european\ [i s\
elimine contribu]ia angajatoru-
lui, potrivit PwC. ”Pentru ca
an gaja]ii s\ nu fie afecta]i de

aceasta cre[tere a poverii fiscale
`n sarcina lor, angajatorul ar tre-
bui sa le creasc\ salariile brute,
potrivit programului anun]at de
Guvern cu 22,75%. Conform
prevederilor legale actuale, an-
gajatorii din mediul privat nu
pot fi obliga]i s\ modifice
nivelurile salariale, decât pen-
tru salaria]ii pl\ti]i la nivelul
salariului minim pe economie,
contractele de munc\ fiind în]e -
legeri private, iar statul nu
poate impune modificarea aces-
tora f\r\ acordul p\r]ilor”, se
arat\ în raport. Este posibil ca
cei mai mul]i dintre angajatori
s\ acopere acest cost suplimen-
tar care va reveni angaja]ilor,
prin cre[terea salariilor, îns\ nu
este obligatoriu ca acest lucru
s\ se întâmple în toate cazurile.
”Astfel, pot ap\rea situa]ii în
care angaja]ii vor avea un
salariu net mai mic decât în
prezent cu circa 22%. Pe de alt\
parte, aceste efecte vor fi par]ial
contrabalansate de reducerea
impozitului pe venit, de la 16%
la 10%”, a ad\ugat Mihaela
Mitroi. t

România, singurul stat UE care las\
plata contribu]iilor doar în sarcina

angajatului 
� “acest sistem nu se aplic\ în niciun alt stat membru pentru c\ implicarea angajatorului în
plata contribu]iilor a avut ca scop, înc\ de la începuturile introducerii acestora, sus]inerea

anumitor categorii de persoane”, arat\ oficialii companiei de consultan]\ PwC



Garsoniere

u V=nd garsonier\
confort 1, parter,
`mbun\t\]iri, gaze,
M\r\[e[ti. Tel.
0741.250.941.
(19bf17.1.2)

u V=nd garsonier\ 12
mp, cu `mbun\t\]iri,
et.3/4, bl.I11, Sud,
Foc[ani. Tel.
0730.430.103.
(28bf05.1.14)

u Garsonier\ zona
Gar\, 32 mp, etaj 1/4,
decomandat\, geam
baie, buc\t\rie mare,
`mbun\t\]it\, 21.500
E. Tel. 0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

uGarsoniera 27mp,
etaj 4/4 cu acoperis,
zona Scoala 3 - Posta
Bahne, libera, ter-
mopane, fara im-
bunatatiri majore
16.800 E neg.
0725919335.

u V=nd camer\ la
C\minul fostului
MOPAF. Tel.
0237/256869.
(21bf03.1.8)

u V=nd garsonier\, ur-
gent, zona Spital,
16.500 euro. Tel.
0757/630.691.
(18bf05.1.14)

u V=nd garsonier\
Pia]a Sud, central,
bl.C1, etaj 2, foarte
curat, mobilat [i
`mbun\t\]it. Pre]
avantajos. Tel.
0721.128.745.
(14bf06.1.4)

u Garsonier\, str. Ful-
ger, `mbun\t\]it\ total,

t=mpl\rie

exterioar\/interioar\,

parchet, gresie,

faian]\, termopane.

0721.706.225.

(07bf06.1.20)

u V=nd urgent  garson-
ier\, 22 mp, Sud, str.

Revolu]iei, et. 2,

`mbun\t\]it\, utilat\,

negociabil. Telefon

0744.703.431.

(04bf07.1.30)

2 camere

u V=nd apartament 2
camere Tecuci, 54 mp,
str. 1 Decembrie
1918, nr.42 B, sc. C,
parter sau schimb cu
apartament `n Foc[ani.
Tel. 0762505411.
(17bf06.1.20)

u V=nd apartament 2
camere, zona Poliva-
lent\, impecabil. Tel.
0723.835.658.
(26bf02.1.4)

u V=nd apartament 2
camere, central, str. 1
Decembrie 1918, cu
acoperi[, `n stare
bun\. Tel.
0764/659.077.
(24bf11.1.14)

uApartament 2

camere, 60mp, B-dul

Brailei, etaj 3/3 cu

acoperis, termopane,

instalatie gaz pt cen-

trala, fara alte im-

bunatatiri 35.000 E

neg. 0725919335.

u Apartament 2
camere, 3/3, Bd. Inde-
penden]ei, 51 mp
utili, CT, acoperi[ aer
condi]ionat, 2 bal-
coane, liber. Tel.
0724/054.716.
(21bf16.1.30)

u V=nd apartament 2
camere, etaj 3/4, CT,
Sud,  `mbun\t\]it. Tel.
0730/050.911,
0730/364.100.
(18bf12.1.14)

u V=nd apartament 2
camere, parter, 65 mp
util, cu 35 mp teren,
proprietar. Tel.
0728.890.513.
(13bf08.1.24)

u V=nd apartament 2
camere, Foc[ani, ul-
tracentral, et.1. Tele-
fon 0743.090.308.
(13bf06.1.4)

u Apartament 2
camere, 30mp, etaj
4/4 cu acoperis, ter-
mopane, zona Bahne,
fara alte im-
bunatatiri, liber
16.500 E neg.
0725919335

u Apartament 2

camere, 57mp, etaj

2/8, CT, izolat, ter-

mopane, im-

bunatatit, zona

Polivalenta - Bule-

vard 38.000 E neg

0725919335.

u V=nd apartament 2
camere, 51 mp,
Foc[ani. Tel.
0734.364.457.
(26bf11.1.20)

u V=nd apartament 2
camere, 51 mp,
Foc[ani. Tel.
0734.364.457.
(26bf11.1.20)

u Apartament 2
camere, 38mp, deco-
mandat, etaj 4/4 cu
acoperis, zona sud
(la Bulevard), ter-
mopane, izolat, fara
mari imbunatatiri
24.000 E 0725919335

u V=nd apartament 2
camere, parter, cu 35

mp teren, negociabil.

Telefon 0728.890.513.

(19bf01.1.24)

3 camere

u V=nd apartament 3

camere, parter,

`mbun\t\]it, CT, ter-

mopane, izolat termic,

balcon `nchis. Tel.

0768.005.853.

(29bf01.1.20)

u V=nd apartament 3

camere, str. R\zboieni

nr. 10, etaj 3/3,

acoperi[, termosistem,

CT, AC, renovat,

garaj. 0740.018.242

(26bf10.1.26)

u Apartament 3
camere, zona 2 Ste-

jari, 3/3, renovat, uti-

lat, mobilat, AC, CT,

55.000 E. Tel.

0721.019.442.

(24bf07.1.20)

u V=nd apartament 3
camere, s#69 mp,

zona B-dul Bucure[ti. 

Pre] 40.000 Euro. Tel.

0742.451.677.

(06bf09.1.4)

uApartament 3

camere, ultracentral,

2/7, izolat termic,

semimobilat, 44.900

negociabil. Tel.

0763/735.266.

(19bf02.1.4)

u V=nd apartament
open space, zona Lidl

I dormitor (u[\ tei),

sufragerie, dining plus

living, baie (u[\ tei),

CT, acoperi[, bloc

1989, buc\t\rie, logie.

~ntre 17:00-19:00.

Tel. 0740.037.037.

(14bf08.1.8)

u V=nd apartament 3
camere, B-dul Unirii,

28, etaj 2/7, izolat ter-

mic, liber, pre] 45.000

E negociabil. Telefon

0763.735.266.

(12bf02.1.4)

u Apartament 3
camere, etaj 2, cu

`mbun\t\]iri,

str.Longinescu. Tel.

0740.562.952.

(11bf09.1.14)

uApartament 3
camere, 70mp, etaj
4/4 fara acoperis,
fara imbunatatiri,
liber, zona Pictor
Grigorescu 32.000 E
0725919335.

u V=nd apartament 3

camere, Telemac, etaj

3/4, CT, termopane,

izolat, `mbun\t\]iri,

52.000 euro. Telefon

0761.202.612.

(10bf07.1.20)

u Apartament 3
camere, 67mp,
parter, termopane,
izolat, zona Obor -
CEC, liber, necesita
renovare 42.000 E
neg 0725919335

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj

[i box\, 85.000 euro

negociabil. Telefon

0722.646.567.

(05bf02.1.22)

u Apartament 3

camere, zona Parcul

Shuman - Brailei,

70mp, renovat complet,

CT, AC, PVC, izolat

exterior, LIBER ,

48.500 E 0725919335

Apartamente 4 camere

u 4 camere, ultra-

central, 70 mp (Mil-

cov), central\

proprie, termopan,

aer condi]ionat,

54.500 E.

0745.655.063

(27bf06.1.30)

u M\r\[e[ti, Gar\,

apartament 100 mp, 4

camere, decomandate,

2 balcoane, o logie,

etaj 1, f\r\

`mbun\t\]iri, 21.000 E,

u[or negociabil.

0740.353624.

(25bf04.1.30)

uApartament 4

camere, 80mp, etaj

3/3 cu acoperis, CT,

izolat, termopane,

curat, zona Spalato-

ria Oituz - Mare a

Unirii 48.000 E neg.

0725919335

u V=nd apartament 4

camere, central, etaj

2/3, pre] negociabil.

Telefon 0721.210.816.

(18bf14.1.30)

Vanzari case /vile

u Vând cas\  cu  te ren

în  Vi tane[ t i ,  com.

Bolo te[ t i ,  suprafa ]a

to ta l\  2113 mp,  d in

care  1403 mp

gradin\  (120  butuc i

v ie  [ i  50  pomi  f ruc-

t i fe r i )  [ i  cas\ ,

par te r  cu  e ta j  (68

mp suprafa ]a  con-

s t ru i t \  la  so l ) .  Pre ]

28 .000  Euro .  Te l :

0237/217592.

(C.1 .30)
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u A G E N D A  I M O B I L I A R A     

LICITA}IE

SC TRICOTTON SA Panciu, jud.Vrancea,
prin Lichidatorul judiciar, vinde la licita]ie public\, 
negociere direct\ sau prin combinarea celor 2 metode:
- construc]ia fostului sediu administrativ, ̀ n suprafa]a con-
struit\ de 631,00 mp (P^1), vis a vis de Gara CFR din Pan-
ciu, la pre]ul de 266.700,00 lei, precum [i terenul aferent
`n suprafa]\ de 2.412.00 mp la pre]ul de 9.00 lei/mp. 
- parte din depozit produse finite cu ramp\ pentru
`nc\rcat/desc\rcat `n suprafa]\ construit\ de 2008 mp la
pre]ul de 192.800,00 [i terenul aferent `n exclusivitate [i
`n indiviziune ̀ n suprafa]\ de 2000.00 mp la pre]ul de 9.00 lei mp.
- teren intravilan liber, cu cale de acces 2.856.00 mp la
valoarea de 9.00 lei/mp. Imobilele sunt pretabile pentru
orice activitate, inclusiv ca depozite, se pot construi alte
imobile industriale sau ansamblu locuin]e. Lista cu alte
informa]ii [i pre]uri se g\se[te la sediul lichidatorului.
Licita]iile publice vor avea loc, `n datele 29/07; 08./08 [i
18/08.2017 la ora 14:00, la sediul lichidatorului din
Foc[ani, str. 1 decembrie 1918, fosta str. Carpa]i), nr. 5,
apartament 2, parter. Pre]ul de pornire la toate imobilele
sunt reduse cu 10% din valoarea nou\ de evaluare, pentru
fiecare bun r\mas de valorificat, iar `nscrierile la licita]ie
se vor face p=n\ `n preziua datei licita]iei, orele 16:00. 
Licitatorii vor depune cau]iunea de 10% din pre]ul de
pornire, fie `n numerar la lichidator, fie prin virament pe
numele SC Tricotton SA Panciu, la BancaTransilvania
Foc[ani `n contul RO44BTRL04001202284489xx.
Rela]ii suplimentare se ob]in la telefonul/fax 0237/211000
sau 0724.502.440. 
Cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la
licita]ie, s\ anun]e lichidatorul judiciar cu 48 ore `nain-
tea datei licita]iei.

LICITATIE

Lichidatorul judiciar, vinde la pre] for]at, de lichidare,
superavantajos, prin valorificare comercial\ `ndividual\ sau
`n bloc, mobilier din lemn masiv r\[inos, confec]ionat de fosta
SC MOPAF Vrancea S.A. Foc[ani, jud. Vrancea, compus din:
1. Mobilier complet, din r\[inoase, la gata, executat pentru a
fi EXPORTAT ~N EUROPA:

1.1. OGLINDA de perete cu ram\ din lemn masiv OLTEN,
finisate, crem, cu sticl\ din Germania, confec]ionate pentru
CABINETE MEDICALE  din GERMANIA, la pre]ul de
66,00 lei/buc, redus cu 40% din valoarea evaluat\;

1.2. CUIERE DE PERETE OLTEN, finisate, crem DIN
LEMN MASIV, confec]ionate pentru CABINETE MED-
ICALE  din GERMANIA, la pre]ul de  71,00 lei/buc, redus
cu 40% din valoarea evaluat\;

1.3. Diverse piese de mobilier, `n cantit\]i mici 1-2 piese,
birouri [i altele, bunuri care nu au mai fost `ntrebuin]ate;
2. Elemente componente de mobilier, (pere]i laterali, u[i,
sertare, pl\ci intermediare, etc.) la gata, pentru [ifoniere cu
2,3  sau 4 u[i, executate din lemn masiv, r\[inos, executat
pentru pia]a Germaniei [i a Angliei.
3. Tablii pentru paturi de 2 persoane, din brad masiv,
confec]ionate pentru Germania. Lista complet\ cu bunurile
mai sus consemnate, at=t cantitativ c=t [i valoric, se g\se[te
la locul de depozitare - SC MOPAF VRANCEA S.A. Foc[ani,
b-dul Bucure[ti, nr.4, Foc[ani sau la sediul social al
Lichidatorului Judiciuar din str. 1 Decembrie 1918, nr.5, bloc
5, ap.2, Foc[ani.
Valoarea tuturor bunurilor expuse v=nz\rii, este redus\ cu
40% din valoarea evaluat\, iar valorificarea lor se face zilnic,
`ntre orele 10:00 [i 14:00.
Cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la
valorificare, s\ anun]e lichidatorul judiciar, imediat dup\
luarea la cuno[tin]\. Rela]ii suplimentare se ob]in la
telefonul/fax 0237/211000 [i 0724.502.440.



u V=nd foar te  ie f t in

cas\  de te r iora t\  cu

teren  180  mp,

Foc[ani ,  Obor,  casa

nu  es te  locuib i l \ .

5100 dolar i .

0760.126.162.

(28bf02 .1 .4)

u V=nd cas\  com.

V=r te [co iu ,  s t r.

p r inc ipa l\ ,  l =ng\

Pol i ] ie ,  suprafa ]\

8000 mp v ie  pe

[pa l ie r i ,  6000 mp

gr\din\  cur te  -  bu-

dane  capac i ta te  1

vagon.

0721.235.097.

(27bf03 .1 .6)

u V=nd cas\  `n

Pope[ t i ,  jud .

Vrancea .  Te l .

0722.916.393,

0787.829.033,

0726.272.641.

(26bf15 .1 .14)

u Cas\  locuib i l \  de

v=nzare ,  com.

Pope[ t i ,  cu  te ren

2600 mp,  pre ]  350

mi l .  l e i ,  negociab i l .

0769.507.019.

(26bf03 .1 .4)

u V=nd v i l \  P ^  M,

t ip  duplex ,  200  mp

la  so l ,  800  mp

cur te ,  camer\  CT,

magazie  lemne,  con-

s t ruc ] ie  2007,

90 .000  E negocia-

b i l ,  Vi t\ne[ t i  -

} i fe [ t i .

0729.389.174.

(25bf02 .1 .10)

u V=nd cas\  5

camere ,  cu  toate

fac i l i t\ ] i le ,  600

mp,  Foc[ani ,  s tr.

Ec .  Varga 64 .  Tel .

0726.590.711

(25bf01 .1 .40)

u V=nd/  sch imb cas\

(2000 mp)  Garoafa

(R\chi tosu) ,  cu  

garsonier\ .  Te l .

0766.531.484.

(12bf05 .3 .10)

u V=nd cas\  Foc[ani ,

3  camere ,  ba ie ,

buc\ t\ r ie ,  t e ren  460

mp,  toa te  u t i l i t \ ] i l e ,

zon\  bun\ .

0724.596.301

(24bf12 .1 .4)

u Cas\  cu  2440 mp,

Cote[ t i  -  Bude[ t i ,  cu

ut i l i t \ ] i ,  zon\  de-

osebi t \ .  Te l .

0720.828.572,

0721.753.177.

(24bf02 .1 .30) .

u Cas\  V=r te [co iu ,

te ren  4200 mp,  v ie ,

pomi ,  l =ng\  podul

Odobe[ t i .  Te l .

0727.838.025.

(19bf08 .1 .14)

u Cas\  cu  te ren ,

suprafa ]\  2300 mp,

Gole[ t i ,  s t r.  Foi [or

nr.  5 .  Te l .

0762/486.008,

0237/228448.

(20bf18 .1 .30)

u Cas\  Guge[ t i ,  
toa te  u t i l i t \ ] i l e ,  

cons t ruc ] ie  nou\ ,  

900  mp,  sau  sch imb

cu apar tament

Foc[ani .

0764/647.464.

(20bf17 .1 .20)

u Vindem cas\  2  cor-
pur i ,  locuib i le ,

Bon]e[ t i  -  C` r l ige le ,

cur te  te ren  3000

mp.  Tel .

0747/335.046.

(18bf04 .2 .14)

u V=nd cas\  Vul turu ,
cu  te ren  8 .000  mp.

Tel .  0237/254504.

(18bf .11 .1 .10)

u V=nd cas\  cent ru
Bon]e[ t i  -  C=r l ige le ,

suprafa ]\  1800 mp.

Tel .  0767/823.207,

0337/108.143.

(18bf02 .1 .30) .

u Cas\  4  camere ,

Foc[ani ,  4  camere ,  2

holur i ,  2  b\ i ,  t e r-

mopane ,  izo la t\ ,

gaze ,  400  mp.  Te l .

0337/104130.

(18bf01 .1 .8)

u V=nd cas\  Gole[ t i ,

28 .000  euro ,  nego-

c iab i l .  Te l .

0727/109.554,

0723/544.125.

(17bf06 .1 .8)

u V=nd cas\  [ i  t e ren

1418 mp,  Gole[ t i .

Te l .  0758/837.773.

(17bf05 .1 .24)

u V=nd cas\  mobi -

la t\ ,  S lobozia

Cior\[ t i ,  Armeni ,  20

minute  de  Foc[ani ,

3  camere ,  c ram\,

1700 mp gr\d in\ ,

anexe ,  15 .000  E ne-

gociab i l .

0732.229.461,

0237/231454.

(14bf03 .1 .4)

u V=nd cas\  Ciu[ lea ,

cu  te ren  3600 mp,

pre ]  6  euro  mp.

Telefon

0237/627724.

(12bf01 .1 .8)

u PANCIU ,  cas\  cu

cram\ [ i  bu toa ie  de

vin ,  3000 m.p .

te ren ,  u t i l i t \ ] i .  Te l .

0744155030,

0751847582.

(OP.1 .7)

u V=nd cas\  p lus

te ren ,  200  mp

suprafa ]\  to ta l\ ,

comple t  u t i la t \ ,

zona  "Peco  Dip lo-

mat ic" .  32 .500  euro

negociab i l .  Te lefon

0742.308.342.

(11bf06 .1 .6)

u V=nd cas\

locuib i l \  cu  te ren

3500 mp `n  Oreavu,

com.  Guge[ t i .  Te le-

fon  0758.320.563.

(07bf02 .1 .30)

u V=nd cas\ Foc[ani, str.

D. Golescu, 800 mp,

cas\ la gri, toate

utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

u V=nd cas\, Foc[ani, Str.

Ecaterina Varga, nr. 58.

Pre] negociabil. Telefon

0722.497.620.

(26bf11.1.20)

uVila - Duplex Focsani

- Obor - str Vrancei ,

D+P+1,  204mp con-

struiti si 171 utili, teren

170mp, la cheie 70.000

E 0725919335.

u V=nd cas\  centru

Ureche[t i ,  cu  3500

mp teren `n  jur,

compus\  din  4

camere  mari ,

buc\t\r ie ,  2  crame,

zon\  deosebi t\ .

Meri t\  v\zut\!  

Tel .  0769.428.588.

(10bf06 .6 .10)

u V=nd cas\ 1100 mp, de

locuit, din c\r\mid, co-

muna Bolote[ti, sat

Purcele[ti. Pre] 40.000

Euro negociabil. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

u VIL| P^2, la gri, zon\
central\, toate utilit\]ile,
optim privatizare. Tel.
0722.268.401.
(11bf02.1.30)
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NOTIFIC|RI

Lichidator judiciar Grup Servicii Insolv SPRL Focsani, notifica toti creditorii intrarea
in procedura insolventei la Tribunalul Vrancea a debitoarei :

S.C. GBD AQUARIUS ENERGY SRL FOCSANI, str. Comisia Centrala, nr.
72-74, jud. Vrancea, dosar numarul 2237/91/2017, conform încheierea nr. 35 din
data de 25.07.2017, CUI 31419565,  J39/185/2013.

Termenele prevazute de art. 100, alin. 1 din Legea 85/2014 sunt urma-
toarele:
-termenul limita pentru inregistrarea cererii de admiterii a creantelor: 31.08.2017
-termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar de creante : 05.09.2017
-termenul pentru intocmirea si afisarea  tabelului definitiv al creantelor : 12.09.2017

Locul si data primei sedinte a adunarii creditorilor: 11.09.2017, ora 12 la
sediul Grup Servicii Insolv SPRL  din Focsani, str.Miron Costin nr.2, ap.3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichidator judiciar Grup Servicii Insolv SPRL Focsani, notifica toti creditorii

intrarea in procedura insolventei la Tribunalul Vrancea a debitoarei :
S.C. DUEMMES CONF SRL Focsani, str. Cuza Voda, nr. 71, jud. Vrancea,

dosar numarul 2238/91/2017, conform incheierea nr. 37 din 27.07.2017, CUI
31009735,  J39/595/2012.

Termenele prevazute de art. 100, alin. 1 din Legea 85/2014 sunt urma-
toarele:
-termenul limita pentru inregistrarea cererii de admiterii a creantelor: 31.08.2017
-termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar de creante : 05.09.2017
-termenul pentru intocmirea si afisarea  tabelului definitiv al creantelor : 12.09.2017

Locul si data primei sedinte a adunarii creditorilor: 11.09.2017, ora 12 la
sediul Grup Servicii Insolv SPRL  din Focsani, str.Miron Costin nr.2, ap.3.

Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea, România,
Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-
mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Madelpan SRL, dosar nr 1438/91/ 2009 aflat pe
rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului :
Teren  în suprafaţă de 4935 mp  şi construcţii C1-C9 situate în localitatea Odobeşti, str Nicolae Iorga nr 7,  judeţul Vrancea,
Tarlaua 42, Parcela 738,înscrise în CF nr.276  a localităţii Odobeşti, nr.cadastral 350/N, la pret de pornire de 160000 EUR
fara TVA. Teren în suprafaţă de 2306 mp (vie defrişată) şi construcţiile C1- siloz, C2 - buncar basculare, C3-elevator situate
în localitatea Odobeşti, judeţul Vrancea, Tarlaua 48, Parcela 1094, înscrise în CF nr.1117  a localităţii Odobeşti, nr.cadastral
1776/1/2 N. Activul a fost evaluat la suma de 197555 lei, exclusiv TVA. Bunuri mobile apartinând debitorului Madelpan
SRL evaluate la suma  de 363449  lei exclusiv TVA. Activele  aparţin debitorului Madelpan SRL. Licitaţia va avea loc în
data de 15/09/2017 ora 11:00 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap.
4, judeţul Vrancea . Preţul de pornire al licitaţiei va fi 50.00% din  valoarea bunurilor. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la
sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare
şi  a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi
nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin
pentru a-şi asigura dreptul de participare la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 29/09/2017  ora
11:00 cu preţ de pornire a licitaţiei de  50.00% din  valoarea bunurilor si 13/10/2017 ora 11:00 cu preţ de pornire a licitaţiei
de 50.00% din  valoarea bunurilor, în aceleaşi condiţii de participare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor
scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.
Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea, România,
Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-
mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Mirco Italia SRL, dosar nr 2499/91/ 2009 aflat pe
rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului :1. Proprietate
imobiliară - teren şi clădiri din localitatea  Vaslui, str. Gheorghe Doja, nr. 5, judeţul Vaslui proprietatea debitorului Mirco Italia
SRL. Proprietatea cuprinde: terenul intravilan curţi construcţii în suprafaţă totală de 1.499,56 mp pe care sunt edificate ur-
mătoarele clădire:magazie metalică (C3), care este demolată, atelier de producţie/reparaţii cu birou (C4) şi garaje (C5).
Valoarea  proprietăţii, conform raport de evaluare,  este de 537.000,0 RON (127.000 EURO), fără TVA. 2. Proprietate
imobiliară - teren  situat în localitatea  Vaslui, str ŞTEFAN CEL MARE NR 206 , judeţul Vaslui proprietatea debitorului Mirco
Italia SRL. Proprietatea cuprinde: terenul intravilan curţi construcţii în suprafaţă totală de 16182.23      mp, teren  pe care
sunt edificate construcţiiile debitorului Indcoop SA - în insolvenţă. Valoarea  proprietăţii, conform raport de evaluare,  este
de 1.870.000,0 RON (442..000 EURO), fără TVA.Activele  aparţin debitorului Mirco Italia SRL. Licitaţia va avea loc în data
de 25/08/2017 ora 8:30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap.4, judeţul
Vrancea . Preţul de pornire al licitaţiei va fi 50.00% din  valoarea de evaluare. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul
lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi
a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelu-
crătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru
a-şi asigura dreptul de participare la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 01/09/2017  ora 8:30
cu preţ de pornire a licitaţiei de  50.00% din  valoarea de evaluare si 08/09/2017 ora 8:30 cu preţ de pornire a licitaţiei de
50.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase
la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.
Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea, România,
Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-
mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Mold Vranc SRL, dosar nr 4842/91/ 2013 aflat
pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului :Bunuri
mobile de natura mijloacelor fixe, apartinand debitorului, in valoare de 161,755.00 lei, exclusiv TVA. Activele  aparţin
debitorului Mold Vranc SRL. Licitaţia va avea loc în data de 25/08/2017 ora 14.15 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani,
Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap.  4, judeţul Vrancea .Preţul de pornire al licitaţiei va fi 50.00% din  valoarea de eval-
uare. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării
licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.
În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare
dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de participare la licitaţie. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 01/09/2017  ora 14.15 cu preţ de pornire a licitaţiei de  50.00% din  valoarea
de evaluare si 08/09/2017 ora 14.15 cu preţ de pornire a licitaţiei de 50.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii
de participare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar
cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.



u V=nd cas\ b\tr=neasc\

Foc[ani, str. Agriculturii,

nr. 21, ma[in\ Renault,

piese de schimb.

0727.988.957,

0039/3284865379.

(09bf05.1.70)

Cump\r\ri

u Cump\r cas\
b\tr=neasc\, `n rate.
Ofer 1000 lei/lun\.
Caut `ncredere [i re-
spect. Facem act
notar. Tel.
0763/545.611.
(18bf13.1.4)

u Cump\r aparta-

ment 3-4 camere,

f\r\ `mbun\t\]iri,

etaj 1, 2. Exclus

Gar\, Sud. Tel.

0745/812.820.

(24bf08.1.8)

u Cump\r cas\ zon\

central\. Far\ inter-

mediari. Telefon

0760.438.802.

(22bf05.1.10)

u Cump\r: garsonier\,

apartament 2 camere.

Tel. 0722537462.

(AN.1.4)

u Cump\r apartament
2 camere, exclus
parter [i ultimul etaj.
Tel. 0721.856.932.
(27bf01.1.20)

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament
2 camere, zona Gar\
(exclus elevi, ani-
male). Telefon
0760.868.250.
(11bf03.1.4)

u ~nchiriez garsonier\
zona Penny 2, cartier
nou, mobilat\ [i uti-
lat\, unui cuplu f\r\
copii sau unei per-
soane singure. Tel.
0723.061.532.
(27bf09.1.4)

u Ofer spre `nchiriere
apartament zona

Capela Militar\, mobi-

lat, CT. 0730.478.412

(26bf07.1.20)

u Ofer spre `nchiriere
camere la curte, cen-

tral, Odobe[ti. Tel.

0723.150.600.

(25bf06.1.4)

u ~nchiriez garsonier\
spa]ioas\, ultracen-

treal, ideal locuit,

birouri, cabinet med-

ical, avocatur\. Tel.

0747/137.171.

(22bf05.1.6)

u ~nchiriez camere in-
dividuale, la curte,

pentru elevi. Aproape

de Liceul Economic.

Tel. 0768/949082.

(20bf6.1.15)

u ~nchiriez apartament
2 camere central,

nemobilat, central\

proprie. Tel.

0742.037.371.

(11bf11.1.4)

u ~nchiriez apartament
cu trei camere, mobi-

lat, dotat complet,

central\ termic\ pro-

prie (bloc), et. 2, zon\

centru. 0764.148.119.

(06bf11.1.10)

u ~nchiriez garsonier\
nemobilat\. Telefon
0726.279.768.
(03bf08.1.14)

u ~nchiriez apartament
2 camere mobilat si

utilat modern, CT,

zona centrala, 250

euro/luna

0722537462. (N.6.6)

u ~nchiriez o camer\ la

eleve. Tel.

0751.472.365.

(RC.1.30)

Schimburi imobiliareSchimburi imobiliare

u Schimb apartament
2 camere, decoman-

date, etaj 1, Bra[ov, cu

apartament 2 sau 3

camere, decomandate,

etaj 1 sau 2, zon\ cen-

tral\, Foc[ani plus

diferen]\. Tel.

0748.769.063.

(27bf07.1.20)

TERENURI

u V=nd loturi pentru
case str. Hotarului,

intravilan, 8 E/mp.

Tel. 0724.645.835.

(21bf08.3.4)

u V=nd teren intravi-
lan, zona case,

C=rligele, 10 E/mp.

Tel. 0787/517.194.

(19bf16.1.14)

u V=nd teren 4100 mp,
`ntre Foc[ani [i Mil-

cov, cu cap\tul `n

[osea. 0721.676097.

(27bf08.1.14)

u V=nd teren cas\ cu
dou\ bazine, sat

Dioche]i, 1100 mp.

0768.317.507.

(27bf04.1.6)

u Proprietar, v=nd
1000 mp Jor\[ti, 1 ha

Onasis locuri cas\.

Tel. 0761.213.595.

(27bf01.1.14)

u V=nd 5200 mp teren
intravilan M=ndre[ti

pe Drumu[or. Tel.

0745.873.880.

(26bf12.1.20)

u V=nd teren viran,
0.500 ha Amor]itu -

Obor, arabil, 2 km de

ora[. 0237.222133

(26bf08.1.10)

u Intravilan pentru
construc]ie cas\,

G\ge[ti - pia]\,

Bolote[ti, l=ng\ DN,

utilit\]i, carte fun-

ciar\, 1600 mp, d # 53

m. Tel. 0740.887.602.

(26bf06.1.14)

u Intrare Cote[ti, 7500
mp teren agricol, din

care 1.107 mp intravi-

lan, deschidere [osea

29 m. 0730.392.303.

(25bf03.1.14)

u Teren Foc[ani,
pozi]ie super, zona

Finan]e, 240 mp, toate

utilit\]ile.

0730.080.512.

(24bf12.1.4)

u Teren 710 mp, str.

Fdt. M\gura 2, d 27

ml, toate utilit\]ile la

poart\ (gaze, ap\,

canalizare, electrici-

tate) 55 E/mp. Tel.

0722.609.239.

(24bf10.1.6)

u Loturi pentru case,
la cerere, dup\ Dede-

man, spate cartier

reziden]ial Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Intravilan 1280 mp,

deschidere 16 mp la

drum, Cote[ti - sat

Bude[ti, pre] 5

euro/mp. Tel.

0723.843.891.

(24bf03.1.30)

u Teren intravilan 1146

mp, `n Gole[ti, str.

Izvor, zon\ central\.

Tel. 0723.199.510.

(22bf04.1.20)

uTeren Crangul 

Petresti, PUZ in 

derulare, 16.000mp,

deschidere 24m, la

asfalt, pret 13

Euro/mp neg.

0725919335.

u Intravilan Gre[u,
1820 mp, deschidere
la drum comunal,
apropiere hidrocen-
trala Gre[u. Tel.
0726/384.874
(21bf10.1.8)
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u V=nd loturi 520 mp,
`ntre str\zile Tisa [i
St\e[ti, utilit\]i,
25E/mp negociabil.
0237/621718.
(21bf09.1.10)

u V=nd teren 500 mp,
`n Foc[ani, str. Lib-
ert\]ii nr. 29. Rela]ii
la tel. 0237/236799.
(21bf05.1.22)

u V=nd teren constru-
ibil 650 mp,
C=mpineanca, 9 E/mp,
cu toate utilit\]ile.
Tel. 0785/765.985.
(21bf01.1.8)

u Vie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,
Movili]a, 1 ha p\dure
R\coasa, sat Varni]a.
0727/946.987,
0237/275528.
(20bf13.1.8)

u V=nd loturi 520 mp,
`ntre str\zile Tisa [i
St\e[ti, utilit\]i,
25E/mp negociabil.
0237/621718.
(21bf09.1.10)

u V=nd teren 500 mp,
`n Foc[ani, str. Lib-
ert\]ii nr. 29. Rela]ii
la tel. 0237/236799.
(21bf05.1.22)

u V=nd teren constru-
ibil 650 mp,
C=mpineanca, 9 E/mp,
cu toate utilit\]ile.
Tel. 0785/765.985.
(21bf01.1.8)

u Vie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,
Movili]a, 1 ha p\dure
R\coasa, sat Varni]a.
0727/946.987,
0237/275528.
(20bf13.1.8)

uVie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,
Movili]a, 1 ha p\dure
R\coasa, sat Varni]a.
0727/946.987,
0237/275528.
(20bf13.1.8)

u V=nd lot 480 mp, 25
ml descchidere, 19,48
l\]ime, spate
Laminorul. Tel.
0762/446587.
(20bf10.1.20)

u V=nd teren arabil,
zona M=ndre[ti - Aba-
tor. Tel. 0724/355.057.
(19bf09.1.8)

u 200 mp, d#12 ml,
Ghe. Sion; 420 mp,
630 mp Dorni[oarei;
500 mp, 1000 mp
Anghel Saligny,
stradal; 826 mp, pen-
tru bloc, R\zboieni.
0723/706.271.
(18bf17.1.40)

u De v=nzare teren ara-
bil extravilan, 3500
mp loc casa (intravi-
lan) 1500 mp
Dumbr\veni, Gura
Vadului, peste drum
de Leica Mitica. Tel.
0731.622.418.
(14bf09.1.6)

u V=nd teren 1000 mp,
Foc[ani - Obor. Tele-
fon 0767.592.298.
(14bf03.1.30)

u V=nd 730 mp teren,
Foc[ani, zona II, toate
utilit\]ile. Telefon
0745.526.986,
0237/621816.
(13bf04.2.4)

u Teren intravilan Foc-
sani, 5000 mp, de-
schidere 100 ml, str.
M\r\[e[ti (pasarela) 20
euro/mp, 0722537462.
(AN.6.6)

u V=nd cl\diri [i teren
cu livad\ 1 Ha, circu-
lar motor 10 kw [i
abric. Telefon
0764.071.891,
0237/262939.
(11bf05.3.20)

u V=nd teren intravilan
2025 mp, com. Vul-
turu, 100 m de DN,
utilit\]i. Pre] conven-
abil. Contact
0753318000.
(AV.4.45)

u Teren intravilan Foc-
sani 700 mp, str.
M\r\[e[ti (Pasarela), 20
euro/mp 
negociabil. Tel.
0722537462. (AN.6.6)

u V=nd teren intravilan
722 mp, `n spate la

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Tele-

fon 0765.553.257.

(07bf07.7.20)

u Teren 1000 mp, zona
Laminoru, str. Militari,

utilit\]i: ap\,

canalizare, curent elec-

tric, strada principal\,

asfalt, deschidere 37 m.

Tel. 0766.929.045.

(07bf09.1.14)

u Teren intravilan Focsani,
cartier Mandresti

Moldova 500 mp de-

schidere 18 ml sau 1000

mp deschidere 36 ml, 10

euro/mp, 0722537462.

(AN.6.6)

u V=nd 1  ha  teren
extravi lan  `n t re
Foc[ani  [ i  Garoafa
pe E85.  Informa] i i
la  te l .  Tel .
0760.675.502.
(RC.4.10)

u V=nd teren
C`mpineanca, 350 mp,
deschidere 18 m,
utilita]ile foarte
aproape. Negociabil.
Telefon 0730.287.593.
(VU.6.6) 

u V=nd 2500 mp
Garoafa  pre ]  4E/mp.
Tel .  0760.675.502.
(RC.4.10)

u Teren intravilan
Lep[a - Ciuta, 2 Ha, 7
E/mp, u[or negociabil.
Telefon 0785.311.786.
(06bf04.1.14)

u V=nd teren intravilan
`n spate la LIdl - nou,

str. Tisa. Telefon

0784.037.821,

0039/3333246003.

(03bf03.1.100)

u V=nd teren 3003 mp,
centru Jari[tea [i 3000

mp extravilan Jari[tea.

Telefon 0767.949.904.

(28bf02.1.20)

u V=nd 1,0 Ha p\dure
neexploatat\, punct

Plainos, com. Du-

mitre[ti. Telefon

0788.364.252.

(27bf03.1.24)

u Teren Foc[ani, Sud,
`ntre vile, 400 mp, de-

schidere 15 m, toate

utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

u V=nd 5000 mp teren

extravilan [i intravi-

lan, zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case

intravilan, str.

Dionysos, `n spatele

G\rii, loturi la cerere.

Tel. 0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravi-

lan, com. V=n\tori,

980 mp, cu deschidere

16,5 m, negociabil.

Tel. 0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea

Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Teren `n Foc[ani,
situat `n str. V=lcele
nr.26, col] cu str.
Longinescu peste
drum de Penny, 340
mp, aproape p\trat,
cu deschidere la
strad\ 21,53 m. Acces
ap\, canal, electrici-
tate, gaze. Tel.
0722.295.642.
(31bf7.1.20)

u V=nd teren intravi-

lan 1000 mp cu cas\

b\tr=neasc\ `n sat

V=j=itoarea, com

T\t\ranu.Tel

0745.055.118,

0744.694.805.

(C.20.20)

u V=nd teren intravi-
lan C`mpineanca,
2400 mp, utilit\]i `n
apropiere, 
viitor cartier
reziden]ial. Pre] foarte
avantajos. Tel.
0724.645.835,
0740.646.435.
(SA.1.10)

u V=nd 20.000 mp teren
extravilan, Foc[ani. Ac-

cept variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

S P A } I I 

V+NZ|RI

u V=nd SMA B\tine[ti
7000 mp, deschidere

[osea principal\ 95 ml,

curent 380/220.  Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

u V=nd spa]iu comer-
cial de 61.7 mp, str.
Dobrogeanu Gherea,
bl. A1, parter,
Odobe[ti.
0744/581.318.
(21bf08.1.6)

~nchirieri spa]ii

u ~nchiriez (v=nd) hal\
400 mp, 2 intr\ri,

spa]ii birou, bascul\

(c=ntar) str. Cote[ti

116; `nchiriez (v=nd)

hal\ 800 mp, str.

Cote[ti 116. Tel.

0745.650.957.

(21bf14.1.8)

u ~nchiriez spa]iu
comercial 270 mp,

compus din birouri [i
sal\, parcare Kau-
fland. 0722/344549.
(20bf12.1.8)

AUTO

u Autout i l i t a r\
IVECO dub\ ,  punte
dubl\  spa te ,  3 ,5
tone ,  d i rec t  p ropr i -
e ta r,  p re ]  2500 E
negociab i l .  Te l .
0721.329.718.
(24bf13 .1 .4)
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u V=nd Ford  F ies ta
1 .3 ,  p ropr ie ta r,  ac te
la  z i .  Te l .
0768.226.468.
(26bf11 .1 .4)

uFia t  640  DTC,  F ia t
450 ,  500 .
0763/117.606.
(20bf08 .1 .4)

u V=nd Opel  Corsa ,
motor  1200,  pe  ben-
z in\  ^  GPL,  s ta re
per fec t\  de
func] ionare .  Te l .
0744/260.115
(19bf17 .1 .8)

u Opel  Zaf ira ,
2003;  Gol f  IV,  fu l l ,
an  2000,  recent  im-
por ta te ;  c=r l ige  d i -
verse  pent ru
t rac ta re .
0764/515.876.
(19bf11 .1 .6)

u V=nd remorc\  au to
300 kg ,  pre ]  700
Ron.  Te l .
0765/997.039.
(18bf10 .1 .4)

u V=nd Opel  Agi la
[ i  Mat iz .  Tel .
0768/169.072.
(17bf10 .1 .10)

u LOGAN 2005,
62 .000  Km,  8500
Ron.  Te lefon
0732.240.354.
(11bf07 .1 .4)

u CLIO 3  Diamant ,
2008 mai ,  `nscr i s ,
8700 km,  ] inu t\  `n
gara j ,  toa te
`mbun\t\ ] i r i l e .  Te le-
fon  0732.240.354.
(10bf09 .1 .4)

u V=nd Dacia  Logan
ne`mbun\t\ ] i t ,  d in
2011,  3500 E.  Te l .
0724.291.280.
(06bf09 .1 .8)

Auto/MotoAuto/Moto

u V=nd moped San
Yang,  s ta re  exce-
len t\ .  Te l .
0722.328.754.
(25bf07 .1 .4)

UTILAJEUTILAJE

u V=nd moto-
s t ivu i tor  motor
rom=nesc  (UVL) ,
capac i ta te  1  t .  Te l .
0745.650.957.
(21bf14 .1 .8)

u V=nd p lug  PP2,  cu
2  brazde ,  aproape
nou,  negociab i l .
Te l .  0761/187244.
(22bf1 .8)

MUL}UMIRI

u Ana din Foc[ani

mul]ume[te

lecuitoarei

MONEDA pentru 

rezolvarea din prima

[edin]\ a c\s\toriei.

Poate lecui be]ia,

argintul viu, im-

poten]a, `mpreuneaz\

pe cei desp\r]i]i, face

talismane de spor.

Merit\ s\ dau acest

anun]. Apela]i cu

`ncredere. Tel.

0721.457.954,

0758.866.199.

(24bf01.1.8)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

u V=nd goblenuri de-
osebite, pre]uri foarte

mici. 0765/220.600.

(20bf02.1.8)

u V=nd rochie mireas\
m. 42, pre] conven-

abil. Tel.

0744.507.591.

(27bf04.1.6)

u V=nd aspirator Vor-
work Folleto, re-

condi]ionat, pre]

convenabil. Tel.

0768.317.507.

(27bf04.1.6)

u V=nd garaj demisol
bloc, str. Mr.

Ghe.Pastia, la par-

carea din spatele

Hotel Unirea, racordat

la ap\ [i energie elec-

tric\. Pretabil birou.

0746.238.299

(27bf02.1.2)

u V=nd 2 balerci pen-
tru vin, 1 cad\, bici-

clet\ [i 150 l ]uic\.

Tel. 0337.104130.

(26bf01.1.6)

u V=nd 2500 mp
f=nea]\ com.

Bolote[ti. Tel.

0773.362.309. (N.1.8)

u V=nd teasc, zdro-
bitor, bene, c\zi, re-

morc\, 500 litri vin

Ottonel [i Riesling.

Tel. 0727.559.709.

(24bf04.1.8)

u V=nd 600 balo]i
lucern\,

C=mpineanca. Tel.

0732/123.569.

(21bf04.1.20)

u V=nd frigider, con-
venabil. Tel.

0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd frigider, con-
venabil. Tel.

0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd calorifere

font\, 2 buc., 16 ele-

men]i, remorc\ Dacia.

0731/267.914.

(19bf06.1.14)

u Congelator, storc\tor

rufe, biciclet\, aripi/

arcuri noi Dacia

Break, TV Sony. Tel.

0757/678.324,

0237/222101.

(18bf14.1.6)

u V=nd 150 l vin
Feteasc\, 4 lei/litrul.
Tel. 0765/997039.
(18bf09.1.4)

u V=nd bazin de inox,
pentru vin, budane,
pomp\ vin. Tel.
0726/277.264.
(18bf03.1.4)

u Aparat aer

condi]ionat, marca

Zomix, Clasa C, fabri-

cat `n Italia, `n cutie.

Pre] 1000 lei negocia-

bil. Tel.

0726.418.981.

(17bf12.1.4)

u V=nd ma[ini de

cusut industriale noi

[i second-hand. Tel.

0744/801.226,

0746/684.676.

(17bf01.1.14)

u Lemn nuc - dulapi.

Telefon 0721/406.769.

(17bf04.1.8) 

u V=nd covor tip per-

san 3,5x2m. Pre] 350

lei. Tel.

0754.039.002.

(15bf02.1.4)

u V=nd vac\ B\l]ata
Rom=neasc\, v=rsta 3
ani. Telefon
0726.851.542.
(14bf05.1.8)

u V=nd pomp\ ierbi-

cid, MEA pentru

`ngr\[\minte, plug de

livad\, borma[in\ GE

25, pas complet, con-

tainere din lemn,

pomp\ de stropit

1200, tractor 45, disc

cu dou\ baterii,

ma[in\ Golf, utilaje

pentru prelucrarea

p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

u V=nd 2 rulote, u[i [i
ferestre, motoret\
nou\, biciclete, cor-
turi diferite, barc\,
cazan ]uic\ [i altele.
Tel. 0237/623109,
seara dup\ ora 20.00.
(07bf08.1.20)

u V=nd ieftin porumb
boabe [i purcei de
ras\. Telefon
0722.372.290 [i
0727.242.069.
(21bf01.1.30)

u V=nd budan\ polis-
tif 30 T, pomp\ MC
300 cu pulverizator de
praf [i pomp\ din
cupru Vermorel.
0723.668.486.
(15bf07.9.10)

u V=nd albine [i
propolis. Tel.

0748.034.134.
(06bf06.1.20)

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

u V=nd c\]ei Akita -
Inu, japonez. Tel.
0762/548.352.
(17bf02.1.14)

u V=nd pui Bichon
Maltez. Tel.
0765/882.113.
(20bf01.1.10)

SERVICII

u Elec t r ic ian ,  execut

ins ta la ] i i  e lec t r ice

[ i  t r i faz ice ,  t ab lour i

monofaz ice ,  case  [ i

apar tamente ,  deran-

jamente .

0766.898.806,

0733.849.536.

(06bf02 .1 .16)
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Mica Publicitate

uAmenaj\ r i  in te -

r ioare /  ex ter ioare ,

parche t  lamina t ,

p lac\r i  po l i s t i ren ,

lavabi l ,  g le t ,  deco-

ra t ive .  Te l .

0761.074.936.

(17bf07 .1 .8)

u Confec] ion\m

acoperi [ur i ,

z id\r i i ,  case  d in

lemn,  BCA,

c\r\mid\ ,  p lac\r i

pol i s t iren,  r ig ips ,

fa ]ade ,  [ape ,  ten-

cuie l i ,  f in isaje ,

tabl\ ,  fa ian]\ ,

gres ie .  Tel .

0767.613.307.

(18bf10 .1 .14)

u Elec t ronis t ,  repar

or ice  t ip  de  ma[ in i

sp\ la t ,  au tomate ,

obiec te  uz-casn ic .

0762/406.332.

(25bf05 .1 .7)  

u EVIDEN}E CON-

TABILE.  TEL.

0720.615.056.

(C.10 .10)

uEXECUT LUCR|RI

T|B|C|RIE, CON-

FEC}II BLAN|,

CUR|}AT, VOPSIT

COJOACE, HAINE

PIELE DIFERITE

CULORI. TEL.

0237/262075,

0767.749.292.

(N.15.30)

u Meseria[ calificat,

cu experien]\, execut

orice tip de lucrare `n

construc]ii, la pre]

avantajos. Rog foarte

mult\ seriozitate. Tel.

0763.044.031.

(02bf02.8.8)

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici

- orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

u Medita]ii fizic\, ba-
calaureat, 10 lei/ora.
Tel. 0743/806.907.
(21bf07.1.14)

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

u Dr\gu]\, `mi caut
jum\tatea, pentru o
rela]ie serioas\. 
Sun\-m\! Tel.
0764.385.469.
(25bf08.1.2)

DOMNIDOMNI

u Domn serios, v=rsta

46, doresc cuno[tin]\

doamn\ 35-45 ani,

pentru o rela]ie se-

rioas\/c\s\torie.

0760/283.707.

(19bf12.1.4)

u Domn 55, 1,83/85,
doresc cuno[tin]\
doamn\ de v=rst\
apropiat\ pentru
rela]ie discret\.
0765.437.361.
(28bf03.1.10)

u {aten, serios, 35 ani,
caut partener\ pentru
prietenie/c\s\torie.
Tel. 0761.473.087,
0728.451.817.
(27bf05.1.1)

u Te vreau l=ng\ mine!
Foc[\nean, 37/1,68.
Tel. 0746.834.015.
(14bf01.1.4)

u T=n\r, 43 ani, doresc

cuno[tin]\ doamn\ sau

domni[oar\, pentru

c\s\torie. Tel.

0762.123.778.

(20bf2.1.16)

u Doresc cuno[tin]\ cu

o doamn\ `n vederea

c\s\toriei. Tel.

0374/612462.

(22bf02.1.4)

u Pensionar, 66 ani, cu

ma[in\, caut doamna

din Moldova de peste

Prut, 48 - 55 ani, pen-

tru c\s\torie.

0760/709.613.

(19bf01.1.14)

u Domn dr\gu], 53,

doresc o doamna sim-

patica, stilat\, pentru

prietenie/ c\s\torie.

Tel. 0744/671.095.

(15bf10.1.8)

A N G A J | R I

Caut buc\tar cu

experien]\. Tel.

0724.280.135.

(C.1.30)

u ArosA angajeaz\

montatori t=mpl\rie

PVC, jaluzele, ru-

louri, u[i de garaj, cu

sau f\r\ experien]\.

CV pe e-mail

secretariat@arosa.ro

Rela]ii la tel.

0746.177.088.

(F.1.10)

u ANGAJEZ PIZZAR.

Rela]ii 0744.516.103.

(MM.1.5)

u Angaj\m absolvent\

promo]ia 2017 -

birou. Tel.

0766.208480.

(26bf09.1.8)

u SC Diedra Com SRL

angajeaz\ femeie de

servici. Tel.

0237/225276.

(21bf02.1.4)

u Angajez fat\ pentru
postul de agent tur-
ism. CV-urile pe
robin.grup@yahoo.co
m. Tel. 0740.676.869.
(F.1.8)

u SC profil contabili-

tate angajeaz\ absolv-

ent liceu economic.

Contact - Foc[ani, str.

Arhitect Mincu, bloc

16, ap. 1. Tel.

0730/018.828.

(20bf15.1.14)

u Angajez tehnician

dentar. Telefon

0740/904.674.

(20bf11.1.32)

u Angajez [ofer categ.

B, C, D, E. Tel.

0767/772234.

(20bf07.1.14)

u Angaj\m lucr\tor

comercial la Inmedio,

din incinta Kaufland.

CV `n magazin. Tel.

0765/449.554.

(19bf15.1.4)

u Angaj\m sudor auto-

gen pentru execu]ii

lucr\ri gaze. Tel.

0745.121.188.

(C.1.20)

u Caut femeie `ngrijire

b\tr=n\, Cote[ti. Ofer

cazare [i mas\. Tel.

0765/499.971,

0039/3249814562.

(19.bf03.1.14)

u Restaurant anga-

jeaz\ buc\tar sau

ajutor buc\tar.

Rela]ii la tel.

0766.228.416. (N.1.7)

u Societate angajeaz\

lucr\tor comercial `n

Promenada Mall

Foc[ani. Tel.

0767.006.265.

(18bf18.1.10)

u ArosA angajeaz\ 

consilier v=nz\ri. 

CV pe mail 

secretariat@arosa.ro

. Rela]ii la tel.

0746.177.088.

(F.1.10)

u Domn 73 ani, caut

doamn\ s\ m\ `ngri-

jeasc\ (exclus etnie

rrom\, alcoolic\,

fum\toare), v=rst\ 58-

67 ani, avantaj cu per-

mis auto. Telefon

0765.895.156.

(06bf05.1.14)

u Cur\]\toria "Leb\da"
angajeaz\ personal.
Rela]ii la tel.
0722.677.332.
(17bf12.1.6)

u SC angajeaz\
v=nz\toare (magazin
alimentar). Tel.
0766/275.729.
(17bj03.1.4)219.
(17bf11.1.20)

u SC angajeaz\ `n
condi]ii avantajoase
[ofer profesionist,
toate categoriile, trac-
torist [i tehnician vet-
erinar cu experien]\.
Tel. 0767.685.493.
(14bf11.1.8)

Angajez [oferi]\

pentru firm\

CATERING. Rela]ii

suplimentare la tel.

0724.280.135. 

u Angajez v=nz\tor
pentru magazin fu-

nerar, posesor permis

categoria B. Telefon

0768.467.234,

0744.533.889.

(13bf03.1.6)

u Telekom angajeaz\

consultant v=nz\ri cu

sau f\r\ experien]\.

Rela]ii la

0761.309.847.

(11bf02.1.15)

u Magazin perdele-

covoare angajeaz\ 

lucr\tor comercial [i

croitoreas\. Rela]ii

la tel. 0748759937.

(N.1.6)

u Societate angajeaz\

ma[inist pentru

ma[in\ automat\ de

t\iat marmur\,

cunosc\tor al limbii

engleze sau italian\.

Telefon

0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Societate de trans-

port angajeaz\ [ofer

profesionist, cu expe-

rien]\ pe comunitate.

Salariu atractiv. Tel.

0743.053.056.

(23bf02.1.15)

uSOCIETATE 

ANGAJEAZ|:

CONFEC}IONERI

CU EXPERIEN}|,

AMBALATOR CU

EXPERIEN}| ~N

CONFEC}II, 

CTC-IST, PER-

SONAL SAL| DE

CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT,

BONURI DE MAS|

{I CONTRAVAL-

OARE TRANSPORT.

TEL. 0765487137.

(OP.18.30)

u Societate angajeaza

absolventa liceu

(preferabil arte

plastice) pentru post 

relatii cu publicul,

grafica computer si

masina brodat. CV-ul

se lasa la magazin pe

str. Oituz nr. 8,  

Focsani, ori la fax

0237221756 sau se

trimite la contact@

rogoblen.ro. (C.1.30)
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�MENC{ vrea s\
scoat\ manuale pentru

toate clasele 

Elevii de clasa a V-a vor avea
manual de educaţie fizică şi sport,
după cum a anunţat Ministrul Edu -
caţiei, Liviu Pop. Manualul, unul
digital, va fi introdus la clasă în-
cepând cu anul şcolar 2017-2018.
Inspectorul de educaţie fizică şi
sport din cadrul IŞJ Vrancea, profe-
soara Vica Mincă, este de părere că
apariţia manualelor la această dis -
ciplină era necesară şi de luna vi-

itoare cadrele didactice de speciali-
tate vor urma cursuri on-line de
inițiere pentru folosirea manualului
digital. Manualul de educaţie fizică
şi sport pentru clasa a V-a are şase
capitole, începând cu organizarea
activităţilor motrice, continuând cu
dezvoltarea fizică armonioasă, ca-
pacitatea motrică, igiena şi protecţia
individuală şi comportamente şi at-
itudini. Este pentru prima dată în
învăţământul românesc când se in-
troduce un manual pentru educaţie
fizică şi sport, fiind disponibile trei
variante ale acestuia, profesorii de
specialitate putând opta pentru ori-
care dintre acestea. (M.V.)

Alex Pleșcan, scriitor și jurnalist
originar din Focșani, stabilit în
Noua Zeelandă, își lansează la Foc -
șani cartea de proză scurtă “TU și
alte întâmplări gata de a fi trăite”.
Aceasta este a treia carte succesivă,
independentă, de proză scurtă, din -
tr-un roman non-linear, fiind pre ce -
da tă de SCRIITORUL DE VA -
GOANE și alte povestiri aproape
adevărate și de SANDU - printre
alte povestiri (Tracus Arte, 2014 &
2016).

Marți, 1 august 2017, ora 18.00,
scriitorul ne invită la restaurantul
Casa Vrânceană, pentru a-i fi alături
la acest eveniment de suflet în care
povestea și personajele lucrează îm -
preună pentru a aduce mai aproape
de sufletul publicului, arta cuvântu-
lui – literatura, după cum se arată pe
pagina de facebook a evenimentu-
lui. Prezintă scriitorul focşănean
Adrian Ţiglea. Alex Plescan se
con sideră un cetățean al ficțiunii
universale, un om care gândește în
engleză, dar povestește mai bine în
limba română, pe care autorul o
consideră a fi singura lui țară reală.
”Demult am încetat să mă mai
consider „scriitor”. Sunt doar un
om care încă știe să scrie de mână
relativ corect, categoric repede și,
poate, diferit. Fiindcă am trăit și
am observat diferit un spațiu în
care lumina se ondulează altfel”,
decalară scriitorul. ”Presărat cu
aventuri erotico-onirice, volumul
de față semnalează un univers în
care ficțiunea personală și reali-
tatea auctorială se combină fractal

într-o lume culturală opusă feno -
me nului Renaissance, o lume pse -
u dovirtuală, în care cititorul are de
fapt ultimul cuvânt. O scriitură se -
ducătoare, poetică, fascinantă.

TU... decizi dacă vrei sau nu să
continui lumea aceasta posibilă”,
transmite Cosmin Perța, scriitor și
reprezentant al Editurii Cartea Ro -
mânească. (Z.V.)

Manual de educaî]ie
fizic\ pentru elevii

de clasa a V-a

Lansare de carte Alex Ple[can
� scriitorul [i jurnalistul originar din Foc[ani revine acas\ pentru a-[i
lansa cartea de proz\ scurt\ “TU [i alte întâmpl\ri gata de a fi tr\ite”
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