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Disputele politice
din CL Foc[ani
vitregesc ora[ul
de baze sportive

moderne
� construirea terenurilor de sport din incinta
LPS Foc[ani a intrat în impas dup\ votul
ale[ilor locali � ini]iatorii anun]\ c\ vor

insista cu acest proiect pân\ când va fi votat 
� liberalii se tem de interese ascunse [i

sufl\ [i în iaurt � pagina 5

Miracol în Foc[ani:
Bolnav diagnosticat cu

“demen]\ în
Alzheimer” îns\n\to[it
� dou\ persoane
diferite, aceea[i

problem\ � de[i au
fost diagnosticate cu

“demen]\ în
Alzheimer”, statul
refuz\ s\ le acorde
beneficiile pe care
apar]in\torii spun c\
le merit\ � pentru c\
apar]in\torii nu au

f\cut contesta]ie în 30
de zile, ace[tia nu se

pot adresa nici
instan]ei, cererea
fiind respins\ ca

nefondat\ � pagina 2

Ziarul de VranceaZiarul de Vrancea
~]i spune ce al]ii `]i ascund !~]i spune ce al]ii `]i ascund !

16 PAGINI - 1,5 lei

Director general: Corneliu Condurache www.ziaruldevrancea.ro Telefon 0237.23.77.77 Redactor-[ef: Silvia Vr`nceanu Nichita

Pre[edintele
României, este
a[teptat la M\r\[e[ti
pe 6 august
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Maxima zilei: „Pe
pământ, tot ce există
are nevoie, din când
în când, să plângă.”

Nichita Stănescu

Curs valutar BNR:
æ 1E = 4,5598 lei
è 1$ = 3,8873 lei

CALENDARUL
ZILEI

3

Tiparul executat la
TIPOMEDIA PROD SRL

București

Consilierii jude]eni
au votat noile salarii
din CJ [i institu]iile
subordonate

Moscova: Românii, printre cei mai
“antiru[i” din NATO

� al\turi de britanici [i baltici, rom=nii sunt printre cei
mai buni instigatori antiru[i, sus]ine vicepremierul
Rogozin � Rom=nia este o “marionet\ a Statelor

Unite”, a ad\ugat oficialul rus � pagina 8

6 din 10 rom=âni vor face cel
pu]in o achizi]ie online de pe
mobil pân\ la finalul anului

� smartphone-ul a devenit
extrem de important pentru

mul]i români, 9 din 10
responden]i declarând c\
de]in un astfel de dispozitiv

� pagina 9

Tot mai mulți vrânceni apelează la asociaîiile de apărare a drepturilor
pacienților sau chiar la instanțe, nemulțumiți de serviciile primite în

sistemul de sănătate

16



Eveniment local

2 - Ziarul de Vrancea - Mar]i, 1 august 2017

Două persoane diferite, aceeași
problemă: încadrarea în grad de
handicap cu asistent personal sau
însoțitor pentru persoanele bolnave
de Alzheimer, conform legii. “Co-
misia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap omoară încet,
dar sigur! “. Este strigătul disperat
al unui cititor care ne aduce în
atenție cazul unei bătrâne bolnave
de demență în Alzheimer, căreia
comisia de handicap i-a refuzat un
însoțitor. “Din 2008 până în 2017,
Lina Paizan a fost încadrată în
grad de handicap accentuat. Este
imposibil ca scorul său Mini
Mintal State Evaluation (MMSE),
echivalent al IQ, să nu scadă
anual cu minim două puncte. În
2013 a avut MMSE 13, la fel şi în
2017. Mai mult decât atât, în ex-
aminarea psihologică din 2016, la
o clinică particulară din București
se spune că pacienta prezintă de-
zorientare în timp, nu este capa -
bilă să facă nimic util, își dă
pumni în cap, îşi smulge părul din
cap, este agresivă cu cei din jur,
are o gândire accentuat deficitară
disfuncție cognitivă gravă, dis -
func ționalitate psihică gravă, nu
are capacitate de auto îngrijire și
autocontrol. Un bolnav cu de-
menta în Alzheimer poate omorî
un om sau poate da foc la o casă
și nu răspunde juridic. Cu toate
acestea, bătrâna este lăsată sin -
gură, fără asistent sau însoțitor”,
spune fiul Marcel Paizan. De ase -
menea, Marcel Paizan consideră că
dosarul social întocmit de inspector
este un adevărat “fals în acte pub-
lice”. Practic, angajata nu a ținut
cont de nici un referat medical în
momentul când a completat dosarul
social. Deși mai multe acte medi -
cale atestă problemele grave de
sănătate ale bătrânei, astfel că la
capitolul probleme comportamen-
tale, conform expertizei medicale
ar fi trebuit bifate toate cele patru
căsuțe, respectiv faptul că persoana
evaluată se rănește singură, este a -
gresivă cu cei din jur, distruge obi -
ecte și are acțiuni exagerate, ins -
pectorul primăriei s-a limitat a

spune că femeia “are nevoie de
mai multă atenție”. 

Contesta]iile deciziei
Comisiei de Handicap se

fac în 30 de zile

Certificatul de handicap ar fi
putut fi contestat în termen de 30 de
zile de la comunicare, însă din lipsă
de informații sau din alte motive fa-
milia nu a făcut acest lucru. Acum,
pentru că nu au făcut contestația în
termenul prevăzut de lege, nu se
pot adresa nici instanței cu cerere
de reevaluare a deciziei. Cazul a in-
trat în atenția unei asociații care se
ocupă de protecția drepturilor celor
care se consideră victime ale sis-
temului medical și nu numai.
Asociația pentru Protecţia Victi me -
lor Life Challenge a făcut demer-
surile necesare către instituţiile
im plicate în acest caz, însă răs pun -
surile primite din partea acestora nu
sunt deloc îmbucurătoare. În cazul
de față instanța respinge o even -
tuală cerere de chemare în judecată
dacă nu s-a făcut uz de dreptul legal
de contestație. În cazul în care apar -
ținătorii ar fi făcut contestație, iar
rezultatul nu era mulțumitor, abia
atunci s-ar fi putut adresa instanței
pentru reevaluare. 

Gradul de handicap,
schimbat de la an la an

Un caz similar este cel al
Mărgăritei Galavan, care a avut o
evoluție a bolii cel puțin ciudată,
dacă ar fi să ne luăm după certifi-
catele de încadrare în grad de hand-
icap. În 2008 grad mediu, din 2009
până în 2015 grad accentuat, în
2016 grad grav, pentru a se reveni
în 2017 la grad accentuat. “Nu poți
să revii de la grav la o formă mai
ușoară, respectiv accentuată, așa
cum spun specialiștii. Sau a avut
o scăpare de raționament Comi -
sia”, se întreabă domnul Paizan.
“Cu semnătură şi parafă medicii
spun că Mărgărita Galavan, 84
ani, din Focşani este bolnavă de

“Demență în Alzheimer”. Ce spu -
ne Comisia de Evaluare a Persoa -
ne lor Adulte cu Handicap Vran -
cea? NIET! Este sănătoasă şi se
poate descurca singură. RUŞINE
“Domnilor”! Este un abuz plătit
cu bani publici (salarii, sporuri,
îndemnizații de şedință). Funcțiile
dvs., vremelnice, nu vă dau drep-
tul să vă bateți joc de bătrânii no -
ştrii. Sunteți o comisie la ordin?
La ordinul cui? Acum, la ceas de
seară, când dvs. sunteți în sânul
familiei, această doamnă este în
pribegie prin România, țară pen-
tru care a muncit, a plătit taxe şi
impozite, țară de la care nu cere
pomană, țară de la care vrea un
lucru minor: să i se respecte drep-
turile!”, spune Marcel Paizan. 

Uite asistentul, nu e
asistentul!

Din aprilie 2016 până în aprilie
2017, când dosarul său a fost re-
vizuit, Mărgărita Galavan a avut
asistent personal, opt ore zi, cinci
zile pe săptămână, conform legilor
în vigoare. “În aprilie 2017,
aceeaşi Comisie de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap
Vrancea a avut o “REVELA -
ȚIE”?”, se întreabă Marcel. Paci -
enta s-a însătoşit şi a hotărât co mi-
sia că acest bolnav nu mai are drep-
tul la asistent personal. Dacă a avut
dreptul în perioada aprilie 2016 –
aprilie 2017, nimeni nu-i mai poate
lua acest drept. De ce? Manualele
de specialitate, Colegiul Medicilor
din România şi legislația din Ro-
mania recunoaşte că boala numită
“Alzheimer” este “ireversibilă”.
Bolnavul nu se va însănătoşi nici -
odată, pentru că nicăieri în lume nu
există tratament, iar scăderea
MMSE este de 2-4 puncte anual.
Tradus, înseAmnă că boala se a -
gravează cu fiecare an care trece.
De când nu mai are asistent per-
sonal, Mărgărita a plecat de acasă
şi umblă din uşă în uşă pe la diferite
persoane care sunt dispuse să o
îngrijească. În aprilie 2017 Măr gă -
rita a plecat de acasă la o soră din

București. Sora a dus-o la un azil de
bătrâni, cu personal medical spe-
cializat în Alzheimer, unde a stat în
perioada 19-25 iunie. După numai
șase zile, au dat-o afară pentru
comportament agresiv. Acum, cu
bătrâna se chinuie o soră din Bu cu -
rești, bolnavă la rândul său de can-
cer mamar. Căminul de bătrâni la
care a fost internată bătrâna era un
cămin cu plată. Pacienta a avut
căminul plătit până pe 30.06. 2017,
dar pe 25.06 au dat-o afară şi ni-
meni nu a fost tras la răspundere
pentru acest lucru. “Acum doamna
Galavan este la sora ei în Bucu -
rești, care nu mai rezistă. A zis că
o aduce la Focșani, o internează
în spital și nu o mai interesează
nimic”, spune Marcel Paizan. Este
doar un strigăt disperat de ajutor

pentru o situaţie aproape impo si -
bilă. Dacă familia este aproape şi
are resursele materiale şi mai ales
timpul să se ocupe de o persoană
bolnavă de Alzheimer, sprijinul
statului poate lipsi. 

Dar ce facem pentru acele per-
soane unde există poate voinţa
familiei de a le îngriji, dar resursele
financiare nu există? Pentru că nu
este simplu să găseşti şi să poţi
plăti o persoană care să aibă grijă
de un bolnav de Alzhei mer, care
are nevoie de supra ve ghe re şi aju-
tor aproape 24 de ore din 24. Aju-
torul statului în aceste cazuri este
indispensabil. Ce facem atunci
când statul îţi refuză acest ajutor?
Cui te adresezi? În România…
fiecare pe unde poate! (Eduard
POPESCU) 

Miracol în Foc[ani: Bolnav diagnosticat
cu “demen]\ în Alzheimer” îns\n\to[it
� dou\ persoane diferite, aceea[i problem\ � de[i au fost diagnosticate cu “demen]\ în Alzheimer”, statul refuz\ s\ le acorde

beneficiile pe care apar]in\torii spun c\ le merit\ � pentru c\ apar]in\torii nu au f\cut contesta]ie în 30 de zile, ace[tia nu se pot
adresa nici instan]ei, cererea fiind respins\ ca nefondat\

Persoana care a reclamat cazul a notat problemele 
din dosarul de evaluare pe care le consideră neconforme 

cu realitatea

S-a stins din via]\
inginerul Florin

Lucian Manolescu
”Astăzi 30 iulie, sufletul dragului nostru prieten

și coleg Manolescu Florin Lucian s-a înălțat la cer
după o lungă și grea suferință. Cei care l-am iubit
și respectat îi vom purta veșnică amintire omului
bun și onest, prieten necondiționat. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Înmormântarea va avea loc la
Brăila, marți 1 august, la cimitirul Sf. Constantin”,
face tristul anunț pe contul de facebook una din pri-
etenele lui Florin Lucian Manolescu.

Florin Lucian Manolescu a lucrat ca inginer la
fosta Întreprinderea de Scule şi Elemente Hidraulice
din Focşani iar din 1985 a devenit inspector în cadrul
Inspectoratului pentru Controlul Calităţii Produselor,
rebotezat după evenimentele din decembrie 1989 Ofi-
ciul pentru Protecţia Consumatorului, judeţul
Vrancea. A fost consultant în managementul calității
și a condus mai multe organizații care s-au ocupat de
astfel de probleme. Dintre acestea mai cunoscute au
fost Asociația SOS Focșani, pentru apărarea și pro-
movarea drepturilor consumatorilor sau Asociația

pentru Protecția Consumatorilor. În același timp, in-
ginerul Florin Manolescu era un cunoscut participant
activ în activitatea rebusistică, cu lucrări multe dar și di-
verse sfaturi și acțiuni în domeniu, fiind inclusiv colabo -
rator la mai multe publicații locale și naționale, cu
articole, careuri și probleme rebusistice. Florin Ma no -
lescu, din Focşani, figurează de altfel în „Dicţionarul
român al rebusiştilor”. Nu în ultimul rînd, Florin
Manolescu a fost de-a lungul perioadei cât a locuit în
Focșani și un foarte activ colaborator la rubricile paginii
de jurnalism cetățenesc a Ziarului de Vrancea. Trans-
mitem pe această cale condoleanțe familiei și apro -
piaților. Dumnezeu să-l ierte! (Ziarul de Vrancea)
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Pe ordinea de zi a
ședinței ordinare de
Consiliu Local de joi, 27
iulie, pe lângă cele 46 de
proiecte propuse de
consilierii locali, a mai
fost propus unul care ar
fi putut să abroge o
hotărâre a C.L. din 2016
care privește faptul că
cetățenii municipiului nu
ar putea să se
debranșeze de la
rețeaua de termoficare a
ENET dacă sunt incluși

într-o zonă unitară de
căldură. 

Proiectul de abrogare a
HCL 514/ 22.12. privind
“în sușire studiu pentru de -
fi nirea zonelor unitare de
în călzire din municipiul
Foc șani și stabilirea zonelor
unitare de încălzire din mu-
nicipiul Focșani alimentate
cu energie termică în sistem
centralizat” a fost introdus
pe ordinea de zi, dar fără
sorți de izbândă, pentru că nu
a fost aprobat de aleșii locali
majoritari. Chiar dacă con-

silierul Bârsan a încercat să
argumenteze faptul că se
încalcă dreptul focșănea nu -
lui de a-și alege sursa de
încălzire, edilii au spus că
H.C.L. din 2016, de fapt, re -
glementează o Directivă a
U.E. și are legătură cu efici -
ența energetică impusă de
Strategia energetică a Ro mâ -
niei pentru perioada 2007-
2020. În acest sens, s-au
a lo cat milioane de euro din
fonduri europene pentru mo -
dernizarea centralei și punc -
telor termice ENET. Nu ar fi
vorba de nicio discriminare,
ci doar despre respectarea
unor reguli care să nu afec -
teze întreaga investiție. Bâr-
san a încercat să mai explice
că nu urmărește niciun in-
teres, având în vedere faptul
că este administratorul unei
firme de profil, doar că el
este în consiliu să apere
drep turile celor care l-au vo -
tat. Potrivit studiului pentru
definirea zonelor unitare de
încălzire din municipiul Foc -
șani, în aceste zone sunt in-
cluse toate locuințele ra cor-
date la punctele termice care

au fost deja modernizate. Tot
conform studiului, ”zona
unitară de încălzire se defi -
nește ca fiind acel areal geo -
grafic aparținând unei u ni-
 tăți administrative teritori-
ale, iar pe considerente teh -
nice reprezintă zona deser- 
vită de rețeaua de agent ter-
mic primar și punctele ter-
mice cu rețelele de distri bu -
ție aferente, la care se ada -
ugă zonele de protecție sau
servitute”, se arată în Anexa
HCL 514/22.XII.2016. Drept
urmare, ”Uniunea Euro pea -
nă și, în consecință, Statul
Român au decis că, dacă in-
vestesc bani în reabilitarea
și modernizarea sistemelor
de alimentare centralizată
cu energie termică, atunci
ar trebui să aibă și consu -
matori racordați la acesta
pentru ca investițiile să fie
eficiente. Motiv pentru care
în Ordinul ANRSC 91/2007,
art. 250, s-a introdus inter -
dicția ca locuitorii imobile -
lor din aceste zone să se
debranșeze”, se mai arată în
studiul publicat în aceeași
Hotărâre de C.L. din 2016.

Partea cea mai complicată
este pentru proprietarii apar -
tamentelor din blocuri în care
au mai rămas prea pu țini re zi -
denți și care nu se pot de bran -
șa de la sistem invo cându-se
includerea în zo nele unitare
de căldură. E di-  lul șef, Cristi
Misăilă, a mai completat în
ședință, și ne mul țumirea cu

privire la faptul că directorul
ENET, Ma no le Merchea,
care ori cum nu era prezent în
sală să-și însușească această
critică, nu a depus nici acum
la admi nis trația locală lista
de con di ții pentru branșarea/
re branșarea cetățenilor la și de
la sistemul de termoficare cen-
tralizat. (A.T.)

La Focșani, Mărăști, Soveja și
Mărășești vor avea loc ample
manifestări dedicate
Centenarului Marelui Război.
Din seria evenimentelor care se
vor desfășura până la sfârșitul
anului și care preced pe cele de
anul viitor, când vom sărbători
centenarul Marii Uniri, se vor
înscrie și cele pregătite în
următoarele zile de Consiliul
Județean Vrancea. Pe 6 august,
la Mărășești, este așteptat și
Președintele Klaus Iohannis. 

Pentru perioada 3-6 august 2017,
autoritățile județene au pregătit am ple
manifestări de comemorare a eroilor
care au luptat în aprigele bătălii din
Primul Război Mondial. Seria ma ni -
festărilor a început încă de la înce -
putul lunii iulie și a debutat cu vizitele
Altețelor Regale, Principesa Marga -
reta și Principele Radu la Focșani,
Mărășești și Mă răști, continuând cu
vizita Preșe dintelui României, Klaus
Iohannis, la Mărăști, pe data de 18
iulie. Ma nifestările au continuat apoi
cu comemorarea eroilor jertfiți la Mă -
răști în urmă cu 100 de ani, de către
autoritățile publice județene și loca le,
alți reprezentanți ai instituțiilor pub-
lice și ai ambasadelor Fede ra ției Ruse
și Rep. Moldova. Au mai avut loc o
serie de conferințe publice, lansări de
carte, emisiuni fila te lice, film docu-
mentar, expoziții de fotografie, Ziua
Imnului Națio nal, Noaptea Mauso le -
elor ș.a., toate marcând Centenarul
Marelui Război. 

Centenarul Marelui R\zboi
este despre eroismul
solda]ilor români

Alte manifestări evocatoare vor
avea loc în următoarele zile, atât la

Focșani, dar și la Soveja, Mărăști și
Mărășești, exact în locurile de im -
portanță majoră pentru trecutul aces-
tui loc și pentru care s-au jertfit
soldații pe câmpul de luptă. Potrivit
istoricilor, ”Bătălia de la Mără șești,
6-16 august 1917, a fost cea mai im -
portantă operațiune mili ta ră desfă -
șurată de Armata Română în timpul
Pri mului Război Mondial”. Auto ri -
tățile județene invită cât mai mulți
cetățeni să ia parte și la manifestările
de la Mausoleul din Mărășești, unde
și-a anunțat vizita și Președintele Ro -
mâniei. Focșă ne nii care nu vor putea
ajunge pe 6 august la Mausoleul Mă -
rășești, vor putea urmări evenimentele
în direct din Piața Unirii. Totodată, în
fiecare zi, după ora 19.00, la Focșani
și Mărășești, se vor susține spectacole
și recitaluri ale unor artiști de re nume
național și internațional. Bu getul alo-
cat de Guvernul României Consiliului
Judeţean Vrancea pentru toate acțiu -
nile dedicate „Centenarului Primului
Război Mondial – Vrancea eroică –
Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz este
de 4 milioane de euro. (A.T.)

Programul complet al
evenimentelor din perioada

3-6 august:

Joi, 3 august 2017 – Focșani 
• 19.00-23.00 – Oameni statui,

Piața Unirii din Municipiul Focșani 
• 19.00-22.20 – Andrei Pău -

nescu și Trupa ”Totuși”, Mircea
Vintilă, Cristofor Aldea-Teodoro -
vici, Ducu Bertzi, Zoia Alecu, Vic-
tor Socaciu, Magda Pușkaș, Piața
Unirii din Municipiul Focșani

•  22.20-23.00 – Recital extraor-
dinar Ștefan Hrușcă, Piața Unirii
din Municipiul Focșani

Vineri, 4 august 2017 – Focșani 
• 18.00-19.00 – Parada Portului

Popular pe trasul Mausoleul Foc -
șani – Piața Unirii – Piața Gării

• 19.00-23.00 – Spectacol „Cân-
tec pentru România”, Piața Unirii
din Municipiul Focșani Cântă:
Nicolae Botgros și Orchestra ”Lău -
tarii” din Chișinău, Sava Negrean
Brudașcu, Floarea Calotă, Veta Bi -
riș, Tudor Furdui Iancu, Nicolae
Furdui Iancu și Taraful ”Crai Noi”,
Dumitru Fărcaș, Sebastian Stan,
Doinița Dolănescu, Ionuț Dolă nes -
cu, Maria Murgoci, Ovidiu Ho-
morodean, Cristian Fodor, Cătălin
Doinaș, Ionuț Langa, Mariana
Anghel, Mirela Mănescu și Corul
Bărbătesc din Finteușu Mare

Vineri, 4 august 2017 – Co-
muna Soveja 

• 12.00-13.00 – Ceremonial mi -
li tar-religios de comemorare a
eroilor la Mausoelul Eroilor de la
Soveja

• 20.30-21.30 – Recital trupa
”Anton Pann” la Mausoelul Eroilor
de la Soveja.

Sâmbătă, 5 august 2017 – Foc șani
• 19.00-20.10 – Spectacol de

pantomimă, teatru și dans susținut
de maestrul Dan Puric, Piața Unirii
din Municipiul Focșani

• 20.10-21.25 – Spectacol extra-
ordinar Gheorghe Zamfir, violonis-
tul Eugen Sârbu și Orchestra
sim fonică ”Muntenia” condusă de
Daniel Jinga, Piața Unirii din Mu-
nicipiul Focșani.

•  21.25-23.00 – Recital extraor-
dinar al tenorului Alessandro Sa-
fina și Paula Seling, Piața Unirii din
Municipiul Focșani

Sâmbătă, 5 august 2017 – Sat
Mărăști 

• 20.30-21.30 – Recital The
Cazanoi Brothers la Mausoleul
Eroilor Mărăști.

Duminică, 6 august 2017,
Mausoleul Eroilor Soveja

• 02.00-Startul Maratonul ”Pe
aici nu se trece” de la Mausoleul
Eroilor Soveja.

Duminică, 6 august 2017,
Mausoleul Eroilor Mărășești 

• 13.00-16.00 – Premierea spor -
tivilor participanți la Maratonul ”Pe
aici nu se trece” la Mausoleul Eroi -
lor Mărășești.

• 19.50-19.55 – Plantarea primu-
lui stejar în cadrul programului
”RoMândria – Parc al Memoriei
Naționale” la Mausoleul Eroilor
Mărășești.

• 20.00-20.20 – Ceremonial mi-
li tar de comemorare a eroilor la
Mausoleul Eroilor Mărășești

• 20.20-20.25 – Salve de tun&
survol aerian cu avioane de luptă
din dotarea Forțelor Aeriene Ro mâ -
ne – Mausoleul Eroilor Mărășești

• 21.00-22.20 – Spectacol extra-
ordinar de evocare istorică ”Pe aici
nu se trece!” la Mausoleul Eroilor
de la Mărășești cu: Paula Seling,
Iuliana Tudor, Nicolae Furdui Ian -
cu, Tudor Furdui Iancu, Vlad Ră -
descu, Mihaela Vlădescu, Proiect
K1, Gheorghe Zamfir, violonistul

Eugen Sârbu, Dumitru Fărcaș,
Daniel Lazăr, Trupa ”Lupii Albi”.

Duminică, 6 august 2017, Pia -
ța Unirii din Focșani 

• 10.00-17.00 – Expoziție de
tehnică militară în Piața Unirii din
Municipiul Focșani

• 17.00-17.30 – Drill Team în
Piața Unirii din Municipiul Focșani

• 18.15-19.00 – Concert al Fan-
farei Garnizoanei Focșani în Piața
Unirii din Municipiul Focșani

• 19.00-19.30 – Recital Trupa
”Anton Pann” în Piața Unirii din
Municipiul Focșani.

• 19.30-20.00 – Recital The
Cazanoi Brothers în Piața Unirii
din Municipiul Focșani.

•  20.00-22.30 – Transmisiune în
direct a manifestărilor de la Ma-
suoleul Eroilor de la Mărășești în
Piața Unirii din Municipiul Focșani

• 22.30-23.30-Spectacol extraor-
dinar Symphoenix (Phoenix și or-
chestra simfonică condusă de ma -
estrul Daniel Jinga). 

Consilierul B=ârsan a î̀ncercat, f\r\ succes, s\ abroge o Hot\râ=re de Consiliu
Local legat\ de debran[area de la sistemul de termoficare centralizat

Încercarea moarte nu are 

Ample manifest\ri dedicate Centenarului Marelui R\zboi în perioada 3-6 august

Pre[edintele României, Klaus Iohannis, este
a[teptat la M\r\[e[ti pe 6 august 
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O femeie a fost victima
unui accident  la intersecția
de la Ceasul rău din Foc -
șani. Primele date ale an-
chetei arată că aceasta nu
ar avea răni grave după ce
a fost lovită de autoturism.
Polițiștii au fost la fața lo -
cului şi au stabilit că totul
a avut loc pe fondul nea -
cor dării de prioritate. alte
ac cidente au avut loc în
judeţ. Astfel, un bărbat, de
45 ani, în timp ce condu -
cea o autoutilitară, nu a a -
cordat prioritate de trecere
unui biciclist, de 51 ani,
din comuna Golești, care
se deplasa regulamentar pe
DN 2 E 85, rănindu-l ușor.
Sâmbătă, un minor, de 6
ani, în timp ce se deplasa
pe o bicicleta pe un drum
co munal din Răcoasa, a
pătruns în iintersecția cu
DJ 205 K (Răcoasa – Mă -
răști) și nu a acordat priori -
tate de trecere unui auto tu-
rism condus de un bărbat,
de 49 de ani, din munici -
piul Lupeni, județul Hune-
doara, care se deplasa pe
DJ 205 K, din direcția Mă -
răști – Răcoasa, intrând în
coliziune cu acesta. În ur -
ma producerii accidentului
rutier a rezultat vătămarea
corporala a minorului.
Cer cetările sunt continuate
în vederea stabilirii cu e -
xactitate a modului de pro-
ducere a evenimentului. La
data de 30 iulie a.c., ora
05.00, pe DN 2L, în comu -

na Soveja, un bărbat, de 24
ani, a pierdut controlul au-
toturismului condus și a in-
trat în coliziune cu un
po deț din beton. În urma
testării cu aparatul etilotest
a rezultat o concentrație de
0,20 mg/l alcool pur în
aerul expirat, bărbatul fi -
ind ulterior condus la o
unitate medicală, unde i-au
fost recoltate mostre bio-
logice, în vederea stabilirii
alcoolemiei. În urma pro-
ducerii evenimentului ru-
tier, a rezultat vătămarea
corporala ușoară a doi pa -
sageri. Polițiștii au stabilit
faptul că bărbatul nu deți -
nea permis de conducere
pentru nicio categorie de
vehicule. Polițiștii din O -
do bești au depistat un băr -
bat, de 43 ani, din comuna
Mera, în timp ce conducea
un autoturism și se afla sub
influența băuturilor alcoo-
lice (1,03 mg/l alcool în
ae rul expirat). La data de
30 iulie a.c., ora 04.49, po -
lițiștii rutieri au depistat un
bărbat, de 59 ani, din mu-
nicipiul București, în timp
ce conducea un autoturism
pe strada Bucegi, din mu-
nicipiul Focșani, iar în ur ma
testării a rezultat o con -
centrație  de 0,77mg/l al-

cool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost condus la o
unitatea medicală unde i-au
fost recoltate mostre biolog-
ice de sânge în ve de rea sta-
bilirii alcoolemiei. (D.C.)

Poliţiştii vrânceni şi-au prezentat
bilanţul pe primele şase luni ale anului
2017. Şeful poliţiei vrâncene, comisarul
şef Remus Nica şi adjunctul Vasile
Marin, au activităţilor desfăşurate de la
începutul acestui an. Principalele obiec-
tive ale polițiștilor vrânceni, stabilite
pentru anul 2017, sunt prevenirea in -
frac țiunilor de furt din locuințe şi preve -
nirea delincvenței juvenile și a vic ti -
mizăr ii minorilor în unitățile de învă ță -
mânt și zona adiacentă acestora. În ceea
ce privește primul obiectiv stabilit, res -
pectiv prevenirea infracțiunilor de furt
din locuințe, în urma eforturilor depuse
de polițiști, în primele 6 luni, la nivelul
județului Vrancea au fost înregistrate
207 (-59) infracțiuni de furt din locuin -
ță, din care 83 (-30) în mediul urban și
124 (-29), în mediul rural, observându-
se o scădere procentuală de 22% față de
perioada similară a anului trecut, scă -
dere înregistrată și la numărul faptelor
comise cu autori neidentificați (-30).
Pe linia prevenirii delincvenţei juvenile
în unităţile de învăţământ, la  începutul
anului şcolar preuniversitar 2016-2017,
a fost pus în aplicare Planul Teritorial
Comun de Acţiune pentru judeţul Vran -
cea, înregistrându-se, un trend descen-
dent al situaţiei operative pe această
linie. Astfel, în perioada analizată, au
fost înregistrate 10 infracțiuni (-3) în
care au fost implicați elevii, 9 (-2) fiind
comise în incinta unităților de învăță -
mânt și una (-1) în zona adiacentă (cea
de care răspund direct efectivele din
dispozitivul de ordine și siguranță pub -
lică). Polițiștii de  proximitate, agenţii
de siguranţă publică şi polițiștii rutieri
au acționat în cadrul dispozitivelor de
siguranţă publică, ținând cont de pro-
gramul unităţilor de învăţământ, gradul
de risc identificat, evenimentele din
me diul şcolar și activităţile extracurri -
cu lare, fiind supravegheată zona unită -
ţilor de învăţământ preuniversitar la
in trarea/ieşirea elevilor de la orele de
curs, iar în urma acestor activităţi, la
nivelul judeţului Vrancea în semestrul I
2017, nu au fost înregistrate incidente
cu consecinţe grave. Cu prilejul acti vi -
tă ţilor preventive organizate în zona
uni tăţilor de învăţământ şi al veri fi că ri -
lor efectuate la unităţile de alimentaţie
publică amplasate în imediata vecină -
tate a unităţilor şcolare, care intră sub
incidenţa HG nr. 128/1994, au fost apli-
cate un număr de 6 sancţiuni la Legea
61/1991 şi s-a intervenit la un număr de
8(-2) apeluri prin S.N.U.A.U. 112.

Mai multe delicte silvice

Pe linia prevenirii și combaterii in -
fracționalității în domeniul silvic, seg-
ment stabilit la nivel guvernamental

”de siguranță națională”, în perioada
a na li zată, polițiștii vrânceni au organi-
zat 173 acțiuni și 4301 controale
(+1284) controale, din care 378 (+90)
în fondul forestier şi 270 (+187) la ins -
talațiile de prelucrare/depozitare,  a -
vând suportul de specialitate al ins ti tu-
țiilor cu atribuții în domeniu (Direcția
Silvică, Garda Forestieră Focșani și
Ocoalele Silvice private). Cu această o -
cazie polițiștii au controlat  3486
(+848) vehicule care transportau mate-
rial lemnos, fiind confiscate şi indis -
ponibilizate 146 mijloace de transport,
din care 42 autovehicule şi 104 atelaje.
În cadrul activităților desfășurate au
fost înregistrate 211 infracţiuni, din care
120 (+8) au fost infracţiuni flagrante
(ceea ce reprezintă un procent de
56,87%), au fost aplicate 902 sancțiuni
contravenționale, fiind ridicată în ved-
erea confiscării, cantitatea de 2.872,15
(+226,14), mc. material lemnos, din
care 906,85 mc. faptic și valoric canti-
tatea de 1.965,3 mc., în valoare totală
de 517,01 mii lei. Pe linia activităților
de cooperare internațională, în cursul
semestrului I a.c., au fost soluționate 24
cereri de asistență polițienească din
partea mai multor state din Europa, iar
ca urmare a schimbului de date și
informații efectuate cu autoritățile bel-
giene prin intermediul IGPR – DIC,
Serviciul de Asistență Polițienească și
Judiciară Internațională, au fost efectu-
ate 3 percheziții domiciliare pe raza
municipiului Focșani, în urma cărora au
fost identificate patru persoane bănuite
de comiterea  mai multor infracțiuni de
spălare de bani și tăinuire, prejudiciul
fiind de peste 100.000 Euro. Cu această
ocazie au fost identificate și ridicate mi-
jloace de probă care au fost predate
autorităților belgiene și a fost executat
un mandat european de arestare.

Mai pu]ine accidente

Pe linia traficului rutier, în confor-
mitate cu Programul Local „ALEGE

VIAȚA”, întocmit la nivelul Serviciu-
lui Rutier Vrancea, s-a acționat pentru
creșterea gradului de siguranță rutieră,
în zonele în care s-au comis frecvent
accidente rutiere, la orele şi zilele cu
risc crescut de producere a acestora. În
cursul primelor 6 luni 2017, pe raza
județului Vrancea se observă o scădere
a accidentelor rutiere comparativ cu
aceeași perioadă a anului 2016, fiind în-
registrate 75(-16) accidente grave sol-
date cu 13 (-3) persoane decedate și
75(-8) persoane rănite grav, principalele
cauze fiind abaterile săvârșite de pie -
toni și viteza neadaptată. Pentru asigu-
rarea climatului de ordine și siguranță
publică, polițiștii au intervenit la 5913
apeluri semnalate prin SNUAU 112,
dintre acestea 936 fiind sesizări de na -
tură penală și 4977 sesizări care au pri -
vit fapte de natură contravențională sau
alte sesizări ale cetățenilor. Procentul de
intervenție al polițiștilor în primele 10
minute de la sesizarea faptelor a fost de
97,85%. Pe linia prevenirii și combate -
rii ilegalităților în domeniul producerii
și comercializării vinului și băuturilor
alcoolice, polițiștii au organizat și exe-
cutat 23 acțiuni și 94  controale în co-
laborare cu reprezentanți ai Direcției
Agricole Județene Vrancea,  în urma că -
rora au fost prelevate probe în vederea
stabilirii calității/concentrației alcoolice
din  cantitățile de 779550 litri vin și
12427,5 litri băuturi alcoolice spirtoase
și au fost indisponibilizate cantitățile de
11410 litri băutură alcoolică spirtoasă
și 1900 litri  vin.  

Pe linia constatării și combaterii
infracțiunilor de evaziune fiscală, în
primele 6 luni ale anului în curs,
polițiștii au soluționat un număr de 40
dosare penale, au fost dispuse  4 măsuri
preventive de control judiciar și a fost
recuperat un prejudiciu total de
3.312.064 lei, din care 3.082.000 lei
prin măsuri asiguratorii, 199.130 lei în
numerar și în cont bancar, iar conform
art. 10 din Legea 241/2005, suma de
30.934 lei. (D.C.)

13 poli]i[ti noi
la IPJ Vrancea

Luni a fost prima zi de muncă pentru 13 poliţişti
vrânceni. Trei ofiţeri şi 10 agenţi au început lucrul
la IPJ Vrancea, după ce au absolvit Şcoala de Poliţie
de la Câmpina sauAcademia de Poliţie. Aceştia au
fost repartizaţi la subunităţile din mediul rural, dar
şi în mediul urban. Cu toate acestea, poliţia vrân -
cea nă are în acest moment un deficit de 160 de func -
ţii. Asta în condiţiile în care mai mulţi poliţişti au
decis să iasă la pensie în ultima peiroadă. Din cele
900 de funcţii la nivelul poliţiei vrîncene, sunt ocu-
pate puţin peste 700. (D.C.)

Femeie r\nit\ pe
trecerea de pietoni
de la Ceasul R\u
� un copil de [ase ani a fost r\nit 

într-un accident la R\coasa

Poli]i[tii [i-au prezentat
activit\]ile pe [ase luni
� în prima jum\tate a anului, la nivelul jude]ului Vrancea au fost înregistrate

207 (-59) infrac]iuni de furt din locuin]\ 

Conducerea poliției a prezentat bilanțul instituției pe primele șase
luni ale lui 2017
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Disputele politice din cadrul Consiliului
Local Focşani lasă amprente neplăcute
asupra mişcării sportive din municipiu. În
afară de construirea unor săli de sport, ici-
colo, după criterii politice, după ’89 nu s-
a investit nimic în acest domeniu. Te re  -
nurile de sport în aer liber au fost lăsate de
izbelişte, indiferent de puterea politică, în
rare situaţii fiind turnată câte o roabă de as-
falt acolo unde craterele căscau adânc. La
sugestia directorului Liceului cu Program
Sportiv (LPS), Mihai Petruţ, consilier
PSD, şi la promisiunea primarului actual,
terenurile virane care se află în curtea LPS
şi Colegiului Edmond Nicolau ar urma să
fie transformate în două terenuri de sport
moderne de tenis şi alte două terenuri mul -
ti funcţionale cu tribună. Terenul, în supra -
faţă de peste 29.000 mp, în prezent este
abandonat, pe acesta crescând bălării, fiind
depozitat molozul de pe vremea construirii
sălii de sport a LPS. Aproape jumătate din
această suprafaţă aparţine Colegiului Teh -
nic Edmond Nicolau. Pentru a putea bene-
ficia de investiţie, LPS a cerut preluare în
administrare a acestui teren, fiind iniţiat un
proiect de hotărâre în acest sens, proiect ce
nu a întrunit cele două treimi necesare pen-
tru a trece de votul aleşilor. “Din păcate
terenurile nu au putut trece în adminis-
trarea LPS dar ne menținem speranța și
încrederea că în viitor vom putea face
acest lucru și proiectul poate merge mai
departe. Așa cum l-am gândit noi nu este
un proiect care să se adreseze doar elevi -
lor LPS, ci se adresează tuturor tinerilor
și sportivilor din municipiu și chiar din
județ. Știm foarte bine că orașul duce lip -
să de astfel de terenuri de sport și ne do -
rim foarte mult să scoatem copiii din fața
calculatoarelor și televizoarelor pentru a-
i aduce pe terenul de sport. Vrem să or ga -
nizăm competiții prin care să atragem tot
mai mulți tineri. Sperăm să îi convingem
pe cei care decid aceste lucruri să treacă
aceste terenuri în administrarea LPS. În
Focşani sunt multe baze sportive, dar nu
sunt amenajate corespunzător. Ele sunt
pentru orele de educație fizică, însă noi
ne dorim ceva mai mult, să facem sport
de performanță. Investiția nu este atât de
mare încât să nu fie realizată. Sperăm că
vom găsi bună înțelegere din partea cole -
gi lor noștri din Consiliul Local și vom tre -
ce terenul în administrarea noastră”, a
de clarat Mihai Petruţ, directorul LPS Foc -
şani. 

„Sportul nu are culoare”

Terenurile care ar urma să fie construite
cu bani de la bugetul local vor fi adminis-
trate, potrivit directorului LPS, Mihai
Petruţ, atât de instituţia pe care acesta o
conduce cât şi de Clubul Sportiv Munici-
pal 2007 Focşani, condus de Viorel Ciu -
botaru. “Sportul nu are culoare”, a pre -
cizat Ciubotaru, care susţine, la rândul său,
necesitatea construirii bazelor sportive
pentru mişcarea de performanţă. “Comu-
nitatea sportivă are mare nevoie de baze
ca să se pregătească. Pe partea de tenis
stăm foarte prost. Suntem singurul oraș
fără teren acoperit pe zgură, fără noc tur -
nă, cu numai 6 terenuri de tenis. Jucă to -
rii noștri se deplasează în alte orașe. Este
o chestiune de decenţă pentru a avea și
noi un minim necesar astfel încât copiii
noștri să se pregătească la nivel de per -
for manţă, unde să avem o bază mai mare
de selecție. În plus, sunt şi mulţi pasionaţi
de tenis care aglomerează seara tere nu -
rile de la sud, dar şi mulţi alţii care ar dori
să joace şi nu au unde. Mișcarea înseam -
nă sănătate. Peste hotare această mișcare
este foarte dezvoltată. Noi trebuie să
creăm cadrul necesar pentru ca omul să
nu își abandoneze copiii în fața calcula-
torului pentru că nu are unde să îi ducă,

ci să îi ducă într-un cadru sigur, cu perso -
nal specializat pe care îl avem în oraș și
unde aceştia să se dezvolte armonios.
Sun tem oameni de sport și trebuie să fa -
cem ceva în acest sens. Din păcate suntem
la nivelul anului 1989 la capitolul baze
sportive”, a declarat Viorel Ciubotaru. 

“Proiectul nu a fost explicit”

Opoziția din CL, prin vocea lui Nicu
Tănase, se disculpă. “Nu avem niciun in-
teres să ne opunem acestui proiect, dar
trebuie să știm ce votăm”, spune consilie -
rul. Liberalii susțin că nu au primit niciun
fel de detalii legate de inițierea acestui
proiect de hotărâre, nici atunci când le-au
solicitat. “În proiect se spune o chestiune
generală, neexplicându-se despre ce este
vorba. Am mai pățit o chestiune similară
cu Grădina Publică, unde am votat una
și s-a făcut altceva. Au spus să le dăm in -
de pendență școlilor, dar nu au fost foarte

expliciți. Ei au aruncat proiectul pe masă,
dar fără detalii. Este o practică a PSD-
ului aceasta. Noi votăm dacă proiectul
propus este în favoarea comunității, dar
să se spună clar acest lucru. E ușor să dea
vina pe noi, dar nu putem vota orice fără
să știm despre ce este vorba. Singura ex -
plicație a fost că vor să creeze o anumită
independență școlilor, dar nu știm sub ce
formă”, a precizat Nicu Tănase. Inițierea
a cestui proiect vine într-o perioadă sensibi -
lă în CL când municipalitatea dorește ex-
ternalizarea mai multor servicii, fără prea
multe explicații. Aceasta cât și faptul că
liberalii s-au “fript” în trecut, au determinat
opoziția să sufle și în iaurt atunci când vine
vorba de colegii de la PSD, chiar dacă ini -
țiativele acestora sunt de bună-credință.
Din păcate însă toate aceste neînțelegeri își
pun amprenta asupra comunității, iar in-
teresul cetățeanului care a votat cu credința
că va fi mai bine este pus la spate de intere-
sele personale ale celor cu putere de de-
cizie. (Mihaela VLĂDESCU)

Locuri neocupate
la [colile

profesionale
15 licee tehnologice vrâncene mai au locuri

disponibile la școlile profesionale pe care le
organizează. Cele mai multe locuri sunt, potrivit
unei situații a Inspectoratului Școlar Județean
(IȘJ), sunt la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea”
, 40, în specializările bucătar și tinichigiu - vop-
sitor auto. Disponibile mai sunt 20 de locuri la
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, speciali za -
rea electromecanică, și 12 locuri la specializarea
mecanică auto, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe
Asachi”, în specializarea turism și alimentație-
bucătar - 12 locuri și în specializarea industrie
textilă și pielărie – confecționer produse textile
- 27 de locuri. Mai sunt neocupate 22 de locuri
la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” în specializarea
lucrător hotelier. La Liceul Tehnologic ”G.G:
Longinescu” mai sunt neocupate 3 locuri la es -
te tică și igiena corpului omenesc și frizer – coa -
for – manichiurist – pedichiurist, la Colegiul
Teh nic ”Gheorghe Balș” mai este un loc la me -
canică auto, la Liceul Tehnologic Odobești - 28
de locuri în domeniul agriculturii, specializarea
horticultură, iar 27 de locuri au rămas la indus-
trie textilă și pielărie la Liceul Tehnologic ”Ale -
xandru Ioan Cuza” Panciu. 16 locuri mai sunt la
Liceul ”Simion Mehedinți” din Vidra, la speci -
a lizarea comerț, 14 locuri operator la fabricarea
cherestelei și 9 locuri de tâmplar universal.
Acestea pot fi ocupate de absolvenții de gim-
naziu care nu au intrat la liceu în prima etapă de
admitere computerizată din diverse motive: fie
nu au completat suficiente opţiuni, care să le
permită încadrarea într-o unitate de învăţământ
liceal, fie nu s-au înscris sau nu au avut situaţia
şcolară încheiată înainte de această etapă. A
doua etapă a repartizării va avea loc pe 8 sep-
tembrie. Potrivit calendarului de admitere în li -
cee și școli profesionale pentru anul școlar
2017-2018, pe 4 septembrie 2017are loc îns cri -
e rea candidaților la liceele care organizează
probe de aptitudini sau probe de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă/maternă, în pe-
rioada 4-7 septembrie 2017 are loc depunerea
ce rerilor de înscriere a absolvenților clasei a
VIII-a care nu au participat sau nu au fost
repartizați în etapa anterioară, care nu s-au îns -
cris în perioada prevăzută de metodologie sau
care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei
anterioare, iar pe 8 septembrie 2017 va avea loc
repartizarea candidaților. (M.V.)

Disputele politice din CL Foc[ani vitregesc
ora[ul de baze sportive moderne

� construirea terenurilor de sport din incinta LPS Foc[ani a intrat în impas dup\ votul
ale[ilor locali � ini]iatorii anun]\ c\ vor insista cu acest proiect pân\ când va fi votat 

� liberalii se tem de interese ascunse [i sufl\ [i în iaurt

Mihai Petruț, directorul LPS și Viorel Ciubotaru, directorul CSM 2007 Focșani
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S-ar putea s\ fi]i
indispus [i s\ nu
ave]i chef de
nimeni [i de
nimic. Risca]i s\
v\ izola]i. V\
recomand\m s\

fi]i mai sociabil. Problemele
care v\ fr\m=nt\ nu sunt chiar
at=t de grave cum crede]i.

Nu este o zi
favorabil\
c\l\toriilor [i
c=[tigurilor
financiare.
Inhibi]ia [i lipsa

de sociabilitate ar putea s\ v\
conduc\ la e[ecuri `n afaceri [i
deziluzii `n plan social.
Rela]iile sentimentale nu au de
suferit.

Ast\zi sunte]i
pu]in inhibat,
motiv pentru care
pute]i avea
dificult\]i de
comunicare. V\
recomand\m s\

evita]i ie[irile cu prietenii [i,
mai ales, cu persoanele
importante.  

Diminea]a,
colegii [i familia
fac eforturi s\ v\
scoat\ din starea
de apa]ie care v\
face de
nerecunoscut. Ar

putea fi de vin\ obosela
acumulat\ sau problemele
financiare care v\ fr\m=nt\. 

Nu este o zi
favorabil\
`nt=lnirilor cu
prietenii.
Resim]i]i o stare
de inhibi]ie care
v\ `mpiedic\ s\ v\

exprima]i clar. V\ recomand\m
s\ nu face]i investi]ii [i s\ nu
cump\ra]i obiecte de valoare.

Ast\zi sim]i]i
nevoia s\
schimba]i ceva
sau s\ face]i
lucruri noi. Este o
zi favorabil\
rela]iilor

sentimentale [i treburilor
casnice. S-ar putea ca cei din
jur s\ nu v\ aprecieze ideile la
adev\rata lor valoare. 

De diminea]\
ave]i multe
probleme de
rezolvat, dar ave]i
suficient\ energie
pentru a le face

fa]\. S-ar putea s\ `nt=mpina]i
dificult\]i de natur\ financiar\. 

V\ sf\tuim s\ o
l\sa]i mai u[or cu
munca [i s\ v\
apleca]i mai mult
spre problemele
sentimentale.
Am=na]i-v\

proiectele de afaceri, pentru c\
s-ar putea s\ pierde]i o sum\
important\! 

De diminea]\
ave]i ocazia s\
demara]i o
afacere. V\
recomand\m s\
nu v\ pripi]i. Mai
sta]i dou\-trei

zile `nainte de a lua o hot\r=re!
Ast\zi sunt favorizate rela]iile
cu partenerul de via]\.

Nu sunte]i prea
comunicativ,
motiv pentru
care rela]iile
sociale [i
sentimentale pot
avea de suferit.

V\ recomand\m s\ nu `ncepe]i
activit\]i noi sau noi afaceri.

Sunte]i `ntr-o
form\ intelectual\
deosebit\. Ave]i
succes `n
activit\]ile legate
de familie [i
c\min. V\ sf\tuim

s\ v\ stabili]i clar priorit\]ile, ca
s\ nu pierde]i timpul. Asculta]i [i
p\rerile partenerului de via]\!

Sim]i]i nevoia s\
vorbi]i cu o
persoan\ de sex
opus, despre
problemele
dumneavoastr\
sentimentale.
Este posibil s\

crede]i c\ sunte]i neglijat. V\
sf\tuim s\ nu v\ l\sa]i prad\
melancoliei. 

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

BANCUL ZILEI

49 î.Hr.: Bătălia de
la Ilerda (Spania). Ce -
zar a învins ultimele
tru pe susținătoare ale
lui Pompei.
1473: Atestarea do -

cu mentară a orașului
Zalău.
1498: Cristofor Co -

lumb devine primul eu-
ropean care vizitează
Venezuela.
1714: Dimitrie Can-

temir a devenit primul
român, membru al unui
înalt for științific inter -
național (Academia din
Berlin).
1774: Joseph Priest-

ley a anunțat desco -
perirea oxigenului. Lui
Priestley îi este atribuită
descoperirea oxigenu-
lui, pe care l-a izolat sub
formă gazoasă, cu toate
că și Carl Wilhelm
Scheele și Antoine La -
voisier au revendicat,
de asemenea, această
des coperire. Carl Wil-
helm Scheele, și el par -
ti zan al teoriei flogisti -
cului, a revendicat des -
coperirea „oxigenului”,
dar cel care a identificat
și a dat oxigenului nu-
mele actual a fost chi -
mistul francez Antoine
Lavoisier, părintele chi -
miei moderne și demi s -
ti ficatorul teoriei flogis -
ticului. Pe timpul vieții
sale, reputația științifică
a lui Priestley s-a bazat
pe „descoperirea” apei
ga zoase, pe scrierile sa -
le din domeniul electri -
cității și pe descoperirea
și studierea de către el a
unor „aere” (gaze), cel
mai cunoscut fiind cel
denumit de Priestley
„aerul deflogisticat”. În
ceea ce privește activi-
tatea sa ca teolog, a în -
cer cat să combine teis -
mul, determinismul  și
materialismul. În timpul
vieții sale, o mare parte
din reputația științifică a
lui Priestley a avut la
bază contribuțiile foarte
importante ale acestuia,
printre care se numără
inventarea apei carbo -
ga zoase, lucrările scrise
despre electricitate și

descoperirea unor noi
gaze, cel mai faimos fi -
ind cel numit de Priest-
ley drept „aerul deflo -
gisticat” (de fapt, acesta
era oxigen). Totuși, fer-
mitatea cu care a apărat
teoria flogisticului și a
respins primii pași ai
revoluției chimice l-au
izolat de comunitatea
științifică.
1834: A intrat în vi -

goare Legea de Abolire
a Sclaviei din 1833,
prin care se abolea scla -
via în întregul Imperiul
Britanic.
1862: Constituirea

Ministerului Afacerilor
Externe al României.
1902: Statele Unite

cumpără drepturile asu -
pra Canalului Panama
de la Franța.
1921: La Haga a fost

creată Curtea Interna -
țio nală de Justiție.
1936: Se deschid Jo -

curile Olimpice de la
Berlin.
1944: Rezistența po -

loneză a declanșat Re-
volta din Varșovia îm -
potriva ocupației nazis -
te a Poloniei în timpul
celui de al Doilea Răz -
boi Mondial.
1966: Partidul Co-

munist Chinez a decis

lansarea Revoluției Cul -
turale.
1966: Charles Whit-

man a ucis 17 oameni și
a rănit alți 32 la Univer-
sitatea din Texas în
Austin înainte de a fi
ucis de poliție.
1975: Semnarea ac-

tului final al Conferinței
pentru Securitate și Co-
operare în Europa (Hel -
sinki).
1977: Greva genera -

lă a minerilor din Valea
Jiului. 30.000 de mineri
au blocat exploatările și
au cerut să discute nu -
mai cu Nicolae Ceau -
șes cu (1 - 3 august).
1981: S-a lansat pos-

tul de televiziune MTV,
odată cu difuzarea pri -
mului său videoclip,
Video Killed the Radio
Star al formației The
Buggles.
1990: Jeliu Jelev

este ales de Parlament
al doilea președinte al
Bulgariei.
1996: A intrat în vi -

goare, în mod oficial,
programul efectiv de
Parteneriat Individuali -
zat România - NATO.
2008: Eclipsă totală

de Soare, vizibilă în
Ro mânia ca eclipsă
par ția lă.

Istoria zilei de 
1 august

CALENDARUL ZILEI

Somnul este esen]ial pentru
fiecare persoan\. Este o stare
fiziologic\ de repaus total, în
care tot organismul se reface
pentru a-[i putea relua activita -
tea în fiecare zi. Cu toate c\ oa-
menii de [tiin]\ nu au reu[it s\
în]eleag\ pe deplin a cest feno -
men, exist\ din ce `n ce mai
mul te studii asupra acestui as-
fect [i avem suficiente infor ma -
]ii care s\ ne ajute s\ ne d\m
sea ma ce se întâmpl\ cu noi
oda t\ ce am închis ochii. Iat\ o
list\ cu cele mai importante lu-
cruri despre somn, pe care poate
`nc\ nu le [tia]i:

- Creierul se re`ncarc\, ce -
lulele nervoase se refac, iar cor-
pul eli mi n\ hormoni importan]i;

- Este nevoie de mai multe
ore de somn `n func]ie de v=rsta
persoanelor: a[adar, bebelu[ii
tre buie s\ doarm\ 16 ore, copiii
cu v=rste cuprinse `ntre 3-12 ani
- 10 ore, cei cu v=rste cuprinse
`ntre 13-18 ani - tot 10 ore, cei
cu v=rste `ntre 19-55 de ani - 8
ore, iar cei peste 65 de ani - 6
ore;

- B\rba]ii viseaz\ al]i b\rba]i
`n propor]ie de 70%, `ns\ feme -
ile viseaz\ femei [i b\rba]i `n
acela[i procent;

- Putem s\ vis\m doar per-
soane pe care le-am v\zut deja,
fie c\ am fost sau nu con[tien]i
de prezen]a lor `n via]a noastr\;

- 12% din oameni sunt capa-
bili s\ viseze doar `n alb [i ne -
gru. Procentajul era mult mai
mare `n trecut, `ns\ de c=nd au
ap\rut tele - vizoarele color, mai
mul]i oameni viseaz\ `n culori;

- A visa este normal. Persoa -
nele care nu au vise se confrunt\
cu tulbur\ri de personalitate;

- Se moare mai repede din
lips\ de somn, dec=t din lips\ de
hran\. ~n 14 zile mori din cauza
lipsei hranei, ̀ ns\ ̀ n doar 10 zile
de nesomn po]i muri;

- Persoanele nev\z\toare pot
vedea imagini ̀ n visele lor, chiar
dac\ au fost orbi din na[tere;

- ~n numai 5 minute de la tre -
zire 50% din persoane au uitat

ce au visat, `n 10 minute, 90%
din persoane uit\;

- Pozi]ia în care dormim
poate spune câte ceva despre
per sonalitatea noastr\. Pozi]ia
fetusului (pe o parte, cu genun -
chii aduna]i) este preferata a
41% dintre noi. Pozi]ia soldatu-
lui (pe spate) este adoptat\ de
8% dintre noi. Aici intr\ o mare
pat e dintre femei, deoarece som-
nul pe o parte faciliteaz\ apari]ia
ridu ri lor, în timp ce somnul pe
spate întinde tenul;

- De[i p=n\ de cur=nd se cre-
dea c\ visele au loc doar `n tim-
pul somnului de tip REM
(mi[ carea ra pid\ a ochilor), a -
ces tea pot ap\ rea [i ̀ n timpul ce -
lui de tip non-REM, doar c\ sunt
de durat\ mai mic\;

- Visele din timpul somnului
REM sunt mai ciudate, iar cele
petrecute `n somnul non-REM
sunt mai apropiate de realitate,
f\r\ prea mult\ imagina]ie;

- Unii cercet\tori sunt de p\ -
rere c\ motivul pentru care vi -
s\m este acela de a fixa `n me -
moria de lung\ durat\ expe ri -
en]ele care merit\ s\ fie p\strate.

Al]ii cred c\ vis\m despre as-
pecte care pot fi uitate, deoarece
nu sunt importante;

- Un anumit hormon, numit
adrenocorticotropina, joac\ un
rol important `n dificultatea cu
care se treze[te fiecare persoan\.
Acea stare care ne re]ine atunci
când ar trebui s\ ne d\m jos din
pat dimi nea]a se cheam\ dysa-
nia;

- Exper]ii sunt de p\rere c\
una dintre cele mai tentante dis-
trageri de la somn este posibili-
tatea de a avea acces la Internet
24 de ore din 24;

- Recordul în ceea ce prive[te
cea mai lung\ perioad\ f\r\
somn este de 18 zile, 21 de ore
[i 40 de minute. Persoana care a
rezistat atâta timp f\r\ somn a
avut haluci na]ii, paranoia, vede -
re înce]o[at\, a vorbit f\r\ noim\
[i a suferit pierderi de memorie;

- Insomnia mic[oreaz\ cre ie -
rul;

- Oboseala indus\ de somnul
deficitar cauzeaz\ 1 din 6 ac ci -
den te rutiere mortale;

- Sfor\itul apare numai în
timpul somnului non-REM. t

Un turist pe p=rtie, entuziasmat de prima
partid\ de schi, merge la `nchirieri
echipamente [i `l `ntreab\ pe
recep]ioner:

- M\ scuza]i,schiuri m\rimea 56 ave]i?
- Aaa,ce m\rime...
- M\rimea 56!
- P\i la ce v\ mai trebuie schiuri?

Lucruri interesante pe care
nu le [tiai despre somn

� studiile despre somn au luat o mare amploare `n ultimii 25 de ani � potrivit
acestora, se moare mai repede din lips\ de somn, dec=t din lips\ de m=ncare

~n timpul somnului, creierul se re`ncarc\

Lui Priestley îi este atribuită descoperirea
oxigenului, pe care l-a izolat sub formă gazoasă
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SMS SPORTIV

Atleta Georgiana
Zglimbea, locul
12 la FOTE:
Sportivii vrânceni au
avut evoluţii bune la
Festivalul Olimpic al
Tineretului European.
Întrecerile au avut loc
săptămână trecută în
Ungaria, la Gyor.
Astfel, atleta
Georgiana Zglimbea,
de la CSS Adjud, s-a
calificat în finala
probei de aruncare a
siuliţei cu o aruncare
de 45,23 metri. Sportiva pregătită de Ioan Ciortan va
s-a clasat în final pe locul 12. La judoka, focşăneanca
Ramona Micula a obţinut medalia de argint, după o
evoluţie foarte apreciată. Micula a câştigat toate
meciurile până în finală, acolo unde a cedat în faţa unei
sportive din Israel. Sportiva este legitiamtă la CSS
LPS Focşani şi este pregătită de Dumitru Zisu. (D.C.) 

Echipa de fotbal CSM
Focșani 2007 va susţine
marţi alte două partide de
pregătire. Conducerea teh -
nică a formaţiei focşănene
va experimenta în perioada
următoare o nouă formulă
de jocuri amicale. Astfel,
lotul echipei va fi împărţit
în două, urmând ca fiecare
antrenor să aibă la dispo -
ziţie câte 12 -13 jucători şi
să întâlnească adversari
diferiţi. 

Astfel, marţi, de la ora
18.00, CSM Focşani 2007
va juca cu Metalul Buzău,
pe stadionul Milcovul. An -
trenorul Vasile Burgă va
avea la dispoziţie jumătate
din lot. Tot de la ora 18.00,
o altă jumătate din lotul
echipei, alături de antre no -
rul Adrian Toma, va merge
la Traian, în judeţul Brăila,
pentru partida cu echipa
locală. Lotul echipei focşă -

nene este format din: por-
tarii Lazăr şi Apenciucesei

– Săpunaru, Panaite, Par-
lac, Mihai, Lupu, Dorinel

Popa, Zaharia, Pădineanu,
Predoiu, Pasăre, Dediu,

Mi tală, Manu, Budeanu,
Beşa, Remus Popa, Negoi -
ță. 

Sâmbătă, în primele
duble ale perioadei de pre -
gătire, CSM Focşani a tre-
cut cu 2-1 de Avântul Valea
Mărului, în timp ce  o altă
parte a lotului s-a impus în
deplasare, scor 4-2 cu Vi-
itorul Curiţa. La Focşani,
golurile au fost marcate de
Pădineanu şi Lupu. au ju -
cat: Lazăr – Săpunaru, Pa -
naite, Parlac, Cl. Mihai –
Lupu, Zaharia, Chivu, Pă -
dineanu - Pasăre, Predoiu.
A mai intrat Pascu. La Cu -
riţa, Remus Popa şi Manu
cu câte o dublă au marcat
pentru CSM 2007. Echipa
focşăneană a fost: Apenci-
ucesei – Dediu, Nistor,
Beșa, Mitală – Duca, Bu -
deanu, Dorinel Popa, Manu
– R.Popa, Negoiță. (Dan
CHIRIAC)

Se
inaugureaz\
nocturna la
Bordeasca
O nouă bază sportivă din

judeţ va avea  o instalaţie de
nocturnă. Primăria comunei
Tătăranu a instalat în această
vară mai mulţi stâlpi de
iluminat la baza sportivă din
satul Bordeasca. Conducerea
echipei de fotbal îşi doreşte să
dispute partidele din noua
ediţie de campionat sâmbăta
seară, urmând ca în perioada
următoare, o comisie de la AJF
Vrancea să omologheze pentru
jocuri noua inslalaţie de
iluminat. Până atunci, pe 12
august, de la ora 20.00, va avea
loc un meci demonstrativ între
formaţiile profesorilor din
Vrancea şi cei din Bucureşti.
Aceste întâlniri au avut loc
periodic în ultimii ani, fie la
Focşani, fie la Bucureşti. De
asemenea, pe stadionul din
Bordeasca vor avea loc şi alte
meciuri de fotbal între echipele
de old doys din Tătăranu şi
Bordeasca. Tot pe 12 august,
cu ocazia zilelor comunei
Ciorăşti, echipa locală,
promovată recent în liga a
patra, va susţine un meci de
pregătire cu CSM Rm. Sărat. În
deschidere se va desfăşura un
meci de old-boys. (Dan
CHIRIAC)

� la categoria 10 ani,
Drago[ Paraschiv, 
de la TC Foc[ani 
ob]inut a doua

victorie din turneu

Luni, la Arenele Geor -
ge Bucuroiu din Focșani,
au continuat partidele din
cadrul turneului Vrancea
Trophy. Tenismena focşă -
neană Maria Ciubotaru,
pregătită de Răzvan Bu-
curoiu, a ajuns în semifi-
nale. Luni, în sferturi,
Ciu botaru a trecut în tre
seturi de Alina Traşcă.
După ce a pierdut primul
set, 5-7, focşăneanca a

revenit şi s-a impus în
următoarele două seturi,
6-1, 6-2. Maria Ciubotaru
o va întâlni marţi pe Ale -
ssia Apostol, în semifi-
nale. În a doua semifinală
se vor duela Secară şi
Popescu, ultima fiind fa-
vorita principală a turneu-
lui. La categoria 10 ani,
Dragoş Paraschiv, de la
TC Focşani a obţinut a
doua victorie din turneu,
scor 4-1, 4-2. La această
categorie de vârstă se-
turile sunt mai scurte.
Maria Ciubotaru urma să
joace luni seara în sfer-
turile de finală ale probei
de dublu. (D.C.)

Echipa de handbal va în-
cepe de  marţi antrenamen -
tele în Sala Polivalentă.
A ceasta a fost în reparaţii în
ultima perioadă, astfel încât,
jucătorii pregătiţi de Viorel
Ciubotaru s-au pregătit pe
stadionul “Milcovul” şi la
sala LPS. De marţi, hand ba -
liştii vor reveni pe parchetul
Sălii Polivalente. În perioa -
da următoare, echipa este
an grenată în mai multe tur -
nee de pregătire:

3-5 august, Suceava.
Echipe participante: Sucea -
va, Iaşi, Bacău.

11-13 august, Odorhei.
Echipe participante: Odor-
hei, Steaua, CSm Bucureşti,
Constanţa.

25-27 august, turneu
or ganizat de CSM Bucu -
reşti. Echipe participante:
Steaua şi Vaslui.

Reveniţi din vacanţă, la
mijlocul lunii iulie, elevii
conduşi de Viorel Ciubotaru
au şi un antrenor secund,
Bogdan Voica. 

De la înce putul pre -
gătirilor handba liş tii au avut
un program încăr cat, cu
şedinţe de forţă în să lile spe-
cializate, bazin, an tre na -
mente atât pe stradio  nul din
Sud cât şi în sala LPS.,
datorită faptului că suprafaţa
de joc a Sălii Polivalente a
fost într-un proces de re -
condiţionare. 

Liga întâi de handbal va
începe pe 3 septembrie. În
prima etapă, CSM Focşani
2007 va juca în în deplasare
cu HC Odorhei, urmând ca
în etapa a doua să primească
pe teren propriu vizita celor
de la CSM Făgăraş. (Dan
CHIRIAC)

Meci demonstrativ la Mirce[ti: Toată
suflarea fotbalistică din comuna Vânători a participat
duminică dimineaţa la un meci demonstrativ, între
formaţii formate din foşti componenţi ai echipelor
Şoimii Mirceşti sau Victoria Vânători. Şoimii Mirceşti
are o bogată istorie în fotbalul judeţean, încă din anii
80, atunci când fostul primar Grigore Năstase, a
preluat echipa şi a dus-o apoi, chiar în liga a treia,
atunci când, aceasta era finanţată de omul de afaceri
Constantin Nistoroiu. Şoimii Mirceşti a fost în mai
multe rînduri campioana judeţului Vrancea, dar din
păcate, în sezonul precedent a lipsit de la startul
comopetiţiilor judeţene. Foştii jucători s-au adunat
duminică la un meci în care mai tinerii jucători i-au
întâlnit pe cei trecuţi deja la categoria old-boys. Scorul
final, 7-7, nu a putut stabili învingătoare. Chiar şi la
loviturile de departajare, acolo unde au executat toţi cei
prezenţi pe teren, scorul a fost egal. Printre cei care au
intrat pe teren s-au aflat primarul Ionel Lupu, dar şi
viceprimarul comunei. Nu au lipsit o parte dintre
jucătorii care au contribuit la promovarea echipei în
liga a treia, Romeo Ciolpan, Ştefan Ciolpan sau Alici.
Întâlnirea de la Mirceşti a devenit o tradiţie, meciul
ajungând deja la a patra ediţie. (Dan CHIRIAC)

Handbali[tii revin în
Sala Polivalent\
� juc\torii au programate trei turnee de preg\tire

Maria Ciubotaru, î`n semifinale
la Vrancea Trophy — U 14

Echipa de fotbal, în fa]a unor noi partide de verificare
� CSM Foc[ani – Metalul Buz\u, mar]i, de la ora 18.00, pe stadionul “Milcovul” � o parte din lotul

foc[\nenilor va juca un alt amical la Traian, în jude]ul Br\ila

Focşăneni vor suţine primul joc oficial pe 9 august, în Cupa României
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� al\turi de britanici [i
baltici, rom=nii sunt
printre cei mai buni
instigatori antiru[i,

sus]ine vicepremierul
Rogozin � Rom=nia
este o “marionet\ a
Statelor Unite”, a

ad\ugat oficialul rus

Ministrul român de Externe,
Teodor Mele[canu, a vrut s\ zboare
cu escal\ la Moscova, dar a ales alt
traseu, a declarat vicepremierul rus
Dmitri Rogozin, f\r\ a preciza unde
[i când a vrut s\ zboare [eful diplo -
ma]iei de la Bucure[ti. Declara]iile
au fost f\cute dup\ ce autorit\]ile
române i-au interzis vicepremierul
rus s\ survoleze spa]iul aerian al
]\rii, în drum spre Republica
Moldova.
Într-un interviu acordat postului

de televiziune Rossiya-24, Rogozin
a acuzat România c\ este o “mari-
onet\ a Statelor Unite”. El a pre-
cizat c\, în perioada în care a servit
ca ambasador al Rusiei la NATO, el
a observat realitatea politic\
româneasc\. 
“Sunt unii dintre cei mai buni

instigatori ai tuturor campaniilor
antiruse, împreun\ cu balticii [i bri-
tanicii. Deci la astfel de lucruri
putem s\ ne a[tept\m de la ei”, a
subliniat oficialul rus.

Rusia “[tie cum s\
r\spund\”

El crede c\ un grup mic de per-
soane, cu diferite interese, se afl\ în
spatele incidentului de vineri.
“Acesta este, în primul rând, o gru-
pare mafiot\ care se afl\ în spatele
Guvernului moldovean [i care
în]elege c\ are probleme grave cu
legea, deci trebuie s\ fie în linie cu
Occidentul. Adic\, s-a aflat în spa -
tele organiz\rii provoc\rilor îm-
potriva arti[tilor [i pacificatorilor
no[tri care mergeau la aniversarea
opera]iunii de men]inere a p\cii din
Transnistria”, a ad\ugat el, citat de
TASS. Întrebat despre posibil m\ -
suri de r\spuns, Rogozin a subliniat

c\ sanc]iunile vor fi aplicate “la
momentul [i locul potrivit” [i a in-
sistat c\ Rusia “[tie cum s\ r\s -
pund\”.
România a interzis survolarea

spa]iului s\u aerian pentru avionul
în care se afl\ vicepremierul rus
Dimitri Rogozin, scria deschide.
md, citând surse avizate. Conform
presei din Republica Moldova, Ro-
gozin ar fi urmat s\ ajung\ la Chi -
[in\u, îns\ i s-a interzis s\ tranziteze
România, iar Ucraina a interzis ca
orice avion rusesc s\ intre în spa]iul
s\u aerian. Conform sursei citate,
aeronava s-a aflat deasupra Unga -
riei. Ministerul Afacerilor Externe
a confirmat, într-un r\spuns la o so-
licitare News.ro, c\ autorit\]ile de

la Bucure[ti nu au fost de acord ca
Dmitri Rogozin s\ survoleze spa]iul
aerian na]ional.
Vicepremierul Rus Dimitri Ro-

gozin a scris pe Twitter, referindu-
se la refuzul autorit\]ilor de la
Bu cure[ti de a permite accesul avi -
onului în care se afla în spa]iul aer-
ian românesc, c\ aceast\ decizie a
pus în pericol vie]ile pasagerilor,
încheindu-[i postarea cu amenin -
]area: “A[tepta]i r\spuns, nemerni-
cilor!”.
Ulterior, el a avertizat c\ Rusia

va preg\ti “sanc]iuni speciale” îm-
potriva celor care au împiedicat vi -
zita sa în Republica Moldova. Igor
Dodon [i Dmitri Rogozin urmau s\
participe la ceremonii în regiunea

transnistrean\ organizate cu ocazia
a 25 de ani de la crearea opera]iunii
de men]inere a p\cii pe Nistru.

Mele[canu: Nu a fost nicio
via]\ pus\ `n pericol

Pe de alt\ parte, Teodor Mele[ -
canu sus]ine c\ decizia vicepre -
mierului rus de a se urca într-un
avion ce tranzita ]ara noastr\ de[i
sanc]iunile UE nu îi permiteau a -
cest lucru a fost “o chestiune deli -
berat\” pentru a îngreuna rela]iile
Romania-Rusia. “Din punctul meu
de vedere a fost clar prev\zut\ ca s\
creeeze un difernd politic între
România [i Rusia”, a declarat ieri,
la Antena 3, ministrul de externe.
Cu c=teva zile înainte s\ plece, Ro-
gozin a dat pe Twitter informa]ia c\
va tranzita teritoriul României, a
prezentat [i harta [i itinerariul, a a -
r\ tat Melescanu, ad\ug=nd c\ a -
ceas t\ comunicare a fost primit\ [i
la direc]ia consular\ a MAE, care a
informat Autoritatea Aeronautic\.
Mele[canu a ad\ugat c\ Rogozin “a
vrut s\ demonstreze c\ sanc]iunile
adoptate de UE fa]\ de demnitarii
afla]i pe lista neagr\ nu func]io nea -
z\, ceea ce este o mare eroare”.
Ministrul rom=n a respins [i acu za -
]ia p\r]ii ruse[ti, aceea c\ via]a pa -
sa gerilor a fost pus\ în pericol. 
“Dac\ aeronava avea probleme,

potrivit Conven]iei de la Chicago,
s-ar fi g\sit o solu]ie, dar faptul c\
a aterizat la Minsk arat\ c\ putea
face orice traseu în zona noastr\”, a
spus ministrul de externe. t

Un b\rbat din Bucure[ti, acuzat c\ prac-
tica f\r\ drept meseria de medic [i ar fi vi-
olat [i agresat sexual zeci de femei, a fost
trimis în judecat\ de c\tre procurori. El
pretexta c\ dore[te s\ angajeze femeile [i
le trimitea la un control de Medicina Mun -
cii pe care tot el îl realiza, întreg consultul
medical fiind filmat cu camere disimulate
în cabinet. Bogdan Giuseppe este acuzat
de 31 de infrac]iuni de viol, 23 de infrac -
]iuni de agresiune sexual\ [i 48 de infrac -
]iuni de violare a vie]ii private.
În rechizitoriu, procurorii au re]inut c\,

în perioada 2016 – februarie 2017, Bogdan
Giuseppe a creat mai multe domenii de e-
mail de tip scam, pe care le posta pe inter-
net ca adrese de coresponden]\ pentru
di verse interviuri de angajare pe anumite
posturi. “Dup\ ce victimele se ar\tau in-
teresate de posturile respective, inculpatul
le trimitea la medicul cu care ar fi colabo-
rat pretinsele firme care f\ceau angaj\ri,
medic care nu era altul decât el însu[i. În
prezenta cauz\ au fost identificate 92 de
persoane de sex feminin care au vizitat
cabinetul inculpatului pentru sus]inerea
pretinsului examen de Medicina Muncii”,
anun]\ procurorii. Potrivit acestora, când

victimele veneau la cabinetul s\u, Bogdan
Giuseppe se prezenta ca fiind psiholog,
fiind, în fapt, suspendat din aceast\ profe-
sie, dar în acela[i timp [i medic ginecolog,
calitate pe care nu a de]inut-o niciodat\, re-
spectiv angajat al unor institu]ii în dome-
niul siguran]ei na]ionale. “Dup\ supunerea
victimelor la un pretins examen psiho-
logic, inculpatul î[i declina [i calitatea de
medic ginecolog, inventând o serie de
probleme medicale ginecologice de natur\
s\ alarmeze victimele. În acest mod incul-
patul î[i convingea victimele s\ suporte un
pretins control ginecologic, sub pretextul
aplic\rii unor metode revolu]ionare de
eliminare a problemelor astfel identificate,
urm\rind, în fapt, satisfacerea propriilor
nevoi sexuale. Pretinsele controale gine-
cologice se desf\[urau în fa]a mai multor
camere video disimulate în cabinet, cu
care inculpatul înregistra activit\]ile re-
spective, f\cându-[i o veritabil\ arhiv\ de
materiale pornografice”, mai precizeaz\
procurorii. Ulterior consultului, b\rbatul
contacta victimele din partea pretinsului
angajator [i le explica faptul c\ nu fuseser\
angajate, întrucât alte persoane se des -
curca ser\ mai bine. t

Ministrul Afacerilor
Interne, Carmen Dan, a
anun]at, ieri, c\ salariile
poli]i[tilor vor cre[te cu
10%. Ea a precizat c\
preg\te[te actul normativ
pentru [edin]a de Guvern
din aceast\ s\pt\mân\ [i c\
majorarea se va aplica din
momentul intr\rii în
vigoare a acestuia.
Ministrul anun]\ c\ vor fi
angaja]i 4.000 de oameni
în sistem [i c\ pensionarea

din MAI în condi]iile
actuale se va mai putea
face pân\ în 15 septembrie.
Ea a subliniat îns\ c\ nu va
fi modificat sistemul de
calcul al pensiilor celor din
MAI, iar cei care vor s\ se
pensioneze în acelea[i
condi]ii ca [i pân\ acum o
vor mai putea face pân\ în
15 septembrie. HotNews a
scris, sâmb\t\, c\
Ministerul Muncii ar
preg\ti un proiect de

ordonan]\ de urgen]\ prin
care s\ fie modificat modul
de calcul al pensiilor
militarilor, noul algoritm
urmând s\ le reduc\
apreciabil pentru cei care
se vor pensiona dup\
adoptarea actului normativ.
Adoptarea OUG ar putea fi
unul dintre motivele pentru
care se dore[te convocarea
sesiunii extraordinare a
Parlamentului, între 2 [i 4
august. t

O acuza]ie care seam\n\ a compliment

Moscova: Românii, printre cei mai “antiru[i” din NATO

Un vicepremier belicos

Un fals ginecolog, acuzat de viol
dup\ ce ̀ [i abuza [i filma pacientele

Salariile poli]i[tilor vor cre[te cu 10%
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Num\rul de [omeri a sc\zut în a
[asea lun\ a acestui an cu 7.959 fa]\ de
luna precedent\, pân\ la 470.353,
nivel minim istoric, iar rata [omajului
a coborât la 5,3%, arat\ datele publi-
cate luni de Institutul Na]ional de Sta-
tistic\ (INS). În luna mai, în România
erau 478.312 [omeri, în cre[tere cu
7.425 fa]\ de luna precedent\, iar rata
[omajului a fost de 5,4%, potrivit da -
te lor provizorii ale INS. Un nivel atât
de sc\ zut precum cel din iunie al nu -
m\ ru lui de [omeri [i al ratei [omajului
nu s-a înregistrat niciodat\ în România
în cepând din 1994, de când se calcu -
leaz\ [omajul dup\ standardele BIM.
Datele revizuite în acest an arat\, spre
deosebire de primele estim\ri, c\ nu -
m\rul de [omeri a coborât sub 480.000
înc\ din luna ianuarie 2017 [i s-a men -
]inut apoi sub acest prag. Statisticile
INS arat\ c\ num\rul [omerilor a sc\ -
zut cu circa 56.000 în ultimul an, de la
526.553 în luna iunie 2016. {omajul
este în continuare mai mare în rândul
b\rba]ilor, cu o rat\ de 5,9% în luna
iunie, în timp ce, în rândul femeilor,
[omajul este de doar 4,4%, mai arat\
datele oficiale. De la începutul acestui
an, [omajul a sc\zut în ianuarie, aprilie
[i iunie, dar a crescut în februarie,
martie [i mai, evolu]ie pus\ de econo -
mi[ti în rela]ie cu majorarea salariului
mi nim pe economie de la 1 februarie,
de la 1.250 lei pân\ la 1.450 lei. Patro -
natele [i unii economi[ti au avertizat
c\ majorarea este prea rapid\ [i i-ar
putea afecta pe unii angaja]i f\r\ califi -
care [i din zone s\race, care sunt pl\ -
ti]i cu salariile cele mai mici. Îns\ pe
de alt\ parte, efectul este limitat de

criza de for]\ de munc\ din România,
de care se plâng multe companii, mai
ales în ceea ce prive[te angaja]ii cali-
fica]i. Potrivit datelor oficiale, [omajul
a înregistrat o sc\dere acelerat\ în
2016, înregistrând sc\deri în toate lu-
nile, cu excep]ia lunii decembrie. Sc\ -
derea [omajului din 2016 a fost gene -
rat\ în primul rând de cre[terea rapid\
a cererii de for]\ de munc\, mai ales în
zonele dezvoltate din jurul marilor
metropole. Cu toate acestea, [efii de
companii se plâng tot mai des de lipsa
for]ei de munc\ calificate, care începe
s\ limiteze dezvol tarea afacerilor din
România. Datele oficiale arat\ c\
num\rul de locuri de munc\ vacante
din economia româ neas c\, un indica-
tor al deficitului de for]\ de munc\ la
nivel na]ional, a crescut în primul tri -
mestru din acest an cu 6,8% fa]\ de
aceea[i perioad\ a anului precedent, la
62.220, în ciuda [omajului înc\ ridicat
din unele regiuni. Autorit\]ile public\,
constant, [i num\rul de [omeri înregis -
tra]i oficial în eviden]ele oficiilor pen-
tru for]a de munc\. Datele Agen]iei
Na]ionale pentru Ocuparea For]ei de
Munc\ (ANOFM) arat\ c\, la sfâr[itul
lunii mai, 367.161 [o meri erau înregis -
tra]i oficial, ceea ce corespunde unei
ra te a [omajului de doar 4,18%. Ju de -
]ele Vaslui, cu 10,5%, Teleorman
(9,7%) [i Gala]i (9,2%) au cele mai
înalte niveluri ale [omajului din Ro -
mânia, potrivit ANOFM. Zonele cu
[omaj ridicat sunt caracterizate cu cali -
ficarea slab\ a for]ei de munc\ [i un
grad sc\zut de educa]ie, precum [i de
lipsa investi]iilor generatoare de locuri
de munc\, spun exper]ii. t

{ase din 10 români inten]io -
nea z\ s\ fac\ cel pu]in o achi zi -
]ie online direct de pe telefonul
mobil pân\ la finalul acestui an,
potrivit unui studiu publicat luni
[i efectuat de platforma online
iVox.ro, la solicitarea companiei
clujene Blugento, specializate
în furnizarea de solu]ii de e-
commerce. Studiul arat\ impor-
tan]a tot mai mare a dis po zi-
tivelor mobile în procesul de
achizi]ie online, în condi]iile în
care 4 din 10 responden]i de-
clar\ c\ fac cump\r\turi online
lunar, iar 3 din 10 utilizeaz\
telefonul mobil sau tableta pen-
tru astfel de tranzac]ii. Aceast\
schimbare major\ de comporta-
ment de consum nu este îns\ în -
so]it\ [i de un r\spuns pe m\sur\
din partea retailerilor, atrage a -
ten]ia directorul general al Blu-
gento, Sandu B\b\[an. „Cu toa -
te acestea, aproape jum\tate
dintre magazinele online nu
sunt optimizate pentru mobile,
lucru absolut necesar pentru a
r\mâne competitive în aceast\
industrie. Iar într-o industrie cu
o concuren]\ atât de ridicat\, s\
nu ai un magazin online opti-
mizat pentru mobil înseamn\,

cel mai probabil, c\ se pierd un
sfert din vânz\ri”, a declarat
Sandu B\b\[an, în cadrul comu-
nicatului. Potrivit studiului,
smartphone-ul a devenit extrem
de important pentru mul]i ro -
mâni, 9 din 10 responden]i de-
clarând c\ de]in un astfel de
dis pozitiv, iar dintre ace[tia,
peste 80% accesez\ website-uri
direct de pe telefoanele mobile.
Cât despre categoriile de produ -
se achizi]ionate online de pe
telefonul mobil, studiul relev\
faptul c\ pe primul loc în topul

preferin]elor românilor se afl\
hainele, urmate de electronice,
electrocasnice [i produse cosme -
tice. Cei care utilizeaz\ telefonul
mobil pentru cump\r\turi online
consider\ c\ pot efectua tranzac]ii
online de pe smartphone într-un
mod mai accesibil, mai comod [i
f\r\ cons trân- geri legate de timp
sau loca]ie, potrivit studiului. Cât
despre sumele cheltuite în mod
uzual, 5 din 10 cump\r\tori care
utili zea z\ telefonul mobil fac co -
menzi online cu valori între 100
[i 500 de lei. t

Num\rul [omerilor a sc\zut
la un nou nivel minim istoric

6 din 10 români vor face cel
pu]in o achizi]ie online de pe
mobil pân\ la finalul anului

� smartphone-ul a devenit extrem de important pentru mul]i români,
9 din 10 responden]i declarând c\ de]in un astfel de dispozitiv



Garsoniere

u V=nd garsonier\
multiple `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,
decomandat\, 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 camer\ la

C\minul fostului

MOPAF. Tel.

0237/256869.

(21bf03.1.8)

u V=nd garsonier\, ur-

gent, zona Spital,

16.500 euro. Tel.

0757/630.691.

(18bf05.1.14)

u Garsonier\, str. Ful-

ger, `mbun\t\]it\ total,

t=mpl\rie

exterioar\/interioar\,

parchet, gresie,

faian]\, termopane.

0721.706.225.

(07bf06.1.20)

u V=nd urgent  garson-

ier\, 22 mp, Sud, str.

Revolu]iei, et. 2,

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

negociabil. Telefon

0744.703.431.

(04bf07.1.30)

2 camere

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

u Apartament 2 camere
zona Gar\, 54 mp, de-
comandat, et.3/4,
`mbun\t\]it, termopane,
parchet, gresie [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\, termopan,
gresie [i faian]\, deco-
mandat, 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. Inde-

penden]ei, 51 mp

utili, CT, acoperi[ aer

condi]ionat, 2 bal-

coane, liber. Tel.

0724/054.716.

(21bf16.1.30)

u V=nd apartament 2

camere, etaj 3/4, CT,

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

0730/050.911,

0730/364.100.

(18bf12.1.14)

u V=nd apartament 2

camere, parter, 65 mp

util, cu 35 mp teren,

proprietar. Tel.

0728.890.513.

(13bf08.1.24)

u V=nd apartament 2

camere, Foc[ani, ul-

tracentral, et.1. Tele-

fon 0743.090.308.

(13bf06.1.4)

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

u Apartament 2
camere, 57mp, etaj

2/8, CT, izolat, ter-

mopane, im-

bunatatit, zona

Polivalenta - Bule-

vard 38.000 E neg

0725919335.

u 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 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, ter-

mopane, izola]ie exte-

rioar\, 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 individual\, ter-

mopane, parchet lami-

nat, gresie faian]\

nou\, 48.000 E. Tel.

0237/233450,

0740.233.097. (F.1.2)

u Apartament 3

camere, Gar\, parter,

decomandat, 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 Ste-
jari, 3/3, renovat, uti-
lat, mobilat, 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
Grigorescu 32.000 E
0725919335.

u V=nd apartament 3

camere, Telemac, etaj

3/4, CT, termopane,

izolat, `mbun\t\]iri,

52.000 euro. Telefon

0761.202.612.

(10bf07.1.20)

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

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj

[i box\, 85.000 euro

negociabil. Telefon

0722.646.567.

(05bf02.1.22)

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

Apartamente 4 camere

u 4 camere, ultra-
central, 70 mp (Mil-
cov), central\
proprie, termopan,
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)

Vanzari case /vile

u Vând cas\  cu  te ren

în  Vi tane[ t i ,  com.

Bolo te[ t i ,  suprafa ]a

to ta l\  2113 mp,  d in

care  1403 mp

gradin\  (120  butuc i

v ie  [ i  50  pomi  f ruc-

t i fe r i )  [ i  cas\ ,

par te r  cu  e ta j  (68

mp suprafa ]a  con-

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

28 .000  Euro .  Te l :

0237/217592.

(C.1 .30)

u V=nd 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)

10 - Ziarul de Vrancea - Mar]i, 01 August 2017

Publicitate

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



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

aferent  (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 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

deschidere  25  m la

E 85  [ i  CASA cu  3

camere  cu  bu-

ca ta r ie ,  ba ie  -  120

m2.  Cur tea  a re  o

gradina  cu  pomi

f ruc t i fe r i  (pruni ,

mer i ,  c i re [ i )  [ i  a r-

bor i  o rnamenta l i .

Spa ] iu l  benef ic iaza

de  locur i  de  agre-

ment  [ i  apa  curenta

[ i  es te  s i tua t  v i s -a -

v is  de  Pr imar ie .  Cei

in te resa ] i  po t  ape la

numarul  de  te le fon

0760675502.

(C.1 .30)

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 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 V=nd cas\  com.

V=r te [co iu ,  s t r.

p r inc ipa l\ ,  l =ng\

Pol i ] ie ,  suprafa ]\

8000 mp v ie  pe

[pa l ie r i ,  6000 mp

gr\din\  cur te  -  bu-

dane  capac i ta te  1

vagon.

0721.235.097.

(27bf03 .1 .6)

u V=nd cas\  `n

Pope[ t i ,  jud .

Vrancea .  Te l .

0722.916.393,

0787.829.033,

0726.272.641.

(26bf15 .1 .14)

u Cas\  locuib i l \  de

v=nzare ,  com.

Pope[ t i ,  cu  te ren

2600 mp,  pre ]  350

mi l .  l e i ,  negociab i l .

0769.507.019.

(26bf03 .1 .4)

u V=nd v i l \  P ^  M,

t ip  duplex ,  200  mp

la  so l ,  800  mp

cur te ,  camer\  CT,

magazie  lemne,  con-

s t ruc ] ie  2007,

90 .000  E negocia-

b 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 ne-

gociab 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.

Telefon

0237/627724.

(12bf01 .1 .8)

u PANCIU ,  cas\  cu

cram\ [ i  bu toa ie  de

vin ,  3000 m.p .

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

0744155030,

0751847582.

(OP.1 .7)

u V=nd cas\  p lus

te ren ,  200  mp

suprafa ]\  to ta l\ ,

comple t  u t i la t \ ,

zona  "Peco  Dip lo-

mat ic" .  32 .500  euro

negociab i l .  Te lefon

0742.308.342.

(11bf06 .1 .6)

u V=nd cas\

locuib i l \  cu  te ren

3500 mp `n  Oreavu,

com.  Guge[ t i .  Te le-

fon  0758.320.563.

(07bf02 .1 .30)

u V=nd cas\ Foc[ani, str.

D. Golescu, 800 mp,

cas\ la gri, toate

utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

u V=nd cas\, Foc[ani, Str.

Ecaterina Varga, nr. 58.

Pre] negociabil. Telefon

0722.497.620.

(26bf11.1.20)

uVila - Duplex Focsani

- Obor - str Vrancei ,

D+P+1,  204mp con-

struiti si 171 utili, teren

170mp, la cheie 70.000

E 0725919335.

u V=nd cas\  centru

Ureche[t i ,  cu  3500

mp teren `n  jur,

compus\  din  4

camere  mari ,

buc\t\r ie ,  2  crame,

zon\  deosebi t\ .

Meri t\  v\zut\!  

Tel .  0769.428.588.

(10bf06 .6 .10)

u V=nd cas\ 1100 mp, de

locuit, din c\r\mid, co-

muna Bolote[ti, sat

Purcele[ti. Pre] 40.000

Euro negociabil. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

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

u V=nd cas\ b\tr=neasc\

Foc[ani, str. Agriculturii,

nr. 21, ma[in\ Renault,

piese de schimb.

0727.988.957,

0039/3284865379.

(09bf05.1.70)

Cump\r\ri

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

u Cump\r aparta-

ment 3-4 camere,

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

etaj 1, 2. Exclus

Gar\, Sud. Tel.

0745/812.820.

(24bf08.1.8)

u Cump\r cas\ zon\

central\. Far\ inter-

mediari. Telefon

0760.438.802.

(22bf05.1.10)

u Cump\r: garsonier\,

apartament 2 camere.

Tel. 0722537462.

(AN.1.4)

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

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament
2 camere, zona Gar\

(exclus elevi, ani-

male). Telefon

0760.868.250.

(11bf03.1.4)

u ~nchiriez 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 uti-

lat\, unui cuplu f\r\

copii sau unei per-

soane singure. 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 Ofer spre `nchiriere
camere la curte, cen-

tral, Odobe[ti. Tel.

0723.150.600.

(25bf06.1.4)

u ~nchiriez garsonier\
spa]ioas\, ultracen-

treal, ideal locuit,

birouri, cabinet med-

ical, avocatur\. Tel.

0747/137.171.

(22bf05.1.6)

u ~nchiriez camere in-
dividuale, la curte,
pentru elevi. Aproape
de Liceul Economic.
Tel. 0768/949082.
(20bf6.1.15)

u ~nchiriez apartament
cu trei camere, mobi-
lat, dotat complet,
central\ termic\ pro-
prie (bloc), et. 2, zon\
centru. 0764.148.119.
(06bf11.1.10)

u ~nchiriez garsonier\
nemobilat\. Telefon
0726.279.768.
(03bf08.1.14)

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

u ~nchiriez o camer\ la

eleve. Tel.

0751.472.365.

(RC.1.30)

~Nchirieri CERERI~Nchirieri CERERI

u C\ut\m urgent s\

`nchiriem aparta-

ment 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, decoman-
date, 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)
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MEDIU

u Avramescu Stere si
Fiorica ,Ioancea

Valentin si Rodica

Balcu Manole si Balcu

Firita cu sediul in co-

muna Cirligele, jude-

tul Vrancea titular al

planului urbanistic

zonal "Atragere in in-

travilan pentru con-

struire locuinte si

,functiuni comple-

mentare" (pensiune

agroturistica, birouri,

spatii productie,etc cu

amplasamentul in co-

muna Cirligele,extrav-

ilan T.32,P.1435,

judetul Vrancea

anunta publicul intere-

sat asupra depuneri

primei versiuni  a

Planului Urbanistic

Zonal in vederea

obtinerii avizului de

mediu pentru Planul

Urbanistic Zonal mai

sus mentionat. Infor-

matiile privind vari-

anta de plan pot fi

consultate la sediul

APM Vrancea,str

Dinicu Golescu nr 2,

si la sediul titularu-

lui,din comuna Ne-

grilesti, zilnic, de luni

-joi intre orele 08;00-

14;00 si vineri intre

orele 08;00-12;00 Ob-

servatiile publicului

se vor primi in scris la

sediul APM Vrancea

Focsani str Dinicu Go-

lescu nr 2, in termen

de 18 zile calendaris-

tice de la data apari-

tiei anuntului.(AV)

TERENURI

u V=nd loturi pentru
case str. Hotarului,

intravilan, 8 E/mp.

Tel. 0724.645.835.

(21bf08.3.4)

u V=nd teren intravi-
lan, zona case,

C=rligele, 10 E/mp.

Tel. 0787/517.194.

(19bf16.1.14)

u 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 Mil-
cov, 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)

u Intravilan pentru
construc]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\ Dede-
man, 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 hidrocen-
trala Gre[u. Tel.
0726/384.874
(21bf10.1.8)

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

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

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

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

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

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

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

u Vie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,
Movili]a, 1 ha p\dure
R\coasa, sat Varni]a.
0727/946.987,
0237/275528.
(20bf13.1.8)
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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, pen-
tru bloc, R\zboieni.
0723/706.271.
(18bf17.1.40)

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

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

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

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

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

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

turu, 100 m de DN,

utilit\]i. Pre] conven-

abil. Contact

0753318000.

(AV.4.45)

u Teren intravilan Foc-
sani 700 mp, str.

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

euro/mp 

negociabil. Tel.

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd teren intravilan

722 mp, `n spate la

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Tele-

fon 0765.553.257.

(07bf07.7.20)

u Teren 1000 mp, zona

Laminoru, str. Militari,

utilit\]i: ap\,

canalizare, curent elec-

tric, strada principal\,

asfalt, deschidere 37 m.

Tel. 0766.929.045.

(07bf09.1.14)

u Teren intravilan Focsani,

cartier Mandresti

Moldova 500 mp de-

schidere 18 ml sau 1000

mp deschidere 36 ml, 10

euro/mp, 0722537462.

(AN.6.6)

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

u V=nd teren
C`mpineanca, 350 mp,
deschidere 18 m,
utilita]ile foarte
aproape. Negociabil.
Telefon 0730.287.593.
(VU.6.6) 

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

u V=nd teren intravilan
`n spate la LIdl - nou,
str. Tisa. Telefon
0784.037.821,
0039/3333246003.
(03bf03.1.100)

u V=nd teren 3003 mp,
centru Jari[tea [i 3000
mp extravilan Jari[tea.
Telefon 0767.949.904.
(28bf02.1.20)

u V=nd 1,0 Ha p\dure
neexploatat\, punct
Plainos, com. Du-
mitre[ti. Telefon
0788.364.252.
(27bf03.1.24)

u Teren Foc[ani, Sud,
`ntre vile, 400 mp, de-
schidere 15 m, toate
utilit\]ile. Tel.
0724.645.835.
(21bf08.1.4)

u V=nd 5000 mp teren

extravilan [i intravi-

lan, zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case

intravilan, str.

Dionysos, `n spatele

G\rii, loturi la cerere.

Tel. 0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravi-

lan, com. V=n\tori,

980 mp, cu deschidere

16,5 m, negociabil.

Tel. 0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea

Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Teren `n Foc[ani,
situat `n str. V=lcele

nr.26, col] cu str.

Longinescu peste

drum de Penny, 340

mp, aproape p\trat,

cu deschidere la

strad\ 21,53 m. Acces

ap\, canal, electrici-

tate, gaze. Tel.

0722.295.642.

(31bf7.1.20)

u V=nd teren intravi-

lan 1000 mp cu cas\

b\tr=neasc\ `n sat

V=j=itoarea, com

T\t\ranu.Tel

0745.055.118,

0744.694.805.

(C.20.20)

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

u V=nd 20.000 mp teren

extravilan, Foc[ani. Ac-

cept variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

S P A } I I 

V+NZ|RI

u V=nd SMA B\tine[ti

7000 mp, deschidere

[osea principal\ 95 ml,

curent 380/220.  Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

u V=nd spa]iu comer-
cial de 61.7 mp, str.

Dobrogeanu Gherea,

bl. A1, parter,

Odobe[ti.

0744/581.318.

(21bf08.1.6)

~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

comercial, 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)

u ~nchiriez spa]iu
comercial 270 mp,

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

AUTO

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

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;  Gol f  IV,  fu l l ,
an  2000,  recent  im-
por ta te ;  c=r l ige  d i -
verse  pent ru
t rac ta re .
0764/515.876.
(19bf11 .1 .6)

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

Auto/MotoAuto/Moto

u V=nd moped San
Yang,  s ta re  exce-

len t\ .  Te l .

0722.328.754.

(25bf07 .1 .4)

UTILAJEUTILAJE

u V=nd moto-
s t ivu i tor  motor

rom=nesc  (UVL) ,

capac i ta te  1  t .  Te l .

0745.650.957.

(21bf14 .1 .8)

u V=nd t rac tor
U650,  cu  p lug  [ i

p iese  de  sch imb.

0733.511.525

(31bf03 .1 .20)

u V=nd p lug  PP2,  cu
2  brazde ,  aproape

nou,  negociab i l .

Te l .  0761/187244.

(22bf1 .8)

MUL}UMIRI

u Ana din Foc[ani

mul]ume[te

lecuitoarei

MONEDA pentru 

rezolvarea din prima

[edin]\ a c\s\toriei.

Poate lecui be]ia,

argintul viu, im-

poten]a, `mpreuneaz\

pe cei desp\r]i]i, face

talismane de spor.

Merit\ s\ dau acest

anun]. Apela]i cu

`ncredere. Tel.

0721.457.954,

0758.866.199.

(24bf01.1.8)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

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

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

u V=nd aspirator Vor-
work Folleto, re-
condi]ionat, pre]
convenabil. Tel.
0768.317.507.
(27bf04.1.6)

u V=nd garaj demisol
bloc, str. Mr.
Ghe.Pastia, la par-
carea din spatele
Hotel Unirea, racordat
la ap\ [i energie elec-
tric\. Pretabil birou.
0746.238.299
(27bf02.1.2)

u V=nd 2 balerci pen-
tru vin, 1 cad\, bici-
clet\ [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, zdro-
bitor, bene, c\zi, re-
morc\, 500 litri vin
Ottonel [i Riesling.
Tel. 0727.559.709.
(24bf04.1.8)

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

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

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

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

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

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

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

u Aparat aer
condi]ionat, marca
Zomix, Clasa C, fabri-
cat `n Italia, `n cutie.
Pre] 1000 lei negocia-
bil. Tel.
0726.418.981.
(17bf12.1.4)

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

u Lemn nuc - dulapi.
Telefon 0721/406.769.
(17bf04.1.8) 

u V=nd vac\ B\l]ata
Rom=neasc\, v=rsta 3
ani. Telefon
0726.851.542.
(14bf05.1.8)

u V=nd pomp\ ierbi-

cid, MEA pentru

`ngr\[\minte, plug de

livad\, borma[in\ GE

25, pas complet, con-

tainere din lemn,

pomp\ de stropit

1200, tractor 45, disc

cu dou\ baterii,

ma[in\ Golf, utilaje

pentru prelucrarea

p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

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

u V=nd ieftin porumb

boabe [i purcei de

ras\. Telefon

0722.372.290 [i

0727.242.069.

(21bf01.1.30)

u V=nd budan\ polis-

tif 30 T, pomp\ MC

300 cu pulverizator de

praf [i pomp\ din

cupru Vermorel.

0723.668.486.

(15bf07.9.10)

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

u V=nd c\]ei Akita -

Inu, japonez. Tel.

0762/548.352.

(17bf02.1.14)

u V=nd pui Bichon

Maltez. Tel.

0765/882.113.

(20bf01.1.10)

SERVICII

u Elec t r ic ian ,  execut

ins ta la ] i i  e lec t r ice

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

monofaz ice ,  case  [ i

apar tamente ,  deran-

jamente .

0766.898.806,

0733.849.536.

(06bf02 .1 .16)

uAmenaj\ r i  in te -

r ioare /  ex ter ioare ,

parche t  lamina t ,

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

lavabi l ,  g le t ,  deco-

ra t ive .  Te l .

0761.074.936.

(17bf07 .1 .8)

u Confec] ion\m

acoperi [ur i ,

z id\r i i ,  case  d in

lemn,  BCA,

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

pol i s t iren,  r ig ips ,

fa ]ade ,  [ape ,  ten-

cuie l i ,  f in isaje ,

tabl\ ,  fa ian]\ ,

gres ie .  Tel .

0767.613.307.

(18bf10 .1 .14)
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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
CULORI. TEL.
0237/262075,
0767.749.292.
(N.15.30)

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

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici

- orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

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

PIERDERI

u Pierdut proces-ver-
bal de contraven]ie
seria VN nr. 19.000 `n
3 (trei) exemplare,
eliberat de Poli]ia
Local\ Foc[ani. Se de-
clar\ nul (31bf14.1.1)

u Pierdut certificat de
`nregistrare al SC
Nisa Tricotex SRL Ur-
erche[ti, seria B nr.
1952652. Se declar\
nul.

MATRIMONIALE

DOMNIDOMNI

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

doamn\ 35-45 ani,

pentru o rela]ie se-

rioas\/c\s\torie.

0760/283.707.

(19bf12.1.4)

u 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 {aten, serios, 35 ani,
caut partener\ pentru
prietenie/c\s\torie.
Tel. 0761.473.087,
0728.451.817.
(27bf05.1.1)

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 Doresc cuno[tin]\ cu
o doamn\ `n vederea

c\s\toriei. Tel.

0374/612462.

(22bf02.1.4)

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

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

A N G A J | R I

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

u ArosA angajeaz\
montatori t=mpl\rie
PVC, jaluzele, ru-
louri, 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 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,
permis conducere cat-
egoria B. Contact
0726.386.365.
(F.1.18)

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 asigu-
rate, salariu intre
1500-2000 lei, Smar-
dan, 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 tur-
ism. CV-urile pe
robin.grup@yahoo.co
m. Tel. 0740.676.869.
(F.1.8)

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

u Angajez tehnician
dentar. Telefon

0740/904.674.
(20bf11.1.32)

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

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

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

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

u Restaurant anga-

jeaz\ buc\tar sau

ajutor buc\tar.

Rela]ii la tel.

0766.228.416. (N.1.7)

u Societate angajeaz\

lucr\tor comercial `n

Promenada Mall

Foc[ani. Tel.

0767.006.265.

(18bf18.1.10)

u ArosA angajeaz\ 

consilier v=nz\ri. 

CV pe mail 

secretariat@arosa.ro

. Rela]ii la tel.

0746.177.088.

(F.1.10)

u Domn 73 ani, caut

doamn\ s\ m\ `ngri-

jeasc\ (exclus etnie

rrom\, alcoolic\,

fum\toare), v=rst\ 58-

67 ani, avantaj cu per-

mis auto. Telefon

0765.895.156.

(06bf05.1.14)

u Cur\]\toria "Leb\da"
angajeaz\ personal.

Rela]ii la tel.

0722.677.332.

(17bf12.1.6)

u SC angajeaz\
v=nz\toare (magazin

alimentar). Tel.

0766/275.729.

(17bj03.1.4)219.

(17bf11.1.20)

u SC angajeaz\ `n
condi]ii avantajoase

[ofer profesionist,

toate categoriile, trac-

torist [i tehnician vet-

erinar cu experien]\.

Tel. 0767.685.493.

(14bf11.1.8)

Angajez [oferi]\

pentru firm\

CATERING. Rela]ii

suplimentare la tel.

0724.280.135. 

u Angajez v=nz\tor
pentru magazin fu-

nerar, posesor permis

categoria B. Telefon

0768.467.234,

0744.533.889.

(13bf03.1.6)

u Telekom angajeaz\

consultant v=nz\ri cu

sau f\r\ experien]\.

Rela]ii la

0761.309.847.

(11bf02.1.15)

u Magazin perdele-

covoare angajeaz\ 

lucr\tor comercial [i

croitoreas\. Rela]ii

la tel. 0748759937.

(N.1.6)

u Societate angajeaz\

ma[inist pentru

ma[in\ automat\ de

t\iat marmur\,

cunosc\tor al limbii

engleze sau italian\.

Telefon 0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Societate de trans-

port angajeaz\ [ofer

profesionist, cu expe-

rien]\ pe comunitate.

Salariu atractiv. Tel.

0743.053.056.

(23bf02.1.15)

uSOCIETATE 

ANGAJEAZ|:

CONFEC}IONERI

CU EXPERIEN}|,

AMBALATOR CU

EXPERIEN}| ~N

CONFEC}II, 

CTC-IST, PER-

SONAL SAL| DE

CROIT. SE OFER|

SALARIU MOTI-

VANT, BONURI DE

MAS| {I CON-

TRAVALOARE

TRANSPORT. TEL.

0765487137.

(OP.18.30)
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CJ a primit î`n
dona]ie Casa
Apostoleanu

Consiliul Județean a primit în donație Casa Apos-
toleanu, iar consilierii județeni l-au împuternicit la șe -
dința de luni pe MarianOprișan să semneze actul de
donație. Imobilul urmează să intre în domeniul public
al județului. La ședință a fost prezentă și CeciliaTati-
anaApostoleanu, care i-a rugat pe reprezentanții CJ
să readucă clădirea în starea inițială în cel mai scurt
timp. ”Așdorisăoreabilitațicâtmairepede,casă
prindșieuaceastăcasăcumeraînainte,pentrucă
numaisuntlaprimatinerețe”, a spus ultimul urmaș
al familiei Apostoleanu. Casa a aparținut magistratului
și omului politic GheorgheApostoleanu, născut în a -
nul 1832. Acesta a fost profesor de economie politică
la Universitatea Iași, președinte al Curților de apel din
Iași și Focșani, secretar general al Ministerului Justiției
și membru în Consiliul de stat. Gheorghe Apostoleanu
a avut o contribuție aparte la elaborarea Codului Civil
și a legislației statului român în timpul domniei lui A -
le  xandru Ioan Cuza. De asemenea, acesta a deținut
mai multe mandate de deputat și senator. ”Situațiaju-
ridicăaacestuiimobilafosttranșatăprinSentința
Civilănr.712/2008pronunțatăînDosarulnr.1790/
91/2007,rămasădefinitivăprinDeciziaCivilănr.
5967/2012aICCJ,înbazacăreias-astabilitdreptul
deproprietatealproprietarilorUATJudețulVrancea
șialmoștenitoareApostoleanuTatianaCeciliaînco-
tăparteindivizăde½asupraimobiluluimonument
istoricCodLMI–2004–VN–limB–06426,”Casa
Apostoleanu”,situatînFocșani,stradaCuza–Vodă,
nr.50,corpclădireAînsuprafațăde362,44mpși
corpclădireBînsuprafațăde223,24mp”, se arată
în expunerea de motive a proiectului de hotărâre apro-
bat de consilierii județeni. Clădire are o semnifi ca ție is -
torică importantă, având în vedere faptul că aici a fost
semnat Armistițiul dintre România și Puterile Cen trale
în anul 1917. Consilierii județeni au aprobat și achizițio -
narea terenului din jurul imobilului donat.  (M. B.)

Reprezentanții Consiliului
Județean Vrancea au susținut
la ședința ordinară de luni că
noile salarii reprezintă o rea -
șe zare a câștigurilor salaria ți -
lor din CJ și instituțiile sub or -
donate și nu se afectează anve -
lopa salarială stabilită inițial.
Proiectele privind salariile au
fost votate cu abținerea libera -
lilor, care au susținut că în alte
județe, cu bugete mai generoa -
se, nu s-ar fi votat coeficienți
atât de mari ca la CJ Vrancea.
Din acest motiv, liberalul Li-
viuBostan a anunțat că aleșii
PNL se vor abține la toate pro -
iectele privind salariile și cel
de rectificare a bugetului. Vi -
ce președintele Ionel Cel –
Mare a spus că modificări au
fost la categorii cum ar fi șo -
fe rii, care aveau salarii foarte
mici. ”Dincâteștiueu,sala-
riilenuvorcrește.Suntcâte-
vafuncțiicareeraudezavan-

tajate,cumeraușoferii,plă-
tiți cu salariul minim, deși
stau tot timpul la dispoziția
noastră”, a spus vice pre șe din -
tele Ionel Cel – Mare. ”Ne-am
încadratînaceeașianvelopă
salarială,numaicăauapărut
anumitereașezări”, a precizat
Mihail–GabrielSăcăluș, di-
rector executiv Direcția Dez-
voltare Durabilă, Managemen -
tul Proiectelor și Achiziții
Publice. Un alt semn de între-
bare al liberalilor a fost cu pri -
vire la salariile de la Evidența
Populației sunt în calculate în
funcție de coeficienți mai mari
decât în alt județe. Explicația
oferită a fost aceea că angajații
de la această instituție subor -
do nată CJ au câștigat sporuri
în instanță și s-a încercat men -
ținerea salariilor la același ni -
vel. O altă nelămurire a consi-
 lierilor PNL a fost aceea că la
investiția de la fosta Prefec tu -

ră Putna apăreau sume în mi nus.
RomeoIordache, directorul e -
xe cutiv al Direcției Teh nice, a
arătat că este vorba de materiale
care au fost recupe rate de la fos-
tul constructor. O situația amu -
zan tă a apărut la plăcuța de iden -
tificare de la Centrul Militar Zo -
nal, pentru care s-a aprobat o su -
mă de 7000 de lei. La nedume -
rirea consilierilor PNL cum

poate să coste o simplă plăcuță
atât de mult, vicepreședintele Io -
nel Cel – Mare a putut oferi un
răspuns abia la finalul ședin ței,
arătând că, de fapt, plăcuța era o
construcție în toată re gula. Toate
proiectele privind salariile, pre-
cum și cel privind rectificarea
bugetară, au fost aprobate fără
probleme de majoritatea PSD.
(Mihai BOICU)

Conform precizărilor A gen ției
Naționale de Meteorologie (ANM) în pe-
rioada menționată disconfortul va fi ridi-
cat, iar maximele termice se vor situa în

general între 35-37 de grade. Aceeași
sursă adaugă: valul de căldură va persista
și la sfârșitul săptă mânii.  În nordul și
estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei,

Moldova, Muntenia și Dobrogea, discon-
fortul va fi ridicat, iar maximele termice
se vor situa în general între 35...37 de
grade. (D.C.) 

Vrancea va fi miercuri [i joi sub avertizare meteo
cod galben de c\ldur\

Consilierii jude]eni au votat noile salarii
din CJ [i institu]iile subordonate

� reprezentan]ii CJ au sus]inut c\ anvelopa salarial\ nu se modific\, în timp ce liberalii
au criticat c\ salariile s-au m\rit mai mult decât în jude]e cu bugete mai mari 

Consilierii PNL s-au abținut la proiectele de stabilire
a noilor salarii  
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