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Conform statisticilor DSP Vrancea

Doar o treime din
copii sunt vaccina]i
`mpotriva rujeolei
� DSP dispune de acum de dozele de

vaccin necesare pentru imunizarea
copiilor [i se sper\ c\ se va intra în

normal pân\ la finalul anului � pagina 2

Noi criterii de selec]ie
pentru reparti]ia
locuin]elor sociale

În ședința Subcomisiei
de Dialog Social de
marți, primarul Misăilă a
anunțat inițierea unui
proiect de hotărâre care
va fi supus aprobării
aleșilor locali. Acesta
are în vedere criterii
stricte de selecție și
punctaje aferente care
vor sta la baza
repartizării locuințelor
sociale. Criteriile au fost
elaborate și ca urmare a
unui ultimatum dat de
Curtea de Conturi, având
în vedere că în blocurile
în care locuiesc multe
persoane defavorizate s-
au înregistrat și se
înregistrează în
continuare datorii
uriașe. 
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Trei persoane
re]inute pentru
în[el\ciune prin

metoda „Accidentul”

Soarele răsare: 5.49
Soarele apune: 20.46

Calendar creștin
ortodox: † Sfântul
Mucenic Pantelimon
Calendar catolic: Ss.
Pantelimon, medic
m.; Natalia şi îns., m.

Maxima zilei: „Timpul
linişteşte și
lămureşte. Nicio
stare sufletească nu
poate rămâne
neschimbată de-a
lungul timpului.”

Thomas Mann 

Curs valutar BNR:
æ 1E = 4,5628 lei
æ 1$ = 3,9248 lei

CALENDARUL

ZILEI
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Tiparul executat la
TIPOMEDIA PROD SRL

București

Vega ‘93
reabiliteaz\
drumuri la
Cârligele

Viceprimarul Iorga este direct responsabil de fondul social locativ 

3

106 perchezi]ii `n dosarul
“Diplome de licen]\ f\r\ studii” 

� `n dou\ universit\]i din Arad s-ar fi constituit
re]ele infrac]ionale din care f\ceau parte cadre
didactice, secretare care facilitau promovarea

frauduloas\ a examenelor � pagina 8

Numai 22 de candida]i din cei 
146 care au promovat titularizarea

anul acesta au prins posturi pe
perioad\ nedeterminat\

� restul se vor mul]umi s\ suplineasc\ în anul
[colar 2017-2018 � dou\ catedre de înv\]\tori
în alternativa step by step au r\mas libere la

Liceul Pedagogic � pagina 5

Strada Unirea Principatelor,
l\sat\ de izbeli[te

Un contract încheiat în luna
martie a anului trecut, cu termen de
finalizare 30 septembrie 2016, nu
va fi finalizat probabil nici în acest
an, în deplină lipsă de respect faţă
de cetăţenii care locuiesc în zonă şi
şi-au pus speranţe în vorbele şefilor
din administraţia locală. 

Am\nunte `n pagina 5
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Poliţiştii din Vrancea, cu spriji -
nul Direcţiei Operaţiuni Speciale,
au efectuat 5 percheziţii la per-
soane bănuite de înşelăciuni prin
metoda „Accidentul”. 

Trei persoane au fost reţinute
pentru 24 de ore. La data de 25
iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Vrancea, cu
sprijinul Direcţiei Operaţiuni Spe-
ciale a Poliţiei Române, au efectu -
at 5 percheziţii într-un penitenciar,
precum şi la locuinţe din judeţul
Giurgiu şi din municipiul Bucu -
reşti, la persoane bănuite de în şe -
lăciuni prin metoda „Accidentul”.
La activităţi au participat şi poli -
ţişti de la Direcţia Investigaţii Cri -
minale a Poliţiei Române, de la
Direcţia Generală de Poliţie a Mu-
nicipiului Bucureşti şi de la  ins -
pec toratele de Poliţie Judeţene
Giurgiu şi Galaţi. În urma per che -
ziţiilor, au fost identificate şi con-
duse la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Vrancea, trei per-
soane, faţă de care a fost luată mă -
sura reţinerii, pentru 24 de ore, sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
înşelăciune, respectiv complicitate
la infracţiunea de înşelăciune.
Prejudiciul cauzat este de 19.200
de euro şi 4.000 de lei. Cele trei
persoane urmează a fi prezentate
Judecătoriei Focşani, cu propunere
de arestare preventivă. 

Pentru a nu deveni victime
ale acestui tip de
infrac]iune, poli]i[tii v\
recomand\:

Nu oferiţi date cu caracter per-
sonal prin intermediul convorbiri -
lor telefonice, indiferent de cali ta -
tea invocată de interlocutorul de la
capătul firului! Nu daţi curs ins -
truc ţiunilor primite telefonic de la
persoane necunoscute, care pre -
tind că au calităţi oficiale! Notaţi
numărul de telefon de pe care aţi
fost contactat sau de la care aţi
primit mesajul de tip SMS, numele
persoanei care vă contactează, ca -
li tatea în care se prezintă şi păstraţi

atât apelurile cât şi mesajele SMS,
pentru ca aceste date să poată fi
verificate de organele de cercetare
penală, în eventualitatea în care aţi
fost deja prejudiciaţi!

Ce trebuie s\ [ti]i?

În cazul unui accident, nu exis -
tă noţiunea de plată a unor despă -
gu biri, decât ca urmare a unei
ho tărâri judecătoreşti în acest sens
sau prin societăţile de asigurări. 

Orice accident de circulaţie are
două variante de soluţionare: 

1) depunerea unei plângeri la
unitatea poliţie, care se va ocupa
mai departe de cazul respectiv sau 

2) în cazul unor accidente sol-
date numai cu pagube materiale,
înţelegerea amiabilă a părţilor,
ceea ce presupune repararea dau -
ne lor folosind poliţa de asigurare
auto obligatorie.

Oricine poate fi victima unui
accident, dar, într-un moment cri -
tic ca acesta, singura urgenţă este
cea medicală şi nicidecum aspec-
tul financiar. Atât victima, cât şi
autorul unui accident nu au nevoie
de bani ca să primească îngrijiri
medicale.

În cazul în care sunteţi mar-
torul unei infracţiuni sau victima
acesteia, apelaţi în cel mai scurt
timp nu mărul de urgenţă 112 şi
reţineţi cât mai multe detalii.
(Dan CHIRIAC)

Mai puțin de o tre i me
din copiii luați în eviden -
ță la nivelul Di recției de
Sănătate Pub lică Vrancea
au fost vaccinați împo tri -
va rujeolei, în luna iu nie
a acestui an. Po trivit unei
situații statistice a DSP,
privind a coperirea vac ci -
nală an tirujeolă în Vran -
cea, au fost administrate
813 doze de vaccin an -
tirujeolă ROR. La a ceas -
tă dată, în județul nostru
au fost luați în evidență
la medicii de familie un
număr de 2.522 de copii
care au nevoie de doza
ROR. 

Situația a fost dis cu -
tată la Comisia de Dialog
Social din cadrul Prefec-
turii Vrancea. Medicul
Janina Lazăr, din cadrul
Direcției de Sănătate
Publică Vrancea, a afir-
mat că din 2500 copii
sunt 1700 copii nevac -
cinați, dar până la finalul
anului se speră că toți vor
fi imunizați. ”Vaccinul
este disponibil, se află în
depozitul DSP. Rata de
vaccinare este sub 50%,
iar pentru o protecție
optimă ar trebui să fie
de 95%”, a spus repre -
zen tanta DSP.

Pe grupe de vârstă,
con form situației, re par -
tiția dozelor de vaccin
ROR s-a făcut astfel:
gru pa 9 – 11 luni, din
497 de copii au fost vac -
cinați 204; grupa 12 luni,
dintr-un total de 834 co -
pii au fost vaccinați 256;
grupa 5 ani, dintr-un total
de 1191 copii au fost
vacci nați 353. În acest
mo ment, în județul Vran -
cea au rămas ne vac cinați
încă 1.709 co pii din to-
talul celor cata grafiați
(luați în e vi dență), ceea
ce repre  zin tă aproximativ
67%.

Din documentul ci tat
mai reiese că în tri mes -
trul I au fost vaccinați
41% dintre copiii din
grupa de vârstă 9-11 luni,

38,7% dintre cei  din
grupa 12 luni și 32,6%
din grupa de 5 ani. În
trimestrul II au fost vac -
cinați 32,9% din grupa 9-
11 luni, 25,2% din grupa
12 luni, 20% din grupa 5
ani. 

În județul nostru au
fost confirmate deja pa -
tru cazuri de rujeolă, pri -
mul fiind semnalat încă
din luna mai. În ultimele
trei cazuri este este vorba
de copii ne vaccinați,
unul de șase luni din co-
muna Homocea alți doi
cu vârs te de trei și patru
ani din Domnești. În ca -
drul ședinței s-au enu-
merat și factorii de risc în
apariția rujeolei. Este
vorba de comunitățile de
romi, unde gradul de
educație și de igienă este
scăzut, prezența insu fi ci -
entă a mediatorilor sani-
tari și a asistenților co -
munitari, acoperirea defi -

citară cu medici de fami-
lie, dar și localitățile în
care se utilizează forță de
muncă sezonieră, care
provine din comunități
cu probleme. Pentru an-
gajarea de mediatori sa -
ni tari norma este un
me diator la 700 de per-
soane. Atât reprezentan -
ții autorităților, cât și cei
ai DSP au arătat că acest
număr este foarte mare și
că pragul trebuie coborât
la 200 de persoane. În
Vrancea sunt 19 localități
de etnie romă, însă doar
în cinci dintre ele lu crea -
ză opt mediatori.

Potrivit ultimului ra -
port al Institutului Națio -
nal de Sănătate Publică
(INSP), s-au în registrat
cazuri de rujeolă în toate
cele 41 de județe cele
mai multe fiind semna la -
te în Timiș, Caraș Seve -
rin și Arad. De la iz  buc  -
nirea epidemiei în Româ-

nia s-au înregistrat 31 de
decese, cele mai multe în
Timiș, Arad și Dolj.

În România și Italia
sunt cele mai mari focare
de rujeolă din Europa,
conform ra  poartelor Or -
ganizației Mondiale a
Sănătății (OMS). Majori-
tatea cazurilor au fost
semnalate în zonele în
care nivelul de imunizare
este foarte scăzut. Cele
mai expuse la boală sunt
persoanele nevaccinate
sau insuficient vaccinate,
indiferent de vârstă. 

OMS recomandă au -
torităţilor să implemen te -
ze măsurile de vaccinare
pentru evi ta rea unei epi-
demii gra ve. Pentru a
sto pa răspândirea virusu-
lui se recomandă atinge -
rea și menținerea pra gu-
 lui de acoperire vacci na -
lă de 95% prin două doze
de vaccin antirujeolă.
(I.S., M.B.) 

Conform statisticilor DSP Vrancea

Doar o treime din copii sunt
vaccina]i `mpotriva rujeolei
� DSP dispune de acum de dozele de vaccin necesare pentru imunizarea

copiilor [i se sper\ c\ se va intra în normal pân\ la finalul anului

Polițiștii specializați în in-
vestigarea criminalității eco-
nomice din cadrul Inspec tora-
tului de Poliţie Judeţean Vran -
cea efectuează cercetări într-un
dosar de înșelăciune și emitere
a unui CEC fără a avea la tras
disponibil suficient. În fapt, în
perioadele iunie-iulie 2016 și
februarie-martie a.c., un admi -
nistrator al unei societăți comer-
ciale, precum și o societate
co mercială ar fi achiziționat
combustibili în baza unor file
CEC de la două societăți com-
erciale, cu sediile în Focșani și
București, în valoare totală de
circa 64000 lei, instrumentele
bancare fiind refuzate la decon-

tare în momentul introducerii la
plată întrucât trăgătorul/emiten-
tul ar fi închis contul. 

La data de 24 iulie a.c., față
de administratorul societății, re-
spectiv o femeie, de 44 ani, din
comuna Tulnici, a fost dispusă
de către Parchetul de pe lângă
Tribunalul Vrancea, măsura
preventivă a controlului judiciar
pe o perioadă de 60 de zile.
Cercetările sunt continuate sub
aspectul săvârșirii infracțiunilor
de înșelăciune, faptă prev. de
art.244 al. 1,2 CIP. și emitere a
unui CEC fără a avea la tras
disponibil suficient, faptă prev.
de art. 84 pct.2 din Legea
59/1934. (D.C.)

B\rbat bolnav,
decedat pe
strad\

Un bărbat din Focşani a murit
pe o stradă din oraş, cel mai
probabil din motive medicale.
Cunoscut cu afecţiuni medicale
grave, bărba tu lui, în vârstă de 41
de ani, i s-a făcut rău pe stradă şi a
cerut ajutorul unei ambulanţe.
Ajuns la spital, bărbatul a primit
îngrijiri medicale, dar totul a fost
în zadar. Boala sa nu a permis
resuscitarea victimei. Poliţiştii ne-
au spus că nu există suspiciuni cu
privire la maortea acestuia, totul
având loc pe fondul afecţiunilor
emdicale de care suferea. (D.C.)

Trei persoane re]inute
pentru î`n[el\ciune prin
metoda „Accidentul”

� prejudiciul cauzat este de 19.200 de euro [i 4.000 de lei
� cele trei persoane urmeaz\ a fi prezentate Judec\toriei

Foc[ani, cu propunere de arestare preventiv\ 

O femeie din Tulnici,
judecat\ pentru CEC-uri false

Cei mai mulți copii cu risc de îmbolnăvire provin din comunități cu
grad de educație și igienă redus, precum și din cele care nu dispun

de medici de familie
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Primarul Misăilă a argumentat
inițierea proiectului și pentru că
există numeroase dificultăți de ges-
tionare a fondului locativ din blo -
curile situate în Aleea Căminului,
Str. Măgura și Str. Revoluției pen-
tru că, pe lângă faptul că mulți nu
și-au încheiat contracte de închi ri -
ere și de utilități, ocupă spațiul în
mod abuziv, generează pagube și
cheltuieli pe spinarea cetățenilor de
bună credință din municipiu. Po -
trivit edilului șef, aceste blocuri tre-
buie să fie transformate în locuințe
sociale pentru a avea posibilitatea
de a atrage fonduri europene pentru
reabilitarea lor. Reabilitarea făcută
în mandatul Bacinschi apare în
prezent ca și inexistentă. În special
la blocul G2 nu a mai rezistat a -
proa pe nimic. ”Curtea de Conturi
ne obligă să elaborăm o serie de
criterii și punctaje pentru a stabili
ordinea de prioritate la repartiția
acestor locuințe. Practic noi vrem
să facem o ordine pentru tot ce în -
seamnă aceste contracte de închi -
riere și toți cei care ocupă în mod
abuziv și generează în mod con-
tinuu cheltuieli, în timp ce noi
suntem în procese pentru recuper-
area debitelor. Factura de utilități
vine la Consiliul Local și este in-
corect ca noi să plătim, împreună

cu cetățenii de bună credință, plă -
titori de taxe și impozite, pagubele
generate de cei certați cu legea și
fără bun simț. Cel puțin la blocul
G2, reparam încontinuu instala -
țiile de apă și continuu dispar ro -
bineții și țevile. Este ceva de
n edescris ce se întamplă în acel
bloc. Sperăm ca prin aceste criterii
să putem face o selecție mult mai
atentă, repet, pe baza unui con-
tract. Nu mai acceptăm pe nimeni
să locuiască în aceste blocuri fără
forme legale”, a precizat primarul
Misăilă în ședință. 

Cine poate beneficia 
de locuin]\ social\

Persoanele care vor beneficia de
locuințe sociale sunt cele care în-
trunesc condițiile impuse de Hotă -
rârea Consiliului Local, pe baza
criteriilor și punctajelor aferente.
Categoriile de persoane beneficiare
pot fi din rândul persoanelor și fa -
miliilor evacuate sau care urmează
a fi evacuate din locuințele retroce-
date foștilor proprietari, tinerii care
au vârsta până la 35 de ani, tinerii
proveniți din instituții de ocrotire
socială și care au împlinit vârsta de
18 ani, invalizii de gradul I și II,
persoanele cu handicap, pension-

arii, văduvele și veteranii de război,
alte persoane sau familii îndrep tă -
țite. Beneficiarii nu trebuie să fi
deținut înainte în proprietate o
locuință, să nu fi deținut un contract
de închiriere în calitate de titular o
locuință, să nu fi înstrăinat o lo -
cuință după 1 ianuarie 1990, să nu
fi beneficiat de sprijinul statului în
credite, să aibă domiciliul stabil în
Focșani, să nu fi refuzat din diferite
motive, să nu înregistreze debite
restante la bugetul local. 

Termene de depunere 

a actelor 

Potrivit proiectului, comisia socia -
lă constituită la nivelul Consiliului
Local Focșani va afișa la sediul Pri -
măriei criteriile și punctajul pentru
stabilirea ordinii de prioritate, actele
necesare care vor fi prezentate de so -
li citanți împreună cu cererea de lo cu -
ință și locul de primire a cererilor.
Solicitanții care nu vor primi o lo cu -
ință în prima etapă, pot primi repar ti -

ție în anii următori, în limita fondului
dis po nibil și în ordinea criteriilor și
punc tajelor stabilite. Titularii con-
tractelor de închiriere, al căror termen
de operare este până la 31 octombrie
2017, având ca obiect locuințele din
imobilele de pe str. Măgura, Revo lu -
ției și Aleea Că mi nului au obligația să
depună toate actele până la data de 29
septembrie 2017. În perioada 2 oc-
tombrie – 31 octombrie vor fi anali -
zate dosarele și se vor încheia con -
tracte de închirire pentru locuin țele
sociale. (A.T.)

Vega ’93 SRL  în
asociere cu Citadina ’98,
firmele miliardarului
gălățean Corneliu Istrate
va reabilita mai multe
drumuri comunale din
Cârligele pentru
aproximativ 2,5 milioane
de lei la care se adaugă
TVA.  Traseele ce
urmează a fi reabilitate
măsoară o lungime
totală de peste 6
kilometri iar finanțarea
este asigurată din
fonduri europene, prin
PNDR. Vega ’93 a
câștigat un contract
scos la licitație de
Primăria Cârligele,
surclasând firme precum
Sotirex SRL Adjud,
controlată de fostul
deputat PSD Victor
Roman sau Podgoria
Cotești. Lucrările vor fi
executate pe parcursul a
12 luni de la momentul
atribuirii contractului. 

Primăria Cârligele a scos
la licitație contractul de mo -
dernizarea drumurilor de in-

teres local în comună, la în-
ceputul acestui an, lucrare
finanțată din fonduri euro -
pene prin Programul Națio -
nal de Dezvoltare Rurală –
PNDR. Vor fi reabilitate un
număr de 16 străzi, situate în
localitățile Blidari, Cârligele,
Dălhăuți a căror lungime
totală măsoară 6.065 metri.
Valoarea lucrărilor a fost
estimată, de autoritatea con -
tractantă, la 3.771.527,6 lei
sumă la care se adaugă TVA
și urmează să se deruleze pe
parcursul a 12 luni de la mo-
mentul atribuirii contractu-
lui. 

Documentația tehnică a
fost realizată de Euro Proiect
SRL, firma patronată de
Dorin Modreanu, cumnatul
fostului deputat liberal Nini
Săpunaru. 

Conform documentației
de achiziție, pe lângă reabili -
tarea propriu-zisă a drumu -
rilor, sunt prevăzute lucrări
de amenajare a șanțurilor și
podețelor precum și a in -
tersecțiilor cu căile de acces
laterale. 

La licitație s-au înscris cu
oferte un număr de șase fir -
me și asociere, respectiv
Beny Alex SRL din Negrești
Oaș, Podgoria Cotești SRL,

Construcția SRL din Tecuci,
Asocierea RIC Sviluppo
SRL București – Operazione
SRL Italia, Asocierea Sotirex
SRL Adjud – Izoterm Con-
struct SRL Odobești și Aso -
cierea Vega ’93 – Citadina
’98 SRL ambele din Galați. 

În urma evaluării oferte -
lor financiare,  Asocierea Ve -
ga ’93 – Citadina ’98 a fost
declarată câștigătoare cu
prețul de 2.498.909.58 lei la
care se adaugă TVA. Pe locul
al doilea s-a clasat Cons -
trucția SA din Tecuci iar pe
locul trei Beny Alex SRL.
Podgoria Cotești cu
2.656.997,64 lei și Sotirex
SRL cu 2.664.226,18 lei.  

Vega ’93, fostul
constructor de cas\ 
al CJ picat în dizgra]ia
baronului 

Vega ‘93 este controlată
de Corneliu Istrate, dețină -
torul unei averi de peste 55
de milioane de euro. Fost
salariat al Trustului de Cons -
trucții Galați, Istrate și-a con-
struit în 20 de ani un adevă-
rat imperiu finanțat aproape
în exclusivitate din bani pub-
lici.

A dat  prima lovitură în
1998 când a privatizat fosta
Societate de Drumuri și
Spații Verzi a Primăriei
Galați, trecută în portofoliul
FPS sub numele de Citadina
’98 SA. Cu puțin înainte de
privatizare, Citadina a bene-
ficiat de un program amplu
de investiții în utilaje, între
care o stație modernă de
mixturi asfaltice.

Având la dispoziție o bază
proprie de producție, aface -
rile lui Istrate au luat avânt
iar Vega 93 a devenit abonată
la contractele cu statul. În
guvernarea Năstase, Vega
’93 a devenit sponsor oficial
al social-democraților, fapt
ce i-a adus numeroase lucrări
de construcție, drumuri, săli
de sport, blocuri ANL, refa -
cerea unor şcoli. 

În noiembrie 2014, Vega
‘93 a intrat în insolvență însă
chiar și așa, firma lui Cor-
neliu Istrate a continuat să se
prezinte la licitații în Vran -
cea și chiar să le câștige. 

Până în urmă cu câțiva
ani, Corneliu Istrate și fir me -
le sale au avut o relație spe -
cială cu Marian Oprișan și
administrația PSD din Vran -
cea. Vreme de mulți ani, în-
cepând din 2009, firmele lui

Istrate au făcut legea în
localitățile din Vrancea și la
Consiliul Județean, devenind
cel mai important construc-
tor din zonă. Relațiile s-au

răcit, în urmă cu aproximativ
un an, moment din care Vega
’93 a încetat să mai obțină
contracte de la Consiliul Ju -
dețean. (Ionel SCLAVONE)

Revenire pentru miliardarul Istrate

Vega ‘93 reabiliteaz\ drumuri la C=ârligele

Prim\ria a elaborat noi criterii de selec]ie
pentru reparti]ia locuin]elor sociale

Primarul Misăilă a declarat că nu va mai repartiza nicio locuință fără contract de închirire 
și contract de utilități

În ședința Subcomisiei de Dialog Social de marți, primarul
Misăilă a anunțat inițierea unui proiect de hotărâre care va fi
supus aprobării aleșilor locali. Acesta are în vedere criterii
stricte de selecție și punctaje aferente care vor sta la baza
repartizării locuințelor sociale. Criteriile au fost elaborate și
ca urmare a unui ultimatum dat de Curtea de Conturi, având
în vedere că în blocurile în care locuiesc multe persoane
defavorizate s-au înregistrat și se înregistrează în continuare
datorii uriașe. 
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Tân\r\
suspectat\ c\
a furat dintr-un
magazin: La data
de 25 iulie a.c., ora
11.15, poliţiştii
focşăneni au fost
sesizaţi despre faptul
că o persoană ar fi
sustras produse de pe
raftul unui magazin
din localitate. În
urma verificărilor
efectuate, poliţiştii au
identificat o tânără,
de 23 ani, din
comuna Sihlea,
bănuită că ar fi
încercat sa sustragă
produse în valoare de
366,50 lei fără să le
achite, trecând de
casele de marcat.
Produsele sustrase,
au  fost recuperate. În
cauză a fost întocmit
dosar penal. (D.C.)

Prejudiciu
recuperat în
urma a trei
perchezi]ii: La
data de 22 iulie a.c.,
ora 15.00, poliţiştii
din Jariştea au fost
sesizaţi de către un
bărbat din localitate
cu privire la faptul
că, în perioada 12-22
iulie a.c., persoane
necunoscute i-ar fi
sustras 43 şpalieri din
beton din cultura de
viţă de vie situată în
extravilanul satului.
La data de 25 iulie
a.c., au fost efectuate
3 percheziţii
domiciliare  pe raza
comunei Boloteşti, la
persoane bănuite de
comiterea
infracţiunii. În urma
percheziţiilor,
prejudiciul a fost
recuperat în
totalitate. Cercetările
sunt continuate faţă
de trei persoane, în
stare de libertate,
toate din comuna
Boloteşti, sub
aspectul săvârţirii
infracţiunii de furt
calificat. (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. Drum
bun și fără
incidente! (D.C.)

Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgenţă
„Anghel Saligny” al
Judeţului Vrancea or -
ganizează în perioada
27 - 28 iulie a.c. etapa
interjudeţeană a „Con-
cursurilor serviciilor
profesioniste pentru
situaţii de ur genţă”.
Probele se vor des fă -
şura atât la se diul ins -
pectoratului din mu ni-
cipiul Foc şani, strada
Dornişoa rei, nr. 10,
cât şi pe Stadionul
Milcovul din munici -
piul Foc şani. La start
se vor a li nia loturile
repre zen tative ale ins -

pectoratelor pentru
situ a ţii de urgenţă din
ju deţele Brăila, Galaţi,
Vaslui şi Vrancea. Joi,
27 iulie a.c., începând
cu ora 09.00, la sediul
inspectoratului se va
desfăşura festivitatea
de deschidere a con-
cursului, urmată de
probele „Scara de fe -
reastră”, „Pista cu ob-
stacole pe 100 metri”
şi „Ştafeta 4 X 100
metri”, ultimele două
probe având loc pe
Stadionul Milcov din
municipiul Focşani.
Ultima probă a con-
cursului – „Realizarea

dispozitivului de in ter -
venţie la moto pom pă”
– se va des făşura
vineri, 28 iulie a.c., în-
cepând cu ora 09.00,
de asemenea, pe Sta-
dionul Milco vul din

municipiul Foc şani.
Festivitatea de închi -
dere a com petiţiei şi
acordarea premiilor
vor avea loc vineri, la
sediul ins pectoratului.
(D.C.)

Pompierii se `ntrec la concursul
serviciilor profesioniste pentru

situa]ii de urgen]\

Poliţiştii vrânceni au revenit cu deta -
lii legate de cazul lui Mihai Scarlat, fiul
unui fost poliţist, cercetat pentru trafic
de droguri. Acesta, în vârstă de 24 de
ani, bănuit de introducere în ţară de
droguri de risc, trafic şi consum ilicit de
droguri, a fost prins în flagrant delict, în
municipiul Focşani, de poliţiştii de
combatere a criminalităţii organizate şi
de cei de la Direcţia Operaţiuni Spe-
ciale, sub coordonarea procurorilor
D.I.I.C.O.T.. Cel în cauză a fost reţinut,
iar ulterior arestat preventiv. „La data
de 23 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organi-
zate Vrancea şi cei de la Direcţia Ope -
ra ţiuni Speciale, sub coordonarea
D.I. I.C.O.T. – B.T. Vrancea, au prins,

în flagrant delict, pe raza municipiului
Focşani, un bărbat, de 24 de ani, care
avea asupra sa 13,64 g. de haşiş, 1.300
de euro, 45 de lire sterline, precum şi
trei geamantane cu articole de îmbră -
că minte noi. Din cercetări a reieşit
faptul că, începând cu anul 2016, cel
în cauză ar fi adus droguri din diferite
state ale Uniunii Europene şi le-ar fi
distribuit pe raza judeţului Vrancea.
Trei  persoane au fost conduse la se -
diul D.I.I.C.O.T. – B.T. Vrancea, pen-
tru audieri şi dispunerea măsurilor
legale. În urma administrării probato-
riului, bărbatul a fost reţinut pentru 24
ore, ulterior Tribunalul Vrancea dis-
punând faţă de acesta măsura ares tă -
rii preventive, pentru săvârşirea in frac-

 ţiunilor de introducere în țară de dro guri
de risc, trafic şi consum ilicit de droguri.
Cercetările sunt continuate în cauză,
pentru documentarea întregii activităţi
infracţionale”, se arată în informarea
poliţiei vrîncene. Mihai Scarlat, fiul unui
fost poliţist de la Serviciul de Investigare
a Fraudelor din cadrul IPJ Vrancea, a fost
arestat. Asta după ce tânărul a recidivat,
fiind din nou cerce tat pentru trafic de

droguri. Mihai Scarlat a fost depistat în
trafic în cursul zilei de duminică. Acesta
a fost oprit de po liţişti pe o stradă din
cartierul Obor. La percheziţie, oamenii
legii au găsit o can titate de haşis, ancheta-
torii având bănuiala că aceasta a fost
adusă din Franţa. Tânărul a mai fost
acuzat în a pri  lie 2013 că a comercializat
canabis şi plicuţe de etnobotanice în cer-
cul de relaţii. (D.C.)

Poliţiştii au continuat ac -
ţiunile pe linie silvică. Astfel,
în perioada 17- 23 iulie a.c,
polițiștii vrânceni au efectuat
razii pe linia prevenirii și
combaterii delictelor silvice
privind exploatarea, trans-
portul, deținerea și comerci -
a lizarea materialelor lemnoa-
 se, fiind desfășurate urmă -
toarele activități: au fost e -
xecutate 179 de controale,
din care 137 pe drumurile
publice, 39 în fondul fo res -
tier și 3 la locuri de depozi -
tare/comercializare. Au fost
constatate 35 infracțiuni, din
care 30 potrivit prevederilor
Legii nr. 46/2008 Rep. –
Codul Silvic. Au fost apli-
cate 160 sancțiuni contra -
ven ționale, din care 20 pen -
tru încălcarea prevederilor
Legii nr. 171/2010 actuali -
zată – privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor
silvice, în valoare de 13.000.
A fost dispusă măsura com -
plementară a confiscării can -
tității de 30,74 mc. material
lemnos, în valoare de 7.793
lei.

Ce au identificat
poli]i[ti 

La data de 18 iulie a.c, po -
lițiștii vrânceni, cu sprijinul
spe cialiștilor silvici din cadrul
Direcției Silvice Vrancea – O -
co lul Silvic Focșani, au orga-
nizat și desfășurat o acțiune în
comuna Nereju, județul Vran -
cea, pe linia prevenirii și com-
baterii reducerilor fără drept a
fondului forestier național și a
tăierilor ilegale de arbori.

În urma activităților speci-
fice desfășurate, polițiștii au
constatat că a fost redusă su -
pra fața fondului forestier na ți -
onal pădure proprietate de stat,
aflată în paza și administrarea
Ocolului Silvic Focșani, cu su -
prafața de circa 14 ha. În cauză
au fost întocmite 26 dosare pe-
nale în care se efectuează cer -
ce tări sub aspectul săvârșirii a
26 infracțiuni privind reduce -
rea fără drept a fondului fo res -
tier național, prevăzută de art.
106 din Legea nr. 46/2008 și o
infracțiune de tăiere fără drept
de arbori, prevăzută de art. 107

din din Legea nr. 46/2008. La
data de 17 iulie a.c., în fondul
forestier de pe raza localității
Poiana Cristei, aflat în admi -
nistrarea Ocolului Silvic Foc -
șani, s-a constatat că doi băr -
bați din localitate ar fi tăiat fără
drept și sustras arbori din spe-
cia stejar. În cauză a fost în-
tocmit dosar penal, fiind efec -
tuate cercetări sub aspectul co -
miterii infracțiunilor de „tăiere
fără drept de arbori” și „furt de
arbori”, fapte prevăzute și pe -
depsite de art. 107 și art. 109
din Legea nr. 46/2008 Rep. –
Codul Silvic. La data de 17 iu -
lie a.c., ora 17.5, pe DJ 205J –
localitatea Fitionești, a fost
identificat un ansamblu format
din tractor și un trancar, condus
de către un bărbat, din locali-
tatea Movilița, care transporta
cantitatea de 3,17 mc. lemn de
foc din specia fag fără docu-
mente legale de proveniență
(avize de însoțire). Bărbatul a
fost sancționat contravențional
potrivit prevederilor art. 19
alin. (1) lit. b din Legea nr.
171/2010 actualizată, fiind dis -
pusă măsura complementară a

confiscării cantității de 3,17
mc. material lemnos.

Alte dosare penale
pentru infrac]iuni

silvice

La data de 17 iulie a.c., ora
21.35, pe raza comunei Gu -
gești, a fost depistată o auto -
utilitară condusă de un bărbat,
din comuna Cotești, care trans-
porta cantitatea de 3,57 mc.
lemn de foc din specia fag fără
documente legale de pro ve ni -
ență. În cauză, conducătorul
auto a fost sancționat contra -
ven țional, potrivit prevederilor
art. 19 alin. (1) lit. b din Legea
nr. 171/2010 actualizată, fiind
dispusă măsura comple men -
tară a confiscării cantității de
3,57 mc. material lemnos. La
data de 18 iulie a.c., în fondul
forestier de pe raza comunei
Vintileasca, s-a constatat că un
bărbat, din localitate, în calitate
de organ silvic, ar fi sustras
mai mulți arbori recoltați din
suprafața de pădure proprietate
a unei femei, din aceeași loca -
li tate și aflați în gestiunea sa. În
cauză a fost întocmit dosar
penal, fiind efectuate cercetări
sub aspectul comiterii infrac -
țiunilor de „furt de arbori”,

faptă prevăzută și pedepsită de
art. 109 și „abuz în serviciu”,
faptă prevăzută și pedepsită de
art. 297 alin. (1) din Codul
Penal. La data de 19 iulie a.c.,
ora 18.30, pe DN 2M – locali-
tatea Andreiașu de Jos,  a fost
depistat un bărbat, din comuna
Mera, care transporta cu o au -
toutilitară, cantitatea de 2,00
mc. lemn de foc din specia fag,
fără documente legale de
proveniență. Bărbatul a fost
sancționat contravențional po -
tri vit prevederilor art. 19 alin.
(1) lit. b din Legea nr. 171/
2010 actualizată, fiind dispusă
măsura complementară a con -
fiscării cantității de 2,00 mc.
material lemnos.

La data de 22 iulie a.c., ora
21.45, pe DN 2M –  în locali-
tatea Broșteni, a fost depistat
un bărbat, din comuna Mera,
care transporta cu o autou ti -
litară, cantitatea de 2,00 mc.
lemn de foc diverse tării, fără
documente legale. Condu că -
torul auto a fost sancționat
contravențional potrivit pre -
vederilor art. 19 alin. (1) lit. b
din Legea nr. 171/2010 actua -
li zată, fiind dispusă măsura
complementară a confiscării
cantității de 2,00 mc. material
lemnos. (Dan CHIRIAC)

Poli]i[tii au efectuat 179 de controale silvice î̀ ntr-o s\pt\mâ=n\
� au fost constatate 35 infrac]iuni [i au fost aplicate 160 sanc]iuni

contraven]ionale � a fost dispus\ m\sura complementar\ a confisc\rii
cantit\]ii de 30,74 mc. material lemnos, în valoare de 7.793 lei

Ce s-a g\sit la perchezi]iile f\cute unui fiu
de poli]ist, b\nuit de trafic de droguri?

� acesta avea asupra sa 13,64 g. de ha[i[, 1.300 de
euro, 45 de lire sterline, precum [i trei geamantane 

cu articole de îmbr\c\minte noi
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Numai 22 de cadre
didactice din cele 146
care au promovat exa -
me nul de titularizare din
acest an au ocupat, în
ședința publică de mier-
curi, posturi și catedre
pe perioadă neterminată
în învățământul vrân -
cean. Și asta deoarece,
potrivit ultimelor indi -
ca ții ale Ministerului E -
ducației, numai postu ri-
le și catedrele întregi au
putut fi ocupate la titu-
larizare, fiind eliminată
posibilitatea de a forma
catedre din fracțiuni de
normă. Ședința a înce -
put la ora 9,00 cu repar-
tizarea educatoarelor.
Numai trei posturi au
fost titularizabile la a -
ceastă disciplină, la Vul -
căneasa, Șindrilari și,
pentru prima dată în șe -
dință publică la IȘJ, un
post la o grădiniță par -
ticulară din Adjud. Au
urmat învățătorii, unde
au fost scoase la concurs
13 posturi, dintre care s-
au ocupat 11, toate scoa -
se la învățământul tra di-
țional. Au rămas neocu-
pate două posturi la Li -
ceul Pedagogic, în alter -
nativa step by step, dar
pentru care nu au fost
candidați. La limba
fran ceză și la limba en -
gleză au fost ocupate
sin gurele posturi titula -

ri zabile, cele de la Școa -
la Tâmboești. Au mai
fost ocupate catedrele
de matematică de la Slo -
bozia Bradului și Bo -
ghești, precum și două
posturi de profesor în
centre și cabinete de
asistență psihopeda go -
gică în cadrul CJRAE.
Singurul candidat la
concursul de titularizare
care a obținut nota ma -
ximă anul acesta,  Ma -
rius Viorel Țâru, a optat
pentru singurul scos la
concurs pe perioadă ne -
determinată la educație
fizică și sport, la Liceul
Vidra. Și la religie orto -

doxă a fost scoasă la ti -
tu larizare o singură ca -
tedră, la Liceul Dumi -
treș ti unde, deși orele
sunt la învățământ pri-
mar, nu au putut fi pre-
date de candidatul cu
cea mai mare notă la e -
xamen, deoarece acesta
nu are studii pentru ni -
velul pentru care a fost
declarată catedra. 

Catedre neocupate
în Foc[ani

După ședința de mi -
ercuri au rămas catedre
neocupate în Focșani la

discipline precum artă
vocală și muzică ins tru -
mentală (la Liceul de
Arte), medicină gene ra -
lă și psihologie generală
(la Școala postliceală
sanitară “Vasile Alec-
sandri”). De asemenea,
catedre vacante au ră -
mas la chimie (Liceul
Dumitrești), industrie a -
limentară (la Liceul
Teh nologic Odobești),
dans contemporan (la
Palatul Copiilor Foc -
șani) și altele. Catedrele
neocupate în ședința de
miercuri vor fi transfor-
mate în catedre cu via-
bilitate de un an pentru
care pot opta candidații
cu note peste 7,00 în
ședința din 28 august
2017. Prioritate atunci,
la repartizare, vor avea
profesorii titulari care au
nevoie de completare de
normă didactică. Re pre -
zentanții IȘJ transmit că,
potrivit metodologiei,
directorii de școli au o -
bligația ca, după fiecare
etapă de mobilitate, să
actualizeze lista postu -
rilor și catedrelor va-
cante din unitățile pe
care le conduc. Pe site-
ul ZdV, într-un docu-
ment atașat acestui ar ti-
col, puteți vedea postu -
rile și catedrele ocupate
în ședința de miercuri.
(M.V.)

Ministrul Tineretului,
a[teptat î`n Vrancea, la

InfoEduca]ie
Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dun ca,

este așteptat în Vrancea săptămâna viitoare, la Gă lă -
ciuc, unde are loc a 24-a ediție a Concursului național
InfoEducație. Marius Dunca ar urma să fie prezent la
Gălăciuc pe 5 august, când are loc premierea câști gă -
torilor fiecărei secțiuni în partea competiției. Organi-
zat din 1994, concursul este dedicat elevilor cu apti -
tudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor
informatice, atât de la profilul informatică cât și de la
alte profile, și se des fășoară în patru etape: pe unitatea
școlară, lo ca lă, județeană și națională. La Gălăciuc
sunt aș tep tați, în perioada 31 iulie – 6 august, liceenii
cei mai buni din țară în acest moment la cele cinci ca -
te gorii de concurs: pagini web, software edu ca ţi onal,
software utilitar, multimedia, roboţi. În a ceastă etapă
există și un concurs open, pe echipe, pe parcursul a
24 de ore, ce constă în realizarea unei lucrări pe o
temă dată, ce îmbină elemente de proiectare, progra-
mare și design. Organizatorii a nunță că pe întreaga
durată a taberei vor avea loc și sesiuni de comunicare
pe teme de inginerie software. Potrivit informațiilor
furnizate de organizatori, Google Zurich Europe oferă
subvenții sub s-  tanțiale pentru programul ”Fete in
IT&C”, Orange oferă cea mai bună conexiune inter-
net care a exis tat vreodată în acest loc izolat, Oracle
Academy îi învață pe elevi să programeze cu Java și
Alice, Cisco System Romania oferă infrastructură de
comunicații, Viva credit (Viorel Stan, fost elev CNU
și participant la InfoEducatie) oferă premii și sprijin
pentru secțiunea Roboți în valoare de 5000 euro, iar
Colegiul Național Unirea asigură suport tehnic și e -
chi pamente. Vrancea va fi reprezentată la ediția din
a cest a concursului de 7 liceeni. Mai multe detalii, pe
site-ul www.infoeducatie.ro. (M.V.)

Numai 22 de candida]i din cei 146
care au promovat titularizarea
anul acesta au prins posturi pe
perioad\ nedeterminat\

� restul se vor mul]umi s\ suplineasc\ în anul [colar 2017-2018 � dou\ catedre
de înv\]\tori în alternativa step by step au r\mas libere la Liceul Pedagogic

Marius Viorel Țâru, singurul candidat cu
nota 10 la titularizare în acest an

Promisiunile edililor legate de
finalizarea lucrărilor la strada
Unirea Principatelor s-au
dovedit fără acoperire. Un
contract încheiat în luna martie
a anului trecut, cu termen de
finalizare 30 septembrie 2016,
nu va fi finalizat probabil nici în
acest an, în deplină lipsă de
respect faţă de cetăţenii care
locuiesc în zonă şi şi-au pus
speranţe în vorbele şefilor din
administraţia locală. 

Firma Sotirex şi-a strâns deja
toate utilajele de pe şantier şi a ple-
cat către alte lucrări, lăsând neter mi -
nată porţiunea cuprinsă între inter -
secţia cu strada “Timotei Cipariu”,
unde se află şi Liceul Pedagogic
“Spiru Haret” până la sensul girato-
riu de pe strada Anghel Saligny. Mai
mult decât atât, în zona intersecţiei
cu strada Coteşti s-a făcut decaparea
asfaltului, s-a săpat în sol la adân -
cimea de 50 de cm, au fost distruse
trotuarele, iar lucrările au fost aban-
donate. Motivul oficial, potrivit pri-
marului Misăilă, este legat de ex pi  -
rarea contractului. “Pe Unirea Prin-
cipatelor avem o problemă, în sen-
sul că a expirat contractul pentru
că executantul nu s-a încadrat în
termen. Urmează să se facă o nouă

procedură de licitaţie, pentru fi-
nalizarea investiţiei. Până acum au
fost plătite doar lucrările executate,
dar nu sunt pregătit să vă spun o
sumă. Termenul de execuţie era 15
mai, ori firma a prezentat o situaţie
în care justifică întârzierea din ca -
u za ploilor din toamnă şi pri mă -
vară, considerând că se poate pre -
lungi contractul. Există însă două
clauze pentru care contractul nu
mai poate fi prelungit. Pe de o par -
te, contractul prevede ca lucrările
neterminate în termen să fie plătite
de constructor, iar neaducerea la
îndeplinire a contractului se pena -
lizează cu 1% pe zi”, a declarat pen-
tru Adevărul primarul Cristi Mi să i-
 lă. Edilul a mai spus că va fi or -
ganizată o nouă licitaţie şi speră ca
atribuirea prin procedură sim pli -
ficată să ducă la finalizarea inves -
tiţiei cât mai repede.Reabilitarea
stră zii Unirea Principatelor din Foc -
şani a fost atribuită firmei Sotirex
din Adjud, în spatele căreia se află
fostul deputat PSD Victor Roman.
Contractul a avut o valoare de 3,8
milioane de lei, din care Primăria a
decontat cea mai mare parte din
sumă. Săptămâna trecută, Ministerul
Dezvoltării a anunţat că pe lista in -
vestiţiilor finanţate prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală figu -
rează şi strada Unirea Principatelor,
cu suma de 1.069.672 de lei. (A.T.) 

Termenul de execuţie era 15 mai

Strada Unirea Principatelor,
l\sat\ de izbeli[te
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Sunte]i dominat
de sentimente
contradictorii, iar
situa]ia financiar\
nu v\ ofer\ prea
multe motive de
bucurie. O

persoan\ mai `n v=rst\ v\
propune s\ v\ asocia]i `ntr-o
afacere. V\ recomand\m s\ nu
lua]i nici o decizie f\r\ s\ v\
consulta]i cu partenerul de via]\.

S-ar putea s\ fi]i
`ncordat din
cauza colabor\rii
dificile cu un
partener de
afaceri. Este

indicat s\ am=na]i orice decizie
`n privin]a investi]iilor, pentru
c\ ave]i dificult\]i de
concentrare. 

Se pare c\ nu
sunte]i `n cea mai
bun\ form\ fizic\
[i intelectual\. V\
sf\tuim s\ nu v\
asuma]i nici un
risc, pentru c\ nu

ave]i prea multe [anse de reu[it\.
R\bdare [i calm!

Ne`n]elegerile cu
persoana iubit\ v\
fac s\ accepta]i
f\r\ ezit\ri o
ie[ire cu prietenii.
S-ar putea s\
face]i cuno[tin]\

cu o persoan\ care v\ cucere[te
imediat. V\ recomand\m s\ nu
v\ pripi]i [i s\ nu lua]i nici o
decizie `n privin]a rela]iilor
sentimentale. 

Nu v\ ajung banii
pentru o excursie
sau o c\l\torie,
spre nemul]umirea
partenerului de
via]\. Se pare c\
nu reu[i]i s\-i

explica]i situa]ia suficient de
conving\tor. 

La serviciu s-ar
putea s\ fi]i agitat
din cauza unei
decizii pripite a
[efului. V\
recomand\m s\ v\
tempera]i

nervozitatea, altfel risca]i s\ v\
complica]i situa]ia. Discuta]i
calm cu persoana iubit\, ca s\
nu da]i ocazia unor certuri!

Este o zi bun\
pentru `nt=lniri cu
prietenii. Dac\ nu
v\ controla]i
pornirile
impulsive, pute]i
avea probleme. O

rud\ mai `n v=rst\ v\ `mprumut\
o sum\ mare de bani, pe care i-
a]i cerut-o mai demult.

Diminea]\ s-ar
putea s\ fi]i cu
capul `n nori [i s\
neglija]i
problemele
importante. V\
recomand\m s\

nu `ncepe]i activit\]i noi, pentru
c\ s-ar putea s\ lua]i decizii
gre[ite.

Diminea]\ s-ar
putea s\ v\ pun\
pe g=nduri o
ceart\ cu o
persoan\ `n
v=rst\. Intreba]i-
v\ dac\ ave]i o

atitudine corect\ fa]\ de cei din
jur! Ar fi bine s\ fi]i mai
prudent, ca s\ nu declan[a]i un
scandal.

Pleca]i `ntr-o
c\l\torie `n care
cheltui]i cam
mult, dar pute]i
avea mari
satisfac]ii pe plan
sentimental. S-ar

putea s\ v\ sim]i]i foarte bine
`ntr-un grup, de[i nu v-a]i fi
a[teptat.

Sunte]i dezam\git
de o persoan\ `n
care a]i avut mare
`ncredere. Nu este
sf=r[itul lumii!
Ave]i [i prieteni
adev\ra]i. Pe plan

sentimental traversa]i o perioad\
favorabil\. 

Diminea]\ sunte]i
confuz [i risca]i s\
ave]i probleme
at=t pe plan social,
c=t [i financiar. Nu
v\ ocupa]i ast\zi
de afaceri! Rela]ii -
le sentimentale

merg bine, ceea ce v\ men]ine
moralul ridicat.Nu v\ vede]i
capul de treburi. Nu v\ face]i
griji: ave]i destul\ energie pentru
a le rezolva pe toate. 

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

Cercet\torii din Toronto anun]\
descoperirea insulinei, ignor=nd
meritele rom=nului Paulescu

~n 1922, cercet\torii de la Universitatea din
Toronto condu[i de biochimistul Frederick Banting
anun]\ descoperirea in su- li nei. ~ns\ medicul
rom=n Nicolae Constantin Paulescu
a contribuit la descoperirea
hormonu-
lui antidi-
a b e t i c
e  l i b e r a t
de pancre -
as, numit mai
târ ziu insulin\.
Des co perirea
lui a precedat
cu 8-10 luni a -
nun  ]area de c\ -
tre Fr. Grant
Banting [i Ch.
Herbert Best din a descoperirii insulinei. Bazându-
se pe o traducere incorect\ a textului articolelor
publicate de Paulescu, Banting [i Best neag\ in-
fluen]a rezultatelor la care ajunsese profesorul
Paulescu [i afirm\ c\ de[i Paulescu a demostrat efi-
cacitatea extrasului pancreatic în a reduce canti-
tatea zah\rului sau a ureei din sânge a animalelor
diabetice, el ar fi declarat c\ injec]iile nu ar avea
efect. Comitetul de acordare a Premiului Nobel
pentru Fiziologie sau Medicin\ din anul 1923 îi re -
com penseaz\ pe Frederick G. Banting [i John
Macleod pentru de monstrarea primului tratament
eficace pentru diabet la om. Mai t=rziu, `n 1969,
profesorul A.W.K. Tiselius, vicepresedinte al Fun -
da ]iei Nobel, recu noa[ te meritele lui Nicolae Pau -
lescu în desco pe ri rea tratamentului antidiabetic,
exprimându-[i spe-  ran]a c\ „opera de pionerat” a
lui Paulescu va fi e lo giat\ cum se cuvine de forurile
[tiin]ifice in ter na ]ionale. Insulina este cel mai im-
portant hormon în metabolismul glucidelor, con-
tribuind în primul rând la mic[orarea concentra]iei
glucozei în sânge. Aceasta m\re[te permeabilitatea
membranei celulare pentru glucoz\. 

Alte evenimente 

1656: Baruch Spinoza a fost exclus din Sinago -
g\. Baruch Spinoza a fost un renumit filosof evreu
olandez, unul din reprezentan]ii panteismului în
timpurile moderne. Gândirea lui a fost influen]at\
de scrierile lui Thomas Hobbes [i René Descartes,
îns\, spre deosebire de concep]ia dualist\ a acestuia
din urm\, Spinoza a avut o reprezentare monist\ a
lumii, întreaga existen]\ reducându-se la ceea ce el
a numit “Substan]\”.

1877: Divizia 4 – Infanterie, comandat\ de co -
lonelul Alexandru Anghelescu, începe deplasarea
spre frontul din fa]a Plevnei.

1974: Afacerea Watergate: Camera Reprezen-
tan]ilor a SUA decide punerea sub acuzare a pre -
[e dintelui Nixon.

1990: Parlamentul României a hot\rât ca 1 de-
cembrie s\ devin\ s\rb\toare na]ional\.

Istoria zilei
de 27 iulie

CALENDARUL ZILEI

Principesă și apoi regină a României,
Maria face parte din familia de Edinburg,
născută la Kent, în Anglia, la 29 oc-
tombrie 1875. Prin căsătorie a devenit
soția regelui Ferdinand al Ro mâ niei, fiind
nepoată a două ca pete încoronate: a
reginei Victo - ria a Marii Britanii și a ța -
rului Alexandru al II-lea al Rusiei.

Majestatea Sa Regina Maria a
fost o personalitate reprezentativă a
monarhiei ro mâ nești, a dinastiei de
Hohenzollern. A rămas în memoria

poporului român ca regina care, ală -
turi de soțul ei, M. S. Regele Ferdinand
și alte personalități precum savantul
Nicolae Iorga, avocatul Tache Ionescu,
omul politic Iuliu Maniu, Pantelimon
Halipa, Simion Mehedinți și al ții, a con-
tribuit la desăvârșirea unității noastre
naționale, la realizarea Marii Uniri de la
1 Decembrie 1918. Regina Maria a fost
o proantantistă convinsă ca re a crezut în
victoria Antantei a supra Puterilor Cen-
trale, în re u șita militară a campaniilor mi -
li tare din anii 1916 și 1917.

A fost o bună soție și regină, fiindu-i
alături soțului ei, Ferdinand de Hohen-
zollern, oferin du-i sfaturi și îndemnuri
încu ra-  jatoare în marile decizii ce s-au
luat: Unirea din 1918, înfăp tu irea refor -
mei agrare din 1921 sau aplicarea Cons -
tituției din 1923, cea mai democratică
cons tituție românească.

Prin conduita sa, a influențat în bine
marile decizii militare lu ate de ofițerii su-
periori, precum generalii Prezan, Al. Ave -
res cu, Eremia Grigorescu și al ții, con tri -
buind la ridicarea mo rală a poporului și a
armatei, la obținerea marilor victorii de
la Mărăști, Mărășești și Oituz din anul
1917.

A dovedit o mare dragoste și atașa -
ment față de poporul ro mân, a învățat re-
pede limba na țională și datinile stră mo -
șești ale românilor; a dovedit un respect
deosebit față de religia creștin-ortodoxă
a neamului, față de Biserică și obiceiurile
religioase. A îmbrăcat cu toată dragostea
costumul național românesc, identifi cân -
du-se cu o fiică a neamului românesc, iar
ia ro mâ nească i-a înnobilat ținuta de
excepție. S-a făcut repede iubită de toate
categoriile societății ro mânești.

Regina Maria se va face re marcată în-
deosebi cu ocazia desfășurării războiului,
în campaniile militare din anii 1916-
1918. Pentru comportarea sa pro fund u -
mană față de sufe rin țele răniților, dar și
ale orfanilor, invalizilor sau refugiaților,
istoria a numit-o „mama răniților” sau
„regina soldat”. A contribuit la bunul
mers al Serviciului Medical condus de
guvernul de la Iași, prin directorul ge -
neral, doctor Ion I. Cantacuzino, desco -
pe ritorul vaccinului antiholeric și a altor
vaccinuri atât de necesare apărării vieții.

Încă din anii neutralității (1914-1916),
în calitate de prin cipesă și apoi de regină,
și-a a sumat activitatea de îndrumare a

Societății de Cruce Roșie Ro mână și
buna coordonare a spitalelor din teritoriul
liber al Moldovei.

Dovedind un curaj remarcabil, sfidând
pericolul epidemii lor, „regina mamă a
răniților” a intrat în spitalele de campanie
a bolnavilor loviți de crunte epidemii de
tifos exantematic sau ale răniților cu
grave afecțiuni, încurajând medicii, per-
sonalul sanitar, răspândind în jurul ei
bunătate și îndemnuri către iz bândă și
depășirea greutăților. A contribuit efectiv
la îmbună tă țirea situației medicale, asigu -
rând prin Crucea Roșie Ro mâ nă, dar și cu
ajutorul aliaților, medicamente, instru-
mente me di cale, echipamente sanitare,
pregătind echipe de surori sani tare vo -
luntare.

A contribuit, împreună cu oficialitățile
locale, la spitalele mobile din imediata
apropiere a liniei frontului, cum ar fi, spre
exemplu, Spitalul Militar nr. 443 din
Păncești-Putna, care pur ta numele reginei
și era coor donat direct de aceasta.

Adesea era văzută mergând pe linia
frontului, fiind însoțită de către destoi -
nicul general Al. Averescu, comandantul
Armatei a II-a, sau de generalul francez
Mathias Berthelot, pentru a cu noaște
situația din teren, drama trăită de
refugiații ajunși pe pă mânturile gen-
eroase ale Mol do vei sau situația orfa -
nilor, in valizilor și văduvelor de război,
pentru care a înființat adă pos turi, asigu -
rând un minim de hra nă și medi ca men -
tație. A coor donat în Moldova acțiunea de
înființare de orfelinate pentru copiii ră -
mași orfani sau părăsiți, precum cele de
la Păunești și Adjud-Putna, Piatra Neamț
și Bacău. A fost alături de bravii medici
și sanitari, pe care i-a incurajat și stimulat
moral pentru dăruirea lor în lupta cu epi-
demia de tifos care a secerat viața a peste
80.000 de oameni, civili și militari.

Din inițiativa Reginei Maria au fost
recompensați postmor tem toți eroii sani-
tari căzuți la datorie: 331 medici, 37 far -
ma ciști și 11 medici voluntari. Au fost
răniți 41 de ofițeri sanitari. Din județul
Putna, din Regimentul 10 Putna (50/46
Infanterie) au căzut la datorie răpuși de
tifos exantematic căpitanul dr. Bălan Vir-
gil și lt. dr. Ioneanu Victor.

A susținut cu multă respon sa bilitate
activitatea de ocrotire socială, organizând
la Focșani Societatea „Prințul Mircea”,
de luptă împotriva temutei maladii de
tuberculoză, izbucnită în rândul copiilor.
La îndemnul acestei regine inimoase, s-a
înființat după 1922 Societatea IOVR, de
protecție și sprijin social acordat inva -
lizilor, orfanilor și vădu ve lor de război.

În semn de respect față de eroii neamu-
lui, a participat la festivitățile de dare în
folosință a Mausoleul Eroilor de la Mă răști,
ridicat de Societatea vete ranilor de război
„Mărăști”, care avea președinte onorific pe
ero ul de la Mărăști, generalul Al. Averescu,
devenit apoi mareșal al României.

Cu autoritatea sa augustă, a contribuit
la ridicarea Mauso le ului de la Mărășești,
fiind alături de Comitetul Femeilor Or -
todo xe din România. Aceste mausolee-
osuar rămân adevărate al tare ale conș -
tiinței naționale peste generații. 

Prin atitudinea sa fermă de pro an -
tantistă, a mers la Paris în timpul Con -
ferinței de Pace (1919-1920), a vizitat
Londra, leagănul copilăriei sale, unde își
avea familia, iar în 1926 a vizitat SUA.
Peste tot a impresionat ofi cialitățile prin
grație, fru mu sețe, inteligență și dragoste
pentru România și poporul său.

M.S. Regina Maria a fost o femeie
instruită, cultă, vorbi toa re a 5 limbi, iar
din 1915 mem bră a Academiei Române
și membru corespondent al Aca de miei
Franceze.

A lăsat posterității o operă bogată –
peste 32 de titluri, din care reținem
„Crinul vieții” (1912), „Patru anotim-
puri”, „Po vestea unei inimi” (1915), iar
în 1938 „Povestea vieții mele” în patru
volume. A lăsat peste 1200 de scrisori, o
bogată mărturie documentar-istorică și de
familie. Testamentul lăsat este impresio-
nant:

„Te iubesc, România, țara bu curiilor
și durerilor mele! Fru moasă țară care ai
trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am
cunoscut toate.” A încetat din viață la
castelul Pelișor – Sinaia, la 18 iulie 1938,
fiind înmormântată la Catedrala de la
Curtea de Argeș. 

M.S. Regina Maria, prin fap tele sale,
rămâne o mare perso nalitate a neamului
românesc. Pentru locuitorii acestui me-
leag istoric și eroic – Vrancea – a fost un
mare prieten în zilele de răs triș te ale
Marelui Război.

Prof. Cezar Cherciu

Meritele medicului rom=n
Paulescu `n descoperirea

insulinei au fost recunoscute
oficial abia `n 1969 

Epopeea militar\ româneasc\ 1916-1918

Regina Maria [i „Vrancea eroic\”
în anii 1916-1918
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Juniorii focşănnei au disputat miercuri
partide de pregătire. Echipa de juniori B,
pregătită de AlinSamoilă, a întâlnit pe
teren propriu, la Focşani, pe LPS Buzău.
Jucătorii de la LPS Focşani au dominat
partida pe tot parcursul jocului, dar au
ratat foarte mult în prima repriză. Astfel,
primul act s-a încheiat la egalitate, scor
0-0. Repriza a doua a adus şi golurile
pentru juniorii focşăneni. Aceştia au mar-
cat de trei ori, ultima dată în minutele de
prelungire. Scorul final, 3-0, arată supe-
rioritate în joc a unei echipe nou formate,
ce are în componenţă mulţi din jucătorii

veniţi de la grupa 2002 de la CSM Foc -
şani. Juniorii A, sub comanda antrenoru-
lui DanielBănică, se află într-un stagiu
de pregătire la Poiana Braşov. Până vi -
neri, jucătorii efectuează antrenamente în
Poiana Braşov. Miercuri, LPS Focşani a
disputat un amical cu Celta Braşov, meci
pierdut cu scorul de 4-1. Vineri, de la ora
17.00, echipa de juniori A va juca un nou
amical. La Focşani, pe stadionul Mil-
covul, LPS Focşani va întâlni pe LPS Bu -
zău, Juniorii B vor pleca la rândul lor în
cantonament la Poiana Braşov, săp tă mâ -
na viitoare. (Dan CHIRIAC) 

Deși majoritatea
șahiș ti lor sunt în
vacanță sau la Cam-
pionatele Naționale
de șah pe echipe,
câțiva dintre cei mai
mici șahiști care fac
pregătire în această
perioadă s-au între-
cut pe parcursul a
patru zile la com pe -
tiția de șah CENTE-
NARUL PRI MU-
LUI RĂZBOI
MONDIAL alătu -
rân du-se astfel parti -
cipanților la amplele
manifestări din c a -
drul programului o -
magial CENTENA -
RUL PRIMULUI
RĂZ BOI MODIAL
– VRAN CEA E RO -
ICĂ – ANUL MĂ -
RĂȘTI, MĂ RĂ-
ȘEȘTI OITUZ –
1917 – 2017. Au
par ticipat numai co -
pii năs cuți după 1
ianuarie 2009 de la
grupele de începă -

tori în curs de ini ți -
ere, inițiați ne con  sa-
crați și șahiști în
curs de consacrare.
Pe primele trei lo -
curi în clasamentul
ge neral, la egalitate
de puncte, s-au cla -
sat ElenaLupu, ca -
re a oținut locul I la

fete năs cute în 2009,
Andrei-DănuțNea-
gu, locul I la băieți
năs cuți în 2009 și
LucaCoroiu, locul I
la băieți născuți în
2010. S-au mai re-
marcat: Antonia
Spiridonescu, locul
I la fete născute în

2010, David-Adrian
Eșanu, locul al II-
lea la băieți născuți
în 2010, Andrei
Nicolau, locul al III-
lea la băieți născuți
în 2010, și Filip
Toia, locul I la băieți
născuți în 2012.
(Z.V.)

Asociaţia Judeţeană de
Fotbal vrancea face înscrieri
pentru sezonul viitor. Toate
cluburile afiliate la AJF
Vran cea sunt rugate să se
prezinte pentru completarea
cererii de înscriere în sezonul
2017-2018. Data limită pen-
tru înscrieri în Superliga Alt-
dorf Tehnik este 10 august
2017, iar pentru liga a cincea
21 august 2017. Superliga
Altdorf Tehnik va avea 12
echipe, toate participantele
urmând a avea echipe de ju-
niori la categoriile A1 sau B1
sau C sau D plus E. Super -
liga Altdorf Tehnik va vea
următoarea componenţă: Eu-
romania Dumbrăveni, Voinţa
Cîrligele, Unirea Ţifeşti,
Vic toria Gugeşti, Tractorul
Năneşti, Voinţa Sl.Ciorăşti,
Naţional Goleşti, Dinamo

Tătăranu, FCM Adjud şi cele
trei promovate Sportul Cio -
răşti, FC Panciu şi Unirea
Milcovul. Superliga ar putea
suferi modificări în funcţie
de cererile de înscriere de-
puse de echipe, unele dintre
ele putând opta pentru a
evolua în liga a cincea. Liga
a cincea va avea în com po -
nenţă echipele rămase din se-
zonul precedent, plus cele
nou înfiinţate. La meciurile
din sezonul 2017/2018 gaz -
de le vor schimba echipa-
mentul de joc. Se va juca
obligatoriu cu doi jucători
sub 21 de ani pe tot parcursul
jocului. Echipele care nu vor
menţine echipele de juniori
pe tot parcursul campionatu-
lui vor fi penalizate cu nouă
puncte şi amendate conform
regulamentului. (D.C.)

Echipa de fotbal CSM
Focșani 2007 a susţinut marţi
o nouă partidă de pre gătire.
Focşănenii au cedat cu scorul
de 5-1 în depla sa re, în faţa
celor de la Ae ro star Bacău,
dar la pauză focşănenii con-
duceau cu scorul de 1-0,
după reuşita superbă a lui
Lupu, din mi nutul 37. Acesta
a trimis sub transversală de la
marginea careului de 16
metri. Schimbările făcute la
pauză şi introducerea mai
multor jucători abia veniţi în
lotul formaţiei focşănene s-
au văzut în repriza a doua.
Vraciu ('60), Tudorache ('73,
'76), Oanea ('80) si Sahru
('90) au marcat pentru gazde.
Sâmbătă, 22 iu lie, de la ora
11,00, pe stadionul Milcovul,
CSM Focșani 2007 a termi-
nat la egalitate, 2-2 (0-1) în
pri mul amical al intersezonu-
lui, cu Aerostar Bacău. Pen -
tru CSM Focșani 2007 au
marcat Remus Popa și Dan
Negoiță. Echipa Foc șaniului
în partida de marţi a fost:
Lazăr – Săpunaru, Pa naite,
Parlac, Mihai – Lupu, Do -
rinel Popa, Zaha ria, Pădi nea -
nu – Predoiu, Pasăre. Au mai
jucat Apenciucesei, Dediu,
Mitală, Ma nu, Budeanu, Be -
şa, Re mus Popa, Negoiță. 

Duble amicale din
trei în trei zile

Conducerea tehnică a
formaţiei focşănene va ex-
perimenta în perioada ur -

mă toare o nouă formulă de
jocuri amicale. Astfel, lotul
echipei va fi împărţit în
două, urmând ca fiecare an -
trenor să aibă la dispoziţie
câte 12 -13 jucători şi să
întâlnească adversari dife -
riţi. Astfel, sâmbătă, de la
ora 11.00, CSM Focşani
2007 va juca cu Avântul
Valea Mărului, pe stadionul
Milcovul. Antrenorul Adri-
anToma va avea la dis po -
ziţie jumătate din lot. Tot de
la ora 11.00, o altă jumătate
din lotul echipei, alături de
antrenorul VasileBurgă, va
merge la Curiţa, în judeţul

Bacău, pentru partida cu
echipa locală. “Este o
metodănouăprincarene
dorim să le oferim jucă-
torilorşansadeajucacâte
90deminuteînfiecarejoc.
Vomavea astfel de duble
din trei în trei zile”, ne-a
spus antrenorul Adrian
Toma. Marţea 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
deplasare cu nou promo-

vata AS Traian din judeţul
Brăila. 

Promovarea în Liga a 3-
a a adus după sine şi
apariţia unui post de direc-
tor sportiv în care a fost
numit GabrielPădineanu,
fost consilier local care s-a
aflat tot timpul în feno me -
nul sportiv focşănean. For -
ma ţia de fotbal a Focşaniu-
lui se va pregăti pe stadio -
nul Milcovul până la înce -
pe rea campionatului şi va
avea un program dens de
meciuri amicale. (Dan
CHIRIAC)

Victorie pe Milcovul pentru
juniorii de la LPS Foc[ani

Cupa „Centenarul Primului R\zboi
Mondial“ la [ah în Vrancea

Se fac î`nscrieri
pentru fotbalul

jude]ean
� data limit\ pentru înscrieri în Superliga
Altdorf Tehnik este 10 august 2017, iar
pentru liga a cincea 21 august 2017

Echipa de fotbal a g\sit un
mod inedit de a juca partide

de preg\tire
� dup\ egalul 2-2 de la Foc[ani, CSM 2007 a cedat în deplasare 

cu Aerostar � urmeaz\ duble amicale din trei în trei zile
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Secretar de stat MEN:
Cadrele didactice
g\site vinovate de
corup]ie vor fi excluse
din înv\]\mânt, f\r\
dreptul de a mai
reveni în sistem: Cadrele
didactice g\site vinovate de
infrac]iuni de corup]ie, printr-o
sentin]\ definitiv\, vor fi excluse
din înv\]\mânt, f\r\ dreptul de a
mai reveni în sistem, a declarat,
miercuri, pentru News.ro,
secretarul de stat în înv\]\mântul
superior din Ministerul Educa]iei
Na]ionale, Gigel Paraschiv. El a
mai spus c\, în acest moment, în
actuala faz\, dac\ respectivii
profesori vor fi re]inu]i,
universitatea trebuie s\ îi
suspende pe durata anchetei. “În
cazul în care, printr-o sentin]\
definitiv\, cadrele didactice
universitare vor fi g\site
vinovate de fapte de corup]ie vor
fi excluse din înv\]\mânt f\r\
posibilitatea de revenire. În
prezent, în aceast\ etap\, dac\
respectivele cadre didactice vor
fi re]inute, universitatea de va
autosesiza [i le vor suspenda din
func]ie pe durata anchetei”, a
declarat, miercuri, pentru
News.ro, secretarul de stat în
MEN Gigel Paraschiv. În ceea ce
prive[te facult\rile de medicin\,
înscrierea cet\]enilor str\ini se
face cu dovada cunoa[terii limbii
române, în condi]iile în care
cursurile se desf\[oar\
obligatoriu în român\. “În cazul
specializ\rilor în limba englez\,
atunci, în anul al treilea, când
începe preg\tirea clinic\, ce se
face în limba român\, candida]ii
trebuie s\ fac\ dovada c\ au
înv\]at limba român\ întrucât
trebuie s\ vorbeasc\ în limba
român\ cu pacien]ii”, a spus
secretarul de stat. 

Tudose: Planul privind
achizi]ia rachetelor
Patriot îl vom aproba
s\pt\mâna viitoare
“într-o structur\ mai
restrâns\”: Premierul
Mihai Tudose a declarat, ieri, c\
planul propus de ministrul
Ap\r\rii privind achizi]ia
rachetelor Patriot va fi aprobat
s\pt\mâna viitoare “într-o
structur\ mai restrâns\”.
“Domnia sa (ministrul Ap\r\rii -
n.r.) are un plan, s\pt\mâna
viitoare îl vom aproba cumva
într-o structur\ mai restrâns\. {i
da, e un angajament ferm pentru
care am pus 2% în bugetul
MApN, dar nu am pus 2% ca s\
îi avem acolo, ci ca s\ ne onor\m
angajamentele pentru partenerii
strategici, pentru NATO, de a
face achizi]ii de banii aceia
pentru înt\rirea capacit\]ii de
ap\rare a României [i, evident, a
flancului estic al NATO. Da,
banii vor fi cheltui]i pe ceea ce
dispune [i solicit\ MApN”, a
declarat premierul Tudose,
întrebat despre achizi]ia
rachetelor Patriot. Ministrul
Ap\r\rii, Adrian }u]uianu, a
declarat ieri, într-o conferin]\ de
pres\, referitor la achizi]ia
rachetelor Patriot, c\ va exista
un acord între Guvernul
României [i cel al SUA, fiind
necesar totodat\ s\ se adopte o
lege special\ în Parlament,
urmând ca în luna noiembrie s\
se efectueze prima plat\ în
contul acestei achizi]ii. t

Peste 100 de perchezi]ii
au avut loc, ieri diminea]\,
la cadre didactice [i stu-
den]i de la dou\ universi -
t\]i suspecta]i de fapte de
corup]ie într-un dosar de-
numit generic “Diplome
de licen]\ f\r\ studii”, a -
nun]\ Parchetul instan]ei
supreme, precizând c\ în
aceste institu]ii de înv\]\ -
mânt superior s-au consti-
tuit re]ele infrac]ionale din
care f\ceau parte cadre di-
dactice, secretare [i alte
categorii de personal nedi-
dactic, precum [i fo[ti ab-
solven]i, cu rolul de a
in termedia traseul banilor
de la student la profesor/
informaticieni contra unor
comisioane în vederea
promov\rii frauduloase a
examenelor de c\tre stu-
den]i. Universit\]ile vizate
sunt “Vasile Goldi[“ [i
“Aurel Vlaicu” din Arad.
Astfel, anchetatorii fac
106 perchezi]ii domicili -
are la cadre didactice [i
studen]i, iar în acest dosar
36 de persoane au calitatea
de suspect.
Potrivit procurorilor,

mai multe cadre didactice
din cadrul celor dou\ ins -
titu]ii de înv\]\mânt au ce -
rut [i primit bani [i bunuri
cu ocazia organiz\rii [i
sus]inerii de c\tre studen]i

a examenelor la diferite
discipline (sus]inute chiar
în afara perioadei de exa -
minare) [i/sau cu ocazia
sus]inerii examenelor de
licen]\.
Unii studen]i str\ini, în-

scri[i la grupe ce urmeaz\
cursurile în limba român\,
nu cunosc/nu în]eleg lim -
ba român\ [i totu[i sunt
promova]i, în schimbul
unor sume de bani, la toate
examenele anuale, spun
procurorii.
Conform acestora, în

urma cercet\rilor s-a sta-
bilit c\ în schimbul unor
sume de bani studen]ii
primeau în timpul exame -

nelor sus]inute on-line
r\spunsurile corecte la tes -
tele gril\, acestea fiindu-le
trimise pe telefoanele mo-
bile de c\tre informatici e -
nii institu]iei de înv\]\ -
mânt, prin mesaje text
(SMS). 
De asemenea, era mo -

dificat\ nota de examen în
sensul m\ririi acesteia,
prin accesarea ilegal\ de
c\tre informaticienii din
respectivele institu]ii a
softului creat pentru evi-
den]a situa]iilor [colare,
având drept consecin]\
pro movarea. Procurorii
spun c\ informaticienii in-
trau în contul electronic al

studentului [i modificau
r\spunsurilede la examen
în testul on-line astfel în -
cât studentul s\ fie decla -
rat promovat de catedr\.
Totodat\, studen]ii

cum p\rau direct de la pro-
fesori lucr\ri de licen]\ ga -
ta elaborate, în format
elec tronic, inclusiv pre -
zen t\ri în format power
point necesare pentru sus -
]inerea lucr\rii în fa]a co -
misiei de examinare.
“În respectivele insti tu -

]ii de înv\]\mânt superior
s-au constituit re]ele in-
frac]ionale din care f\ceau
parte cadre didactice, se -
cretare [i alte categorii de

personal nedidactic, pre-
cum [i fo[ti absolven]i, cu
rolul de a intermedia tra -
seul banilor de la student
la profesor/informaticieni
contra unor comisioane, în
vederea promov\rii frau -
du loase a studen]ilor. To-
todat\, în acest mecanism,
studen]i care au dat bani
profesorilor pentru pro-
movarea unor examene, în
special cei care cunosc
limba român\, devin la
rândul lor intermediari
pentru al]i colegi. O mo -
dalitate de a intra în po -
sesia banilor ce sunt oferi]i
în schimbul promov\rii
examenelor este aceea de
a-i l\sa la unele puncte de
schimb valutar ai c\ror ad-
ministratori sunt în rela]ii
de prietenie cu cadrele di-
dactice”, afirm\ procurorii
Parchetului instan]ei su -
pre me. 
Medicul timi[orean E -

mil Urtil\, cadru universi-
tar la Universitatea “Vasile
Goldi[“ din Arad, vizat în
dosarul “Diplome de li -
cen ]\ f\r\ studii”, a fost
dus la audieri, la Arad. An-
chetatorii au g\sit în lo -
cuin]a [i la clinica acestuia
suma de 200.000 de euro
[i liste cu numele unor stu-
den]i. t

Fraudarea examenelor atinge cote greu de imaginat

106 perchezi]ii `n dosarul “Diplome
de licen]\ f\r\ studii” 

� `n dou\ universit\]i din Arad s-ar fi constituit re]ele infrac]ionale din care f\ceau parte cadre
didactice, secretare care facilitau promovarea frauduloas\ a examenelor � `n casa [i clinica unui

medic, suspect `n dosar, s-au g\sit 200.000 de euro

Premierul, despre refuzul vaccin\rii:

Când condamni copilul
la moarte, nu [tiu în ce

m\sur\ mai sunt
drepturi p\rinte[ti

Premierul Mihai Tudose a criticat, miercuri, în ter-
meni foarte duri refuzul unor p\rin]i de a-[i vaccina
copiii, el vorbind chiar despre dec\derea din drepturile
p\rinte[ti. “Când un p\rinte î[i condamn\ copilul practic
la moarte, nu [tiu în ce m\sur\ se mai poate vorbi de-
spre drepturi p\rinte[ti”, a afirmat premierul.
Premierul, care i-a solicitat ministrului S\n\t\]ii s\

înceap\ o campanie sus]inut\ pentru a convinge pe toat\
lumea de necesitatea vaccin\rii copiilor, a fost întrebat ce
p\rere are despre faptul c\ sunt p\rin]i care refuz\ s\ î[i
vaccineze copiii. “Din punctul meu de vedere personal,
v\ spun c\ acel p\rinte care refuz\ vaccinarea [i pune în
pericol incon[tient via]a copilului, decide el asupra
copilului, dac\ face sau nu poliomielit\, face sau nu ru-
jeol\, moare sau nu, eu cred c\ aici tot ce înseamn\ ser-
vicii sociale, protec]ia copilului... Al]i p\rin]i sunt dec\zu]i
din drepturi pentru fapte mult mai pu]in grave. Când un
p\rinte î[i condamn\ copilul practic la moarte, nu [tiu în
ce m\sur\ se mai poate vorbi despre drepturi p\rinte[ti”,
a afirmat Mihai Tudose. La remarca unui jurnalist c\ sunt
[i medici care sunt împotriva vaccin\rii, prremierul a
replicat: “Nu [tiu dac\ aceia sunt chiar doctori”.
Întrebat ce m\suri vor fi luate în privin]a p\rin]ilor

care refuz\ s\ î[i vaccineze copiii, Tudose a spus c\ este
un subiect în discu]ie [i c\ a cerut solu]ii. “Sunt solu]ii
care ]in de bunul sim], dar la care trebuie ]inut cont [i de
tot ce înseamn\ cadrul legal. {i o anchet\ a celor în drept
de la protec]ia copilului, de la asisten]a social\, dar foarte
bine fundamentat juridic”, a subliniat premierul. t

Valoarea total\ a tranzac]iilor imobi -
liare din România a dep\[it 400 milioane
euro în prima jum\tate a acestui an, în
cre[tere cu 156% fa]\ de aceea[i perioad\
din 2016, reiese dintr-o analiz\ publicat\
ieri de compania de consultan]\ imobi -
liar\ Colliers International, care mai
arat\ c\ volumul total al investi]iilor ar
putea ajunge la 1 miliard euro în acest
an. Potrivit anali[tilor Colliers, au fost
încheiate tranzac]ii mari în sectoarele de
industrial [i retail, cele mai importante
fiind vânzarea depozitului Dacia Pite[ti
c\tre Globalworth pentru un total de 42,5
milioane euro, respectiv tranzac]ia dintre
Iulius Group [i Atterbury Group. „Va -
loarea medie a tranzac]iilor a crescut
semnificativ în compara]ie cu anul trecut
[i estim\m c\ 2017 va fi în continuare un
an foarte bun pentru pia]a de investi]ii.
Volumul ridicat de tranzac]ii demons -
treaz\ c\ pia]a devine mai lichid\, iar in-
vestitorii sunt interesa]i de diversificarea
portofoliului. De asemenea, observ\m o
tendin]\ a investitorilor interna]ionali de
a crea parteneriate cu dezvoltatori locali.
Acest dinamism va duce la un volum
total al investi]iilor de 1 miliard euro în
acest an, marcând cel mai bun an pentru
aceast\ pia]\ din perioada post-criz\”, a
declarat directorul departamentului de
analiz\ strategic\ al Colliers Interna-
tional, Mihai P\trulescu. Speciali[tii din
pia]\ estimeaz\ c\ România a înregistrat
anul trecut tranzac]ii imobiliare în va -
loare de 850-900 de milioane euro, în
cre[tere cu peste 30% fa]\ de 2015.

Potrivit analizei Colliers, pe pia]a de
spa]ii industriale din zona Capitalei au
fost livra]i aproximativ 150.000 metri
p\tra]i(mp), cu prec\dere în zonele de
vest [i de nord [i în apropiere de au-
tostrada A1. „Luând în considerare ac-
tivitatea de pe pia]a industrial\ de pân\
acum, ne putem a[tepta la livr\ri de
aproximativ 250.000 mp în Bucure[ti [i
înc\ 100.000 mp în restul ]\rii, pân\ la fi-
nalul acestui an. Dezvoltatorii î[i în-
dreapt\ din ce în ce mai mult aten]ia
c\tre loca]ii în curs de dezvoltare precum
Timi[oara, Sibiu, Pite[ti, Cluj-Napoca,
Râmnicu Vâlcea, Bra[ov sau Roman”, a
completat P\trulescu. Potrivit anali[tilor
Colliers, stocul de spa]ii comerciale a
crescut cu doar 30.000 mp, urmând ca
înc\ 150.000 mp s\ fie livra]i pân\ la fi-
nalul anului. Noile proiecte vor include
parcuri de retail în ora[ele mai mici, re-
spectiv extinderi ale centrelor comer-
ciale existente din ora[ele mari. În ceea
ce prive[te stocul de spa]ii de birouri,
conform analizei realizate de Colliers,
acesta a ajuns la la 2,2 milioane mp în
Bucure[ti în urma livr\rii a 50.000 mp,
din care 30.000 mp îi reprezint\ primele
dou\ cl\diri ale proiectului Timpuri Noi
Square, dezvoltat de Vastint. Suprafa]a
total\ închiriat\ a însumat 170.000 mp,
iar cererea nou\, venit\ în special din
partea firmelor de IT [i BPO/SCC, a
dep\[it pragul de 85.000 mp. Cele mai
solicitate zone au fost Floreasca-Barbu
V\c\rescu (45.000 mp închiria]i), Pia]a
Victoriei [i Centru Vest. t

Valoarea tranzac]iilor imobiliare
a crescut de dou\ ori [i jum\tate
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Comisia European\
amenin]\ Cehia, Ungaria
[i Polonia cu un proces:
Comisia European\ a anun]at ieri c\ a
f\cut un nou pas în ac]ionarea în
justi]ie a Cehiei, Ungariei [i Poloniei,
care refuz\ s\ respecte cotele de
migran]i, relateaz\ Reuters. „În pofida
apelurilor repetate (...), aceste trei ]\ri
î[i încalc\ obliga]iile legale [i au dat
dovad\ c\ î[i ignor\ angajamentele
fa]\ de Grecia, Italia [i alte state
membre”, a afirmat Executivului UE.
Practic, Comisia a trimis avize
motivate acestor ]\ri, prin care le cere
s\ aplice normele UE. Praga,
Budapesta [i Var[ovia au la dispozi]ie
o lun\ de zile pentru a r\spunde. În
cazul în care CE nu consider\
r\spunsurile satisf\c\toare, poate
ac]iona statele membre în instan]\.
Anterior, Avocatul General de la
Curtea de Justi]ie a Uniunii Europene
(CJUE) a declarat c\ instan]a ar trebui
s\ resping\ o plângere ini]iat\ de
Slovacia [i Ungaria împotriva cotelor
obligatorii de refugia]i impuse de
c\tre Bruxelles. O decizie final\ a
CJUE este a[teptat\ dup\ vacan]\ de
var\ cu privire la plângerea ini]iat\ de
Budapesta [i Bratislava, dar
magistra]ii urmeaz\ de obicei opinia
exprimat\ de Avocatul General.
Slovacia [i Ungaria au catalogat drept
ilegal\ schema de relocare a
refugia]ilor impus\ la finele anului
2015 de c\tre Bruxelles - un program
realizat tocmai pentru a ridica
presiunea uria[\ de pe sistemele de
primire [i înregistrare a solicitan]ilor
de azil din Grecia [i Italia, ]\rile care
s-au v\zut puse în calea valului
migratoriu de peste Marea
Mediteran\. t

Comisia European\ [i-a ex-
primat ieri “îngrijorarea”, într-un
comunicat, dup\ adoptarea de
c\tre Congresul american a unor
noi sanc]iuni vizând Rusia, re-
lateaz\ AFP.

Executivul european s-a de-
clarat îngrijorat de “posibilul
(lor) impact asupra indepen den -
]ei energetice a UE”, iar pe de
alt\ parte de “posibilele (lor)
con secin]e politice negative”,
amintind importan]a coordon\rii
politicii sanc]ion\rii între toate
]\rile membre G7.

Comisia a avertizat c\ r\mâne
“preg\tit\ s\ ac]ioneze în vederea
protej\rii intereselor europene”,
în cazul în care congresmenii a -
mericani nu ]in cont de aceste te -
meri, reiterând astfel o ame nin-
 ]are agitat\ în mai de pre[edintele
ei Jean-Claude Juncker (foto).

Adoptat mar]i aproape în una-
nimitate de camera inferioar\ a
Congresului american, proiectul
de lege - care este necesar s\ fie
adoptat [i de Senat pentru a de-
veni lege - impune sanc]iuni nu
doar Rusiei, ci [i Iranului [i
Coreei de Nord.

Comisia aminte[te, în acest
comunicat, c\ proiectul de lege
prevede “impunerea unor sanc -
]iuni oric\rei companii (inclusiv
europene) care contribuie la dez-
voltarea, mentenan]a, moder -
nizarea sau repararea oleoduc -
telor care export\ energie pro -
venind din Rusia”.

“Dup\ ce va intra în vigoare
ar putea s\ afecteze infrastructuri
care transport\ resurse energetice
în Europa (...), dar [i proiecte
cruciale obiectivelor europene
de diversificare energetic\ pre-
cum proiectul cu privire la gaze

naturale lichefiate (GNL) la
Baltica”, a subliniat CE. “UE
este în prezent pe cale s\-[i ex-
prime îngrijor\rile pe c\i diplo-
matice pe lâng\ Statele Unite [i
omologii lor”, continu\ Comisia.
“Ea va continua s\ supravegheze
îndeaproape procesul legislativ
în Statele Unite [i implementarea
proiectului de lege [i va ac]iona
rapid în cazul în care este nece-
sar”, avertizeaz\ Bruxellesul.

Mai multe ]\ri europene - mai
ales Germania - sunt furioase
pentru c\ legea îi d\ pre[edintelui
Donald Trump posibilitatea s\

sanc]ioneze întreprinderi care lu-
creaz\ la oleoducte dinspre Ru -
sia, de exemplu limitându-le
ac cesul la b\nci americane sau
excluzându-le de la licita]ii pub-
lice în Statele Unite.

Pe de alt\ parte, Juncker a a -
menin]at ieri c\ UE este preg\tit\
s\ ac]ioneze “în câteva zile” în
ca zul în care noile sanc]iuni
ame ricane impuse ru[ilor sub-
mineaz\ securitatea energetic\ a
blocului european, potrivit Reu -
ters.

“Proiectul american de lege
poate s\ aib\ consecin]e unila -
terale neinten]ionate asupra in-
tereselor energetice ale UE”, a
declarat Juncker în urma unei re-
uniuni cu comisari europeni. “De
aceea Comisia a conchis ast\zi
(miercuri) c\, dac\ îngrijor\rile
noastre nu sunt luate în consi -
derare suficient, suntem preg\ti]i
s\ ac]ion\m adecvat în câteva
zile”, a precizat el.

“America prima nu poate s\
însemne c\ interesele Europei
sunt ultimele”, a subliniat Jun -
cker referindu-se la celebra lo zin -
c\ din campanie a lui Trump. t

Nervozitate la Bruxelles dup\ noile
sanc]iuni pe care SUA 
vor s\ le impun\ Rusiei

� “America prima nu poate s\ însemne c\ interesele Europei sunt ultimele”, a subliniat
Jean-Claude Juncker referindu-se la celebra lozinc\ a lui Trump



Garsoniere

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

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\ zona 
Spital, et. 2/4, deco-
mandat\, termopane,
gletuit\, lavabil,
21.000 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Garsonier\, str. Ful-
ger, `mbun\t\]it\ total,
t=mpl\rie exterioar\/in-
terioar\, parchet, gre-
sie, 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 aparta-
ment `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. Independen]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, ultra-
central, et.1. Telefon
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, imbunatatit,

zona Polivalenta -

Bulevard 38.000 E

neg 0725919335.

u Apartament 2 camere,

zona {c. nr. 9, et. 6/8,

decomandat, 60 mp,

termopan, izola]ie, bal-

con mare, 27.500 E.

Tel. 0237.233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 2 camere

zona Gar\, et.3/4,

`mbun\t\]it, ter-

mopane, parchet, gre-

sie [i faian]\, 31.500 E.

Tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u V=nd apartament 2

camere, 64 mp, ultra-

central, et. 3/3, 2 bal-

coane `nchise, acoperi[

^ mansard\, CT, izolat

termic, zona Pia]a

Unirii. Pre] 41.500 E

negociabil. Telefon

0740.240.952.

(12bf03.1.4)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et 4/4,
acoperi[, termopan, de-
comandat, izolat exte-
rior, 24.500 E. tel.
0237/233450,
0740.233097. (N.1.2)

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

u Apartament 2 camere,

zona {c. 10, et.1/8, 60

mp, termopane, cen-

tral\ termic\ individ-

ual\, parchet laminat,

gresie [i faian]\,

38.500 E negociabil.

tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et. 4/4,
acoperi[, 50 mp, cen-
tral\ termic\, ter-
mopan, gresie [i
faian]\, decomandat,
liber, 27.000 E. tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

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 Stejari, 3/3,

renovat, utilat, mobi-

lat, 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.Longi-

nescu. Tel.

0740.562.952.

(11bf09.1.14)

u Apartament 3 camere,
zona Prim\rie, et. 4/4,

decomandat,

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

mopan, parchet, gresie

[i faian]\, 51.500 E.

Tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,
zona Sud, et.2/4, ter-
mopane, parchet lami-
nat, izola]ie exterioar\,
gresie [i faian]\ nou\,
28.500 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,
zona LIdl (fosta Auto-
gar\), et. 2/3, central\
termic\, termopan, gle-
tuit, parchet laminat,
garaj proprietate,
49.000 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,

zona Teatru - centru,

et. 3/3, acoperi[, cen-

tral\ termic\, ter-

mopan, gletuit, lavabil,

curat, 52.000 E. Tel.

0237.233450,

0740.233.097. (N.1.2)

uApartament 3
camere, 70mp, etaj
4/4 fara acoperis, fara
imbunatatiri, liber,
zona Pictor Grig-
orescu 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 reno-
vare 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 ne-

gociabil. 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 Investi]ie 4 camere,

Zimbru, ultracentral,

parter, 70 mp, central\

proprie, aer

condi]ionat, 58.000 E

njegociabil. Tel.

0745.655.063.

(26bf10.1.30)

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 Spalatoria

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

cons t ru i t \  la  so l ) .

Pre ]  28 .000  Euro .

Tel :  0237/217592.

(C.1 .30)

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,  cons t ruc ] ie

2007,  90 .000  E nego-

c iab i l ,  Vi t\ne[ t i  -

} i fe [ t i .

0729.389.174.

(25bf02 .1 .10)
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u V=nd cas\  5

camere ,  cu  toa te  fa -

c i l i t \ ] i l e ,  600  mp,

Foc[ani ,  s t r.  Ec .

Varga  64 .  Te l .

0762.590.711.

(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 V=nd (sau  sch imb

cu ap .  Gala ] i )  cas\  la

E85,  3  camere ,

buc\ t\ r ie  mare ,  ba ie ,

mansard\ ,  f=n t=n\ ,

fos\ ,  1000 mp,  sa t

P\dureni ,  s t r.  Mor i i

19 .  Te l .

0767.974.212.

(21bf15 .1 .4)

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 negociab 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.  Te le-

fon  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 lomat ic" .

32 .500  euro  negocia-

b 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 lefon

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)

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 apartament

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\ interme-

diari. 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\ (ex-

clus elevi, animale).

Telefon 0760.868.250.

(11bf03.1.4)

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\, ultracentreal,

ideal locuit, birouri,

cabinet medical, avo-

catur\. Tel.

0747/137.171.

(22bf05.1.6)

u ~nchiriez camere indi-

viduale, la curte, pen-

tru elevi. Aproape de

Liceul Economic. Tel.

0768/949082.

(20bf6.1.15)

u ~nchiriez apartament 2

camere central, nemo-

bilat, central\ proprie.

Tel. 0742.037.371.

(11bf11.1.4)

u ~nchiriez apartament

cu trei camere, mobilat,

dotat complet, central\

termic\ proprie (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 cen-

trala, 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 cu garsonier\

sau apartament 2

camere Gar\ [i

diferen]\ - apartament

3 camere, etaj 3/3,

zona Teatru.

0723/717.074.

(20bf04.1.4)

TERENURI

u V=nd loturi pentru

case str. Hotarului,

intravilan, 8 E/mp.

Tel. 0724.645.835.

(21bf08.3.4)

u V=nd teren intravilan,

zona case, C=rligele,

10 E/mp. Tel.

0787/517.194.

(19bf16.1.14)

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)
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u A G E N D A  I M O B I L I A R A     

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

UAT Slobozia Bradului cu sediul in: loc. Slobozia Bradului, jud. Vrancea
organizează concurs pentru ocuparea următorarelor posturi contractuale
aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.
1027/2014.
Denumirea postului:

– inspector casier - 1 post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: superioare cu diploma de licenta specializarea finante
banci.
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: - 4 ani
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 21.08.2017, ora 1000, la sediul Primaria Comunei
Slobozia Bradului
Proba de interviu: - data de 23.08.2017, ora 1000, la sediul Primaria Co-
munei Slobozia Bradului

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul - cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulte-
rioare şi anume:

a) cererea  de înscriere la concurs adresată conducătorului au-
torităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate
de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar;  
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;

g) curriculum vitae.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este  de 10 zile de la publicarea anuntului, la sediul Primaria 
Comunei Slobozia Bradului.
Date contact: Sandica Socol tel. 0753055113.



u Intravilan pentru con-

struc]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 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
hidrocentrala Gre[u.
Tel. 0726/384.874
(21bf10.1.8)

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. Libert\]ii
nr. 29. Rela]ii la tel.
0237/236799.
(21bf05.1.22)

u V=nd teren construibil
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. Libert\]ii
nr. 29. Rela]ii la tel.
0237/236799.
(21bf05.1.22)

u V=nd teren construibil
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, pentru bloc,

R\zboieni.

0723/706.271.

(18bf17.1.40)

u De v=nzare teren ara-
bil extravilan, 3500 mp

loc casa (intravilan)

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. Telefon

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 Focsani,
5000 mp, deschidere 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, circular
motor 10 kw [i abric.
Telefon 0764.071.891,
0237/262939.
(11bf05.3.20)

u V=nd teren intravilan
2025 mp, com. Vulturu,
100 m de DN, utilit\]i.
Pre] convenabil. Con-
tact 0753318000.
(AV.4.45)

u Teren intravilan Focsani
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. Telefon

0765.553.257.

(07bf07.7.20)

u Teren 1000 mp, zona

Laminoru, str. Militari,

utilit\]i: ap\, canalizare,

curent electric, strada

principal\, asfalt, de-

schidere 37 m. Tel.

0766.929.045.

(07bf09.1.14)

u Teren intravilan Focsani,

cartier Mandresti Moldova

500 mp deschidere 18 ml

sau 1000 mp deschidere 36

ml, 10 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd 1  ha  teren  ex-
t ravi 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) 
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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. Tele-

fon 0785.311.786.

(06bf04.1.14)

u Petre[ti - teren 5700
mp, din care 900 mp 

intravilan, str. M.

Viteazu, 6 E/mp 

negociabil. Tel.

0762.481.310.

(04bf09.1.14)

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 intravilan,

zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case in-

travilan, str. Dionysos,

`n spatele G\rii, loturi

la cerere. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Ofert\ de criz\! V=nd

teren, Suraia, 4000 mp,

`n zon\ central\, 3

euro/mp. Tel.

0744.707.209.

(21bf04.1.14)

u Loturi pentru case, la

cerere, dup\ Dedeman,

spate cartier reziden]ial

Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravilan,

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 intravilan

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 intravilan
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 comercial
de 61.7 mp, str. Dobro-

geanu Gherea, bl. A1,

parter, Odobe[ti.

0744/581.318.

(21bf08.1.6)

u V=nd spa]iu comercial
50 mp [i teren curte

aferent 400 mp (total),

deschidere 17,35 ml.

Tel. 0722.639.960.

(15bf10.1.20)

~nchirieri spa]ii

u ~nchiriez HAL|

suprafa]\ 400mp, zon\

central\, toate

utilit\]ile. Acces Tir.

Rela]ii la tel.

0749.646.661

(17bf08.1.8)

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 Kaufland.

0722/344549.

(20bf12.1.8)

DIVERSE

u Directia de Asistenta

Sociala si Medicina

Scolara, cu sediul în

Focsani, str. Cuza

Voda, nr. 43 orga-

nizeaza concurs pentru

ocuparea pe perioada

nedeterminata a doua

functii contractuale de

executie vacante, dupa

cum urmeaza:

- asistent medical prin-

cipal, studii

postliceale;

- asistent medical debu-

tant, studii postliceale.

Conditii generale si

specifice de participare

la concurs sunt afisate

pe pagina oficiala a

Primariei municipiului

Focsani, sectiunea

Cariere si la sediul in-

stitutiei. Relatii supli-

mentare se pot obtine

la sediul institutiei si

la telefon

0337.101055.

MEDIU

u ENGIE ROM+NIA

SA pentru VALCOM

CONSTRUCT SRL

anun]\ publicul intere-

sat asupra depunerii

solicit\rii de emitere a

acordului de mediu

pentru proiectul: " Ex-

tindere re]ea,

bran[ament [i PRM

GN", propus a fi am-

plasat `n intravilanul

municipiului Foc[ani,

str. Poet Dumitru Pri-

cop (provizoriu), nr.

28, nr. cad. 62042,

jude]ul Vrancea. Ob-

serva]iile publicului se

primesc zilnic la sediul

APM Vrancea.

(26bf01.1.1)

u SC SERVICE AU-

TONOV SRL, titular al

proiectului: " Lucr\ri

de renovare interior [i

exterior f\r\ modific\ri

constructive - atelier

repara]ii auto [i de-

pozit", anun]\ publicul

interesat asupra lu\rii

deciziei etapei de

`ncadrare de c\tre APM

Vrancea f\r\ evaluarea

impactului asupra

mediului [i f\r\ evalu-

are adecvat\, pentru

proiectul sus

men]ionat, propus a fi

amplasat `n municipiul

Foc[ani, str. Vrancei,

nr. 12, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de

`ncadrare [i motivele

care o fundamenteaz\

pot fi consultate la

sediul APM Vrancea,

str. Dinicu Golescu, nr.

2, `n zilele de luni -

joi, `ntre orele 08.00 -

16.30 [i `n ziua de

vineri `ntre orele 08.00

- 14.00, precum [i la

urm\toarea adres\ de

internet

www.apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat

poate `nainta comen-

tarii / observa]ii la

proiectul deciziei de

`ncadrare `n termen de

5 zile de la data pub-

lic\rii prezentului

anun], p=n\ la data de

13.07.2017.

(26bf02.1.1)

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 ne-
gociab i l .  Te l .
0721.329.718.
(24bf13 .1 .4)

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;
Golf  IV,  fu l l ,  an
2000,  recent  impor-
ta te ;  c=r l ige  d iverse
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)

u V=nd Skoda 
Octavia  2010,  re -
v iz i i  reprezentan ]\ ,
un ic  propr ie ta r,  mo-
tor in\ ,  1 ,6 ,  7500
euro .  Te l .
0736.057.850.
(04bf08 .1 .14)

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 motos 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,

impoten]a, `mpre-

uneaz\ pe cei

desp\r]i]i, face talis-

mane de spor. Merit\

s\ dau acest anun].

Apela]i cu `ncredere.

Tel. 0721.457.954,

0758.866.199.

(24bf01.1.8)
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VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

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

mici. 0765/220.600.

(20bf02.1.8)

u V=nd 2 balerci pentru
vin, 1 cad\, biciclet\ [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, zdrobitor,
bene, c\zi, remorc\,

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 elemen]i, re-

morc\ 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 V=nd lucern\ 3,3 ha,
`n comuna Bolote[ti.

Tel. 0729/452.548.

(18bf07.1.4)

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 sec-

ond-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 persan
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 frigider nou,
re[ou 2 ochiuri. Tele-
fon 0784.884.968.
(10bf08.1.6)

u V=nd pomp\ ierbicid,

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 prelu-

crarea p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

u V=nd 2 rulote, u[i [i
ferestre, motoret\
nou\, biciclete, corturi
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\ polistif
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 Amenaj\ r i  in te -
r ioare /  ex ter ioare

gle t ,  r ig ips ,  i zo la ] i i

g res ie  e tc .  Te l .

0237/239923,

0786.697.308.

(21bf16 .1 .2)

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)

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 ,  decora-

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 ELECTRICIAN 
autorizat execut lucr\ri

la pre]uri mici. Tel.

0731.884.878.

(15bf03.5.6)

u Execut  lucr\ r i  de

cons t ruc ] i i ,

zugr\ve l i ,  i zo la ] i i ,

t encuie l i  [ i  a l te

lucr\ r i .  Te lefon

0768.306.601.

(08bf02 .1 .6)

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 CU-
LORI. 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 Intelectual\, v\duv\,
pensionar\, doresc
cuno[tin]\ domn int-
electual, v\duv, 63-65
ani, peste 1,75, din
Foc[ani, cu auto, sin-
cer, serios [i alte
calit\]i deosebite, pen-
tru o rela]ie serioas\.
0755/899.265.
(19bf03.1.4)

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, pen-
tru o rela]ie
serioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

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 Domn serios, v=rsta
46, doresc cuno[tin]\
doamn\ 35-45 ani, pen-
tru o rela]ie
serioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

u V\duv, 60 ani, de la
]ar\, salariat, f\r\ vicii,
doresc doamn\, de
v=rst\ egal\, s\
locuiasc\ la mine. Rog
seriozitate. Rela]ii
dup\ ora 18.00 la
0761/939332.
(19bf05.1.4)

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, rulouri,

u[i de garaj, cu sau

f\r\ experien]\. CV pe 

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 turism.

CV-urile pe

robin.grup@yahoo.com

. Tel. 0740.676.869.

(F.1.8)
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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 SC Forestking SRL
Panciu - Vrancea anga-

jeaz\ `n condi]iile

legii, 2 muncitori

necalifica]i `n silvicul-

tur\, COR 921502. CV-

urile se depun la sediul

firmei p`n\ l data de

26.07.2017, ora 10.00.

Selec]ia se va face pe

baz\ de 

CV-uri `n data de

26.07.2017. Tel.

0755/030710.

(20bf09.1.4)

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 angajeaz\
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 SC Mantra SRL, str.

Barsei NR 11 bis Foc-

sani angajeaz\ personal

la sala de croit pentru

oper]iile de sp\nuit,

numerotat [i termocu-

lat. Rela]ii la sediul

firmei sau la tel:

0721/264229,

0763/182585.

(AV.1.24)

u Angajez v=nz\tor pen-

tru magazin funerar,

posesor permis catego-

ria B. Telefon

0768.467.234,

0744.533.889.

(13bf03.1.6)

u Turkrom angajeaz\

[oferi categoria C cu

atestat [i mecanic

camioane. Tel.

0237/212396,

0749.040.450.

(12bf02.1.10)

u Angaj\m muncitori

necalifica]i, muncitori

califica]i montaj, pre-

lucr\ri mecanice, pre-

lucr\ri mase plastice,

tehnicieni, ingineri, cu

sau f\r\ experien]\. 

CV-urile se depun la

sediul Insta Electric Sa

din Foc[ani, B-dul Bu-

cure[ti 16A, pe fax la

0237/215040 sau pe

e-mail la info@

insta-electric.ro

(AV.1.9)

Angajez urgent bar-

man - osp\tar - fete.

Telefon 0763.532.056,

0736.620.973.

(22bf01.1.15)

u Societate comercial\

angajeaz\ conduc\tori

auto profesioni[ti, pen-

tru curse externe

ITALIA. Condi]ii: per-

mis conducere categ.

BCE, atestat [i card

tahograf. Tel.

0237/239465.

(30bf03.1.15)

u Telekom angajeaz\

consultant v=nz\ri cu

sau f\r\ experien]\.

Rela]ii la

0761.309.847.

(11bf02.1.15)

u Fabric\ de mase plas-

tice din Foc[ani, anga-

jeaz\ personal

muncitor cu sau f\r\

experien]\. Rela]ii pot

fi ob]inute la telefon

0741.185.060.

(11bf01.1.4)

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, PERSONAL

SAL| DE CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT, BONURI

DE MAS| {I CON-

TRAVALOARE

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)

u Caut femeie `ngrijire

b\tr=n\ permanent, `n

ora[ul Adjud. Asigur

cazare, masa [i salariu.

Tel. 0728.855.421.

(05bf13.1.20)

Am aflat cu nespus\ triste]e c\
distinsa profesoar\ 

CORNELIA DIACONU,
din Colacu, a plecat pe drumul
ve[niciei, la 86 de ani, dup\ o

`ndelungat\ suferin]\. Cea care s\dise lumina
cunoa[terii `n mintea multor genera]ii de

copii, `n ultimii ani nu a mai putut vedea lu-
mina zilei [i chipurile celor dragi ce i-au stat
mereu aproape. A fost o profesoar\ iubit\ de
elevi [i respectat\ de colegi, o vrednic\ so]ie,

mam\ [i bunic\ [i o bun\ cre[tin\. 
Suntem cu tot sufletul al\turi de familia
`ndoliat\ c\reia `i transmitem `ntreaga

noastr\ compasiune [i sincere condolean]e. 
Dumnezeu s\ o ierte [i s\-i odihneasc\ 

sufletul s\u bun `n pacea ~mp\r\]ie Sale!

Fam. }ibrea, Diaconu, M=nea [i Sandu. 

Cu durere `n suflet, 
bunica Garofi]a, face

cunoscut c\ pe data de
29.07.2017 se `mplinesc

40 de zile de c=nd DANIEL
a p\r\sit aceast\ lume. 

20 de ani am r=s,
am pl=ns `mpreun\ cu DANIEL,

iar acum pl=ng singur\, 
f\r\ `ncetare. 

Pl=ng [i m\ rog
pentru DANIEL! 

Dormi `n pace, nepo]elul meu
frumos! 

Buna Ciufulita, 
a[a cum `mi spuneai, 

te va pl=nge toat\ via]a ei!
Flori pe morm=ntul lui. 

Prietenii `n via]\ poate `i vor
da via]\ pentru o clip\, 

poetului vr=ncean, 
DUMITRU PRICOP, 

s=mb\t\ 29 iulie, 
ora 10.00, `n Parcul 

Schumann, cu ocazia
`mplinirii a 10 (zece) ani de

c=nd a plecat 
`n cealalt\ lume. 
Dumnezeu s\-l

odihneasc\! 
O floare [i un g=nd pios. 

Fratele Neculai [i so]ia.

Reamintim celor ce i-au cunoscut c\, `n
aceast\ lun\ se `mplinesc 
30 ani [i respectiv 11 ani, 

de c=nd au plecat dintre noi,
FLORICA PERI{AN [i IONEL PERI{AN,

din Pope[ti - Vrancea. 
Lacrimi [i flori pe morm=ntul lor. 

Familia. 
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Vrancea, sub
atenî]ionare meteo

cod galben 
Vrancea se află sub atenţionare de instabilitate

atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ.
Administrația Națională de Meteorologie preci zea -
ză că  atenționarea este valabilă până joi 27 iulie
2017, ora 20. În intervalul menţionat, în Muntenia,
Moldova și local în Carpații Orientali și Meridio -
nali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ac -
centuată ce se va manifesta prin averse ce vor avea
şi caracter torenţial, frecvente descărcări electrice,
intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua
și aspect de vijelie și grindină. În intervale scurte
de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantităţi
de apă ce vor depăşi 20...25 l/mp şi punctiform
50...60 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala în
după-amiaza zilei de miercuri (26 iulie) şi în zona
Carpaților Meridionali și a Munților Banatului, iar
în Dobrogea, îndeosebi în a doua parte a zilei de
joi (27 iulie) şi în cursul nopţii de joi spre vineri
(27/28 iulie). În funcţie de evoluţia şi intensitatea
fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţio -
na lă de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
(D.C.)

Născut la 5 august 1937,
la Boghești-Bichești,
Vrancea, poetul și
prozatorul Vasile Groza
este tatăl vedetei
Loredana Groza care a
anunțat, deja, că-i va
pregăti o surpriză foarte
mare. 

Loredana Groza a declarat
în nenumărate rânduri, în di-
verse publicații, cât de mare
este dragostea față de tatăl
său, în special, și pentru părin -
ții săi, în general. Totodată, nu
de puține ori, artista îi ia în
tur nee atât pe tată, dar și fra -
tele său, Cristi, părând nedes -
părțiți. Deseori, își exprimă
recunoștința prin nenumă ra -
tele declarații de iubire făcute
în spațiul public. “Părinţii
mei m-au alintat, chiar dacă
nu erau bogaţi. Încercau să
îmi facă pe plac. Dacă do -
ream o păpuşă, mă rugam la
Moşul să mi-o aducă. Şi
făceau eforturi să o am. Dar
pentru asta a trebuit să fiu
cuminte şi să învăţ bine
mereu”, declara artista în anul
2014, pentru un post de tele-
viziune. Pentru aniversarea de
80 de ani, Loredana îi pregă -

tește tatălui său multe surpri -
ze, printre care si un arbore
genealogic cu toti strămoșii și
rudele, pe care le a avut și le
are acesta. Multe rude sunt din
Lespezi - Homocea Vrancea.
Așadar, cel mai apreciat scrii -
tor pentru copii este vrâncean,
născut la Boghești, chiar dacă
mult mai mulți ani din viața sa
i-a petrecut la Onești, Bacău.
De ziua sa, suntem convinși
că va fi foarte încântat de toate
surprizele oferite de fiica sa și
de de cei care-l iubesc. 

Până la pensionare, Vasile
Groza a lucrat la Fabrica de
Confecții Industriale Onești.
Soția sa a fost învățătoare și,
în prezent, au grijă de nepoții
lor, fiica Loredanei, Elena, și
băiețelul lui Cristi Groza, fra -
tele artistei. Potrivit biobibli-
ografiei, tatăl Loredanei
Groza a debutat în literatura
pentru copii în anul 2005 cu
volumul „Lumea prinţesei
BLU”. A publicat în revistele
„Săptămâna românească”,
„Jurnal Naţional”, „Cronica
română”, „Apollon”, „Turism
şi afaceri”, precum şi în ziare
zonale. Până în 2011 publică
patru volume de poezie și a
scris nenumărate piese de
teatru pentru copii. Despre

opera sa au exprimat aprecieri
mai mulți scriitori și critici li -
terari printre care acad. Eugen
Simion, Dinu Săraru, Mircea
Micu ș.a.. Vasile Groza a fost
distins cu Diploma de exce len -

ţă în cultură acordată de Soci-
etatea Culturală Apollon pen-
tru întreaga activitate lite rară,
în anul 2010, iar din 2011 este
membru al Socie tăţii Scriito-
rilor Târgovişteni. (A.T.)

Poetul [i prozatorul Vasile Groza,
tat\l Loredanei Groza, va împlini

80 de ani

Loredana Groza alături de tatăl și fratele său 
(sursa foto: ciao.ro)
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