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Consiliul Județean și primăriile
vrâncene au propus investiții în va -
loare totală de aproape 800 de mil-
ioane de lei spre a fi finanțate prin
PNDL, programul Ministerului Dez -
voltării Regionale, Admi nis traţiei
Pub lice şi Fondurilor Eu ropene.  Au -
toritățile locale au propus spre finan -
țare un număr de 185 de proiecte,
cele mai multe având ca obiect mo -
derniza rea și reabilitarea de dru-
muri. Au mai fost depuse cereri de
finanțare pentru alimentări cu apă,
modernizarea unor unități școlare,
sisteme de canalizare și construcția și
modernizarea unor centre medicale.
Cele mai multe solicitări, pentru cele
mai mari sume, au fost depuse de
Consilul Județean primăriile conduse
de primari PSD.  

La nivel național, programul și-a
propus să finanțeze 9.500 de o biective
de investiții, pentru care ur mează să
fie alocate 30 de mili arde de lei cre -
dite de angajament. Vice-premie rul

Sevil Shhaideh a prezentat într-o con -
ferință de pre să lista cu investițiile ce
urmează a fi implementate în cadrul
celei de-a doua etape a PNDL. „Pro-
gramul funcționează ca un adevărat
parte ne riat între nivelul central și local
al ad ministrației publice: unitățile ad-
ministrativ-teritoriale au făcut pro pu -
neri de proiecte în baza propriilor
analize, pentru a acoperi nevoile locale
de investiții, iar ministerul a realizat
prioritizarea lor, după meca nis mul
stabilit în le gislația aplicabilă. Este un
parteneriat corect, transparent și în
folosul cetățenilor întregii țări“, a afir-
mat viceprim-ministrul Sevil Shhai -
deh. Rămâne de văzut dacă Gu -
vernul PSD va avea bani suficienți
pentru a acoperi întreaga sumă sau
dacă se va întâmpla ca în trecut, când
multe pro iecte au fost începute și
abandonate din lipsa fondurilor.
(Ionel SCLAVONE)
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Vrancea prime[te 800 de milioane de lei prin PNDL
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii

Aloca�ii de la bugetul de 

stat 2017-2020

TOTAL 797.327.324,94

1 ANDREIA�U DE JOS
Construire sistem de alimentare cu ap� în satul 
Titila, comuna Andreia�u de Jos, jude�ul Vrancea

1.940.071,46

2 B�LE�TI
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
B�le�ti, jud. Vrancea

2.390.534,00

3 BÎRSE�TI
M�rirea capacit��ii sursei, automatizare, tratarea 
apei potabile �i bran�amente consumatori finali, 
comuna Bîrse�ti, jude�ul Vrancea

5.177.000,00

4 BÎRSE�TI
Construire �i dotare gr�dini�� în satul Bîrse�ti, 
comuna Bîrse�ti, jude�ul Vrancea

466.125,00

5 BILIE�TI
Modernizare drumuri comunale de interes local în 
comuna Bilie�ti, jude�ul Vrancea

7.020.793,23

6 BOGHE�TI
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Boghe�ti, jude�ul Vrancea

5.465.078,00

7 BOLOTE�TI
Extindere cu 4 s�li de clas�, grup sanitar �i 
reabilitare �coal� gimnazial� G�ge�ti, sat G�ge�ti, 
comuna Bolote�ti, jude�ul Vrancea

2.985.453,00

8 BORDE�TI
Reprofilare �i balastare drumuri de interes public 
pct Gogu P.500, comuna Borde�ti, jude�ul Vrancea

503.083,00

9 BORDE�TI
Reprofilare �i balastare drumuri de interes public 
pct Linti, comuna Borde�ti, jude�ul Vrancea

534.961,00

10 BRO�TENI
Infiin�are sistem de alimentare cu ap� în comuna 
Bro�teni

3.262.995,00

11 BRO�TENI
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Bro�teni, jud. Vrancea-2579,258 ml

2.206.543,00

12 CÎMPINEANCA
Modernizare drumuri de interes local - str�zi în 
comuna Cîmpineanca, jude�ul Vrancea

5.512.050,00

13 CÎMPURI
Construire pod peste râul �u�i�a, Rotile�tii Mari, 
comuna Cîmpuri

3.077.272,00

14 CÎRLIGELE
Pod din beton armat peste pârâul D�lh�u�i, punct 
Chiru, comuna Cîrligele, jude�ul Vrancea

1.968.022,00

15 CHIOJDENI
Înfiin�are re�ea de canalizare, sta�ie de epurare �i 
extindere re�ea de ap� în comuna Chiojdeni, jude�ul 
Vrancea

14.160.405,00

16 CIOR��TI
Dispensar uman sat Cior��ti - Lucr�ri de reabilitare 
�i modernizare, comuna Cior��ti, jude�ul Vrancea

1.010.310,00

17 COTE�TI
Extindere, reabilitare, modernizare �i dotare �coala 
gimnazial� "Nicolae R�dulescu"

4.756.283,67

18 DUMBR�VENI
Crearea �i modernizarea infrastructurii de baz�, la 
scar� mic�, prin extindere re�ea canalizare menajer� 
în cadrul UAT Dumbr�veni, jude�ul Vrancea

4.955.887,10

19 DUMBR�VENI
Modernizare drumuri de interes local - comuna 
Dumbr�veni

2.678.355,00

20 DUMITRE�TI
Alimentare cu ap� �i canalizare satele Bice�tii de 
Sus �i Ro�cari, comuna Dumitre�ti, jude�ul Vrancea

6.660.295,00

21 FITIONE�TI
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Fitione�ti, jud. Vrancea

7.730.500,00

22 FITIONE�TI
Realizare sediu administra�ie public� local� sat 
Fitione�ti, comuna Fitione�ti, jude� Vrancea

2.284.742,65

23 GAROAFA
Alimentare cu ap�/Canalizare vacuumatic�, sta�ie de 
epurare, localit��ile Garoafa, F�urei, Precistanu, 
Bizighe�ti �i Putna-Seaca, jude�ul Vrancea

18.535.697,00

24 GOLE�TI Construire gr�dini�� cu program prelungit 1.958.753,95

25 GOLE�TI Construire Sediu Prim�rie 3.121.647,00

26 GOLOGANU

Amenajare grup sanitar interior, în spa�iul existent, 
f�r� modific�ri structurale la �coala Gimnazial� 
Prof. Gen. Gheorghe Gheorghiu Gologanu, jude�ul 
Vrancea

120.602,00

27 GUGE�TI
Modernizare str�zi vicinale, dalare �an�uri, poduri �i 
pode�e în comuna Guge�ti, jude�ul Vrancea

6.268.633,00

28 GURA CALI	EI
Completare �i punere în func�iune sistem alimentare 
cu ap� sat Plopu, comuna Gura Cali�ei, Jude�ul 
Vrancea

1.324.006,20

29 GURA CALI	EI Construire �coal� gimnazial� 1.575.692,85

30 HOMOCEA
Extinderea re�ea ap� - canal in comuna Homocea 
Jude�ul Vrancea

2.811.854,45

31 HOMOCEA
Modernizare drumuri de inters local în Comuna 
Homocea Jude�ul Vrancea

9.100.313,00

32 HOMOCEA
Modernizare pod peste râul Polocin pe DC 16 sat 
Homocea �i pode�e în Comuna Homocea, Jude�ul 
Vrancea

1.530.102,00

33 JARI�TEA
Modernizare drum comunal DC 132, comuna 
Jari�tea, jude�ul Vrancea

3.222.485,00

34 JITIA
Modernizare drumuri comunale, comuna Jitia, 
jude�ul Vrancea

4.906.349,00

35 JITIA
Instala�ii de iluminat public led în comuna Jitia, 
jude�ul Vrancea

478.254,18

36
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 202F, în lungime total� Lt=7,0 km. 
sector km.0+000-km.7+000, comuna Cior��ti sat 
Mih�lceni, comuna B�le�ti, jude�ul Vrancea

13.496.133,00

37
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hîngule�ti-
Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., 
comuna Vulturu, jude�ul Vrancea

17.548.832,00

38
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 204F în lungime total� Lt=4,90 km 
din care: sector Slobozia Cior��ti-Armeni, 
km.0+000-km.2+000, L=2,0 km., comuna Slobozia 
Cior��ti �i sector Oreavu-Guge�ti, km.9+100-
km.12+000, L=2,90 km., comuna Guge�ti, jude�ul 
Vrancea

7.304.615,00

39
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 205P în lungime total� Lt =12,9 km 
din care: comuna Bolote�ti, sector int. DN 2D Putna-
Iv�nce�ti, km.0+000-km.4+500, L=4,50 km., 
comuna Garoafa, sector F�urei-Garoafa-Precistanu, 
km.8+090-km. 10+990-km.11+000-km.13+800, L = 
5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23-int. 
DN 23A, km.29+700-km.32+400, L=2,70 km., 
judetul Vrancea

20.692.172,00

40
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 205J - intersec�ie DJ 204E (Panciu)-
intersec�ie DJ 205H (Movili�a), km.0+000-
km.7+270, L=7,27 km., comuna Movili�a, jude�ul 
Vrancea

20.169.204,00

41
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 205J, sector km.16+100-
km.17+100, L=1,0 km, comuna Fitione�ti, jude�ul 
Vrancea

1.438.750,25

42
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 205L, sector Vrîncioaia-Spine�ti, 
km.5+800-km.9+400, L=3,6 km., comuna 
Vrîncioaia, jude�ul Vrancea

9.427.347,00

43
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Modernizare DJ 241A limit� jude� Gala�i-Feldioara-
Limit� jude� Bac�u, km.5+000-19+450, L=14,45 
km comuna T�n�soaia, comuna Corbi�a, jude�ul 
Vrancea

29.236.176,00

44
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Reabilitare �i modernizare drum jude�ean DJ 204E, 
Foc�ani (DN2-DE 85)-Petre�ti-pod peste pârâul 
�oimu la Mirce�ti, km.0+000-km.6+200, L=6,20 
km

7.575.054,53

45
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Reabilitare �i modernizare DJ 205J, km.9+180 
(intersec�ie DJ 205H)-km.16+100, sat Fitione�ti, 
jude�ul Vrancea

9.360.000,00

46
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Reabilitare �i modernizare DJ 205L, sector DN 2D-
Negrile�ti, km.18+152-km.21+552, L=3,4 km., 
comuna Negrile�ti, jude�ul Vrancea

6.393.360,00

47
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Reabilitare �i modernizare DJ 205S , Foc�ani-
Cîmpineanca-Vîrte�coiu-Rîmniceanca-intersec�ie 
DJ 205B, km.0+000-km.13+200, L=13,20 km, 
jude�ul Vrancea

31.028.918,00

48
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Reabilitare �i modernizare drum jude�ean DJ 115 
Gura V�ii-Fete�ti-intersec�ie DN 2L km 36+223-km 
39+900, com. Cîmpuri, jude�ul Vrancea

5.727.396,37

49
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Construire pod peste pârâul Domo�i�a pe DJ 119C 
km.12+631, sat Anghele�ti, comuna Rugine�ti, 
jude�ul Vrancea

2.404.639,00

50
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205B , km.22+600, peste pârâul Pietroasa, sat 
Faraoanele, comuna Vîrte�coiu, jude�ul Vrancea

1.093.567,93

51
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205C, km. 5+600, peste pârâul Dâlgov, comuna 
Cote�ti, jude�ul Vrancea

228.485,50

52
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Reabilitarea �i reconstruc�ia obiectivelor de 
infrastructur� rutier� din zona localit��ilor Paltin, 
Doaga, Valea S�rii pentru obiectivul nr.2 intitulat 
"Reparare pod pe DJ 205D, km.3+475, Valea S�rii - 
lucr�ri de consolidare �i reabilitare"

5.474.297,00

53
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea 
S�rii

3.880.852,00

54
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205D, km.21+333, peste pârâul 	ip�u, comuna 
Paltin, jude�ul Vrancea

1.214.526,66

55
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205D, scurgere la Paltin km.17+544, conform H.G. 
nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare 
topografic� actualizat�, comuna Paltin, jude�ul 
Vrancea

3.405.780,00

56
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205D, peste pârâul B�la�a la Nereju km.30+020, 
conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.29+200 
conform ridicare topografic� actualizat�, comuna 
Nereju, jude�ul Vrancea

3.405.780,00

57
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, 
conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 31+200 
conform ridicare topografic� actualizat�, comuna 
Nereju, jude�ul Vrancea

3.405.780,00

58
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205D, peste pârâul Tulburea la Paltin km.18+835, 
conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 
conform ridicare topografic� actualizat�, comuna 
Paltin, jude�ul Vrancea

3.405.780,00

59
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat pe DJ 
205D, peste pârâul Z�bala la Nereju km.29+541, 
conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.28+500 
conform ridicare topografic� actualizat�, comuna 
Nereju, jude�ul Vrancea

5.225.018,00

60
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat peste 
calea ferat� Adjud-Bac�u pe DJ 119J, km.1+500, 
municipiul Adjud, jude�ul Vrancea

5.280.000,00

61
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod din beton armat peste 
calea ferata Adjud-Bac�u pe DJ 119J, km.1+600, 
municipiul Adjud, jude�ul Vrancea

5.280.000,00

62
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 
205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, 
conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 
conform ridicare topografic� actualizat�, comuna 
Paltin, jude�ul Vrancea

3.405.780,00

63
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Consolidare �i reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 
205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, 
conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.19+200 
conform ridicare topografic� actualizat�, comuna 
Paltin, jude�ul Vrancea

3.405.780,00

64
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Construire pod din beton armat pe DJ 115, 
km.37+156, peste pârâul L�rgu�a, sat Gura V�ii, 
comuna Cîmpuri, jude�ul Vrancea

459.578,27

65
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Construire pod din beton armat pe DJ 205D, peste 
torentul Adânc, km.22+557, comuna Spulber, 
jude�ul Vrancea

3.462.016,00

66
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe 
DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr.540/2000, 
respectiv km.0+588, conform ridicare topografic� 
actualizat�, sat M�r��ti, comuna R�coasa, jude�ul 
Vrancea

4.171.920,00

67
JUDE	UL VRANCEA prin 
CONSILIUL JUDE	EAN 
VRANCEA

Construire pod din beton armat pe DJ 205E, 
km.55+593, peste pârâul Viz�u�i, sat Vizantea 
R�z��easc�, comuna Vizantea-Livezi, jude�ul 
Vrancea

1.587.145,11

68 M�IC�NE�TI
Construire gospod�rie de ap� �i re�ea de distribu�ie a 
apei potabile, sat Slobozia Bote�ti, com. M�ic�ne�ti, 
jude�ul Vrancea

634.526,40

69 M�IC�NE�TI
Reabilitare �i extindere cu grup sanitar gr�dini�� cu 
program normal M�ic�ne�ti, comuna M�ic�ne�ti, 
jude� Vrancea

566.488,00

70 M�IC�NE�TI
Reabilitare �coal� �i extindere cu grup sanitar la 
�coal� gimnazial� M�ic�ne�ti, comuna M�ic�ne�ti, 
jude� Vrancea

574.403,00

71 MERA
Construire gr�dini�a cu program normal nr.2 
Vulc�neasa, sat Vulc�neasa, comuna Mera, jude�ul 
Vrancea

412.870,00

72 MERA
Construire gr�dini�a cu program normal Livada, sat 

Livada, comuna Mera, jude�ul Vrancea
412.870,00

73 MERA
Construire �coala nr. 2 Vulc�neasa, sat Vulc�neasa, 

comuna Mera, jude�ul Vrancea
504.090,00

74 MERA
Construire �coala primar� Livada, sat Livada, 

comuna Mera, jude�ul Vrancea
504.090,00

75 MERA

Reabilitare �i extindere Gr�dini�a cu program 

normal nr.1 Vulc�neasa, sat Vulc�neasa, comuna 

Mera, jude�ul Vrancea

599.350,00

76 MERA

Reabilitare �i extindere �coala gimnazial� nr.1 

Vulc�neasa, sat Vulc�neasa, comuna Mera, jude�ul 

Vrancea

701.360,00

77 MERA
Reabilitare �i extindere �coala primar� nr.2 Mera, 

sat Mera, comuna Mera, jude�ul Vrancea
262.040,00

78 MERA Construire centru medical 3.397.690,38
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79 MERA

Construire pod din beton armat peste râul Milcov 
între satele Livada �i Vulc�neasa, comuna Mera, 
jude�ul Vrancea

11.590.748,00

80 MILCOVUL
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Milcovul, jude�ul Vrancea

9.273.430,00

81 MOVILI	A
Reabilitarea, modernizarea �i dotarea cu 
echipamente specifice a dispensarului medical din 
comuna Movili�a, Jude� Vrancea

1.580.645,30

82 MUNICIPIUL ADJUD

Lucr�ri de instala�ii în vederea ob�inerii avizului de 
securitate la incendiu pentru obiectivul Colegiul  
Na�ional "Emil Botta", Municipiul Adjud, jude�ul 
Vrancea

965.771,18

83 MUNICIPIUL ADJUD

Lucr�ri de instala�ii în vederea ob�inerii avizului de 
securitate la incendiu pentru obiectivul Colegiul 
Tehnic "Gheorghe Bal�", Municipiul Adjud, jude�ul 
Vrancea

1.337.135,25

84 MUNICIPIUL ADJUD

Lucr�ri de instala�ii în vederea ob�inerii avizului de 
securitate la incendiu pentru obiectivul �coala 
gimnazial� "Angela Gheorghiu", Municipiul Adjud, 
jude�ul Vrancea

475.357,21

85 MUNICIPIUL ADJUD

Lucr�ri de instala�ii în vederea ob�inerii avizului de 
securitate la incendiu pentru obiectivul �coala 
gimnazial� "Mare�al Alexandru Averescu", 
Municipiul Adjud, jude�ul Vrancea

895.241,53

86 MUNICIPIUL ADJUD

Lucr�ri de instala�ii în vederea ob�inerii avizului de 
securitate la incendiu pentru obiectivul �coala 
gimnazial� "Mihail Armencea", Municipiul Adjud, 
jude�ul Vrancea

482.938,66

87 MUNICIPIUL ADJUD

Lucr�ri de instala�ii în vederea ob�inerii avizului de 
securitate la incendiu pentru obiectivul �coala 
gimnazial� "Principele Radu", Municipiul Adjud, 
jude�ul Vrancea

477.433,59

88 MUNICIPIUL ADJUD

Reabilitare cl�dire Gr�dini�a cu program prelungit 
nr.4, Municipiul Adjud, jude�ul Vrancea în vederea 
ob�inerii autoriza�iei sanitare de func�ionare �i 
autoriza�iei ISU

4.815.405,21

89 MUNICIPIUL ADJUD
Modernizare infrastructur� stradal� Cartier Adjud 
Nord, Municipiul Adjud-etapa I, jude�ul Vrancea

5.489.665,16

90 MUNICIPIUL FOC�ANI Extindere cu 12 S�li de clas� a �colii nr.3 Foc�ani 700.000,00

91 MUNICIPIUL FOC�ANI
Modernizare �i reabilitare drumuri locale în 
intravilanul Municipiului Foc�ani

9.446.483,18

92 MUNICIPIUL FOC�ANI Refacere infrastructur� strada Poligonului 710.311,31

93 MUNICIPIUL FOC�ANI Refacere infrastructur� strada Unirea Principatelor 1.069.672,37

94 MUNICIPIUL FOC�ANI
Refacere �i modernizare str. Revolu�iei, Aleea 
Sudului, str. Cpt. Cre�u Florin, Aleea Parc

2.628.663,42

95 MUNICIPIUL FOC�ANI
Refacere str. Popa Sapc�, Magheru, Dorni�oarei, 
Fd. Dorni�oarei, Teiului

4.327.312,63

96 N�NE�TI
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
N�ne�ti, sat Calienii Vechi jude�ul Vrancea

5.720.694,00

97 N�RUJA
Reabilitare �coal� clasele I-VIII comuna N�ruja, 
jude�ul Vrancea

2.072.955,00

98 N�RUJA
Reabilitarea �i modernizarea drumurilor de interes 
local din localitatea N�ruja, jude�ul Vrancea

8.585.695,00

99 N�RUJA
Construire pod din beton armat peste râul Zabala 
leg�tura DJ 205D N�ruja �i DC 94 Satul Podu 
Stoica comuna N�ruja

913.000,00

100 NEGRILE�TI
Modernizare drumuri de interes local etapa a II-a, 
com. Negrile�ti, jud. Vrancea

1.353.706,54

101 NEREJU
Alimentare cu ap�-actualizare rest de executat, 
comuna Nereju, jude�ul Vrancea

5.935.376,09

102 NEREJU
Extindere cu grup sanitar �i reabilitare Gr�dini�a cu 
Program Normal nr.1 Nereju Mic, sat Nereju Mic, 
Com. Nereju jud. Vrancea

532.659,00

103 NEREJU
Extindere cu grup sanitar �i reabilitare Gr�dini�a cu 
Program Normal nr.1 Nereju, sat Nereju, Com. 
Nereju, jud. Vrancea

525.292,00

104 NEREJU
Extindere cu grup sanitar �i reabilitare Gr�dini�a cu 
Program Normal Sahastru, sat Sahastru, Com. 
Nereju, jud. Vrancea

447.826,00

105 NEREJU
Extindere cu grup sanitar �i reabilitare �coala 
Gimnazial� "Dimitrie Gusti" Nereju, sat Nereju, 
Com. Nereju, jud. Vrancea

540.062,00

106 NEREJU
Extindere cu grup sanitar �i reabilitare �coala 
Gimnazial� Nereju Mic, sat Nereju Mic, jud. 
Vrancea

550.498,00

107 NEREJU
Construire pod ce leag� satul Br�d�ce�ti de c�tunul 
Cr�ciunari, comuna Nereju, jude�ul Vrancea

6.783.132,00

108 NISTORE�TI
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Nistore�ti

8.681.050,00

109 NISTORE�TI
Reconstruire pod din beton armat peste râul N�ruja, 
leg�tura DJ 205M-Drum de interes local, comuna 
Nistore�ti, jude�ul Vrancea

4.996.933,76

110 OBREJI	A
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, 
comuna Obreji�a, jude�ul Vrancea

186.778,78

111 ORA� M�R��E�TI
Modernizare re�ele stradale în ora�ul M�r��e�ti, 
jude�ul Vrancea

5.517.785,15

112 ORA� M�R��E�TI
Refacerea infrastructurii str�zilor în ora�ul 
M�r��e�ti, jude�ul Vrancea

9.594.028,47

113 ORA� ODOBE�TI
Modernizare, reabilitare �i dotare Liceul tehnologic 
Odobe�ti, jude�ul Vrancea

4.006.747,50

114 ORA� ODOBE�TI
Drum de leg�tur� DN 2D-DN 2M �i modernizare 
re�ea stradal� locuin�e ANL �i str�mutate cartier 
Sturza

13.261.141,00

115 PALTIN

Reabilitare �i schimbare destina�ie din �coal� 
primar� în �coal� primar� �i gr�dini�� cu program 
normal cu o grup�, �coala Primar� Prahuda, com. 
Paltin

1.312.662,00

116 PAULE�TI Modernizare DC 70 438.252,00

117 P�UNE�TI
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
P�une�ti

7.278.040,00

118 PLOSCU	ENI
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Ploscu�eni

9.704.450,00

119 POIANA CRISTEI
Reabilitare �i extindere �coal� clasele I-IV comuna 
Poiana Cristei, jude�ul Vrancea

1.009.644,16

120 POIANA CRISTEI
Modernizare drumuri de interes local sat Poiana 
Cristei �i sat Dealu Cucului, comuna Poiana Cristei, 
jude�ul Vrancea

4.259.049,53

121 POPE�TI
Modernizare drumuri de interes local - continuare 
lucr�ri autorizate cu AC nr.7/01.08.2011

1.697.072,52

122 PUFE�TI

Crearea �i modernizarea infrastructurii de baz� la 
scar� mic�, prin construirea re�elei publice de ap� 
potabil� �i de ap� uzat� în cadrul U.A.T. Pufe�ti, 
jude�ul Vrancea

12.410.715,00

123 PUFE�TI
Reabilitare �i extindere cu grup sanitar �coala 
Gimnazial� Domne�ti-Târg, corp C1

1.235.283,00

124 R�COASA
Modernizare sistem alimentare cu ap� în comuna 
R�coasa, comuna R�coasa, jude�ul Vrancea

1.377.280,00

125 R�STOACA
Asfaltare drumuri de interes local în comuna 
R�stoaca-5,5 Km, jude�ul Vrancea

4.925.642,00

126 REGHIU
Realizare poduri metalice, peste râul Milcov în 
c�tunele Pîrlita, Mâne�ti, Poieni�a, din comuna 
Reghiu, judetul Vrancea

2.290.641,00

127 RUGINE�TI
Modernizare drumuri de interes local în Comuna 
Rugine�ti, jude�ul Vrancea

8.464.257,00

128 RUGINE�TI
Amenajare pode�e în Comuna Rugine�ti, jude�ul 
Vrancea

2.905.477,00

129 RUGINE�TI
Construire poduri în Comuna Rugine�ti, jude�ul 
Vrancea

9.660.753,00

130 SIHLEA
Înfiin�are sisteme de ap� �i canal în satele C�iata, 
Bogza �i Voetin comuna Sihlea, Jude�ul Vrancea

24.348.030,00

131 SLOBOZIA BRADULUI
Construire gr�dini�� cu 4 s�li de grup� �i program 
normal, sat Lie�ti, comuna Slobozia Bradului, jud. 
Vrancea

1.571.060,43

r� or��ti

a

a

Vrancea

132 SLOBOZIA BRADULUI Construire dispensar medical 1.929.917,76

133 SLOBOZIA BRADULUI
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Slobozia Bradului, jud. Vrancea

13.342.161,00

134 SLOBOZIA CIOR��TI
Demolare corp scoal� existent� cu anexe �i 
construire �coal� Primar� cu Sal� de Sport, sat 
Slobozia Cior��ti, com. Slobozia Cior��ti

1.968.655,00

135 SLOBOZIA CIOR��TI
Reabilitare, construire scar� exterioar� �i schimbare 
de destina�ie în gr�dini�� cu program prelungit-
Gr�dini�a cu program normal Slobozia Cior��ti

674.685,00

136 SLOBOZIA CIOR��TI
Reabilitare, extindere �i schimbare de destina�ie în 
gr�dini�� cu program prelungit-"Gr�dini�a cu 
program normal Jili�te" comuna Slobozia Cior��ti

761.035,00

137 SLOBOZIA CIOR��TI
Consolidare, reabilitare �i extindere Dispensar 
uman, Slobozia Cior��ti, comuna Slobozia Cior��ti

224.610,00

138 SLOBOZIA CIOR��TI
Modernizare drum de interes local în sat Jili�te, 
comuna Slobozia Cior��ti, jude�ul Vrancea

131.858,00

139 SOVEJA
Grup sanitar - �coala gimnazial� "Simion 
Mehedin�i" Soveja

36.729,53

140 SOVEJA
Construire dispensar uman comuna Soveja, jude�ul 
Vrancea

1.557.772,00

141 SOVEJA
Modernizare drumuri de interes local comuna 
Soveja Jud. Vrancea

4.794.246,00

142 SPULBER

Modernizare/consolidare drum s�tesc Car�oche�ti-
Câmpul Nerejului din DJ 205D-Moraru St. Chiric� 
Toader, L= 3,8 km, comuna Spulber, jude�ul 
Vrancea

7.438.559,75

143 SPULBER Realizarea  unui pod peste pârâul 	ip�u 3.965.768,00

144 STR�OANE
Modernizare drum comunal DC 50 �i drumuri 
locale, comuna Str�oane, jude�ul Vrancea

4.971.480,00

145 SURAIA
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Suraia, jude�ul Vrancea

7.753.868,70

146 T�N�SOAIA
Construc�ia re�elei publice de ap� �i ap� uzata în 
satele Feldioara �i Covrag, comuna T�n�soaia, 
jude�ul Vrancea

7.853.851,00

147 T�N�SOAIA

Modernizare drum comunal în sat N�ne�ti cu 
lungimea de 2,0 km �i drum comunal în sat 
Feldioara cu lungimea de 0,4 km, comuna 
T�n�soaia, jude�ul Vrancea

3.438.981,00

148 T�T�RANU
Reabilitare �i modernizare re�ea de alimentare cu 
ap� potabil� sat M�rtine�ti comuna T�t�ranu, 
jude�ul Vrancea

1.842.338,00

149 T�T�RANU
Reabilitare �i modernizare �coala veche T�t�ranu, 
comuna T�t�ranu, jude�ul Vrancea

624.987,00

150 TÎMBOE�TI
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Tîmboe�ti jud Vrancea - 7252,645 ml

6.342.406,00

151 TÎMBOE�TI
Podet peste pârâul Slimnic comuna Tîmboe�ti, 
jude�ul Vrancea

919.074,83

152 TULNICI
Reabilitare �i extindere sistem de alimentare cu ap� 
comuna Tulnici, jude�ul Vrancea - etapa a II-a

528.757,00

153 TULNICI
Construire �coal� clasele I-VIII în comuna Tulnici, 
jud. Vrancea

3.346.609,00

154 TULNICI
Construire �i dotare gr�dini�� cu program normal în 
localitatea Tulnici, comuna Tulnici, jude�ul Vrancea

602.735,00

155 TULNICI
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Tulnici, jude�ul Vrancea

9.767.520,00

156 	IFE�TI
Construire �i dotare gr�dini�� cu program normal în 
comuna 	ife�ti, sat B�tine�ti, jude�ul Vrancea

602.735,00

157 URECHE�TI
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Ureche�ti, jude�ul Vrancea 

5.324.204,00

158 VALEA S�RII
Modernizare Re�ele de drumuri de Interes Local în 
Comuna Valea S�rii, Jude�ul Vrancea

5.265.926,00

159 VÎRTE�COIU
Modernizare drumuri de interes local-str�zi în 
comunea Vîrte�coiu, jude�ul Vrancea

4.118.647,00

160 VÎRTE�COIU
Modernizare str�zi în interiorul comunei Vîrte�coiu, 
satele Beciu, Rîmniceanca �i Faraoanele

1.996.060,99

161 VIDRA
Extindere re�ea  canalizare comuna Vidra, jud. 
Vrancea

526.000,00

162 VIDRA
Construire gr�dini�� Burca 1 comuna Vidra, jud. 
Vrancea

516.000,00

163 VIDRA
Extindere, modernizare �i dotare Spitalul NN 
S�veanu Vidra comuna Vidra, jud. Vrancea

486.000,00

164 VIDRA
Reabilitare �i modernizare Policlinica Vidra comuna 
Vidra, jud. Vrancea

520.000,00

165 VIDRA
Modernizare drumuri de interes local din comuna 
Vidra �i satele componente inclusiv un pod 

8.780.000,00

166 VINTILEASCA

Crearea �i modernizarea infrastructurii de baz�, la 
scar� mic�, prin construc�ia re�elei publice de ap� 
uzat� �i sta�ie de epurare, în cadrul U.A.T. 
Vintileasca, jude�ul Vrancea

5.577.624,00

167 VINTILEASCA
Construire cl�dire Central� termic� �i schimbare 
destina�ie corp B, în �coal� �i gr�dini��, �coala 
Gimnazial� "Pictor Mihail B�l��escu" sat Bahnele

180.035,00

168 VINTILEASCA
Reabilitare �coala Gimnazial� "Regina Maria", corp 
A �i B, sat Vintileasca, com. Vintileasca

2.663.744,00

169 VINTILEASCA Modernizare drumuri comunale 4.744.549,00

170 VIZANTEA-LIVEZI
Modernizare drumuri comunale �i pod din beton 
armat pe DC 63, peste pârâul Pe�tera, comuna 
Vizantea-Livezi, jude�ul Vrancea

6.472.606,00

171 VRÎNCIOAIA
Înfiin�are sistem de canalizare (sta�ie de epurare �i 
re�ea canalizare) sat Poiana, comuna Vrîncioaia, 
jude�ul Vrancea

6.343.232,99

172 VRÎNCIOAIA
Autorizare Sanitar� de Func�ionare �coala 
Gimnazial� + Gr�dini�a Spine�ti Comuna Vrîncioaia

882.897,00

173 VRÎNCIOAIA
Construire �i Dotare pentru Autorizare Sanitar� 
func�ionare �coala Primar� + Gr�dini�a Muncei, 
Comuna Vrîncioaia, Jud. Vrancea

752.032,00

174 VRÎNCIOAIA
Construire �i Dotare pentru Autorizare Sanitar� 
func�ionare �coala Primar� + Gr�dini�a Plo�tina, 
Comuna Vrîncioaia, Jud. Vrancea

656.102,00

175 VRÎNCIOAIA
Modernizare �i Dotare pentru Autorizare Sanitar� 
func�ionare Gr�dini�a cu Program normal 
Vrîncioaia, Comuna Vrîncioaia, Jud. Vrancea

95.900,00

176 VRÎNCIOAIA

Reabilitare, Extindere �i Dotare pentru Autorizare 
Sanitar� func�ionare �coala Gimnazial� Neculai 
Jechianu Vrîncioaia, Comuna Vrîncioaia, Jud. 
Vrancea

3.650.819,00

177 VRÎNCIOAIA
Modernizare DC 72 Bîrse�ti - Poarta Tarnii km 
1+600-4+270

2.905.433,00

178 VRÎNCIOAIA
Realizare pod peste pârâul Leadova, "La Stan" în 
sat Spine�ti, comuna Vrîncioaia,jude�ul Vrancea

592.474,00

179 VRÎNCIOAIA
Realizare pod peste pârâul Vasui, "La �erban 1", în 
sat Muncei, comuna Vrîncioaia, jude�ul Vrancea

534.524,00

180 VRÎNCIOAIA
Realizare pod peste pârâul Vasui, "La Tagma", în 
sat Muncei, comuna Vrîncioaia, jude�ul Vrancea

709.466,00

181 VRÎNCIOAIA
Realizare pod peste râul Putna, în sat Poiana, 
comuna Vrîncioaia, jude�ul Vrancea

5.447.481,00

182 VULTURU
Înfiin�are sistem de canalizare în satele Vulturu, 
Hîngule�ti �i Maluri, comuna Vulturu, jude�ul 
Vrancea

14.338.497,32

183 VULTURU
Reabilitare �coal�, extindere �i construire magazie 
lemne la �coala gimnazial� Hîngule�ti, comuna 
Vulturu, jude� Vrancea

567.795,00

184 VULTURU
Reabilitare, extindere cu grup sanitar �i construire 
teren de sport la �coala gimnazial� Botîrl�u, comuna 
Vulturu, jude� Vrancea

564.323,00

185 VULTURU
Asfaltare drumuri de interes local în com. Vulturu, 
jude�ul Vrancea

5.468.120,00
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Furturi cercetate de
poli]i[ti: Pe 21 iulie, polițiștii din
Jariștea au depistat pe raza localității
doi minori în vârstă de 13, respectiv
14 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
aceeaşi zi, 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, după
cum au precizat poliţiştii vrânceni.
(G.S.)

Moarte suspect\ cercetat\
de poli]i[ti: Sâmbătă după
amiază, la  ora 15.35, polițiștii din
Gugești au fost sesizați despre faptul
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 fata
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”,
au indicat poliţiştii vrânceni. (G.S.)

Radar
La început de săptămână, poliţia
rutieră va amplasa radare pe
principalele drumuri din judeţ. Pe DN
2 E85, şoferii trebuie să fie atenţi la
Adjud, Domneşti, Haret- Mărăşeşti,
Bizigheşti, Garoafa, Urecheşti,
Dumbrăveni, Slobozia Bradului dar şi
pe centura municipiuului Focşani. Şi
pe DN 23, la Răstoaca şi Vulturu, dar şi
la Vidra, pe DN 2D, radarele vor
supraveghea traficul. Nu vă
recomandăm să călcaţi pedala de
acceleraţie nici la Panciu, pe DN 2L,
unde va fi deasemenea instalată
aparatura de depistare a vitezomanilor.
Drum bun şi fără incidente! (G. S.)

Un nou accident rutier
a avut loc în duminică
dimineaţă pe E85, pe raza
localităţii Haret, în jurul
orei 10.10. Conform pri -
me lor informaţii, o fami-
lie din Bucureşti se de pla -
sa către casă venind din-
spre Adjud. Şoferul, în
vârs tă de 75 de ani, ar fi
adormit la volan. Maşina,
un Daewoo Matiz, a lovit
un cap de podeţ după care
a ajuns în şanţul de pe
partea dreaptă a direcţiei
de deplasare. În urma
pro ducerii accidentului
ru tier a rezultat rănirea
şoferului şi a pasagerei
din dreapta faţă, au comu-
nicat poliţiştii vrânceni.
La faţa locului au ajuns
două echipaje, unul apar -
ţi nând SAJ şi un altul
SMURD, care au preluat
victimele şi le-au trans-
portat la Spitalul Judeţean
de Urgenţă “Sf. Pante-
limon” din Focşani. Re -
pre zentanţii unităţii spita-
 liceşti au spus că femeia,
în vârstă de 65 de ani, a
suferit mai multe trauma-
tisme în urma impactului,
fiind adusă în stare gravă.
Ambele victime au fost
preluate pentre investi ga -
ţii suplimentare iar poli -
ţiştii urmau să stabilească
cu exactitate circums tan -
ţe le producerii evenimen-
tului rutier. Duminică di -
mi neaţă, o femeie a fost
victima unui accident
pro dus pe drumul dintre

Ciuşlea şi intersecţia cu
E85. “La ora 01.10, pe
DJ 205 E, în afara loca -
li tății Ciușlea, comuna
Garoafa, o femeie, de 26
ani, din comuna Vână -
tori, în timp ce conducea
un autoturism, nu a a -
dap tat viteza de depla sa -
re la condițiile de drum și
s-a răsturnat în afara ca -
rosabilului. În urma pro-
ducerii evenimentului
rutier, a rezultat rănirea
ușoară a acesteia și a u -
nui pasager, de 25 ani,
din municipiul Focșani.
În cauză a fost întocmit
dosar penal”, au indicat
poliţiştii. 

{oferul unei
autoutilitare a ajuns

în [an] dup\ 
ce a fost acro[at 

de un TIR

Un alt accident rutier a
avut loc sâmbătă, tot pe
E85, pe raza localităţii
Pu feşti. Din fericire, sin-
gura victimă a evenimen-
tului rutier a fost rănită
uşor. Totul s-a întâmplat
după ce un TIR a intrat în
depăşirea unei dubiţe.
“La data de 22 iulie a.c.,
ora 17.10, pe DN 2- E 85,
în afara localității Dom -
nești, comuna Pufești,
un bărbat, de 70 ani, din
comuna Schela, județul
Galați, în timp ce con-
ducea un ansamblu auto

format din autotractor și
semiremorcă, a efectuat
manevra de depășire a
unei autoutilitare și a
acroșat cu semiremorca
oglinda retrovizoare a
acesteia, după care și-a
continuat deplasarea, fi -
ind ulterior oprit. Con -
du  cătorul autoutilitarei a
pierdut controlul volanu-
lui și s-a răsturnat în a -
fa ra carosabilului. În
ur ma producerii eveni-
mentului rutier, a rezul-
tat rănirea ușoară unui
bărbat, de 28 ani, din
mu nicipiul Brăila, jude -
țul Brăila, pasager în au -
toutilitară. În cauză a
fost întocmit dosar pe -
nal”, se arată în comuni-
carea Biroului de Presă al
IPJ Vrancea.

Dosare penale la

regimul rutier

Sâmbătă noaptea, la
ora 02.30, polițiștii focșă -
neni au depistat pe Bule-
vardul Unirii din locali -
tate un bărbat, de 31 ani,
din comuna Poșta Câlnău,
județul Buzău, în timp ce
conducea un autoturism,
fără a poseda permis de
conducere. Tot în cursul
zilei de sâmbătă, în jurul
orei 09.00, pe DC 169, în
comuna Slobozia Bradu-
lui, polițiștii din Gugești
au depistat un bărbat, de
45 ani din localitate, în
timp ce conducea o au to -
utilitară, deși avea acest
drept suspendat. Pe strada
Simion Bărnuțiu din mu-

nicipiul Focșani, un băr -
bat de 48 ani din local i -
tate, a fost depistat în
timp ce conducea un au-
toturism iar în urma tes -
tării cu aparatul alcool -
test, a rezultat o concen -
tra ție de 1,01 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Se în-
tâmpla pe 22 iulie, în ju -
rul orei 13. Şi tot în ace -
eaşi zi, la ora 21.15, pe DJ
205 R, în comuna Cotești,
polițiștii au depistat un
bărbat, de 27 ani, din lo-
calitate, în timp ce con-
ducea un autoturism fără
a poseda permis de con-
ducere. Toţi cei prinşi în
offside s-au ales cu do sa -
re penale pentru infrac -
ţiuni la regimul rutier.
(Gabriel SAVA) 

Poliţiştii vrânceni au
ţinut un moment de recu -
legere pentru colegul lor
de la Suceava, agentul șef
de poliție Sorin Vezeteu,
ajutorul șefului de post de
la Poliția Transporturi Fe -
roviare din Gara Burdu-
jeni. Acesta a fost ucis cu
mai multe lovituri de cuţit

de un tânăr chiar pe per-
onul gării, în cursul zilei
de joi. Agresorul de află
în arest. Agentul şef Sorin
Vezeteu avea 38 de ani şi
era tatăl a doi copii. 

În întreaga ţară, poli -
ţiştii i-au adus un omagiu
şi au ţinut momente de
reculegere în memoria

poliţiştului su ce vean. Şi
la IPJ Vrancea, începând
cu orele 11, si renele au
sunat în semn de doliu iar
comanda IPJ Vrancea, a -
lături de mai mulţi lucră -
tori de poliţie, a ţinut  mo -
mente de re culegere pen-
tru colegul de la Suceava.
(Z.V.)

� fapta a avut loc
vineri iar b\rbatul 
a fost re]inut [i apoi

arestat pentru 
30 de zile

Vineri,  polițiștii focșă -
neni au fost sesizați de către
o femeie, de 33 ani, cu pri -
vire la faptul că fiica ei, în
vârsta de 15 ani (dintr-o rela -
ție anterioară), ar fi fost agre -
sată fizic și sexual de către
soțul său, un bărbat de 31
ani. Urmare a cercetărilor
efec tuate, polițiștii vrânceni
l-au reținut pe bărbat pe bază
de ordonanță, pentru o peri -
oa dă de 24 de ore, iar la data
de 22 iulie a.c, l-au prezentat
Judecătoriei Focșani, care a

dispus măsura arestului pre-
ventiv, pentru o perioadă de
30 de zile, fiind introdus în
Centrul de reținere și ares -
tare preventivă al Inspecto -
ratului de poliție Vrancea.
“Admite propunerea Par-
chetului de pe lângă Jude -
că toria Focşani. Dispune
a restarea preventivă a in-
culpatului GRECU ALEX
COSTINEL, pentru săvâr -
şi rea infracţiunilor de viol şi
violenţă în familie, (2 acte
materiale), ( 2 infracţiuni),
toate cu aplic. art. 38 alin.1
C.p. pe o perioadă de 30 de
zile, începând cu data de
22.07.2017 şi până la data
de 20.08.2017, inclusiv. Dis-
pune emiterea mandatului
de arestare preventivă. (...)
Cu drept de contestaţie în

termen de 48 de ore de la
pronunţare. Pronunţată în
şedinta din camera de con-
siliu, azi, 22.07.2017, ora
11:00”, este soluţia judecă -
torilor focşăneni. Bărbatul în

cauză este cercetat pentru
săvârșirea infracțiunilor de
“viol” și “violență în fami-
lie”, după cum au mai pre-
cizat poliţiştii vrânceni. (G.
SAVA) 

Momente de reculegere pentru poli]istul sucevean

Tat\l vitreg [i-a abuzat fiica minor\: acesta 
a lovit-o [i a violat-o

Copila va avea nevoie de consiliere pentru a trece
peste cele întâmplate

Un Matiz a lovit un cap de pode] la
Haret: so]ia [oferului este în stare grav\
� cei doi so]i din Bucure[ti mergeau c\tre cas\ � cel mai probabil, conduc\torul auto a adormit

la volan � o dub\ a ajuns în [an] la Pufe[ti, dup\ ce a fost acro[at\ cu oglinda de un TIR

Matizul a intrat în şanţ şi s-a lovit de un cap de podeţ



Profesorul şi fostul ins -
pector de limba şi literatura
română Silvia Chelariu este
la un pas de a reveni pe func -
ţia din care a fost eliberată la
finalul lunii martie. Decizia
care a dus la încetarea con-
tractului de management al
inspectorului Silvia Chelariu
a fost legată de scandalul iz -
bucnit la faza judeţeană a
olimpiadei de limba şi litera -
tura română, derulată pe 25
februarie a.c. IŞJ Vrancea a
primit la finalul săptămânii
motivarea hotărârii instanţei
care a judecat cererea fostu-
lui inspector. Conform moti -
vă rii instanţei de contencios
care a judecat cererea de che -
mare în judecată formulată
de profesorul Silvia Chela -
riu, prin aceasta s-a solicitat
“în contradictoriu cu pârâta
Inspectoratul Şcolar Jude -
ţean Vrancea anularea ac te -
lor administrative constând
în: procesul verbal al consi -
li ului de administraţie al IŞJ
Vrancea nr... din 29.03. 2017
şi a tuturor actelor sub sec -
ven te acestuia; a raportului
de cercetare nr.. din 24.03.
2017, a deciziei nr 741 din
29.03.2017, a deciziei nr. 722
din 24.03.2017 prin care a
fost destituită din funcţia de
conducere- inspector şcolar,
precum şi a procesului verbal
al şedin ţei Consiliului de
Adminis traţie al IŞJ Vrancea
din 14.03.2017 de constituire
a comisiei de disciplină. A so-
licitat totodată şi anularea tu-
turor actelor subsecvente
a cestui act administrativ.
Prin aceeaşi acţiune s-a so-
licitat şi suspendarea acte lor
administrative a căror anu-
lare s-a solicitat, până la so -
luţionarea pe fond a cau zei.
Cererea de suspendare a fost
disjunsă de cererea de anu-
lare, astfel că a format obiec-
tul dosarului 2056/91/ 2017”,
se arată în motivarea hotărârii
2170 din dosarul mai sus a -
mintit. 

Profesorul Silvia
Chelariu ia la ]int\ mai
mul]i reprezentan]i 
ai I{J Vrancea

Silvia Chelariu spune că
vina problemelor de la olim -
piadă aparţine celor doi ins -
pectori aflaţi la conducerea
IŞJ Vrancea. “A arătat că în
mod abuziv, responsabilita -
tea asupra modului de orga-
nizare şi desfăşurare a a ces -
tei olimpiade a fost pusă în
sarcina sa, răspunderea fi -
ind a inspectorului adjunct
Marchitan şi a Inspectoru-
lui General Cristea Dorin”,
se mai arată în documentul
instanţei legat de motivele
indicate în susţinerea cererii
de suspendare a actelor ad-
ministrative. Fostul inspector
de limba română acuză şi
im plicarea profesorului Au-
relia Neagu, membră în con-
siliul de administraţie al IŞJ,

în sancţionarea sa. “S-a ară -
tat că, în ceea ce priveşte le -
gă tura de rudenie cu comi -
sia de organizare a olim pi a -
dei, respectiv d-na Neagu
Aurelia, membră şi în Con-
siliul de Administraţie al că -
rei fiu a fost nominalizat de
directorul şcolii Bazgan,
prof. Dima Alina, ca mem-
bru al comisiei în calitate de
informatician la şcoala or-
ganizatoare, fără ca acesta
să fi fost prezent în ziua de
25.03.2017 (n.r. - data co -
rectă este 25.02.2017), când
a avut loc competiţia astfel
încât, la momentul introdu -
cerii datelor în calculator, în
biroul directoarei s-au creat
disfuncţionalităţi dat fiind
numărul mare de elevi par -
ticipanţi şi numărul mare de
persoane chemate să încar -
ce succesiv datele în lipsa
in formaticianului şi în ab -
sen ţa tabelelor pe care re -
clamanta (n.r. - Silvia Che la-
 riu) le-a transmis pe mail
şcolii organizatoare. S-a a -
ră tat că, în realitate, Neagu
Aurelia, membră în CA al
IŞJ Vrancea are interese
per sonale în cercetarea sa
disciplinară, ca urmare a
nu mirii fiului său ca infor-
matician şi a renumerării
sale pentru o activitate pe
care efectiv nu a executat-o.
A arătat că consilierul ju-
ridic al pârâtei, d-na Băn ci -
lă Dorina, a exercitat în mai
multe rânduri presiuni asu -
pra sa deşi nu făcea parte
din comisia de cercetare
disciplinară astfel ca exece-
sul de zel al aces-
teia dove deş te că
este o exe cu tantă
docilă a dis po zi -
ţiilor nelegale şi,
în conse cin ţă, o
persoană lipsită de
scrupule în aplica -
rea legii”, se indi -
că în motivarea ins -
tanţei. Printre alte
motive expuse în
cererea de chemare
în ju de cată se mai
in di că şi faptul că
locul său în CA al
IŞJ Vrancea a fost
luat de Eleonora
Hăr mă nescu îna -
inte de a se stabili
vreo vinovăţie, iar
în co misia de cer -
ce tare disciplinară
au fost numiţi ins -
pectori delegaţi şi
nu ins pectori prin
concurs “în con di -
ţiile în care dele-
garea este la bu nă-
 voinţa conducerii
IŞJ Vrancea”. 

Ce i s-a

repro[at

inspectorului

Silvia Chelariu

Cele două deci -
zii care au stat la
baza demiterii din

funcţia de inspector al profe-
sorului Silvia Chelariu se
leagă de modul de organizare
al olimpiadei de română care
a avut loc la data de 25 fe -
bru arie 2017. În prima dintre
ele, respectiv decizia 722 din
24.03.2017, privind sancţio -
na rea disciplinară a d-nei ins-
pector şcolar Chelariu Silvia
Ofelia, având funcţia de in-
spector şcolar specialitate
limba şi literatura română,
acesteia i se aduc mai multe
acuzaţii. În aceasta se men ţi -
o nează că “imaginea şi pres-
tigiul IŞJ Vrancea şi a
învăţământului, în general,
a fost afectat din cauza ne -
res pectării unor norme me -
to dologice şi a regula mentu-
lui specific”. Printre acuza -
ţii le aduse inspectorului de la
acel moment, Silvia Chelariu
se numără faptul că mai
mulţi membri ai comisiei de
organizare a olimpiadei nu
au fost anunţaţi şi unii nu au
ştiut ce funcţie au, faptul că
o parte a acestor membri au
fost în stare de incompatibili -
tate pentru că nu li s-a cerut
şi că nu au dat declaraţia
prevăzută de art 29 al (3) din
Metodologie. Prin decizia
res pectivă se mai acuză şi
faptul că, din grupul de lucru
pentru elaborarea subiectelor
au făcut parte mama şi mă tu -
şa elevului Ţ. S. (Ţ. M. şi D.
Mirela). Punctul central al
acuzaţilor este că “s-au mo -
di ficat punctajele pe tezele a
2 elevi prin îngroşarea
punctajului iniţial, neres -
pec tându-se procedura de e -

va luare şi reevaluare (...) s-
au afişat note care nu erau
în concordanţă cu punctaje -
le obţinute de elevi, respec-
tiv Ţ. S. a fost afişat cu un
punctaj de 114, iar M.A. cu
un punctaj de 104 puncte,
când în realitate a fost in-
vers”, după cum se arată în
actul emis de IŞJ Vrancea.
Concluzia acestuia a fost de
aplicare a sancţiunii discipli-
nare a destituirii din funcţia
de conducere, respectiv cea
de inspector şcolar de speci -
a litate. După ce s-a obţinut
avizul Ministerului privind
demiterea din funcţie, la data
de 29 martie, IŞJ a emis o
nouă decizie prin care Silvia
Chelariu era eliberată din
funcţia de inspector şi urma
să revină, aşa cum s-a şi în-
tâmplat, la catedra rezervată
de la Colegiul Naţional Al. I.
Cuza. Fostul inspector a con-
testat cele două decizii, pre-
cum şi alte acte administra-
tive emise de IŞJ Vrancea.

Ca urmare, Tribunalul Vran -
cea a emis la data de 12 iulie,
Hotărârea 2170: “Admite în
parte cererea. Dispune sus-
pendarea executării Decizii -
lor nr.722/24.03.2017 şi
741/29.03.2017 acte emise
de pârâta I.Ş.J. Vrancea,
până la soluţionarea de fi ni -
tivă a dosarului nr.998/91/
2017 al Tribunalului Vran -
cea, având ca obiect anulare
acte administrative. Respin -
ge cererea de suspendare a
PV nr. 2394/29.03.2017, a
Raportului de cercetare nr.
2234/24.03.2017 precum şi
a PV al şedinţei Consiliului
de Administraţie din cadrul
ISJ din 14.03.2017, ca fiind
neîntemeiată. Executorie de
drept. Cu recurs, în 5 zile de
la comunicare”. Recursul
IŞJ Vrancea a fost înregistrat
la data de 21 iulie, aşa că do -
sarul va pleca la instanţa
superioară, respectiv la
Curtea de Apel Galaţi. 

Urmeaz\ repunerea în
func]ie a inspectorului

Silvia Chelariu

Procedural, imediat după
comunicarea oficială a Hotă -
rârii 2170 din 12.07. 2017,
IŞJ urmează să o pună în a -
plicare, având în vedere că
este executorie de drept. Ins -
pectorul şcolar general Dorin
Cristea a declarat doar că va
pune în aplicarea hotărârea
instanţei, în timp ce profe-
sorul Silvia Chelariu ne-a
transmit telefonic că sentinţa
unei instanţe se pune în apli-
care, nu se comentează. În a -
ce astă situaţie, IŞJ Vrancea
se vede nevoit şi să revoce
mandatul actualului inspec-
tor de specialitate, Marilena
Găucan. 

La o primă vedere, este
doar începutul unui lung şir de
dispute care urmează să fie re-
zolvate la instanţele judecă to -
reşti. (Eduard POPESCU)

Eveniment local
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Tribunalul o readuce pe Silvia Chelariu
la Inspectoratul {colar

� decizia instan]ei care suspend\ demiterea profesorului Silvia Chelariu
ca inspector [colar a fost comunicat\ I{J Vrancea � aceasta este

executorie pân\ când magistra]ii ar putea lua o alt\ decizie

Inspectoratul Școlar nu comentează decizia judecătorilor
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COL}UL POETULUI

Relațiile cu cei
din jur și mai ales
cu persoana
iubită au de
suferit din cauza
unor probleme de
comunicare. Vă

recomandăm să nu refuzați
comunicarea. Se pare că vă
simțiți epuizat și nu sunteți
dispus să vă întâlniți cu prietenii. 

Vă pregătiți
pentru o călătorie
sau o excursie. Ar
fi bine să țineți
seama de sfaturile
unei rude mai în

v=rstă. După-amiază sunteți
invitat la o petrecere, dar sunteți
tentat să vă eschivați.

Aveți succes în
toate activitățile
legate de cămin.
Dacă se ivește
ocazia să plecați
într-o excursie, vă
sfătuim să

refuzați, întrucât sunteți
predispus la accidente. 

Dacă doriți să
plecați într-o
vizită, vă sfătuim
să luați legătura
cu gazdele înainte
de a pleca. Există
riscul să nu le

găsiți acasă. După-amiază este
posibil să nu vă simțiți prea bine
și să mergeți la medic.

Dimineață sunteți
foarte ocupat cu
probleme de
afaceri stresante.
Vă recomandăm să
vă păstrați calmul.
Dacă o rudă mai în

v=rstă vă cere ajutorul într-o
problemă de sănătate, ar fi bine
să nu vă eschivați.

În prima parte a
zilei, s-ar putea să
aveți o problemă
de sănătate care vă
împiedică să faceți
ce v-ați propus. Cel
mai mult regretați

că nu puteți merge la o petrecere.
După-amiază primiți o veste bună
în legătură cu o sumă de bani pe
care contați.

Reușiți să finalizați
o lucrare
importantă,
începută mai
demult. Deja vă
gândiți la
următoarea, spre

nemulțumirea familiei. Vă sfătuim
să nu faceți din orele suplimentare
o obisnuință. Ar fi bine să acordați
mai multă atenție celor apropiați.

Sunteți indispus și
chiar irascibil,
pentru că nu v-a
ieșit o afacere. Vă
sfătuim să nu vă
descărcați nervii
acasă. Mai bine

analizați cauzele eșecului! Spre
seară, la o întâlnire cu prietenii,
reușiți să vă regăsiți echilibrul și
buna dispoziție. 

Este posibil ca
persoana iubită să
vă reproșeze că
sunteți prea rece
și că vă preocupă
prea mult
afacerile sau

cariera. Vă recomandăm să vă
ocupați mai mult de familie.
Relaxați-vă și odihniți-vă mai
mult!

S-ar putea să
înțelegeți greșit
un partener de
afaceri și să vă
certați degeaba.
Vă sfătuim să vă
calmați și să

lămuriți toate neînțelegerile,
pentru că riscați să rupeți
colaborarea. 

Prietenii vă fac o
surpriză și vă
invită să vă
petreceți după-
amiaza împreună.
Spre seară este
posibil să aveți o

discuție în contradictoriu cu
partenerul de viață. Vă
recomandăm să nu fiți impulsiv.

Ar fi bine să nu vă
planificați afaceri
importante,
pentru că s-ar
putea să intervină
evenimente
neprevăzute, din
cauza cărora nu

vă puteți respecta programul. Este
posibil să primiți o veste
neplăcută despre o rudă mai în
v=rstă și să vi se ceară ajutorul. 

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

Poliţistul îl
opreşte pe Ion
în prima zi şi îi
dă amendă. Ion
plăteşte şi-i zice
poliţistului
„Căldură mare,
dom' poliţist”.
A doua zi la fel,
amendă. Ion
plăteşte şi zice:
„Căldură mare,
domn poliţist”.  
A treia zi,
poliţistul îl
opreşte iar pe
Ion şi-i zice:  
- Azi nu-ţi mai
dau amendă,
dar spune-mi şi
mie de ce tot
spui „căldură
mare”?  
Ion îi răspunde:  
- Păi cum altfel
să-ţi spun „arde-
te-ar focul”...

BANCUL
ZILEI

1534: Exploratorul
francez Jacques Cartier
plasează o cruce pe
Peninsula Gaspé și ia în
posesie teritoriul, în nu-
mele regelui Francisc I
al Franței.

1567: Maria, regină
a Scoției este forțată să
abdice și este înlocuită
de fiul ei în vârstă de un
an, Iacob al VI-lea.

1772: S-a desfășurat
Congresul de pace de la
Focșani și București.
Delegațiile Moldovei și
Țării Românești au
cerut independența de
fapt, sub garanția Aus-
triei, Rusiei și Prusiei și
unirea celor două țări
românești. (24 iulie
1772-22 martie 1773)

1864: Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza i-
a unificat pe grănicerii
munteni și moldoveni,
punând bazele insti tu -
ției moderne de pază a
frontierelor țării.

1911: Redesco pe -
rirea orașului Machu
Picchu, “orașul pierdut
al incașilor”.

1915: În timp ce era
ancorată într-un port pe
Chicago River, nava SS
Eastland s-a înclinat în-
spre partea râului din
cauza numărului prea
mare de pasageri. 845
de oameni și-au pierdut
viața.

1917: Bătălia de la
Mărășești. Victoria ar-
matei române coman-
date de generalul Ere  -
mia Grigorescu asupra
trupelor germane con-
duse de generalul von
Mackensen (24 iulie/6
august-6/19 august).

1923: S-a semnat
tratatul de la Lausanne,
prin care se stabileau
granițele moderne ale
Turciei, în urma războ -
iului turc de indepen -
dență.

1929: A intrat în
vigoare pactul Briand-
Kellogg, prin care mai
multe state se angajau
să renunțe la război ca
instrument de politică
externă.

1945: În timpul des -
fășurării Conferinței de
la Potsdam, președin -
tele Harry Truman l–a
informat pe Stalin de-
spre producerea în SUA
a bombei atomice.

1949: Sunt inaugu-
rate primele Gospodării
Agricole de Stat după
model sovietic.

1974: Curtea Supre -
mă de Justiție din SUA
i-a cerut președintelui
american Richard Ni -
xon să dea toate docu-
mentele ținute la Casa
Albă procurorului în -
săr cinat cu rezolvarea
cazului Watergate.

1987: IBM-PC lan -
sează DOS Version 3.3.

1990: Senatul Ro -
mâ niei adoptă un
proiect de lege prin care
se instituie ca sărbă -
toare națională a Ro -
mâniei ziua 1 de -
cembrie, zi în care, în
anul 1918, prin unirea

Transilvaniei cu Româ-
nia, s–a încheiat proce-
sul constituirii statului
național unitar român.

1990: Nave de răz -
boi sub pavilion ameri-
can au fost comasate în
apele teritoriale irakiene
și trupe de uscat în-
sumând 30.000 soldați
sunt desfășurate la gra -
nița irakiano-kuweitia -
nă, în stare de alertă.

1995: Prima con -
ferință interamericană
la nivel înalt asupra a -
părării, organizată de
Pentagon, la care au
participat delegații din
SUA, Canada și din alte
32 de state din întreaga
emisferă nordică, cu
excepția Cubei (Wil-
iamsburg, Virginia).

2001: Simeon de
Saxa-Coburg și Gotha,
care în copilărie fusese
țar al Bulgariei, a de-
venit prim ministru al
acestei țări.

Istoria zilei de 
24 iulie

CALENDARUL ZILEI

În anul 1864 domni -
torul Alexandru Ioan
Cuza a unificat servi-
ciul de grăniceri mun -
tean cu cel moldovean,
punând astfel bazele
instituţiei moderne de
pază a frontierelor ţării.
Atunci s-a constituit
primul corp unificat al
grănicerilor din Româ-
nia. Grănicerii făceau
serviciul pe rând la
fron tieră, o treime din
timpul lor erau în servi-
ciu şi 2/3 la casele lor.
Ei nu erau aleşi prin
tragere la sorţi ci după
vârstă şi numai dintr-o
zonă de 30 de kilometri
de la frontiera spre in-
terior.

Structura de grăni -
ceri trece de-a lungul
timpului prin mai mul -
te serii de reorganizări,
una din cele mai im-
portante a fost organi-

zarea pazei frontierei
României Mari. În pe-
rioada 1919-1940, Cor-
pul de Grăniceri s-a
re organizat de mai
mul te ori pe brigăzi, re -
gimente şi companii şi

tot în această perioadă
s-a înfiinţat Grupul Na -
velor de Grăniceri, cu
şalupe şi ambarcaţiuni
auxiliare.

În 1948 a fost în fi -
ințat Serviciul de Pa şa -

poarte şi Poliţie de
Fron tieră din subordi -
nea Ministerului de In-
terne.

Sursa: www.
stiati-ca.epistole.ro

M\car at=ât!
Nu-ți cer să-mi fii aproape și nici să

mă-nțelegi
Îți cer doar să vezi lumea dar nu

prin ochii-ți reci!
Nu-ți cer să-mi dai dreptate căci

poate n-am mereu,

Îți cer numai o clipă să treci în locul
meu!

Nu-ți cer compasiune și nici
gânduri curate,

Îți cer să vezi în suflet, căci poate
am dreptate!

Nu-ți cer marea, nici cerul… crede-
mă pe cuvânt!

Îți cer întâi de toate: fii OM, măcar atât!
Oana Adriana Alexandrescu

Redescoperirea orașului Machu Picchu,
“orașul pierdut al incașilor”, în 1911

{tia]i c\… La data de
24 iulie se s\rb\tore[te
Ziua gr\nicerilor?



În această vară, trei
dintre componenţii
echipei noastre de
handbal au hotărât să
pună capăt carierei de
jucător. Alţi doi au ales
să-şi continue cariera
sportivă la alte echipe. 

Despre băieţii noştri de la
Focşani putem spune că au
iubit handbalul o viaţă întrea gă,
aşa cum îşi iubesc proprii copii.
Pentru Daniel Rusu, Io nuţ
Gheorghe şi Petrică Vasilache
carierele sportive se pare că s-
au încheiat în această vară. Au
fost decizii pe care cu sigu ranţă
le-au luat greu, toţi trei fiind
jucători de bază ai echi pei, încă
de pe vremea în care focşănenii
evoluau în divizie, contribuind,
fiecare dintre ei, aşa cum au
ştiut mai bine, şi la meciurile pe
care focşănenii le-au susţinut în
ultimii doi ani în Liga Naţio na -
lă. Iubitorii de hand bal de astăzi
şi dintotdea u na din orașul nos-
tru trebuie să le mulţumească
lor, pentru că şi aceşti băieţi au
pus umărul pentru ca astăzi
Focşaniul să se poată bucura de
handbal de Liga Naţională, în
Sala Poli va len tă. Ce a fost şi ce
a însemnat handbalul pentru
portarul Da niel Rusu este foarte
greu de descris în doar câteva
fraze. „Sunt 12 ani minunaţi
pe tre cuţi la această echipă,
fiecare dintre ei având ceva a -
parte, totul culminând cu par -
ti cipa rea în ultimii doi ani, în
Liga Naţională. Au fost mo-
mente extraordinare atunci
când ju cam în Divizie... dar
par ticiparea în primul eşalon
te face să simţi şi să vezi hand-
balul cu totul altfel. Pur şi sim-
plu simţi că într-adevăr con -
tezi! Am plecat la drum pe
sche letul unei echipe foarte ti -
ne re, formată doar din foşti ju-
niori de la LPS, cu rezultate
foarte frumoase în competiţiile
interne, pregătiţi fiind de dom-
nul profesor Tucan. Am simţit
rigorile şi dificultatea diviziei.
Am crescut, învăţat şi progre-
sat împreună. Apoi am intrat

în proiectul fostului coechi -
pier, actualul profesor, antre -
nor Vici, care s-a materializat
cu promovarea în Liga Na ţi o -
nală... anii de Ligă sunt de ne -
descris în cuvinte. Profesi o na-
lism, devotament, seriozitate,”
spune Daniel Rusu. 

„Publicul minunat te
sus]ine, te împinge de
la spate, î]i d\ putere
[i formeaz\ al optulea

juc\tor”

Pentru mine a fost o plăcere
să stau de vorbă cu Dani. Un
om cu care mereu ai ce discuta,
cunoscându-l cu acest prilej şi
altfel decât îl ştiam din poartă.
„Nu pot să nu remarc colegii
de echipă. Cei vechi, alături de
care am crescut, cei noi, care
s-au alăturat echipei în acelaşi
timp cu intrarea în Ligă. Toţi
sunt nişte băieţi extraordinari.
Intrarea pe prima scenă a
handbalului a mai a dus un
ma re câştig pentru e chi pa
noastră: tribuna, suporterii,
publicul minunat care umple
sala la fiecare joc, care te sus -
ţine, te împinge de la spa te, îţi
dă putere şi care for mează al
optulea jucător. Pen tru mine
este şi va rămâne cel mai fru-
mos public din ţa ră, cea mai
frumoasă galerie! Am tratat
în totdeauna handbalul cu se-

riozitate şi respect iar el m-a
răsplătit pe măsură. Acum, la
final, nu pot decât să mulţu -
mesc tuturor celor ca re fac par-
 te din acest feno men: an tre -
nori, colegi, suporteri, oameni
din sport, familiei hand balului
vrâncean”, a în cheiat portarul
Daniel Rusu, cel care îmi mai
spunea că se va ocupa, în cu -
rând, foarte pro babil, de pregă -
tirea speci fi că a portarilor, de la
echipa de juniori a clubului. 

„Evolu]ia înseamn\,
uneori, schimbare”

Din dragoste pentru handbal
şi dorind să returneze o par te
din ceea ce le-a oferit a cest
sport, doi dintre ei au ales să nu
se despartă de jocul cu mingea
pe semicerc. Petrică Vasilache,
bătăios şi dedicat, trup şi suflet,
aşa cum l-am cu nos cut mereu,
continuă să se prezinte la antre-
namentele e chi  pei, ca şi cum ar
fi încă ju că tor activ. „În viaţa
oricărui sportiv vine o vreme
în care trebuie să te gândeşti şi
la aşa ceva. Chiar dacă este
foarte greu de acceptat, sunt
conş ti ent că evoluţia înseam -
nă, u ne ori, schimbare. Nu pu -
tem evolua fără să ne autode -
 pă şim. Dacă nu putem să ne
au todepăşim, trebuie să fim
în locuiţi pentru binele echipei,
cu piese mai bune, pentru ca
echipa să devină mai efici en -
tă. Eu sunt conştient de evo -

luţie, chiar dacă, încă, nu sunt
pregătit sufleteşte pentru noul
meu statut”, sunt cuvintele lui
Petrică Vasilache, unul dintre
cei mai inimoşi jucători de la
CSM. Cu statura lui im pu -
nătoare, dar cu inima şi sufletul,
în multe rânduri, deschise pre-
cum o carte pentru copii, Pe -
trică a continuat: „Handba lul
face parte din viaţa mea, din
educaţia mea, fără handbal nu
eram omul care sunt în acest
moment, nu cunoşteam atâţia
oameni minunaţi, nu deve-
neam caracterul care sunt a -
cum. Handbalul m-a for mat
ca om, datorez handbalului
mult şi încerc să-i returnez ce -
ea ce pot. Voi face asta ajutând
echipa, încercând să aduc a -
portul meu atât şi acolo unde
voi putea eu. Voi continua să
mă antrenez ală turi de echipă,
la capacitate maximă, să-mi
ajut colegii, fie în teren, fie în
afara lui, acolo unde o să fie
ne cesar. Voi da totul necon di -
ţionat şi cu dra gă inimă. Pen-
tru asta am şi sprijinul familiei
mele minu nate...familia mi-a
spus să fac ceea ce simt. Iu -
besc handba lul aşa cum îmi
iubesc propri a familie... sper
să dau e xem-  plu personal şi
altora, ară tân du-le că orice în
viaţă este po sibil, atunci când
există voinţă şi determinare.
Cu aceste ingrediente se poate
trece peste toate problemele
cauzate de accidentări”, mi-a
mai spus Petrică Vasilache. 

„V\d oameni care se
consum\ [i se bucur\
al\turi de echip\”

Discutia cu acesta nu se pu -
tea încheia fără să abordăm şi
subiectul suporterilor focșă -
neni, iubitorilor de handbal. I-
am citit în glas amărăciunea,
durerea, poate... regretul lui cel

mai mare, legat de handbal.
”Îmi pare rău că accidentările
nu m-au lăsat să demonstrez
mai mult în Liga Naţională, să
le aduc mai multe momen te de
bucurie oamenilor mi nunaţi
din tribune. Mă bucur în
schimb că am contribuit la
promovarea echipei în Liga
Naţională, mă bucur de ase -
menea să văd sala plină la fie -
care partidă, să văd oameni
ca re se consumă şi se bucură
alături de echipă. Trăiesc sen-
timente de nedescris atunci
când văd copii plângând în
tribune, alături de colegii mei,
după jocurile mai puţin reu şi -
te. E cea mai mare bucurie să
văd cum o mâna de oameni
(mă refer aici la echipă) u neş -
te cum nimeni nu o poate fa -
ce, 1200 de oameni necunos -
cuţi, totul într-o singură voce.
Forţa CSM Focşani!”, şi-a
încheiat destăinuirea, Petrică
Vasilache.

„M\ voi întorce cu
mare drag la Foc[ani”

Tot la finalul acestui sezon
echipa noastră s-a despărţit şi
de Răzvan Răpciugă, cel care
şi-a pus semnătura pe un con-
tract cu Steaua Bucureşti. Mi-
am dorit mult să obţin câteva
cuvinte şi din partea lui Răz -
van, pentru iubitorii handbalu-
lui din Focşani. Aflat în can to -
nament cu noua să echipa, la
Cheile Grădiştei, acesta mi-a
răspuns, aşa cum de altfel îl
ştiam, cu amabilitate, molcom,
aşa cum îi stă bine unui medie -
şean adevărat. „La Focşani am
întâlnit oameni cu caracter şi
mi-a făcut plăcere să fiu acolo.
Îmi pare tare rău că nu am
pu tut să-mi aduc mai mult a -
portul pentru echipă. Din pă -
cate, şi accidentările fac par te

din cariera unui sportiv. Mă
voi întorce cu mare drag la
Focşani ori de câte ori voi a -
vea ocazia. Am jucat la mul te
echipe, dar pot să spun că su -
porterii focşaneni sunt mi nu -
naţi! Vă doresc multă baftă în
noul campionat! Să auzim
numai de bine!”, a transmis
Răzvan Răpciugă.

De la Foc[ani `n...
Germania

George Cadăr a semnat cu
SHV - Sonneberger Handbal-
lverein, echipă din centrul Ger-
maniei, făcând parte din landul
Tu ringia, ce evoluează în Tu -
ringia League. George mi-a
răs  puns pe Messenger, amabil,
sobru, scurt şi la obiect, aşa
cum l-am cunoscut şi cum este
de altfel şi în teren. „Pentru
mine episodul Focşani a fost
unul deosebit, am avut noro -
cul să întâlnesc oameni de ca -
li  tate şi de cuvânt, în acelaşi
timp. Am avut ce învăţa atât de
la profesor cât şi de la co legi.
A fost o perioadă care şi-a pus
amprenta asupra mea”, mi-a
spus George. Despre suporterii
focşăneni... „sunt cei mai păti -
maşi suporteri pe ca re am avut
ocazia să-i cunosc. Atât în me -
ciu ri le de acasă cât şi în meci-
urile de la turneele de baraj au
fost de fiecare dată e xemplari.
Le mulţumesc tuturor şi le do -
resc multă bafta pe viitor!”, a în -
cheiat bă că ua nul George Cadăr.

Povestea merge mai
departe...

Ionuţ Ghe or ghe a fost cel
mai puțin dispus să comunice
pe marginea re tra  ge rii sale din
activitate. Iată, mot-a-mot, me -
sajul acestuia: „În legătură cu

ce aş avea de de-
clarat nu am de
declarat nimic,
a tâta timp cât
doi ani nu am
declarat nimic,
nici acum nu a -
re rostul să de-
clar ceva. Mul ţu -
 mesc pt. a tenţia
îndreptată către
mine”. 

Astfel s-a
mai încheiat încă
o etapă din viaţa
unei echipe de
handbal, pe nu-
mele ei CSM
Focşani 2007. O
echipă ce unește
suflete, oamen și
dă naştere unor
emoţii de care,
poate, mulţi din-
tre noi, nici nu ne
ştiam capabili.
Dar cel mai im-
portant, povestea
merge mai de-
parte! (Cătălin
VLĂDESCU)

Sport
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CSM Foc[ani 2007 s-a desp\r]it de cinci juc\tori

Petrică Vasilache continuă
să se prezinte la

antrenamentele echipei
Daniel Rusu a apărat 
12 ani poarta echipei

Perioada Focsani și-a pus
amprenta serios asupra

carierei lui George Cadăr

Răzvan Răpciugă 
a semnat cu Steaua

Bucureşti Ionut Gheorghe 
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Administrația jude -
țeană PSD și baronul
Marian Oprișan se tem
ca niște  copii mici de
acul seringii când vine
vorba despre asumarea
responsabilității și pre-
luarea Spitalului Jude -
țean în administrarea
CJ Vrancea! Oprișan
refuză constant să pre -
ia Spitalul, cu toate că
și-a pus om de încre -
dere acolo, condamnat
pentru furt din conser -
vele de la Rezerva de
stat destinate sinis tra ți -
lor de la inundații. 

Oare nu este aceas -
ta culmea ipocriziei?!
Să nu îți asumi prelu-
area unității  medicale,
dar să-ți pui la ”con-
servat”, ca manager,
un om de încredere?!

Știm cu toții care
sunt condițiile din Spi-
tal, în ciuda faptului că
personalul  medical, în
marea lui parte, se stră -
duiește pentru a trata
pacienții.

În raportul de acti -
vi tate al Direcției de
Să nătate Publică Vran -
cea pe anul 2016 se
consemna un lucru
grav: Spitalul Județean
este campion la infecții
nosocomiale, fiind în-
registrate, oficial, 216
astfel de cazuri! Altfel
spus,  pacienții au ve -

nit cu o boală și au ple-
cat cu alta!

Cine își asumă a -
ceste cifre? Oprișan?
Mândrilă? Nu, și le
asumă, din  păcate, cei
care trec pragul unității
în speranța alinării su -
ferinței și care se  tre -
zesc cu alte boli sau,
Doamne ferește, nu se
mai trezesc deloc!

Mai mult, zilele tre-
cute, părți din fațada
unității spitalicești s-au
desprins,  arătând, încă
o dată, degradarea în
care zace Spitalul de
ani de  management
PSD! Chiar trebuie să
se întâmple vreo ne no -
rocire să se ia  măsuri?
Domnilor din PSD,
aveți guvernare locală,
aveți guvernare  națio -

nală, aveți conducerea
Ministerului Sănătății,
nu vreți să vindecați
boala care macină uni-
tatea spitalicească?

Am spus în trecut,
reafirm și acum: Foc -
șaniul, Vrancea, au ne -
voie de un  spital nou!
Dar pentru acest lucru,
administrația locală și
cea județeană  trebuie
să își asume respon -
sabilități, să devină
competitive, să se tra -
te ze  de corupție și in -
com petență, care din
păcate sunt ca un can-
cer pentru vrânceni,
cei care suferă de pe
urma modului defec-
tuos în care PSD gu -
ver nează!

Ion Ștefan, 
deputat PNL

Declara]ie de pres\

Aten]ie, Spitalul Jude]ean
din Foc[ani se d\râm\!

Alexandru Botezatu, fiul
medicilor veterinari Cristina și
Necula Botezatu, de aceeași
profesie ca și părinții săi. și-a
unit destinele cu aleasa inimii
sale cu Mariana Simion. La o
lună după cununia ci vi lă cei doi
fericiți miri au avut o mulțime
de invitați la petrecerea de nuntă
organizată la Resort Laguna din
Focșani sâm bătă,  22 iulie 2017
seara. Cum era de așteptat, nun -
ta a fost una deosebită cu bucate
alese și muzică bună asigurată
de o formația venită din Repub-
lica Moldova. Ca o pată de cu-

loare specială, la sosire nuntașii
invitați speciali ai proapetei
familii Mariana și Alexandru
Botezatu au fost întâmpinați de
un cvartet cu muzică clasică. De
asemenea un grup de dan sa toare
cu repertoriu original cuprin -
zând  coregrafii speciale au an -
tre nat permanent nuntașii pre -
zenți pe ringul de dans, con tri -
buind din plin la  reușita petre-
cerii. Ziarul de Vrancea le u rea -
ză Marianei și lui Alexandru
Botezatu multă fericire, ”Casă
de piatră” și le dorește să îmbă -
trânească împreună. t

Managerul din cadrul Arhiepis-
copiei Tomisului, Gabriel Popa, di-
rectorul din RATB, Florin Badiu [i
Constantin-Cosmin Coman, acuza]i
de evaziune fiscal\ din comer] cu ar-
ticole textile, au fost aresta]i preven-
tiv pentru 30 de zile, printr-o decizie
a Tribunalului Ilfov.
Ei au fost aresta]i în dosarul penal

nr. 459/P/2017 al Parchetului de pe
lâng\ Curtea de Apel Bucure[ti, pro -
cu rorii declan[ând urm\rirea penal\
cu privire la infrac]iunile de evazi-
une fiscal\ în form\ continuat\, con-
stituirea unui grup infrac]ional or ga-
nizat, divulgarea informa]iilor se-
crete de serviciu sau nepublice [i
favo ri zarea f\ptuitorului, fapte prin
care bugetul consolidat al statului a
fost prejudiciat cu suma de
3.785.988 lei reprezentând TVA [i
impozit pe profit. 
Preotul Gabriel Popa era liderul

grup\rii specializate în evaziune fis-
cal\ în domeniul comer]ului cu arti-
cole textile. Al\turi de acesta au mai
fost re]inu]i ini]ial, în acela[i caz, o
c\lug\ri]\, Ani[oara Dun\, [i direc-
torul din RATB. Surse din Poli]ie
spuneau c\ preotul ar fi cump\rat, cu
o parte din banii ob]inu]i din contra-
band\, clopote pe care le-a donat Bi -
sericii. Potrivit surselor citate, pre -
otul Popa Gabriel este poreclit Gabi
Vite z\. El a fost re]inut în urma per -
che zi]iilor f\cute vineri în Bucure[ti
[i în jude]ele Ilfov, Buz\u [i Con-
stan]a.

Poli]i[tii Direc]iei de Investigare
a Criminalit\]ii Economice [i ai
Direc]iei Opera]iuni Speciale din
cadrul Poli]iei Române, sub coor-
donarea Parchetului Cur]iii de Apel
Bucure[ti, au f\cut, vineri, 25 de
perchezi]ii în Bucure[ti [i în jude]ele
Ilfov, Buz\u [i Constan]a, la locuin -
]ele unor persoane (16), la societ\]ile
comerciale (6) [i la institu]ii, într-un
caz de evaziune fiscal\ în domeniul
comer]ului cu articole textile.
Membrii unui grup infrac]ional

format din 13 persoane cu vârste
cuprinse între 27 [i 57 de ani au fost
prin[i în timp ce desc\rcau un au-
totren cu haine, la un depozit din
jude]ul Ilfov.
În urma perchezi]iilor, poli]i[tii

au ridicat documente contabile,
unit\]i de calcul [i aproximativ
200.000 de euro.
Poli]i[tii de investigare a crimi-

nalit\]ii economice [i cei de la in-
spectoratele de poli]ie jude]ene
Arad, Arge[, Bac\u, Bihor, Bistri]a-
N\s\ud, Bra[ov, Constan]a, Dolj,
Dâmbovi]a, Giurgiu, Hunedoara,
Ilfov, Maramure[, Mehedin]i, Olt,
Suceava [i Vâlcea au f\cut 45 de
controale la punctele de lucru ale
firmelor implicate în circuitul com-
ercial.
Din cercet\ri a reie[it c\, în mu-

nicipiul Bucure[ti [i în jude]ul Ilfov,
s-ar fi dezvoltat o re]ea infrac]ional\
de distribu]ie a produselor textile,
prin intermediul c\reia ar fi fost va -

lorificate aproape 50 de autotrenuri
cu îmbr\c\minte [i înc\l]\minte, f\r\
documente legale, c\tre comercian]i
din jude]ul Ilfov, precum [i în jude]e
din Moldova.
”Produsele ar fi fost importate din

Turcia, prin intermediul unei socie -
t\]i cu sediul în Burgas - Bulgaria,
iar ulterior, prin aceast\ societate, ar
fi fost declarate livr\ri intracomu-
nitare c\tre firme din Polonia [i Un-
garia, care ar fi fost create pe baza
unor documente de identitate falsifi-
cate, pe numele unor cet\]eni chi -
nezi”, arat\ Poli]ia Român\.
Arhiepiscopia Tomisului a pre-

cizat, sâmb\t\, într-un comunicat de
pres\, c\ preotul misionar Popa
Gabriel este angajat al Arhiepisco -
piei Tomisului, cu atribu]ii de ma -
nager pentru Mân\stirea Gale[u, din
localitatea Poarta-Alb\, jude]ul Con-
stan]a. Ani[oara Duna este c\lug\ri]\
în ob[tea Mân\stirii Gale[u, sub nu-
mele de Eleodora, nevând nicio
func ]ie administrativ\ în cadrul Ar -
hi episcopiei Tomisului. 
“Conducerea Arhiepiscopiei

Tomisului a primit cu surprindere
comunicatul Parchetului [i a[teapt\
cu ner\bdare finalizarea dosarului în
cauz\, întrucât cei doi sunt cunoscu]i
ca persoane cu conduit\ moral\ co -
rect\, ceea ce a [i dus la hirotonirea
lui Popa Gabriel ca preot misionar [i
la tunderea în monahism a maicii
Dun\ Ani[oara”, se arat\ în comuni-
catul Arhiepiscopiei. t

Manager din Arhiepiscopia Tomisului b\gat `n afaceri cu haine

Un pop\ conducea o filier\ de
evaziune fiscal\

S-a î`nsurat fiul
directorului Direc]iei
Sanitar Veterinare [i
pentru Siguran]a

Alimentelor Vrancea
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PE SCURT

Num\rul locuin]elor asigurate
obligatoriu a sc\zut în iunie
cu 3,48%: Num\rul poli]elor active
de asigurare obligatorie a locuin]ei
(PAD) a sc\zut cu 3,48%, ajungând, la
31 iunie 2017, la 1.672.974, comparativ
cu 1.733.327 de poli]e PAD active la 31
iunie 2016, conform statisticilor Pool-
ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor
Naturale (PAID), societatea care emite
acest tip de asigur\ri. La finalul anului
trecut, erau active 1.703.047 poli]e PAD,
în timp ce la 31 decembrie 2015 erau
active 1.590.954 poli]e. Potrivit PAID, la
sfâr[itul lunii iunie 75,8% dintre poli]ele
active la nivel na]ional erau încheiate în
mediul urban [i 24,2% în mediul rural,
iar, în func]ie de tipul de locuin]\, 92,9%
din poli]ele PAD vizeaz\ locuin]ele de
tip A (cele cu structura de rezisten]\ din
beton armat, metal sau lemn, cu pere]ii
exteriori din piatr\, c\r\mid\ ars\ sau
materiale supuse unui tratament termic
sau chimic) [i 7,1% locuin]ele de tip B
(cele cu pere]ii exterior din c\r\mid\
nears\ sau material nesupus unui
tratament termic sau chimic). Pe regiuni,
cele mai multe poli]e active sunt în
Transilvania (20% din total), Bucure[ti
(19%) [i Muntenia (18%), iar cele mai
pu]ine — în Maramure[ (3% din totalul
poli]elor) [i Bucovina (3%). PAID emite
asigur\rile obligatorii pentru locuin]e
din iulie 2010. Obiectivul principal al
PAID este cuprinderea în asigurare
pentru cele trei riscuri de catastrof\
natural\ — cutremure, inunda]ii [i
alunec\ri de teren — a tuturor
locuin]elor din România. Poli]ele de
asigurare obligatorie a locuin]elor (PAD)
cost\ 20 euro în cazul locuin]elor tip A
(suma maxim\ asigurat\ 20.000 euro) [i
10 euro în cazul locuin]elor tip B (suma
asigurat\ fiind de 10.000 euro). t

Consiliul Na]ional al Între-
prinderilor Private Mici [i Mij -
lo cii din România (CNIPMMR)
consider\ c\ Ordonan]a de Gu-
vern prin care se introduce plata
contribu]iilor de asigur\ri so-
ciale la nivelul salariului minim
brut pentru contractele de munc\
part-time afecteaz\ în esen]a sa
dreptul de proprietate al angaja-
torului, ceea ce contravine arti-
colului 44 din Constitu]ie, [i
so licit\ Avocatului Poporului s\
sesizeze Curtea Constitu]ional\
cu excep]ia de neconstitu]ionali -
tate, “raportat la înc\lcarea drep-
tului de proprietate al anga ja -
torului, prin obligarea acestuia
de a pl\ti contribu]ii sociale mai
mari decât munca prestat\ de
salariat în baza raporturilor de
munc\”.Guvernul a aprobat, joi,
în [edin]\, o Ordonan]\ privind
introducerea pentru angajatori a
obliga]iei de a pl\ti CAS [i
CASS la nivelul salariului mi -
nim, în prezent de 1.450 lei,
pentru salaria]ii cu timp par]ial
de munc\, indiferent dac\ remu-
nera]ia este sub nivelul salariului
minim, excep]ie de la aceast\
prevedere f\când elevii, stu den -
]ii [i pensionarii. “CNIPMMR
nu sus]ine instituirea pl\]ii obli -
gatorii a contribu]iei de asigur\ri
sociale datorat\ de angajatori la

nivelul salariului minim brut în
plat\ în cazul în care câ[tigul
lunar brut este sub nivelul salari-
ului minim brut pe ]ar\ în baza
unui contract individual de mun -
c\ cu norm\ întreag\ sau cu timp
par]ial”, spun oficialii Consiliu-
lui. Potrivit reprezentan]ilor
IMM-urilor, unul dintre motive
este faptul c\ pe pia]a for]ei de
munc\, caracterizat\ prin flexi-
bilitate, sunt des întâlnite si tu -
a]iile în care un angajator nu are
nevoie de un salariat cu norm\
întreag\, timp de opt ore/zi, ci
doar pentru o norm\ cu timp
par ]ial. “În raport cu noua regle-
mentare pe pia]\ muncii va avea

loc o disponibilizare a persoa ne -
lor care sunt angajate doar cu
timp par]ial”,men]ioneaz\ ei. În
plus, nu a fost realizat Testul
IMM, prin care s\ fie reliefat
efectul asupra IMM-urilor, în
situa]ia cre[terii fiscalit\]ii pe
for]a de munc\. “Chiar în situa -
]ia existen]ei unui contract indi-
vidual de munc\ cu norm\ în -
treag\, dac\ salariatul are ab sen -
]e sau nu lucreaz\ 40 de ore, din
motive independente de voin]a
angajatorului, acesta va fi obli -
gat s\ pl\tesc\ contribu]ii sociale
la valoarea salariului mi-nim
brut, de[i salariatul nu î[i res -
pect\ programul de munc\”,

puncteaz\ conducerea CNIP-
MMR. Mai mult, se produce o
cre[tere a fiscalit\]ii pe for]a de
munc\ pentru angajatori deoa re -
ce ace[tia nu beneficiaz\ de
mun ca salariatului opt ore, ci
doar o frac]iune din aceasta pe-
rioad\, fiind pl\tit corespunz\tor
num\rului de ore muncit, nee -
xistând motive s\ pl\teasc\ pen-
tru contribu]ii sociale pentru opt
ore. Reprezentan]ii CNIPMMR
consider\ c\ aceast\ m\sur\ nu
va combate munca la negru.
“Nu este normal s\ fie sanc ]i -
ona]i to]i angajatorii pentru c\
exist\ angajatori care utilizeaz\
munca nedeclarat\”, adaug\ ei.
Ace[tia atrag aten]ia c\ în cadrul
Consiliului Economic [i Social,
toate p\r]ile, inclusiv sindicatele,
au votat împotriva acestei mo di -
fic\rii a Codului fiscal [i, impli -
cit, a cre[terii fiscalit\]ii pe for]a
de munc\. De asemenea, CNIP-
MMR spune c\ modificarea Co-
dului fiscal prin aceast\ Ordo-
nan]\ de Guvern încalc\ dispo -
zi ]iile art. 4, alin. (1), din Codul
fiscal care prev\d c\ “prezentul
cod se modific\ [i se comple -
teaz\ prin lege, care intr\ în
vigoare în termen de minimum
[ase luni de la publicarea în Mo -
nitorul Oficial al României,
Partea I.”t

Patronii reclam\ m\surile fiscale
adoptate de Guvern

� CNIPMMR solicit\ Avocatului Poporului s\ se sesizeze cu privire la asigur\rile sociale
pentru contractele de munc\ part-time



Garsoniere

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

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 aparta-
ment `n Foc[ani. Tel.
0762505411.
(17bf06.1.20)

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

u Apartament 2 camere,
3/3, Bd.
Independen]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, ultra-
central, et.1. Telefon
0743.090.308.
(13bf06.1.4)

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

u Apartament 2

camere, 57mp, etaj

2/8, CT, izolat, ter-

mopane, imbunatatit,

zona Polivalenta -

Bulevard 38.000 E

neg 0725919335.

u Apartament 2 camere,

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

decomandat, 60 mp,

termopan, izola]ie,

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[, termopan,
decomandat, izolat ex-
terior, 24.500 E. tel.
0237/233450,
0740.233097. (N.1.2)

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

u Apartament 2 camere,

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

mp, termopane, cen-

tral\ termic\ individ-

ual\, parchet laminat,

gresie [i faian]\,

38.500 E negociabil.

tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 2 camere,

zona Sud, et. 4/4,

acoperi[, 50 mp, cen-

tral\ termic\, ter-

mopan, gresie [i

faian]\, decomandat,

liber, 27.000 E. tel.

0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u V=nd apartament 2

camere, 51 mp,

Foc[ani. Tel.

0734.364.457.

(26bf11.1.20)

u Apartament 2

camere, 38mp, deco-

mandat, etaj 4/4 cu

acoperis, zona sud (la

Bulevard), ter-

mopane, izolat, fara

mari imbunatatiri

24.000 E 0725919335

u V=nd apartament 2

camere, parter, cu 35

mp teren, negociabil.

Telefon 0728.890.513.

(19bf01.1.24)

3 camere

u V=nd apartament 3

camere, parter,

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

mopane, izolat termic,

balcon `nchis. Tel.

0768.005.853.

(29bf01.1.20)

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

B-dul Bucure[ti. 

Pre] 40.000 Euro. Tel.

0742.451.677.

(06bf09.1.4)

uApartament 3 camere,

ultracentral, 2/7, izolat

termic, semimobilat,

44.900 negociabil. Tel.

0763/735.266.

(19bf02.1.4)

u V=nd apartament

open space, zona Lidl I

dormitor (u[\ tei),

sufragerie, dining plus

living, baie (u[\ tei),

CT, acoperi[, bloc

1989, buc\t\rie, logie.

~ntre 17:00-19:00. Tel.

0740.037.037.

(14bf08.1.8)

u V=nd apartament 3

camere, B-dul Unirii,

28, etaj 2/7, izolat ter-

mic, liber, pre] 45.000

E negociabil. Telefon

0763.735.266.

(12bf02.1.4)

u Apartament 3

camere, etaj 2, cu

`mbun\t\]iri, str.Longi-

nescu. Tel.

0740.562.952.

(11bf09.1.14)

u Apartament 3 camere,
zona Prim\rie, et. 4/4,
decomandat,
`mbun\t\]it, CT, ter-
mopan, parchet, gresie
[i faian]\, 51.500 E.
Tel. 0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

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

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

u Apartament 3 camere,

zona Teatru - centru,

et. 3/3, acoperi[, cen-

tral\ termic\, ter-

mopan, gletuit, lavabil,

curat, 52.000 E. Tel.

0237.233450,

0740.233.097. (N.1.2)

uApartament 3
camere, 70mp, etaj
4/4 fara acoperis,
fara imbunatatiri,
liber, zona Pictor
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 reno-
vare 42.000 E neg
0725919335

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj [i

box\, 85.000 euro ne-

gociabil. Telefon

0722.646.567.

(05bf02.1.22)

u Apartament 3 camere,
zona Parcul Shuman -
Brailei, 70mp, renovat
complet, CT, AC, PVC,
izolat exterior, LIBER ,
48.500 E 0725919335

uApartament 3 camere,

82mp, etaj 3/3, zona

Garii - Longinescu, 

CT, AC, izolat, fara

imbunatatiri majore

42.500 E 0725919335.

Apartamente 4 camere

u Investi]ie 4 camere,

Zimbru, ultracentral,

parter, 70 mp, central\

proprie, aer

condi]ionat, 58.000 E

njegociabil. Tel.

0745.655.063.

(26bf10.1.30)

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 teren

în Vitane[t i ,  com.

Bolote[t i ,  suprafa]a

total\  2113 mp, din

care 1403 mp

gradin\ (120 butuci

vie [ i  50 pomi fruc-

t iferi)  [ i  cas\,  parter

cu etaj  (68 mp

suprafa]a construi t\

la  sol) .  Pre]  28.000

Euro.  Tel:

0237/217592.

(C.1.30)
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u V=nd (sau schimb

cu ap.  Gala] i)  cas\

la E85,  3 camere,

buc\t\rie  mare,  baie,

mansard\,  f=nt=n\,

fos\,  1000 mp, sat

P\dureni ,  s tr.  Morii

19.  Tel .

0767.974.212.

(21bf15.1.4)

u Cas\ V=rte[coiu,

teren 4200 mp, vie,

pomi,  l=ng\ podul

Odobe[t i .  Tel .

0727.838.025.

(19bf08.1.14)

u Cas\ cu teren,
suprafa]\  2300 mp,
Gole[t i ,  s tr.  Foi[or
nr.  5.  Tel .
0762/486.008,
0237/228448.
(20bf18.1.30)

u Cas\ Guge[t i ,  toate
uti l i t\ ] i le ,
construc]ie  nou\,
900 mp, 
sau schimb cu 
apartament Foc[ani .
0764/647.464.
(20bf17.1.20)

u Vindem cas\ 2 cor-
puri ,  locuibile ,
Bon]e[t i  -  C`r l igele,
curte teren 3000 mp.
Tel .  0747/335.046.
(18bf04.2.14)

u V=nd cas\ Vulturu,
cu teren 8.000 mp.
Tel .  0237/254504.
(18bf.11.1.10)

u V=nd cas\ centru
Bon]e[t i  -  C=rl igele,
suprafa]\  1800 mp.
Tel .  0767/823.207,
0337/108.143.
(18bf02.1.30).

u Cas\ 4 camere,
Foc[ani ,  4 camere,  2
holuri ,  2 b\i ,  ter-
mopane,  izolat\ ,
gaze,  400 mp. Tel .
0337/104130.
(18bf01.1.8)

u V=nd cas\ Gole[t i ,

28.000 euro,  nego-

ciabil .  Tel .

0727/109.554,

0723/544.125.

(17bf06.1.8)

u V=nd cas\ [ i  teren

1418 mp, Gole[t i .

Tel .  0758/837.773.

(17bf05.1.24)

u V=nd cas\ mobi-

lat\ ,  Slobozia

Cior\[t i ,  Armeni,  20

minute de Foc[ani ,  3

camere,  cram\,  1700

mp gr\din\,  anexe,

15.000 E negociabil .

0732.229.461,

0237/231454.

(14bf03.1.4)

u V=nd/schimb cas\
(2000 mp) Garoafa
(R\chitosu),  cu gar-
sonier\.  Tel .
0766.531.484.
(12bf05.1.10)

u V=nd cas\ Ciu[lea,
cu teren 3600 mp,
pre]  6 euro mp. Tele-
fon 0237/627724.
(12bf01.1.8)

u PANCIU ,  cas\ cu
cram\ [ i  butoaie de
vin,  3000 m.p.  teren,
ut i l i t\ ] i .  Tel .
0744155030,
0751847582.
(OP.1.7)

u V=nd cas\ plus
teren,  200 mp
suprafa]\  total\ ,
complet  ut i lat\ ,  zona
"Peco Diplomatic".
32.500 euro negocia-
bil .  Telefon
0742.308.342.
(11bf06.1.6)

u V=nd cas\ locuibil\

cu teren 3500 mp `n

Oreavu,  com.

Guge[t i .  Telefon

0758.320.563.

(07bf02.1.30)

u Cas\ de v=nzare `n
Cerdac -  Gole[t i ,  la
ro[u,  500 mp, 40.000
euro negociabil .  Tel .
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[ti ,  cu 3500

mp teren `n jur,

compus\ din 4

camere mari,

buc\t\rie,  2 crame,

zon\ deosebit\.

Merit\ 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 cas\ zon\
central\. Far\ interme-
diari. Telefon
0760.438.802.
(22bf05.1.10)

u Cump\r: garsonier\,
apartament 2 camere.
Tel. 0722537462.
(AN.1.4)

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

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament
2 camere, zona Gar\
(exclus elevi, animale).
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 indi-
viduale, la curte, pen-
tru 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, cen-
tral\ termic\ proprie
(bloc), et. 2, zon\ cen-
tru. 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 garsonier\
sau apartament 2
camere Gar\ [i
diferen]\ - apartament
3 camere, etaj 3/3,
zona Teatru.
0723/717.074.
(20bf04.1.4)

TERENURI

u V=nd loturi pentru
case str. Hotarului,
intravilan, 8 E/mp.
Tel. 0724.645.835.
(21bf08.3.4)

u V=nd teren intravilan,
zona case, C=rligele,
10 E/mp. Tel.
0787/517.194.
(19bf16.1.14)

u Intravilan Gre[u,
1820 mp, deschidere la
drum comunal,
apropiere hidrocentrala
Gre[u. Tel.
0726/384.874
(21bf10.1.8)

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

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

u V=nd teren constru-
ibil 650 mp,

C=mpineanca, 9 E/mp,

cu toate utilit\]ile. Tel.

0785/765.985.

(21bf01.1.8)

u Vie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,

Movili]a, 1 ha p\dure

R\coasa, sat Varni]a.

0727/946.987,

0237/275528.

(20bf13.1.8)

u V=nd loturi 520 mp,
`ntre str\zile Tisa [i

St\e[ti, utilit\]i,

25E/mp negociabil.

0237/621718.

(21bf09.1.10)

u V=nd teren 500 mp,
`n Foc[ani, str. Lib-

ert\]ii nr. 29. Rela]ii la

tel. 0237/236799.

(21bf05.1.22)

u V=nd teren constru-
ibil 650 mp,

C=mpineanca, 9 E/mp,

cu toate utilit\]ile. Tel.

0785/765.985.

(21bf01.1.8)

u Vie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,

Movili]a, 1 ha p\dure

R\coasa, sat Varni]a.

0727/946.987,

0237/275528.

(20bf13.1.8)

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

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

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

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

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

u V=nd teren 1000 mp,
Foc[ani - Obor. Telefon
0767.592.298.
(14bf03.1.30)
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Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea,
România, Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226,
+040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Imobil Lux SRL,
dosar nr 618/91/ 2015 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor
active din patrimoniul debitorului : 1.Proprietate imobiliara compusa din: Locuinta D+P+1 lot 12; Locuinta
D+P+1 lot 13; Locuinta D+P+1 lot 14, situata in Focsani, Str. Vrancei nr.20D,jud. Vrancea, nr. cad.
51668;51669;51670,T106,  2887, T4, P109,110. Constructiile au urmatoarele caracteristici:Demisol suprafata
construita 72,35 mp din beton arma,parter in suprafata construita de 91,40 mp, construita din caramida, etaj
suprafata construita de 88.80 mp din caramida, acoperis din tabla lindab pe asteriala lemn ecarisat, fatada
executata din praf piatra partial placata,tamplarie exterioara PVC cu geam termopan.Valoarea totala a imo-
bilelor, stabilita prin raportul de evaluare, este de 681.000 lei fara TVA. 2.Mijloc de transport evaluat la valoarea
de 4.000 lei fara TVA. Activele  aparţin debitorului Imobil Lux SRL. Licitaţia va avea loc în data de 21/07/2017
ora 12.30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul
Vrancea . Preţul de pornire al licitaţiei va fi 90.00% din  valoarea de evaluare. Ofertanţii sunt obligaţi să se
prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea
depunerii ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.În cazul în
care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare
dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de participare la
licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 04/08/2017  ora 12.30 cu preţ de pornire a
licitaţiei de  90.00% din  valoarea de evaluare, 18/08/2017 ora 12.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 90.00%
din  valoarea de evaluare si 01/09/2017 ora 12.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 90.00% din  valoarea de
evaluare, în aceleaşi condiţii de participare.Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie
sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.
Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea,
România, Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226,
+040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului ECOVITIS SRL,
dosar nr 1618/91/ 2016 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor
active din patrimoniul debitorului : 1. Auto CITROEN evaluat la valuarea de 18000 lei fara TVA. Activele  aparţin
debitorului ECOVITIS SRL. Licitaţia va avea loc în data de 25/08/2017 ora 9.30 la sediul lichidatorului judiciar
din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea . Preţul de pornire al licitaţiei va fi
70.00% din  valoarea de evaluare. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel
puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi
nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor
ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de participare la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în
datele de 01/09/2017  ora 9.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de  70.00% din  valoarea de evaluare si 08/09/2017
ora 9.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 70.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar
cu  48 de ore înainte de data licitaţiei. 
Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod  postal 620035, judeţul Vrancea,
România, Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226,
+040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului MARSTAR
EXPO AGRO SRL, dosar nr 1097/91/ 2016aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie pub-
lică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului: 1. Proprietate imobiliara compusa din teren in suprafata
de 760 mp, categoria de folosinta curti constructii si A, pe care este edificata constructia: C1: Magazin cu
regim de inaltime P+1E avand suprafata construita la sol de 103 mp si o suprafata construita desfasurata de
206 mp, evaluata la valoarea de 165,300.00 lei fara TVA. 2. Bunuri mobile conform raport de evaluare evaluate
la valoarea de 745.00 lei fara TVA Activele  aparţin debitorului MARSTAR EXPO AGRO SRL. Licitaţia va
avea loc în data de 25/08/2017 ora 14.30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe
Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea . Preţul de pornire al licitaţiei va fi 50.00% din  valoarea de evaluare. Ofer-
tanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării
licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ul-
tima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de
participare la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 01/09/2017  ora 14.30 cu preţ
de pornire a licitaţiei de  50.00% din  valoarea de evaluare si 08/09/2017 ora 14.30 cu preţ de pornire a licitaţiei
de 50.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra
activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.



u V=nd 730 mp teren,
Foc[ani, zona II, toate

utilit\]ile. Telefon

0745.526.986,

0237/621816.

(13bf04.2.4)

u Teren intravilan Focsani,
5000 mp, deschidere 100

ml, str. M\r\[e[ti

(pasarela) 20 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

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

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

turu, 100 m de DN,

utilit\]i. Pre] conven-

abil. Contact

0753318000. (AV.4.45)

u Teren intravilan Focsani
700 mp, str. M\r\[e[ti

(Pasarela), 20 euro/mp 

negociabil. Tel.

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd teren intravilan

722 mp, `n spate la

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Telefon

0765.553.257.

(07bf07.7.20)

u Teren 1000 mp, zona

Laminoru, str. Militari,

utilit\]i: ap\, canalizare,

curent electric, strada

principal\, asfalt, de-

schidere 37 m. Tel.

0766.929.045.

(07bf09.1.14)

uTeren intravilan Focsani,

cartier Mandresti Moldova

500 mp deschidere 18 ml

sau 1000 mp deschidere 36

ml, 10 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd 1 ha teren ex-
travilan `ntre
Foc[ani [i  Garoafa
pe E85. Informa]ii  la
tel .  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 intravilan,

zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case in-

travilan, str. Dionysos,

`n spatele G\rii, loturi

la cerere. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Ofert\ de criz\! V=nd
teren, Suraia, 4000 mp,

`n zon\ central\, 3

euro/mp. Tel.

0744.707.209.

(21bf04.1.14)

u Loturi pentru case, la

cerere, dup\ Dedeman,

spate cartier reziden]ial

Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravilan,

com. V=n\tori, 980 mp,

cu deschidere 16,5 m,

negociabil. Tel.

0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea

Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

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

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

u V=nd 20.000 mp teren

extravilan, Foc[ani. Ac-

cept variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

S P A } I I 

V+NZ|RI

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

[osea principal\ 95 ml,

curent 380/220.  Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

u V=nd spa]iu 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 Kaufland.

0722/344549.

(20bf12.1.8)

AUTO

u V=nd Renault
Megane 1998,  1,6

benzin\,  recent

`nmatriculat ,  nerulat

Rom=nia.  Tel .

0744.970.052.

(24bf02.1.20)

u Fiat  640 DTC, Fiat
450,  500.

0763/117.606.

(20bf08.1.4)

u V=nd Opel Corsa ,
motor 1200,  pe ben-

zin\ + GPL, stare

perfect\  de

func]ionare.  Tel .

0744/260.115

(19bf17.1.8)

u Opel Zafira ,  2003;
Golf  IV, ful l ,  an
2000,  recent  impor-
tate;  c=rl ige diverse
pentru tractare.
0764/515.876.
(19bf11.1.6)

u V=nd remorc\ auto
300 kg,  pre]  700

Ron. Tel .

0765/997.039.

(18bf10.1.4)

u V=nd Opel Agila [ i
Matiz.  Tel.

0768/169.072.

(17bf10.1.10)

u LOGAN 2005,
62.000 Km, 8500

Ron. Telefon

0732.240.354.

(11bf07.1.4)
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u CLIO 3 Diamant ,
2008 mai,  `nscris ,
8700 km, ] inut\ `n
garaj ,  toate
`mbun\t\] ir i le .  Tele-
fon 0732.240.354.
(10bf09.1.4)

u V=nd Dacia Logan
ne`mbun\t\] i t ,  din
2011,  3500 E.  Tel .
0724.291.280.
(06bf09.1.8)

u V=nd Skoda 
Octavia 2010,  re-
vizi i  reprezentan]\,
unic proprietar,  mo-
torin\,  1,6,  7500
euro.  Tel .
0736.057.850.
(04bf08.1.14)

UTILAJEUTILAJE

u V=nd motost ivuitor
motor rom=nesc
(UVL),  capacitate 1
t .  Tel .  0745.650.957.
(21bf14.1.8)

u V=nd plug PP2,  cu
2 brazde,  aproape
nou,  negociabil .  Tel .
0761/187244.
(22bf1.8)

LICITA}II

u SCM ARTCOM 
organizeaz\ `n data
de 11.08.2017,  orele
9.00,  la  sediul  din
Bd. Uniri i  nr.  40,
l ici ta] ie  pentru
v=nzare spa]i i ,  `n
Foc[ani ,  Bd.  Uniri i
nr.  38C [i  s tr.
Bucegi ,  nr.  28,  etaj
2.  Rela] i i  supli-
mentare la  tel .
0237/237385,
0740/207.888,
0740/134.055.
(21bf01.1.3)

MUL}UMIRI

uProfund respect  [ i

s incere mul]umiri  

d-nei  dr.  SAULEA

MIHAELA [i  person-

alului  din Sec]ia  de

Hematologie,  pentru

profesionalismul de

care au dat  dovad\.

Fil ip D. (18bf06.1.4)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

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

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 sec-

ond-hand. Tel.

0744/801.226,

0746/684.676.

(17bf01.1.14)

u Lemn nuc - dulapi.

Telefon 0721/406.769.

(17bf04.1.8) 

u V=nd covor tip 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)

u V=nd pomp\ ierbicid,

MEA pentru

`ngr\[\minte, plug de

livad\, borma[in\ GE

25, pas complet, con-

tainere din lemn,

pomp\ de stropit 1200,

tractor 45, disc cu

dou\ baterii, ma[in\

Golf, utilaje pentru

prelucrarea p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

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

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

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

u V=nd albine [i
propolis. Tel.

0748.034.134.
(06bf06.1.20)

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

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

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

MEDITA}II

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

SERVICII
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u Confec]ion\m
acoperi[uri ,  zid\rii ,

case din lemn,

BCA, c\r\mid\,

plac\ri  polist iren,

rigips,  fa]ade,  [ape,

tencuiel i ,  f inisaje,

tabl\,  faian]\,

gresie.  Tel .

0767.613.307.

(18bf10.1.14)

u Amenaj\ri  inte-
r ioare/  exterioare

glet ,  r igips,  izola] i i

gresie etc.  Tel .

0237/239923,

0786.697.308.

(21bf16.1.2)

u Electr ician,  execut
instala] i i  electr ice [ i

t r i fazice,  tablouri

monofazice,  case [ i

apartamente,  deran-

jamente.

0766.898.806,

0733.849.536.

(06bf02.1.16)

uAmenaj\ri  inte-
r ioare/  exterioare,

parchet  laminat ,

plac\ri  polis t i ren,

lavabil ,  glet ,  decora-

t ive.  Tel .

0761.074.936.

(17bf07.1.8)

u ELECTRICIAN 
autorizat execut lucr\ri

la pre]uri mici. Tel.

0731.884.878.

(15bf03.5.6)

u Execut  lucr\ri  de

construc]i i ,

zugr\veli ,  izola] i i ,

tencuiel i  [ i  al te

lucr\ri .  Telefon

0768.306.601.

(08bf02.1.6)

u EVIDEN}E CON-

TABILE. TEL.

0720.615.056.

(C.10.10)

uEXECUT LUCR|RI
T|B|C|RIE, CON-
FEC}II BLAN|,
CUR|}AT, VOPSIT
COJOACE, HAINE
PIELE DIFERITE CU-
LORI. TEL.
0237/262075,
0767.749.292.
(N.15.30)

u Meseria[ calificat, cu
experien]\, execut

orice tip de lucrare `n

construc]ii, la pre]

avantajos. Rog foarte

mult\ seriozitate. Tel.

0763.044.031.

(02bf02.8.8)

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici -

orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

MASAJE

u Operator olistic (uni-

sex), profesionist `n

terapii Shiatsu, Rif-

lessologia plantare,

Masage Orientale

(Ayurveda, Sakura,

Tantra). Rela]ii 

Whatsapp:

00393406314896.

Program\ri:

0747.314.234, Denise.

(12bf06.1.8)

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

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

DOMN IDOMN I

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 Doresc cuno[tin]\ cu
o doamn\ `n vederea
c\s\toriei. Tel.
0374/612462.
(22bf02.1.4)

u Serios, [aten, 35 ani,
caut partener\ pentru
prietenie/c\s\torie.
Tel. 0771/591.948.
(20bf05.1.1)

u T=n\r, 43 ani, doresc
cuno[tin]\ doamn\ sau
domni[oar\, pentru
c\s\torie. (20bf2.1.16)

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\, pentru
c\s\torie. Tel.
0237/254515
(19bf07.1.4)

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

u Pensionar, 66 ani, cu
ma[in\, caut doamna
din Moldova de peste
Prut, 48 - 55 ani, pen-
tru c\s\torie.
0760/709.613.
(19bf01.1.14)

u Domn dr\gu], 53,
doresc o doamna sim-
patica, stilat\, pentru
prietenie/ c\s\torie.
Tel. 0744/671.095.
(15bf10.1.8)

u Pensionar 62 ani,
vreau o persoan\ s\ fie
al\turi de mine, in-
diferent de v=rst\. Rog
seriozitate! Tel.
0724.697.938.
(14bf02.1.4)

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 Te vreau l=ng\ mine!
Foc[\nean, 37/1,74.
Tel. 0746.834.015.
(14bf01.1.4)

u Pensionar, doresc s\
cunosc o doamn\, 65-
70 ani, pentru
c\s\torie. Telefon
0768.021.409.
(11bf01.1.10)

PIERDERI

u Pierdut act de propri-
etate cas\ pe numele
Stegaru Mariana [i
Stegaru Vasile. Actul
se declar\ nul.
(21bf11.1.1)

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, rulouri,
u[i de garaj, cu sau
f\r\ experien]\. CV pe 
secretariat@arosa.ro.
Rela]ii la tel.
0746.177.088. (F.1.10)

u SC Diedra Com SRL
angajeaz\ femeie de
servici. Tel.
0237/225276.
(21bf02.1.4)

u Angajez fat\ pentru
postul de agent turism.

CV-urile pe

robin.grup@yahoo.com.

Tel. 0740.676.869.

(F.1.8)

u SC profil contabili-
tate angajeaz\ absolv-

ent liceu economic.

Contact - Foc[ani, str.

Arhitect Mincu, bloc

16, ap. 1. Tel.

0730/018.828.

(20bf15.1.14)

u Angajez tehnician
dentar. Telefon

0740/904.674.

(20bf11.1.32)

A G E N D A  M E D I C A L |
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u SC Foresrking SRL
Panciu - Vrancea anga-
jeaz\ `n condi]iile
legii, 2 muncitori
necalifica]i `n silvicul-
tur\, COR 921502.
CV-urile se depun la
sediul firmei p`n\ l
data de 26.07.2017,
ora 10.00. Selec]ia se
va face pe baz\ de CV-
uri `n data de
26.07.2017. Tel.
0755/030710.
(20bf09.1.4)

u Angajez [ofer categ.
B, C, D, E. Tel.
0767/772234.
(20bf07.1.14)

u Angaj\m lucr\tor
comercial la Inmedio,
din incinta Kaufland.
CV `n magazin. Tel.
0765/449.554.
(19bf15.1.4)

u Angaj\m sudor auto-
gen pentru execu]ii
lucr\ri gaze. Tel.
0745.121.188. (C.1.20)

u Caut femeie `ngrijire
b\tr=n\, Cote[ti. Ofer
cazare [i mas\. Tel.
0765/499.971,
0039/3249814562.
(19.bf03.1.14)

u Restaurant anga-
jeaz\ buc\tar sau aju-
tor 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 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 SC Diedra COM

SRL, cu sediul `n str.

Maior Gh. Pastia, nr.

1, magazin Big Centru,

etaj 1, deasupra maga-

zinului Zamfir, anga-

jeaz\ manipulant

mobil\ - 1 post. Tele-

fon 0237/225276.

(12bf01.1.4)

u Angaj\m muncitori

necalifica]i, muncitori

califica]i montaj, pre-

lucr\ri mecanice, pre-

lucr\ri mase plastice,

tehnicieni, ingineri, cu

sau f\r\ experien]\. 

CV-urile se depun la

sediul Insta Electric Sa

din Foc[ani, B-dul Bu-

cure[ti 16A, pe fax la

0237/215040 sau pe

e-mail la info@

insta-electric.ro

(AV.1.9)

u Societate comercial\

angajeaz\ conduc\tori

auto profesioni[ti, pen-

tru curse externe

ITALIA. Condi]ii: per-

mis conducere categ.

BCE, atestat [i card

tahograf. Tel.

0237/239465.

(30bf03.1.15)

u Telekom angajeaz\

consultant v=nz\ri cu

sau f\r\ experien]\.

Rela]ii la

0761.309.847.

(11bf02.1.15)

u Fabric\ de mase plas-

tice din Foc[ani, anga-

jeaz\ personal

muncitor cu sau f\r\

experien]\. Rela]ii pot

fi ob]inute la telefon

0741.185.060.

(11bf01.1.4)

u Magazin perdele-

covoare angajeaz\ 

lucr\tor comercial [i

croitoreas\. Rela]ii la

tel. 0748759937.

(N.1.6)

u Societate angajeaz\

ma[inist pentru

ma[in\ automat\ de

t\iat marmur\,

cunosc\tor al limbii

engleze sau italian\.

Telefon 0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Societate angajeaz\

muncitori

necalifica]i. Telefon

0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Caut femeie pentru

cur\]enie, care a lucrat

`n Italia. Telefon

0740.676.869.

(05bf04.2.6)

u Societate comercial\

angajeaz\ muncitori

necalifica]i, fierari,

dulgheri, zidari. Tele-

fon 0728.232.719.

(06bf08.1.10)

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 Caut femeie `ngrijire

b\tr=n\ permanent, `n

ora[ul Adjud. Asigur

cazare, masa [i salariu.

Tel. 0728.855.421.

(05bf13.1.20)

u Societate de trans-

port angajeaz\ [ofer

profesionist, cu expe-

rien]\ pe comunitate.

Salariu atractiv. Tel.

0743.053.056.

(23bf02.1.15)

u Restaurant 
CIULEANDRA in
Focsani se deschide.
Angajam barmani,
ospatari, bucatari, aju-
tori de bucatari, per-
sonal curatenie,
personal spalat vase,
economist contabil,
contabil activitate
primara. CV la adresa 
kmm_adviser@
yahoo.com, relatii la
telefon 0744287841.
(F.1.5)

u Societate angajeaz\
contabil(\) contabili-

tate primar\. Tel.

0745.605.873.

(05bf06.1.8)

Angaj\m operator cas\

schimb valutar. Tele-

fon 0764.551.234.

(05bf03.1.10)

Angajez urgent bar-
man - osp\tar - fete.
Telefon 0763.532.056,
0736.620.973.
(22bf01.1.15)

uSOCIETATE 
ANGAJEAZ|:

CONFEC}IONERI CU

EXPERIEN}|,

AMBALATOR CU

EXPERIEN}| ~N

CONFEC}II, 

CTC-IST, PERSONAL

SAL| DE CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT, BONURI

DE MAS| {I CON-

TRAVALOARE

TRANSPORT. TEL.

0765487137.

(OP.18.30)

u Societate angajeaza

absolventa liceu

(preferabil arte

plastice) pentru post 

relatii cu publicul,

grafica computer si

masina brodat. CV-ul

se lasa la magazin pe

str. Oituz nr. 8,  

Focsani, ori la fax

0237221756 sau se

trimite la contact@

rogoblen.ro. (C.1.30)

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 adresa

de 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. 

Familia `ndoliat\ anun]\ cu ad=nc\ durere,
trecerea `n nefiin]\ a celui ce a fost, 

B|LAN JENIC|,
so], tat\ [i bunic.

Corpul ne`nsufle]it este 
depus la Capela Bisericii 

"Sfin]ii Trei Ierarhi" 
(vis-a-vis de {coala Nr. 7).
~nmorm=ntarea va avea loc

mar]i, 25 iulie 2017, ora 09.00,
la Cimitirul Nordic, Foc[ani.

TOADER NICOLAE,
un suflet mare [i bun, s-a 

retras lini[tit, a[a cum a tr\it,
`n lumea celor buni [i drep]i. 

Ne r\m=ne doar amintirea [i

un dor nestins `n inim\.

Dumnezeu s\-l ierte [i s\-l aib\ `n paza Lui!
Cei dragi [i care te respect\, 

nu te vor uita niciodat\!

Sincere condolean]e
familiei dr. Ursu

Valerian, la trecerea la
cele ve[nice a tat\lui

s\u, veteran de r\zboi.

Dumnezeu s\-l 
odihneasc\ `n pace! 

Biroul U.V.R M\r\[e[ti
- pre[edinte,

col(r) Durnescu Ion.
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Expoziția de fotografie, al
cărei vernisaj a avut loc vineri,
21 iulie, a fost organizată de Ofi-
ciul Naţional pentru Cultul
Eroilor, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Vrancea. La vernisaj,
au fost prezenți membri ai auto -
rităților publice județene și locale
din Vrancea și Gorj, dar şi cetă -
țeni. Amfitrion a fost directorul
Direcției de Cultură Vrancea,
Traian Negulescu, iar despre
expoziție a vorbit col.dr. Cătălin
Anton, director al Oficiului Na -
țional Cultul Eroilor, instituția
care coordonează ac ti vitățile de -
di cate centenarului Marelui Răz -
boi. În deschiderea evenimentu -
lui, Traian Negu les cu a motivat
că s-a ales orga nizarea unei ex -
po ziții de foto grafie din același
motiv pentru care s-a ales lan sa -
rea seriei fila te lice tematice în
cadrul evenimentului de la Co -
legiul Na ți onal Unirea. ”Pentru
că imagi nile vorbesc de la sine,
sunt imagini din perioada Ma -
re lui Război. Este o expoziție
care surprinde anumite etape,
din momentul în care soldații
plecau la război în opinci și a -
poi, în 1917, cu suportul fran -
cezi lor, armata se modernizează
și ajunge să se lupte de la egal
la egal cu armata germană și a -
us tro-ungară”, a precizat Traian
Negulescu, directorul Di rec ției
de Cultură Vrancea. 

România este întregit\

datorit\ suferin]ei

osta[ilor români

Col.dr. Cătălin Anton a
completat în discursul său că
România arată așa datorită jert-
fei militarilor români, atât în
timpul Primului Război Mon-
dial, dar și în cel de la 1877.
”La acest centenar aducem un
omagiu militarilor români, in-
diferent de gradul care l-au
avut, pentru ca Romania să
arate asa cum este. România

arată așa și datorită jertfei mi -
li tarilor români de la 1877.
Mi litarii au avut clipe de su fe -
rinţe si glorie în același timp,
pentru a putea face ca Româ-
nia de azi să aibă un viitor lu-
minos”, a spus directorul O fi-
 ciului Național Cultul Eroilor.
Expoziția, care poate fi vizi o -
nată în holului cinematografu-
lui Balada, este compusă din 90
de fotografii de arhivă care nu
se găsesc în alte publicații și a
mai fost vernisată la Paris,
Lon dra și Varșovia. Fotografii -
le surprind momente inedite

din viața militarilor, atât de pe
front, dar și clipele de repaus
de pe front, atunci când își
com puneau scrisori către fami -
lie, subliniindu-se grija pentru
pământul strămoșesc. Expo zi -
ţia mai surprinde și momente
ale familiei regale, precum și
implicarea acesteia în efortul
de Război, dar și misiunea gen-
eralului Berthelot. La finalul
vernisajului, a fost lansată, și în
Vrancea, producția cinemato -
gra fică gorjeană, ”Cătălina Te -
odoroiu, eroina poporului ro -
mân”. (A.TĂTARU)

~Înc\ o contesta]ie
la concursul 
de directori

�Anca Grecu, declarat\ promovat\
la {coala Guge[ti dup\ rezultatele
ini]iale, a depus contesta]ie sâmb\t\

Perioada de depunere a contestațiilor pentru
concursul de ocupare a funcțiilor vacante de
conducere din școlile vrâncene a expirat sâm -
bă tă, zi în care la IȘJ a fost înregistrată o singură
contestație: a profesoarei Anca Grecu, declarată
promovată la Școala Gugești după rezultatele
inițiale. Contestație acesteia vine după ce con-
tracandidatul principal, profesorul Rică Zaha -
ria, a contestat la rândul său vineri probele con -
cursului, între cei doi fiind o diferență de mai
puțin de două puncte. Contestații au mai depus
Mihaela Enache de la Școala Păunești, unitate
unde a promovat în funcție Mihaela Frangolea,
Mirela Doina Serea de la Școala Nr. 2 Bordeas -
ca Veche, care a pierdut șefia instituției la numai
0,1 puncte față de contracandidatul Alexandru
Son, și Mihaela Alexandrina Pascu de la Școa -
la Măicănești, care a fost declarată respinsă la
proba de evaluare a CV-ului. Rezolvarea con -
tes tațiilor se va realiza, cel mai probabil, în alte
județe. Potrivit rezultatelor înițiale, punctajul
cel mai mare a fost obținut de Fănica David de
la Școala Garoafa. Patru candidați nu s-au pre -
zen tat la ultima probă a concursului, cea a inter -
viului. Este vorba despre Ionelia Silvia Sticlaru
de la Școala Gugești, Ion Chichiur de la Școala
Nereju, care a fost respins de altfel la proba tes-
tului grilă, Camelia Ciorăscu de la Școala O -
bre jița, care a lipsit practic de la toate probele,
și Epaminonda Mocanu de la Colegiul Auto,
care a renunțat la funcția de director plin, con-
curând pentru adjunct. (M.V.)

Centenarul Marelui R\zboi Vrancea Eroic\ 1917- 2017

Expozi]ie de fotografie “Armata
Român\ în Marele R\zboi 1916-1918”

Col.dr. Cătălin Anton, director al
Oficiului Național Cultul Eroilor

Imagini inedite atât din timpul
luptelor, dar și din perioadele de

pauză dintre lupte
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