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Noile sta]ii
antigrindin\ nu trag
cu rachete pentru c\
sunt î`n faza de testare
� autorit\]ile spun c\ punctele de lansare de la
Urche[ti, Vîrte[coiu [i Vîn\tori sunt în faza de

testare [i c\ nu exist\ obliga]ia protej\rii culturilor 
� în acest timp, viile din zona Dumbr\veni [i la
Ureche[ti au fost afectate de grindin\ �ministrul

Agriculturii a anun]at în aprilie c\ suprafa]a
protejat\ a crescut în acest an, dar a ”uitat” s\

men]ioneze de vreo testare � pagina 3

Directorul Spitalului Jude]ean a c\lcat în noroc

Costel Mândril\ a
primit cinci terenuri

sub form\ de dona]ie
Costel Mândrilă, directorul
Spitalului Județean a primit cinci
terenuri sub formă de donație,
transformându-se, dintr-un
funcționar modest, într-un
latifundiar înstărit. Cele cinci
terenuri sunt situate în Soveja,
Panciu și Țifești. De asemenea, tot
anul trecut, Mândrilă a mai obținut
o casă de locuit în comuna Soveja,
în baza unui contract de vânzare-
cumpărare cu clauză de întreținere
și a cumpărat un apartament în
Focșani. Achizițiile apar în ultima
sa declarație de avere. Constantin
Mândrilă este unul dintre oamenii
de bază ai  liderului  PSD Marian
Oprișan, care l-a promovat la
conducerea spitalului în ciuda
condamnării pe care a suferit-o
pentru furt de conserve. 
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Eliberat din
arest, fiul

unui poli]ist
a recidivat

Soarele răsare: 5.49
Soarele apune: 20.45

Calendar creștin
ortodox: Adormirea
Sfintei Ana
Calendar catolic: SS.
IACOB, ap.;
Valentina, fc. m.;
Cristofor, m.

Maxima zilei: Fereşte-
te deopotrivă de
prietenia duşmanului
şi de duşmănia
prietenului.

Nicolae Iorga

Curs valutar BNR:
è 1E = 4,5656 lei
è 1$ = 3,9166 lei

CALENDARUL
ZILEI
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Tiparul executat la
TIPOMEDIA PROD SRL

București

Un tân\r din
Adjud [i-a pierdut

via]a într-un
accident în Anglia

Donațiile primite îl trans formă pe Constantin Mândrilă
dintr-un func ți o nar modest într-o persoană foarte înstărită 

ANAF a recuperat
14,7% din prejudiciul
stabilit `n dosarul ICA
Fiscul a recuperat 14,7% din prejudiciul de 60 de milioane

stabilit de instan]\ `n dosarul priva ti z\rii frauduloase a Insti-
tutului de Cercet\ri Alimentare (ICA), soldat cu condamnarea
la zece ani de `n chisoare a lui Dan Voiculescu (foto), potrivit
unui r\spuns al ANAF-ului la o solicitare HotNews.ro.

Am\nunte `n pagina 8

Platformele de
recrutare online pun
st\p=nire pe pia]\

� eJobs.ro: angajatorii au scos la concurs
în primul semestru peste 220.000 de joburi

pe platforma de recrutare � pagina 9
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La evenimentul de deschidere a
Galei filmului românesc au
participat vicepreședintele
Consiliul Județean Gorj,
Gheorghe Nichifor, realizatorul
filmului ”Cătălina Teodoroiu,
eroina poporului român”, Dorin
Brozbă, protagoniști din film
precum ”sublocotenentul
Mănoiu” și proprietarul
terenului din Fitionești, Toader
Ghimici, acolo unde este locul în
care a fost împușcată eroina
Ecaterina Teodoroiu. Tot în
acele locuri, la ”Poienile Popii”,
unde a căzut eroina, s-a ridicat
un monument, de către
Gheorghe Pătrășcan, pe locul
unde a fost înmormântată, în
valea Pârâului Glod.

În momente de criz\
identitar\, avem nevoie 
de simboluri

Vicepreședintele CJ Gorj, Gheor -
ghe Nichifor, a transmis un mesaj de
felicitare pentru activitățile desfă șu -
rate în Vrancea, din partea autori tă -
ților publice județene din Gorj, dar și
din partea Societatea de Științe Isto -
rice din România, al cărui președinte
al Filialei Gorj este. ”Seria de filme
istorice care o lansăm astăzi la dum -
neavoastră sunt convins că va adău -
ga note de realism autentic pentru
ceea ce s-a întâmplat în Pri mul Răz -
boi Mondial. Aici, la Vran cea, unde
a avut loc sacrificiul eroinei din
Gorj, Ecaterina Teodoriu, omagiați
ca și noi, în Gorj, eroismul printr-o
serie de acțiuni la care noi nu

puteam să nu fim prezenți. Trebuie
să ne ținem mult aproape unii de
alții pentru că, iată, ne leagă, pe noi,
cei care reprezentăm două ți nu turi
diferite, Oltenia și Moldova, acest
personaj de legendă care a fost Eca-
terina Teodoriu. Gorjul și Vrancea
au dat multe personaje de legendă,
dar această Ioana d` Arc a româ ni -
lor este de departe deasupra multor
dintre aceste personaje. Fap tul că în
1921, de aici din Vran cea, pleca în
acel tren mortuar, care a fost încon-
jurat și însoțit tot timpul de români,
spune foarte multe. A cum trăim un
moment de criză identitară cum nu
am mai trăit de multă vreme și avem
nevoie de simboluri, iar acest simbol,
Ecaterina Teodoriu, trebuie să ne
unească pe noi gorjenii, vrâncenii și
pe toți ro mânii. Ar trebui să ne unim
și să încercăm să spunem ce am fost
noi și ce putem să fim”, a spus
Gheor ghe Nichifor în deschiderea
Galei Filmului românesc. 

”C\t\lina Teodoroiu,
eroina poporului român”

”Despre Ecaterina Teodoriu s-a
scris mult, s-au făcut filme, dar un

documentar făcut cu sufletul ca cel
făcut de cei din Gorj, mai rar găsim
în cinematecă”, a spus Traian Ne -
gu lescu, în deschiderea Galei. 

Realizatorului filmului ”Cătă li na
Teodoroiu, eroina poporului român”
a cărui premieră a avut loc la Cinema
Balada, Dorin Brozbă, a povestit
celor prezenți cum a conceput filmul
documentar, încă din toamna anului
2015, în special pentru copii, pentru
a înțelege istoria neamului. În anul
2016 filmările au fost făcute la
Fitionești, în locurile unde Ecaterina
Teodoroiu a luptat în prima linie și a
murit împușcată spunând ”Înainte
băieți! Nu vă fie teamă! Sunteți cu
mine!”. Aproape de acel loc, Gheo-
rghe Pătrășcan, în prezent în vârstă
de 90 de ani, a ridicat un monument
în memoria Ecaterinei Teodoriu.

Potrivit pro -
 prie ta ru lui
te re nu lui ,
în vă-  ță to rul
T o a  d e r
G h i  m i c i ,
m o  n u  -
mentul se
poate vi zita
m e r g â n d
câțiva ki lo -
metri pe
” d r u m u l
glo   du  lui”,
spre Mă năs -
tirea Mu-
 șu no a ie le. 

Filmul a
fost lansat

la Tg. Jiu la cinema to graful ”Ser giu
Ni colaescu”, în primă va ra anului
2017. Documentarul a fost prezen-
tat și la Ministerul Apărării Națio -
nale, dar și în importantele orașe
ale Moldovei, precum Onești, Iași,
Vaslui și la Chișinău. Realizatorul
a mai spus că nu întâmplător a făcut
acest film. Acesta este absolventul
Colegiului ”Ecaterina Teodoriu”, a
avut ocazia să o întâlnească pe sora
cea mică a eroinei, Sabina Teo -
doriu, fiind, de asemenea, și ferici -
tul spectator al premierei filmului
artistic în toamna anului 1978, la
cinema Tg. Jiu, când a cunoscut-o
și pe actrița din rolul principal. Fil-
mul documentar folosește imagini
de arhivă rare, de la Arhiva Națio -
nală de Film, printre care imagini
cu familia regală și de la inaugu-
rarea mausoleului din 1935 când a
fost prezent și Regele Carol al II-
lea, alături de ministrul gorjean Gh.
Tăttărăscu. 

Filmul ”Cătălina Teodoroiu,
eroina poporului român” face parte
dintr-o serie de pelicule ce vor fi di-
fuzate în fiecare weekend la Sala
Ansamblul ”Țara Vrancei”, cât și la
Căminele Culturale/Case de Cul tu -
ră din localitățile în care au avut loc
bătălii în timpul campaniei din
1917 din timpul Marelui Război.
Accesul în sălile în care vor rula
filmele este gratuit, detalii privind
programul de difuzare urmând a fi
furnizate ulterior. Filmele sunt puse
la dispoziție gratuit de către Arhiva
Națională de Film. (A.TĂTARU)
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Anul 2016 a fost benefic
pentru Constantin Mândrilă,
directorul Spitalului Jude -
țean „Sf. Pantelimon“ din
Foc șani. Averea sa a sporit
considerabil, într-un mod
foarte convenabil, fără să
facă un efort prea mare. Con-
form ultimei declarații de a -
vere pe care a făcut-o publi-
că, Mândrilă a primit nu mai
puțin de cinci terenuri sub
formă de donație care îl
trans formă dintr-un func ți o -
nar modest într-o persoană
foarte înstărită. 

Trei dintre terenurile pri -
mite de șeful spitalului sunt
situate pe raza comunei So -
veja, localitate cu un mare
potențial turistic, carac te ris -
ti că ce aduce un plus de va -
loare noilor proprietăți. Este
vorba de o fâneață în su pra -
față de 2,025 hectare, un te -
ren agricol intravilan de 764
metri pătrați și alți 581 de
metri pătrați sub formă de
curți construcții. Mândrilă a
mai primit, sub formă de do -
nație, o suprafață de aproape
o jumătate de hectar, 4.977
metri pătrați în extravilanul
orașului Panciu și alți 8.432
metri părați în extravilanul
comunei Țifești. 

Pe lângă acestea, tot anul
trecut, Costel Mândrilă a mai
obținut o casă de locuit, în
su prafață de 91 de metri pă -
trați, în comuna Soveja, în
baza unui contract de vânza -
re-cumpărare cu clauză de
întreținere și a cumpărat un
apartament de 115,86 metri
pătrați în Focșani. Pe de altă
parte și-a vândut vechea lo -
cuință, un apartament de 71
de metri pătrați, situat în
Focșani, unei perechi de ti -
neri, pentru 158.582 lei. 

La capitolul venituri, el
rămâne fidel salariului de ma -
nager al Spitalului Jude țean,
care se ridică la 92.063 lei
anual. Mândrilă deține un
card de cumpărături de 8.000
de lei și are o descoperire pe
cardul de salariu care se ri dică
la 5.000 de lei. De ase menea,
are de achitat două credite,
unul contractat în 2010 cu
scadență în 20135, de 21.400
euro iar al doilea contractat
chiar în 2016 cu scadență în
2021, de 76.100 lei. 

Hopa Costic\, demis
de dou\ ori [i se ridic\ 

Fost secretar general al
Prefecturii, Costel Mândrilă

a fost condamnat la trei luni
cu suspendare pentru că a
furat din alimentele destinate
sinistraților, după inundațiile
din 2005. Cu acest prilej s-a
ales cu porecla „Secretarul
Conservă“.  În perioada de
încercare, până la reabilitare,
Mândrilă a ocupat postul de
manager public la Primăria
Odobești. 

În 2012 a devenit mana -
ger la Spitalul Județean „Sf.
Pantelimon“, în ciuda con -
dam nării penale, fiind insta-
lat în funcție la propunerea
PSD după preluarea puterii
de USL.  

Costel Mândrilă este, pro -
babil, singurul manager de
spital, o situație inedită în
sistemul medical românesc,
destituit pentru incompetență
de două consecutiv ori și re -
pus în funcție, tot de atâtea
ori, de doi miniștri diferiți. 

În 2013, a fost concediat
de ministrul Eugen Nico lă -
es cu deoarece nu a atins in-
dicii de performanță asumați
prin contractul de manage-
ment. Același ministru, însă,
i-a semnat imediat decizia de
re-numire ca director interi-
mar. La scurtă vreme, Minis-
terul Sănătății a organizat

concurs pentru ocuparea
postului de manager la spi-
talul din Focșani iar singurul
concurent care s-a înscris și
a câștigat a fost același Mân -
drilă. 

Un an și jumătate mai târ -
ziu, situația s-a repetat, trasă
la indigo. Singura diferență a
fost că, în locul liberalului
Nicolăescu, decizia de eli -
berare din funcție și, ulterior,
cea de re-numire ca director
interimar au fost semnate de
PSD-istul Nicolae Bănicioiu.
Costel Mândrilă a fost desti-
tuit din aceleași motive, ne -
în d eplinirea indicilor de
per formanță și, odată cu con-
cedierea, a primit și numirea
ca director interimar. S-a or-
ganizat un alt concurs pe
care l-a câștigat fără prob-
leme, tot din postura de unic
concurent. 

Ace[ti politicieni
mode[ti cu rude
darnice

Costel Mândrilă, directo -
rul spitalului județean nu este
singurul care primește tere -
nuri și bunuri prin bună vo in -
ța unor apropiați. Actele de

donație ale căror beneficiari
sunt politicieni sau șefi de
instituții publice a devenit o
modă în PSD dacă e să ana -
lizăm declarațiile de avere
ale reprezentanților acestui
partid. 

În urmă cu doi ani, Mari -
an Oprișan, președintele pe -
sedist al Consiliului Jude -
țean, a primit o donație de
44.900 de lei de la mama sa
pensionară. Oprișan se laudă
nu doar cu o mama bogată și
foarte darnică ci și cu prie -
teni generoși care îi pun la
dispoziție limuzine de sute
de mii de euro. De-a lungul
vremii, el a fost văzut la vo -

lanul a numeroase autovehi -
cule luxoase, pe care foarte
puțini oameni de afaceri și le
permit, și de fiecare dată a
explicat că i-au fost împru-
mutate de prieteni. 

Și Liviu Dragnea, preșe -
dintele PSD, a adoptat moda
donațiilor în declarațiile de
avere. În ultimul document
pe care l-a făcut public, pe
site-ul Camerei Deputaților,
el a trecut, între bunurile pe
care le deține și un SUV
marca BMW X5 fabricat în
2009 pe care l-a primit cu act
de donație din partea nepo ți -
lor și a cumnatei sale. (Ionel
SCLAVONE)

La Foc[ani a avut loc premiera filmului
“C\t\lina Teodoroiu, eroina poporului româ=n”

La premieră au fost prezenți și protagoniști din film 

Costel Mândril\ a primit cinci
terenuri sub form\ de dona]ie

În comuna Soveja, Constantin Mândrilă a primit
trei terenuri și o casă



Ca urmare a faptului că,
în ședința din 29 iunie a.c.
niciun un consilier propus
pentru a-l schimba pe actua -
lul președinte Mihai Nedel -
cu (foto) nu a întrunit nu mă-
rul necesar de voturi pentru
a deveni preşedinte de şe din -
ţă, joi, în ședința ordinară a
Consiliului Local, vor fi fă -
cute alte propuneri în acest
sens. Potrivit Regulamentu-
lui-cadru de organizare și
funcționare a consiliilor lo-
cale, președintele de ședință
se alege prin votul deschis al
majorității consilierilor locali
în funcție, pe o perioadă ce

nu poate fi mai mare de 3
luni. De la învestirea actu-
alului Consiliu Local, în
iunie 2016, funcțiile de pre -
ședinte de ședință au fost e -

xercitate de fostul consilier
PSD Bogdan Matișan, vi-
ceprimarul Marius Iorga și
consilierii PSD Radu Nițu și
Mihai Nedelcu. (A.T.)
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Consilierii locali urmea -
ză să aprobe, în ședința de
Consiliu Local din 27 iulie
a.c.. două proiecte de ho tă -
râre prin care se vor conferi
alte două titluri de cetățean
de onoare. Primul proiect
este inițiat de consilierul in-
dependent Emanuel Gongu,
care propune colegilor din
Consiliu conferirea titlului
de cetățean de onoare capo-
ralului Puiu Gheorghe
Constantin. În argumentul
său, Emanuel Gongu arată
că militarul este activ de 14
ani la Batalionului 280 In-
fanterie Mecanizată Valter
Mărăcineanu, din cadrul
Brigăzii 282 Unirea Princi-
patelor din Focșani, timp în
care a participat la patru mi-
siuni externe în Afganistan
și una în Irak. De asemenea,
”pe parcursul carierei mili -
tare, a primit mai multe
em bleme, medalii și diplo -
ma de apreciere. Una din
embleme este «Emblema de
onoare a Medicinei Mili -
tare», acordată de Șeful Di -
recției Medicale din Bucu -
rești. A mai primit Diploma
de excelență și Drapelul
României oferite de Secre-
tarul de Stat pentru Politică
și Apărare și Planificare.
În anul 2009 a fost distins
cu titlul onorific «Militar
Veteran», iar în semn de
recunoștință pentru modul
exemplare în care a acțio -
nat pentru salvarea cama-
razilor săi în incidentul din
26 septembrie 2016, capo-
ralul Puiu Constantin a
fost decorat de către Preşe -
dintele României cu Meda -
lia Bărbăţie şi Credinţă
Clasa I, cu însemn pentru
militarii de război”, se arată
în expunerea de motive a
consilierului Gongu. În pro -
iect se mai arată că Puiu
Constantin este militar sani -
tar, ocupând funcția de

bran cardier în cadrul Plu-
tonului militar. Se pare că
viitorul cetățean de onoare
este ”salvator de meserie”,
pe lângă multele experiențe
pe care le-a avut în teatrele
de operații, în 25 septembrie
2016, în urma detonării unui
dispozitiv exploziv impro -
vi zat, caporalul a reușit să
salveze patru militari ro -
mâni, “Rechinii albi”, ce au
fost răniți în timp ce execu-
tau o misiune de patrulare în
o rașul Kandahar, Afganis -
tan. 

Sportiva Mirela
Dan]i[, multipl\
medaliat\ la
competi]ii na]ionale
[i interna]ionale

Al doilea proiect, inițiat
de consilierii Emanuel Gon -
gu și Mihai Petruț, are în
vedere propunerea de con-
ferire a titlului de cetățean
de onoare sportivei care a
făcut cinste municipiului

Focșani, Mirela Danțiș
(fostă Țugurlan), în vârstă
de 37 de ani. Sportiva, se -
lec ționată la 12 ani în lotul
olimpic de gimnastică al
României, are în palmares
numeroase medalii la cam-
pionatele naționale și inter -
naționale, dintre care o me -
dalie de bronz la Jocurile
Olimpice de la Atlanta din
1996, și un locul I, cu lotul
României, la Campionatul
Mondial de la Laussane, în
1997. ”În cariera sa de
gimnastă, Mirela Ţugurlan
a cucerit peste 100 de me -
dalii şi trofee în compe ti -
ţiile interne şi interna ţio-
nale la care a luat parte.
Gimnasta Mirela Danţiş,
prin activitatea sa, a făcut
cunoscut municipiul Foc -
şani pe plan naţional şi in -
ternaţional, prin numeroa -
se titluri şi medalii pe care
le-a obţinut”, se arată în ex-
punerea de motive din pro -
iectul de hotărâre inițiat de
Emanuel Gongu și Mihai
Petruț. (A.TĂTARU)

Cele trei puncte de lansa -
re a rachetelor antigrindină
anunțate ca funcționale în
primăvara acestui an sunt în
stadiul de efectuate a tes te -
lor și verificărilor, au anun -
țat reprezentanții Autorității
pentru Administrarea Siste -
mului Națională Anti grin di -
nă și de Creștere a Precipi-
tațiilor într-un răspuns pen-
tru Ziarul de Vrancea. În
luna aprilie, ministrul Agri-
culturii, Petre Daea și Liviu
Dragnea au venit la Focșani
pentru inaugurarea ”sezonu-
lui de combatere a grin di -
nei”, ocazie cu care au
a nunțat că suprafața pro te -
jată a crescut prin punerea în
funcțiune celor trei puncte.
Motivul neoficial vehiculat
a fost acela că nu au fost
obținute autorizațiile nece-
sare de la aviație, însă au -
toritățile spun că acordul a
fost dat încă din luna febru-
arie, iar punctele se află în
faza de testare și nu există
obligația de a proteja cultu -
ri le. ”Punctele de lansare
de la Urechești, Beciu Vest
(Vîrteșcoiu – n.r.) și Rădu -
lești (Vînători – n.r.) din
cadrul Unității de combare
a căderilor de grindină
Mol dova 2 Vrancea, se află
în etapa I preliminară de
omologare, etapă care pre-
supune efectuarea de teste
și verificări, conform Pro-
gramului de omologare avi -
zat de secretari de stat din
cadrul Minsterului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Mediului, Mi -
nisterul Economiei, Minis-
terul Afacerilor Interne,
Mi nisterul Transporturilor,
precum și de Proiectantul
general al Sistemului. În
această etapă lansările de
rachete antigrindină se pot

efectua numai după par-
curgerea activităților prevă -
zu te în Programul de Omo-
 lo gare, și nu există obliga-
tivitatea combatereii feno -
me nului de grindină, ci
doar posibilitatea testării
prin lansarea rachetelor
antigrindină în situații rea -
le”, se arată în răspunsul
Autorității pentru Adminis-
trarea Sistemului Național
Antigrindină și de Creștere a
Precipitațiilor. Toate cele
trei puncte sunt pregătite
pentru lansare, au personal
angajat, dar sunt încă în faza
de omologare, invocată pen-
tru a justifica lipsa de pro -
tec ție a agriculturilor din
zo nele vizate. ”Având în ve -
dere stadiul omologării, re-
spectiv etapa de omologare
în care se află cele trei
punc te de lansare, nu se
poa te asigura protecția cul-
turilor, decât după par -

curge rea tuturor activită -
ților prevăzute în Progra-
mul de omologare”, se mai
precizează în răspunsul
oferit Ziarului de Vrancea.
Viile din zona comunelor
Dumbrăveni și Gugești au
fost afectate de grindină deși
ar fi putut fi protejate de
punctul de lansare de la
Urechești. Din răspunsul o -
ficialităților, de această si tu -
ație nu se face nimeni vi no-
vat, ci doar ”etapa de omo -
lo gare”, care nu se știe cât
durează și de ce a împiedicat
tragerea de rachete, pentru
că testele tocmai asta ar fi
trebuit să presupună. Din
păcate pentru agricultorii
afectați, trebuie să treacă
peste încă un an cu pierderi,
în timp ce autoritățile se
acoperă cu justificări pentru
a acoperi ritmul foarte lent
în care lucrează. (Mihai
BOICU) 

Consilierii locali foc[\neni trebuie s\-[i aleag\
un nou pre[edinte de [edin]\

� alegerea unui nou pre[edinte de [edin]\ pentru
Consiliul Local Foc[ani este necesar\ pentru o
perioad\ de trei luni, începând cu luna iulie 2017

Noile sta]ii antigrindin\
nu trag cu rachete pentru
c\ sunt în faza de testare
� autorit\]ile spun c\ punctele de lansare de la Urche[ti, Vîrte[coiu [i

Vîn\tori sunt în faza de testare [i c\ nu exist\ obliga]ia protej\rii culturilor
� în acest timp, viile din zona Dumbr\veni [i la Ureche[ti au fost afectate

de grindin\ �ministrul Agriculturii a anun]at în aprilie c\ suprafa]a
protejat\ a crescut în acest an, dar a ”uitat” s\ men]ioneze de vreo testare

Suprafața protejată de grindină a rămas 
cea de anul trecut 

Un militar [i o gimnast\, propu[i
pentru conferirea titlului de cet\]ean
de onoare al municipiului Foc[ani
� al]i doi cet\]eni ai municipiului sunt propu[i pentru a li se conferi titlul
de cet\]ean de onoare � ace[tia sunt caporalul Constantin Gheorghe
Puiu [i sportiva Mirela Dan]i[ (fost\ }ugurlan) � propunerile au venit

din partea consilierilor locali Emanuel Gongu [i Mihai Petru]
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Furturi cercetate
de poli]i[ti:
Polițiștii din Jariștea au
depistat pe raza
localității  doi minori în
vârstă de 13, respectiv14
ani, având asupra lor
două biciclete. În urma
verificărilor efectuate, s-
a stabilit faptul că
ambele biciclete ar fi
fost sustrase în data de
25 iunie a.c., în jurul
orei 15.30, din orașul
Odobești. În cauză a fost
întocmit dosar penal. În
urma activităților
specifice desfășurate,
polițiștii Secției 1
Golești au identificat 7
minori, toți din comuna
Suraia, bănuiți că în
perioada 10-17 iulie a.c.
ar fi pătruns în repetate
rânduri, prin escaladare,
în locuința unei femei
din localitate, de unde ar
fi sustras mai multe
bunuri. Prejudiciul a fost
recuperat în proporție de
aproximativ 30%.
Cercetările sunt
continuate în vederea
stabilirii întregii
activități infracționale.
(D.C.)

Moarte suspect\
anchetat\ de
poli]i[ti: Polițiștii
din Gugești anchetează
moartea unui bărbat din
Sihlea. Oamenii legii au
fost sesizați că în
comuna Sihlea, un
bărbat, de 32 ani ar fi
căzut de pe acoperișul
unei case și a decedat.
Din primele cercetări
efectuate de polițiști la
fața locului s-a stabilit
faptul că bărbatul ar fi
urcat pe casă cu scopul
de a tăia crengile unui
copac și s-ar fi
dezechilibrat, căzând pe
ciment. În urma
căzăturii, bărbatul a
decedat. Cadavrul a fost
depus la Serviciul de
Medicină Legală
Vrancea în vederea
efectuării necropsiei. În
cauză a fost întocmit
dosar penal. (D.C.)

Un nou accident rutier a
avut loc la Pufești. Astfel, pe
DN 2 - E 85, în afara locali -
tă ții Domnești, comuna Pu -
fești, un bărbat, de 70 ani,
din comuna Schela, județul
Galați, în timp ce conducea
un ansamblu auto format
din autotractor și semire-
morca, a efectuat manevra
de depășire a unei autoutili -
tare și a acroșat cu semire-
morca oglinda retrovizoare
a acesteia, după care și-a
con tinuat deplasarea, fiind
ul terior oprit. Conducătorul
autoutilitarei a pierdut con-
trolul volanului și s-a răs tur -
nat în afara carosabilului. În
urma producerii evenimen-
tului rutier, a rezultat rănirea
ușoară unui bărbat, de 28
ani, din municipiul Brăila,
județul Brăila, pasager în
au toutilitară. În cauză a fost
întocmit dosar penal. Pe DJ
205 E, în afara localității
Ciu șlea, comuna Garoafa, o
femeie, de 26 ani, din comu -

na Vânători, în timp ce con-
ducea un autoturism, nu a
adaptat viteza de deplasare
la condițiile de drum și s-a
răsturnat în afara carosabilu-

lui. În urma producerii eve -
ni mentului rutier, a rezultat
rănirea ușoară a acesteia și a
unui pasager, de 25 ani, din
municipiul Focșani. 

Dosare penale la

regimul rutier 

Polițiștii de la rutier au în-
tocmit mai multe dosare pe-

nale la regimul rutier. Astfel,
pe DJ 205 R, în comuna Co -
tești, polițiștii au depistat un
bărbat, de 27 ani, din locali-
tate, în timp ce conducea un
autoturism fără a poseda per-
mis de conducere. Poli țiș tii
focșăneni au depistat pe Bule-
vardul Unirii din localitate un
bărbat, de 31 ani, din comuna
Poșta Câlnău, județul Buzău,
în timp ce con ducea un auto-
turism, fă ră a poseda permis
de conducere. Pe DC 169, în
co mu-  na Slobozia Bradului,
poli țiș tii din Gugești au depi-
stat un bărbat, de 45 ani, din
localitate, în timp ce condu -
cea o autoutilitară, deși avea
a cest drept suspendat. Pe stra -
da Simion Bărnuțiu din mu-
nicipiul Focșani, un băr bat de
48 ani din localitate, a fost de-
pistat în timp ce con ducea un
autoturism, iar în urma testării
cu aparatul alcooltest a rezul-
tat o con cen trație de 1,01
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. (D.C.)

Polițiștii silvici și-au prezentat rezultatele din
primele șase luni ale anului. În urma a peste
8.500 de acţiuni coordonate de Poliţia Română
în primele șase luni ale anului 2017, au fost con -
fiscaţi aproape 35.000 de metri cubi de material
lemnos, pentru care nu existau documente legale
justificative. Poliţiştii au cercetat în această pe -
ri oadă peste 1.800 de persoane pentru comiterea
de infracţiuni silvice şi au aplicat aproximativ
8.500 de sancţiuni contravenţionale, în valoare
totală de aproape 16.000.000 de lei. ”Având în
vedere implicaţiile deosebite asupra mediului
înconjurător, ecosistemului şi economiei naţio -
nale, asigurarea integrităţii fondului forestier
a reprezentat permanent o prioritate de acțiune
pentru Poliţia Română, care, prin structurile
sale specializate de ordine publică, a întreprins
numeroase activităţi pentru prevenirea şi com-
baterea delictelor silvice. Activităţile ilegale din
domeniul silvic pot fi împărţite în tăieri de ar-
bori puşi în valoare cu încălcarea dispoziţiilor
legale, tăieri de arbori nepuşi în valoare (fără

drept), evaziunea
fis c ală generată de
comerţul ilegal cu
material lemnos,
fal  sul şi uzul de fals
pentru înlesnirea
activităţilor ilegale
din domeniul fores -
tier (amenajarea
pă  durilor, punerea
în valoare, tăierea,
transportul, prelu-
crarea și comercia -
li zarea)”, se arată
într-un comunicat al
poliției române. La
nivel naţional, în
pri mele șase luni ale
acestui an, Poliţia
Română a efectuat
25.650 de controale,
în baza a 8.541 de
planuri de acţiune,
pentru prevenirea şi
combaterea tăierilor
ilegale de arbori din
păduri şi a faptelor
ilegale asociate din
circulaţia, depozita -

rea, prelucrarea şi comercializarea materialului
lemnos. În cadrul acţiunilor coordonate de Po li -
ţia Română, au fost angrenate efective de poliţie
din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene,
polițiști de frontieră, specialiști din cadrul găr -
zilor forestiere, din cadrul direcțiilor silvice, ai
comisariatelor județene de mediu, repre zen tanți
ai inspectoratelor teritoriale de muncă, precum
și specialiști ai structurilor silvice private.

Astfel, au fost verificate 566 de instalaţii de
debitat, 954 de exploatări forestiere, 811 depo -
zite şi 189 de ocoale silvice/structuri subordo-
nate, 1.226 de târguri, pieţe şi oboare, precum şi
50.750 de mijloace de transport de material lem-
nos. În urma acestor acţiuni, în primele 6 luni ale
acestui an, a fost confiscată cantitatea totală de
34.231 de metri cubi de material lemnos. În pe-
rioada analizată au fost aplicate 8.541 de sanc -
ţiuni contravenţionale, în valoare totală de
15.940.340 de lei. Dintre acestea, 8.473 au fost
aplicate pentru încălcări ale Legii 171/2010 pri -
vind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sil-
vice, 44 la Legea nr. 211/2011 privind deşeurile
rezultate din prelucrarea materialelor lemnoase,
iar 24 la H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea
Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regi -
mul spaţiilor de depozitare a materialelor lem-
noase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.
Dintre cele 3.540 de infracţiuni silvice sesizate
în primele 6 luni ale anului 2017, 1.462 de in -
fracţiuni silvice au fost sesizate din oficiu, ca ur-
mare a intensificării acţiunilor poliţiştilor în
teren. De comiterea acestora sunt bănuite şi au
fost cercetate 1.819 persoane, împotriva a 98
fiind dispuse măsuri preventive.

Totodată, în această perioadă, structurile de or-
dine publică au verificat 1.436 de cazuri pri vind
transportul ilegal de materiale lemnoase, sem-
nalate prin apelurile S.N.U.A.U 112. Dintre aces-
tea, 158 au fost confirmate, astfel, au fost aplicate
223 de contravenţii, în valoare totală de 516.000
de lei. Ca măsură suplimentară, a fost dispusă in-
disponibilizarea a 314 autovehicule și a 678 de
atelaje. De asemenea, au fost ridicate, în vederea
confiscării, 352 de ferăstraie meca ni ce, care ar fi
fost folosite la comiterea de ile ga lităţi.

Poliţia Română continuă activitățile, în sistem
integrat, în baza planurilor naţionale de acţiune,
pentru prevenirea şi combaterea delictelor sil-
vice. (D.C.)

Un nou accident la Pufe[ti
� [oferul ce a provocat incidentul a p\r\sit locul faptei

Eliberat din
arest, fiul
unui poli]ist
a recidivat

Fiul unui fost poliţist de la Serviciul de In-
vestigare a Fraudelor din cadrul IPJ Vrancea,
a recidivat, fiind din nou cercetat pentru trafic
de droguri. Mihai S. a fost depistat în trafic în
cursul zilei de duminică. Acesta a fost oprit de
poliţişti pe o stradă din cartierul Obor. La per -
cheziţie, oamenii legii au găsit o canitate de
haşiș, anchetatorii având bănuiala că aceasta a
fost adusă din Franţa. Tânărul a fost reţinut pe
bază de ordonanţă, urmând ca în cursul zilei de
luni să fie prezentat instanţei de judecată cu
propunere de arestare preventivă. Acesta este
judecat pentru mai multe infracţiuni privind
traficul de droguri, respectiv introducere în ţară
de droguri de risc, trafic şi consum ilicit de dro -
guri. Tânărul a mai fost acuzat în aprilie 2013 că
a comercializat canabis şi plicuţe de etnobota -
nice în cercul de relaţii. Mihai S. a ajuns în arest
în urma unor percheziţii făcute de oamenii legii.
Anchetatorii au găsit în locuinţa acestuia şi a
altor doi focşăneni droguri. În urma descinderi -
lor, oamenii legii au găsit cannabis, dar şi pli cu -
leţe cu etnobotanice. Cei trei au fost filaţi mai
mult timp în ultima perioadă până au picat în
plasa Poliţiei. Potrivit anchetatorilor, tinerii îşi
procurau marfa din Bucureşti şi o vindeau în
Focşani. După ce a scăpat din arest, tânărul a re-
cidivat. (Z.V.)

Câ=t lemn s-a furat î`n Româ=nia 
î̀n doar [ase luni?

� în urma ac]iunilor desf\[urate de poli]i[ti în primele 6 luni ale acestui an, 
a fost confiscat\ cantitatea total\ de 34.231 metri cubi de material lemnos 
� în perioada analizat\ au fost aplicate 8.541 de sanc]iuni contraven]ionale,

în valoare total\ de 15.940.340 de lei
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Gemenii Ariton
lucreaz\ la o
culegere de
matematic\

�Adrian [i Alexandru sunt `n
clasa a VII-a, dar lucreaz\ deja

probleme de liceu

Gemenii Ariton, nepoții profesoarei de mate -
matică MariaAriton, medaliați cu aur anul a -
ces ta la Olimpiada Naţională de Matematică,
lucrează la o culegere de matematică. Elevi a -
cum ai Colegiului Național Unirea Focșani,
Adrian și AlexandruAriton s-au remarcat încă
din primii ani de școală, elevi fiind ai Şcolii “Ion
Basgan”, la concursurile de profil și la olimpia -
de le județene pe care le-au câștigat detașat. Elevi
acum ai Colegiului Național Unirea, gemenii
uimesc prin agerimea minții de care dau dovadă.
Anul acesta Adrian Ariton a fost inclus în lotul
național pentru Olimpiada Balcanică la mate ma -
tică, rezultatul acestuia fiind unul excepțional,
obținut în urma susținerii probei de baraj, ca ur-
mare a situării pe locul 1 și medalie de aur la
Olimpiada națională de matematică. Fratele a -
cestuia, Alexandru Ariton, a  obținut locul 5, în -
sem nând menţiune și medalie de aur. La numai
13 ani cei doi lucrează la o culegere de mate ma -
tică pe care doresc să o finalizeze până la sfâr -
șitul vacanței de vară. Adrian şi Alexandru
Ariton au fost declarați elevii anului la CNU și
au primit de la directorul acestuia un tricou du -
blu cu care se mândresc. Deși sunt clasa a VII-a
Adrian și Alexandru lucrează deja probleme de
liceu. (Z.V.)

� deschiderea sesiunii
a avut loc luni la Sala
Balada, urmând ca de
ast\zi s\ se desf\[oare

lucr\rile sesiunii

La un secol de la eroicele
lupte de la Mărăști și Mără -
șești, municipiul Focșani găz -
du ieşte săptămâna aceasta un
concurs național pe teme de is-
torie: Sesiunea de referate și
comunicări științifice, destinat
elevilor de liceu. Aceasta se
des făşoară pe două secțiuni:
„Istoria Românilor” și „Istoria
Universală”, la care participă
primii doi elevi clasaţi la etapa
judeţeană a sesiunii în fiecare
judeţ. Concursul, potrivit orga-
nizatorilor, are ca scop educa -
rea capacităților de comunicare
și de dialog ale elevilor, dez-
voltarea gândirii critice, culti-

varea expresivității și dezvol ta-
rea spiritului de competiție. La
ediţia de la Focşani a sesiunii
naţionale participă 69 de elevi
din 33 de județe și municipiul
București. Deschiderea festivă
a concursului a avut loc luni
seara la Sala Balada, urmând ca
de marţi să se desfăşoare lucră -
rile propriu-zise ale sesiunii.

Cele mai bune lucrări vor fi
premiate, potrivit unei ierarhii
realizate de comisia centrală
conduse de prof. univ. dr. Călin
Felezeu de la Universitatea
„Babeș-Bolyai” – Facultatea de
psihologie și științe ale educa -
ției și președintele executiv
prof. dr. Doru Dumitrescu,
ins pector general în Ministerul

Educației Naționale. Din comi -
sia centrală de jurizare mai face
parte prof. LămîițaȘerban de
la Colegiul Național „Al. I. Cu -
za” Focșani. Lucrările pe sec ți -
uni se desfăşoară la Colegiul
Tehnic „Gheorghe Asachi”
Focșani. Vrancea este repre -
zen tată, la secțiunea „Istoria
Românilor”, de elevii IoanNi-
colaeSăcrieru, de la Colegiul
Național „Unirea” Focșani, co-
ordonat de profesoarele Nico-
letaCăinap și DanielaMăli-
noiu, iar la secțiunea „Istoria
Universală” de eleva Bianca
Hristea, de la Colegiul Națio -
nal „Al. I. Cuza” Focșani, co -
or donată de profesoara Gabri-
elaObodariu. Participanţii şi
elevii însoţitori vor merge, pe
26 iulie, într-o excursie la mau-
soleele din Mărășești, Mărăști
și Soveja. Festivitatea de pre-
miere va avea loc  joi, 27 iulie,
la Sala Balada. (M.V.)

La Școala Gimnazială
“Ștefan cel Mare” din
Foc șani s-a desfășurat,
săp tămâna trecută, prima
ediție a proiectului intitu-
lat “Avanpremieră-clasa a
V-a”. Inițiat de cadrele di-
dactice ale școlii și adresat
elevilor care trec din clasa
a IV-a în clasa a V-a, pro -
iectul a cuprins ateliere și
activități menite să-i fa-
miliarizeze pe cei mici cu
trecerea de la învăță mân -
tul primar la cel gimnazial
și cu profesorii care le vor
preda la clasă, într-o ma -
ni eră atractivă. Ac ti vi tă -
țile s-au desfășurat pe
gru pe, cu un orar stabilit
și au fost diverse, mer -
gând de la ore de limba și
literatura română, mate -
matică, istorie, până la e -
ducație fizică, ateliere de
dezvoltare personală,
hand made, regie sau in -
for matică. În cadrul aces-
tora, elevii și-au dezvoltat
cunoștințele, au desco pe -
rit noi preocupări și pasi-
uni, și-au cunoscut viitorii
diriginți și profesori. La
final a fost realizată o ex -
poziție cu produsele cre-
ate de elevi iar aceștia au
primit diplome într-un ca -
dru festiv, urmând ca pâ -
nă la începerea anului
școlar să fie tipărită și bro -
șura referitoare la acti vi -
tățile realizate. Impresiile
celor implicați vorbesc de
la sine despre ce a însem-
nat școala de vară. “Șco-
aladevarămi-aplăcut
mult.Săptămânaaceasta
afostminunată.Unalt
moddeavedeașcoala:
distractivă.A fostamu-
zantșifiindcăamfosta-
lături de prieteni. Chi-
mia,istoria,hand-made,

regizorpentruozi,dan-
suri, cântece... au fost
nișteactivitățifoartein-
teresante. Am aflat lu-
crurinoișine-amsimțit
bine.Amdat frâu liber
creativității. Felicitări
profesorilorpentruace-
astăideegenial,” a pre-
cizat Ana-Maria, una
din tre elevele participan -
te.  “Mi-auplăcutnes-
pusactivitățiledelașco-
ala de vară, ușoare și
distractive.Mi-amrevă-
zutcolegiideclasășidin
scoală,distrându-măa-
lăturideeilaactivitățile
amuzante”, a spus Ma-
ria-Irina.

Proiectul va
continua

Experienţa a fost una
pozitivă şi pentru cele 21
de cadre didactice impli-
cate în proiect, acestea
de punând muncă de vo -
luntariat în cadrul acestui
proiect. “Vacanțadeva-
ră petrecută la școală
poate fi un instrument
deinstruire,ojoacă,un
timpliberpetrecutcuco-
legii, un moment de
“distrugeretotală”aba-
rierelordintreprofesor
șielev.Elevul fiindre-
laxat,maisincer,poate
să-șiaratetalenteleîn-
clinațiilecătreanumite
domenii. Momentul a-
cestapoatedevenipro-
ductivpentru că se re-
nunțălatipare”, trans-
mite profesoara Grațiela
Soare. “Am îmbrățișat
cumareentuziasmideea
acesteișcolidevară,atât
în calitate de profesor,
darșidepărintedeviitor
bobocalcicluluigimna-

zial.Considercaaceastă
modalitate de a-ți cu-
noaște viitorii profesori
esteunacarepermiteîn-
lăturareabarierelorim-
puse de timiditate și de
granițapecare,involun-
tar, o impune catedra.
Feed-backul primit la
sfârșitulatelierelor,pre-
cumșientuziasmulma-

nifestatdecopiipepar-
cursullor,măîndreptă-
țescsăcredcaaufosto
reușită, lucru care ne
motiveazăcaînaniiur-
mătorisăperseverămîn
această initiativă și să
propunemelevilornoștri
acțiuni la fel de antre-
nanteșiatractivepentru
ei”, a declarat profesor

pentru învățământ primar
Corina Roșu. Succesul
avut cu acest proiect de -
termină cadrele didactice
şi conducerea unităţii să
îşi dorească să îl continue
vara viitoare, după cum
transmite profesoara Ni-
coleta Căinap, respon -
sabilă cu imaginea unităţii
de învăţământ. (Z.V.) 

Sesiune na]ional\ de referate [i
comunic\ri [tiin]ifice ale elevilor
de liceu, la istorie, la Foc[ani 

{coala de var\, o experien]\ inedit\
la {coala “{tefan cel Mare”

� zeci de copii au desf\[urat, cu ajutorul cadrelor didactice
voluntare, activit\]i menite s\ le dezvolte creativitatea
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BUN| DIMINEA}A, COPILE!

Sunte]i hot\r=t
s\ v\ ocupa]i de
problemele
familiale pe care
le-a]i tot
am=nat. Pentru
aceasta, trebuie

s\ alerga]i [i s\ face]i
cheltuieli importante. 

Ave]i tendin]a s\
risca]i cam mult.
V\ sf\tuim s\
fi]i prudent [i s\
nu for]a]i
norocul. Este o

zi favorabil\ deplas\rilor `n
interes de familie. Pute]i
c=[tiga bani de unde nu v\
a[tepta]i. 

Pune]i suflet `n
tot ce face]i.
Sunte]i inspirat
[i pute]i s\ face]i
planuri de viitor.
Ave]i ocazia s\
`ncepe]i activit\]i

prin care s\ v\ afirma]i `n
societate. Prietenii [i persoana
iubit\ v\ sprijin\. 

Sunte]i plin de
energie [i
capabil de
eforturi intense.
Ave]i grij\ s\ nu
v\
suprasolicita]i,

ca s\ nu ave]i probleme cu
s\n\tatea! Dup\-amiaz� o s\
ave]i musafiri din alt\
localitate.

Ast\zi pot avea
loc schimb\ri
importante, mai
ales pe plan
profesional [i `n
afaceri. Ave]i
[anse s\ v\

consolida]i rela]iile de
prietenie. Comunica]i foarte
bine cu partenerii.

Ave]i
posibilitatea s\
pune]i `n practic\
proiecte mai
vechi, mai ales `n
domeniul

afacerilor. Sunt [anse s\
c=[tigati bine [i s\ v\ afirma]i
pe plan social. 

Reu[i]i s\ face]i
`n cas\
schimb\rile pe
care vi le-a]i
propus. Este
momentul s\ v\

ocupa]i de repara]ii,
reamenajarea locuin]ei,
zugr\vit etc. }ine]i cont [i de
p\rerile familiei! 

Este momentul
s\ v\ g=ndi]i
serios la o
afacere care v\
poate aduce bani
frumo[i `n
viitorul apropiat.

Cu prietenii v\ `n]elege]i
foarte bine. ~n familie, `ns\,
este posibil s\ ave]i discu]ii.

Reu[i]i s\
rezolva]i
probleme de
serviciu foarte
dificile. V\
recomand\m s\
fi]i mai atent

cum vorbi]i cu [efii [i colegii,
ca s\ nu ave]i nepl\ceri.
~ncerca]i s\ v\ odihni]i mai
mult!

Rezultatele
deosebite de la
serviciu v\ pot
atrage invidia
colegilor. Dup\-
amiaz�\, s-ar
putea ca

persoana iubit\ s\ v\ repro[eze
c\ acorda]i prea mult\ aten]ie
carierei. 

Diminea]a
sunte]i agitat [i
v\ str\dui]i s\
termina]i la timp
o lucrare
important\.
Deveni]i

autoritar [i ave]i tendin]a de a
critica pe toat\ lumea. 

Nu v\ vede]i
capul de treburi.
Nu v\ face]i
griji: ave]i
destul\ energie
pentru a le
rezolva pe toate.

Ave]i [anse de reu[it\, pentru
c\ munci]i serios [i cu
pasiune. Banii vor veni, `ns\,
mai t=rziu.

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

306: Constantin cel Mare
a fost proclamat împ\rat ro -
man de c\tre trupele sale,
dup\ moartea lui Constantius
Chlorus.

1261: Sub conducerea lui
Alexios Strategopoulos, gre -
cii au recucerit Constanti no -
polul, moment care a marcat
sfîr[itul Imperiului latin de
Constantinopol.

1547: Henric al II-lea este
încoronat rege al Fran]ei la
Catedrala din Reims.

1593: Henric al IV-lea al
Fran]ei se converte[te public
de laprotestantism la romano
catolicism.

1603: Iacob al VI-lea al
Sco]iei este încoronat ca rege
al Angliei (Iacob I al Angli -
ei), aducând regatul Angliei
[i regatul Sco]iei în uniune
personal\. Uniunea politic\
va avea loc în 1707.

1797: Horatio Nelson
pier de mai mult de 300 de
oameni [i bra]ul drept în în -
cercarea e[uat\ de cucerire
din Tenerife (Spania).

1917: Margaretha Geer -
truida Zelle, cunoscut\ sub
numele de Mata Hari, g\sit\
vinovat\ de spionaj în fa voa -
rea Germaniei în timpul Pri -
mului R\zboi Mondial, a fost
condamnat\ la moarte. Ea a
fost executat\ la 17 octom -
brie 1917, în Fran]a, lâng\
[an]urile castelului Vincen -
nes.

1946: Statele Unite au te-
stat prima bomb\ atomic\
sub acvatic\ în apropierea

ato lului Bikini, Oceanul Pa-
cific.

1968: Într–un interviu,
Nixon declara c\, în cazul
unor viitoare conflicte în
Asia, asiaticii, mai mult
decât americanii, trebuie s\
aib\ responsabilit\]i mai
mari. Acest punct de vedere
este denumit “doctrina Ni -
xon”.

1978: În Anglia se na[te
primul copil conceput prin
fecundare artificial\, feti]a
Louise Brown. Fecundarea a
fost realizat\ de profesorii
Roger Edwards [i Patrick
Steptoe.

1984: Cosmonautul sovi-
etic Svetlana Savitskaya a
devenit prima femeie din
lume care a ajuns în cosmos.

2000: Un avion Concorde
s-a pr\bu[it imediat dup\ ce
decolase din Paris; în acci-
dent au murit to]i cei 109 oa-
meni din avion [i 5 afla]i la
sol.

2000: A încetat din via]\
poetul si jurnalistul Claudiu
Buciu-Bazalt (n. 19 noiem-
brie 1953).

2004: Ciclistul american
Lance Armstrong câ[tig\ Tu -
rul Fran]ei pentru a [asea
oar\ consecutiv.

2007: Pratibha Patil devi -
ne prima femeie care a de]i -
nut func]ia de pre[edinte al
Indiei.

2008: A încetat din via]\
saxofonistul american John -
ny Griffin, supranumit “mi -
cul gigant”.

La data de 25 iulie 1261, sub conducerea lui Alexios
Strategopoulos, grecii au recucerit Constantinopolul

Istoria zilei de 
25 iulie

CALENDARUL ZILEI

Tot mai multe bunuri [i
servicii sunt comercializate
pe internet, fie c\ vorbim de
v=nz\ri online `n interiorul
]\rii sau de v=nz\ri online
transfrontaliere în interiorul
Uniunii Europene sau chiar
la nivel interna]ional. Pen-
tru a oferi ajutor consuma-
torului predispus la diverse
riscuri atunci c=nd vine
vor ba de comer]ul online,
Autoritatea Na]ional\ pen-
tru Protec]ia Consumato-
rilor (ANPC) a anticipat
c= teva posibile `ntreb\ri ale
consumatorilor [i ofer\ r\s -
punsurile `n acord cu legis -
la]ia `n vigoare.

Pute]i contacta comer-
ciantul? Asigura]i-v\ c\ o -
pe ratorul economic furni -
zeaz\ informa]ii despre nu -
me, adres\ geografic\, tele-
fon, adres\ de e-mail –
toa te aceste informa]ii tre-
buie s\ fie clare [i inteligi-
bile [i sunt obligatorii.

V\ dori]i un anumit pro-
dus sau serviciu?Asigura]i-
v\ c\ site-ul afi[eaz\ toate
informa]iile despre princi-
palele caracteristici ale pro-
duselor [i serviciilor comer -
cializate, inclusiv pre]ul to -
tal al acestora.

Inten]iona]i s\ cump\ra]i
con]inut digital (jocuri,
c\r]i, muzic\, software)? A -
si gura]i-v\ c\ primi]i infor -
ma]ii despre modul `n care
con]inutul digital poate fi
folosit, interoperabilitatea
relevant\ - mediul hardware
[i software standard cu care
con]inutul digital este com-
patibil.

{ti]i din ce se compune
pre]ul total? Acesta este
for mat din pre]ul produsu-
lui sau serviciului, taxa pe

valoare adaugat\ care poate
fi inclus\ sau nu `n pre]ul
produsului, taxele de livrare
[i eventuale alte costuri su-
plimentare despre care co -
mer ciantul trebuie s\ v\
in formeze [i s\ v\ cear\ a -
cordul `nainte de a da click
pe butonul “cump\r\”.

{ti]i c=t cost\ livrarea
unui produs sau serviciu?
Comerciantul trebuie s\ v\
informeze despre moda li t\ -
]ile de livrare disponibile [i
pre]ul aferent acestora chiar
`n pagina de prezentare a
produsului.

A]i g\sit `n pagina de
prezentare a produsului in-
forma]ia despre dreptul de
retragere? Prin legisla]ie,
dispune]i de 14 zile `n care
pute]i s\ v\ r\zg=ndi]i. 

Comerciantul nu a fur -
nizat ̀ n mod clar informa]ii
despre dreptul de retragere
din contract? ~n acest caz,
perioada `n care pute]i re-
turna produsul se prelun -
ge[ te la un an. 

Exist\ produse `n cazul
c\rora nu este aplicabil
dreptul de retragere din
contract? Da, cum ar fi pro-
dusele care sunt suscepti-
bile a se deteriora sau a
ex pira rapid sau produsele
sigilate care nu pot fi retur-
nate din motive de protec]ie
a s\n\t\]ii sau din motive de
igien\ [i care au fost desigi -
late de consumator, produ -
sele care au fost executate
dup\ specifica]iile consu -
matorului, ziarele sau peri-
odicele care nu au fost
li vra- te ̀ n baza unui abona-
ment. 

~n c=t timp primi]i banii
`napoi pentru produsul re-
turnat? 14 zile din momen-
tul retragerii. 

Afi[eaz\ site-ul infor ma -
]ii despre existen]a garan -
]iei legale? ~n conformitate
cu legisla]ia Uniunii Euro -
pene, ̀ nainte de a achizi ]io -
na un produs, comerciantul
trebuie s\ v\ informeze de-
spre existen]a garan]iei le -
gale de minim doi ani.
}ine]i cont c\ ave]i dreptul
ca bunurile defecte s\ fie
reparate sau ̀ nlocuite ̀ n ter-
men de doi ani de la cum -
p\ rare `n `ntreaga Uniune
European\. Dac\ repararea
sau `nlocuirea nu este posi-
bil\, ave]i dreptul la o ram-
bursare sau o reducere de
pre]. Aceast\ garan]ie legal\
este obligatorie [i comer-
ciantul nu poate pretinde
alt fel sau reduce durata a -
ces teia!

V\ este oferit\ garan]ia
comercial\? Verifica]i `na -
inte ce servicii sunt oferite
`n garan]ie [i ce defecte [i
situa]ii sunt acoperite (de
exemplu, acoper\ daunele
accidentale). 

Sunt clauzele contrac-
tuale clare [i inteligibile?Ar
trebui s\ po]i consulta Ter-
menii [i Condi]iile aplica-
bile, informa]iile fiind puse
la dispozi]ie chiar `n pagina
de prezentare a produsului. 

Ave]i o problem\? A -
nun ]a]i `n scris comerci an -
tul care a v=ndut marfa [i
solicita]i rezolvarea proble-
mei. Comeciantul trebuie s\
v\ informeze despre politi -
ca de solu]ionare a recla ma -
]iilor. 

Este important s\ tip\ri]i
la imprimant\ comanda
dumneavoastr\ [i clauzele
[i condi]iile ce apar pe site
la momentul cump\r\rii,
pen tru situa]ia `n care ulte-
rior ave]i de rezolvat o dis-
put\ cu comerciantul.
Cunoa[terea limbii `n

care sunt oferite informa -
]iile pe site v\ permite s\
face]i o alegere conform\
cu inten]iile dumneavoas -
tr\. (ZdV)

La Spitalul Judeţean de Urgenţă
“Sf. Pantelimon” din Focşani, în
zilele de 22, 23 şi 24 iulie au văzut
lumina zilei opt băieţei şi 13 fetiţe. 

Buită, 1.45, fetiță, 3500 g
Fega, 10.30, băiat, 3.900 g
Negoiță, 13.35, fetiță, 3.500 g
Ciobotaru, 14.50, fetiță, 3.100 g
Călin, 16.45, băiat, 3.900 g
Chiriac, 17.00, băiat, 3.200 g
Vrînceanu, 18.10, băiat, 2.800 g
Palcău, 1.35, fetiță, 3000 g
Jugănaru, 2.25, fetiță, 3.300 g
Gîlcă, 4.20, fetiță, 3.500 g
Munteanu, 6.30, băiat, 3.500 g

Daniș, 9.10, fetiță, 3400 g
Florea, 13.40, fetiță, 3.200 g
Ferea, 18.40, fetiță, 2.900 g
Ticău, 20.15, băiat, 3.100 g
Stoican, 22.55, fetiță, 2.900 g
Voinea, 0.05, fetiță, 2.800 g
Găină, 0.24, băiat, 3.400 g
Șerban, 9.35, fetiță, 2.600 g
Dragomir, 10.45, fetiță, 2.600 g
Zmeu, 12.10, băiat, 4.100 g

Tuturor acestor copilaşi,
Ziarul de Vrancea 

le urează “La mulţi ani!” şi
drum bun în viaţă!

{tia]i ce drepturi ave]i c=nd
face]i achizi]ii online?

~n maxim 14 zile de la returnarea produsului clientul
trebuie s\ primeasc\ banii `napoi



Sport

Mar]i, 25 iulie 2017 - Ziarul de Vrancea - 7

CSM Focșani a participat la fi-
nalul săptămânii trecute la cam-
pionatul național de fotbal pe
plajă. Plaja „Delta” din stațiunea
Jupiter a fost de joi până dumi ni -
că gazda turneului final al Campi -
onatului Național de fotbal pe
plajă. Primul meci le-a adus în
fața focșănenilor chiar viitoarea
campioană a României. Venită la
malul mării ca mare favorită
(ACS West dă echipei naționale a
României cei mai mulți jucători,
având în componență, în plus, și
doi internaționali bulgari), forma -
ția din Deva a făcut spectacol și a
reușit să își adjudece primul titlu
din istorie. ACS West Deva a do -
minat grupa sa, punându-și la res -
pect adversarele după două victo -
rii identice ca scor, 13-5, dar a
așteptat în zadar o confruntare fi -
nală cu ACS Performer Cons tan -
ța, campioana en-titre. Constăn -
țenii au încheiat Grupa B pe ulti -
mul loc, generând cea mai mare
surpriză a turneului final de la
Jupiter. În aceste condiții, ACS
West Deva a continuat spectaco -
lul și în finala competiției, unde a
dat piept cu revelația turneului,
VK Soccer București. Ardelenii
s-au impus cu scorul de 14-2.
Foc șănenii au cedat și a doua par -
tidă din grupe în fața celor de la
Atletic Bradu. În finala pentru
locurile 5-6 CSM Focșani a fost

învinsă de fosta campioană a
României, Performer Constanța. 

Lotul echipei focșănene a fost
format din Gabi Diaconu, Octa-
vian Bucătaru, Vali Toader, Ser -
giu Sava, Răzvan Sava, Aurel
Loz neanu, Adrian Chivu și Sorin
Mîndrescu. (D.C.) 

În urma tragerii la sor]i,
echipele au fost împ\r]ite

în dou\ grupe:

Grupa A
ACS West Deva
CS Atletic Bradu
CSM Focșani

Grupa B
ACS Performer Constanța
ACS VK Soccer București
CS Muncitorul Reșița

Rezultatele turneului final:

Vineri, 21 iulie
ora 10.00
ACS West Deva - CS Atletic

Bradu 13-5
ora 11.15
ACS Performer Constanța -

ACS VK Soccer București 7-6
(după prelungiri)

ora 17.00
CSM Focșani - ACS West

Deva 5-13

ora 18.15
CS Muncitorul Reșița - ACS

Performer Constanța 5-4

Sâmbătă, 22 iulie
ora 10.00
CS Atletic Bradu - CSM

Focșani 7-2
ora 11.15
ACS VK Soccer București -

CS Muncitorul Reșița 8-5
ora 18.00
meci pentru locurile 5-6
CSM Focșani - ACS Per-

former Constanța 1-7

Clasament Grupa A:

1. West Deva 6 puncte
2. Atletic Bradu 3p
3. CSM Focșani 0p

Clasament Grupa B:

1. VK Soccer București 3p
2. Muncitorul Reșița 3p
3. Performer Constanța 2p

Duminică, 23 iulie
ora 10.00 
Finala mică
CS Atletic Bradu - CS Munci-

torul Reșița 10-6
ora 11.30
Finala mare
ACS West Deva - ACS VK

Soccer București 14-2

Ciotl\u[,
campion
cu {coala
Veche la
Mamaia
Marius Ciotlăuş,

vicecampion național cu CSM
Focșani 2007 la categoria sub
20 de ani, a fost cel mai bun
jucător al finalei turneului de
baschet 3 la 3 desfășurat la
Mamaia. Jucătorul, ce a
evoluat până anul trecut la
LPS Focșani, a făcut parte din
echipa Școala Veche ce s-a
impus în finala turneului
desfășurat pe litoral cu scorul
de 21-7 în fața celor de la
Rahovas, formație ce pornea
ca mare favorită pentru
câștigarea unui nou turneu de
3 la 3. Marius Ciotlăuş a fost
cel mai în formă jucător la
finală, reușind să contribuie
decisiv la victoria echipei sale.
Învingătorii au primit un
premiu de 4.500 de lei. (D.C.)

Echipa de fotbal CSM Focșani
2007 a intrat în febra meciurilor de
pregătire. Echipa pregătită de Va si -
le Burgă și Adrian Toma va dis-
puta marți, la nouă zile de la
reu nire, a doua partidă de pregătire.
Focșănenii vor întâlni în deplasare
pe Aerostar Bacău, foarte probabil
colega de serie a focșănenilor. Cele
două echipe s-au întâlnit sâmbătă
într-o partidă de pregătire ce a avut
loc pe stadionul Milcovul din Foc -
șani. Sâmbătă, 22 iulie, de la ora
11,00, pe stadionul Milcovul, CSM
Focșani 2007 a terminat la egalita -
te, 2-2 (0-1) în primul amical al in-
tersezonului, cu Aerostar Bacău.
Pentru CSM Focșani 2007 au mar-
cat Remus Popa și Dan Negoiță.
Echipa Focșaniului: Lazăr – Să -
pu naru, Panaite, Parlac, Mihai –
Lupu, Dorinel Popa, Zaharia, Pă di -
neanu – Predoiu, Pasăre. Au mai
jucat Apenciucesei, Dediu, Nistor,
Mitală, Manu, Budeanu, Remus
Popa, Negoiță. Băcăuanii au con-
dus cu 1-0 la pauză după golul lui
Vraciu și au majorat diferența la 2-

0 în repriza a doua. Focșănenii au
revenit pe final și au marcat prin
Remus Popa în minutul 85 și Dan
Negoiță în minutul 90. Partida retur
are loc marți de la ora 18.00 la
Bacău. 

CSM Foc[ani 2007 s-a
înscris în liga a treia

CSM Focșani s-a înscris în liga a
treia. Federația Română de Fotbal a
anunțat afilierea provizorie a clu bu -

rilor ce au obținut drept de participare
în ediția 2017/2018 a Campionatului
Național Liga a 3-a și au efectuat for -
malitățile de înscriere în competiții și
de afiliere la FRF, cu excepția clu -
burilor Asociația Fotbal Club Unirea
Tășnad (SM) și A sociația Club Spor -
tiv Viitorul Ghim bav (BV). Repre -
zentații clu bu rilor de liga a treia se vor
întâlni pe 4 august într-o adunarea
gene ra lă la Mogoșoaia. FRF a apro-
bat convocarea Adunării Generale
Extraordinare a Cluburilor din Liga a
3-a pentru data de 4 august 2017, ora
14.30 la sediul CF Mogoșoaia, din
Mogoșoaia, Ilfov, cu urmă toa rea or-
dine de zi:

a) Constatarea întrunirii cvoru-
mului;

b) Prezentarea listei oficiale a
candidaților pentru funcția respec tivă;

c) Desemnarea comisiei de vali -
dare a voturilor; 

d) Alegerea reprezentanților
cluburilor din Liga a 3-a ca membri
ai Comitetului Executiv al FRF;

e) Prezentare Departament Mar-
keting. (D.C.) 

Tenismenele
din Foc[ani,
eliminate la
Cupa {tiin]a 

În aceste zile are loc pe litoral
Cupa Știința, o întrecere foarte puter -
ni că rezervată jucătorilor și jucătoa -
relor de 14 ani din România. Pe
ta bloul principal de simplu s-au aflat
și două dintre marile speranțe ale te -
ni sului din oraș. Maria Ciubotaru și
Delia Macovei au jucat duminică par-
tidele din turul secund al competiției.
Meciurile au avut loc pe terenurile de
la baza sportivă Easy din Mamaia.
Am bele sportive au pierdut. Astfel
Delia Macovei a cedat cu 6-0 , 6-1 în
fața Ruxandrei Tolescu, o jucătoare
din București. Maria Ciubotaru a pier-
dut cu 5-7, 3-6 în fața Arianei Cor-
beanu din Constanța, după ce în
pri mul tur trecuse de Denisa Preda cu
7-5, 6-4. Maria Ciubotaru continuă
însă întrecerea la dublu. Alături de
partenera sa Sofia Ciobică, focșă -
nean ca a ajuns în sferturi, după o vic-
torie obținută duminică în super
tie-break cu scorul de 11-9. Cele două
tenismene sunt legitimate la CSM
Foc șani 2007 și sunt pregătite de
Răzvan Bucuroiu. (D.C.)

AJF Vrancea, în colaborare cu FRF, a organizat
la finalul săptămânii la Stadionul Milcovul Sud un
trial de selecție pentru copiii născuți 2004 (legi -
timați sau nelegitimați). Acțiunea a avut ca scop
formarea unei selecționate de fotbal ce va repre -
zenta județul nostru în competiția Cupa Regiuni -
lor, campionat care se va desfășura tur - retur pe
toată durata sezonului toamnă-primavară. La ac -
țiune au luat parte jucători de la mai multe cluburi
din județ, fiind selecționați cei care au dovedit cele
mai bune calități. Acțiunile vor continua și în săp -
tă mânile următoare. (D.C.)

CSM Foc[ani, locul [ase la na]ionalele de fotbal pe plaj\
�ACS West Deva este noua campioan\ na]ional\ � foc[\nenii au participat pentru a doua oar\

la o competi]ie desf\[urat\ pe plaj\

Revan[a se joac\ la Bac\u
� dup\ egalul 2-2 de la Foc[ani, CSM 2007 [i Aerostar se întâlnesc din nou mar]i

Trial pentru formarea selec]ionatei 2004
a jude]ului Vrancea
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Fiscul a recuperat 14,7% din
prejudiciul de 60 de milioane sta-
bilit de instan]\ `n dosarul priva ti -
z\rii frauduloase a Institutului de
Cercet\ri Alimentare (ICA), soldat
cu condamnarea la zece ani de `n -
chisoare a lui Dan Voiculescu (foto),
potrivit unui r\spuns al ANAF-ului
la o solicitare HotNews.ro. Mai
precis, p=n\ la data de 21 iulie
2017, ANAF a recuperat suma de
39.130.106 lei din prejudiciul total
stabilit la 266.171.892 de lei. 
Statul nu a reu[it `nc\ s\ valori-

fice `n niciun fel imobilele supuse
confisc\rii speciale, `n condi]iile `n
care acestea sunt evaluate la o sum\
care dep\[e[te jum\tate din valoa -
rea prejudiciului total constatat de
instan]\. Este vorba despre fostele
sedii ale Antenelor, situate pe [os-
eaua Bucure[ti – Pite[ti, [i mai
multe imobile din strada G=rlei pe
care omul de afaceri Dan Voicu les -
cu le-a ob]inut `n urma privatiz\rii
ICA. Toate cele patru imobile din
zona B\neasa sunt evaluate, în
condi]iile contestate de firmele
controlate de familia Voiculescu, la
suma total\ de aproape 146 de mili -
oane lei, potrivit unui document ci -
tat de Centrul de Investiga]ii Media
(CIM). 

De ce nu sunt valorificate
imobilele?

Teoretic, pe hârtie, terenurile [i
cl\dirile au intrat în proprietatea
statului înc\ din septembrie 2014.
În practic\, unele dintre imobile au
intrat efectiv în proprietatea statului
abia în februarie 2016, când ANAF
a notificat Antena 1 [i Antena 3 s\

evacueze sediile confiscate. În-
târzierea a fost cauzat\ de o serie de
procese deschise de firmele care
opereaz\ televiziunile fondate de
familia Voiculescu în care sus]ineau
c\ au întâietate pentru închirierea
sau achizi]ia cl\dirilor din B\neasa. 
Dup\ ce imobilele au fost eva -

cuate, firmele familiei Voiculescu
au profitat de faptul c\ din comisia
de evaluare a imobilelor nu a f\cut
parte [i un reprezentat al de]in\toru-
lui imobilul, a[a cum cere o ordo-
nan ]a de guvern din 2007 (art. 6,
alin. 4), [i au dat în judecat\ statul,
reu[ind s\ câ[tige în prima instan]\,
noteaz\ CIM. Dosarul se afl\ în
pre zent în faza de apel. Totu[i, un
Ordin al ANAF intrat în vigoare în
ianuarie 2017 a schimbat compo-
nen]a comisiei de evaluare, în sen-
sul în care prezen]a de]in\torului nu
mai este obligatorie. 

Alte surse de bani:
împrumuturile acordate 

de Voiculescu

Pentru recuperarea prejudiciu-
lui, statul a început s\ caute împru-
muturile pe care Dan Voiculescu
le-a acordat de-a lungul timpului.
Unul dintre acestea, acordat depu-
tatului Daniel Constantin în dou\
tran[e, în perioada 2007-2008, are
o valoare de 295.000 de euro. În
urm\ cu dou\ s\pt\mâni, instan]a a
admis solicitarea ANAF de poprire
a conturilor lui Daniel Constantin
în contul datoriei c\tre Dan Voicu -
lescu. 
Un alt împrumut, de asemenea

contestat în instan]\, are o valoare
de 695.000 lei [i a fost acordat de

omul de afaceri lui Mihai Gâdea [i
so]iei acestuia. Sume importante de
bani ar putea fi recuperate din îm-
prumuturile acordate de Dan Voi -
cu lescu membrilor familiei, îns\
banii sunt bloca]i pân\ când cre an -
]ele vor deveni scadente. Pân\ în ul-
tima zi a anului 2023, fiica cea
mare a omului de afaceri, Camelia
Voiculescu, trebuie s\-i înapoieze
tat\lui un împrumut de 12.440.000
lei. Tot la finele lui 2023 devine
scadent\ [i datoria de 2,7 milioane

de dolari pe care Elena Voiculescu
o are la so]ul s\u, potrivit CIM. 
Dan Voiculescu a fost eliberat

condi]ionat mar]ea trecut\. La ple-
carea din Spitalul Universitar de
Urgen]\, unde fusese internat pen-
tru ocluzie intestinal\, el a afirmat
c\ în dosarul ICA nu exist\ “niciun
prejudiciu”, deoarece “decizia va fi
demontat\ de justi]ia rom=n\”.
Omul de afaceri a fost eliberat con -
di ]ionat la aproape trei ani de la
pro nun]area sentin]ei definitive în

dosarul ICA, fiind condamnat la
zece ani de închisoare.
~n dosarul “ICA” au mai fost

condamna]i fostul director al insti-
tutului, Gheorghe Mencinicopschi,
la opt ani de închisoare, fostul di-
rector al ADS Corneliu Popa, tot la
opt ani de închisoare [i fostul mi -
nistru al Comunica]iilor Sorin Pan -
ti[, la [apte ani de închisoare. Ghe -
orghe Mencinicopschi a fost elibe -
rat condi]ionat în 26 septembrie,
dup\ ce a executat doi ani din pe -
deaps\. (hotnews.ro)

Elevii români au ob]inut patru medalii
de aur [i o medalie de argint la Olimpiada
Interna]ional\ de Fizic\, România clasân -
du-se pe primul loc în Europa [i între
primele cinci ]\ri din lume, potrivit unui
comunicat de pres\ al Ministerului Edu -
ca]iei Na]ionale (MEN). Medaliile de aur
au fost cucerite de Anca Dr\gulescu,
R\zvan Octavian Radu (premiat cu argint

în 2015), Petru Cotru] (elevi la Liceul In-
terna]ional de Informatic\ din Bucure[ti) [i
Andrei Radu (clasa a XI-a/Colegiul Na]i -
o nal „Nicolae B\lcescu” din Br\ila). Me -
dalia de argint i-a revenit lui Sebastian
Leontic\, elev în clasa a XI-a la Colegiul
Na]ional „Petru Rare[“ din Piatra Neam],
conform sursei citate. Delega]ia României
a fost coordonat\ de Delia Davidescu (ca -

dru didactic la Liceul Interna]ional de In-
formatic\ din Capital\) [i Adrian Dafinei
(conferen]iar universitar doctor la Facul-
tatea de Fizic\ a Universit\]ii Bucure[ti). 
A 48-a edi]ie a Olimpiadei Interna -

]ionale de Fizic\ s-a desf\[urat în In-
donezia (Yogyakarta), în perioada 16-24
iulie, reunind 424 de concuren]i din 88
de ]\ri. t

Inspec]ia
Judiciar\ face

verific\ri în cazul
declara]iilor
referitoare 
la Dragnea

Inspec]ia Judiciar\ face verific\ri prealabile
în cazul declara]iilor fostei [efe a Autorit\]ii E -
lec torale Permanente Ana Maria P\tru conform
c\rora ar fi fost for]at\ s\ fac\ denun]uri împo -
triva liderului PSD Liviu Dragnea. “Se fac ve -
rific\ri prealabile privind existen]a unor indicii
care s\ constituie o abatere disciplinar\”, a de-
clarat luni, pentru News.ro, Alexandru Bogdan,
purt\tor de cuvânt al Inspec]iei Judiciare. Bog-
dan a precizat c\ Inspec]ia Judiciar\ s-a autosesi -
zat în acest caz, în data de 12 iulie. Ana Maria
P\tru a declarat într-un interviu difuzat în 10
iulie de Evenimentul Zilei c\ avocatul Ovidiu
Bulai, despre care a afirmat c\ a fost pl\tit de
Irina Socol [i c\ i-a fost impus, i-a cerut s\-i de -
nun]e pe Liviu Dragnea [i Sebastian Ghi]\. Ea a
spus c\ a fost întrebat\ [i de Victor Ponta, dar c\
se [tie c\ nu a fost apropiat\ de fostul prim-mi -
nistru. “Prietena mea, denun]\toarea Irina Socol,
[i avocatul Ovidiu Bulai, care mi-a fost impus,
fiind determinat\ s\ renun] la avoca]ii pe care-i
aveam angaja]i, pl\tit de ea, mi-au solicitat s\
fac denun]uri împotriva mai multor oameni po -
litici, aceasta fiind condi]ia pentru a-mi revedea
copilul”, a sus]inut P\tru. t

Dumitru Coarn\, pre[edin-
tele Sindicatului Na]ional al
Poli]i[tilor, a declarat, dup\ dis -
cu]iile cu ministrul Afacerilor
Interne, c\ MAI nu a prezentat
m\suri concrete privind statutul
poli]istului, anun]ând organi-
zarea de mitinguri. “Problema
de fond este subfinan]area, totul
e de la bani. Noi am f\cut pro -
pu neri clare, s\ angaj\m pro mo -
]ia 2016. Doamna ministru nu
ne-a prezentat o serie de m\suri
concrete, doamna ministru ne-a

aruncat nou\ în bra]e, «face]i
voi». Niciun poli]ist nu a murit
din cauza legii 360, ci din cauza
subfinan]\rii. Am discutat [i cu
ministrul Muncii [i la Finan]e.
Nu sunt bani. Ei au zis c\ priori -
tatea e înv\]\mântul, s\n\tatea.
M-am s\turat de povestea asta.
Vom face ce ne permite con-
stitu]ia: miting, pichet\ri, cu re-
spectarea legii. Diferen]a între
noi [i ei e respectarea legii”, a
declarat Dumitru Coarn\. Tot
luni, premierul Mihai Tudose a

avut o întâlnire cu reprezentan-
tul Sindicatului Agen]ilor de Po -
li]ie, precizând c\ ministrul de
Interne, al\turi de cel al Muncii
[i angaja]i de la Finan]e vor avea
discu]ii pentru a g\si o solu]ie în
ceea ce prive[te angaj\rile în
Poli]ie. Discu]iile au avut loc
dup\ ce Sorin Vezeteu, în vârst\
de 38 de ani, poli]ist la Trans-
porturi Feroviare, a fost omorât,
joi noaptea, în gara din Suceava,
de un tân\r de 24 de ani, care,
potrivit imaginilor surprinse de

camerele de supraveghere, a
venit spre omul legii [i l-a în-
junghiat de mai multe ori. Agre-
sorul, un tân\r de 24 de ani, din
comuna Valea Moldovei, a fost
arestat preventiv vineri. El [i-a
recunoscut fapta imediat dup\
comiterea ei [i le-a spus po -
li]i[tilor de la fa]a locului c\ nu
regret\ nimic. Anchetatorii au
precizat c\ b\rbatul a mai fost
condamnat de dou\ ori în
Spania pentru fapte comise cu
violen]\. t

Performan]\ de excep]ie la Olimpiada Interna]ional\ de Fizic\

Elevii rom=âni au ob]inut cinci medalii
[i locul I î`n Europa

Pre[edintele Sindicatului Na]ional al Poli]i[tilor
anun]\ mitinguri dup\ discu]iile de la MAI: Nu sunt

bani. M-am s\turat

De ce nu sunt valorificate fostele sedii ale “Antenelor”

ANAF a recuperat 14,7% din prejudiciul
stabilit `n dosarul ICA
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Ford cre[te num\rul de
angaja]i de la uzina din
Craiova cu 1.700 în acest an:
Ford a anun]at luni c\ num\rul angaja]ilor
care lucreaz\ la fabrica de la Craiova va
cre[te cu 1.700 de angaja]i în acest an, iar
compania inten]ioneaz\ s\ opreasc\
produc]ia modelului B-MAX începând cu
prima parte a lunii septembrie. Compania a
anun]at c\ peste 500 de noi angaja]i vor fi
recruta]i pentru a sprijini nevoile zonei de
produc]ie vehicule. “Ace[tia se adaug\
celor 976 de angaja]i deja anun]a]i în luna
aprilie [i celor 200 de operatori
suplimentari necesari pentru productia de
motoare. În aceste condi]ii, num\rul de
angaja]i care se al\tur\ uzinei din Craiova
în 2017 ajunge la aproape 1.700”, se arat\
în comunicat. Oprirea produc]iei modelului
B-MAX vine în contextul în care
monovolumele sunt înlocuite treptat de
SUV-uri [i Crossovere. “În acest context se
încadreaz\ SUV-ul de succes de clas\ mic\
EcoSport, care va fi construit pentru
clien]ii din Europa la uzina Ford din
Craiova începând cu toamna acestui an.
Investi]ia pentru productia noului EcoSport
se ridic\ la aproape 200 de milioane de
euro”, se arat\ în comunicat. Anun]ul care
prive[te cele peste 500 de locuri de munc\
adi]ionale vine în contextul în care Ford a
lansat în luna aprilie o campanie de
recrutare pentru 976 de operatori de baz\ [i
califica]i care vor sprijini produc]ia noului
EcoSport. În plus, compania a demarat [i
procesul de recrutare pentru angajarea a
200 de operatori dedica]i produc]iei de
motoare la uzina din Craiova. Din
momentul prelu\rii uzinei din Craiova, în
2008, Ford a investit peste un miliard de
euro în facilit\]ile de produc]ie din
România. t

� eJobs.ro: angajatorii
au scos la concurs în
primul semestru peste
220.000 de joburi pe

platforma de recrutare

Angajatorii au scos la con-
curs pe platforma de recrutare
online eJobs.ro peste 220.000 de
locuri de munc\ în primele [ase
luni din 2017, în cre[tere cu 35%
fa]\ de aceea[i perioad\ din
2016, arat\ datele publicate luni
de eJobs Group, compania care
de]ine platforma de recrutare on-
line eJobs. Cele mai multe
joburi disponibile au fost în do -
menii precum vânz\ri (9.590 de
anun]uri de angajare), adminis-
trativ sau logistic\ (6.330 de
anun]uri de angajare) sau finan-
ciar (4.480 de anun]uri de anga-
jare). “Prima jum\tate a acestui
an a fost foarte bun\ pentru cei
care au c\utat un nou job, nu m\ -
rul anun]urilor de recrutare de -
p\[ind atât nivelurile înregistrate
în anii anteriori crizei econom-
ice (2007/2008), cât [i pe cele
din perioada recent\. Astfel, s-a
observat o cre[tere de peste 35%
a num\rului de locuri de munc\
fa]\ de aceea[i perioad\ a anului
trecut, iar deficitul de personal
continu\ s\ fie o problem\ în
aproape toate domeniile, dar mai
ales în sectoare precum IT, in-
ginerie [i financiar”, a declarat
directorul de vânz\ri din cadrul

eJobs Group, Bogdan Badea.
Topul primelor 10 domenii în
care angajatorii au c\utat per-
sonal în primul semestru al aces-
tui an mai include alimenta]ie
sau HoReCa (hoteluri, restau-
rante [i cafenele) cu peste 4.300
de anun]uri de angajare, IT Soft-
ware cu 3.690 de anun]uri, con-
struc]ii sau instala]ii cu 3.480 de
anun]uri, transport sau distri bu -
]ie cu 3.350 de anun]uri, rela]ii
clien]i sau call center cu 2.770
anun]uri, inginerie cu 2.760
anun ]uri [i domeniul auto cu
2.210 de anun]uri de angajare.
Potrivit eJobs.ro, în aceast\ pe-
rioad\, cei mai mari angajatori
au fost agen]iile de recrutare
personal, precum Adecco (cu
peste 1.400 de anun]uri de anga-
jare), APT Resources & Serv-
ices (433 anun]uri) [i GI Group

Staffing Company (377 anun -
]uri). Din rândul companiilor,
printre cei mai activi 10 angaja-
tori în func]ie de num\rul de
anun]uri de recrutare publicate
pe platforma eJobs.ro în primele
[ase luni ale acestui an se nu -
m\r\ [i Lidl (617 anun]uri),
com pania Emerson, care se ocu -
p\ cu furnizarea [i proiectarea de
servicii tehnologice [i servicii de
inginerie (458 anun]uri), Inter-
brands - cel mai mare juc\tor de
pe pia]a de distribu]ie (445 a -
nun]uri), Sensiblu (415 anun -
]uri), dezvoltatorul de jocuri
video Ubisoft (372 anun]uri) [i
produc\torul german de compo-
nente auto Hella România (321
anun]uri). Cei mai mul]i candi -
da]i s-au orientat c\tre compani-
ile din domeniul retail. Astfel,
aproape 57.000 de candida]i au

aplicat la pozi]iile deschise de
compania Profi Rom Food pe
eJobs.ro în primul semestru, în
timp ce Altex România a înre -
gistrat peste 37.000 de candida]i
pentru joburile publicate. Toto-
dat\, foarte c\utate au fost [i lo -
curile de munc\ oferite de
Adecco Resurse Umane (33.400
de candida]i), Kaufland Româ-
nia (peste 25.000 de candida]i),
Grup Renault România (25.000
de candida]i) sau Pepco Retail
(22.700 de candida]i). Cele mai
multe locuri de munc\ disponi-
bile în primele [ase luni ale anu-
lui au fost în Bucure[ti, unde
companiile au publicat aproape
32.000 de anun]uri de recrutare.
Capitala este urmat\ de Cluj-
Napoca, unde companiile care
angajeaz\ prin intermediul pla -
tformei eJobs.ro au avut aproape
6.500 de anun]uri, [i de Bra[ov
[i Timi[oara, care au înregistrat
un num\r similar de anun]uri,
pu]in peste 3.500. În clasament
urmeaz\ [i Ia[i, cu circa 3.300 de
anun]uri publicate de angajatorii
din zon\. Angajatorii au scos la
concurs pe platform\ de recru -
tare online eJobs.ro circa
420.000 de locuri de munc\ în
2016, în cre[tere cu aproape
70% fa]\ de 2015. Site-ul eJobs
a fost înfiin]at în 1999, iar acum
de]ine o cot\ de 60% din pia]a
de recrutare online din România.
eJobs Group face parte din
grupul media Ringier România,
membru Ringier AG. t

Platformele de recrutare online
pun st\p=nire pe pia]\



Garsoniere

u V=nd garsonier\
confort 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\/interioar\,

parchet, gresie,

faian]\, termopane.

0721.706.225.

(07bf06.1.20)

u V=nd urgent  garson-

ier\, 22 mp, Sud, str.

Revolu]iei, et. 2,

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

negociabil. Telefon

0744.703.431.

(04bf07.1.30)

2 camere

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

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

uApartament 2

camere, 60mp, B-dul

Brailei, etaj 3/3 cu

acoperis, termopane,

instalatie gaz pt cen-

trala, fara alte im-

bunatatiri 35.000 E

neg. 0725919335.

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

u Apartament 2
camere, 3/3, Bd. Inde-
penden]ei, 51 mp utili,
CT, acoperi[ aer
condi]ionat, 2 bal-
coane, liber.
(20bf16.1.30)

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

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

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

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

u Apartament 2

camere, 57mp, etaj

2/8, CT, izolat, ter-

mopane, im-

bunatatit, zona

Polivalenta - Bule-

vard 38.000 E neg

0725919335.

u Apartament 2

camere, zona {c. nr. 9,

et. 6/8, decomandat,

60 mp, termopan,

izola]ie, balcon 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[, ter-
mopan, decomandat,
izolat exterior, 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, ter-

mopane, central\ ter-

mic\ individual\,

parchet laminat, gre-

sie [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,
central\ 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 Ste-

jari, 3/3, renovat, uti-

lat, mobilat, AC, CT,

55.000 E. Tel.

0721.019.442.

(24bf07.1.20)

u V=nd apartament 3

camere, s#69 mp,

zona B-dul Bucure[ti. 

Pre] 40.000 Euro. Tel.

0742.451.677.

(06bf09.1.4)

uApartament 3

camere, ultracentral,

2/7, izolat termic,

semimobilat, 44.900

negociabil. Tel.

0763/735.266.

(19bf02.1.4)

u V=nd apartament

open space, zona Lidl

I dormitor (u[\ tei),

sufragerie, dining plus

living, baie (u[\ tei),

CT, acoperi[, bloc

1989, buc\t\rie, logie.

~ntre 17:00-19:00.

Tel. 0740.037.037.

(14bf08.1.8)

u V=nd apartament 3

camere, B-dul Unirii,

28, etaj 2/7, izolat ter-

mic, liber, pre] 45.000

E negociabil. Telefon

0763.735.266.

(12bf02.1.4)

u Apartament 3

camere, etaj 2, cu

`mbun\t\]iri,

str.Longinescu. Tel.

0740.562.952.

(11bf09.1.14)

u Apartament 3

camere, zona

Prim\rie, et. 4/4, de-

comandat,

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

mopan, parchet, gre-

sie [i faian]\, 51.500

E. Tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3
camere, zona Sud,

et.2/4, termopane,

parchet laminat,

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 Autogar\), et.

2/3, central\ termic\,

termopan, gletuit, par-

chet 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[, central\ ter-

mic\, termopan, gle-

tuit, 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

Grigorescu 32.000 E

0725919335.

u V=nd apartament 3

camere, Telemac, etaj

3/4, CT, termopane,

izolat, `mbun\t\]iri,

52.000 euro. Telefon

0761.202.612.

(10bf07.1.20)

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

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj

[i box\, 85.000 euro

negociabil. Telefon

0722.646.567.

(05bf02.1.22)

u Apartament 3

camere, zona Parcul

Shuman - Brailei,

70mp, renovat complet,

CT, AC, PVC, izolat

exterior, LIBER ,

48.500 E 0725919335
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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)

uApartament 4

camere, 80mp, etaj

3/3 cu acoperis, CT,

izolat, termopane,

curat, zona Spalato-

ria Oituz - Mare a

Unirii 48.000 E neg.

0725919335

u V=nd apartament 4

camere, central, etaj

2/3, pre] negociabil.

Telefon 0721.210.816.

(18bf14.1.30)

Vanzari case /vile

u Vând cas\  cu  te ren

în  Vi tane[ t i ,  com.

Bolo te[ t i ,  suprafa ]a

to ta l\  2113 mp,  d in

care  1403 mp

gradin\  (120  butuc i

v ie  [ i  50  pomi  f ruc-

t i fe r i )  [ i  cas\ ,

par te r  cu  e ta j  (68

mp suprafa ]a  con-

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

28 .000  Euro .  Te l :

0237/217592.

(C.1 .30)

u V=nd cas\  Foc[ani ,

3  camere ,  ba ie ,

buc\ t\ r ie ,  t e ren  460

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

zon\  bun\ .

0724.596.301

(24bf12 .1 .4)

u Cas\  cu  2440 mp,

Cote[ t i  -  Bude[ t i ,  cu

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

osebi t \ .  Te l .

0720.828.572,

0721.753.177.

(24bf02 .1 .30) .

u V=nd (sau  sch imb

cu ap .  Gala ] i )  cas\

la  E85,  3  camere ,

buc\ t\ r ie  mare ,

ba ie ,  mansard\ ,

f=n t=n\ ,  fos\ ,  1000

mp,  sa t  P\dureni ,

s t r.  Mor i i  19 .  Te l .

0767.974.212.

(21bf15 .1 .4)

u Cas\  V=r te [co iu ,

te ren  4200 mp,  v ie ,

pomi ,  l =ng\  podul

Odobe[ t i .  Te l .

0727.838.025.

(19bf08 .1 .14)

u Cas\  cu  te ren ,
suprafa ]\  2300 mp,
Gole[ t i ,  s t r.  Foi [or
nr.  5 .  Te l .
0762/486.008,
0237/228448.
(20bf18 .1 .30)

u Cas\  Guge[ t i ,
toa te  u t i l i t \ ] i l e ,
cons t ruc ] ie  nou\ ,
900  mp,  
sau  sch imb cu  
apar tament  Foc[ani .
0764/647.464.
(20bf17 .1 .20)

u Vindem cas\  2  cor-
pur i ,  locuib i le ,
Bon]e[ t i  -  C` r l ige le ,
cur te  te ren  3000
mp.  Tel .
0747/335.046.
(18bf04 .2 .14)

u V=nd cas\  Vul turu ,
cu  te ren  8 .000  mp.
Tel .  0237/254504.
(18bf .11 .1 .10)

u V=nd cas\  cent ru
Bon]e[ t i  -  C=r l ige le ,
suprafa ]\  1800 mp.
Tel .  0767/823.207,
0337/108.143.
(18bf02 .1 .30) .

u Cas\  4  camere ,
Foc[ani ,  4  camere ,  2
holur i ,  2  b\ i ,  t e r-
mopane ,  izo la t\ ,
gaze ,  400  mp.  Te l .
0337/104130.
(18bf01 .1 .8)

u V=nd cas\  Gole[ t i ,
28 .000  euro ,  nego-
c iab i l .  Te l .
0727/109.554,
0723/544.125.
(17bf06 .1 .8)

u V=nd cas\  [ i  t e ren
1418 mp,  Gole[ t i .
Te l .  0758/837.773.
(17bf05 .1 .24)

u V=nd cas\  mobi -
la t\ ,  S lobozia
Cior\[ t i ,  Armeni ,  20
minute  de  Foc[ani ,
3  camere ,  c ram\,
1700 mp gr\d in\ ,
anexe ,  15 .000  E ne-
gociab i l .
0732.229.461,
0237/231454.
(14bf03 .1 .4)

u V=nd/schimb cas\
(2000 mp)  Garoafa
(R\chi tosu) ,  cu  gar-
sonier\ .  Te l .
0766.531.484.
(12bf05 .1 .10)

u V=nd cas\  Ciu[ lea ,
cu  te ren  3600 mp,
pre ]  6  euro  mp.
Telefon
0237/627724.
(12bf01 .1 .8)

u PANCIU ,  cas\  cu

cram\ [ i  bu toa ie  de

vin ,  3000 m.p .

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

0744155030,

0751847582.

(OP.1 .7)

u V=nd cas\  p lus

te ren ,  200  mp

suprafa ]\  to ta l\ ,

comple t  u t i la t \ ,

zona  "Peco  Dip lo-

mat ic" .  32 .500  euro

negociab i l .  Te lefon

0742.308.342.

(11bf06 .1 .6)

u V=nd cas\

locuib i l \  cu  te ren

3500 mp `n  Oreavu,

com.  Guge[ t i .  Te le-

fon  0758.320.563.

(07bf02 .1 .30)

u Cas\  de  v=nzare  `n

Cerdac  -  Gole[ t i ,  l a

ro[u ,  500  mp,

40 .000  euro  nego-

c iab i l .  Te l .

0775.379.863.

(06bf03 .1 .14)

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 aparta-

ment 3-4 camere,

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

etaj 1, 2. Exclus

Gar\, Sud. Tel.

0745/812.820.

(24bf08.1.8)

u Cump\r cas\ zon\

central\. Far\ inter-

mediari. Telefon

0760.438.802.

(22bf05.1.10)

u Cump\r: garsonier\,

apartament 2 camere.

Tel. 0722537462.

(AN.1.4)

u Cump\r apartament

2 camere, exclus

parter [i ultimul etaj.

Tel. 0721.856.932.

(27bf01.1.20)

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament

2 camere, zona Gar\

(exclus elevi, ani-

male). Telefon

0760.868.250.

(11bf03.1.4)

u ~nchiriez garsonier\

spa]ioas\, ultracen-

treal, ideal locuit,

birouri, cabinet med-

ical, avocatur\. Tel.

0747/137.171.

(22bf05.1.6)

u ~nchiriez camere in-

dividuale, la curte,

pentru elevi. Aproape

de Liceul Economic.

Tel. 0768/949082.

(20bf6.1.15)

u ~nchiriez apartament

2 camere central,

nemobilat, central\

proprie. Tel.

0742.037.371.

(11bf11.1.4)

u ~nchiriez apartament

cu trei camere, mobi-

lat, dotat complet,

central\ termic\ pro-

prie (bloc), et. 2, zon\

centru. 0764.148.119.

(06bf11.1.10)

u ~nchiriez garsonier\
nemobilat\. Telefon

0726.279.768.

(03bf08.1.14)

u ~nchiriez apartament

2 camere mobilat si

utilat modern, CT,

zona centrala, 250

euro/luna

0722537462. (N.6.6)

u ~nchiriez o camer\ la

eleve. Tel.

0751.472.365.

(RC.1.30)

Schimburi imobiliareSchimburi imobiliare

u Schimb cu garson-
ier\ 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 intravi-
lan, zona case,

C=rligele, 10 E/mp.

Tel. 0787/517.194.

(19bf16.1.14)

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 hidrocen-
trala 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. Lib-
ert\]ii nr. 29. Rela]ii
la tel. 0237/236799.
(21bf05.1.22)

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

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

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

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

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

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

uVie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,
Movili]a, 1 ha p\dure
R\coasa, sat Varni]a.
0727/946.987,
0237/275528.
(20bf13.1.8)
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u V=nd lot 480 mp, 25
ml descchidere, 19,48
l\]ime, spate
Laminorul. Tel.
0762/446587.
(20bf10.1.20)

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

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

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

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

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

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

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

u V=nd teren intravilan
2025 mp, com. Vul-

turu, 100 m de DN,

utilit\]i. Pre] conven-

abil. Contact

0753318000.

(AV.4.45)

u Teren intravilan Foc-
sani 700 mp, str.

M\r\[e[ti (Pasarela), 20

euro/mp 

negociabil. Tel.

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd teren intravilan

722 mp, `n spate la

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Tele-

fon 0765.553.257.

(07bf07.7.20)

u Teren 1000 mp, zona

Laminoru, str. Militari,

utilit\]i: ap\,

canalizare, curent elec-

tric, strada principal\,

asfalt, deschidere 37 m.

Tel. 0766.929.045.

(07bf09.1.14)

u Teren intravilan Focsani,

cartier Mandresti

Moldova 500 mp de-

schidere 18 ml sau 1000

mp deschidere 36 ml, 10

euro/mp, 0722537462.

(AN.6.6)

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

u V=nd teren
C`mpineanca, 350 mp,

deschidere 18 m,

utilita]ile foarte

aproape. Negociabil.

Telefon 0730.287.593.

(VU.6.6) 

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

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

u 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 intravi-

lan, zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case

intravilan, str.

Dionysos, `n spatele

G\rii, loturi la cerere.

Tel. 0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Ofert\ de criz\!
V=nd teren, Suraia,

4000 mp, `n zon\ cen-

tral\, 3 euro/mp. Tel.

0744.707.209.

(21bf04.1.14)

u Loturi pentru case,

la cerere, dup\ Dede-

man, spate cartier

reziden]ial Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravi-

lan, com. V=n\tori,

980 mp, cu deschidere

16,5 m, negociabil.

Tel. 0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea

Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

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

u V=nd teren intravi-

lan 1000 mp cu cas\

b\tr=neasc\ `n sat

V=j=itoarea, com

T\t\ranu.Tel

0745.055.118,

0744.694.805.

(C.20.20)

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

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

cept variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

S P A } I I 

V+NZ|RI

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

[osea principal\ 95 ml,

curent 380/220.  Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

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

u V=nd spa]iu comer-
cial 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 Kau-

fland. 0722/344549.

(20bf12.1.8)

AUTO

u Autout i l i t a r\
IVECO dub\ ,  punte
dubl\  spa te ,  3 ,5
tone ,  d i rec t  p ropr i -
e ta r,  p re ]  2500 E
negociab i l .  Te l .
0721.329.718.
(24bf13 .1 .4)

uFia t  640  DTC,  F ia t
450 ,  500 .

0763/117.606.

(20bf08 .1 .4)
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u V=nd Opel  Corsa ,

motor  1200,  pe  ben-

z in\  + GPL,  s ta re

per fec t\  de

func] ionare .  Te l .

0744/260.115

(19bf17 .1 .8)

u Opel  Zaf ira ,

2003;  Gol f  IV,  fu l l ,

an  2000,  recent  im-

por ta te ;  c=r l ige  d i -

verse  pent ru

t rac ta re .

0764/515.876.

(19bf11 .1 .6)

u V=nd remorc\  au to

300 kg ,  pre ]  700

Ron.  Te l .

0765/997.039.

(18bf10 .1 .4)

u V=nd Opel  Agi la

[ i  Mat iz .  Tel .

0768/169.072.

(17bf10 .1 .10)

u LOGAN 2005,

62 .000  Km,  8500

Ron.  Te lefon

0732.240.354.

(11bf07 .1 .4)

u CLIO 3  Diamant ,

2008 mai ,  `nscr i s ,

8700 km,  ] inu t\  `n

gara j ,  toa te

`mbun\t\ ] i r i l e .  Te le-

fon  0732.240.354.

(10bf09 .1 .4)

u V=nd Dacia  Logan

ne`mbun\t\ ] i t ,  d in

2011,  3500 E.  Te l .

0724.291.280.

(06bf09 .1 .8)

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)

UTILAJEUTILAJE

u V=nd moto-

s t ivu i tor  motor

rom=nesc  (UVL) ,

capac i ta te  1  t .  Te l .

0745.650.957.

(21bf14 .1 .8)

u V=nd p lug  PP2,  cu

2  brazde ,  aproape

nou,  negociab i l .

Te l .  0761/187244.

(22bf1 .8)

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, im-

poten]a, `mpreuneaz\

pe cei desp\r]i]i, face

talismane de spor.

Merit\ s\ dau acest

anun]. Apela]i cu

`ncredere. Tel.

0721.457.954,

0758.866.199.

(24bf01.1.8)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

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

mici. 0765/220.600.

(20bf02.1.8)

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

Bolote[ti. Tel.

0773.362.309. (N.1.8)

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

morc\, 500 litri vin

Ottonel [i Riesling.

Tel. 0727.559.709.

(24bf04.1.8)

u V=nd 600 balo]i

lucern\,

C=mpineanca. Tel.

0732/123.569.

(21bf04.1.20)

u V=nd frigider, con-

venabil. Tel.

0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd frigider, con-

venabil. Tel.

0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd calorifere

font\, 2 buc., 16 ele-

men]i, remorc\ Dacia.

0731/267.914.

(19bf06.1.14)

u Congelator, storc\tor

rufe, biciclet\, aripi/

arcuri noi Dacia

Break, TV Sony. Tel.

0757/678.324,

0237/222101.

(18bf14.1.6)

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

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

u 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 second-hand. Tel.

0744/801.226,

0746/684.676.

(17bf01.1.14)

u Lemn nuc - dulapi.

Telefon 0721/406.769.

(17bf04.1.8) 

u V=nd covor tip per-

san 3,5x2m. Pre] 350

lei. Tel.

0754.039.002.

(15bf02.1.4)

u V=nd vac\ B\l]ata
Rom=neasc\, v=rsta 3

ani. Telefon

0726.851.542.

(14bf05.1.8)

u V=nd frigider nou,
re[ou 2 ochiuri. Tele-

fon 0784.884.968.

(10bf08.1.6)
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u V=nd pomp\ ierbi-

cid, MEA pentru

`ngr\[\minte, plug de

livad\, borma[in\ GE

25, pas complet, con-

tainere din lemn,

pomp\ de stropit

1200, tractor 45, disc

cu dou\ baterii,

ma[in\ Golf, utilaje

pentru prelucrarea

p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

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

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

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

u V=nd albine [i
propolis. Tel.

0748.034.134.
(06bf06.1.20)

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

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

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

SERVICII

u Amenaj\ r i  in te -

r ioare /  ex ter ioare

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

g res ie  e tc .  Te l .

0237/239923,

0786.697.308.

(21bf16 .1 .2)

u Elec t r ic ian ,  execut

ins ta la ] i i  e lec t r ice

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

monofaz ice ,  case  [ i

apar tamente ,  deran-

jamente .

0766.898.806,

0733.849.536.

(06bf02 .1 .16)

uAmenaj\ r i  in te -

r ioare /  ex ter ioare ,

parche t  lamina t ,

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

lavabi l ,  g le t ,  deco-

ra t ive .  Te l .

0761.074.936.

(17bf07 .1 .8)

u Confec] ion\m

acoperi [ur i ,

z id\r i i ,  case  d in

lemn,  BCA,

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

pol i s t iren,  r ig ips ,

fa ]ade ,  [ape ,  ten-

cuie l i ,  f in isaje ,

tabl\ ,  fa ian]\ ,

gres ie .  Tel .

0767.613.307.

(18bf10 .1 .14)

u 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
CULORI. TEL.
0237/262075,
0767.749.292.
(N.15.30)

u Meseria[ calificat,

cu experien]\, execut

orice tip de lucrare `n

construc]ii, la pre]

avantajos. Rog foarte

mult\ seriozitate. Tel.

0763.044.031.

(02bf02.8.8)

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici

- orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

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

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

u 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,
pentru o rela]ie se-
rioas\. 0755/899.265.
(19bf03.1.4)

A G E N D A  M E D I C A L |
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u Domn serios, v=rsta
46, doresc cuno[tin]\
doamn\ 35-45 ani,
pentru o rela]ie se-
rioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

u 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,
pentru o rela]ie se-
rioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

u Caut doamn\ maxim
70 ani, serioas\, pen-
tru 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)

PIERDERI

u Pierdut legitima]ii
transport urban, pe 
numele }\ranu Mari-
cel  [i pe numele
Lovin Gherghina. Se
declar\ nule.
(24bf09.1.1)

A N G A J | R I

Caut buc\tar cu
experien]\. Tel.
0724.280.135.
(C.1.30)

u ArosA angajeaz\
montatori t=mpl\rie
PVC, jaluzele, ru-
louri, u[i de garaj, cu
sau f\r\ experien]\.
CV pe 
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 tur-
ism. CV-urile pe
robin.grup@yahoo.co
m. Tel. 0740.676.869.
(F.1.8)

u SC profil contabili-
tate angajeaz\ absolv-
ent liceu economic.
Contact - Foc[ani, str.
Arhitect Mincu, bloc
16, ap. 1. Tel.
0730/018.828.
(20bf15.1.14)

u Angajez tehnician
dentar. Telefon

0740/904.674.
(20bf11.1.32)

u SC Forestking SRL
Panciu - Vrancea an-
gajeaz\ `n condi]iile
legii, 2 muncitori
necalifica]i `n silvi-
cultur\, 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 anga-
jeaz\ buc\tar sau
ajutor buc\tar.
Rela]ii la tel.
0766.228.416. (N.1.7)

u Societate angajeaz\
lucr\tor comercial `n
Promenada Mall
Foc[ani. Tel.
0767.006.265.
(18bf18.1.10)

u ArosA angajeaz\ 

consilier v=nz\ri. 

CV pe mail 

secretariat@arosa.ro

. Rela]ii la tel.

0746.177.088.

(F.1.10)

u Domn 73 ani, caut

doamn\ s\ m\ `ngri-

jeasc\ (exclus etnie

rrom\, alcoolic\,

fum\toare), v=rst\ 58-

67 ani, avantaj cu per-

mis auto. Telefon

0765.895.156.

(06bf05.1.14)

u Cur\]\toria "Leb\da"

angajeaz\ personal.

Rela]ii la tel.

0722.677.332.

(17bf12.1.6)

u SC angajeaz\

v=nz\toare (magazin

alimentar). Tel.

0766/275.729.

(17bj03.1.4)219.

(17bf11.1.20)

u SC angajeaz\ `n

condi]ii avantajoase

[ofer profesionist,

toate categoriile, trac-

torist [i tehnician vet-

erinar cu experien]\.

Tel. 0767.685.493.

(14bf11.1.8)

Angajez [oferi]\

pentru firm\

CATERING. Rela]ii

suplimentare la tel.

0724.280.135. 

u SC Mantra SRL, str.

Barsei NR 11 bis Foc-

sani angajeaz\ per-

sonal la sala de croit

pentru oper]iile de

sp\nuit, numerotat [i

termoculat. Rela]ii la

sediul firmei sau la

tel: 0721/264229,

0763/182585.

(AV.1.24)

u Angajez v=nz\tor

pentru magazin fu-

nerar, posesor permis

categoria 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

Bucure[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,

pentru curse externe

ITALIA. Condi]ii:

permis 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

plastice din Foc[ani,

angajeaz\ 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 necali-

fica]i. Telefon

0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Caut femeie pentru

cur\]enie, care a lu-

crat `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, PER-

SONAL SAL| DE

CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT,

BONURI DE MAS|

{I CONTRAVAL-

OARE TRANSPORT.

TEL. 0765487137.

(OP.18.30)

u Societate angajeaza

absolventa liceu

(preferabil arte

plastice) pentru post 

relatii cu publicul,

grafica computer si

masina brodat. CV-ul

se lasa la magazin pe

str. Oituz nr. 8,  

Focsani, ori la fax

0237221756 sau se

trimite la contact@

rogoblen.ro. (C.1.30)

u Caut femeie `ngrijire
b\tr=n\ permanent, `n

ora[ul Adjud. Asigur

cazare, masa [i

salariu. Tel.

0728.855.421.

(05bf13.1.20)

ANGAJ|RI CERERIANGAJ|RI CERERI

u Caut colaborare/ 
angajare `n domeniul

artistic [i alte genuri.

Am 25 ani, m\

numesc Diana [i sunt

`n zodia "Balan]\".

Trimite]i mesaj pe 

e-mail:

dienusica@gmail.com

[i v\ contactez eu.

(21bf13.1.1)

Pios omagiu [i regrete

eterne celui care a fost

"unchiule]ul" nostru,

B|LAN JENIC|. 

Sincere condolean]e

`ntregii familii.

Dumnezeu s\-l 

odihneasc\ `n pace! 

Nepoatele, Mioara Wald [i

Diana Wald. 

~n aceste momente
grele, c=nd Dumnezeu a

ales ca d-na Nichita
Nicoleta s\ se despart\
de tat\l s\u, `i `n]elegem

durerea [i suntem
al\turi de ea. 

Dumnezeu s\-l 
odihneasc\ `n pace!
Condolean]e ̀ ntregii

familii, din partea colegilor
de la  MICROMET. 
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Un tânăr din Adjud a murit într-
un accident rutier ce a avut loc în
Anglia. Nicu Manea (foto), un
tânăr de 23 de ani, din municipiul
Adjud, a fost victima unui accident
rutier petrecut în Marea Britanie,
acolo unde se afla la muncă. A ces -
ta se afla într-o mașină împreună
cu alți doi români, din județul
Neamț. Din păcate, rudele sale au
probleme pentru a aduce trupul tâ -
nărului în România. Rudele în -
cear că să găsească resursele fi nan-
ciare pentru repatrierea trupului.
”Din păcate astăzi am primit o
veste cruntă, un bun prieten din
copilărie (23 ani) și-a pierdut via -
ța într-un tragic accident de ma -
șină în Anglia, în orașul We l -
ling ton, familia acestuia se afla în
România și nu deține din păcate
fondurile necesare pentru a repa-
tria trupul acestuia. Așadar, în
afară de sprijinul financiar ce îl
voi putea oferi, doresc să scot la
licitație un tricou al echipei na -
ționale de anul trecut (Găman) de
la meciul amical cu naționala Li -
tu aniei. Această licitație pornește
de la suma de 250 RON și se va
în cheia miercuri 26.07.2017, iar
banii strânși vor merge către fa-
milia greu lovită de acest necaz.
Sincere condoleanțe familiei”,
este mesajul postat pe facebook de
Mihai Lungu. Adjudeanul Mihai
Lungu este cel care a organizat do -

uă meciuri caritabile la Adjud, a -
colo unde au ajuns două formații
de liga întâi, FC Botoșani și Poli
Iași.

Mesaje de condolean]e
pentru tân\rul decedat

Pe pagina de facebook a tână ru -
lui mesajele de condoleanțe au curs
în ultimele ore. Chiar și persoane
care nu l-au cunoscut personal au
lăsat un mesaj de adio. ”Prieten
drag, divinitatea să te o dihnească
în pace! Încă nu îmi vine să cred!
Dumnezeu să te ierte!!! Odih neș -
te-te în pace!!! Nu l-am cunoscut
cu adevărat Nicu Ma nea nu l-am
văzut măcar odată, dar am vorbit
atât de mult cu el încât pot spune

că îl cunosc mai bine decât îmi
cunosc prietenii din viața de zi cu
zi... A fost un om adevărat, un om
plin de viață, un om vesel, un om
care reușea de fiecare dată să-mi
aducă zâmbetul pe buze, mie și nu
numai... e greu, e dureros să vor -
besc despre el la trecut... Vestea a
fost teribilă ... Vei rămâne pentru
totdeauna în sufletul meu! Odih -
neș te-te în pace”, este mesajul po-
stat de Mi che lina Ferrara. ”Ră -
mâi veșnic în inimile noastre.
Viața a fost rea cu tine. Ai plecat
prea devreme dintre noi, verișor
drag. Sper ca mama mea și bu ni -
cul nostru să îți fie alături în cer
printre stele. Te voi căuta pe cer în
serile cu stele”, a scris verișoara
tânărului. (Dan CHIRIAC) 

Un nou volum de poezii al vrân-
cencei Lucia Cherciu va fi lansat
astăzi, la Alexandria Librării, în ca -
drul unui eveniment care va începe
la ora 17.00. Volumul de poezii ”La -
lele din Paradis” este al patrulea
volum al autoarei și a apărut în acest
an la Editura Eikon. “După volu me -
le de poeme «Lepădarea de limbă
2009», «Altoiul râsului, 2010» şi
«Edible Fowers, 2015», Lucia
Cherciu oferă publicului o nouă
carte de versuri intitulată «Lalele
din Paradis», care dă o armo ni oa -
să amplitudine temelor ei pre di lec -
te: nostalgia locurilor natale, cli va-
jul trăirii în două limbi (română şi
engleză), dezrădăcinarea, mean-
drele regăsirii, cicatricile sufleteşti
care i-au rămas din vremea regi-
mului comunist etc. Autoarea pro -

pune cu o curajoasă dezinvoltură o
poezie originală, modernă, care îşi
trage seva şi frumuseţea din pu -
terea intertextualităţii”, scrie proza-
toarea și poeta Monica Pillat despre
creațiile Luciei Cherciu. 

Lucia Cherciu s-a născut în satul
Păuleşti şi, după ce a absolvit Liceul
Economic din Focşani, secţia de
filologie, a ales să specializeze în
lite ratura engleză la Universitatea
din București. După absolvirea ma -
stera tului în anul 1995, a plecat la
studii în SUA unde și-a obținut doc-
toratul în anul 2000, ulterior de-
venind profesor titular de Literatură
Americană și Creație Literară la
State University of New York. Lucia
Cherciu este autoarea a șase cărţi de
poezie, din care trei în limba
engleză. (Z.V.)

Lucia Cherciu oferă publicului o nouă carte de versuri, în
care dă ”o armonioasă amplitudine temelor ei predilecte”

Lucia Cherciu lanseazâ\ azi
volumul ”Lalele din Paradis”

Un tân\r din Adjud [i-a pierdut
via]a într-un accident în Anglia
� rudele încearc\ s\ g\seasc\ resursele financiare pentru repatrierea trupului

� în acest sens a fost demarat\ o campanie ini]iat\ de Mihai Lungu
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