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Se prelunge[te
programul de lucru la
ghi[eele Serviciului
Public Comunitar de
Eviden]\ a Persoanelor
� orarul zilnic de lu cru va fi de la 8.30 la

18.30, pe tot parcursul lunii august � pagina 3 

Consiliul Jude]ean
Vrancea comemoreaz\
eroii Marelui R\zboi cu
o forma]ie de nun]i

Taraful „Frații Cazanoi“,
formație specializată în
cântări la nunți, botezuri și
alte tipuri de petreceri va
cânta cu ocazia comemorării
eroilor căzuți în Marele
Război. Band-ul, care va
evolua la Focșani sub un
nume englezesc, The
Cazanoi Brothers, a fost
solicitat chiar de Consiliul
Județean Vrancea. Informația
apare negru pe alb, în caietul
de sarcini privind achiziția de
servicii de organizare a
„Centenarului Primului
Război Mondial– Vrancea
eroică – Anul Mărăști,
Mărășești, Oituz“, aprobat de
Marian Oprișan.
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32 de mine
antipersonal
descoperite
la Bolote[ti

Soarele răsare: 5.55
Soarele apune: 20.40

Calendar creștin
ortodox
Sfinții Isachie, Dalmat
și Faust
Calendar catolic: Sf.
Martin, pustnic

Maxima zilei: „Lumea
pe care am creat-o
este un proces al
gândirii noastre. Nu
poate fi schimbată
fără a ne schimba
gândirea.”

Albert Einstein

Curs valutar BNR:
æ 1E = 4,5586 lei
è 1$ = 3,8492 lei

CALENDARUL

ZILEI

2

Tiparul executat la
TIPOMEDIA PROD SRL

București

Consiliera Irina
Panaite ar
putea fi exclus\
din PNL

„Taraful Frații Cazanoi sus ți ne show-uri muzicale la diverse 
eve nimente private”, este prezentarea de pe site-ul oficial al formației

(sursa foto: www.fratiicazanoi.ro)

3

Vicepremierul rus, declarat persona
non grata în Moldova

� Rogozin urma s\ vin\ la Chi[in\u la `nceputul lunii septembrie 
� decizia guvernului moldovean vine pe fondul tensiunilor amplificate 
de refuzul Bucure[tiului de a-i permite accesul vicepremierului rus

`n spa]iul aerian rom=nesc � am\nunte `n pagina 8

ACDB inaugureaz\
prima potec\ tematic\ din
Lunca Siretului Inferior 
� aceasta a fost realizat\

în cadrul proiectului
“Focus Natura: P\durea
Meri[or – Cotul Z\tuanului

[i Lunca � pagina 3
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32 mine
antipersonal au
fost ridicate de
specialiștii
pirotehniști din
cadrul
Inspectoratului
pentru Situaţii de
Urgenţă „Anghel
Saligny” al
judeţului Vrancea
din curtea unui
cetățean din satul
Ivăncești, comuna
Bolotești, în
cursul zilei de
miercuri, 2 august
a.c. 

Alte trei misiuni
de asanare a teritoriu-
lui de muniția rămasă
ne explodată în urma
conflictelor armate s-
au desfășurat în ju -
dețul Vran cea la în ce-
 putul acestei săptă -
mâni. Astfel, în prima
zi a lunii august, în
jurul orei 20.40, echi -
pa pirotehnică a fost
anunţată că în curtea
unui cetăţean din sa -
tul Ivăn cești s-au de-
scoperit muniţii ne -
explodate. Specialiştii
pirotehnişti s-au de-
plasat imediat la faţa
locului, unde au iden-
tificat 3 mine antiper-
sonal, care au fost
descoperite în timp ce
se efectuau săpături în
curtea casei pentru
amplasarea unei fose.
Din cauza vizibilității
reduse în urma ins ta -
lării întuneric ului, s-
au luat măsuri de si-
s tare a lucrărilor și de
izolare a zonei, pla -
nificându-se finali za -
rea misiunii pentru
ziua următoare, fiind
indicii că în proximi-
tatea săpăturilor se
pot afla şi alte ele-
mente similare. Zona
a fost cercetată cu de-
tectorul de metale în
cursul zilei de mier-
curi, 2 august a.c. şi s-
au efectuat în

conti nu are săpături de
pi roteh nişti, în total
iden tificându-se 32
mine antipersonal.
De şi provin din tim-
pul primei confla gra -
ții mondiale, acestea
se aflau în stare bună
de conservare, fiind
îngropate la cca. 1-1,5
m adâncime în pă -
mânt. Pompierii rea -
mintesc obligaţiile
ce tăţenilor în cazul
descoperirii de mu ni -
ţii neexplodate: să a -
nunţe de urgentă prin
numărul unic de ur -
genţă 112 identifica -
rea acestor ele mente;
să nu mişte de pe loc
mu niţiile descoperite
neexplodate; să nu le
introducă în clădiri,
încăperi sau locuinţe;
să nu desfacă sau să
predea muniţii neex-
plodate la a genţii eco-
nomici specializaţi
pentru valorificarea
ca deşeuri meta lice;
să nu folosească mu -
ni ţiile descoperite
pentru improvizarea
di feritelor scule sau
ornamente; să nu lo -
vească, să taie sau să
demonteze muniţiile

neexplodate; să nu a -
prindă focul deschis
în apropierea muni ţii -
lor descoperite neex-
plodate sau să le
in troducă în foc; să
res pecte regulile si
mă surile stabilite pen-
tru zonele cu risc la
desco pe rirea de mu -
niţii neexplodate. Alte
trei elemente de mu -
niție rămase neexplo-
date, respectiv un
pro iectil exploziv de
calibru 152 mm și
două proiectile per-
forante de calibru 76
mm au fost ridicate la
înce putul acestei săp -
tămâni din lo calită țile
Moviliţa, Mărăşeşti și
Nă neşti. Elementele
de muniţie ne explo -
dată au fost ridicate şi
tran portate în condiţii
de sigu ranţă la depo -
zi tul special amenajat
în ve derea distrugerii.
Deşi majoritatea a -
cestor elemente sunt
în stare a vansată de
deteriorare, ele pot fi
încă active şi pot pro -
voca importante pa -
gube materiale sau
pi erderi de vieţi ome -
neşti. (Z.V.)

Marian Oprișan a angajat o
for mație de nunți care va cânta la
evenimentele comemorative dedi-
cate Centenarului Marelui Război.
Este vorba de Taraful „Frații Ca za -
noi“ sau, așa cum sunt prezentați
în programul de pe website-ul
Con siliului Județean Vrancea, The
Cazanoi Brothers. În cadrul ma ni -
festării dedicată Centenarului, for -
mația va susține câte două recita-
 luri de câte o jumătate de oră, la
Mă răști, pe esplanada din fața Ma -
usoleului, în data de 5 august în la
Focșani, în Piața Unirii, pe 6 au-
gust.  Taraful Frații Cazanoi a fost
cerut chiar de Consiliul Județean,
prin caietul de sarcini privind achi -
ziția de servicii de organizare a
„Cen tenarului Primului Război
Mondial – Vrancea eroică – Anul
Mărăști, Mărășești, Oituz“, apro-
bat de Marian Oprișan.

La căutarea pe internet, titu-
latura The Cazanoi Brothers apare
pe site-urile, în limba engleză, ale
unor restaurante unde formația a
susținut concerte și într-o prezen ta -
re, realizată de asemenea în en gle -
ză, a unui CD cu muzică folclorică.

În schimb, căutarea cu „Frații
Cazanoi“ întoarce mult mai multe
rezultate, unul fiind chiar pe website-
ul oficial al formației. De aici aflăm
că Taraful „Frații Cazanoi“ este o
formație de evenimente foarte apre -
ciată, cu un repertoriu repertoriul
bogat și variat care include muzică
populară, lăutărească și de petrecere,
muzică clasică, mu zică ușoară româ -
nească și in ternațională etc.

„Taraful Frații Cazanoi sus ți -
ne show-uri muzicale la diverse
eve nimente private (nunți, bote -
zuri, aniversări, petreceri corpo-
rate, recepții), fiind una din cele
mai cunoscute și căutate formații
de nuntă și de evenimente la ora
actuală din București și Româ-
nia. Repertoriul extrem de variat
(muzică populară, de petrecere,
muzică ușoară internațională, ro -
mânească, grecească, mache do -
neas că și altele) face ca succesul
petrecerii să fie 100% garantat.
Calitatea muzicii este dată în pri -
mul rând de valoarea incontesta -

bi lă a instrumentiștilor și soliș ti-
lor vocali, dar și de sonorizările
super performante folosite în ca -
drul evenimentelor“ se arată pe
website-ul de prezentare a tarafu-
lui.

Nun]ile, specializarea de
baz\ a fra]ilor Cazanoi

Și pentru ca lucrurile să fie mai
clare, să nu existe confuzie, în sec -
țiunea intitulată „Pachete Eveni-
mente“ se arată că trupa este spe -
cializată în nunți. Sunt prezentate
trei oferte pentru spectacole de
nuntă, în funcție de dorințele și
banii pe care îi au la dispoziție
mirii:  „Taraful Frații Cazanoi
vine în întâmpinarea dumnea -
voastră cu 3 pachete de muzică de
nuntă care acoperă diferite nevoi.
În funcție de pachetul pe care îl
alegeți, Taraful Frații Cazanoi se
poate împărți, putând conține de
la 5 până la 10 artiști plus un D.J.
Totodată, este foarte important să
ținem cont de instrumentele mu -
zi cale care dau culoare genului
de muzică de nuntă pe care doriți
să-l abordăm. De aceea, trebuie
ales cu atenție numărul și tipul
instrumentelor care vor compune
Taraful Frații Cazanoi. Este im-
portant să știți că un număr mai
mare de artiști prezenți la nunta
dumneavoastră, în componența
Tarafului Frații Cazanoi, spo reș -
te frumusețea armoniei muzicale
și a imaginii evenimentului“.

Administra]ia PSD pl\te[te
500.000 de euro 

pe spectacole

Cum administrația PSD este
foarte largă la pungă când vine
vor ba să finanțeze spectacole și
paranghelii cu bani publici și cum
baronul de Vrancea ține foarte
mult la prestigiul său, a ales cu
siguranță „Pachetul Mare“ care va
spori „frumusețea armoniei muzi -
cale și a imaginii evenimentului“.
Cu atât mai mult cu cât are la dis -
poziție 500.000 de euro pentru co -
memorarea soldaților căzuți în
bătăliile din Marele Război.

De altfel, succesul este garantat,
având în vedere că „în compania
Tarafului Fraţii Cazanoi ori -
ce eveniment (spectacol, nuntă,

bo tez, aniversare, recepție, dineu,
petrecere privată sau corporate)
poate deveni special și de neuitat“.

Consiliul Județean Vrancea
cheltuie 2,274 milioane de lei, pe
manifestările dedicate Centenaru-
lui Marelui Război Vrancea Eroică
1917-2017 care se vor desfășura în
perioada 3 – 6 august la Focșani,
Mărăști, Mărășești și Soveja.

Finanțarea este asigurată de
Guvern care a alocat Consiliului
Județean, pentru organizarea Cen-
tenarului, 19 milioane de lei. Suma
de 3.761.000 lei a fost repartizată
pentru organizarea manifestărilor
și acțiunilor comemorative, evoca-
toare, științifice și cultural-artis-
tice. (Ionel SCLAVONE)

Trei firme vor s\
furnizeze CJ

containere pentru
de[euri

Licitația organizată de Consiliul Județean Vrancea pentru
containerele destinate proiectului Vrancea Curată a intrat în
faza în care s-a încheiat perioada de depunere a ofertelor.
Contractul are o valoare de peste 5,1 milioane lei, fără TVA.
La licitație s-au înscris trei ofertanți. Două fir me controlate
de omul de afaceri Corneliu Pascu, Iridex Group Plastic
SRL și Iridex Group Construcții SRL s-au asociat pentru a
obține contractul de la CJ. De altfel, fir me le acestuia au mai
lucrat cu CJ în cadrul proiectului de realizare a Sistemului
de Management Integrat al Deșeu ri lor. O altă firmă care s-
a înscris la licitație este SC Euriteh SRL Oradea. Pentru
obținerea contractului a depus ofertă și firma Fortza.ro SRL
Mediaș. Firma care va câș ti ga licitația va trebuie să furni -
zeze câte 526 de containere tip clopot, cu un volum de 1500
l fiecare, pentru colectarea deșeurilor din sticlă, din plastic
și din hârtie și carton. Pe lân gă containere, câștigătorul
licitației trebuie să cons tru iască și 597 de puncte de colectare
a deșeurilor din pavele autoblocante, în suprafață totală de
9.576 mp. Containerele pentru deșeurile menajere vor fi
achiziționate printr-o altă licitație. (M.B.)

Pericol de surpare
a asfaltului 
pe strada

Gheorghe Doja 
Găurile în asfalt nu încetează să apară.

Vibrațiile, catacombele, lucrările de
suprafață sau subterane prost efectuate în
trecut și multe altele, toate au efecte în
teritoriu ce pun în pericol pietonii și șoferii.
Un alt pericol se prefigurează pe strada
Gheorghe Doja, după cele produse în fața
fostului Tribunal sau de la giratoriul din
centrul orașului. Un rezident ne-a semnalat
acest pericol cu speranța că se vor lua
măsuri înainte să se producă vreo tragedie.
”Este un capac al unui canal iar în jurul
lui sunt câteva găuri, care, la o examinare
mai amănunțită, anunță surparea
asfaltului. Cred că diametrul acestui crater
ce se poate forma ajunge la 1 metru
jumătate...în orice moment poate pune în
pericol orice mașină care tranzitează
zona”, ne-a transmis Tudorel A.. (A.T.)

32 de mine antipersonal
descoperite la Bolote[ti

Consiliul Jude]ean Vrancea
comemoreaz\ eroii Marelui

R\zboi cu o forma]ie de nun]i

Foto: www.fratiicazanoi.ro
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Se știe faptul că în luna
august, mulți români care
lucrează în afară țării în -
cearcă să-și rezolve într-o
lună ceea ce nu reușesc să
rezolve într-un an. De ace -
ea, orașul devine mult mai
aglomerat, iar la ghișeele
Serviciilor de Pașapoarte
sau Evidența Populației co-
zile devin interminabile. În
acest sens, Primăria Muni -
cipiului Focșani a anunțat
că, pentru toată luna august
2017, se va prelungi pro-
gramul de lucru cu 2 ore, la
Serviciul Public Comunitar
de Evidență a Persoanelor.

Astfel, orarul zilnic de lu -
cru va fi de la 8.30 la
18.30. “Măsura a fost lua -
tă ca urmare a creșterii
vo lumului de cereri din a -
ceastă perioadă, cele mai
multe fiind din partea foc -
șănenilor care muncesc în
afara țării”, au anunțat re -
prezentanții municipali tă -
ții. Unii cetățeni au comen-
tat deja faptul că ar fi fost
de preferat suplimentarea
ghișeelor și a funcționarilor
la ghișee, pentru că prelun-
girea programului nu va re-
duce deloc lungimea co zi -
lor. (A.T.)

Ca urmare a faptului că
în recenta ședință de
consiliu local consiliera
liberală a votat
proiectele propuse de
majoritatea PSD și nu a
ținut cont de părerea
echipei sale, Irina Anca
Maria-Panaite ar putea fi
exclusă din partidul care
a propulsat-o pe un
fotoliu în Consiliul Local
Focșani. 

Consilierilor liberali li s-
au dejucat planurile de a nu
vota proiectele propuse pe
ordinea de zi, cele care nece-
sitau 2/3 din voturi. Astfel,
cele mai importante proiecte,
inclusiv cel al iluminatului
public atât de intens criticat
de liberali, au fost aprobate
și cu sprijinul consilierei li -
be rale Irina Anca Maria-
Pa naite. Se pare că “tră da-
 rea” nu a fost inconștientă,
așa cum se mai întâmplă în
ședințele de consiliu local
sau județean, pe fondul nea -
tenției, ci a fost asumată. În -
trebată de colegi, după șe  -
dință, ce s-a întâmplat, a ce -
as ta ar fi răspuns, potrivit de -
clarației lui Nicu Tănase,
liderul grupului liberal, că “a
votat cum i-a dictat conș ti -

in ța”. Colegii au rămas
consternați, mai ales că la
ședința de analiză a proiec -
telor, aceștia s-au pus de
acord ce să voteze și ce nu.
Mai multe surse spun că vo -
tul a fost cumpărat de social-
democrați cu ceva ce nu ar fi
putut fi refuzat nici de con -

silieră, nici de familia aces-
teia. “Avem în fiecare mier-
curi ședință ordinară a
Biroului Politic Local. Astă
seară (miercuri, ora 19.00 –
n.r.) vom discuta și situația
colegei noastre, printre alte
puncte pe ordinea de zi. Noi
vom propune sancționarea

sa, dar decizia finală se va
lua în Biroul Politic Jude -
țean“, ne-a precizat liberalul
Nicu Tănase. Acesta ne-a
mai spus că nu a vorbit încă
nici cu Ion Ștefan, nici cu
Cătălin Toma pentru că a
fost în concediu, dar se va
organiza curând o conferință
de presă pentru a se lămuri
toate aspectele. Pe de altă
parte, consiliera care a trădat
cauza liberală ar fi spus că
nu are de gând să-și dea de -
misia pentru că ea este con -
silieră și e dreptul ei să vo te-
ze cum îi dictează conștiința.
În cazul în care se va decide
excluderea sa din PNL și
Consiliul Local Focșani, Iri -
na Panaite va putea contesta
decizia la comisia de integri-
tate și, ulterior, în instanță.
Următorul consilier pe lista
supleanţilor este Corneliu
Gheoca. Aceste este cel care
a pierdut prima șansă, în
urmă cu câteva luni, să-l în -
lo cuiască pe Ionuț Filimon,
ca urmare a unui alt scandal,
contestat și câștigat de Fili -
mon la comisia de integrita -
te. Potrivit statutului liberal,
consilierii trebuie să voteze
așa cum decide majoritatea
în ședința de analiză a pro -
iec telor, chiar dacă în timpul
acelei ședințe pot fi și păreri
contradictorii. (A.T.)

Furt de energie
electric\

În prima zi a lunii august jandarmi
din cadrul Jandarmeriei Vrancea, în co-
operare cu personal specializat din
cadrul S.C. Electrica S.A. Focșani, au
desfășurat o acțiune de prevenire și
combatere a furtului de energie elec -
trică pe raza comunelor Dumbrăveni și
Sihlea. Astfel, au fost depistate două
persoane ce aveau locuințele racordate
direct la rețeaua electrică ocolind echi -
pamentele de măsurare. “Jandarmii
au întocmit persoanelor în cauză ac -
te le de sesizare ale organelor de ur -
mă rire penală, acestea fiind sus cep-
tibile de săvârșirea infracțiunilor de
'furt', faptă prevăzută și sancționată
de art. 228, C.P. și 'executarea sau
folosirea de instalații clandestine în
scopul racordării directe la rețea sau
pentru ocolirea echipamentelor de
măsurare', faptă prevăzută și sanc țio -
nată de art. 92, al.2 din legea 123 din
2012 a energiei electrice și a gazelor
naturale, documentele fiind predate la
Secția 2 de Poliție Gugești în vederea
continuării cercetărilor”, după cum se
arată într-un comunicat al Jandarmeriei
Vrancea. (Z.V.)

Începând de azi, focșănenii sunt
invitați la spectacolele Centenarului
Marelui Război. Joi, 3 august 2017, în
Piața Unirii se va da startul manifes -
tărilor comemorative dedicate Cente-
narului Marelui Război, Vrancea
Eroică 1917-2017. Manifestările vor
continua până duminică și vor avea
loc, concomitent, și la Mausoleele din
Focșani, Soveja, Mărăști și Mărășești.
Spre deosebire de alte manifestări,
spe ctatorilor li se vor pune la dispo -
ziție scaune pentru a asista la aceste

spectacole. Joi, recitalul extraordinar
va fi susținut de Ștefan Hrușcă în-
cepând cu ora 22.30. În intervalul
19.00 – 22.20, spectatorii mai pot
urmări momentele artistice oferite de
Andrei Păunescu și Trupa “Totuși”,
Mircea Vintilă, Cristofor Aldea-Teo -
dorovici, Ducu Bertzi, Zoia Alecu,
Victor Socaciu, Magda Pușkaș. Or-
ganizatorii au anunțat că accesul la
spectacole este gratuit, iar în Piața
Unirii vor fi și “statui vii” care se vor
lăsa fotografiate. (A.T.) 

� aceasta a fost realizat\
în cadrul proiectului

“Focus Natura: P\durea
Meri[or – Cotul Z\tuanului

[i Lunca Siretului”

Asociația pentru Conservarea
Diversității Biologice (ACDB) a
realizat în cadrul proiectului “Fo -
cus Natura: Pădurea Merișor –
Cotul Zătuanului și Lunca Siretu-
lui” prima potecă tematică din a -
ria naturală protejată Lunca Si re -
tului Inferior. Aceasta este in ti tu -
lată „Lumea secretă din Pădurea
Merișor și Pădurea Neagră”. Tra -
seul tematic are ca punct de start
localitatea Biliești, prin rezervația
naturală Pădurea Merișor - Cotul
Zătuanului, spre nord către locali -
tatea Ciușlea, de unde se îndreap -
tă spre rezervația naturală Lunca
Siretului (Pădurea Neagră) și se
continuă înapoi spre Biliești.
Punctul de intrare pe poteca te -
ma tică este marcat printr-un pa -
nou numit “Lumea secretă din
Pă durea Merișor și Pădurea Nea -

gră”. Traseul, potrivit reprezen -
tan ților ACDB, poate fi parcurs
atât pe bicicletă, având o lungime
de 14.960 m, într-un timp de 2-3
h, cât și pe jos, existând o rută de
scurtare pentru cei care merg pe
jos (lungimea taseului pedestru
fiind de 6.650m cu timp de par-
curgere 2-3h). Poteca tematică a

fost realizată, potrivit specialiș -
tilor ACDB, pentru informarea,
educarea și creşterea nivelului de
recreere al vizitatorilor din ariile
naturale protejate: Pădurea Meri -
șor - Cotul Zătuanului și Lunca
Siretului. Pe traseul potecii tem-
atice vor fi organizate în cadrul
proiectului evenimente sportive -

semimaraton de trail running și
concurs de ciclism cross country.
„Este prima potecă de acest gen
din aria naturală protejată Lun -
ca Siretului și, credem noi, un
prim pas înainte pentru dezvol -
ta rea infrastructurii turistice a
acestei zone. Pe parcursul între -
gului traseu veți descoperi suc-
cesiv informații interesante de -
spre specii de faună și floră din
Pădurea Merișor și Pădurea
Neagră, dar și despre principa -
le le forme de impact negativ a -
su pra naturii prezente în zo nă,”
transmite Alina Dragomir, re-
sponsabil conștientizare ACDB.

Poteca tematică „Lumea se cre tă
din Pădurea Merișor și Pă durea
Neagră” este realizată în cadrul
proiectului “Focus Natura: Pădurea
Merișor – Cotul Zătu a nului și
Lunca Siretului” implementat de
Asociația pentru Con servarea Di -
versității Biologice (ACDB) în
parteneriat cu Agenția pentru Pro -
tecția Mediului Vran cea. Proiectul
este finanțat de Fundația pentru
Parteneriat și MOL România, prin
Programul “Spații Verzi”. (M.V.)

{tefan Hru[c\, recital extraodinar î`n Pia]a Unirii

Vor fi trei zile de spectacole 
în Piața Unirii

ACDB inaugureaz\ prima potec\ tematic\ din
Lunca Siretului Inferior 

Panou numit “Lumea secretă din Pădurea Merișor și
Pădurea Neagră” la intrarea  pe poteca tematică 

Se prelunge[te
programul de lucru la
ghi[eele Serviciului
Public Comunitar de
Eviden]\ a Persoanelor

Consiliera Irina Panaite ar putea
fi exclus\ din PNL

Irina Anca Maria-Pa naite
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15 localit\]i implicate
î`n exerci]iul de
protec]ie civil\

� la ora 10.36, la nivelul localit\]ilor implicate
în scenariu s-au ac]ionat sirenele pentru
semnalul prealarmare aerian\ � acesta a
constat din 3 sunete a câte 32 secunde, cu
pauz\ de 12 secunde, în total 2 minute

15 localități au participat miercuri, 2 august a.c., la un
exercițiu care a vizat testarea și verificarea sistemului de înș -
tiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.
Situația propusă a fost probabilitatea producerii unui atac ae -
ri an, iar în urma semnalului transmis de la I.S.U. Vrancea la
ora 10.36, la nivelul localităților implicate în scenariu s-au
ac ționat sirenele pentru semnalul prealarmare aeriană. Acesta
a constat din 3 sunete a câte 32 secunde, cu pauză de 12 se-
cunde, în total 2 minute. Localitățile implicate au fost: O do -
bești, Jariștea, Golești, Milcov, Poiana Cristei, Cotești, U re-
 chești, Gugești, Popești, Gura Caliței, Țifești, Cârligele,
Câm pineanca, Vârteșcoiu și Broșteni. La 13 dintre acestea
mijloacele de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de
protecție civilă au funcționat la parametri normali, în una din-
tre localități s-au identificat intermitențe în transmiterea me -
sa jelor verbale și sonore, iar la o alta sistemul nu a funcționat,
autoritățile publice locale luând deja măsuri pentru remedie -
rea deficiențelor apărute. Până la sfârșitul acestui an se vor
des fășura periodic exerciții similare atât pentru stabilirea stă -
rii de operativitate a echipamentelor de înștiințare, avertizare
și alarmare, precum și pentru pregătirea continuă a auto ri tă -
ților administrației publice locale. ISU Vrancea va desfăşura
lunar exerciţii pentru testarea şi verificarea sistemului de
înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă.
În toate localităţile din judeţ vor avea loc exerciţii pentru veri -
ficarea funcţionării mijloacelor de alarmare a populaţiei, în
vederea centralizării permanente a datelor privind starea de
operativitate a echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi
alarmare, precum şi pentru pregătirea continuă a autorităţilor
administraţiei publice locale. „Rezultatele verificărilor vor
fi centralizate la nivel judeţean şi vor face obiectul unor
analize în comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, în
vederea îmbunătăţirii modului de alarmare a populaţiei în
situaţii de protecţie civilă. Prin modul de acţionare a mij -
loacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea
disconfort în spaţiul public, motiv pentru care asigurăm
cetăţenii că astfel de exerciţii periodice sunt necesare şi
benefice”, spun pompierii. (Dan CHIRIAC)

Miercuri dimineaţă a avut loc un nou
cutremur în zona Vrancei. Astfel, în
ziua de 02/08/2017 la ora 05:32:11 (ora
României) s-a produs în Zona seismică
Vrancea, județul Buzău, un cutremur cu
magnitudinea 4.9 pe scara Richter, la
adâncimea de 150 km. Cutremurul s-a
produs în apropierea următoarelor ora -
șe: Nehoiu (19 km), Covasna (33 km),
Întorsura Buzăului (38 km), Târgu Se-
cuiesc (48 km), Vălenii de Munte (55
km). Marţi la prânz un cutremur de 4,4
grade a avut loc în munţii Vrancei. La
ora 13.27, un seism cu intensitatea de
4,4 grade pe scara Richter s-a produs în
zona Vrancei. Seismul s-a produs la o
adâncime de 120 kilometri, iar loca li -
tăţile cele mai apropiate de epicentru au
fost: Nehoiu (20 km), Covasna (41 km),
Întorsura Buzăului (46 km), Mizil (55
km), Târgu Secuiesc (56 km). De la în-
ceputul acestui an în zona Vrancei au
avut loc mai multe cutremure.

Ce spun speciali[tii?

Mircea Radulian, directorul ştiinţi -
fic al Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizica Pământului, a
explicat faptul că este normal, ca la un
anumit interval de timp, să apară câte
un cutremur de 4,4 pe scara Richter. În

iunie au mai fost două astfel de seisme.
“Dacă avem în vedere că ultimele cu -
tre mure de peste 4 grade au fost în
iunie, deci a fost o activitate mai scă -
zută în ultimul timp, iar acum a urmat
acest cutremur de 4,4, care este un
seism moderat şi, care apare destul de
frecvent, o dată pe lună, deci, nu este

neobişnuit. În mod normal, nu prea se
resimt aceste cutremure, a fost la li mi -
ta la care se poate simţi, este posibil să
se se fi simţit în partea din Câmpia Ro -
mână”, a declarat pentru MEDIAFAX,
Mircea Radulian, directorul ştiinţific al
Institutului Naţional de Cercetare-Dez-
voltare pentru Fizica Pământului. (D.C.)

Vrâncean
cercetat
pentru un furt
pe litoral

� acesta a sustras o po[et\
în sta]iunea Mamaia

Un bărbat din Străoane este cer -
cetat de poliţişti după ce a comis un
furt în staţiunea Mamaia. Astfel, băr -
batul de 49 de ani este bănuit de co -
miterea unei infracțiuni de furt şi a
fost reținut de către polițiștii constăn -
țeni. “Urmare a cercetărilor în cazul
comiterii unei infracțiuni de furt,
polițiștii din cadrul Poliției stațiunii
Mamaia și un jandarm l-au identifi-
cat pe O.D., în vârstă de 49 de ani,
din localitatea Străoane — județul
Vrancea, bănuit de comiterea faptei.
Astfel, la data de 31.07.2017, ora
22.30, bărbatul în cauză ar fi sustras
poșeta unei femei, care conținea un
portofel cu suma de 150 de lei și 100
de euro, acte de identitate și trei tele-
foane mobile, în zona stațiunii Ma-
maia. Prejudiciul a fost recuperat în
proporție de 90% și predat persoanei
vătămate. Bărbatul a fost reținut pe
bază de ordonață, fiind introdus în
C.R.A.P. al I.P.J. Constanța, iar la
data de 02.08.2017 va fi prezentat
unității de parchet cu propuneri co -
res punzătoare”, se arată într-un co-
municat al IPJ Vrancea. (D.C.)

Cu ochii pe
radar!

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

� ac]iunea s-a desf\[urat [i
pe principalele drumuri
na]ionale din Vrancea

Poliţia Română a desfășurat acțiunea
Truck & Bus, pentru verificarea activi -
tă ților de transport public de persoane și
de mărfuri. Activităţile de control se des -
făşoară simultan în toate statele membre
ale U.E., conform Planului de operaţiuni
al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Eu-
ropa (TISPOL). Polițiștii au verificat
peste 20.000 de autovehicule şi au apli-
cat peste 7.500 de sancţiuni contra ven -
ţi onale. În perioada 24 – 30 iulie a.c.,
Di recţia Rutieră a Poliţiei Române a co-
ordonat, la nivel naţional, o acţiune pen-
tru prevenirea accidentelor rutiere pro -
duse, în special, din cauza nerespectării
normelor rutiere de conducătorii autove-
hiculelor destinate transportului public
de persoane și conducătorii autovehi cu -
lelor destinate transportului de marfă. Pe
parcursul acţiunii poliţiştii au depistat şi
sancţionat persoanele care efectuau
trans port de persoane cu autoturisme cu
până la 9 locuri, precum și pe cei care
transportau mărfuri fără respectarea le -
gis laţiei în vigoare. În cadrul acțiunii
poliţiştii au verificat 20.382 de autove-
hicule, dintre care 8.496 de autovehicule
destinate transportului de persoane şi
11.886 de autovehicule destinate trans-
portului de marfă. În urma controalelor,
poliţiştii au aplicat 7.543 de sancțiuni
contravenționale, dintre care 2.467 con -
du cătorilor de autovehicule de transport
de persoane şi 5.076 celor care efectuau
transport de marfă. Astfel, transportato-
rilor de persoane le-au fost aplicate 342
de sancțiuni pentru nerespectarea regi -
mu lui legal de viteză, 7 pentru conduce -
rea vehiculelor sub influența alcoolului,
699 pentru neutilizarea centurilor de si -
guranță sau a dispozitivelor de retenție,
28 pentru funcționarea necorespun ză toa -
re a aparatului tahograf și 8 pentru utili -
zarea incorectă a acestuia. De asemenea,
au fost aplicate acestora 21 de sancțiuni
pentru nerespectarea perioadelor de con-
ducere sau de odihnă, 138 pentru defec -
țiuni tehnice, 50 pentru depășirea masei
total maxime autorizate a vehiculului,
182 pentru lipsa unor documente ale
conducătorilor de vehicule, 105 referitor

la lipsa unor documente ale vehiculului
și 43 pentru lipsa unor documente ale
operatorilor de transport. Au fost dispuse
și 14 imobilizări ale autovehiculelor,
pentru defecțiuni tehnice. 

Transportatori de m\rfuri
amenda]i

Transportatorilor de mărfuri, polițiștii
le-au aplicat 652 de sancțiuni contra ven -
ționale pentru nerespectarea regimului
legal de viteză, 21 pentru conducerea ve-
hiculelor sub influența alcoolului, 1.292
pentru neutilizarea centurilor de sigu ran -
ță sau a dispozitivelor de retenție, 161
pentru funcționarea necorespunzătoare a
aparatului tahograf și 37 pentru inter ven -
ții neautorizate asupra acestora și 108
pentru nerespectarea perioadelor de con-
ducere sau de odihnă. De asemenea, 385
de sancțiuni au fost aplicate pentru de -
fec țiuni tehnice, 35 pentru depășirea li -
mi tei maxime admise a greutății în cazul
vehiculelor cu masa totală maximă au -
torizată < 12,5 tone, 52 pentru depășirea
limitei maxime admise a greutății în ca -
zul vehiculelor cu masa totală maximă
autorizată > 12,5 tone și 48 pentru fi xa -
rea necorespunzătoare a mărfurilor. Tot -
odată, polițiștii au aplicat transportato-
rilor de mărfuri 364 de sancțiuni pentru
lipsa unor documente ale conducătorilor
de vehicule, 194 pentru lipsa unor docu -
mente ale vehiculului, 29 referitor la
lipsa unor documente ale operatorilor de
transport și 9 pentru nerespectarea nor -
melor privind transportul mărfurilor pe -
ri culoase. În 37 de cazuri în care
trans portul se desfășura în mod ilegal
(lipsa documentelor de autorizare), po -
lițiștii au dispus suspendarea dreptului
de utilizare a vehiculelor. (D.C.)

Cutremur de 4,9 grade în Vrancea
� în iunie au mai fost dou\ astfel de seisme

Ac]iunea “Truck [i Bus”,
derulat\ de poli]i[ti
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Liceenii vrânceni se
pot înscrie la Olimpiada
voluntarilor, cea mai
importantă competiție de
voluntariat adresată lor.
Aceasta va avea loc în
perioada septembrie-oc-
tombrie 2017 și va inclu -
de, în afara competiției,
și dezvoltarea de cluburi
de voluntariat locale
pentru liceeni. Olim pia -
da voluntarilor se adre -
sea ză liceenilor din cinci
județe: Bacău, Brașov,
Covasna, Galați și Vran -
cea, și este organizată
de Asociația Semper
Mu sica în parteneriat cu
Asociația Semper Mu-
sica Filiala Tecuci și fi -
nanțată de Ministerul
Ti neretului și Sportului.
Competiția de volunta ri -
at, așa cum anunță orga-
nizatorii,  este deschisă
oricărui tânăr cu vârsta
de până în 35 de ani din
județele Bacău, Brașov,
Covasna, Galați și Vran -
cea care dorește să își
folosească timpul, ener-
gia și creativitatea în
spri jinul comunității din
care face parte. În com -
petiție se pot înscrie ti ne -
rii care fac parte dintr-o
echipă locală de tineri
formată din minim trei
persoane. Ulterior înscri -
erii, aceștia își aleg o por -
tunitățile de voluntariat

prezentate pe website-ul
competiției – www.ma-
reavoluntariada.ro -,
co mandă KIT-ul aferent
oportunității de volun-
tariat și realizează activi -
tatea respectivă astfel
adunând puncte pentru
județ. În final, tinerii pot
fi desemnați cei mai ac-
tivi voluntari din județ,
premiu oferit în cadrul
unei gale de premiere ce
va avea loc în fiecare ju -
deț participant. De ase -
menea, în urma strân ge-
rii de puncte, unul dintre
cele cinci județe va pu -
tea câștiga competiția.
MAREA VOLUNTARI -
A DĂ mai include și dez-
voltarea a cinci cluburi
de voluntariat locale
pentru liceeni pentru
con tinuarea activităților
de voluntariat începute
cu ocazia acestei compe -
tiții. Tinerii interesați de
competiție se pot înscrie
accesând următorul link:
https://goo.gl/mKg43Z
„Cu ocazia acestui pro -
iect ducem voluntari a -
tul la un alt nivel, unul
competitiv care cu si gu -
ranță că îi va stimula pe
tineri să se implice mai
mult în viața comu ni tă -
ților lor. Este o com pe -
tiție în care, pe lângă
faptul că aduni puncte
pentru județ, ajungi să

și ajuți persoane sau
grupuri de persoane în
nevoie sau să rezolvi
problemele simple ale
comunității din care
faci parte. Sperăm ca
județele să aibă cât mai
multe echipe și astfel
implicarea în comuni-
tate a tinerilor să fie
semnificativă,” trans-
mite Bogdan Istrate, co-
ordonatorul competiției. 

Doar 14% din
popula]ie a f\cut
voluntariat

Conform Centrului
de Marketing și Prog no -

ză Socială, studiul – Re-
sponsabilitatea socială
individuală în România,
în 2013, doar 14% dintre
cetățenii români cu vârs -
te de peste 15 ani vo lun -
ta riaseră în ultimul an,
iar 82% dintre elevii
ches tionați menționând
că NU au voluntariat în
ultimul an. 

Tot ca date statistice,
potrivit unei an chete
organizată de Fe derația
Volum în 2016, doar
31,7% dintre cei care au
făcut voluntariat aveau
vârste cu prin se între 15
și 18 ani, peste 60%
fiind cei cu vârste cu -
prin se între 19 și 30 de

ani. Din datele strânse de
Asociația Semper Mu-
sica în 2014 (400 ches-
tionare aplicate în 5 licee
din 5 orașe mici spre
medii) s-a pu tut observa
că: 1. 90% dintre tineri
nu înțeleg ce presupune
implicarea comunitară;
2. 95% nu au avut dis -
cuții cu pă rin ții despre
voluntariat sau acțiuni
de ajutorare; 3. 3,5% au
participat la ac tivități de
voluntariat în orașul lor,
însă nu într-o formă or -
ganizată, în afa ra acti -
vității din cadrul liceelor
în care învățau. (M.V.)

Expozi]ie “M\r\[e[ti,
M\r\[ti, Soveja 1917
— In Memoriam”, 
la Galeriile de Art\

din Foc[ani
Galeriile de Artă din Focşani găzduiesc vi neri,

4 august, începând cu ora 15,00, vern isajul
expoziţiei de artă “Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja
1917 – In Memoriam”. Manifestarea, organizată
de Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Cultural
Vrancea, se înscrie în seria de evenimente cultur-
ale organizate cu prilejul celebrării Centenarului
Primului Război Mondial: 1917 – 2017. Pe
simeze vor expune studenţii Facultăţii de Arte,
Spe cializarea Pictură, din cadrul Universităţii Du -
nărea de Jos din Galaţi: Cătălin Batâr, Marinela
Bragău, Daniela Buliga, Florin Cristoiu, Anca
Ciutacu, Ana-Maria Cocoş, Cristina Coman,
Constantin Conghilete, Maria Ştefana Diaconu,
Florin Guiu, Erika Guadagnin, Alina Gârneţ,
Gabriel Istrate, Dănuţ Lificiu, Laurenţiu Nistor,
Xenia Paraschiv, Crina Petroiaş, Ştefan Po pes -
cu, Alexandra Popa, Ermina Pădurariu, Volin
Valentin Stratulat, Florentin Stănescu, Celestin
Solon, Dorin Taşcă, Daniela Vede, Maria Vizire-
anu. Curatorii expoziţiei sunt prof. dr. Liviu Ne -
del cu, managerul Centrului Cultural Vrancea şi
Tudor Şerban, cadru didactic la Universitatea
Dunărea de Jos Galaţi. Tot cu prilejul celebrării
Centenarului Primului Război Mondial, joi, 3 au-
gust, la Mausoleul Mărăşeşti va avea loc, de la ora
15,00, festivitatea de premiere a Concursului
Naţional de Artă Vizuală şi de Creaţie Literară
Mărăşeştiul în inima mea, ajuns la ediţia a IV-a.
Concursul a fost organizat pe două secţiuni: Arte
vizuale şi Creaţie literară şi pe categorii de vârste:
clasele V-VIII şi clasele IX-XII. Tematica abor -
da tă prezintă simbolic însemnătatea bătăliilor de
la Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja, potrivit organiza-
torilor. Elevii care au participat la concurs, au fost
din Galaţi, Ploieşti, Bacău, Focşani, Vaslui, Adjud,
Şerbăneşti, Corbiţa, Vulturu, Păuneşti, Răstoaca,
Bărcăneşti, Coteşti, Mera. Juriul, format din spe -
cia lişti din domeniul culturii şi al educaţiei, a sta-
bilit câștigătorii:

Categoria I clasele V-VIII
Creaţie literară 
Premiul I - 600 lei – Marin Irina-Mihaela, Şc.

Gimnazială Şerbăneşti, Vrancea
Premiul II - 500 lei – Lefter Cristina-Denisa,

Şc. Gimnazială V. Alecsandri, Vaslui

Categoria a II-a clasele IX-XII
Creaţie literară 
Premiul I -700 lei - Bălan Ana-Maria Raluca,

Lic. Pedagogic Spiru Haret, Focşani
Premiul II - 600 lei – Vrânceanu Bianca-

Georgiana, Col. Naţional Unirea, Focşani
Premiul III - 500 lei – Saghin Ovidiu George,

Lic. de Artă Gh. Tattarescu, Focşani

Categoria I clasele V-VIII
Arte vizuale 
Premiul I - 600 lei - Radu Melania, Şcoala de

Arte Ploieşti
Premiul II - 500 lei – Mihai Maria Laura, Şc.

Gen. Duiliu Zamfirescu, Focşani
Premiul III - 400 lei – Popa Andreea, Palatul

Copiilor Galaţi

Categoria a II-a clasele IX-XII
Arte vizuale 
Premiul I - 700 lei – Saghin Ovidiu George,

Lic. de Arte Gh. Tattarescu, Focşani
Premiul II - 600 lei – Albu Ana-Maria, Cen-

trul Cultural Dunărea de Jos, Galaţi
Premiul III - 500 lei- Mustăţea Diana Maria,

Lic. De Arte Gh. Tattarescu, Focşani. (Z.V.)

Cea mai mare competi]ie de
voluntariat adresat\ liceenilor
ajunge [i în jude]ul Vrancea

�Olimpiada voluntarilor liceeni va avea loc în perioada septembrie-octombrie 2017 � aceasta
va include, în afara competi]iei, [i dezvoltarea de cluburi de voluntariat locale pentru liceeni
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RE}ETA ZILEI

COL}UL POETULUI

Se pare c\ sunte]i
nemul]umit din
cauza c\ s-a
am=nat o
c\l\torie `n
interes de
serviciu. Dup\-

amiaz\ pune]i bazele unei
colabor\ri pe termen lung, din
care pute]i ob]ine beneficii
materiale substan]iale.

Schimb\rile pe
care le ini]ia]i `n
c\min sunt
apreciate de
membrii familiei,
dar v\ sf\tuim s\

]ine]i cont [i de p\rerile
partenerului de via]\. Spre sear\,
primi]i un cadou care v\
impresioneaz\.

~ncepe]i ziua
hot\r=t s\
finaliza]i o lucrare
`nceput\ mai
demult `n cas\.  O
femeie mai `n
v=rst\ din familie

v\ ajut\ financiar, dar `ncearc\
s\-[i impun\ punctul de vedere
`n leg\tur\ cu schimb\rile pe
care dori]i s\ le face]i. 

De[i ave]i multe
probleme de
rezolvat, v\
sf\tuim s\ v\
menaja]i
s\n\tatea [i s\
acorda]i mai mult

timp odihnei. Reu[i]i s\ face]i
schimb\ri importante `n c\min,
care contribuie la `mbunat\]irea
rela]iilor cu partenerul de via]\.

V\ pute]i ocupa de
problemele
financiare
nerezolvate. Dac\
vi se propune o
colaborare, ar fi
bine s\ o

accepta]i, pentru c\ va
determina o schimbare `n bine
`n via]a dumneavoastr\. 

Sunte]i nevoit s\
face]i cheltuieli
neprev\zute. S-ar
putea s\ v\
schimba]i
programul `n
ultimul moment,

pentru a v\ ocupa de o problem\
urgent\ a partenerului de
afaceri. Se anun]\ o zi deosebit
de `nc\rcat\. 

Este momentul s\
v\ concentra]i
aten]ia asupra
problemelor din
c\min.  V\ pute]i
baza pe intui]ie,
dar v\ sf\tuim s\

]ine]i cont [i de p\rerile
partenerului de via]\. Dup\-
amiaz\, o rud\ v\ solicit\
sprijinul `ntr-o problem\
financiar\.

Ast\zi pute]i
rezolva o
problem\
financiar\ care v\
fr\m=nt\ de mai
mult timp. In
prima parte a

zilei, este posibil s\ vi se
propun\ o afacere care v-ar
putea redresa bugetul.

Ave]i ocazia s\
pune]i `n practic\
planurile `n
leg\tur\ cu o
afacere rentabil\.
Rela]iile de
prietenie au o

evolu]ie bun\, `ns\ dorin]a
dumneavoastr\ de independen]\ ar
putea genera tensiuni `n familie. 

Nu v\ gr\bi]i s\
`ncepe]i o
activitate nou\
p=n\ c=nd nu le
finaliza]i pe cele
deja `ncepute.
Pentru a avea

succes pe plan profesional, trebuie
s\ fi]i perseverent [i inventiv. Din
punct de vedere financiar,
traversa]i o perioad\ de
instabilitate. 

Sunte]i `n form\
[i este momentul
s\ demara]i noi
activit\]i [i s\ v\
face]i planuri de
viitor pentru
c\min. Partenerul

de via]\ [i prietenii v\
`ncurajeaz\ [i v\ ajut\

Ast\zi v\
bucura]i de o
creativitate
deosebit\, care
v\ poate ajuta
mult la
rezolvarea
problemelor

profesionale. Ar fi bine s\ ]ine]i
cont de sfaturile unei rude mai
`n v=rst\. Rela]iile pe plan
sentimental sunt foarte bune.

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

Doi nebuni

sunt

elibera]i de

la ospiciu

pe cau]iune.

Ajung ei la

un hotel [i

unul face pe

lumânarea.

Cel\lalt

spuse:

- M\, stai

jos, c\ `l sun

pe doctor!

|la nimic.

~l sun\ pe

doctor [i `i

spune:

- Domnu’

doctor, \sta-

i nebun! Se

crede

lumânare!

- Si ce

dac\?

- P\i, eu nu

pot s\ dorm

cu lumina

aprins\!

BANCUL
ZILEI

1492: Cristofor Columb a
început prima sa călătorie
spre America din portul spa -
niol Palos de la Frontera.
Expediția se va încheia la 15
martie 1493.
1571: Bătălia de la Fam-

agusta; turcii cuceresc insula
Cipru de la venețieni.
1601: Trupele lui Mihai

Viteazul și cele ale lui Ghe-
orghe Basta obțin în bătălia
de la Guruslău victoria îm-
potriva celor transilvănene
conduse de Sigismund
Báthory.
1778: S–a inaugurat Tea -

trul Scala din Milano.
1783: În Japonia, Mun -

tele Asama erupe omorând
35.000 de oameni.
1858: Exploratorul brita -

nic John Speke a descoperit
Lacul Victoria.

1888: Erupția violentă a
vulcanului din insula Vul-
cano, Italia.
1914: Primul Război

Mondial: Germania declară
război Franței.
1914: România: Consiliul

de Coroană din 3 august (stil
nou) desfășurat la Castelul
Peleș, la inițiativa regelui
Carol I, dezbate problema
intrării României în Primul
Război Mondial. S-a votat cu
o majoritate zdrobitoare în
favoarea neutralității.
1914: Inaugurarea Cana -

lu lui Panama. 79,6 km. lun -
gi me, 30 – 300 m. lățime și
14 metri adâncime.
1919: Armata română

intră în Timișoara și aduce o

mare contribuție la reîntregi -
rea teritoriilor românești
(vezi și 4 august - în unele
surse figurează 3 august ca
data intrării în Budapesta).
1929: S-a creat "Regia

autonomă a poștelor, tele gra -
felor și telefoanelor" (PTT),
care a luat în exploatare și
ad ministrare serviciile publi -
ce de poștă, telegraf și tele-
fon.
1936: La Jocurile Olim -

pice de la Berlin, Jesse
Owens a câștigat proba de
100 m.
1941: Puternic bombar-

dament sovietic asupra mu-
nicipiului Constanța. Cate-
drala și alte clădiri din zona
peninsulară sunt grav afec-
tate.
1958: Polul Nord este

atins, sub calota de gheață,
de submarinul atomic ameri -
can "Nautillus".
1960: Niger își câștigă

independența față de Franța.
1963: Formația The

Beatles a apărut pentru ul-
tima dată la Cavern Club
din Liverpool, după ce
susținuseră în acest local
peste 300 de spectacole în-
cepând cu 1961.
1975: S-a încheiat vizita

oficială, de două zile, efec -
tuată în România de preșe -
dintele american Gerald
Ford.
1977: Se termină greva

minerilor din Valea Jiului.
2005: Mahmoud Ahma -

dinejad devine președinte al
Iranului.

În 1492, Cristofor Columb a început prima sa
călătorie spre America din portul spaniol Palos de

la Frontera

Istoria zilei de 
3 august

CALENDARUL ZILEI

Nu mă cunoști, deci nu
vorbi de mine!!!

Căci nu mi-ai fost alături
când am plâns,

Sau când n-aveam nici
bani să-mi iau o pâine

Nu mă cunoști... deci nu
mă lua în râs!

Nu mă cunoști... nu mi-ai
știut durerea

Când am zăcut pe patul de
spital,

Cum îți permiți  să-ți dai
azi cu părerea

Despre un om de care n-ai
habar?!

Nu mă cunoști… nu mi-ai
zâmbit vreodată

Și nici nu m-ai văzut de
am surâs,

Cum îndrăznești tu, omul
fără pată,

Cum îndrăznești ca să mă
iei în râs?!

Nu mă cunoști... dar nu-ți
doresc vreodată

S-ajungi să mă cunoști cu-
adevărat,

Căci vei afla că-n inima-
mi curată

De mii de ori eu te voi fi
iertat!!

Este ușor să vorbești pe la
spate

Invidia nu-i de la Dumnezeu

Și nici un om nu-i fără de
păcate.

Nu mă cunoști... dar zău,
nu-mi pare rău!

Oana Adriana

Alexandrescu

Nu m\ cuno[ti…

Vă prezentăm astăzi o
rețetă delicioasă, pe bază
de orez, care se
pregătește ușor de orice
împătimit al bucătăriei.

Ingrediente:

– 1 cutie rondele de ananas
– 200 ml lapte de cocos
– 200 gr orez sălbatic
– 1 lingură zahăr brun
– 1 legătură mentă

proaspătă
– 50 gr caise uscate
– 50 gr stafide aurii
– 1 fiolă esență rom
– ulei aromatizat cu ghim-

bir
– un praf de sare

Preparare:

Stafidele se pun la înmuiat
în apă cu esență de rom.
Orezul se trage în tigaie cu
puțin ulei aromatizat, apoi se
adaugă laptele de cocos,
zahărul și 100 ml apă. Se pune
un praf de sare și se fierbe 15-
20 minute, dupa care se stinge

focul și se acoperă cu un șervet
umed, lăsându-l să se umfle.
Frunzele de mentă se taie în
fâșii subțiri si se pun peste orez
împreună cu jumătate din
stafide. Se amestecă totul, apoi
compoziția se va așeza în
forme individuale care se vor
da la rece. Într-o tavă de copt
se așează feliile de ananas,
caisele, cealaltă jumătate de

stafide și sucul de ananas din
conservă. Se dau la cuptor la
foc mediu, pentru 20 minute.
După ce ananasul și caisele se
vor răcori, se răstoarnă pe
fiecare rondea câte o formă de
orez și se decorează cu stafide,
caise, frunze de mentă și sos.
Poftă bună!

Albert D. Bertoni

Orez s\lbatic pe pat 
de ananas
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Echipa de fotbal CSM Foc -
șani 2007 a susţinut marţi o sin -
gură partidă de pregătire.
Con ducerea tehnică a formaţiei
focşănene trebuia să împartă
lotul în două, pentru un amical
cu Metalul Buzău şi unul cu
Victoria Traian. Amicalul din
judeţul Brăila a fost anulat după
ce echipa gazdă a anuţat că te -
renul de joc este în reparaţii
pentru liga a treia. Astfel, cei
doi antrenori au folosit două e -
chipe în amicalul de pe Milco -
vul disputat în compania celor
de la Metalul Buzău. Primul 11
al focşănenilor a fost următorul:
Lazăr – Beşa, Parlac, Panaite,
Cl. Mihai – Lupu, Zaharia, Do -
rinel Popa,  Pădineanu – Remus
Popa, Negoiţă. În repriza a doua
a fost folosită următoarea for -
ma ţie: Apenciucesei – Dediu,
Nistor, Mitală, Săpunaru – Ne-
goescu, V.Ion, Budeanu, Pascu-
Manu, Tîrcă. Este de remarcat
revenirea a trei jucători după o
perioadă de accidentări. Va -
lentin Ion, Negoescu şi Tîrcă au
jucat în repriza a doua, Valentin
Ion stând la originea cele mai
mari ocazii de gol, ratate de Ne-
goescu. Tîrcă a jucat ca atacant,
în condiţiile în care cei doi titu-
lari ai acestui post, Predoi şi
Pasăre, au lipsit la acest joc. De
asemenea, nici căpitanul echi -
pei, Emilian Chivu nu a putut
ju ca în amicalul de marţi. U ni -
cul gol al partidei a fost reuşit
de Lungoci în minutul 40. Ata-
cantul buzoian a trimis la colţul
lung de la marginea careului.
Conducerea echipei focşănene
va experimenta în continuare
noua formulă de jocuri amicale.
Astfel, lotul echipei va fi îm păr -
ţit în două, urmând ca fiecare

antrenor să aibă la dispoziţie
câte 12 -13 jucători şi să întâl -
nească adversari diferiţi. Astfel,
sâmbătă, de la ora 11.00, CSM
Focşani 2007 va juca cu CSM
Olimpia Rîmnicu Sărat, pe sta-
dionul Milcovul. Antrenorul
Va sile Burgă va avea la dis po -
ziţie jumătate din lot. Tot de la
ora 11.00, o altă jumătate din
lotul echipei, alături de antre -
norul Adrian Toma, va merge la
Valea Mărului, în judeţul Galaţi,
pentru partida cu echipa locală.
Pe 9 august focşănenii vor juca
în primul tur al Cupei Româ -
niei. 

Vin mingile de la FRF

Membrii Comitetului Execu-
tiv al Federaţiei Române de Fot-
bal au hotărât în şedinţa de pe 1
august ca forul condus de Răz -
van Burleanu să cumpere
mingi pentru toate cluburile din

Liga 2 şi 3, câte 15 pentru fie -
ca re club în parte. Mingiile pri -
mi te vor fi cele cu care se va
juca în meciurile oficiale ale re-
spectivelor campionate. “Toate
echipele din Liga a 2-a şi a 3-a
să îşi dispute toate meciurile
oficiale cu aceeaşi minge, care
va fi achiziţionată de Federaţia
Română de Fotbal în perioada
următoare”, a declarat Răzvan
Burleanu după şedinţa CEx. “A -
probă achiziţionarea de mingi
pentru cluburile din Liga a 2-
a şi Liga a 3-a , astfel în vede -
rea alocării unui numar de 15
mingi / club, aprobă achiziţia a
1.650 mingi în valoare de a pro -
ximativ 95.700 EUR net”, scrie
site-ul FRF după încheierea şe -
din ţei CEx. Campionatul Ligii
2 începe la finalul acestei săp tă -
mâni, 4-5 august, în timp ce
campionatul Ligii 3 debutează
pe 26 august. (Dan CHIRIAC)

Băieţii noştri, conduşi de prin-
cipalul, Viorel Ciubotaru şi secun-
dul, Bogdan Voica se pregătesc de
plecarea spre Suceava, unde în pe-
rioada 3-5 august vor participa la
primul turneu de pregătire, pentru
noul sezon de Liga Naţională. De-
plasarea spre Suceava se va face în
dimineaţa zilei de joi, 3 august.
Unul dintre obiectivele principale
pentru acest turneu, al celor doi
antrenori, este de a exersa în regim
de joc, sub presiunea adversarului,
schemele de joc, îndelung
repetate, în această perioadă de
pregătire. Categoric staff-ul tehnic
al echipei noastre urmăreşte şi
omogenizarea lotului şi al

relaţiilor de joc, în teren, cât mai
bine, până la debutul noului sezon
competiţional din 3 septembrie,
dar şi o însuşire cât mai exactă, din
partea tuturor jucătorilor,  a
concepţiei de joc a celor doi
antrenori. Partidele băieţilor noştri
se vor disputa după următorul pro-
gram:

Joi, 3 august, de la ora 17:00 -
partida cu CS Politehnica Iaşi;

Vineri, 4 august, de la ora 18:30
- partida cu CSU Suceava;

Sâmbătă, 5 august, de la ora
10:00 - partida cu divizionara
secundă  Ştiinţa Municipal Bacău.
(Cătălin Vlădescu)

Fotbalul din oraşul Mărăşeşti
revine în fotbalul judeţean după
câţiva ani de absenţă. Clubul ACS
Mausolelul Mărăşeşti s-a înscris
deja pentru viitoarea ediţie de cam-
pionat. Formaţia din Mărăşeşti se va
baza pe majoritatea jucătorilor din
oraş, ce au evoluat în ultimii ani la
diferite echipe din judeţ. Preşe -
dintele Romeo Drăgan a anuţat că
echipa îşi doreşte să aibă o evoluţie
cât mai bună în noua ediţie de cam-
pionat. Asociaţia Judeţeană de Fot-

bal Vrancea face înscrieri pentru se-
zonul viitor. Toate cluburile afiliate
la AJF Vrancea sunt rugate să se
prezinte pentru completarea cererii
de înscriere în sezonul 2017-2018.
Data limită pentru înscrieri în Su-
perliga Altdorf Tehnik este 10 au-
gust 2017, iar pentru liga a cincea
21 august 2017. Superliga Altdorf
Tehnik va avea 12 echipe, toate par-
ticipantele urmând a avea echipe de
juniori la categoriile A1 sau B1 sau
C sau D plus E. (D.C.)

� la categoria 
10 ani, Drago[

Paraschiv, de la
TC Foc[ani s-a

clasat pe locul trei

Miercuri, la Are ne -
le George Bucuroiu
din Focșani, s-au în -
cheiat partidele din
ca drul turneului Vran -
cea Trophy, întrecerea
rezervată jucătorilor
sub 14 ani. Tenismena
focşăneană Maria
Ciu botaru, pregătită
de Răzvan Bucuroiu,
a ajuns în finală.
Marţi, în semifinale,
Ciubotaru a trecut în
două seturi de Alesia
Apostol, scor 6-1, 6-4.
Maria Ciubotaru a ju -
cat miercuri dimineaţă
finala turneului în faţa
favoritei principală a
turneului, Alessia Po -

pes cu. Aceasta din ur -
mă a reuşit să se im -
pună în două seturi,
scor 6-2, 6-1, la capă -
tul unui meci în care
focşăneanca Maria

Ciu botaru a oferit o
replică bună, dar nu a
putut suplini diferenţa
de vârstă, mai bine de
un an şi jumătate, dar
şi de experienţă, Po -

pescu fiind principala
favorită la această ca -
tegorie de vârstă. Este
de menţionat că Maria
Ciubotaru are doar 12
ani şi câteva luni şi
joacă cu adversare ce
au aproape 14 ani. La
categoria 10 ani, Dra -
goş Paraschiv, de la
TC Focşani a obţinut
a treia victorie din tur -
neu şi s-a clasat la fi -
nal pe locul trei. În
fi nala probei de du -
blu, Alessia Popescu,
alături de colega sa,
Maria Secară, s-au
im pus şi au obţinut
primul loc. La catego-
ria 14 ani, băieţi, fina -
la i-a opus pe Maxim
Cazac, legitimat la un
club din Iaşi şi Mihai
Marin, din Urlaţi –
judeţul Prahova. Ma -
xim s-a impus în două
seturi, scor 6-0, 6-2.
(D.C.)

ACS Mausoleul M\r\[e[ti
revine î̀n fotbalul jude]ean

Maria Ciubotaru a pierdut finala
la Vrancea Trophy — U 14

Imagine de la antrenamentul de marţi seară, pe care echipa
noastră l-a susţinut în Sala Polivalentă

Echipa de handbal
CSM Foc[ani 2007
pleac\ î`n primul
turneu de preg\tire

Echipa de fotbal a pierdut
amicalul de mar]i seara
� CSM Foc[ani – Metalul Buz\u 0-1 (0-1), mar]i, pe stadionul

“Milcovul” � amicalul de la Traian, din jude]ul Br\ila, a fost anulat

Focşănenii vor suţine primul joc oficial pe 9 august, 
în Cupa României
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PE SCURT

~n scurt timp afl\m
ce `n]elege
Tudorel Toader
prin “rezonabil”:
Ministrul Justi]iei Tudorel
Toader a declarat, ieri, c\
va propune o varianta
pentru redefinirea abuzului
în serviciu în urma celor
patru dezbateri publice
care au avut loc pe aceast\
tem\. „Vom decide una din
variantele pe care le vom
considera, în sensul acelui
prag rezonabil despre care
v-am vorbit”, a precizat
Tudorel Toader. În 3 iulie,
reprezentan]ii sistemului
judiciar, ai asocia]iilor
profesionale ale
magistra]ilor [i ai mediului
academic au sus]inut c\
este necesar\ impunerea
unui prag valoric privind
abuzul `n serviciu pentru a
aduce o predictibilitate
legii, îns\ trebuie pus un
prag redus pentru a nu
încuraja înc\lcarea legii. Ei
au mai spus c\ trebuie
stabilit\ [i gravitatea faptei,
dar [i c\ noua reglementare
trebuie s\ precizeze c\
pragul a fost atins inclusiv
prin cumul de infrac]iuni.
Pe de alt\ parte, Tudorel
Toader, a scris mar]i, pe
Facebook, referitor la
hot\rârea pilot a CEDO cu
privire la condi]iile din
penitenciare, c\ proiectul
de lege privind modificarea
Legilor justi]iei va fi
prezentat public pe data de
23 august, fiind propuse
modific\ri de fond, [i nu de
form\. El a mai spus c\
inten]ioneaz\ s\ fac\
posibile modific\ri la
proiectul de lege privind
gra]ierea unor pedepse.
Ministrul Justi]iei, Tudorel
Toader, a mers în iulie la
Bruxelles pentru a discuta
cu vicepre[edintele CE,
Frans Timmermans, despre
legile privind Justi]ia. El a
afirmat c\ pachetul va fi
adoptat de Guvern pe 1
septembrie, urmând a fi
transmis Parlamentului.

Aten]ion\ri pentru
c\l\torii români în
Serbia, Ungaria [i
Italia: MAE avertizeaz\
cet\]enii români care
doresc s\ c\l\toreasc\ în
Serbia, Ungaria [i Italia de
temperaturile “extreme”
înregistrate în aceste ]\ri la
începutul lunii august. În
privin]a Ungariei,
Inspectoratul de
Meteorologie local a emis
o aten]ionare de cod ro[u
de temperaturi extreme din
diminea]a zilei de 02
august 2017. ~n Italia,
prognozele meteorologice
indic\ o cre[tere
semnificativ\ a
temperaturilor, peste media
caracteristic\ acestei
perioade, îndeosebi în
prima s\pt\mân\ a lunii
august 2017. Astfel,
temperaturile vor dep\[i 40
de grade în urm\toarele
zile, în majoritatea
regiunilor centrale. MAE a
emis o avertizare [i pentru
Serbia, pentru perioada 1 -
4 august 2017, fiind emis
cod ro[u de c\ldur\ pentru
mai multe regiuni. t

Vicepremierul rus
Dmitrii Rogozin a fost de-
clarat ieri persona non grata
în Republica Moldova,
dup\ ce acesta s-a declarat
dispus s\ vin\ în septembrie
la Chi[in\u, cu condi]ia ca
autorit\]ile moldovene s\-i
ofere garan]ii de securitate
[i s\ poat\ survola toate
]\rile de pe rut\.  Decizia a
fost luat\ de Guvern, în ur -
ma unei solicit\ri din partea
ministrului de Externe, An-
drei Galbur, dup\ ce ofi-
cialul rus [i-a declarat dispo-
nibilitatea de a veni în sep-
tembrie la Chi[in\u în anu-
mite condi]ii.
Înainte de vizita e[uat\ a

lui Rogozin la Chi[in\u, fos-
tul deputat liberal-democrat
Veaceslav Ioni]\ a lan sat o
peti]ie online în ve de rea de-
clar\rii vicepremierului Fede -
ra]iei Ruse persona non-grata
în Republica Mol dova. Pe -
ti]ia a fost sem nat\ de mai
mul]i lideri din mediul ONG.
Dmitrii Rogozin ar fi

urmat s\ aterizeze vineri pe
Aeroportul Interna]ional

din Chi[in\u, în jurul orei
15:00 ([i ora Românei). El
a fost invitat de pre[edintele
Igor Dodon s\ participe, în
regiunea separatist\ trans -

nis trean\, la evenimentele
dedicate împlinirii a 25 de
ani de la `nceputul misiunii
de men]inere a p\cii pe
Nistru. Avionul cu care de -

lega]ia rus\ a zburat de la
Moscova la Chi[in\u, a fost
nevoit s\ se întoarc\ la gra -
ni]a dintre România [i Un-
garia, [i s\ revin\ în Rusia.

A eronava a aterizat la Min -
sk. „Autorit\]ile României
au supus pericolului pasa -
gerii avionului S7, femei [i
copii. Combustibilul era su-
ficient doar pân\ la Minsk.
A[tepta]i r\spuns, nemerni-
cilor”, a scris Rogozin pe
contul s\u de Twitter.
Moscova l-a convocat

pe îns\rcinatul cu Afaceri al
României la Moscova, Vi o -
rel Cojocaru, pentru a-i fi
adus la cuno[tin]\ c\ pro -
testeaz\ ferm fa]\ de decizia
Bucure[tiului.
Rusia consider\ acest in-

cident drept o provocare de-
liberat\, care va conduce la
o deteriorare grav\ a rela ]i -
ilor bilaterale [i someaz\
autorit\]ile române s\ efec -
tueze o anchet\ minu ]ioas\
[i s\ dea explica]ii.
La rândul s\u, pre[edin-

tele moldovean prorus Igor
Dodon a declarat c\ întoar -
cerea vicepremierului Ro-
gozin din spa]iul aerian UE
este un “show rusofob”, or-
chestrat de Partidul Demo-
crat. t

Scandalul Moscova — Chi[in\u — Bucure[ti ia amploare:

Vicepremierul rus, declarat
persona non grata în Moldova
� Rogozin urma s\ vin\ la Chi[in\u la `nceputul lunii septembrie � decizia guvernului
moldovean vine pe fondul tensiunilor amplificate de refuzul Bucure[tiului de a-i permite

accesul vicepremierului rus `n spa]iul aerian rom=nesc

Rogozin, m=na dreapt\ a lui Putin

Europarlamentarul Siegfried
Mure[an îi solicit\ premierului Mihai
Tudose s\ îmbun\t\]easc\ propune rea
privind locul unde ar urma s\ fie
g\zduit\ Agen]ia European\ pentru
Medicamente în România, [i ad\ug\
c\ r\spunsul prim-ministrului la re-
marcile sale pe acest subiect a fost ex-
primat “f\r\ niciun argument serios”.
“Prim-ministrul a f\cut o pro punere
proast\ [i ne cere tuturor s\ spunem
c\ este o propunere bun\. Eu nu voi
face asta. S\ îmbun\t\]easc\ prop-
unerea [i atunci voi spune c\ avem
[anse s\ câ[tig\m”, spune europarla-
mentarul, într-un comunicat de pres\.
El sus]ine c\ actualul Guvern a

blo cat orice [ans\ a României de a
câ[ tiga relocarea agen]iei în România
prin propunerea de mutare pe o stra -
d\ aglomerat\, “lipsit\ de minim\ in-
frastructur\ de transport [i precar\ la
toate capitolele”. “Aceast\ compe ti -
]ie nu se câ[tig\, a[a cum vedem [i în
filmul de promovare a candidaturii
României, vorbind despre o realitate
paralel\, cu imagini filmate în studio,
cu copii ferici]i în leag\ne [i grafic\
f\cut\ pe calculator care, afl\m din
pres\, nici m\car nu reprezint\ topo -
gra fia real\ a zonei [i care, afl\m tot
din pres\, ar apar]ine unui om de afa -
ceri cunoscut în toat\ ]ara pentru c\
a construit ilegal un bloc-turn în cen-
trul Bucure[tiului, punând în pericol
o catedral\ monument istoric [i con-
tinuând construc]ia blocului-turn de[i
existau decizii ale justi]iei care decla -
raser\ nul\ autoriza]ia de construc]ie.

Cum poate crede cineva, nu spun un
prim-ministru în func]ie, c\ vreodat\
Comisia European\ se va l\sa târât\
într-o astfel de controvers\ [i c\ va
accepta [i finan]a construirea sediului
unei agen]ii europene pe un astfel de
teren?”, spune el. Mure[an îl acuz\
pe Tudose c\ nu a prezentat niciun
contraargument criticilor sale [i doar
“l-a jignit”. “Aceasta nu este o cam-
panie electoral\ în care s\ face]i pro -
mi siuni nerealizabile, ci o candi -
datur\ cât se poate de serioas\ pentru
o agen]ie care gestioneaz\ o industrie
european\ responsabil\ de s\n\tatea
[i tratarea a jum\tate de miliard de
oameni. {i, de aceea, domnule prim-
ministru, ave]i datoria s\ vede]i dac\
mai pute]i face ceva pentru a îmbu -
n\t\]i]i propunerea de candidatur\, [i
nu s\ c\uta]i inamici imaginari ai
dum neavoastr\ sau ai ]\rii”, spune
europarlamentarul.
Bucure[tiul [i-a depus oficial can-

didatura pentru g\zduirea sediului
Agen]iei Europene a Medicamentu-
lui, iar în flimul de prezentare este re-
comandat drept unul dintre cele mai
sigure ora[e din Uniunea European\,
dar [i “colorat, multicultural, unul
dintre cele mai atr\g\toare ora[e pen-
tru a locui, un amestec de nivel de
trai ridicat, chirii accesibile [i pre]uri
convenabile”. Siegfried Mure[an a
contestat, mar]i, propunerea de relo-
care a Agen]iei în zona Pipera, fiind
criticat de premierul Mihai Tudose
pentru c\ ar aduce “deservicii”
României prin astfel de afirma]ii. t

O românc\ urmeaz\ s\ a -
jung\ în spatele gratiilor [i s\
fie deportat\, dup\ ce a între -
]inut rela]ii sexuale ilegale pe
un iaht [i a luat un tratament
medicamentos pentru întreru-
perea unei sarcini nedorite în
Dubai, relateaz\ Muslim Jahan. 
Potrivit primelor informa]ii,

românca a întâlnit anul trecut
un b\rbat neidentificat, care ar
putea s\ fie cet\]ean român, pe
un iaht luxos din Dubai Marina,
iar cei doi au plecat într-o scurt\
croazier\ [i au între]inut rela]ii
sexuale consensuale, dar ilegale
între dou\ persoane nec\s\torite
din Dubai. La scurt timp dup\,
femeia a realizat c\ a r\mas
îns\rcinat\, iar b\rbatul a fugit
din Dubai. Ulterior, românca a
achizi]ionat un tratament me -
dicamentos pentru întreruper-
area sarcinii nedorite, care i-a
provocat o hemoragie [i a fost
nevoit\ s\ ajung\ într-un spital
din Dubai. 
Medicii au realizat sursa he-

moragiei [i au chemat auto -
rit\]ile, întrucât aceasta nu a
putut s\ dovedeasc\ o sarcin\
legitim\, iar avorturile sunt in-
terzise în Emiratele Arabe
Unite. În timpul interog\rii, ro -

mânca a recunoscut c\ a r\mas
îns\rcinat\ în urma între]inerii
de rela]ii sexuale pe un iaht din
Dubai Marina.
Procurorii au pus-o sub in-

culpare pentru între]inere de
rela]ii sexuale ilegale [i pentru
c\ a recurs la un tratament me -
dicamentos pentru întreruperea
unei sarcini, dar aceasta [i-a re-
tras m\rturisirea în fa]a ju -
dec\torilor [i a argumentat c\ a
între]inut rela]ii sexuale în afara
grani]elor Emiratelor Arabe
Unite. 
Îns\, magistra]ii au decis

condamnarea româncei la trei
luni de închisoare pentru între -
]inerea de rela]ii sexuale în
afara c\s\toriei [i la o lun\ su-
plimentar\ pentru avort. De
asemenea, aceasta urmeaz\ s\
fie deportat\ în România.
Curtea de Apel a redus con-

damnarea la o lun\ de închi -
soare [i la o amend\ de 460 de
euro pentru avort, de[i femeia a
sus]inut c\ a f\cut sex în Româ-
nia. 
În final, magistra]ii Cur]ii de

Casa]ie au men]inut sentin]a de
o lun\ de închisoare [i amenda,
precum [i ordinul de deportare
în România. t

O românc\ va face
`nchisoare, dup\ ce a f\cut
sex pe un iaht din Dubai

� femeia a fost pus\ sub acuzare pentru c\
a `ntre]inut rela]ii sexuale f\r\ s\ fie
c\s\torit\ [i apoi a recurs la avort

Scandal politic privind
Agen]ia European\
pentru Medicamente
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România este al
nou\lea
produc\tor de
înghe]at\ din
UE: România este al
nou\lea produc\tor de
înghe]at\ din Uniunea
European\, cu o
produc]ie total\ de 44,5
milioane litri în 2016,
arat\ datele biroului
european de statistic\,
Eurostat, consultate de
News.ro. Cei mai mari
produc\tori europeni
de înghe]at\ - categorie
statistic\ ce include
înghe]ata clasic\,
[erbeturi [i acadele -
sunt Italia, cu o
produc]ie de 595,1
milioane litri în 2016,
Germania (515
milioane litri) [i Fran]a
(453,5 milioane litri).
România a mai fost
dep\[it\, dup\
cantitatea de înghe]at\
produs\ anul trecut, de
Spania (300,9 milioane
tone), Polonia (263,6
milioane tone), Marea
Britanie (257,7
milioane tone), Belgia
(199,1 milioane tone)
[i Olanda (101,5
milioane tone), arat\
datele Eurostat. În
total, în Uniunea
European\ s-au produs
circa 3,2 miliarde de
litri de înghe]at\ în
2016. t

� Deloitte sus]ine c\
Fiscul din România va

avea acces la
informa]iile financiare [i

fiscale ale tuturor
entit\]ilor dintr-un grup

Autorit\]ile fiscale române vor
avea acces la informa]iile financiare
[i fiscale ale tuturor entit\]ilor din
cadrul unui grup pe care le rapor tea -
z\ firmele mam\ în jurisdic]iile de
reziden]\, inclusiv despre filialele
sau sediile lor permanente din Ro -
mâ nia, în contextul implement\rii
planului împotriva erod\rii bazei im-
pozabile [i a mut\rii artificiale a
profiturilor în alt stat (Base Erosion
and Profit Shifting - BEPS), a anun -
]at miercuri firma de consultan]\ [i
audit Deloitte România. În noiem-
brie 2014, a izbucnit scandalul
LuxLeaks, o investiga]ie care a rele-
vat informa]ii despre un sistem de
evaziune fiscal\ la scar\ mare a mul -
tina]ionalelor [i rolul jucat de anu-
mite state. În decembrie 2014,
Con siliul European a f\cut referire la
„o nevoie urgent\ de intensificare a
eforturilor de combatere a evaziunii
fiscale [i a planific\rii fiscale agre-
sive, atât la nivel mondial, cât [i la
nivelul UE”. În octombrie 2015, Or-
ganiza]ia pentru Cooperare [i Dez-
voltare Economic\ (OCDE) [i-a

pre zentat rapoartele finale referitoare
la BEPS, un plan menit s\ asigure
cre[terea transparen]ei [i o plat\ echi -
tabil\ a taxelor [i impozitelor, în spe-
cial în cazul multina]ionalelor.
Ro mâ nia a devenit membru asociat
al BEPS la începutul lunii iunie
2017. Impactul celor 15 ac]iuni ale
BEPS va fi resim]it de firmele din
România pe dou\ planuri principale,
potrivit Deloitte. ”În primul rând, au-
torit\]ile fiscale vor pune [i mai mult
accent pe analiza substan]ei econo -
mi ce a tranzac]iilor în detrimentul
formei acestora. În al doilea rând, va
cre[te transparen]a fiscal\. Din acest
motiv, autorit\]ile fiscale române vor

avea acces la informa]iile financiare
[i fiscale ale tuturor entit\]ilor din
cadrul unui grup pe care le rapor tea -
z\ societ\]ile mam\ în jurisdic]iile de
reziden]\, inclusiv despre filialele /
se diile lor permanente din Româ-
nia”, se arat\ în comunicat. În acest
context, autorit\]ile fiscale române
vor avea informa]ii mai multe [i mai
detaliate pe care le vor putea utiliza
în cadrul verific\rilor, consider\ un
partener coordonator al departamen-
tului de servicii fiscale [i juridice în
cadrul Deloitte România, Dan B\din.
”În acela[i timp, contribuabilii ro -
mâni trebuie s\ analizeze structura
de business pentru a se asigura c\

sunt conformi cu noile reguli. De
ase menea, trebuie s\ urm\reasc\ mai
strict modalitatea de impozitare a
profiturilor companiilor, în functie
de locul în care au loc activit\]ile
economice. Profesioni[tii în fiscali-
tate chestiona]i la nivel global au
spus c\ ritmul alert de implementare
a prevederilor BEPS i-a luat prin
suprindere în ultimul an. Este de a[ -
teptat ca tendin]a global\ s\ se r\s -
frâng\ asupra României”, a spus Dan
B\din, în cadrul comunicatului. Re -
pre zentan]ii grupurilor multi na ]io -
nale consider\, în majoritatea lor
covâr[itoare, c\ modelul de taxare la
nivel global se afl\ într-un proces de
rea[ezare pe alte principii, iar abor-
darea autorit\]ilor fiscale în cadrul
controalelor devine mai strict\, arat\
rezultatele unui studiu realizat de
Deloitte, la nivel global, care a fost
publicat în august 2017. Aflat la a
patra edi]ie, studiul analizeaz\ [i sin-
tetizeaz\ r\spunsurile a 460 de direc-
tori financiari, manageri de taxe [i
al]i profesioni[ti în fiscalitate din 38
de ]\ri privind impactul m\surilor
din planul BEPS. Potrivit studiului,
91% dintre responden]i sunt de a -
cord c\ structurile fiscale implemen-
tate în prezent se afl\ sub un control
mai strict al autorit\]ilor fiscale com-
parativ cu 2016. Totodat\, 94% con-
sider\ c\ cerin]ele suplimentare de
raportare în zona pre]urilor de trans-
fer vor cre[te substan]ial sarcina ad-
ministrativ\ de conformare, ca ur ma -
re a recomand\rilor BEPS. t

Fiscul `[i va b\ga nasul `n toate
afacerile unui grup de firme



Garsoniere

u V=nd garsonier\ mul-
tiple `mbun\t\]iri [i
mobil\ nou\. Tel.
0237/225013, dup\
oras 19.00.
(31bf17.1.4)

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

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

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

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

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

t=mpl\rie exterioar\/in-

terioar\, parchet, gre-

sie, faian]\, termopane.

0721.706.225.

(07bf06.1.20)

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

Revolu]iei, et. 2,

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

negociabil. Telefon

0744.703.431.

(04bf07.1.30)

2 camere

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

u Apartament 2 camere
zona Gar\, 54 mp, de-
comandat, et.3/4,
`mbun\t\]it, ter-
mopane, parchet, gre-
sie [i faian]\, 31.500 E.
Tel. 0237/233450,
0740.233.097. (F.1.2)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et 4/4,
acoperi[, curat, liber,
gletuit. 25.000 E. tel.
0237/233450,
0740.233097. (F.1.2)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et. 4/4,

acoperi[, 50 mp, cen-

tral\ termic\, ter-

mopan, gresie [i

faian]\, decomandat,

liber, 27.500 E. tel.

0237/233450,

0740.233.097. (F.1.2)

u V=nd apartament 2

camere, zona Poliva-

lent\, impecabil. Tel.

0723.835.658.

(26bf02.1.4)

u Apartament 2 camere,
Polivalent\, et.5/8, de-
comandat, 60 mp, ter-
mopan, balcon mare,
gresie, faian]\ recente,
32.000E. 0237/233450,
0740.233097. (F.1.2)

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

u Apartament 2 camere,
zona Bahne, et.3/4,
`mbun\t\]it, parchet
laminat, gresie, faian]\
nou\, 19.000 E.
0237/233450,
0740.233097. (F.1.2)

uApartament 2

camere, 60mp, B-dul

Brailei, etaj 3/3 cu

acoperis, termopane,

instalatie gaz pt cen-

trala, fara alte im-

bunatatiri 35.000 E

neg. 0725919335.

u Apartament 2 camere,
3/3, Bd. Independen]ei,

51 mp utili, CT,

acoperi[ aer

condi]ionat, 2 bal-

coane, liber. Tel.

0724/054.716.

(21bf16.1.30)

u V=nd apartament 2
camere, etaj 3/4, CT,

Sud,  `mbun\t\]it. Tel.

0730/050.911,

0730/364.100.

(18bf12.1.14)

u V=nd apartament 2
camere, parter, 65 mp

util, cu 35 mp teren,

proprietar. Tel.

0728.890.513.

(13bf08.1.24)

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

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

u Apartament 2
camere, 38mp, deco-

mandat, etaj 4/4 cu

acoperis, zona sud (la

Bulevard), ter-

mopane, izolat, fara

mari imbunatatiri

24.000 E 0725919335

u V=nd apartament 2

camere, parter, cu 35

mp teren, negociabil.

Telefon 0728.890.513.

(19bf01.1.24)

3 camere

u V=nd apartament 3
camere, parter,
`mbun\t\]it, CT, ter-
mopane, izolat termic,
balcon `nchis. Tel.
0768.005.853.
(29bf01.1.20)

u V=nd/`nchiriez
apartament 3 camere,
80 mp, CT, izolat ter-
mic, `mbun\t\]it, Sud,
etaj 4, acoperi[, posi-
bilitate mansardare,
pre] `nchiriere 250
E/lun\, v=nzare 45.000
E negociabil.
0741.550.968
(01bf06.1.8)

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

u Apartament 3 camere,
Teatru - Cuza Vod\, 80
mp, et. 3/3, acoperi[,
central\ termic\, AC,
termopan, gletuit,
lavabil, curat, 52.000
E. Tel. 0237.233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Finan]e - 87 mp, izo-
lat, 2 b\i, balcoane,
CT, termopane.
0726.778.550,
0799.957.112.
(31bf10.1.4)

u Apartament 3 camere,
zona Lic. Economic,
et.3/3, acoperi[, CT,
termopane, izola]ie ex-
terioar\, lavabil,
45.500 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (F.1.2)

u Apartament 3 camere,
{coala Nr.2, parter,
`mbun\t\]it, CT indi-
vidual\, termopane,
parchet laminat, gresie
faian]\ nou\, 48.000 E.
Tel. 0237/233450,
0740.233.097. (F.1.2)

u Apartament 3 camere,
Gar\, parter, decoman-
dat, curat, liber, f\r\
`mbun\t\]iri deosebite,
28.000 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (F.1.2)

u Apartament 3 camere,
Sud, parter `nalt, 80
mp,balcon mare, curat,
liber, 39.000 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (F.1.2)

u V=nd apartament 3
camere, etaj III,
proasp\t zugr\vit, `n
M\r\[e[ti.
0721.117.991
(31bf06.1.20)

u V=nd apartament 3

camere, box\ [i garaj,

ultracentral, 85.500

euro. Tel.

0722.646.567

(31bf04.1.26)

u V=nd apartament 3

camere, str. R\zboieni

nr. 10, etaj 3/3,

acoperi[, termosistem,

CT, AC, renovat, garaj.

0740.018.242

(26bf10.1.26)

u Apartament 3 camere,
zona 2 Stejari, 3/3,
renovat, utilat, mobi-
lat, AC, CT, 55.000 E.
Tel. 0721.019.442.
(24bf07.1.20)

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

u V=nd apartament 3

camere, Telemac, etaj

3/4, CT, termopane,

izolat, `mbun\t\]iri,

52.000 euro. Telefon

0761.202.612.

(10bf07.1.20)

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

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj [i

box\, 85.000 euro ne-

gociabil. Telefon

0722.646.567.

(05bf02.1.22)

u Apartament 3 camere,

zona Parcul Shuman -

Brailei, 70mp, renovat

complet, CT, AC, PVC,

izolat exterior, LIBER ,

48.500 E 0725919335

Apartamente 4 camere

u 4 camere, ultracen-

tral, 70 mp (Milcov),

central\ proprie, ter-

mopan, aer

condi]ionat, 54.500 E.

0745.655.063

(27bf06.1.30)

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

apartament 100 mp, 4

camere, decomandate,

2 balcoane, o logie,

etaj 1, f\r\

`mbun\t\]iri, 21.000 E,

u[or negociabil.

0740.353624.

(25bf04.1.30)

uApartament 4

camere, 80mp, etaj

3/3 cu acoperis, CT,

izolat, termopane,

curat, zona Spalatoria

Oituz - Mare a Unirii

48.000 E neg.

0725919335

u V=nd apartament 4

camere, central, etaj

2/3, pre] negociabil.

Telefon 0721.210.816.

(18bf14.1.30)
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LICITATIE PUBLICA

SC GRUP SERVICII INSOLV S.P.R.L Focşani în cali-
tate de lichidator judiciar al S.C. GEMINDES CONF
S.R.L, dosar faliment nr. 1325/91/2016, anunţă vân-
zarea prin licitaţie publică,  în conformitate cu preved-
erile Legii 85/2006 – Legea insolvenţei,  a următoarelor
active:

1. Bunurile mobile aflate în patrimoniul societăţii
debitoare, la valoarea de evaluare totala de 12.711 lei,
fara tva. Lista cu bunurile scoase la vânzare poate fi
consultată la biroul lichidatorului judiciar – Focşani,  str.
Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter.

Licitaţia va avea loc în data de 07.08.2017, ora
13:00  - pretul de pornire a licitatiei este de 75% din val-
oarea de evaluare, la biroul lichidatorului judiciar –
Focşani, str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter, si pre-
supune trei strigari succesive, care sa permita optiuni
si supralicitarii.

Poate participa la licitaţie orice persoană care,
cel putin până la începerea vânzării la licitaţie publică,
a depus documentele obligatorii si a consemnat
garanţia de 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru
bunurile pe care intenţionează să le cumpere, in nu-
merar sau în contul indicat de lichidator;
În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua de
luni, 14.08.2017 (pretul de pornire a licitatiei este de
75% din valoarea de evaluare ) si 21.08.2017 (pretul de
pornire a licitatiei este de 75% din valoarea de evaluare
), ora 11, în aceleaşi condiţii de participare, pana la van-
zarea integrala a bunurilor scoase la licitatie.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase
la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu
48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr. 2, ap.3,
parter, tel. 0724560055, 0337/820216,   e-mail:

grupserviciiinsolv@yahoo.com

LICITATIE PUBLICA

SC GRUP SERVICII INSOLV S.P.R.L Focşani în calitate
de lichidator judiciar al S.C. MINEMA COMDESIGN
S.R.L, dosar faliment nr. 4314/91/2011, anunţă vân-
zarea prin licitaţie publică,  în conformitate cu preved-
erile Legii 85/2006 – Legea insolvenţei,  a următoarelor
active:

1. Bunurile mobile aflate în patrimoniul societăţii
debitoare, la preţ de 38.800 lei (inclusiv TVA ). Lista cu
bunurile scoase la vânzare poate fi consultată la biroul
lichidatorului judiciar – Focşani,  str. Miron Costin, nr.2,
ap.3 (parter).

Licitaţia va avea loc în data de 07.08.2017, ora
12:00, la biroul lichidatorului judiciar – Focşani, str.
Miron Costin, nr.2, ap.3 (parter), si presupune trei stri-
gari succesive, facute la interval de o ora care sa per-
mita optiuni si supralicitari, conform prevederilor  din
Codul de Procedura Civila

Poate participa la licitaţie orice persoană care,
cel târziu până la începerea vânzării la licitaţie publică,
a consemnat garanţia de 10% din preţul de începere a
licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le
cumpere, in numerar sau în contul indicat de lichidator;
În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua de
luni, 14.08.2017, 21.08.2017; 28.08.2017, 04.09.2017,
11.09.2017 si 18.09.2017 ora 11:00, în aceleaşi condiţii
de participare, pana la vanzarea integrala a bunurilor
scoase la licitatie, conform prevederilor Codului de Pro-
cedura Civila.
In orice moment al licitatiei bunurile vor fi vandute ori-
carui cumparator interesat care ofera minim 50% din
valoarea evaluata.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase
la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu
48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr.2, 
ap.3(parter), tel. 0724560055, 0337/820216,

e-mail: grupserviciiinsolv@yahoo.com



Vanzari case /vile

u Vând cas\  cu  te ren

în  Vi tane[ t i ,  com.

Bolo te[ t i ,  suprafa ]a

to ta l\  2113 mp,  d in

care  1403 mp gradin\

(120 butuc i  v ie  [ i  50

pomi  f ruc t i fe r i )  [ i

cas\ ,  par te r  cu  e ta j

(68  mp suprafa ]a

cons t ru i t \  la  so l ) .

Pre ]  28 .000  Euro .

Tel :  0237/217592.

(C.1 .30)

u Vând cas\  u l tra-

central  cu  2  ha

teren aferent  d in

care  1  ha  v ie ,  p lus  1

ha teren arabi l  în

vatra  satului  în  co-

muna P\une[t i .

Rela] i i  la  te le fon:

0744600384.

(C.1 .30)

u Cas\  ^  te ren ,  200
mp suprafa ]\  to ta l\ ,

zon\  bun\ ,  32 .500

euro .  Te l .

0742.308.342.

(02bf14 .1 .14)

u V=nd cas\  Foc[ani ,
s t r.  Agr icu l tur i i  n r.

21 .  Te lefon

0039.3284865379.

(02bf1 .1 .24)

uVila  P^1 cu  te ren

500 mp in  Bacau ,  u l -

t racent ra l ,  cu  toa te

u t i l i t a t i l e .  Te lefon:

0756475359.

(AC1.4)

u V=nd cas\  centru
Ureche[t i ,  cu  3500

mp teren `n  jur,

compus\  din  4

camere  mari ,

buc\t\r ie ,  2  crame,

zon\  deosebi t\ .

Meri t\  v\zut\!  

Tel .  0769.428.588.

(10bf06 .6 .10)

u V=nd foar te  ie f t in
cas\  de te r iora t\  cu
teren  180  mp,
Foc[ani ,  Obor,  casa
nu  es te  locuib i l \ .
5100 dolar i .
0760.126.162.
(28bf02 .1 .4)

u V=nd cas\  ^  0 ,4  ha
arabi l  in t rav i lan ,  `n

sa tu l  BOGZA.  Tel .

0724.475.462.

(29bf01 .1 .30)

u V=nd cas\  cu  etaj ,

neterminat\  ( la

ro[u) ,  cu  teren afer-

ent  (800  mp) ,

Garoafa ,  toate

ut i l i t\ ] i le ,  condi ] i i

pentru montaj

panouri  foto-

vol ta ice .  Meri t\

v\zut\!  Telefon

0721.275.417.

(26bf05 .1 .24)

u V=nd cas\

b\ t r=neasc\  [ i  t e ren

`n  S ih lea  (Cent ru) .

Te l .  0740.316.033.

(31bf20 .1 .14)

u V=nd cas\

C=mpineanca .  Te l .

0746.272.744.

(31bf19 .1 .15)

u V=nd cas\  com.
V=r te [co iu ,  s t r.  p r in-
c ipa l\ ,  l =ng\  Pol i ] ie ,
suprafa ]\  8000 mp
vie  pe  [pa l ie r i ,  6000
mp gr\d in\  cur te  -
budane  capac i ta te  1
vagon.
0721.235.097.
(27bf03 .1 .6)

u Cas\  condi ] i i  foar te

bune ,  com.  Cote[ t i

sau  sch imb cu  ap .  2 -

3  camere  cu  confor t

spor i t .  Te l .

0237/225013,  dup\

oras  19 .00 .

(31bf17 .1 .4)

u Cas\  locuib i l \  de

v=nzare ,  com.

Pope[ t i ,  cu  te ren

2600 mp,  pre ]  350

mi l .  l e i ,  negociab i l .

0769.507.019.

(26bf03 .1 .4)

u V=nd cas\  `n

Pope[ t i ,  jud .

Vrancea .  Te l .

0722.916.393,

0787.829.033,

0726.272.641.

(26bf15 .1 .14)

u V=nd cas\

Odobe[ t i ,  4  camere ,

800  mp te ren ,  20 .00

E.  Te l .

0724/085.772.

(21bf06 .1 .10)

u Invest i ] ie  de

neratat  la  10  km

de Foc[ani !  

DEOSEBIT!

Inves t i ] i e  de  nera ta t

la  10 km de Foc[ani!

Vând te ren  în  co-

muna  Garoafa  cu  de-

schidere  25  m la  E

85 [ i  CASA cu  3

camere  cu  buca tar ie ,

ba ie  -  120  m2.

Cur tea  a re  o  grad ina

cu  pomi  f ruc t i fe r i

(pruni ,  mer i ,  c i re [ i )

[ i  a rbor i  o rnamen-

ta l i .  Spa ] iu l  benef i -

c iaza  de  locur i  de

agrement  [ i  apa

curenta  [ i  es te  s i tua t

v is -a -v is  de  Pr i -

mar ie .  Cei  in te resa ] i

po t  ape la  numarul  de

te le fon  0760675502.

(C.1 .30)
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Mic\ publicitate

LICITATIE PUBLICA

SC GRUP SERVICII INSOLV S.P.R.L Focşani în
calitate de lichidator judiciar al S.C. AMOVOLI 2000 S.R.L,
dosar faliment nr. 2505/91/2014, anunţă vânzarea prin lic-
itaţie publică,  în conformitate cu prevederile Legii 85/2006
– Legea insolvenţei, a următorului activ:

1. Bunul imobil aflat în patrimoniul societăţii deb-
itoare, la preţul evaluat de 94.248 lei (fara TVA) dupa cum
urmeaza:

- Teren in suprafata de 20.944 m.p. teren intravilan,
Soseaua Nationala, nr.6 ( incinta fostului Marchim SA),
Marasesti, jud. Vrancea, T1, Pc. 2B, proprietatea S.C.
AMOVOLI 2000 S.R.L. cu sediul in Marasesti, judetul
Vrancea, inregistrată la ORC Vrancea sub nr.
J39/308/2002, CUI 4410623.

Licitaţia va avea loc în data de 08.08.2017, ora
11:00 ( pretul de inceput al licitatiei este 100% din val-
oarea de evaluare ), la biroul lichidatorului judiciar –
Focşani, str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter.

Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel
târziu cu trei zile până la începerea vânzării la licitaţie pub-
lică, a consemnat garanţia de 10% din preţul de începere
a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le
cumpere, in numerar sau în contul indicat de lichidator;

În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua
de marti, 15.08.2017 ( pretul de inceput al licitatiei este
90% din valoarea de evaluare), 22.08.2017 ( pretul de in-
ceput al licitatiei este 80% din valoarea de evaluare),
29.08.2017 ( pretul de inceput al licitatiei este 70% din val-
oarea de evaluare), 05.09.2017 ( pretul de inceput al lici-
tatiei este 60% din valoarea de evaluare), 12.09.2017 (
pretul de inceput al licitatiei este 50% din valoarea de eval-
uare), ora 11:00 în aceleaşi condiţii de participare, pana
la vanzarea integrala a bunurilor scoase la licitatie, con-
form prevederilor Codului de Procedura Civila.

In orice moment al licitatiei bunul imobil poate fi
vandut oricarui cumparator interesat la 50% din valoarea
evaluata.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor
scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judi-
ciar cu 48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter, tel.
0724560055, 0337/820216, e-mail:

grupserviciiinsolv@yahoo.com

LICITATIE PUBLICA

SC GRUP SERVICII INSOLV S.P.R.L Focşani în cali-
tate de lichidator judiciar al S.C. BIADEALEX CON-
STRUCT S.R.L, dosar faliment nr.1873/91/2013,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică,  în conformitate
cu prevederile Legii 85/2006 – Legea insolvenţei,  a ur-
mătoarelor active:

1. Bunurile mobile aflate în patrimoniul societăţii
debitoare, la preţ total de 188.150 lei inclusive tva (
136.650 lei, inclusiv tva + 51.500 lei, inclusiv tva ). Lista
cu bunurile scoase la vânzare poate fi consultată la
biroul lichidatorului judiciar – Focşani,  str. Miron Costin,
nr. 2, ap.3 (parter).

Licitaţia va avea loc în data de luni 07.08.2017,
ora 12:00, la biroul lichidatorului judiciar – Focşani, str.
Miron Costin, nr.2, ap.3 (parter), si presupune trei stri-
gari succesive, facute la interval de o ora care sa per-
mita optiuni si supralicitari, conform prevederilor
Regulamentului de vanzare aprobat.

Poate participa la licitaţie orice persoană care,
cel târziu cu trei zile până la începerea vânzării la lici-
taţie publică, a consemnat garanţia de 10% din preţul
de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care in-
tenţionează să le cumpere, in numerar sau în contul in-
dicat de lichidator;
În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua de
luni, 14.08.2017, 21.08.2017, 28.08.2017, 04.09.2017,
11.09.2017 si 18.09.2017 ora 12:00, în aceleaşi condiţii
de participare, pana la vanzarea integrala a bunurilor
scoase la licitatie, conform prevederilor Codului de Pro-
cedura Civila.
In orice moment al licitatiei bunurile vor fi vandute ori-
carui cumparator interesat care ofera minim 50% din
valoarea evaluata.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor
scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul ju-
diciar cu 48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr.2, ap.3
(parter), tel. 0724560055, 0337/820216,   e-mail:

grupserviciiinsolv@yahoo.com

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 BANAT GRUP BNT SRL-D, dosar nr 35331/3/ 2015 aflat pe rol la Tribunalul
Bucuresti anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului :
1.Proprietate imobiliara compusa din:cladire P+1E avand suprafata construita la sol de 139 mp,
suprafata desfasurata de 283 mp, inscris in CF nr. 205952, nr cadastral 205952-C1, teren 480
mp(curti constructii), inscris in cartea funciara nr. 205952, avand nr. cadastral 205952, situat in
Sector 4, str. Aurel Persu nr. 144D si  teren 98,68 mp ce reprezinta cota parte de 1,821% din
5419,40 mp spatii comune, inscris CF nr. 201443, nr. cadastral 201443, situat in Sector 4, Bu-
curesti, str. Aurel Persu nr. 132-158, fiind evaluate la valoare de 766049 lei fara TVA. Activele
aparţin debitorului BANAT GRUP BNT SRL-D. Licitaţia va avea loc în data de 15/09/2017 ora
15.30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4,
judeţul Vrancea . Preţul de pornire al licitaţiei va fi 100.00% 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 nelucră-
toare, 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 22/09/2017  ora 15.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de  100.00%
din  valoarea de evaluare si 29/09/2017 ora 15.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 100.00% 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 Rodistrib SRL, dosar nr 3593/91/ 2013 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea
anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului : 1. Bunuri
mobile de natura mijloacelor fixe evaluate la suma de 38250.00 lei, TVA inclus. Activele  aparţin
debitorului Rodistrib SRL. Licitaţia va avea loc în data de 15/09/2017 ora 11.15 la sediul lichida-
torului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap.4, judeţul Vrancea . Preţul
de pornire al licitaţiei va fi 75.00% 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
22/09/2017  ora 11.15 cu preţ de pornire a licitaţiei de  75.00% din  valoarea de evaluare si
29/09/2017 ora 11.15 cu preţ de pornire a licitaţiei de 75.00% din valoarea de evaluare, în ace-
leaşi 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 ROMCARM PROD DISTRIBUTION S.R.L., dosar nr 5952/91/ 2013 aflat
pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patri-
moniul debitorului : 1. Proprietate imobiliara compusa din teren 516mp, cladire P+E partial avand
suprafata construita  la sol de 204.70 mp, suprafata desfasurata 245,47 mp, si utilaje, instalatii
utilizate la congelarea si depozitarea produselor din carne(linie tehnologica). Cladirea are in com-
ponenta un depozit pentru produse congelate, vestiare si birouri si este  situata in intravilanul
orasului Adjud, str. Horia nr. 6, jud. Vrancea,  fiind evaluata la valoarea de 662581 lei fara TVA.
2. Proprietate imobiliara compusa din teren 737 mp, cladire P, avand suprafata construita la sol
de 479.60 mp,  suprafata  desfasurata 476.9 mps i utilaje, instalatii utilizate in procesarea si de-
pozitarea produselor din carne(linie ehnologica).Cladirea are in componenta hala tehnologica
propriuzisa cu depozite de refrigerare si congelare, vestiare sala de mese si birouri, fiind situata
in intravilanul orasului Adjud, jud. Vrancea si  a fost evaluata la valoarea de 1317791 lei fara TVA.
3. Bunuri diverse conform lista de inventar evaluate la valoare de 6851 lei fara TVA.Activele
aparţin debitorului ROMCARM PROD DISTRIBUTION S.R.L.. Licitaţia va avea loc în data de
15/09/2017 ora 10.00 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia
nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea . Preţul de pornire al licitaţiei va fi 50.00% din  valoarea 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 22/09/2017  ora 10.00 cu preţ de pornire
a licitaţiei de  50.00% din  valoarea de evaluare si 29/09/2017 ora 10.00 cu preţ de pornire a lic-
itaţiei 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 v i l \  P ^  M,
t ip  duplex ,  200  mp la
so l ,  800  mp cur te ,
camer\  CT,  magazie
lemne,  cons t ruc ] ie
2007,  90 .000  E nego-
c iab i l ,  Vi t\ne[ t i  -
} i fe [ t i .
0729.389.174.
(25bf02 .1 .10)

u V=nd cas\  5
camere ,  cu  toate
fac i l i t\ ] i le ,  600  mp,
Foc[ani ,  s tr.  Ec .
Varga 64 .  Tel .
0726.590.711
(25bf01 .1 .40)

u V=nd/  sch imb cas\
(2000 mp)  Garoafa
(R\chi tosu) ,  cu  
garsonier\ .  Te l .
0766.531.484.
(12bf05 .3 .10)

u V=nd cas\  Foc[ani ,
3  camere ,  ba ie ,
buc\ t\ r ie ,  t e ren  460
mp,  toa te  u t i l i t \ ] i l e ,
zon\  bun\ .
0724.596.301
(24bf12 .1 .4)

u Cas\  cu  2440 mp,
Cote[ t i  -  Bude[ t i ,  cu
ut i l i t \ ] i ,  zon\  de-
osebi t \ .  Te l .
0720.828.572,
0721.753.177.
(24bf02 .1 .30) .

u Cas\  V=r te [co iu ,
te ren  4200 mp,  v ie ,

pomi ,  l =ng\  podul

Odobe[ t i .  Te l .

0727.838.025.

(19bf08 .1 .14)

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

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

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

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

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

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

u V=nd cas\  Gole[ t i ,
28 .000  euro ,  nego-

c iab i l .  Te l .

0727/109.554,

0723/544.125.

(17bf06 .1 .8)

u V=nd cas\  [ i  t e ren
1418 mp,  Gole[ t i .

Te l .  0758/837.773.

(17bf05 .1 .24)

u V=nd cas\  mobi la t\ ,
S lobozia  Cior\ [ t i ,

Armeni ,  20  minute

de  Foc[ani ,  3

camere ,  c ram\,  1700

mp gr\d in\ ,  anexe ,

15 .000  E negociab i l .

0732.229.461,

0237/231454.

(14bf03 .1 .4)

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

u PANCIU ,  cas\  cu
cram\ [ i  bu toa ie  de

vin ,  3000 m.p .  te ren ,

u t i l i t \ ] i .  Te l .

0744155030,

0751847582.

(OP.1 .7)

u V=nd cas\  p lus
te ren ,  200  mp

suprafa ]\  to ta l\ ,

comple t  u t i la t \ ,  zona

"Peco  Dip lomat ic" .

32 .500  euro  negocia-

b i l .  Te lefon

0742.308.342.

(11bf06 .1 .6)

u V=nd cas\  locuib i l \

cu  te ren  3500 mp `n

Oreavu,  com.

Guge[ t i .  Te lefon

0758.320.563.

(07bf02 .1 .30)

u V=nd cas\ Foc[ani, str.
D. Golescu, 800 mp, cas\
la gri, toate utilit\]ile. Tel.
0724.645.835.
(13bf05.1.6)

u V=nd cas\, Foc[ani, Str.
Ecaterina Varga, nr. 58.
Pre] negociabil. Telefon
0722.497.620.
(26bf11.1.20)

uVila - Duplex Focsani -
Obor - str Vrancei ,
D+P+1,  204mp con-
struiti si 171 utili, teren
170mp, la cheie 70.000 E
0725919335.

u V=nd cas\ 1100 mp, de
locuit, din c\r\mid, co-

muna Bolote[ti, sat

Purcele[ti. Pre] 40.000

Euro negociabil. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

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

u V=nd cas\ b\tr=neasc\
Foc[ani, str. Agriculturii,

nr. 21, ma[in\ Renault,

piese de schimb.

0727.988.957,

0039/3284865379.

(09bf05.1.70)

Cump\r\ri

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

u Cump\r apartament

3-4 camere, f\r\

`mbun\t\]iri, etaj 1,

2. Exclus Gar\, Sud.

Tel. 0745/812.820.

(24bf08.1.8)

u Cump\r cas\ zon\

central\. Far\ interme-

diari. Telefon

0760.438.802.

(22bf05.1.10)

u Cump\r: garsonier\,

apartament 2 camere.

Tel. 0722537462.

(AN.1.4)

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

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament 2
camere, zona Gar\ (ex-

clus elevi, animale).

Telefon 0760.868.250.

(11bf03.1.4)

u ~nchiriez garsonier\

spa]ioas\, complet mo-

bilat\ [i utilat\, zona

Sud - Praktiker. Tele-

fon 0723.363.691

(02bf08.1.30)

u ~nchiriez cas\

zona G\rii. Tel.

0736.696.811.

(31bf18.1.6)

u ~nchiriez garsonier\

mobilat\, str. Panduri,

l\ng\ Qatro, parter, 150

E negociabil. Tel.

0761.462.454,

0763.903.018. (N.1.10)

u ~nchiriez garsonier\

zona Penny 2, cartier

nou, mobilat\ [i utilat\,

unui cuplu f\r\ copii

sau unei persoane sin-

gure. Tel.

0723.061.532.

(27bf09.1.4)

u Ofer spre `nchiriere
apartament zona
Capela Militar\, mobi-
lat, CT. 0730.478.412
(26bf07.1.20)

u ~nchiriez camere indi-
viduale, la curte, pen-
tru elevi. Aproape de
Liceul Economic. Tel.
0768/949082.
(20bf6.1.15)

u ~nchiriez apartament 2
camere mobilat si utilat
modern, CT, zona cen-
trala, 250 euro/ luna
0722537462. (N.6.6)

u ~nchiriez o camer\ la

eleve. Tel.

0751.472.365.

(RC.1.30)

~Nchirieri CERERI~Nchirieri CERERI

u C\ut\m urgent s\

`nchiriem apartament

numai pentru o lun\

de zile, `ncep=nd cu

data de 06 august. Tel.

0762.134.066. (C.1.2)

Schimburi imobiliareSchimburi imobiliare

u Schimb apartament 2
camere, decomandate,
etaj 1, Bra[ov, cu
apartament 2 sau 3
camere, decomandate,
etaj 1 sau 2, sau cas\
zon\ central\, Foc[ani
plus diferen]\. Tel.
0748.769.063.
(27bf07.1.20)

TERENURI

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

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

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 2700 mp
intravilan Gole[ti,
acces utilit\]i, pre] 10
Euro/mp. Tel.
0767.442.510.
(01bdf10.1.14)

u Teren 1000 mp
Laminoru - Militari, 37
m deschidere, utilit\]i,
strad\ principal\, nego-
ciabil. 0723.942.657.
(02bf07.1.22)

u V=nd teren intravilan-
extravilan 5000 mp, `n
centrul comunei
Garoafa, pe E 85. Tel.
0766.575.589.
(02bf02.1.20)

u V=nd teren Suraia.
0724.837.386.
(01bf03.1.6)

u 3000 mp livad\, cu
cas\ de vacan]\, Putna
- Bolote[ti. Tel.
0747.419.486,
0745.304.920.
(01bf01.1.30)

u V=nd teren [i cas\
centru Guge[ti, 850
mp, 25.000 E.
0722.347.260.
(31bf12.1.14)

uV=rte[coiu - arabil -
3000/20 m, toate
utilit\]ile, intravilan -
construc]ii.
0726.778.550,
0799.957.112.
(31bf10.1.4)

u Teren intravilan
Odobe[ti, str. Meteor,
10 E/mp negociabil.
Tel. 0726.595.531,
0727.234.711
(31bf08.1.20)

u V=nd teren parcelat
de 500 mp, 1200 mp,
1300 mp. Tel.
0754.833.732
(31bf09.1.10)

u V=nd 3003 mp teren
centru Jari[tea [i 3000
mp extravilan Jari[tea.
Tel. 0767.949.904
(31bf05.1.26)

u Teren construibil 750
mp, deschidere 19 m.l.,
`n com. R\stoaca.
0762.956.955
(31bf02.1.10)

u V=nd teren 4100 mp,
`ntre Foc[ani [i Milcov,
cu cap\tul `n [osea.
0721.676097.
(27bf08.1.14)

u V=nd teren cas\ cu
dou\ bazine, sat
Dioche]i, 1100 mp.
0768.317.507.
(27bf04.1.6)

u Proprietar, v=nd 1000
mp Jor\[ti, 1 ha Onasis
locuri cas\. Tel.
0761.213.595.
(27bf01.1.14)

u V=nd 5200 mp teren
intravilan M=ndre[ti pe
Drumu[or. Tel.
0745.873.880.
(26bf12.1.20)

u V=nd teren viran,
0.500 ha Amor]itu -
Obor, arabil, 2 km de
ora[. 0237.222133
(26bf08.1.10)
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u Intravilan pentru con-
struc]ie cas\, G\ge[ti -

pia]\, Bolote[ti, l=ng\

DN, utilit\]i, carte fun-

ciar\, 1600 mp, d # 53

m. Tel. 0740.887.602.

(26bf06.1.14)

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

care 1.107 mp intravi-

lan, deschidere [osea

29 m. 0730.392.303.

(25bf03.1.14)

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

Finan]e, 240 mp, toate

utilit\]ile.

0730.080.512.

(24bf12.1.4)

u Teren 710 mp, str.

Fdt. M\gura 2, d 27 ml,

toate utilit\]ile la

poart\ (gaze, ap\,

canalizare, electrici-

tate) 55 E/mp. Tel.

0722.609.239.

(24bf10.1.6)

u Loturi pentru case, la
cerere, dup\ Dedeman,

spate cartier reziden]ial

Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Intravilan 1280 mp,

deschidere 16 mp la

drum, Cote[ti - sat

Bude[ti, pre] 5

euro/mp. Tel.

0723.843.891.

(24bf03.1.30)

u Teren intravilan 1146

mp, `n Gole[ti, str.

Izvor, zon\ central\.

Tel. 0723.199.510.

(22bf04.1.20)

uTeren Crangul 

Petresti, PUZ in 

derulare, 16.000mp,

deschidere 24m, la

asfalt, pret 13

Euro/mp neg.

0725919335.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

loc casa (intravilan)

1500 mp Dumbr\veni,

Gura Vadului, peste

drum de Leica Mitica.

Tel. 0731.622.418.

(14bf09.1.6)

u V=nd teren 1000 mp,
Foc[ani - Obor. Telefon

0767.592.298.

(14bf03.1.30)

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

utilit\]ile. Telefon

0745.526.986,

0237/621816.

(13bf04.2.4)

u Teren intravilan Focsani,
5000 mp, deschidere 100

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

(pasarela) 20 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

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

u V=nd teren intravilan

2025 mp, com. Vulturu,

100 m de DN, utilit\]i.

Pre] convenabil. Con-

tact 0753318000.

(AV.4.45)

u Teren intravilan Focsani

700 mp, str. M\r\[e[ti

(Pasarela), 20 euro/mp 

negociabil. Tel.

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd teren intravilan

722 mp, `n spate la

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Telefon

0765.553.257.

(07bf07.7.20)

u Teren intravilan Focsani,

cartier Mandresti Moldova

500 mp deschidere 18 ml

sau 1000 mp deschidere 36

ml, 10 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

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

u V=nd 2500 mp

Garoafa  pre ]  4E/mp.

Tel .  0760.675.502.

(RC.4.10)

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 V=nd teren intravilan,
com. V=n\tori, 980 mp,

cu deschidere 16,5 m,

negociabil. Tel.

0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea

Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

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

u V=nd teren intravilan

1000 mp cu cas\

b\tr=neasc\ `n sat

V=j=itoarea, com

T\t\ranu.Tel

0745.055.118,

0744.694.805.

(C.20.20)

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

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

cept variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

MEDIU

u SC Cascont Progroup

SRL anun]\ publicul in-

teresat asupra depunerii

solicit\rii de emitere a

acordului de mediu pen-

tru proiectul: "Construire

hale prezentare produse

industriale - showroom",

propus a fi amplasat `n

municipiul Foc[ani, str.

Aviatorilor nr. 10, jud.

Vrancea. Informa]iile

privind proiectul propus

pot fi consultate la sediul

APM Vrancea, str. Dinicu

Golescu nr. 2, jud.

Vrancea [i la sediul titu-

larului de proiect din

mun. Foc[ani, str.

Laminorului nr. 1-3, jud.

Vrancea, `n zilele de luni-

joi, orele8.00-16.00 [i

vineri `ntre orele 8.00-

14.00. Observa]iile pub-

licului se primesc `n scris,

sub semn\tur\ [i cu datele

de identificare, zilnic la

sediul APM Vrancea.

(02bf09.1.1)

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)

~nchirieri spa]ii

u ~nchiriez (v=nd) hal\

400 mp, 2 intr\ri,

spa]ii birou, bascul\

(c=ntar) str. Cote[ti

116; `nchiriez (v=nd)

hal\ 800 mp, str.

Cote[ti 116. Tel.

0745.650.957.

(21bf14.1.8)

u ~nchiriez spa]iu com-

ercial, bulevard, 10 mp

sau 15 mp, 100 E/lun\

[i 150 E/lun\.

0760.435.677.

(31bf15.1.4)

u ~nchiriez spatiu 

comercial 50 mp, str.

{tefan cel Mare, l=ng\

Bar Cheers. Rela]ii la

tel. 0745.769.266.

(N.1.4)
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u ~nchiriez spa]iu
comercial 270 mp,

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

AUTO

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

u V=nd Ford  F ies ta
1 .3 ,  p ropr ie ta r,  ac te
la  z i .  Te l .
0768.226.468.
(26bf11 .1 .4)

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

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

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

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

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

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

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

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

CUMP|R|RI AUTOCUMP|R|RI AUTO

u Cump\r  ma[ in\  5
locur i  LOGAN,  e tc ,
`ncep=nd cu  anul
2011,  propr ie ta r.  Te l .
0742.037.371,
0786.467.335.
(02bf17 .1 .4)

UTILAJEUTILAJE

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

u V=nd ben\  s t rugur i
pent ru  remorc\
monoax\ .
0762.276.173.
(02bf12 .1 .14)

u V=nd t rac tor  U650,
cu  p lug  [ i  p iese  de
schimb.
0733.511.525
(31bf03 .1 .20)

MUL}UMIRI

u Ana din Foc[ani
mul]ume[te lecuitoarei

MONEDA pentru 

rezolvarea din prima

[edin]\ a c\s\toriei.

Poate lecui be]ia,

argintul viu,

impoten]a, `mpre-

uneaz\ pe cei

desp\r]i]i, face talis-

mane de spor. Merit\

s\ dau acest anun].

Apela]i cu `ncredere.

Tel. 0721.457.954,

0758.866.199.

(24bf01.1.8)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

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

u V`nd balo]i lucern\,
calitate extra. Tel.
0722.337.014
(01bf05.1.6)

u V=nd rochie mireas\
m. 42, pre] convenabil.
Tel. 0744.507.591.
(27bf04.1.6)

u V=nd aspirator Vor-
work Folleto,
recondi]ionat, pre] con-
venabil. Tel.
0768.317.507.
(27bf04.1.6)

u V=nd garaj demisol
bloc, str. Mr. Ghe.Pas-
tia, la parcarea din
spatele Hotel Unirea,
racordat la ap\ [i en-
ergie electric\. Pretabil
birou. 0746.238.299
(27bf02.1.2)

u V=nd 2 balerci pentru
vin, 1 cad\, biciclet\ [i
150 l ]uic\. Tel.
0337.104130.
(26bf01.1.6)

u V=nd 2500 mp
f=nea]\ com. Bolote[ti.
Tel. 0773.362.309.
(N.1.8)

u V=nd teasc, zdrobitor,
bene, c\zi, remorc\,
500 litri vin Ottonel [i
Riesling. Tel.
0727.559.709.
(24bf04.1.8)

u V=nd 600 balo]i
lucern\, C=mpineanca.
Tel. 0732/123.569.
(21bf04.1.20)

u V=nd frigider, con-
venabil. Tel.
0784/884968.
(19bf14.1.14)

u V=nd frigider, con-
venabil. Tel.
0784/884968.
(19bf14.1.14)

u V=nd calorifere font\,
2 buc., 16 elemen]i, re-
morc\ Dacia.
0731/267.914.
(19bf06.1.14)

u Congelator, storc\tor
rufe, biciclet\, aripi/
arcuri noi Dacia Break,
TV Sony. Tel.
0757/678.324,
0237/222101.
(18bf14.1.6)

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

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

u V=nd ma[ini de cusut
industriale noi [i sec-
ond-hand. Tel.
0744/801.226,
0746/684.676.
(17bf01.1.14)

u V=nd pomp\ ierbicid,
MEA pentru
`ngr\[\minte, plug de
livad\, borma[in\ GE
25, pas complet, con-
tainere din lemn,
pomp\ de stropit 1200,
tractor 45, disc cu dou\
baterii, ma[in\ Golf,
utilaje pentru prelu-
crarea p=inii. Tel.
0764.071.891,
0237/262939.
(11bf05.1.20)

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

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

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

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

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

SERVICII

uAmenaj\ r i  in te -
r ioare /  ex ter ioare ,
parche t  lamina t ,
p lac\r i  po l i s t i ren ,
lavabi l ,  g le t ,  decora-
t ive .  Te l .
0761.074.936.
(17bf07 .1 .8)

u Confec] ion\m
acoperi [ur i ,  z id\r i i ,
case  d in  lemn,  BCA,
c\r\mid\ ,  p lac\r i
pol i s t iren,  r ig ips ,
fa ]ade ,  [ape ,  ten-
cuie l i ,  f in isaje ,
tabl\ ,  fa ian]\ ,
gres ie .  Tel .
0767.613.307.
(18bf10 .1 .14)

u Elec t ronis t ,  repar
or ice  t ip  de  ma[ in i
sp\ la t ,  au tomate ,
obiec te  uz-casn ic .
0762/406.332.
(25bf05 .1 .7)  

u ELECTRICIAN autor-
izat execut lucr\ri la
pre]uri mici. Tel.
0731.884.878.
(07bf12.6.6)

u EVIDEN}E CON-
TABILE.  TEL.
0720.615.056.
(C.10 .10)

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

u Meseria[ calificat, cu
experien]\, execut
orice tip de lucrare `n
construc]ii, la pre]
avantajos. Rog foarte
mult\ seriozitate. Tel.
0763.044.031.
(02bf02.8.8)

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici -

orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

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

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

u Dr\gu]\, doresc s\
cunosc domn deosebit,

pentru o rela]ie de 

prietenie/ c\s\torie.

0744.144.169.

(02bf04.1.2)

u Doamn\ dr\gu]\, 54 ani,
doresc rela]ie de prietenie

cu domn 52-58 ani. Tel.

0764.947.782. (N.1.2)

DOMNIDOMNI

u Domn serios, v=rsta
46, doresc cuno[tin]\

doamn\ 35-45 ani, 

pentru o rela]ie 

serioas\/ c\s\torie.

0760/283.707.

(19bf12.1.4)

u T=n\r, doresc o rela]ie
cu o doamn\ sau

domni[oar\ v=rsta

maxim 30 ani.

0726.523.127.

(02bf13.1.10)

u Caut o femeie se-
rioas\, maxim 70 ani,

pentru companie. Tel.

0760.981.534.

(02bf06.1.4)

u Caut doamn\ serioas\
60 - 65 ani, pentru pri-

etenie/c\s\torie. Tel.

0729.301.471

(02bf05.1.14)

u Divor]at, 47 ani, cas\,
ma[in\, doresc doamn\
pentru c\s\torie - s\
locuiasc\ la mine.
0769.809.933
(31bf01.1.8)

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

u T=n\r, cavaler, 37 ani,
cu serviciu,
nec\s\torit, doresc
rela]ie serioas\ pentru
prietenie c\s\torie.
0768.684.284.
(01bf01.1.14)

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

u T=n\r, 43 ani, doresc
cuno[tin]\ doamn\ sau

domni[oar\, pentru

c\s\torie. Tel.

0762.123.778.

(20bf2.1.16)

u 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)

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 e-mail

secretariat@arosa.ro

Rela]ii la tel.

0746.177.088. (F.1.10)

u SC angajeaza in con-

ditii avantajoase

muncitori pentru extru-

dare folie.Relatii la tel

0237618061 de luni

pana vineri orele

08:00- 17:00.

(AV.1.12)

Angaj\m meseria[i
construc]ii.
0767.755989.
(02bf10.1.14)

u Societate Comercial\

din Odobe[ti angajeaz\

tractorist.

0722.209.383.

(02bf01.1.6)

u Societate Comercial\

din Odobe[ti angajeaz\

muncitor, posesor car-

net conducere catego-

ria B. 0722.209.383.

(02bf01.1.6)

Angajez patiser [i
v=nz\toare produse
panifica]ie/patiserie.
Tel. 0721.304.763
(01bf08.1.20)

u Caut femeie intern\,

v=rst\ 50-60 ani,

pentru companie [i

menaj, f\r\ obliga]ii, la

Odobe[ti, condi]ii de-

osebite. Tel.

0769.428.588.

(01bf01.1.6)

u Societate angajeaza

absolventa liceu

(preferabil arte

plastice) pentru post 

relatii cu publicul,

grafica computer si

masina brodat. CV-ul

se lasa la magazin pe

str. Oituz nr. 8,  

Focsani, ori la fax

0237221756 sau se

trimite la contact@

rogoblen.ro. (C.1.30)

u Angaj\m reprezentat
v=nz\ri. Cerin]e

cuno[tin]e tehnice, per-

mis conducere catego-

ria B. Contact

0726.386.365. (F.1.18)
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u SC angajeaz\

v=nz\tor(oare) sta]ii

Peco Cior\[ti, Foc[ani,

Suraia [i conduc\tor

auto cu ADR. Tel.

0730.457.300.

(31bf11.1.6)

u Angajam ingrijitor si

mulgator vaci, cazare,

hrana, tigari asigurate,

salariu intre 1500-2000

lei, Smardan, Tulcea.

0744/230768. (BR-

R0002.1.5)

u ANGAJEZ PIZZAR.

Rela]ii 0744.516.103.

(MM.1.5)

u Angaj\m absolvent\

promo]ia 2017 - birou.

Tel. 0766.208480.

(26bf09.1.8)

u SC Diedra Com SRL

angajeaz\ femeie de

servici. Tel.

0237/225276.

(21bf02.1.4)

u Angajez fat\ pentru
postul de agent turism.

CV-urile pe

robin.grup@yahoo.com

. Tel. 0740.676.869.

(F.1.8)

u SC profil contabili-

tate angajeaz\ absolv-

ent liceu economic.

Contact - Foc[ani, str.

Arhitect Mincu, bloc

16, ap. 1. Tel.

0730/018.828.

(20bf15.1.14)

u Angajez tehnician

dentar. Telefon

0740/904.674.

(20bf11.1.32)

u Angajez [ofer categ.

B, C, D, E. Tel.

0767/772234.

(20bf07.1.14)

u Angaj\m lucr\tor

comercial la Inmedio,

din incinta Kaufland.

CV `n magazin. Tel.

0765/449.554.

(19bf15.1.4)

u Angaj\m sudor auto-

gen pentru execu]ii

lucr\ri gaze. Tel.

0745.121.188. (C.1.20)

u Caut femeie `ngrijire

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

cazare [i mas\. Tel.

0765/499.971,

0039/3249814562.

(19.bf03.1.14)

u Restaurant angajeaz\

buc\tar sau ajutor

buc\tar. Rela]ii la tel.

0766.228.416. (N.1.7)

u Societate angajeaz\

lucr\tor comercial `n

Promenada Mall

Foc[ani. Tel.

0767.006.265.

(18bf18.1.10)

u ArosA angajeaz\ 

consilier v=nz\ri. 

CV pe mail 

secretariat@arosa.ro.

Rela]ii la tel.

0746.177.088. (F.1.10)

u Domn 73 ani, caut

doamn\ s\ m\ `ngri-

jeasc\ (exclus etnie

rrom\, alcoolic\,

fum\toare), v=rst\ 58-

67 ani, avantaj cu per-

mis auto. Telefon

0765.895.156.

(06bf05.1.14)

u SC angajeaz\

v=nz\toare (magazin

alimentar). Tel.

0766/275.729.

(17bj03.1.4)219.

(17bf11.1.20)

Angajez [oferi]\

pentru firm\

CATERING. Rela]ii

suplimentare la tel.

0724.280.135. 

u SC angajeaz\ `n

condi]ii avantajoase

[ofer profesionist,

toate categoriile, trac-

torist [i tehnician vet-

erinar cu experien]\.

Tel. 0767.685.493. 

u Societate de transport
angajeaz\ [ofer profe-
sionist, cu experien]\
pe comunitate. Salariu
atractiv. Tel.
0743.053.056.
(23bf02.1.15)

uSOCIETATE 
ANGAJEAZ|:
CONFEC}IONERI CU
EXPERIEN}|,
AMBALATOR CU

EXPERIEN}| ~N
CONFEC}II, 
CTC-IST, PERSONAL
SAL| DE CROIT. SE
OFER| SALARIU MO-
TIVANT, BONURI DE
MAS| {I CON-
TRAVALOARE
TRANSPORT. TEL.
0765487137.
(OP.18.30)

~n aceste momente
grele `mp\rt\[im 

durerea [i ne
al\tur\m cu mult\

compasiune 
domnului D\nu] Vicol 
[i familiei, la trecerea
`n nefiin]\ a tat\lui s\u,

VI}U VICOL. 
Dumnezeu s\-l
odihneasc\ `n
lini[te [i pace! 

Colectivul 
SC Avicola Foc[ani

Colectivul Farmaciei
Farm Impex SRL

Foc[ani este al\turi
de familia 

d-lui Dan Vicol la 
trecerea `n nefiin]\ a 
d-lui VI}U VICOL,
tat\ [i bunic deosebit. 

Dumnezeu s\-l 
odihneasc\ `n pace! 

Sincere condolean]e 
familiei `ndurerate!

"Cerul pl=nge [i cerne `n sufletele
noastre durere [i triste]e"

Familia Dan Vicol anun]\ cu
profund\ durere trecerea `n 
eternitate a celui ce a fost

VI}U VICOL.
Slujba de `nmorm=ntare va avea loc

joi, 03 august 2017, ora 11.00, 
la Biserica din Dumitre[ti.

Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace!

Colectivul Coloanei Auto
Abator este al\turi de familia
d-lui Vicol D\nu], `n greaua

`ncercare pricinuit\ de 
trecerea `n nefiin]\ a tat\lui, 

VICOL VI}U. 

Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace! 

Sincere condolean]e 

prietenei mele, Vasilica, 

cu ocazia trecerii `n nefiin]\ a

tat\lui s\u, 

NEAGU GRIGORE (ION)

din sat Jor\[ti. 

Dumnezeu s\-l ierte! 

Ancu]a [i Costel, Liviu [i

Daniel {tef\nache

Colectivul OPD Foc[ani 
este al\turi de 

colega noastr\ Dun\ Violeta
`n aceste momente 

grele pricinuite
de decesul tat\lui s\u 

VASILE GAI}. 

Sincere condolean]e! 

Suntem al\turi de familia Vicol D\nu] `n
aceste momente de grea suferin]\ pricinuit\

de decesul tat\lui 
VI}U VICOL.

Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace! 
Sincere condolean]e!

Fam. Antonache Valeriu.
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Fiica compozitorului Ma -
rius Țeicu, Patricia, a pier-
dut lupta cu boala care a
mă cinat-o din 2015. Diag -
nosticată cu o formă rară de
leucemie, Patricia a fost
susținută de familia sa și de
toți prietenii pentru a învinge
boala și să nu-și piardă spe -
ranța. Speranța părea că-i
revenise după un transplant
medular din luna martie anul
acesta, declarând într-o emi-
siune TV că se simte foarte
bine. Moartea a căzut ca un
trăznet pentru toți cei care o
cunoșteau. Un suflet bun, un
zâmbet pentru fiecare, ema -
na vitalitate și optimism în
fiecare moment. Patricia a
murit la doar 41 de ani, mier-
curi dimineață la Spitalul
Fundeni din București. În ur -
mă cu câteva zile, soțul său,
actorul focșănean Adrian
Rădulescu, a postat pe face-
book un mesaj scurt: ”Să ne
rugăm puțin și pentru Patri-
cia!”. Din nefericire pentru
cei rămași să o plângă, Patri-
cia a murit după ce a re năs -
cut în primăvară. Patricia nu
a dispărut înainte să trans -
mită toate mulțumirile și
dragostea tuturor celor care
i-au fost alături în perioada
de suferință. „Am un tată
ex traordinar şi îi mulţu -
mesc lui Dumnezeu… Am

renăscut. Mă rog în fiecare
zi şi le mulţumesc oame-
nilor. În fiecare dimineaţă
primul lucru e să-i iau la
rând şi să le mulţumesc: în-
cepând cu Dumnezeu şi toţi
oamenii care m-au ajutat.
Sunt alt om, ţi se schimbă
priorităţile“, mărturisea Pa-
tricia Ţeicu într-o emisiune

televizată, după intervenția
de transplant. Patricia era că -
sătorită cu actorul focșănean
Adrian Rădulescu, angajat al
Teatrului Municipal Focșani
și avea doi copii, Andrei, 10
ani, și Casandra, de doar 7
ani. Ziarul de Vrancea trans-
mite sincere condoleanțe fa -
miliei îndurerate. (Z.V.) 

Românii din di-
aspora veniți acasă
în vacanță la Panciu
sunt invitați să par-
ticipe la Zilele Di-
asporei, luna a ceas-
 ta, alături de per so -
nalități ale orașului,
antreprenori și re -
pre zentanți ai ad mi -
nistrației locale.
Zi lele Diasporei au
fost lansate anul tre-
cut de RePatriot,
acestea constând în
organizarea, în luna
august, a unor pro-
grame, seminarii și
acțiuni diverse pen-
tru românii din di-
aspora în cel puțin
20 orașe și comune
din România. Sco -
pul acestora este de
a aduce românii din
afara granițelor mai
aproape de comuni -
tățile în care s-au
nă scut, ca prin ex -
pe riența acumulată
peste hotare și prin
viziunea lor occi -
den tală să aducă
plus valoare co mu -
ni tății în care s-au
nă scut. Programul
evenimentului Săp -
tă mâna Diasporei

Panciu, potrivit Re -
Patriot, este urmă -
to rul:

14 — 18 august

2017

Luni – vineri,
Orele 15.00 – 16.00

• Program spe-
cial de audiențe al
primarului Iulian
Nica pentru păn ce -
nii din diaspora.
Lo cație: Palatul Ad-
ministrativ al Ora -
șu lui Panciu –
Stra da Titu Maio -
res cu nr. 15

• Starea Civilă

• Oficierea cu-
nuniilor civile ale
păncenilor din dias-
pora de către pri-
marul Iulian Nica;

• Fiecare cuplu
va primi o foto -
grafie personalizată
care va fi postată și
pe pagina de Face-
book a Primăriei
Orașului Panciu, în
albumul cu eveni-
mentele organizate
în Săptămâna Dias-
porei 2017. Loca ție:
Palatul Adminis -
trativ al Orașului
Panciu – Strada Ti -
tu Maiorescu nr. 15

Miercuri, 16
august  2017

• Ora 11:00 – Zi -
ua Diasporei 2017.
Seminarul „De ce să
te întorci acasă?“
(Ediția a II a) – ”Inte-
grarea în comunitate
a copiilor cu părinți
proveniți din dias-
pora și care investesc
în orașul Panciu“.
Din partea echipei
RePatriot la eveni-
ment vor participa
vrânceanul Felix Pă -
trășcanu - acționar
FAN Cou rier - și
Mirabela Miron -
manager ge neral
AVISSO Iași. (Z.V.)

Un suflet bun a fost luat la ceruri.
Patricia, fiica lui Marius }eicu, 
a luptat cu o boal\ nemiloas\

P\ncenii, invita]i
la Zilele Diasporei
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