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S\n\tate

Soarele răsare: 5.48
Soarele apune: 20.47

Calendar creștin
ortodox: † Sfântul
Ermolae; Cuviosul
Ioanichie cel Nou de
la Muscel (Post)

Calendar catolic: Ss.
Ioachim şi Ana **;
Bartolomea Capitano,
călug.

Maxima zilei: ”Să nu
descurajezi niciodată
pe nimeni care
progresează continuu,
indiferent cât de
încet”. 
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è 1$ = 3,9136 lei
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Sotirex deszăpezește drumurile județene din anul 2007
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infrastructur\ de
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De câteva luni, în
fiecare ședință a
Subcomisiei de
Dialog Social, dar și
în cele de Consiliu
Local se tot vorbește
de reorganizarea
Pieței Moldovei. Fie
că este vorba despre
organizarea pe
sectoare distincte,
respectiv agenți
economici și
producători agricoli,

fie pe tipuri de
produse
comercializate, fie
despre haosul
generat de parcările
ocupate non stop, să
nu mai vorbim și
despre o anumită
evaziune fiscală, toate
aceste probleme
trebuie rezolvate
urgent, după cum
spun edilii. 
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Descinderi la depozitele
de fier vechi de la
Tâmboie[ti [i
Slobozia Bradului:
Poliţiştii vrânceni au efectuat
marţi mai multe descinderi la
societăţile de colectare a
fierului vechi în comunele
Tâmboieşti şi Slobozia
Bradului. Acţiunile s-au derulat
în colaborare cu Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi şi Garda
de Mediu şi au avut ca scop
prevenirea evaziunii fiscale în
acest domeniu. Au fost
controlate şase societăţi
comerciale, fiind aplicată o
sancţiune contravenţională în
valoare de 5000 de lei. De
asemenea, au fost întocmite trei
dosare penale, două dintre
acestea pentru evaziune fiscală.
Totodată, în urma controalelor a
fost confiscată cantitatea de
4578 de kilograme de baterii şi
acumulatori auto şi 326 de
kilograme de deşeuri. Astfel de
acţiuni vor continua şi în
perioada următoare. (D.C.)

Copil de opt ani lovit de
ma[in\: Un copil de opt ani
a fost rănit în urma unui
accident produs marţi după-
amiază în comuna Slobozia
Bradului. Primele date ale
poliţişilor arată că minorul s-a
angajat în traversarea
neregulamentară a străzii şi a
fost accidentat de o maşină.
Copilul a ajuns pentru îngrijiri
medicale la Spitalul Judeţean
urmând ca medicii să
stabilească în ce stare se află
acesta. Un alt incident rutier a
avut loc la Dumbrăveni. Două
maşini, o Skoda şi un Audi s-au
acroşat şi au ajuns într-un gard
din apropierea spitalului din
localitate, după cum ne-au
precizat poliţiştii. Nefiind
victime, incidentul este
soluţionat ca o simplă
tamponare. (D.C.)

Consiliul Județean Vrancea
pre  gătește un contract generos
pen tru deszăpezirea drumurilor
din Vrancea pentru următorii trei
ani. Deși lungimea drumurilor a
ră mas aceeași, la fel ca și con di -
țiile impuse iar prețurile nu s-au
triplat, suma pregătită pentru firma
”câștigătoare” a crescut de peste
două ori, până la aproximativ 5
milioane de euro, fără TVA. După
ce firma de drumuri a CJ a fost
pusă pe butuci, deszăpezirea în
județ a fost făcută doar de o firmă,
Sotirex Bacău, care mai întâi i-a
aparținut fostului deputat PSD
Victor Roman, iar apoi prietenei
acesteia, pentru a nu fi pus într-o
situație de incompatibilitate. Din
2007 Sotirex câștigă contract după
contract, fără a avea concurență.

De această dată, Consiliul Jude -
țean pregătește pentru următoarele
trei ierni, 2017 – 2020, suma de
22,7 milioane lei, fără TVA. În pe-
rioada 2014 – 2017 valoarea con-
tractului a fost de 9,4 milioane lei,
adică peste 2 milioane de euro. De
menționat că în ultimii ani, de
regulă, drumarii s-au confruntat
doar cu un episod, două de nin-
soare pe perioada iernii, iar zonele
cu probleme au rămas aceleași.
Dotările minime impuse pentru a
participa la licitație prevăd ca
firmele să aibă cel puțin 50 de uti-
laje, împărțite în două loturi, Nord
și Sud. Lungimea drumurilor pe
care trebuie să se acționeze este de
597,51 km, cu câțiva kilometri în
plus față de precedentul contract.
Suma pentru deszăpezirea unui

kilometru de drum urcă de la 1200
de euro pe kilometru în ultimii trei
ani, la peste 2800 de euro. În mod
normal, în urma licitației costurile
de deszăpezire ar trebui să se
reducă, dar suntem în Vrancea,
unde Sotirex a obținut toate con-
tractele. În anul 2014, la preceden-
tul contract, la licitație a participat
doar Sotirex, care a oferit o sumă
cu doar câteva sute de lei mai mică

decât evaluarea făcută de CJ.
Acum, data limită pentru îns -
crierea la licitație este 21 august.
Sotirex a avut anul trecut afaceri
de 14,6 milioane lei și un profit de
358.049 lei. Rezultatele sunt mai
slabe decât în anul 2016, când
cifra de afaceri a societății a fost
de 16,1 milioane lei, iar profitul a
depășit 1 milion de lei. (Mihai
BOICU)

Potrivit site-ului
stiripesurse.ro Biroul Executiv
al PNL s-a reunit luni, 24 iulie,
începând cu ora 12.00, la sala
grupului parlamentar al PNL
din Camera Deputaților. În
cadrul ședinței a fost votat „Gu-
vernul din umbră” al liberalilor.
Aceeași sursă dă ca votată
următoarea componență a gu-
vernului din umbră liberal: 

Premier - Ludovic Orban
Apărare - Ovidiu Raețchi
Administrație publică - Ion

Dumitrel (președintele CJ Alba)
Buget și politici fiscale - Lu-

cian Heiuș
Educație - Marilen Pirtea
Muncă - Mara Calista
Agricultură - Nini Săpunaru
Transporturi - Antonel

Tănase

Comunicații - Pavel Popescu
Mediu - Lucia Varga
Fonduri Europene - Petru

Luhan.
Aparent retras în umbră în

perioada alegerilor locale de
anul trecut, dar mai ales a celor
parlamentare, fostul deputat de
Vrancea Nini Săpunaru dă,
iată, încă un semnal clar  de
revenire în viața politică cu
ocazia constituirii ”guvernului
dim umbră” liberal. Fostul de -
putat de Vrancea Nini Săpunaru
a ocupat postul de  președinte al
Comisiei de Agricultură din
Camera Deputaților, în manda -
tul 2012-2016. În prezent, Nini
Săpunaru este președintele Se -
na tului Asociației Agrointe li -
gența, activând  tot în domeniul
agriculturii. (Z.V.)

18 promova]i la
concursul de exper]i 

� [ase candida]i nu au întrunit
punctajul minim necesar promov\rii

Consiliul de Administrație al Inspectoratului
Școlar Județean (ISJ) a validat marți punctajele
obținute de cadrele didactice participante la concur-
sul de experţi în management educaţional. 24 de
cadre didactice și-au depus dosarele pentru ad-
miterea în corpul de experți în management
educaţional, însă numai 18 au promovat. Este vorba
despre Adriana Mirela Făcâlă, Mariana Chirilă,
Georgeta Enache, Iulian Tăbăcaru, Alina Maria
Mirică, Cristina Nedelcu, Gheorghe Balcan, Liliana
Popa, Andra Elena Diaconu, Felicia Marinela
Ciobanu, Carmen Lăcrămioara Pora, Nicoleta Stan-
ciu, Mariana Olaru, Daniela Hârnea, Andreea
Lungu, Elena Roșioru, Violeta Alexandrina
Botezatu și Anișoara Văsîi. Calitatea de expert în
management educaţional este obligatorie pentru
ocuparea unei funcţii de conducere la nivelul
unităţii de învăţământ. Punctajele obținute de
candidați, într-un document atașat acestui articol,
pe site-ul ZdV. (M.V.)

Consiliul Județean a atribuit trei con-
tracte, prin încredințare directă, unei so -
cietăți comerciale din Botoșani, Techmedia
Electronics din Botoșani, două în valoare
de 34.000 de lei și al treilea de 44.000 de
lei, sume la care se adaugă TVA, pentru
servicii de expertiză tehnică și elaborare
documentației tehnico-economice necesare
execuției lucrărilor de reabilitare ener -
getică pentru trei imobile. Este vorba de
spațiile în care își desfășoară activitatea
serviciul public comunitar local de evi -
dență a persoanelor Focșani și secțiile Psi-
hiatrie și boli infecțioase, Dermatologie,
ORL, oftalmologie și cea de Pneumo -
ftiziologie.  

Potrivit caietelor de sarcini, imobilele
ce urmează a fi expertizate au fost constru-
ite cu materiale și până în prezent, asupra
lor nu s-a intervenit deși au fost afectate de
seismele care au avut loc în Vrancea în anii
trecuți. 

Expertizele tehnice sunt necesare pen-
tru realizarea auditului energetic și a
documentației de avizare a lucrărilor de
investițiilor precum și pentru a le deter-
mina gradul de risc seismic. Cele trei
documentații realizate de firma din Boto -
șani vor fi utilizate la dosarele de proiect
ce vor fi depuse în scopul obținerii unor
finanțări din fonduri europene prin  Pro-
gramul Operațional Regional 2014-2020,
Axa 3 –  sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a eneregiei și a
utilizării energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în clădiri publice. 

Techmedia Electronics SRL este o
firmă înființată în anul 2008 și are ca
obiect principal de activitate prestări ser-
vicii de arhitectură. Anul trecut, în 2016,
compania din Botoșani a realizat o cifră de
afaceri netă de 723.974 de lei și un profit
de 569.220 lei fără nici un angajat. (Ionel
SCLAVONE)

Nini S\punaru, “ministrul agriculturii” în
“guvernul din umbr\” liberal

Expertize tehnice pentru
reabilitarea energetic\ a trei

imobile ale CJ

CJ vrea s\ dea de dou\ ori mai
mul]i bani pentru desz\pezire
� contractul scos la licita]ie pentru urm\toarele trei

ierni are o valoare de 5 milioane de euro, în
condi]iile în care în perioada 2014  - 2017 suma a

fost de 2 milioane de euro � din 2007, toate
contractele au mers la o singur\ firm\, Sotirex Bac\u

Sotirex deszăpezește drumurile județene din anul 2007
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Ionel SCLAVONE

Zilele acestea, îmi
povestea o
cunoștință că a

cumpărat bilete la
Festivalul Untold, la Cluj
Napoca, dar că n-a mai
găsit locuri de cazare
pentru perioada
respectivă. Cu greu, după
intervenții și căutări, a
identificat un apartament
al cărui proprietar era
dispus să-l închirieze, în
regim hotelier, pentru
patru nopți, la prețul de
1.000 de euro. Adică 250
de euro pe noapte. Suma
fiind exagerată, cunoștința
mea a refuzat dar
proprietarul era sigur că
va găsi, până la urmă, un
client. 

Toate unitățile de
cazare din Cluj au mărit
prețurile cu ocazia Untold.
Însă, chiar și așa,
rezervările s-au făcut cu
multe luni în urmă iar
hotelurile și pensiunile
sunt pline de turiști.

Poate vi se pare
exagerat însă nu uitați că
la festivalul clujean
participă în jur de 60.000
– 70.000 de persoane
adică echivalentul unui
oraș de dimensiunea
Focșaniului. Imaginați-vă,
acum, câți bani cheltuie
această mulțime și ce
venituri obțin, de pe urma
ei, afaceriștii clujeni. 

Untold este o
manifestare privată dar
care beneficiază și de
susținerea Primăriei
condusă de Emil Boc. La
prima ediție, în 2015,
aceasta a contribuit cu
400.000 de euro. Cu o
sută de mii de euro mai
puțin decât intenționează
baronul Marian Oprișan să
cheltuie, din bugetul
public, pe spectacolele
dedicate Centenarului
Marelui Război și cu mult
mai puțin decât vor cheltui
Primăria Focșani și
Consiliul Județean pe
parangheliile din Piața
Unirii. 

Nu vă închipuiți că mi-
ar trece prin cap să-i pun
pe alde Oprișan și Misălă
să organizeze vreun
festival de tipul Untold.
Ar fi imposibil chiar dacă
ar dori s-o facă. Industria
turistică din Focșani n-are
capacitatea să absoarbă
70.000 de turiști. 

Însă ceva asemănător,
care să nu aducă profit
doar unui consorțiu de
firme de partid, ci întregii
economii, s-ar putea face
și în Vrancea. 

O variantă ar fi să
concesioneze Festivalului
Bachus, de exemplu, unui
promotor de evenimente
profesionist, cu
experiență, care câștigă
bani pe bune din showbiz
și nu doar din spectacole
finanțate de la buget. 

Acest lucru ar
presupune să-i pună la
dispoziție una sau mai

multe locații (un teren, o
sală de spectacole etc.) și
să-l lase să-și facă treaba.
Adică să contracteze
artiști, să vândă bilete, să
găsească sponsori și să
promoveze evenimentul
cu cel puțin șase luni
înainte iar nu de joi pe
duminică, cum se
întâmplă acum. Astfel ca
cei interesați să afle din
timp și să-și asigure
participarea. 

Apoi, ar trebui să
convoace operatorii
economici locali (agenții
turistice, patroni de
hoteluri, pensiuni,
restaurante, producători de
vinuri și proprietari de
crame viticole etc.) să-i
pună să colaboreze, să
conceapă pachete de
servicii turistice și să le
pună în vânzare.  

Astfel, economia și
turismul vrâncean ar primi
un impuls pozitiv, ar
apărea noi locuri de
muncă și în alte domenii
decât confecțiile, ar mai
crește un pic veniturile
localnicilor și, nu în
ultimul rând, nivelul de
trai. 

Ulterior, dacă lucrurile
ar evolua într-o direcție
bună, s-ar putea justifica
și înființarea unui aeroport
la Focșani precum și
salariul de 15.000 de lei
pe care îl pretinde baronul
local. 

Pentru asta, însă, ar
trebui ca lui Marian
Oprișan și lui Cristi
Misăilă să le pese sincer
de județul și de orașul pe
care le administrează. Nu
doar să spună că le pasă.
Și să facă în așa fel încât
Vrancea și Focșaniul să nu
se mai situeze pe ultimele
locuri în statisticile
privind calitatea vieții. 

În plus ar fi obligatoriu
să realizeze că nu le știu
pe toate și, pentru că nu
au, din păcate,
deschiderea și viziunea lui
Emil Boc, au nevoie să-și
ia niște sfătuitori la fel de
competenți precum ai
acestuia. 

Îi lansez o provocare
lui Marian Oprișan să
producă o schimbare
reală, nu doar să spună că
o face. Să demonstreze că
deține calitățile de „mare
om de stat“ cu care se
laudă în spațiul public. Să
arate că poate să realizeze
și el, ditamai baronul
local, măcar pe jumătate
din ceea ce a făcut micuțul
Boc. t

Festivaluri
PUNCTUL DE VEDERE

De câteva luni, în fiecare
ședință a Subcomisiei
de Dialog Social, dar și
în cele de Consiliu Local
se tot vorbește de
reorganizarea Pieței
Moldovei. Fie că este
vorba despre
organizarea pe sectoare
distincte, respectiv
agenți economici și
producători agricoli, fie
pe tipuri de produse
comercializate, fie
despre haosul generat
de parcările ocupate
non stop, să nu mai
vorbim și despre o
anumită evaziune
fiscală, toate aceste
probleme trebuie
rezolvate urgent, după
cum spun edilii. Unii
lideri de sindicat spun
că cei din conducerea
Piaței Agroalimentare
par a fi ”stat în stat” și,
dacă reprezentanții
primăriei nu pot fi luați
în seamă, înseamnă că
este o mare problemă. 

Referire la problemele
din Piața Agroalimentară s-a
făcut și în ședința Subco -
misiei de Dialog Social de
marți, 25 iulie a.c., la care nu
a participat niciun reprezen-
tant al Administrației Piețe -
lor. Luna trecută, în schimb,
a fost un reprezentant care
nu a putut oferi date concre -
te, în special statistice, ci
doar aproximative atunci
când au fost cerute în șe -
dință. Edilii au dorit să știe
care este numărul meselor
destinate producătorilor a -
gricoli, mai ales că unul din-
tre liderii de sindicat a
sus ținut ideea că produ că -
torii agricoli, cu suprafețe
mari de teren, au nevoie de
un sector special unde real-
mente să-și desfacă produ -
sele. Zis și făcut. Mesele
s-au amplasat la începutul
acestei săptămâni la exteri-
orul pieței. 

Produc\torii sunt
invita]i la dialog de
managerul pie]ei

Fie că recunoaște sau nu
că a ținut cont de ideea pro -
pusă în ședința de luna tre -
cută, managerul Adminis tra-
ției Piețelor, Claudia Iones -
cu, a luat decizia amplasării,
totuși, la începutul acestei
săptămâni, a 28 de mese de
culoare roșie doar pentru
pro ducătorii agricoli. Am-
plasarea acestor mese la ex-
teriorul pieței s-a făcut,
potrivit managerului, pentru
că în interiorul pieței nu vin
atât de mulți clienți. Ini -
țiativa a iscat însă revolta
agenților economici din spa -
tele pieței, mai ales ale celor
care vând papuci, pentru că
li s-ar fi obturat vizibilitatea.
Conflictul s-a aplanat și, în
prezent, managerul pieței
spune că nu există nicio
prob lemă. A fost doar un
exces de zel. Invită totuși pe
toți nemulțumiții, inclusiv

liderii producătorilor agri-
coli, la dialog, pentru a găsi
soluții împreună. ”S-a în fi -
ințat un nou sector destinat
în exclusivitate producă to -
rilor agricoli. Acest sector
este diferențiat prin culoare
diferită față de restul pieței.
Sunt invitați chiar și liderii
acestora, să vină la piață.
Este o inițiată exclusivă a
Administrației Pieței, nu
știu despre vreo idee expusă
în ședință. Liderii de sindi-
cat ai producătorilor agri-
coli sunt invitați, de către
mine, la dialog, oricând. Nu
i-am văzut în piață. Dacă de
dragul camerelor de luat
ve deri își expun diverse
probleme în altă parte, este
în exclusivitate problema
lor. Datoria mea este să mă
ocup de realele probleme
din piață. Producătorii sunt
invitați și așteptați, și eu fac
tot ce îmi stă în putință, să
fie și vizibili, și apreciați.
Îmi pare rău că cei care a -
par la TV inventează tot
felul de probleme care sunt
departe de cele reale”, a
spus Claudia Ionescu. 

Edilul [ef spune c\ cei

din Administra]ia

Pie]elor refuz\

dialogul cu privire la

reorganizarea total\

Potrivit primarului Misăi -
lă, cei din conducerea Ad mi -
nistrației Piețelor, chiar dacă
reprezintă o societate co mer -
cială cu capital unde acţi o -
nar majoritar este Consiliul
Local, refuză dialogul des -
chis și prezentarea unor so -
luții mulțumitoare pentru
toată lumea. ”Îmi doream
ca cei din Administrația Pi -
e ței să vină cu o propunere
de organizare și sistemati-
zare a pieței. Așa cum re -
pre zentanții din partea Con -
siliului Local în celelalte
administrații ale instituţii -
lor subordonate vin cu pro -
puneri, cum sunt cei de la
Transport Public Local și
CUP Salubritate, și le-am
rezolvat, așa ne-am dori și
din partea celor de la Ad -
ministrația Piețelor. Sun-
tem deschiși dar, dacă e

musai, o să luăm taurul de
coarne și o să venim cu o
propunere concretă de re-
organizare a acesteia. Mă
așteptam ca de la noua con-
ducere să vină propuneri
concrete. Să vină să stăm la
masă și să facem astfel în -
cât să ajungem la o situație
convenabilă pentru toată
lu mea”, a spus Cristi Mi -
săilă în ședința de marți. Pri-
marul a mai spus că se
aș teaptă și rezultatele studi-
ului de trafic pentru a se găsi
soluții de decongestionare a
acestuia din zona pieței. A
mai pus, de asemenea, prob-
lema evaziunii fiscale mai
mult sau mai puțin aco pe -
rită. ”Ar trebui să avem o
evidență foarte clară a celor
care își desfășoară activi-
tatea în piață. Să știm care
este agent economic, care
este producător, în acest
moment nu mi-este foarte
clar câți fac parte dintr-o
anumită categorie. Obli ga -
ția este ca toți care sunt
agenţi economici, cei care
stau acolo 12 luni pe an și
comercializează toate tipu -
rile de produse, autohtone
și din import, ar trebui să
aibă contract anual, nu să i
se perceapă taxă lunară și
încasări pe baza de bon fis-
cal. Ar trebui să fie clar.
Agentul economic nu tre-
buie să aibă o situație am -
biguă, să se adapteze în
funcție de agentul de con-
trol care îi cere documen te -
le. Când vine ANAF spune
că este producător și când
vine cel de la Direcția Agri -
colă spune că este agent
economic. Este o formă de
încurajare a evaziunii fis-
cale. Nu poate adminis tra -
ția piețelor să-mi spună că
40% din mese sunt ocupate

de producătorii agricoli. Ei
nu mai sunt producători a -
gricoli, mulți dintre ei sunt
agenți economici”, potrivit
primarului Misăilă. Contac -
tată telefonic, Claudia Iones -
cu spune că nu are idee
de  spre intențiile primarului
și că nu a primit o solicitare
concretă din partea acestuia
cu privire la prezentarea vre-
unui plan de reorganizare.
”Eu nu am idee despre ce
refuz la dialog spune pri-
marul. Nu sunt în conflict
cu nimeni. A participa sau a
nu participa la ședințele
Subcomisiei de Dialog So-
cial este o decizie care nu-
mi aparține și face parte din
maniera mea de a conduce
această administrație. Nu
știu despre ce vorbește dom-
nul primar. Domnul primar
nu a făcut nicio solicitare în
acest sens (de prezentare a
unui plan – n.r.) către noi.
Motiv pentru care o să în -
cerc să aflu despre ce plan
vorbește. Nu e prima dată
când aud că invocă acest
lucru şi o să am o discuţie
cu dumnealui să mă edific
asupra acestui aspect”, a
concluzionat Claudia Io nes -
cu, managerul Administra -
ției Piețelor Focșani. 

Până la concretizarea
unui plan sau realizării unui
proiect de reorganizare to -
tală a Pieței Mol dovei, pro -
babil că vom mai asista la
diverse discuții care par fără
sfârșit. Despre aspectul par -
cărilor din strada Greva de
la Grivița discuțiile sunt
doar la faza de schemă. So -
luția concretă pe care o are
în acest moment primarul
Misăilă, în ce privește Piața
Moldovei, nu a fost dez vă -
luită încă. Cel puțin nu
nouă. (A.TĂTARU) 

În ședința Subcomisiei de Dialog Social s-au mai dis-
cutat aspecte privitoare la câteva proiecte de hotărâre ce
urmează să fie supuse aprobării în ședința ordinară a Con-
siliului Local de joi, 27 iulie a.c.. A fost salutată, de către
Inspectorul Școlar General, Dorin Cristea, ideea măririi
cuantumului burselor școlare de la 70 lei la 100 de lei/elev,
pentru merite deosebite. De asemenea, s-au mai discutat
aspectele privitoare la criteriile care vor sta la baza repar -
ti zării, în viitor, a locuințelor sociale și despre faptul că în
blocurile în care locuiesc, în prezent, persoane defavo ri -
zate, se acumulează datorii pe spinarea celorlalţi cetățeni
ai municipiului. În ședința Consiliului Local de joi, vor fi
discutate, în total, 46 de proiecte de hotărâre. t

Reorganizarea Pie]ei Moldova,
motiv de disput\ între administra]ii 

Ședința Subcomisiei de Dialog Social a readus în discuție problema 
pieței agroalimentare 
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� ace[tia au primit
mandate de arestare
pentru înc\ 30 de zile

Cei patru bărbaţi cerce -
taţi pentru măcelul petrecut
în urmă cu o lună pe strada
Gheorghe Doja râmân du -
pă gratii. Magistraţii de la
Tribunalul Vrancea au de -
cis să prelungească cu 30
de zile mandatele de ares -
ta re. „Conform art. 236 si
234 C.pr.pen. admite pro -
pu  nerea Parchetului de pe
lângă Tribunalul Vrancea
şi dispune prelungirea
măsurii arestării preventi -
ve a inculpaţilor: Mustafa
Argint, cercetat pentru co -
miterea infracţiunii de o -
mor calificat, prev. de art.
188 – art. 189 alin. 1 lit. f
Cod penal, cu aplicarea
art. 41 alin. 1 Cod penal si
art. 77 alin. 1 lit. a Cod
penal, şi Mustafa Remus,
cercetat pentru comiterea
infracţiunii de omor cali-
ficat, prev. de art. 188 –
art. 189 alin. 1 lit. f Cod
pe nal, cu aplicarea art. 77
alin. 1 lit. a Cod penal, pe
o perioadă de câte 30 zile
fiecare, începând cu 28.
07.2017 până la 26.08.
2017, inclusiv. Mustafa
Marian, zis Mamu, cerce -
tat pentru comiterea in -

frac  ţiunilor de omor ca li-
 ficat, prev. de art. 188 –
art. 189 alin. 1 lit. f Cod
penal, cu aplicarea art. 77
alin. 1 lit. a Cod penal
Mus tafa Remus, zis Ma-
mutu, cercetat pentru co -
mi terea infracţiunilor de
o mor calificat, prev. de
art. 188 – art. 189 alin. 1
lit. f Cod penal, cu aplica -
rea art. 77 alin. 1 lit. a Cod
penal, pe o perioadă de
câte 30 zile fiecare, înce -
pând cu 29.07.2017 până
la 27.08.2017, inclusiv.
Onorariul pentru apărare
din oficiu, în sumă de câte
130 lei pentru fiecare in-
culpat, se va suporta din
fondurile Ministerului Ju -
s tiţiei. Cu drept de con tes -
taţie în termen de 48 ore
de la comunicare. Pro -
nun  ţată în Camera de
Con siliu, azi, 24.07.2017”,
se arată în decizia magis -
tra ţilor vrânceni. La finalul
lunii iunie, trei bărbaţi şi o
femeie au fost căsăpite cu
furci, topoare, bâte, de opt
agresori. Răfuiala dintre cele
două clanuri are la ori gini un
conflict mai vechi, dar, a -
tunci, totul a pornit, se pare,
de la intenţia uneia dintre
femei de a-şi părăsi soţul.
Alte persoane sunt cer cetate
penale în acest dosar pentru
încăierare. (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.)

Mihai Scarlat, fiul unui
fost poliţist de la Serviciul de
Investigare a Fraudelor din
cadrul IPJ Vrancea, a fost a -
restat. Asta după ce tânărul a
recidivat, fiind din nou cer -
ce tat pentru trafic de droguri.
„În baza art. 226 alin. 1 si 2
Cod procedură penală ra-
portat la art. 202 Cod proce-
dura penală şi art. 223 alin.
2 Cod procedura penală,
ad mite propunerea for mu -
la tă de D.I.I.C.O.T. – Biroul
Teritorial Vrancea şi în con -
secinţă: Dispune arestarea
preventivă a inculpatului:
Scarlat Mihai, pentru să -
vâr şirea infracţiunilor pre -

vă zute de art. 2 alin. 1 din
Le gea 143/2000 cu aplica -
rea art. 35 alin. 1 Cod penal
şi art. 4 alin. 1 din Legea
143/2000 cu aplicarea art.
35 alin. 1 Cod penal, art. 3
al.1 din Legea 143/2000 to -
a te cu aplicarea art. 41 al.1
şi 38 alin. 1 Cod penal, pe o
perioadă de 30 zile, înce -
pând cu data de 25 iulie
2017, ora 03:45 până la
data de 23.08.2017. Dispune
emiterea mandatului de a -
res tare preventivă pe nume -
le inculpatului Scarlat Mi -
hai. Cu drept de contestaţie,
în termen de 48 ore de la co-
municare. Pronunţată în

Camera de Consiliu, azi
24.07.2017”, se arată în ho -
tărârea instanţei de judecată.
Mihai Scarlat a fost depistat
în trafic în cursul zilei de du -
minică. Acesta a fost oprit de
poliţişti pe o stradă din car -
tierul Obor. La percheziţie,

oamenii legii au găsit o canti-
tate de haşis, anchetatorii a -
vând bănuiala că aceasta a
fost adusă din Franţa. Tâ nă rul
a mai fost acuzat în apri lie
2013 că a comercializat can-
abis şi plicuţe de etnobo tanice
în cercul de relaţii. (D.C.)

Accidente u[oare
produse pe
[oselele din jude]
� poli]i[tii au întocmit [i alte dosare
penale � un carambol a avut loc

mar]i pe E 85, la Haret

Trei accidente rutiere s-au produs pe şoselele
din judeţ. Astfel, pe DN 2-E 85, în afara oraşului
Mărăşeşti, un bărbat, de 74 ani, din municipiul
Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism, a
pierdut controlul direcţiei, a intrat în coliziune
cu un podeţ din beton şi ulterior s-a răsturnat în
şanţ. În urma producerii evenimentului rutier, a
rezultat rănirea uşoară a conducătorului auto şi
a unei pasagere, de 65 ani, din municipiul Bu -
cu reşti. Conducătorul auto a fost testat cu apa -
ratul eti lo test, rezultatul fiind negativ. În cauză
a fost întoc mit dosar penal. Pe DN 23A, în co-
muna Tătă ranu, un minor, de 15 ani, din comuna
Ciorăşti, în timp ce se deplasa cu o bicicletă, nu
s-a asigurat la efectuarea virajului la stânga şi a
intrat în coli ziune cu un autoturism condus de
un bărbat, de 58 ani, din municipiul Focşani. În
urma produce rii evenimentului rutier a rezultat
rănirea uşoară a biciclistului. Luni seara, un
pieton a fost rănit uşor în urma unui accident
produs la Obrejiţa. Victima a fost transportată la
spital pentru îngrijiri medicale. Marţi, pe E 85,
la Haret, s-a produs un carambol. Trei maşini au
fost implicate în incident după manevra greşită
a unui şofer aflat la volanul unei autoutilitare.
Două autoturisme Audi şi BMW au fost impli-
cate în carambol. Po liţiştii au întocmit şi alte
dosare penale la regimul rutier. Astfel, la  Bilieşti
a fost depistat un bărbat, de 24 ani, din aceeaşi
localitate, în timp ce conducea un ATV neînma-
triculat şi fără a deţine permis de conducere. De
asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest a
rezultat o concentraţie de 1,42 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o uni-
tate medicală unde i-au fost  recoltate mostre bi-
ologice de sânge în vederea stabilirii alco o le-
 miei. În cauză a fost întocmit dosar penal. De
asemenea, poliţiştii au identificat pe Bulevardul
Brăilei din municipiul Focşani un bărbat, de 51
ani, din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea
un autoturism, iar în urma testării cu aparatul
etilotest a rezultat  o concentraţie de 1,03 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Pe DN 2M în afara
oraşului Odobeşti, poliţiştii au oprit în trafic un
bărbat, de 29 ani, din comuna Năruja, în timp ce
conducea un autoturism iar în urma tes tării cu
aparatul etilotest, a rezultat o con cen tra ţie de
0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. De aseme-
nea, poliţiştii au întocmit un dosar penal unui
şofer cu autorizaţie de circulaţie expirată. (Dan
CHIRIAC)

Jandarmii din cadrul Postului de
Jandarmi Montan Soveja au desfă -
şurat activităţi specifice de recu -
noaş tere şi întreţinere a traseelor
turistice special amenajate, de pe
raza de competenţă a Postului Mon-
tan. Jandarmeria montană este
struc tura specializată a Jandarmeriei
Române, destinată pentru men ţi -
nerea ordinii publice în staţiunile
montane şi pe traseele turistice, a -
xându-se în permanenţă pe accentu-
area prezenţei în mijlocul popu la-
ţiei, printr-un efort continuu de a -
daptare a modurilor sale de a ac ţio -
na în sprijinul cetăţenilor. Jandarmii
montani sfătuiesc pe iubitorii mun -
te lui să ţină cont de o serie de re co -
mandări cum ar fi: „Înainte de a
pleca în excursie, informaţi-vă te -
meinic în legătură cu itinerariul
propus (dacă este accesibil, marcat
sau dacă prezintă porţiuni pericu-
loase), prognoza meteo, condiţiile
climatice locale, starea de func ţi o -
nare a mijloacelor de transport pe
cablu – acolo unde acestea există.
Plecaţi pe munte doar cu echipa-
ment adecvat anotimpului. Nu tre-

buie să vă lipsească lanterna, cu -
ţitul, sacul de dormit, trusa de

prim ajutor, busola/GPS, mijloace
de aprins focul, telefonul mobil; A -
si gu raţi-vă că aveţi acumulatorul
de la telefon încărcat, de preferabil
ar fi să aveţi la dumneavoastră şi o
baterie externă, de asemenea asi -
gu raţi-vă că în zonă există semnal
la telefonul mobil; nu riscaţi să
ple caţi singuri la drum şi alegeţi
traseele în funcţie de pregătirea
fizică, tehnică şi psihică a celui mai
slab din grup. În cazul apariţiei u -
nei situaţii de dificultate sau de risc
la adresa integrităţii, sănătăţii sau
a vieţii puteţi solicita ajutorul Jan-
darmeriei Montane prin interme -
diul numărului unic pentru ape -
luri de urgenţă 112, specificând, pe
cât posibil, următoarele: datele de
identificare ale persoanei care a -
nunţă; ce s-a întâmplat; câte per-
soane au nevoie de ajutor; unde
sunt persoanele aflate în dificul-
tate; descrierea zonei unde în care
se află şi pe cât posibil traseul pe
care l-au urmat; când s-a produs
accidentul”. (Dan CHIRIAC)

Cercetat pentru emiterea de file CEC f\r\ acoperire

Un vrâncean a ajuns în atenţia poliţiştilor după ce a emis mai multe
file CEC. Bărbatul este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de
înşelăciune după ce a achiziţionat bunuri folosind file CEC fără
acoperire. Magistraţii de la Tribunalul Vrancea au decis ca bărbatul să
fie cercetat sub control judiciar pentru fapta sa. (D.C.)

Autorii crimelor de pe
Gheorghe Doja r\m=ân

dup\ gratii

Fiul poli]istului de la
Economic, arestat preventiv
pentru trafic de droguri

�Mihai Scarlat a ajuns dup\ gratii
pentru cel pu]in 30 de zile

Jandarmii montani au plecat î̀n
recunoa[terea traseelor montane
� ace[tia le recomand\ turi[tilor s\ nu plece pe munte

decât dup\ ce î[i iau o serie de m\suri
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Ierarhie
neschimbatâ\ dup\

rezolvarea
contesta]iilor pentru

func]iile de
conducere din [coli
Cele cinci contestații depuse în urma desfășurării

concursului de director de școală au fost soluționate
luni, ierarhia rămânând neschimbată. La Școala Gu -
gești a fost declarată promovată profesoara de limba
română Anca Grecu, după ce atât aceasta cât și Rică
Zaharia au contestat punctajele obținute inițial la in-
terviu. Și contestația Mihaelei Enache de la Școala
Păunești a fost admisă, însă aceasta nu a obținut punc-
tajul necesar pentru a o depăși pe Mihaela Frango -
lea, care a fost promovată astfel în funcția de director
al unității, cu acte în regulă. Mirela Doina Serea de
la Școala Nr. 2 Bordeasca Veche a pierdut șefia ins ti -
tuției în fața lui Alexandru Son, contestația depusă
de profesoară fiind admisă, însă punctajul final la pro -
ba de evaluare a CV-ului fiind mai mic decât cel obți -
nut inițial. Mihaela Alexandrina Pascu de la Școala
Măicănești nu a obținut după contestație punctajul
minim necesar la proba de evaluare a CV-ului. Rezul-
tatele finale ale concursului de ocupare a funcțiilor de
conducere din școlile vrâncene sunt postate pe site-ul
ZdV și al IȘJ Vrancea. (M.V.)

În Tabăra de la Gălăciuc,
singura de altfel din Vrancea,
este forfotă mare în aceste
zile, fiind în plină pregătire
ediția cu numărul 24 a etapei
naționale a Concursului Info -
Educație 2017. Organizat din
1994, concursul este dedicat
elevilor cu aptitudini, înclina -
ții 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 uni-
tatea școlară, locală, jude  țea -
nă și națională. La Gălăciuc
sunt așteptați, în perioada 31
iulie – 6 august , liceenii cei
mai buni din țară în acest mo-
ment la cele cinci categorii de
concurs: pagini web, software
educaţional, software utilitar,
multimedia, roboţi. În această
etapă există și un concurs
open, pe echipe, pe parcursul

a 24 de ore, ce constă în re-
alizarea unei lucrări pe o temă
dată, ce îmbină elemente de
proiectare, programare și de-
sign. Organizatorii anunță că
pe întreaga durată a taberei
vor avea loc și sesiuni de co-
municare pe teme de ingi ne -
rie software. Întrecerea creie -
relor în cadrul Concursului
naţional de proiecte IT& C
“InfoEducaţie”  este organi -
za tă de Ministerul Educaţiei
Naţionale, Ministerul Tinere-
tului şi Sporturilor şi Uniunea
Profesorilor de Informatică
din România, la inițiativa
profesorului Emil Onea. Pre-
mierea câștigătorilor va avea
loc pe 5 august. Președintele
juriului va fi profesor dr.
Răzvan Rughiniș de la Uni-
versitatea Politehnică Bucu -
rești, iar președinte executiv
profesora de informatică de la

Colegiul Unirea Focșani,
Marilena Oprea. Invitați
sunt, pentru fiecare zi de con-
curs, studenţi, profesori, re -
pre zentanți Cisco, Google In -
tuitext, Oracle, MTS, MCSI,

MEN. Vrancea va fi repre -
zen tată, la ediția din acest an
a concursului, de 7 liceeni. 

Mai multe detalii despre
eve niment, pe site-ul www.
enfoeducatie.ro. (M.V.)

O fetiță din Panciu, în
vârstă de numai 6 ani,
Miruna – Teodora Anicăi
– Ifrim (foto), a obținut
două premii la festivalul
de muzică ”Bled Golden
Microphone”, care a avut
loc în Slovenia, în pe-
rioada 19-22 iulie. Vrân -
ceanca a obținut locul II
la secțiunea interpretare,
la categoria 6-8 ani, și
premiul pentru cel mai

tânăr concurent. Ca ur-
mare a prestației sale,
Miruna a fost invitată la
I N T E R N AT I O N A L
FESTIVAL OF YOUNG
TALENTS ”GOLDEN
TALENTS IN GOL -
DEN” de la PRAGA
2017, precum și la Lisa -
bona Festival 2017. 

”Bled Golden Micro-
phone este un festival de
înaltă clasă, la care au

participat 67 de con cu -
renți din 13 țări, jurizat
cu profesionalism și o -
biectivitate de un juriu
internațional alcătuit
din nouă membri. Fe -
licitări, dragă Miruna,
pentru palmaresul tău la
acest festival”, transmite
Mirela Georgescu, pro-
fesoara care se ocupă de
pregătirea Mirunei.
(M.V.) 

� înc\ opt
candida]i au
promovat

titularizarea, dup\
rezolvarea
contesta]iilor

Inspectoratul Șco -
lar Județean (IȘJ)
Vran cea organizează
miercuri, 26 iulie,
ședință publică pentru
repartizarea candi da ți -
lor pe posturile cu via-
bilitate de minim 4 ani,
care au obținut note
peste 7 la concursul de
titularizare din acest
an. Astfel, deși numă -
rul candidaților cu note
peste 7 este de 146
anul acesta, mai puțin
de jumătate dintre a -
ceștia vor ocupa pos-

turi și catedre titulari -
za bile. Ședința va în-
cepe la ora 9,00 cu
repartizarea educatoa -
relor și învățătorilor,
potrivit planificării re-
alizate de IȘJ. În urma
rezolvării contes tații -
lor depuse la examenul
de titularizare, încă 8
candidați au promovat
examenul. Cea mai
mare diferență înregis -
trată între nota inițială
și cea finală este de pe -
ste 2 puncte la educație
plastică. Lucrarea Mo -
nicăi Prisăcaru, nota -
tă inițial cu 4,85, a fost
evaluată ulterior la
6,90. Procentul de pro-
movare a crescut în
Vrancea la examenul
de titularizare, după
rezolvarea contes tații -
lor, la 79,8%. (M.V.)

Concurs de tenis de
masâ\ la Odobe[ti

Clubul ACS Odobeşti a organizat
Cupa Prieteniei la tenis de masă.
Întrecerea a fost rezervată pentru
categoria 20-40 ani. Pe primul loc s-
a clasat Radu Viorel. Acesta a fost
urmat în clasament de Cătălin Iancu
şi Cristi Drâmbă. 

La categoria peste 50 de ani,
podiumul a arătat astfel: locul 1
Vasile Chiriţă, locul 2 Florin
Şerban, locul 3 Stanciu Grigore.
Organizatorii au oferit la final cupe
şi diplome câştigătorilor. (D.C.)

Începe Concursul “InfoEduca]ie”
la G\l\ciuc

� în jur de 150 de liceeni, cei mai buni
din ]ar\ în domeniul lor, particip\ la etapa
na]ional\ a concursului din Mun]ii Vrancei

Concursul “InfoEducație” reprezintă rampă de
lansare pentru mulți specialiști în IT, angajați ai

marilor firme internaționale în domeniu

O feti]\ din Panciu, premiat\ la
un festival de muzic\ în Slovenia

Candida]ii care 
au promovat
titularizarea,
repartiza]i 
pe posturi



Na]ional

6 - Ziarul de Vrancea - Miercuri, 26 iulie 2017

PE SCURT

Trafic rutier întrerupt pe
Transf\g\r\[an între
Piscu Negru [i Vidraru,
în jude]ul Arge[, din
cauza unei viituri: Traficul
rutier este întrerupt, mar]i dup\-
amiaz\, pe Transf\g\r\[an, la
kilometrul 92, în jude]ul Arge[,
din cauza unei viituri care a
antrenat pietre, unele de
dimensiuni mari, dar pâmânt [i
copaci. Centrul Infotrafic din
Inspectoratul General al Poli]iei
Române informeaz\ c\ mar]i
dup\-amiaz\, în jurul orei 15:45,
în jude]ul Arge[, traficul rutier a
fost întrerupt pe DN7C-
Transf\g\r\[an, la kilometrul 92,
(între Piscu Negru [i Vidraru),
din cauza unei viituri care a
antrenat pietre, unele de
dimensiuni mari, pâmânt [i
copaci. Meteorologii au emis,
luni, o aten]ionare cod galben de
vijelii [i ploi toren]iale pentru 30
de jude]e din cea mai mare parte
a regiunilor ]\rii, între care [i
Arge[, de luni sear\ pân\
miercuri diminea]\, când se
înregistreaz\ cantit\]i de
precipita]ii ce pot ajunge pân\ la
60 de litri pe metru p\trat, dar [i
disconfort termic accentuat, mai
ales mar]i. Potrivit
meteorologilor, în toate zonele de
munte, precum [i în Banat,
Cri[ana, Oltenia, Maramure[,
Transilvania, nord-vestul
Moldovei [i vestul Munteniei vor
avea loc vijelii, frecvente
desc\rc\ri electrice, ploi
toren]iale [i c\deri de grindin\. În
aceste zone se vor înregistra
cantit\]i de ap\ ce vor dep\[i 20 -
25 de litri pe metru p\trat [i izolat
50 - 60 de litri pe metru p\trat.

B\rbat din Arge[,
cercetat sub control
judiciar dup\ ce a
amenin]at cu moartea
pe Facebook o poli]ist\
care l-a oprit în trafic:
Un b\rbat din Arge[ este cercetat
sub control judiciar pentru ultraj,
dup\ ce a amenin]at cu moartea o
poli]ist\, care în urm\ cu o lun\ l-
a oprit în trafic [i i-a suspendat
permisul de conducere pentru 30
de zile, întrucât nu oprise la
semnalele agen]ilor. Potrivit
reprezentan]ilor Poli]iei Jude]ene
Arge[, în 21 iulie, b\rbatul, în
vârst\ de 34 de ani, din comuna
Cocu, se afla la volanul unei
ma[ini f\r\ s\ poarte centura de
siguran]\, iar un echipaj de
Poli]ie a încercat s\ îl opreasc\.
{oferul a ignorat semnalele
poli]i[tilor [i a oprit doar dup\ ce
ace[tia i-au blocat autoturismul
cu autospeciala de Poli]ie. Pentru
aceast\ fapt\ b\rbatul a fost
amendat, iar permisul de
conducere i-a fost suspendat
pentru 30 de zile. La fa]a locului,
[oferul a f\cut scandal, a
amenin]at o poli]ist\, iar ulterior
amenin]\rile la adresa femeii au
continuat [i pe re]elele de
socializare, unde a scris c\, dac\
superiorii nu o mut\, o va muta el
“la cimitir”. În aceste condi]ii,
poli]ista a anun]at c\ este
amenin]at\, iar luni b\rbatul a
fost re]inut pentru ultraj. Mar]i, el
a fost dus din nou la Parchet
pentru audieri, iar procurorul de
caz a dispus cercetarea acestuia
sub control judiciar. t

� se arat\ `ntr-un
raport al unei

organiza]ii sus]inute
de G20

România are nevoie de in-
vesti]ii în infrastructur\ în va -
loa re de 237 miliarde de dolari
pân\ în anul 2040, dar dac\
tendin]a actual\ a cheltuielilor
se va men]ine, sumele alocate
vor fi de numai 226 miliarde de
dolari, potrivit unui raport pub-
licat mar]i de Global Infrastruc-
ture Hub, organiza]ie sus]inut\
de G20. Raportul Global Infra-
structure Hub analizeaz\ m\ri -
mea investi]iilor care ar trebui
s\ fie f\cute de fiecare ]ar\ în
infrastructur\ pân\ în 2040.

Astfel, România trebuie s\
investeasc\ 62 de miliarde de
dolari în infrastructura energe -
tic\ pân\ în 2040, dar dac\ ten -
din]ele actuale vor continua, va
cheltui aproximativ 57 de mili -
arde de dolari, rezultând un
deficit de investi]ii de 5,8 mili -
arde de dolari.

Un decalaj important între
ne cesarul de investi]ii [i sumele
alocate va fi în cazul infrastruc-
turii feroviare, unde România ar
trebui s\ investeasc\ 10 miliar -
de de dolari pân\ în 2040 dar,
po trivit tendin]elor actuale, va
chel tui circa 5,9 miliarde de
dolari. În infrastructura de ap\,

România trebuie s\ investeasc\
18 miliarde de dolari pân\ în
2040 [i, dac\ actualele tendin]e
de cheltuieli se vor men]ine, de-
calajul va fi de doar 3,9 mili -
oane de dolari.

La nivel global, raportul GIH
estimeaz\ c\ pân\ în 2040 vor tre-
bui investite în infrastructur\

94.000 de miliarde de dolari, îns\
o cincime din aceste investi]ii
risc\ s\ fie nefinan]ate dac\ ac-
tualele tendin]e de cheltuieli con-
tinu\. Pentru a acoperi acest de fi -
cit de finan]are, cheltuielile anuale
cu infrastructura trebuie s\ creas -
c\ de la 3% din Produsul Intern
Brut Mondial pân\ la 3,5%.t

Trei cet\]eni
români au

murit într-un
accident
rutier în
Ungaria

Trei cet\]eni români au murit
mar]i într-un accident rutier pro-
dus în Ungaria, iar al]i [ase sunt
r\ni]i, informeaz\ un comunicat
al Ministerului Afacerilor Ex-
terne (MAE). “Consulatul Ge -
neral al României la Gyula are în
aten]ie accidentul produs în di -
minea]a zilei de 25 iulie [i a în-
treprins demersuri pe lâng\ au to-
 rit\]ile locale în vederea ob]inerii
unor informa]ii suplimentare”, a
anun]at MAE.

Potrivit informa]iilor disponi-
bile momentan, arat\ sursa citat\,
accidentul s-a soldat cu decesul
a trei cet\]eni români, precum [i
cu r\nirea altor [ase care au fost
transporta]i [i interna]i la spitale
din proximitate.

Toate cele nou\ victime circu-
lau la bordul unui microbuz care
se îndrepta spre România. Pân\
în prezent, circumstan]ele în care
s-a produs accidentul nu au fost
clarificate, mai arat\ MAE. O
echip\ mobil\, împreun\ cu [eful
oficiului consular, s-a deplasat în
regim de urgen]\ la locul acci-
dentului [i la spitalele din zon\
pentru a acorda sprijinul necesar.

Consulatul General al Ro mâ -
niei la Gyula monitorizeaz\ cu
prioritate cazul [i este în contact
cu autorit\]ile locale, fiind pre g\ -
tit s\ acorde asisten]\ consular\,
în func]ie de solicit\ri, adaug\
Ministerul Afacerilor Externe. t

Ministrul S\n\t\]ii, Florian Bodog a decla -
rat pentru News.ro c\ miercuri îi va prezenta
premierului raportul privind vaccinarea, care
va cuprinde ultimele raport\ri ale direc]iilor
jude]ene de s\n\tate public\ cu privire la
situa]ia stocurilor de vaccin, dar [i a celor care
refuz\ s\ î[i imunizeze copiii. “Mai avem de
pimit câteva rapoarte în aceast\ sear\ de la
direc]iile de s\n\tate public\, astfel ca miercuri
s\ avem gata raportul final [i o imagine exact\
în ceea ce prive[te situa]ia vaccin\rilor. Rapor-
tul va cuprinde, printre altele, date referitoare
la stocurile de vaccin existente, la copiii imu-
niza]i, neimuniza]i [i la cauza nevaccin\rii.
Sigur, acolo unde s-au putut ob]ine informa]ii
vom vedea [i dac\ vaccinarea nu a fost f\cut\
pentru c\ p\rin]ii au refuzat imunizarea”, a ex-
plicat ministrul s\n\t\]ii.

Totodat\, Direc]iile de S\n\tate Public\ Ju -
de]ene [i cea a Municipiului Bucure[ti au stabi -
lit [i un calendar pentru recuperarea la vac ci -
nare a copiilor neimuniza]i. Directorul general
al DSPMB , dr Cristina Pelin, a declarat pentru
News.ro c\ exist\ câteva zeci de p\rin]i care au
refuzat vaccinarea. “Din raport\rile medicilor
de familie rezult\ c\ ar fi câteva zeci de copii
nevaccina]i pentru c\ p\rin]ii lor au refuzat
vaccinarea. Medicii le explic\ p\rin]ilor, dar
dac\ ei refuz\ vaccinarea nu pot fi obliga]i”, a
spus [eful DSPMB.

Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit, mar]i, la
Palatul Victoria, cu ministrul S\n\t\]ii, Florian
Bodog, c\ruia i-a cerut s\ îi prezinte cel târziu în
[edin]a de Guvern de joi raportul privind cam-
pania pentru con[tientizarea asupra necesit\]ii
vaccin\rii copiilor, spunându-i c\ nu mai accept\
nicio amînare, declarau pentru News.ro surse
oficiale. “Premierul i-a cerut ministrului Bodog
ca raportul s\ fie gata pân\ la [edin]a de Guvern,
de preferat chiar mâine”, au precizat sursele ci-
tate. Potrivit acestora, Tudose i-a spus lui Bodog
c\ nu mai accept\ nicio amânare.

Un alt subiect a vizat stadiul privind candi-
datura României pentru relocarea la Bucure[ti
a Agen]iei Europene a Medicamentului, au mai
declarat acelea[i surse.

Ministerul S\n\t\]ii a început recent o cam-
panie de vaccinare împotriva rujeolei, cu im-
plicarea autorit\]ilor locale, care vor trebui s\
identifice copiii cu vârste între nou\ luni [i
nou\ ani - grupele de vârst\ cele mai afectate
de epidemie - care nu au fost vaccina]i, dar [i
locurile în care ace[tia vor fi imuniza]i, în
cazul în care în localit\]ile respective nu sunt
unit\]i medicale.

Ministrul S\n\t\]ii, Florian Bodog, ar putea
fi remaniat în aceast\ s\pt\mân\, decizia ur-
mând s\ fie luat\ de c\tre premierul Mihai Tu-
dose, dac\ va fi nemul]umit de raportul privind
importan]a inform\rii popula]iei în cazul vac-
cin\rii copiilor pe care i l-a cerut în [edin]a de
guvern de s\pt\mâna trecut\, au declarat sâm -
b\t\ pentru News.ro surse guvernamentale.

În [edin]a de guvern din 13 iulie, premierul
Mihai Tudose s-a ar\tat îngrijorat de cifrele
care indic\ faptul c\ în România sunt aproxi-
mativ 260.000 de copii care nu au fost vac-
cina]i împotriva rujeolei [i poliomielitei, în
condi]iile în care vaccinurile sunt suficiente pe
pia]\. 

Tudose i-a dat un termen limit\ ministrul
S\n\t\]ii, Florian Bodog, pentru a g\si o cale
ca p\rin]ii s\ fie informa]i corect despre impor-
tan]a vaccin\rii.

Totodat\, Tudose l-a certat pe secretarul de
stat din Ministerul S\n\t\]ii, Rare[ Tri[c\, la ul-
tima [edin]\ pentru documentele întocmite pe
tema spitalelor regionale [i a Institutului Can-
tacuzino, spunându-i s\ nu mai aprobe din cap
“a[a amplu” ce i se spune, pentru c\ nu este de
acord cu “ce a scris” [i s-ar putea s\ “plece
acas\”.

La ultima [edin]\ de Executiv, premierul
Mihai Tudose l-a apostrofat pe secretarul de
stat din Ministerul S\n\t\]ii, Rare[ Tri[c\:
“Ast\zi vom stabili în domeniul S\n\t\]ii dou\
comitete interministeriale, unul pentru spi-
talele regionale [i unul pentru Institutul Can-
tacuzino. Nu da]i din cap foarte amplu,
domnule secretar de stat, pentru c\ nu sunt
foarte de acord cu ce a]i scris [i s-ar putea s\
pleca]i acas\ înapoi”, a spus Mihai Tudose. t

Bodog: M=âine vom prezenta raportul
privind vaccinarea, cu situa]ia

stocurilor de vaccin

Pân\ în 2040

România are nevoie de investi]ii în
infrastructur\ de 237 miliarde dolari 
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Consumul de ro[ii 
poate ajuta la prevenirea

atacurilor cerebrale
Persoanele care consum\ ro[ii, acestea

fiind bogate `n licopen, un puternic
antioxidant, prezint\ mai pu]ine riscuri de a
suferi un accident vascular cerebral, potrivit
rezultatelor unui studiu finlandez. Studiul,
publicat `n Neurology, revist\ a American
Academy of Neurology, arat\ c\ persoanele
care au `n s=nge un nivel ridicat de licopen
prezint\ cu 55% mai pu]ine riscuri de a
suferi un accident vascular cerebral. La
studiu au participat 1.031 de b\rba]i, cu
v=rste cuprinse `ntre 46 [i 65 de ani. Nivelul
de licopen din s=nge a fost m\surat la
`nceputul studiului, iar participan]ii au fost
monitoriza]i, `n medie, timp de 12 ani, timp
`n care 67 dintre ei au suferit un accident
vascular cerebral. Din cei 258 de b\rba]i cu
nivelul cel mai sc\zut de licopen `n s=nge,
25 au suferit un atac cerebral, fa]\ de 11 din
r=ndul celor 259 de b\rba]i cu nivelul cel
mai ridicat de licopen `n s=nge. Cercet\torii
nu au luat `n considerare accidentele
vasculare cerebrale provocate de un cheag
sangvin [i nici cele provocate de o
hemoragie. De altfel, participan]ii care
prezentau `n s=nge cel mai `nalt nivel de
licopen aveau cu 59% mai pu]ine riscuri de
a suferi un atac cerebral din cauza unui
cheag dec=t cei cu cel mai mic nivel de
licopen `n s=nge. „Studiul vine s\ sublinieze
virtu]ile unui regim alimentar bogat `n
fructe [i legume care poate diminua riscul
de accident cerebral“, subliniaz\ Jouni
Karppi de la Universitatea din Finlanda, din
Kuopio, principalul autor al studiului. 

Oamenii plictisitori
influen]eaz\ negativ

creierul interlocutorului
Oamenii afla]i `n prezen]a unor persoane

plictisitoare `nregistreaz\ o sc\dere a
capacit\]ii de procesare a creierului, potrivit
unui studiu realizat de cercet\torii
americani. Cercet\torii de la University of
Southern California au descoperit c\
oamenii plictisitori nu provoac\ doar iritare,
ci [i o sc\dere a capacit\]ii de procesare a
creierului interlocutorului, potrivit
dailymail.co.uk. De cele mai multe ori,
observarea interlocutorului poate provoca
apari]ia efectului „de oglind\“, adic\ p\r]i
ale creierului responsabile pentru mi[care
sunt activate `n momentul `n care persoana
respectiv\ vede pe cineva `n ac]iune. `ns\
compania unei persoane plictisitoare poate
`n[ela creierul, astfel c\ interlocutorul poate
crede, de exemplu, c\ acea persoan\ se
mi[c\ mai lent dec=t `n realitate. Studii
anterioare au ar\tat c\ similarit\]ile fizice
sau competi]ia pot influen]a procesele din
creier, iar oamenii tind s\ creeze o empatie
cu persoanele care le seam\n\. `n schimb,
acest nou studiu, la care au participat numai
b\rba]i evrei, a luat `n considerare
diferen]ele de ras\, v=rst\ [i sex. Voluntarii
au fost `mp\r]i]i `n dou\ grupuri, jum\tate au
fost prezentan]i ca neo-nazi[ti - pentru a
deveni nepl\cu]i `n ochii celorlal]i -,
jum\tate au fost prezenta]i ca persoane
pl\cute, cu mintea deschis\. Astfel, c=nd
b\rba]ii vedeau pe cineva care le displ\cea,
acea parte a creierului lor responsabil\ cu
„reflexia“ - cortexul premotor de emisfer\
dreapt\ - manifest\ o activitate diferit\ de
aceea care se producea `n cazul contactului
cu indivizii care le erau pe plac. ]in=nd cont
de aceste rezultate, cercet\torii au spus c\
oamenii sunt dispu[i s\ manifeste o mai
mare simpatie fa]\ de cei care le seam\n\.
„Aceste descoperiri reprezint\ un sprijin
important pentru modul `n care factorii
sociali influen]eaz\ procesul de percep]ie“,
este concluzia studiului.

FLASH

Prof. dr. Florin
Dumitrache,
Maternitatea „Elena
Doamna“ Ia[i:
„Sistemul Rhesus (Rh)
reprezint\ un complex
de 6 antigene pereche,
fiind ereditar [i

neinfluen]at de sex. Rh D este
o protein\ care se afl\ pe membrana
hematiilor. Persoanele care nu au antigenul D
pe hematii (globule ro[ii) sunt Rh negative
iar cele care au antigenul D pe hematii sunt
Rh pozitive. Persoanele Rh negative
reprezint\ 15% din popula]ia de ras\ alb\.

Dac\ femeia este Rh negativ 
[i b\rbatul Rh pozitiv, cum va
afecta acest lucru copilul?
Copilul va fi afectat doar `n cazul `n care

acesta este Rh pozitiv. Lipsa antigenului D pe
hematiile materne [i prezen]a lui pe hematiile
fetale declan[eaz\ un conflict imunologic
numit izoimunizare. ~n mod normal, `n cursul
sarcinii se produce un pasaj de sânge fetal `n
cel matern. Astfel, prima expunere (prima
sarcin\ a unei mame Rh negativ cu f\t Rh
pozitiv, chiar dac\ sarcina este `ntrerupt\ prin
avort spontan sau la cerere) declan[eaz\
r\spunsul primar. Antigenul D, perceput de
sângele matern ca un corp str\in, determin\
producerea de globule albe (limfocite) cu
memorie; la a doua expunere (a doua sarcin\)
când antigenul D intr\ `n contact cu aceste
globule albe, se produc anticorpii. Din
fericire, la primul conflict (prima sarcin\),
anticorpii forma]i sunt de tip IgM –t -
molecule voluminoase ce nu pot traversa
placenta, astfel `ncât nu pot afecta f\tul. ~ns\,
la orice viitoare sarcin\ cu f\t cu Rh pozitiv,
mama va continua s\ secrete anticorpi. ~ns\,
vor fi Anticorpi de tip Ig G materni care trec
prin placent\ [i se leag\ de hematiile fetale
(n.r. – globulele ro[ii ale f\tului) pe care le
distrug,

Ce probleme pot ap\rea?
La f\t principala complica]ie care poate s\

apar\ este boal\ hemolitic\. Anticorpii de tip
Ig G materni trec prin placent\ [i se leag\ de
hematiile fetale pe care le distrug, ceea ce
determin\ anemia fetal\, hiperbilirubinemia
(cre[terea cantit\]ii de bilirubin\ `n sângele
fetal). Exist\ trei forme de manifestare a bolii
hemolitice: anasarca feto-placentar\, icterul
grav al nou n\scutului,anemia hemolitica
pur\. Cea mai grav\ form\ de boal\ dup\
na[terea copilului este icterul care netratat
poate afecta evolu]ia nou n\scutului pân\ la
deces.

Trebuie f\cute analize sau
ecografii suplimentare pentru

monitorizarea f\tului?
Se va determina obligatoriu Rh-ul

gravidei [i `n cazul `n care este negativ,
atunci se recomand\ [i depistarea Rh-ului
partenerului. Dac\ acesta este pozitiv sau
necunoscut, se recomand\ dozarea

anticorpilor anti D (la mam\). Când
anticorpii sunt absen]i, se indic\ repetarea lor
la 20, 28, 36 s\pt\mâni. ~n caz de risc de
na[tere prematur\ se face obligatoriu
corticoterapie mamei pentru maturarea
pulmonar\ fetal\. Repetarea determin\rii
titrului anticorpilo0r anti-D va fi efectuat\ `n
func]ie de valoarea primei determin\ri [i a
dinamicii titrului de anticorpi anti-D.
Ecografia fetal\ [i ecografia doppler (care
m\soar\ fluxul sanguin `n anumite regiuni
anatomice ale f\tului) este recomandat\
pentru eviden]ierea semnelor de suferin]\
fetal\ [i se vor efectua periodic la gravidele
Rh negativ.

Dac\ femeia este la prima
sarcin\, nu vor exista probleme?
Pentru o femeie gravid\ care nu a avut

avorturi `n antecedente [i este la prima
sarcin\, posibilitatea de a dezvolta
izoimunizare este mic\. Deci e pu]in probabil
s\ apar\ probleme la primul copil; asta dac\
nu au existat avorturi `n antecedente.
Important este ca fiec\rei gravide trebuie s\ i
se identifice de la prima vizit\ la medic grupa
sanguin\ ABO [i Rh-ul. {i s\ i se fac\ testare
pentru anticorpi dac\ se observ\ o
incompatibilitate cu partenerul. ~n mod
normal circula]ia matern\ este separat\ de cea
fetal\. ~n anumite circumstan]e patologice
sau provocate (cerclajul colului, dezlipirea de
placent\, placenta aderent\, amniocentez\,
cordonocentez\) circula]ia este alterat\, astfel
`ncât sângele fetal, purt\tor de antigene Rh,
se amesteca cu sângele matern. Cele dou\
tipuri de sânge fiind incompatibile, sistemul
imunitar al mamei va reac]iona,
nerecunosc=nd hematiile Rh pozitive ale
f\tului, astfel c\ va fabrica anticorpi anti-Rh,
distrugând hematiile incriminate. Din
fericire, la primul conflict (prima sarcin\),
anticorpii forma]i sunt de tip IgM, care sunt
molecule voluminoase ce nu pot traversa

placenta, astfel `ncât nu pot afecta f\tul.
Aceasta este ocazia `n care organismul
matern devine sensibilizat la antigenele Rh. 

Dac\ au existat `nainte 
chiuretaje, sarcini pierdute, pot

s\ apar\ probleme?
Probleme pot apare [i `n alte situa]ii `n

afar\ de sarcina la termen: avort la cerere,
avort spontan, sarcin\ extrauterin\, mola
hidatiform\, f\t mort `n trimestrul II sau III,
traumatism abdominal, etc. ~n oricare din
aceste situa]ii se poate produce acela[i conflict
imunologic cu acelea[i efecte asupra f\tului.

Se face un vaccin dup\ 
na[tere ca s\ nu apar\ probleme

dup\ sarcin\?
Pacientelor identificate cu Rh negativ

(gravide) trebuie s\ li se administreze
Imunoglobulina anti D (`ndreptat\ `mpotriva
anticorpilor materni ant`-Rh) `n primele 72
de ore dup\ na[tere - `n caz de lehuz\ Rh
negativ\ cu nou n\scut Rh pozitiv [i anticorpi
anti Rh absen]i la mam\. ~n cazuri
excep]ionale, vaccinul se poate efectua `n
primele 10 zile, maxim 28 zile de la na[tere.
Dozele sunt `ntre 50 mcg pân\ la 300 mcg pe
24 ore cu posibilitatea repet\rii pân\ la
maxim 3 doze standard.

Vaccinul se face [i dup\ un avort?
La o femeie cu RH negativ se recomand\

ca dup\ fiecare avort spontan sau provocat s\
se fac\ acest vaccin care se administreaz\
imediat sau pân\ la 72 ore.

Dac\ tat\l este Rh negativ 
pot apare probleme?

Nu va exista nici o problem\ dac\ tat\l
este Rh negativ deoarece nu va exista nici o
incompatibilitate.t

Sarcina [i RH-ul negativ:
ce probleme pot ap\rea?
u de multe ori, atunci c=nd gravida afl\ c\ are RH negativ, `ncepe s\-[i fac\ griji c\ bebelu[ul
va avea probleme, mai ales c\ exist\ un `ntreg folclor despre sarcin\ [i RH-ul negativ u ce
`nseamn\ de fapt RH-ul negativ, c=nd [i cum poate afecta f\tul, ce complica]ii pot ap\rea 

[i cum pot fi ele prevenite afla]i din articolul urm\tor 



Stres 

Un studiu recent arat\ c\ expunerea
chiar [i la un nivel mediu de stres
poate afecta anumite func]ii ale
creierului. Enzima PKC poate
`nr\ut\]ii simptomele unei tulbur\ri
maniaco-depresive [i schizofreniei [i
poate contribui la deteriorarea unor
func]ii mai importante ale creierului.
Unele forme ale stresului pot produce
o enzim\ care interfereaz\ cu memoria
de scurt\ durat\ [i cu alte func]ii mai
importante ale creierului, `n
conformitate cu un articol ap\rut `n
revista „Science“. Enzima este o
protein\, aceea[i substan]\ care a fost
implicat\ `n declan[area tulbur\rilor
maniaco-depresive [i a schizofreniei,
conform unui studiu efectuat de Yale.
~n teste, PKC interfereaz\ cu memoria
de scurt\ durat\ la [oareci [i maimu]e.
Cortexul prefrontal, situat deasupra
ochilor, este zona creierului folosit\
pentru planificare [i memoria folosit\.
Stresul poate produce cre[terea
activit\]ii PKC-ului la fel precum
puterea de concentrare, o judecat\
incorrect\, impulsivitate [i
dezordonare, toate acestea fiind legate
de aceea[i zon\ a creierului. ~n teste,
cantit\]i mari de PKC au distrus
abilitatea animalelor de a-[i aminti.
Studiul arat\ c\ expunerea la un stres,
chiar [i de nivel mediu, poate Declan[a
cantit\]i mari de PKC, care poate
totodat\ `nr\ut\]i simptomele unei
tulbur\ri maniaco-depresive [i a
schizofreniei, `n acela[i timp poate
contribui [i la o deterioarare a unor
func]ii importante ale creierului.

Profilaxie 

Aproximativ 80 la sut\ dintre
femeile care au urmat, de dou\ ori pe
s\pt\m=n\, un antrenament cu gantere
[i haltere, au ob]inut rezultate
superioare `ntr-o anchet\ privind
calitatea vie]ii, fa]\ de participantele
din grupul martor (care nu s-au
antrenat), afirm\ o echip\ de
cercet\tori.Avantajele fizice [i
psihologice ale exerci]iului sunt bine
cunoscute. Dar acest studiu este primul
care examineaz\, cu ajutorul unei
metodologii [tiin]ifice, modul `n care
practicarea ridic\rii ganterelor ]i
halterelor le ajut\ pe femeile care au
avut cancer la s=n. Cercet\torii au
recrutat 86 de femei din regiunea
Minneapolis-St Paul, din Statele Unite
ale Americii. Fiecare dintre
participantele la studiu a urmat un
tratament reu[it contra cancerului
mamar `n ultimii trei ani. Jum\tate
dintre femei au fost repartizate `ntr-un
grup de exerci]iu. Timp de trei luni, ele
au fost urm\rite de un antrenor [i au
ridicat gantere [i haltere `n cursul a
dou\ [edin]e s\pt\m=nale. Apoi, ele au
fost incitate s\ `[i continue
antrenamentul `nc\ trei luni. Cel de-al
doilea grup nu a avut un program de
acest gen. Dup\ aceea, cercet\torii le-
au pus `ntreb\ri femeilor din ambele
grupuri despre starea lor fizic\,
fericirea conjugal\, activitatea sexual\
[i alte aspecte ale vie]ii lor. Femeile
din grupul care s-a antrenat ridic=nd
gantere [i haltere au manifestat o
u[oar\ ameliorare fa]\ de membrele
grupului martor, noteaz\ dr. Len
Lichtenfeld, din cadrul Societ\]ii
Americane pentru Cancer. Cu toate
acestea, femeile din grupul de exerci]iu
au spus c\ simt ca au mai multa for]\,
un ritm mai alert [i o mai mare
`ncredere `n ele `n urma
antrenamentului. Se pare ca aceste
[edin]e de antrenament le-au ajutat s\
preia controlul asupra trupului lor,
affirm\ cercetatorii.

FLASH
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Dr. Corneliu Dobre,
medic dermatolog `n
cadrul Clinicii de
Dermatologie a
Spitalului „Sf.
Spiridon“ Ia[i: „Un
furuncul este o

acumulare localizat\ de
puroi `n piele, provenind

dintr-o infec]ie. Acesta poate `ncepe cu prurit
(m=nc\rime) [i poate continua devenind
ro[u, crescut de volum [i dureros.
Furunculele pot ap\rea oriunde pe piele dar
mai frecvent pe fa]\, g=t, la subsoar\, pe fese
sau coapse - pe zonele cu p\r, unde este cel
mai probabil s\ transpira]i sau s\ se produc\
frecare. Uneori furunculele apar `n grupuri.
De[i oricine poate dezvolta aceste infec]ii,
persoanele cu diabet, un sistem imunitar
sc\zut, au un risc crescut. 

Se vindec\ complet 
`n maximum dou\ s\pt\m=ni

Un furuncul apare de obicei brusc, ca o
umfl\tur\ roz sau ro[ie, cald\, dureroas\, de
aproximativ 1 cm diametru. Pielea
`nconjur\toare poate s\ fie [i ea ro[ie [i
inflamat\. ~n timp de 24 de ore, se acumuleaz\
puroiul. Cre[te [i devine mai dureroas\ `n 5-7
zile, uneori ajung=nd la dimensiunea unei
mingi de golf `nainte de a c\p\ta un v=rf alb -
g\lbui care `n final se rupe [i dreneaz\.
Furunculele `n general se vindec\ complet `n
maximum 2 s\pt\m=ni. Furunculele mici se
vindec\ de obicei f\r\ cicatrice dar unul mare
poate l\sa semn. Grupurile de furuncule pot
ap\rea pe ceaf\, umeri sau coapse, `n special la
oamenii mai `n v=rst\. Acestea produc o
infec]ie mai sever\ [i mai ad=nc\ dec=t un
singur furuncul. De asemenea, se dezvolt\ [i
se vindec\ mai `ncet [i sunt susceptibile de a
l\sa cicatrice. Uneori apar `nso]ite de febr\. 

Unele furuncule pot fi cauzate de
un fir de p\r crescut `n interior

Majoritatea persoanelor care fac
furuncule sunt persoane cu s\n\tate bun\ [i
cu o igien\ personal\ bun\. Prezen]a
stafilococului auriu pe suprafa]a pielii
favorizeaz\ apari]ia furunculelor. Se
estimeaz\ c\ 10-12 % din popula]ie este
purt\toare de stafilococ. Stafilococul auriu
este localizat cel mai frecvent pe mucoasa
nazal\, `n axile, `n zona `nghinal\. Poate fi
transferat `n alte locuri, din n\ri, cu ajutorul
unghiilor. O zg=rietur\ minuscul\ sau ceva
care se freac\ de piele poate introduce
stafilococii `n peretele unui folicul pilos care
este un « punct slab » `n zonele de ap\rare
ale pielii. Odat\ introdus, bacteriile produc
un furuncul care `[i continu\ cursul obi[nuit
de aproximativ 10 zile. De asemenea,
frecvent prezen]a furunculelor este asociat\
cu o imunitate sc\zut\, deficien]e de fier,
anemia sau diabetul. Sunt multe oportunit\]i
de producere a furunculelor. Unele furuncule
pot fi cauzate de un fir de p\r crescut `n
interior. Altele se pot forma ca urmare a unui
corp str\in p\truns `n piele. Pielea constituie
o parte esen]ial\ a sistemului nostru imunitar
`n fa]a materialelor [i microbilor care sunt
str\ini de corpul nostru. Orice fisur\ `n piele,
cum este o t\ietur\ sau zg=rietur\, se poate
transforma `ntr-un abces dac\ se infecteaz\. 

Antibioticele trebuie 
recomandate «]intit» dup\
rezultatele antibiogramei

Oric=nd apare pe piele o forma]iune cu
suspiciunea de a fi un furuncul adresa]i-v\

exclusiv medicului care v\ va oferi cu
certitudine conduita optim\ de urmat `n
cazul dumneavoastr\. Furunculele sunt
tratate clasic prin deschiderea [i drenarea lor
dup\ ce au colectat. Se vor folosi antibiotice
dac\ infec]tia este cauzat\ de stafilococul
auriu. Aplicarea de c\ldur\ sau anumite
tipuri de pansamente va ajuta, facilit=nd
colec]ia (acumularea [i delimitarea
puroiului). Trebuie p\strat\ o igien\ maxim\
pentru a preveni r\sp=ndirea infec]iei. Pute]i
avea grij\ de un furuncul unic acas\, dar nu
`ncerca]i s\-l deschide]i sau s\-l stoarce]i -
acest lucru va r\sp=ndi infec]ia, prezentarea
la doctor este `ns\ cea mai bun\ op]iune. A[a
zisele tratamente « naturiste » pot da uneori
rezultate, dar `nt=rzierea prezent\rii la medic
`n celelalte cazuri este nejustificat\.
Prezentarea precoce la medic permite
efectuarea unei antibiograme ce m\re[te
[ansele de vindecare rapid\ [i complet\, de
evitare a recidivelor. Tratamentul cu
antibiotice `n afara sfatului unui medic
competent favorizeaz\ instalarea rezisten]ei
la acel antibiotic, cu toate consecin]ele
nefavorabile asociate. Subliniez: conduita
corect\ este urm\toarea - cultur\, efectuarea
unei antibiograme, pasamente aseptice [i
administrarea de antibiotice ]intit, `n func]ie
de rezultatele antibiogramei. ~n ceea ce
prive[te autovaccinul `n cazurile de recidiv\
aceasta nu este o terapie cu rezultate bune.
Cel mai indicat este s\ se dea un tratament
cu antibiotic ]intit. {i s\ se trateze cauza
recidivelor. Care de cele mai multe ori este o
imunitate sc\zut\. Asta `nseamn\
adiministrarea unui anumit grup de vitamine
sau medicamente care pot stimula imunitatea
[i odihn\, alimenta]ie s\n\toas\ ». 

Factori de risc 

u Prezen]a altor boli 
u diabetul
u purtarea de haine care str=ng sau irit\

(uniforma)
u alte suferin]e ale pielii
u st\ri de imunodeficien]\, medica]ie cu

imunosupresoare 

Ce este bine s\ facem

u Consulta]i-v\ periodic doctorul `n
leg\tur\ cu s\n\tatea dumneavoastr\ general\ 

u Dac\ sunte]i supraponderal, `ncerca]i
s\ v\ reduce]i greutatea, face]i regulat
gimnastic\

u Urma]i o diet\ s\n\toas\, echilibrat\,
cu carne slab\, fructe [i legume

u Evita]i stressul.
u Sp\la]i-v\ corpul o dat\ pe zi cu ap\ [i

s\pun. Sp\la]i-v\ pe m=ini de c=teva ori
zilnic. 

u Nu folosi]i lenjeria de corp sau
prosopul `mpreun\ cu al]i membrii ai
familiei. 

u Utiliza]i o batist\ curat\ [i nu
introduce]i degetele `n nas. 

u Schimba]i-v\ lenjeria de corp [i ]inuta
de noapte cu regularitate. 

u Evita]i activit\]i care produc
transpira]ie [i frecare a hainelor. 

u Dac\ ave]i un deficit de fier, consulta]i
medicul `n vederea identific\rii cauzei [i
compens\rii acesteia

u 1 comprimat de vitamina C de c=teva
ori pe s\pt\m=n\ este binevenit. 

uAplica]i pe furuncule un antiseptic
local cum este betadina.

u Doctorul poate prescrie un antibiotic
oral de regul\ timp de o s\pt\m=n\. 

u Ceilal]i membri ai familiei persoanei
cu furuncule se vor adresa unui laborator `n
vederea identific\rii prezen]ei de stafilococ
auriu. 

u Uneori pot fi prescrise antibiotice
speciale pe baza recomand\rii unui medic
specialist. 

Complica]ii 

~n unele cazuri, bacteriile dintr-un
furuncul pot intra `n fluxul sanguin [i pot
c\l\tori `n alte p\r]i ale corpului. Infec]ia
odat\ r\sp=ndit\, cunoscut\ `n mod obi[nuit
sub numele de septicemie v\ va pune via]a `n
pericol. Ini]ial septicemia produce semne [i
simptome cum sunt frisoanele, febr\ intens\,
ritm cardiac rapid. Septicemia este o urgen]\
medical\ - netratat\, poate fi fatal\.t

„De ce `mi apar at=t
de des furunculi?“

u de[i oricine poate dezvolta aceste infec]ii, persoanele cu diabet, un sistem imunitar
sc\zut, au un risc crescut u atunci c=nd cauza este imunitatea sc\zut\, se recomand\

tratament cu vitamine [i medica]ie eficient\ pentru cre[terea imunit\]ii, alimenta]ie [i odihn\
corect\, evitarea stresului
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Premier\ medical\ în România: un
b\rbat cu mediastinit\ acut\, cu [anse mici
de supravie]uire, a fost salvat de chirurgii
ie[eni care au apelat pentru acest caz la o
metod\ mai pu]in\ cunoscut\ la noi, dar
utilizat\ la Ia[i în ultimii trei ani pentru
vindecarea r\nilor grave ale diabeticilor:
terapia prin presiune negativ\. Pacientul,
un b\rbat în vârst\ de 74 de ani, din Ia[i, a
fost internat la Sec]ia Clinic\ Chirurgie II
a Spitalului Sf. Spiridon Ia[i, cu
mediastinit\ acut\ în urma unei rupturi de
esofag. Mediastinita este inflama]ia
]esuturilor din mediastin - zon\ medie a
toracelui, între cei doi pl\mâni care
cuprinde mai multe organe [i structuri:
inima, vasele mari ce intr\ [i ies din inim\,
traheea, esofagul, ganglioni limfatici,
structuri nervoase etc. Mediastinita este
considerat\ o condi]ie amenin]\toare de
via]\, cu mortalitate foarte ridicat\, mai
ales în cazurile diagnosticate tardiv.
Pacientul salvat de chirurgii ie[eni a fost
diagnosticat cu mediastinit\ târziu, la 5
zile dup\ ruptura de esofag. Un caz grav,
spun medicii care l-au tratat, cu [anse mici
de supravie]uire - 10% dac\ se utilizau
metodele clasice. Îns\, utilizând terapia
prin presiune negativ\ , s-a reu[it
vindecarea mediastinitei [i închiderea
complet\ a r\nii de la nivelul esofagului,
f\r\ s\ fie necesar\ suturarea. „A fost în
primul rând o munc\ de echip\. F\r\
ajutorul [i implicarea colegilor no[tri de la
celelalte specialit\]i, nu am fi reu[it“, au
]inut s\ sublinieze cei doi chirurgi ie[eni,
dr. Ciprian Vasilu]\ [i dr. Bogdan Ciuntu,
cei care au utilizat aceast\ metod\
terapeutic\ pentru prima oar\ în România
la un pacient cu mediastinit\. Tratamentul
a durat 46 de zile, timp în care pacientul
nu a putut mânca sau bea ap\ din cauza
r\nii de la nivelul esofagului. 

„Dac\ am fi aplicat metodele
clasice chirurgicale, [ansele
de supravie]uire erau foarte

mici - 10%!“

„Mediastinita este o afec]iune grav\,
amenin]\toare de via]\. Din cauza
dificult\]ilor de abordare chirurgical\,
exist\ înc\ controverse în lumea medical\
dac\ pacientul ]ine de chirurgie general\
sau de chirurgie toracic\. Pacientul a ajuns
la noi tardiv, cu dureri toracice, cu o
perfora]ie de esofag care se produsese în
urm\ cu 4-5 zile [i care dusese la
mediastinit\ acut\. Ne-am consultat cu
chirurgul toracic de la noi [i cu cel de la
spitalul de Pneumologie. Am hot\rât
internarea cazului, noi propunând
utilizarea unei variante de tratament nou\
pentru mediastinit\: terapia cu presiune
negativ\. Din cercet\rile efectuate, metoda
nu a mai fost pân\ acum aplicat\ în
România într-o perfora]ie de esofag cu
mediastinit\. Nu a fost u[or: [i pentru noi a
fost un pionierat, deoarece pân\ acum am
folosit cu succes acest tip de terapie pentru

vindecarea r\nilor grave ale diabeticilor,
evitând astfel amputa]iile de gamb\ sau
coaps\. Am apelat la aceast\ variant\
deoarece în cazul pacientului cu
mediastinit\ dac\ am fi aplicat metodele
clasice chirurgicale, [ansele de
supravie]uire erau foarte mici - 10%.
Bineîn]eles, am ob]inut [i acordul
pacientului dup\ ce i-am explicat situa]ia“,
arat\ dr. Ciprian Vasilu]\, medic specialist
chirurg în cadrul Sec]iei Clinice Chirurgie
II a Spitalului „Sf. Spiridon“ Ia[i. 

Pu]in cunoscut\ în România,
metoda are rezultate foarte

bune `n tratamentul 
pacien]ilor cu r\ni grave
care se vindec\ greu 

Mai pu]in cunoscut\ [i înc\ pu]in
utilizat\ în România, terapia prin presiune
negativ\ este frecvent indicat\ pentru
tratamentul unor pl\gi care stagneaz\ în
vindecare, cum este cazul r\nilor de la
piciorul diabeticului sau al r\nilor ap\rute
în ulcere varicoase. Poate fi de asemenea
utilizat\ [i în pl\gi postoperatorii, pl\gi
traumatice, pre [i post transplant de piele.
Poate s\ gr\beasc\ vindecarea r\nilor,
pentru c\ folose[te bure]i speciali ce se
aplic\ pe pl\gi [i care, acoperi]i de o
membran\ impermeabil\, sunt conecta]i la
o pomp\ ce creeaz\ o presiune
subatmosferic\. Pin ac]iunea de aspira]ie,
ace[ti bure]i „cur\]\“ rana, nu permit
înmul]irea bacteriilor [i pot duce la
mic[orare a acesteia pân\ la vindecare. 

Nu a mai fost 
necesar\ opera]ia 

„Prima experien]\ în ceea ce prive[te
terapia cu presiune negative a avut loc în
1987 când a fost folosit\ în tratarea
traumatismelor ]esuturilor moi [i a pl\gilor
septice. Au urmat articole publicate la
începutul anilor 1990 [i foarte curând
spectrul indica]iilor a fost extins c\tre
pl\gile cronice (ulcere ale membrelor
inferioare, ulcere de decubit). În ultimii 20
de ani prin aplicarea tehnicilor de presiune
negativ\ în chirurgie a ap\rut un nou
capitol în tratamentul infec]iilor de plaga
operatorie [i nu numai [i anume terapia
prin vacuum. Aceast\ nou\ posibilitate
terapeutic\ se al\tur\ celei deja existente [i
datorit\ avantajelor pe care le aduce,
devine o alternativ\ tot mai larg aplicat\ [i
de succes în terapia infec]iilor de plag\
operatorie. Noi am urmat un training în
Germania pentru a înv\]a s\ utiliz\m
aceast\ metod\ pe care am aplicat-o cu
succes în multe cazuri de pacien]ii
diabetici care riscau s\ ajung\ la
amputa]ie. {tiam c\ poate fi utilizat\ [i în
alte situa]ii cu r\ni greu vindecabile [i cu
[anse mici de reu[it\ prin metodele clasice
chirurgicale. Chiar dac\ nu am avut un kit
special pentru un astfel de caz, am folosit

principiul metodei [i ne-am adaptat
situa]iei cu kiturile pe care le aveam. Prin
aplicarea presiunii negative la nivelul r\nii
esofagului [i prin intermediul unor bure]i
speciali conecta]i la o pomp\ de aspira]ie
am ob]inut reducerea constant\ a r\nii [i
apoi vindecarea acesteia. Practic, prin
aceast\ metod\ nu a mai fost necesar\
deschiderea chirurgical\ a mediastinului [i
suturarea r\nii foarte mari de la nivelul
esofagului. S-a f\cut doar o toracotomie
de evacuare a unei colec]ii de puroi de la
nivel pleural. {i o jejunostomie pentru
alimenta]ie“, explic\ dr. Bogdan Ciuntu,
medic chirurg în cadrul Sec]iei Clinice
Chirurgie II a Spitalului „Sf. Spiridon“
Ia[i. Dup\ {apte schimb\ri ale sistemului
de presiune negativ\, echipa de medici
ie[eni a reu[it închiderea perfora]iei de
esofag [i cicatrizarea r\nii. Dup\ 46 de
zile, pacientul a putut fi externat. Poate s\
m\nânce [i s\ bea, medicii fotografiindu-l
în ultima zi de spitalizare în timp ce
savura o înghe]at\. „Subliniez din nou c\ a
fost munc\ în echip\: f\r\ un endoscopist
bun - dr. Irina Gârleanu, IGH Ia[i, f\r\
ajutorul chirurgului toracic, f\r\
implicarea speciali[tilor de la A}I unde a
fost internat aproape continuu bolnavul,
nu am fi reu[it“, a punctat dr. Ciprian
Vasilu]\. 

Metoda a sc\zut procentul
amputa]iilor de gamb\ [i

coaps\ la diabetici de la 34%
la 12%!

De men]ionat c\ presiunea negativ\
este utilizat\ de chirurgii de la Spitalul Sf.

Spiridon din anul 2014 pentru tratamentul
r\nilor grave ale diabeticilor. Înainte de
introducerea acestei metode, 34 dintr-o
100 de pacien]i diabetici ajungeau la
amputa]ii majore - de gamb\ [i de coaps\.
În prezent, dup\ începerea utiliz\rii
terapiei cu presiune negativ\, acest procent
a sc\zut la 12%. „De asemenea, în cazul
piciorului diabetic, aplicarea terapiei cu
presiune negativ\ scade foarte mult durata
de vindecare fatã de tratamentul cu
pansament simplu al leziunilor. Cu
ajutorul acestei terapii, durata de
vindecare este de o lun\, pe când în cazul
metodei clasice, putem ajunge [i pân\ la
[ase luni de tratament. Prin beneficiile sale
aceast\ terapie este în curs de a fi
introdus\ pe scar\ larg\ la nivel mondial
devenind metod\ de elec]ie în unele
patologii [i de un real folos în tratamentul
pl\gilor „piciorului diabetic“, completeaz\
dr. Bogdan Ciuntu. „Ideea de a oferi [anse
mai mari de vindecare pacien]ilor diabetici
care pot ajung frecvent la amputa]ii mari
de gamb\ sau de coaps\, a fost motivul
principal pentru care ne-am dorit ca
chirurgii no[tri s\ urmeze traininguri de
specializare în aceast\ terapie din ce în ce
mai utilizat\ în chirurgie. M\ bucur\ îns\
foarte mult c\ au curajul [i competen]a
necesar\ [i utilizeaz\ metoda [i în alt\
cazuistic\. Cu atât mai mult cu cât e
pentru prima oar\ în România când un caz
de mediastinit\ cu perfora]ie esofagian\ e
rezolvat cu ajutorul acestei metode.{i, din
câte [tiu eu, astfel de cazuri sunt foarte
rare [i la nivel mondial“, a subliniat prof.
dr. {tefan Georgescu, directorul medical al
Spitalului Sf. Spiridon Ia[i. t

Premier\ medical\ în România:

Ruptur\ de esofag [i
mediastinit\ tratate cu terapia

prin presiune negativ\! 
u mediastinita ap\rut\ în urma unei rupturi de esofag este considerat\ o condi]ie amenin]\toare de via]\ u tratat cu

metodele clasice chirurgicale, pacientul avea [anse de supravie]uire de doar 10% u chirurgii ie[eni au apelat la o metod\ 
de tratament pe care au utilizat-o pân\ în prezent la vindecarea r\nilor grave ale diabeticilor
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Copii
Copiii care primesc mai mult\

m=ncare fast food vor ajunge s\ aib\ un
IQ-uri mai reduse dec=t cel ale copiiilor
care se bucur\ de o alimenta]ie
s\n\toas\, arat\ un studiu al
cercet\torilor britanici de la
Universitatea Londra. Oamenii de [tiin]\
au studiat modul `n care alimenta]ia le
influen]eaz\ copiilor dezvoltarea
cognitiv\ [i cre[terea, cu ajutorul a 4.000
de copii cu v=rste cuprinse `ntre trei [i
cinci ani, scrie Daily Mail. „Pare evident
c\ m=ncarea influen]eaz\ modul de
dezvoltare a creierului, `ns\ cercet\rile
de p=n\ acum s-au axat doar pe diverse
alimente, nu pe tipurile de m=ncare: cea
g\tit\ cu ajutorul unor ingrediente
proaspete [i cea de tip fast food“, a
declarat coordonatoarea studiului,
Sophie von Stumm. „P\rin]ii din
categorii sociale mai pu]in privilegiate
nu au suficient timp pentru a le prepara
mese s\n\toase copiilor, ace[tia fiind
hr\ni]i adeseori cu m=ncare de tip fast
food. Drept urmare, ace[ti copii
`nregistreaz\ scoruri mai mici la testele
de inteligen]\ [i au dificult\]i `n a]ine
pasul cu colegii lor de la [coal\“, a mai
spus Stumm.

Remediu
Veninul [arpelui Mamba negru, o

reptil\ african\ extrem de periculoas\,
con]ine substan]e analgezice capabile s\
rivalizeze cu morfin\, care genereaz\
`ns\ mult mai pu]ine efecte secundare, au
anun]at cercet\torii francezi, cita]i de
AFP. De la sf=r[itul anilor 1990, oamenii
de [tiin]\ au eviden]iat existen]a unei
familii de proteine - ASIC - implicate `n
senza]ia de durere, care sunt prezente `n
principal `n membrana neuronilor. Rolul
proteinelor ASIC [i mai ales substan]ele
care pot s\ blocheze ac]iunea lor
reprezint\ pistele privilegiate de
cercet\torii care doresc s\ ob]in\ noi
tratamente `mpotriva durerii. `n
`ncercarea lor de a ob]ine analgezice de
ultim\ genera]ie, Sylvie Diochot [i Anne
Baron, de la Institut de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire (CNRS/
Université de Nice-Sophia Antipolis), au
studiat veninul [arpelui Mamba negru
(Dendroaspis polylepis polylepis).
Veninul acestui [arpe, unul dintre cei mai
mari din Africa, nu are o ac]iune
fulger\toare asupra omului, dar este
aproape `ntotdeauna mortal, dac\
mu[c\tura nu este tratat\. Savan]ii
francezi au analizat compu[ii din acest
venin [i au izolat dou\ peptide, proteine
scurte, care sunt capabile s\ suprime
senza]ia de durere, inhib=nd anumite
proteine din clasa ASIC. „Aceste
peptide, pe care le-am denumit
«mambalgine», nu sunt toxice la [oareci,
dar prezint\ un puternic efect analgezic“,
at=t la nivel local, c=t [i asupra
sistemului nervos central, „care poate fi
la fel de puternic ca cel produs de
morfin\“, au precizat autorii acestui
studiu, publicat `n revista britanic\
Nature. Potrivit acestui studiu,
mambalginele produc mult mai pu]ine
efecte secundare indezirabile `n
compara]ie cu opiaceele: niciun semn de
insuficien]\ respiratorie nu a fost
constatat la [oarecii testa]i, iar gradul de
dependen]\ a fost inferior celui generat
de morfin\.

FLASH

DIN LUMEA ~NTREAG|

Prof. dr. Dumitru
Br\ni[teanu, medic
edocrinolog `n cadrul
Clinicii de
Endocrinologie a

Spitalului „Sf. Spiridon“
Ia[i: „Hirsutismul - p\rul `n

exces de pe fa]\, corp, membre etc. -
apare de obicei ca rezultat al deregl\rii
hormonale. ~n cele mai multe cazuri,
hirsutismul `nso]e[te sindromul ovarului
polichistic. Un procent de 5 p=n\ la 8%
dintre femei prezint\ hirsutism [i s-a
constatat ca 92% dintre acestea sufer\ de
sindromul ovarului polichistic. P\rul `n
exces este considerat inestetic [i, de
aceea se `ncearc\ frecvent  `ndep\rtarea
lui. Conteaz\ `ns\ foarte mult amploarea
fenomenului care are o variabilitate mare
de la o pacient\ la alta, precum [i gradul
de disconfort cauzat pacientei de excesul
de pilozitate. Adesea, ovarul polichistic
poate fi `nso]it de alte probleme de
s\n\tate - infertilitate, sc\derea toleran]ei
la glucoz\ [i diabet zaharat, care sunt
tratate prin alte modalit\]i

Perioad\ mai lung\ de
tratament 

Pentru `ndep\rtarea sau transformarea
lui `ntr-un „accesoriu“ mai pu]in vizibil
exist\ mai multe metode. Pe termen
scurt: decolorare, aplicarea de creme,
cear\ [i solu]ii depilatoare, p=n\ la
epilarea prin termoliz\, electroliz\ sau
laser. Din p\cate, prin aceste tratamente
(cu costuri importante!) nu se pot ob]ine
decat rezultate temporare. ~n plus, prin
smulgerea mecanic\ se pot produce
infec]ii [i inflama]ii `n zona foliculului
de p\r. Pe termen lung, tratamentul
hormonal este o solu]ie a hirsutismului.
El poate consta dintr-un produs cu
ac]iune antiandrogenic\ specific\,
asemeni celor men]ionate mai sus.
Hirsutismul este mai dificil de tratat [i

necesit\ un timp mai `ndelungat dec=t
acneea, din cauza ritmului de cre[tere a
firului de p\r. Astfel, `ntruc=t ciclul de
re`nnoire al firului de p\r este de
aproximativ 6 luni, primele efecte
benefice ale terapiei (decolorarea, r\rirea
[i `ncetinirea cre[terii p\rului din
regiunile hirsute) vor ap\rea dup\ aceast\
perioad\ mai lung\ de tratament“. 

Hormoni

Hormonii sexuali influen]eaz\ mai
ales libidoul, adic\ tropismul pentru
activitate sexual\. Interesant, libidoul e
influen]at mai ales de androgeni
(hormoni b\rb\te[ti) at=t la b\rbat, c=t
[i... la femeie. Principalele surse de
hormoni b\rb\te[ti la femeie sunt ovarul

(care secret\ [i testosteron, pe l=ng\
hormonii femeie[ti - estrogeni [i
progesteron) precum [i suprarenal\ (care
secret\ androgeni slabi). Lipsa vie]ii
sexuale nu provoac\ deregl\ri hormonale
semnificative, iar sexualitatea poate fi
satisfacut\ [i in lipsa unui partener, prin
tehnici masturbatorii. Dimpotriv\,
sc\derea secre]iei de hormoni sexoizi
provoac\ o sc\dere semnificativ\ a
libidoului [i a activit\]ii sexuale, spun
speciali[tii. De asemenea, mai trebuie
spus c\ nici petele maronii care apar
uneori pe fa]\ nu sunt cauzate de
deregl\ri hormonale. ~n astfel de cazuri,
e foarte pu]in probabil ca ele s\ fie
cauzate de tulbur\ri hormonale. Cel mai
bine, e ca persoana `n cauz\  s\ consulte
un dermatolog. t

P\rul `n exces: pe termen lung,
doar tratamentul hormonal
este o solu]ie a hirsutismului!

u hirsutismul necesit\ un timp mai `ndelungat de tratament, din cauza ritmului de cre[tere
a firului de p\r u `ntruc=t ciclul de re`nnoire al firului de p\r este de aproximativ 6 luni,

primele efecte benefice ale terapiei - decolorarea, r\rirea [i `ncetinirea cre[terii p\rului din
regiunile hirsute - vor ap\rea dup\ aceast\ perioad\ mai lung\ de tratament

Depresia accelereaz\
procesul de `mb\tr=nire

Depresia `i face pe oameni s\ devin\
mai b\tr=ni din punct de vedere biologic
dec=t sunt `n realitate, prin accelerarea
procesului de `mb\tr=nire la nivelul
celulelor, potrivit unui studiu recent,
informeaz\ bbc.co.uk. Potrivit testelor de
laborator, celulele arat\ din punct de
vedere biologic mai b\tr=ne la persoanele
care sufer\ de depresie sever\ sau care au
suferit de aceast\ afec]iune `n trecut.
Aceste diferen]e vizibile `nregistrate de un
parametru ce m\soar\ v=rsta celulelor -
lungimea telomerilor - nu ar putea fi
explicat\ de al]i factori, precum fumatul.
Studiul, realizat pe un e[antion de peste
2.000 de persoane, a fost publicat `n
revista „Molecular Psychiatry“.  Oamenii
de [tiin]\ [tiau deja c\ persoanele
diagnosticate cu depresie sever\ prezint\
un risc ridicat de apari]ie a bolilor asociate

procesului de `mb\tr=nire, precum
cancerul, diabetul, obezitatea [i maladiile
cardiace. Acestea sunt provocate, cel pu]in
`n parte, de anumite comportamente de
via]\ considerate nes\n\toase, precum
abuzul de alcool [i inactivitatea fizic\. `ns\
oamenii de [tiin]\ b\nuiau c\ depresia are
la r=ndul ei propriul efect asupra celulelor
din organism. Pentru a analiza aceast\
ipotez\, Josine Verhoeven, de la Centrul
Medical Universitar din Olanda, al\turi de
colegi americani, a recrutat 2.407 de
persoane pentru acest studiu. Peste o
treime dintre voluntari erau diagnostica]i
cu depresie, 33% suferiser\ o depresie
major\ `n trecut, iar ceilal]i nu au fost
niciodat\ deprima]i. Voluntarii au oferit
probe de s=nge pe care cercet\torii le-au
analizat `n laborator pentru a vedea dac\
acestea prezint\ semne de `mb\tr=nire
celular\. Cercet\torii c\utau o serie de
modific\ri `n structura unor entit\]i aflate
`n profunzimile celulelor, denumite
telomeri. Telomerii `nf\[oar\ capetele
cromozomilor care alc\tuiesc ADN-ul.

Func]ia lor este aceea de a stopa pierderile
nedorite din acest cod genetic vital. Pe
m\sur\ ce celulele se divid, telomerii
devin tot mai scur]i. M\surarea lungimii
lor reprezint\ o metod\ de estimare a
`mb\tr=nirii celulare. Persoanele care sunt
sau care au fost deprimate prezentau
telomeri mult mai scur]i dec=t persoanele
care nu au experimentat niciodat\ episoade
de depresie. Aceste diferen]e au r\mas
chiar [i dup\ ce autorii studiului au
eliminat din ecua]ie diferen]ele de stil de
via]\, precum abuzul de alcool [i fumatul.
Mai mult dec=t at=t, voluntarii care
prezentau cele mai severe forme de
depresie cronic\ aveau cei mai scur]i
telomeri. Autorii studiului sunt de p\rere
c\ scurtarea telomerilor reprezint\ o
consecin]\ a reac]iei pe care o are
organismul la stresul produs de depresie.
Oamenii de [tiin]\ nu [tiu deocamdat\ cu
exactitate dac\ acest proces este v\t\m\tor
pentru starea general\ a organismului [i
dac\ poate fi inversat.



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, 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 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 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)

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) .
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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

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 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)
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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) 

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)
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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)

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)

LICITA}II

u SCM ARTCOM 
organizeaz\  `n  da ta
de  11 .08 .2017,  ore le
9 .00 ,  la  sed iu l  d in
Bd.  Uni r i i  n r.  40 ,
l ic i ta ] ie  pent ru
v=nzare  spa ] i i ,  `n
Foc[ani ,  Bd.  Uni r i i
n r.  38C [ i  s t r.
Bucegi ,  n r.  28 ,  e ta j
2 .  Rela ] i i  supl i -
mentare  la  te l .
0237/237385,
0740/207.888,
0740/134.055.
(21bf01 .1 .3)

u Ob[tea  N\ru ja
scoa te  la  l i c i ta ] ie ,
pent ru  da ta  de
05 .08 .2017,  ore le
10 .00 ,  mas\  lem-
noas\ .  Vor  par t ic ipa
numai  membr i  a i
Ob[ te i  N\ru ja .
(24bf06 .1 .1)

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)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

u V=nd goblenuri de-
osebite, pre]uri foarte
mici. 0765/220.600.
(20bf02.1.8)

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 te r 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 te r 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)
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u Caut doamn\ maxim
70 ani, serioas\, pentru
c\s\torie. Tel.
0237/254515
(19bf07.1.4)

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)

u Domn 60 ani, doresc
cuno[tin]\ cu persoan\

de sex feminin pentru

o rela]ie serioas\. Tel.

0743.062.555.

(13bf01.1.8)

u Pensionar, doresc s\
cunosc o doamn\, 65-

70 ani, pentru

c\s\torie. Telefon

0768.021.409.

(11bf01.1.10)

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 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)

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 angajeaz\

muncitori necalifica]i.

Telefon 0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Caut femeie pentru

cur\]enie, care a lucrat

`n Italia. Telefon

0740.676.869.

(05bf04.2.6)

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)

Adres\m sincere 
condolean]e medicului

nostru de familie, 
Ursu Valerian, de la

Policlinica M\r\[e[ti, `n
urma decesului 

tat\lui s\u. 
Dumnezeu s\-l 

odihneasc\ `n pace!

Semneaz\, 
un grup de pacien]i, 

din M\r\[e[ti.
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Consiliul Județean Vrancea
organizează “Noaptea
Mausoleelor”, un eveniment
în cadrul proiectului
Centenarul Marelui Război,
Vrancea Eroică 1917-2017.
Evenimentele incluse în
“Noapte Muzeelor” se vor
organiza atât la Mausoleul din
Focșani, dar și la Soveja,
Mărăști și Mărășești. 

Potrivit organizatorilor, în seara
de 29 iulie 2017 vor fi organizate
momente cultural-artistice pentru
comemorarea eroilor căzuți în lup -
tele din vara lui 1917 din Vrancea
din Primul Război Mondial la cele
mai importante mausolee din Ju de -
țul Vrancea. În după-amiaza zilei
de 29 iulie 2017, de la ora 17.00 la
Mausoleul Eroilor din comuna So -
veja va avea loc Recitalul Corului
“Pastorala”. De la ora 19.00, la
Mausoleul Eroilor Mărăști va fi
pusă în scenă piesa de teatru “Eroii
- primul zid si ultima speranță a
neamului românesc”, oferită de A -
telierul de Creație și Teatru
“Simion Mehedinți” din cadrul
APOR Vrancea. 

La Mausoleul Eroilor de la Mă -
ră șești, amplasat pe E 85, de la ora
19.30 va avea loc, pentru prima
data, un ceremonial militar organi-
zat de Garnizoana Focșani de Ziua
“Imnului Național”. De la ora

20.00 va avea loc recitalul Corului
“Pastorala”, iar la ora 21.00 parti -
ci panții sunt invitați să înalțe lam-
pioane în memoria eroilor care își
dorm somnul de veci aici.

Accesul la toate mausoleele din
Vrancea este gratuit de “Noaptea
Mausoleelor”, acestea putând fi
vizitate până la ora 23.00.

În Județul Vrancea au fost cons -
truite, în cinstea eroilor care au
luptat și au murit în Vrancea, în
timpul bătăliilor din vara anului
1917, patru mausolee, toate aces-
tea fiind Monumente Istorice și
toate fiind reabilitate și restaurate
de Consiliul Județean Vrancea în
cadrul proiectului Regio - “Dru-
mul de Glorie al Armatei Române
în Primul Război Mondial”. “Tot
pentru a cinsti memoria eroilor,
an de an, Consi liul Județean
Vrancea organi zea ză, în perioada
20 iulie – 6 august 2017, eveni-
mente de comemorare, în cadrul
proiectului «Vrancea Eroică»”,
au transmis organizatorii prin in-
termediul unui comunicat de
presă. (Z.V.)

Centenarul Marelui R\zboi,Vrancea Eroic\ 1917-2017

“Noaptea Mausoleelor” din Vrancea

Direcția Județeană de Cultură Vrancea
organi zează, tot pe data de 29 iulie a.c.., eveni-
mentul “Mausoleum Rehearsal”. Este de fapt o
tură de recu noaștere a traseului pentru “Mau-
solee pe bicicletă” - ediția a III-a din 16 septem-
brie 2017. “Cei care doresc să pe daleze prin

Tifești, Vidra, Vizantea Livezi spre Ma usoleul
Soveja și, de ce nu, până la Mausoleul Mărăști
& retur ar face bine să vină sâmbătă dimi neață,
ora 7.00 la Mausoleul Focșani. Cei care nu se
pot trezi de dimineață ne pot prinde din urmă...
noi mergem încet. Promitem să asezonăm pe -

dalatul cu opriri la magazine pentru water&
fruits&food dar și cu diverse explicatii legate
de clădiri de patrimoniu de pe traseu și infor -
mații despre luptele din 1917 din Vrancea, din
Marele Război”, au postat organizatorii pe pagi -
na de facebook “Monumente din Vrancea”.

“Mausoleum Rehearsal”, eveniment de recunoa[tere a traseului “Mausolee pe biciclet\”
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