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Preluarea
spitalului de
Consiliul
Jude]ean
Vrancea se
las\ a[teptat\  
� prealuarea Spitalului Jude]ean
în administrarea CJ Vrancea se
las\ a[teptat\, dar nu este

imposibil\ � aceasta ar fi posibil\
în condi]iile în care Ministerul
S\n\t\]ii va reu[i s\ renoveze [i
s\ doteze cu aparatur\ spitalul,
dar [i s\ asigure finan]area
actului medical prin CJAS

Vrancea � pagina 3

Dou\ fapte de omor într-o singur\ zi!

O via]\ a fost curmat\ la
doar 30 de ani, dup\ o

lovitur\ fatal\
� cei doi au avut un conflict verbal, dup\
care agresorul l-a lovit în zona b\rbiei �

victima a c\zut [i s-a lovit cu capul de asfalt
� procurorii urmau s\ îl prezinte în vederea

arest\rii preventive � pagina 4
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Patru contesta]ii,
în prima zi, la
concursul de

director de [coal\

Soarele răsare: 5.43
Soarele apune: 20.52

Calendar creștin
ortodox: 
Sf. Mironosiţă,
întocmai cu Apostolii,
Maria Magdalena; Sf.
Cuv. Mc. Marcela
Calendar catolic: SF.
MARIA MAGDALENA

Maxima zilei:
„Oamenii sunt ridicoli
doar atunci când vor
să pară ceea ce nu
sunt.” 
Giacomo Leopardi

Curs valutar BNR:
æ 1E = 4,5737 lei
è 1$ = 3,9269 lei

CALENDARUL

ZILEI
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Tiparul executat la
TIPOMEDIA PROD SRL

București

~nc\ un motociclist 
s-a `n\l]at la cer: a

murit `ntr-un accident
rutier la Gre[u

4

Autorul fusese adus aseară la instanță în vederea arestării
preventive

Premierul Rom=niei,
avocat al oligarhiei
de la Chi[in\u?

�Mihai Tudose a l\udat
modificarea legii electorale
de peste Prut, prin care

democra]ii lui Plahotniuc [i
sociali[tii lui Dodon pun

“prag” opozi]iei democratice
� pagina 8

Arest preventiv pentru 30
de zile la crima de la Spital

�Anghel C. a primit mandat de
arestare din partea judec\torilor 
� acesta este cercetat penal
pentru fapta comis\ asupra

colegului s\u de salon � b\rbatul
de 63 de ani a decedat dup\ ce a
fost lovit cu o cârj\ în cap de
minorul de 17 ani � pagina 2
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Accident grav în zona
G\rii CFR: La data de 20
iulie, în jurul orei 13.29, un
bărbat, de 27 ani, din Focșani,
în timp ce conducea un
autoturism pe strada
Antrepozite din localitate, ar fi
efectuat manevra de mers
înapoi fără a se asigura și a
acroșat o femeie, de 49 ani, care
intenționa să traverseze strada
prin spatele autoturismului. În
urma impactului, femeia a fost
rănită gravă. În cauză a fost
întocmit dosar penal, au
comunicat polițiștii vrânceni.
Alte două dosare penale au fost
întocmite de polițiștii vrânceni
la regimul rutier. La data de 21
iulie a.c., ora 04.00, polițiștii
din Ciorăști, au depistat pe DN
23 B, un bărbat, de 34 ani, din
municipiul Zalău, județul Sălaj,
în timp ce conducea un
autoturism, deși avea acest
drept suspendat. La data de 20
iulie a.c., ora 11.50, polițiștii
din Măicănești au depistat pe
DN 23 B, un bărbat, de 50 ani,
din comuna Chiojdeni,  în timp
ce conducea un tractor
neînmatriculat, cu care tracta
două remorci neînmatriculate
sau  înregistrate. Ambii
conducători auto s-au ales cu
dosare penale. (G. SAVA)

Pasajul porumbeilor de
la Hala Moldovei a
intrat în reabilitare:
După ce vara trecută Primăria
Focşani a înlăturat chioşcurile
de ziare din pasajul Hala
Moldovei şi a înlocuit pavajul,
ceea ce a însemnat o schimbare
la faţă a acelei zone intens
circulate, de câteva zile au
început lucrările în partea de jos
a pasajului. Acel perimetru arăta
destul de inestetic, în contrast
total cu partea reabilitată,
singura privelişte frumoasă din
zonă fiind oferită de sutele de
porumbei care erau hrăniţi de
oameni şi îţi ofereau senzaţia că
te afli în Piaţa San Marco din
Veneţia. Deocamdată, pe
perioada cât se derulează
lucrările, porumbeii s-au mutat
din zonă, dar să sperăm că vor
reveni în locul lor consacrat
odată cu finalizarea investiţiei,
peste câteva zile. Conform
bugetului aprobat în primăvară,
investiţia de la Pasajul Hala
Moldovei are o valoare de
181.000 de lei. (A.T.)

30 de zile de arestare
preventivă pentru inculpa -
tul din dosarul morții de la
Spitalul Județean de Ur -
gență “Sf. Pantelimon” din
Focșani. Este decizia luată
de judecătorii Tribunalului
Vrancea în cursul zilei de
vineri, după ce minorul de
17 ani din Mărășești a fost
prezentat cu propunere de
arestare preventivă. “Pro -
cu rori ai Parchetului de pe
lângă Tribunalul Vrancea
au dispus reţinerea incul-
patului C.A., pentru să -
vâr şirea infracţiunii de
omor (...) urmând a fi
propusă luarea măsurii
arestării preventive jude -
că torului de drepturi şi

libertăţi de la Tribunalul
Vrancea. Din probatoriul
administrat în cauză,
până la acest moment al
urmăririi penale a rezul-
tat faptul că în noaptea de
19 spre 20.07.2017, în
jurul orei 01,00, pe fondul
unui conflict spontan, nu-
mitul C. A., în timp ce se
afla în salonul 6 de la eta-
jul 2, corp B, din cadrul
secţiei exterioare de boli
infecţioase a Spitalului
Judeţean Sf. Pantelimon
Focşani, i-a aplicat vic-
timei Ş. C. mai multe lovi-
turi în zona capului cu o
cârjă ortopedică şi i-a
pro vocat leziuni care i-au
provocat moartea. Incul-

patul a fost reţinut pentru
24 de ore începând cu da -
ta de 20.07.2017, ora
15.20 şi până la data de
21.07.2017, ora 15.20”, au
comunicat reprezentanţii
Parchetului de pe lângă
Tribunalul Vrancea, joi,
prin intermediul unui co-
municat de presă. Tânărul
a recunoscut inițial fapta
după ce a vrut să fugă, însă
a fost văzut de gardian și a
fost apoi calmat și adus în
salon. Atunci a fost desco -
perit trupul neînsuflețit al
colegului său de salon, în
vârstă de 63 de ani, care
venise să se trateze pentru
o afecțiune la nivelul ini -
mii. Minorul fusese adus la

rândul său la spital și fuse -
se diagnosticat cu HIV. 

Nu se știe care a fost
motivul pentru care acesta
a pus mâna pe cârjă să-l lo -
veas că pe colegul de salon,
mai ales că, așa cum au
precizat și reprezentanții
spitalului, între cei doi nu

au existat conflicte ante-
rioare. Inculpatul nu avrut
să facă niciun fel de
declarații le gate de cele în-
tâmplate și a uzat de drep-
tul la tăcere. 

Măsura arestării nu este
definitivă și poate fi con -
testată. (G. SAVA)

Primarul comunei

Fitione[ti, trimis

în judecat\ într-un

dosar de corup]ie

Primarul co-
munei Fitio -
nești, Iordache
Cazacu (foto),
a fost trimis în
judecată pentru
fapte de co rup -
ție. Noul dosar
penal înre gis -
trat pe rolul Tribunalului Vran -
cea arată că primarul PSD al
comunei Fitionești, Iordache
Cazacu, împreună cu Stănică
Vlaicu și Nicuța Dună, care se
ocupă de aspectele contabile ale
Primăriei Fitionești, sunt acuzați
de fapte de corupție, partea vă -
tă mată în dosar fiind Ministerul
Dezvoltării Regionale, Admi -
nis trației Publice și Fondurilor
Europene. Se pare că dosarul
face referire la modul în care a
fost derulat un proiect cu fon-
duri europene în valoare de
peste 3,8 milioane de lei. (Z.V.)

Marian Oprișan comemorează
eroii căzuți în Primul Război Mon-
dial cu spectacole în valoare de
500.000 euro. Spectacolele ar ur -
ma să aibă loc în perioada 3 - 6 au-
gust la Mausoleul Eroilor de la
Mă răşeşti, Mausoleul Eroilor de la
Mărăşti, Mausoleul Eroilor de la
Soveja şi Piaţa Unirii din Focşani.
Pentru aceste manifestări bugetul
alocat de Consiliul Judeţean Vran -
cea este de  2.274.000 de lei, în -
sem nând 500.000 de euro. Specta -
colele vor avea loc timp de patru
zile, din acești bani urmând să fie
plătiți numeroși artiști. Aceștia
sunt: Trupa de dans şi actorie “The
Sky”, Andrei Păunescu & Trupa
“Totuşi”,  Cristofor Aldea-Teodor-
ovici, Mircea Vintilă, Zoia Alecu,
Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Mag -
da Puşkaş, Ştefan Hruşcă, Phoenix
Simphonic, Nicolae Botgros & Or-
chestra Naţională de Muzică Po -
pulară “Lăutarii” din Chişinău,

Sava Negrean Brudaşcu, Floarea
Calotă, Veta Biriş, Tudor Furdui
Iancu, Corul Bărbătesc din Fin -
teuşu Mare, Nicolae Furdui Iancu
& Taraful “Crai Nou”, Dumitru
Farcaş,  Sebastian Stan, Ionuţ Do -
lă nescu, Doiniţa Dolănescu, Ovi -
diu Homorodean,  Cristian Fodor,
Cătălin Doinaş, Ionuţ Langa, Mi -
rela Mănescu, Mariana Anghel,

Anton Pann, Trupa de actorie
“Lupii albi”, Gheorghe Zamfir,
Eugen Sârbu,  Daniel Jinga & Or-
chestra Simfonică “Muntenia”,
Alessandro Safina, Paula Seling,
The Cazanoi Brothers, Dan Puric,
Proiect K1, Daniel Lazăr, Mihaela
Rădescu, Vlad Rădescu. Prezenta-
tori vor fi Octavian Ursulescu şi
Iuliana Tudor. (Z.V.) 

� foc[\neanul de
32 de ani a intrat în
vizorul DIICOT
dup\ ce a

cump\rat semin]e
pentru cultur\ de
cannabis

Tânărul de 32 de ani,
reținut joi pentru trafic
de droguri a ajuns în
arest domiciliar. Este de-
cizia luată de judecătorii
Tribunalului Vrancea la
propunerea procurorilor
DIICOT. Acesta a fost
“săltat” de lucrătorii de
la Crimă Organizată iar
în urma celor două per -
cheziții imobiliare, aceș -
tia au descoperit la domi -

ciliul tânărului 12 grame
de cannabis şi două
grindere. “Admite pro -
pu nerea de luarea a mă -
surii arestului la domi-
ciliu formulată de Par-
chetul de pe lângă Înal -
ta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Direcţia de In-
vestigare a Infrac ţiu -
nilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism
– Biroul Teritorial Vran -
cea, cu privire la incul-
patul Chelaru Răzvan-
Cristi, pentru o perioadă
de 30 de zile, începând
cu data de 20.07.2017 şi
până la data de 18 au-
gust 2017 inclusiv. (…)
impune inculpatului
Che laru Răzvan-Cristi
obligația să nu pără -

sească imobilul de domi-
ciliu situat în Focșani,
str. (…), judeţul Vran -
cea fără permisiunea
judecătorului de drep-
turi și libertăți şi să se
supună restricţiilor sta-
bilite de acesta”, se arată
în soluția Tribunalului
Vrancea. Printre obliga -
țiile impuse de instanță
pe perioada arestului la
domiciliu se numără și
cea de a nu comunica cu
trei martori. Instanța i-a
permis însă bărbatului să
meargă la muncă dar și
să se deplaseze vineri la
Primăria Focșani, Servi-
ciul de Stare Civilă.
“Permite inculpatului
pă răsirea imobilului
pen tru prezentarea la lo -

cul de muncă SC (…) –
punctul de lucru din
Focșani, (…) corespun -
zător programului indi-
cat și stabilit de anga -
jator, de 2 zile cu una
liberă , interval orar ora
08.00-17.00. (…) permi -
te deplasarea inculpatu-
lui în cursul zilei de 21
iulie 2017 în intervalul
orar 14.50-16.00 la Pri -
măria municipiului
Focșani - Serviciul de
stare civilă.  (…) Cu
drept de contestaţie, în
termen de 48 ore de la
comunicare. (…) Pro -
nun ţată în şedinţă pub -
lică, astăzi, 20 iulie
2017”, se indică în so lu -
ția de joi a Tribunalului
Vrancea. (G. SAVA) 

Arest preventiv pentru 30 de zile
la crima de la Spital

�Anghel C. a primit mandat de arestare din partea judec\torilor
� acesta este cercetat penal pentru fapta comis\ asupra

colegului s\u de salon � b\rbatul de 63 de ani a decedat dup\
ce a fost lovit cu o cârj\ în cap de minorul de 17 ani

Inculpatul a fost arestat pentru 30 de zile

500.000 euro pentru comemorarea
eroilor din Primul R\zboi Mondial

Arest la domiciliu în ultimul dosar de trafic
de droguri
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Preluarea Spitalului Județean de
Urgență “Sf. Pantelimon” din Foc -
șani se lasă așteptată. Nu pentru că
nu ar exista voință în acest sens, ci
pentru că nu este viabilă din punct
de vedere financiar. Cel puțin aces -
ta a fost punctul de vedere al pre șe -
dintelui Consiliului Județean
Vran cea, Marian Oprișan, care a
participat în această săptămână la
ședința CJ Vrancea. “Preluarea
Spitalului Județean ar însemna la
acest moment niște costuri imense,
fonduri pe care CJ Vrancea nu le
are”, a spus Marian Oprișan. Altfel
ar sta lucrurile dacă spitalul ar fi
complet reabilitat și dotat cu toate
cele necesare. Oprișan a atras aten -
ția că o eventuală preluare la acest
moment a spitalului de către CJ ar
însemna ca administrația județeană
să suporte costurile reabilitării și
dotării cu aparatură. Acesta nu a
scăpat ocazia de a aminti faptul că
decizia descentralizării spitalelor în
2010 și trecerea acestora în admi -
nistrarea consiliilor județene din

partea fostului guvern a fost o gre -
șeală enormă. 

Un spital nou pentru
vrânceni

Cu toate acestea, o preluare a
Spitalului Județean în administrația
CJ Vrancea nu este în afara oricărei
discuții. Aceasta în condițiile în
care Ministerul Sănătății se va achi -
ta de cele trei solicitări din 2010,
din care numai una, respectiv plata
arieratelor, a fost îndeplinită. La
acest moment ar mai fi de luat în
calcul atât dotarea cu echipamente
și mobilier modern a spitalului cât
și asigurarea finanțării actului me -
di cal prin intermediul Casei de Asi -
g urări de Sănătate Vrancea. Este
adevărat că în ultimii ani, Spitalul
Județean a fost dotat cu aparatură
modernă, a fost în parte renovat,
dar mai e mult până departe. Ma -
rian Oprișan a declarat că în peri -
oa da următoare are în vedere dis cu-
ții serioase cu ministrul sănătății pe

această temă. “Am avut discuții cu
ministrul Sănătății, care, în peri -
oada următoare, urmează să vină
la Focșani, să facem o discuție
foate serioasă, o dezbatere publică
cu privire la viitorul Spitalului
Județean de Urgență din Foc -
șani“, a spus Oprișan. Acesta nu a
scăpat prilejul de a aduce în discu -
ție o idee mai veche și chiar foarte
bună, dacă nu ar fi faptul că aceasta
se lasă greu pusă în practică. Este
vorba de construcția unui nou spital
la Focșani, care ar rezolva multe
din problemele actualului, construit
în anii 70 și care înghite în fiecare
an sume infinite de bani pentru re-
abilitare, renovare, modernizare,
etc. În ultima ședință de CJ, con-
silierii județeni au fost chemați să
se pronunțe asupra mai multor pro -
iecte de hotărâre privind reabilita -
rea energetică a unor corpuri a
Spitalului Județean din Focşani.
Este vorba de Corpurile C5, C6 si
C7, Secția de Pneumoftiziologie,
Secțiile Psihiatrie și boli infecți oa -
se, secția Dermatologie, ORL, Of-

talmologie. Intervențiile presupun
intervenții asupra instalațiilor elec-
trice, sanitare și termice, repararea
învelitorii și a terasei prin termo-
hidroizolarea acesteia, înlocuirea
ferestrelor din lemn cu tâmplărie
PVC/lemn stratificat cu geam ter-
moizolant, aplicarea de termosistem

eficient pe fațadele imobilului, ter-
mohidroizolarea planșeului/pardo -
se lii peste subsol, înlocuirea/intro-
ducerea sistemelor de ventilație a
încăperilor, înlocuirea corpurilor de
iluminat incandescente/fluorescente
cu corpuri de iluminat cu teh no logie
LED, etc. (Dana LEPĂDATU)

Manifestările incluse în
seria ”Centenarul Marelui
Război – Vrancea Eroică
1917-2017 au continuat la
Mărăști. Astfel joi, 20 iulie
2017, începând cu ora 17.00,
a avut loc la Mausoleul Eroi -
lor Mărăști momentul come -
mo rativ-evocator în cinstea
eroilor căzuți pe ”Câmpul de
Luptă Mărăști”. Cu acest pri -
lej, o serie de oaspeți impor -
tanți au fost prezenți la in vi-
 ta ția președintelui CJ Vran -
cea, Marian Oprișan, printre
care Excelența Sa Amba sa -
dorul Federației Ruse în Ro -
mâ nia, Valery Kuzmin, mi-
nistrul consilier Valeriu Tu -
rea, reprezentant al Amba sa -
dei Republicii Moldova în
Vrancea, secretarul de stat și
șef al Departamentului pen-
tru politica de apărare și pla -
ni ficare, Mircea Dușa, mi nis-
trul Apărării Naționale, Adri -
an Țuțuianu. Au mai fost
prezenți ÎPS Ciprian, Arhie -
pis copul Buzăului și Vran -
cei, toți reprezentanții admi -
nistrației publice județene,
prefectul județului, Sorin
Hornea, primarul și consilie -
rii locali din Focșani, prima -
rul comunei Răcoasa, alți
pri mari PSD din Vrancea,
conducerea Garnizoanei
Foc șani, sute de cetățeni. La
debutul evenimentului, An -
samblul Folcloric ”Țara
Vrancei” și Corul Pastorala
au susținut micro-recitaluri
cu cântece tematice, continu -
ate cu o slujbă religioasă sus -
ținută de un sobor de preoți,
condusă de Înaltpreasfinția
Sa Ciprian. După alocuțiu ni -
le oficialităților au fost de-

puse coroane din partea Gu-
vernului României, Minis-
terului Apărării Naționale,
Consiliului Județean Vran -
cea, Primăriei Răcoasa, Ins -
ti tuției Prefectului, Amba sa-
dei Federației Ruse în Româ-
nia, Ambasadei Republicii
Moldova la București. De
asemenea, s-au depus și jer -
be la mormintele eroilor din
interiorul Mausoleului. După
ceremonia dedicată celor
100 de ani de la încheierea
luptelor de la Mărăști, Cvar -
tetul Finalis a susținut un mi -
cro-recital pentru oaspeți și
cetățenii prezenți la mani-
festare. 

Mesajul ministrului
Ap\r\rii Na]ionale,
Adrian }u]uianu

O lecție de istorie. “Bătălia
va trece în istoria noastră
ca o operă superioară de

artă militară”

Ministrul Apărării Națio -
na le, Adrian Țuțuianu, pre -
zent la manifestarea Mărăști
100 a adus un omagiu eroilor
căzuți în luptele Primului
Război Mondial oferind, în
sinteză, o lecție de istorie
pen tru cei prezenți, preci -
zând că fără acea jertfă
România întregită nu ar fi
putut exista. ”Cu siguranță
ați remarcat, pe drumul
care duce spre acest monu-
ment, frumusețea, liniștea și
pacea locurilor în care ne
aflăm. Suntem într-o regiu -
ne plină de farmec, încăr ca -
tă de tradiții, bogată în
cul tură și înnobilată de oa-

meni minunați. Este greu să
ne imaginăm, noi cei de as -
tăzi, încrâncenarea de acum
un secol, când aceste ținu -
turi erau răscolite din teme -
lii de exploziile artileriilor,
de ciocnirea aprigă a com -
ba tanților de pe frontul Pri -
mului Război Mondial,
con flict la care țara noastră
a luat parte și care a adus
atâta suferință și durere mi -
lioanelor de români. După
șocul înfrângerilor suferite
pe câmpul de luptă în anul
1916, în care au căzut zeci
de mii de ostași, cu presiu -
nea faptului că peste jumă -
tate din țară căzuse sub
ocupație militară străină,
Armata României refăcută,
reorganizată și întărită, dis-
punând de ostași cu moral
ri dicat și foarte motivați,
avea să deschidă aici, la
Mărăști, drumul unei veri-
tabile renașteri naționale.
La 19 iulie 1917, ostașii no -
ştri scriau prima pagina a
unuia dintre cele mai lumi-
noase capitole ale istoriei

noastre naționale. Sub di-
recta supraveghere a gen.
Averescu, înălțat ulterior la
gradul de Mareșal, Armata
a 2-a Română a atacat po -
zițiile germane după un
bombardament de artilerie
foarte bine executat. Pe
Dealul Mănăstioara, pe
Zbo i na Neagră, la Măgura
Ca șinului sau la Valea Sării
s-au înregistrat cele mai
puternice lupte de pe frontul
de la Mărăști care le-au a -
mintit combatanților de ata -
curile la baionetă duse de
înaintașii de la Grivița și
Plevna, în anul 1877. Presa
vremii saluta victoria de la
Mărăști, menționând că Ar-
mata Română și-a câștigat
un titlu de glorie, iar bătălia
va trece în istoria noastră ca
o operă superioară de artă
militară. Cel din urmă sol-
dat a știut unde să meargă și
și-a făcut datoria. Artileria
a dovedit o precizie înspăi -
mân tătoare. Victoria de la
Mă răști pregătea alte iz -
bânzi la Mărășești, Soveja,

Focșani și în alte locuri de
legendă care au consacrat
vitejia și spiritul de sacrifi-
ciu al ostașilor români. Pe -
ste 1400 de militari români
dădeau aici, la Mărăști, ul-
timul lor asalt și odihnesc în
acest loc. Poporul român
are tradiția respectării sac-
rificiului, eroilor căzuți, de
aceea în Mausoleul la care
ne reculegem astăzi și-au
găsit odihna  5396 militari,
nu doar români, ci și ruși și
germani. Epopeea scăldată
în sângele sacru al eroilor
începută cu legendara devi -
ză ”Pe aici nu se trece!” nă -
scută în tranșeele Mărăș ti-
lor, Mărășeștilor și Oituzu-
lui avea să fie încununată la
încetarea ostilităților cu
Marea Unire de la 1918, al
cărei centenar ne pregătim
să-l sărbătorim anul viitor.
Împlinirea visului națiunii
noastre s-a făcut cu un preț
uriaș, plătit de Armata Ro -
mâ niei. Peste 200.000 mili-
tari au murit în lupte, iar
alți 130.000 au decedat în

lagărele germane, turce, bul -
gare, austriece și unga re.
Aproximativ 76.000 de ostași
români au rămas invalizi.
Acestora li se adaugă victi -
mele din rândul popu lației
civile răpuse boli, foa mete
sau executate de tru pele de
ocupație.  În amintirea și
spre cinstirea acestor sa cri -
ficii, Guvernul României a
declarat anul 2017 drept
«Anul Mărăști-Mărășești-
Oituz 100». În acest cadru,
Ministerul Apărării Națio -
nale organizează pe tot par-
cursului anului manifestări
cu caracter cultural istorice,
precum evenimentul de as -
tăzi. Dumnezeu să-i aibă în
pază pe eroii națiunii noas-
tre!”, a fost discursul minis -
trului Apărării Naționale,
Adrian Țuțuianu. Ministrul
Adrian Țuțuianu a vorbit și
despre «Ziua Forțelor Aeri e -
ne», contribuția piloților la
succesele obținute de-a lungul
timpului și a transmis mesajul
de ”cer senin” tutu ror temer-
arilor zborului. (A.TĂTARU)

Preluarea spitalului de Consiliul Jude]ean
Vrancea se las\ a[teptat\  

� prealuarea Spitalului Jude]ean în administrarea CJ Vrancea se las\
a[teptat\, dar nu este imposibil\ � aceasta ar fi posibil\ în condi]iile în care
Ministerul S\n\t\]ii va reu[i s\ renoveze [i s\ doteze cu aparatur\ spitalul,

dar [i s\ asigure finan]area actului medical prin CJAS Vrancea

Marian Oprișan ar fi de acord cu trecerea Spitalului Județean
în subordinea Consiliului Județean Vrancea, dar numai după

ce Ministerul Sănătății îl pune la punct

Ministrul Apâ\r\rii Na]ionale [i Ambasadorul Federa]iei
Ruse, printre invita]ii la manifest\rile de la M\r\[ti

Evocarea eroilor căzuți pe ”Câmpul de Luptă 
de la Mărăști”

Slujbă religioasă condusă de ÎPS Ciprian,
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei
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Adrian revenise de curând în țară după ce a
lucrat în Marea Britanie (sursa foto: Facebook)

Î~nc\ un motociclist 
s-a î`n\l]at la cer: a

murit `ntr-un accident
rutier la Gre[u

� tân\rul a decedat dup\ ce s-a izbit 
de un parapet metalic pe zona de

serpentine � tat\l tân\rului a le[inat la spital
în c\utarea fiului accidentat

Un tânăr de 25 de ani din Sihlea a decedat joi după amia -
ză, într-un accident rutier petrecut pe serpentinele dintre Gre -
șu și Ojdula. Adrian P., care revenise de curând în țară, era
un împătimit al motocicletelor. ”La data de 20 iulie a.c., ora
16.32,  polițiștii din Tulnici au fost sesizați cu privire la fap-
tul că pe DN 2 D s-a produs un accident rutier. În urma
ve rificărilor,  polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 25
ani, din comuna Sihlea, în timp ce conducea un ciclomotor
pe DN 2 D, în afara localității Greșu, pe direcția de depla -
sa re Covasna-Tulnici, într-o succesiune de curbe deosebit
de periculoase, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la con -
di țiile de drum, a pierdut controlul direcției și a intrat în
coliziune cu glisiera metalica de la marginea părții carosa -
bi le a sensului de mers. În urma producerii evenimentului
ru tier  a rezultat decesul conducătorului ciclomotorului. În
cauză a fost întocmit dosar penal”, au comunicat polițiștii
vrânceni legat de evenimentul rutier. Echipajele medicale
ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru
tânărul motociclist. Medicii au constatat decesul, după care
trupul neînsuflețit a fost transportat la SML Vrancea în vede -
rea efectuării necropsiei. 

Tat\l tân\rului decedat a le[inat la spital

La circa două ore de la producerea accidentului, în jurul
orei 18.30, tatăl motociclistului decedat în accidentul de la
Greșu a venit la spital să-și caute copilul. Se pare că acesta
nu ştia că fiul său ar fi decedat, ci doar că ar fi suferit un acci -
dent rutier. La un moment dat, din motive încă necunoscute,
i s-a făcut rău și a leșinat chiar în curtea unității spi ta licești.
Bărbatul a fost preluat imediat de o asistentă de la ambulanță
și dus în UPU unde a primit îngrijiri medicale. Adrian P. era
un împătimit al motoarelor şi venise de curând în ţară. Tâ -
nărul lucra în Marea Britanie. Înmormântarea va avea loc
duminică, în satul natal. Imediat după ce au aflat de tragedie,
prietenii au adresat zeci de mesaje de condoleanțe. Și Ziarul
de Vrancea transmite sincere condoleanțe familiei greu încer-
cate! (D. LEPĂDATU, G. SAVA) 

După teribilul omor
petrecut la Spitalul
Județean în noaptea de
miercuri spre joi, când
un pacient a fost lovit și
a decedat în salonul în
care era internat, o nouă
faptă de lovituri
cauzatoare de moarte a
fost comisă, la orele
serii de joi, pe raza
localității Pufești. Totul a
plecat, după cum spun
martorii, de la un conflict
spontan, în care,
conform anchetatorilor,
agresorul nici măcar nu
a fost implicat direct. 

Apelul la numărul unic de
urgență 112 a fost efectuat în
jurul orei 20.15, după ce mai
mulți bărbați s-au luat la
ceartă pe terasa unui local.
Conform datelor strânse de
la martorii incidentului, Du-
mitru Năstasă se afla la o
masă și s-a ridicat la un mo-
ment dat, lovindu-l cu pum-
nul pe unul dintre cei care se
certau. Acesta a căzut cu
capul de beton și a intrat în
comă. Când echipajul de am -
bulanță a ajuns la fața locu-
lui, victima era întinsă pe
asfalt, în stop cardio-respira-
tor. Manevrele de resuscitare
nu au dat rezultat așa că, du -
pă circa 45 de minute, echi -
pajul medical a încetat ma-
 ne vrele și a declarat decesul
victimei. La fața locului au
ajuns și criminaliștii de la
Focșani care tocmai finali za -
seră cercetările în cazul unui
accident mortal petrecut la
Greșu. Aceștia au stabilit că
victima a primit o lovitură în
zona bărbiei, după care s-a
dezechilibrat și a căzut cu
ca pul de asfalt. ”Procurorii
parchetului de pe lângă Tri-

bunalul Vrancea au dispus
îmceperea urmării penale
IN REM cu privire la comi -
te rea infracțiunii de loviri
sau vătămări cauzatoare de
moarte. Din actul de sesi -
zare a rezultat că la data de
20 iulie 2017, în jurul orei
20.15, pe fondul unui con-
flict spontan, o persoană a
aplicat o lovitură în zona
băr biei altei persoane, victi -
ma a căzut, s-a lovit cu ca -
pul de beton și a decedat. În
prezent se efectuează cerce -
tări pentru stabilirea cir -
cum stanțelor comiterii fap -
telor”, a declarat procurorul
Marinela Arginteanu, pur -
tă torul de cuvânt al Parche-
tului de pe lângă Tribunalul
Vrancea. 

Un suspect cu un
cazier impresionant

După ce au discutat cu
martorii, anchetatorii au sta-
bilit că suspect de comiterea
faptei este Dumitru Năstasă,
de 29 de ani. Acesta nu avea
nici măcar o lună de când
fusese liberat din penitenci -
ar, după ce executase o parte

dintr-o pedeapsă pentru co -
mi terea unui furt. ”Admite
propunerea Comisiei pentru
liberare condiţionată din
cadrul Penitenciarului Foc -
şani. (…) dispune liberarea
condiţionată a condamnat-
ului Năstasă Dumitru, în
prezent deţinut în Peniten-
ciarul Focşani, din pedeap -
sa de 4 ani şi 10 luni în chi-
 soare, aplicată prin s.p. nr.
2445/2015, pronunţată de
Judecătoria Focşani Atrage
atenţia condamnatului asu -
pra posibilităţii revocării
liberării condiţionate în si -
tu aţia în care săvârşeşte o
altă infracţiune înăuntrul
restului de pedeapsa rămas
neexecutat. (…) Cu drept de
contestaţie în termen de 3
zile de la comunicare. Pro -
nun ţată în şedinţă publică,
azi, 23.06.2017”, se arată în
sentința prin care agresorul a
fost pus în libertate. Bărbatul
mai fusese anterior condam -
nat pentru violențe, pentru
furt și pentru act sexual cu
un minor. Dacă va fi primi o
nouă condamnare, acesteia i
se va cumula și restul de
pedeapsă rămas neexecutat. 

C\utat de poli]ie
aproape toat\ noaptea

Imediat după comiterea
faptei, suspectul s-a făcut ne -
văzut. Pentru prinderea aces-
tuia, oamenii legii au mo bi -
lizat lucrători din cadrul mai
multor structuri, fiind orga-
nizate inclusiv filtre rutiere
pentru identificarea acestuia
în eventualitatea în care va
încerca să părăsească jude -
țul.  Agresorul a ajuns pe ra -
za municipiului Adjud, unde
a și înnoptat, iar dimineață,
la primele ore, s-a predat
polițiștilor. Bărbatul a fost
apoi preluat în custodia lu -
cră torilor de la Serviciul de
Investigații Criminale (SIC),
fiind apoi dus la Parchet pen-
tru audieri. După ce a dat
declarații, Năstasă a fost pre -
zentat instanței cu propunere
de arestare preventivă. Aces -
ta a recunoscut atât în fața
procurorilor cât și a jude că -
torului de drepturi și libertăți
comiterea faptei. Instanța a
admis în cazul acestuia pro -
punerea de arestare pre -
ventivă pentru 30 de zile. (D.
LEPĂDATU, G. SAVA)

� acesta a r\mas f\r\ permis 
[i a fost [i amendat

În cursul zilei de joi, un vrâncean de 26 de ani a
fost depistat de aparatul radar, în afara localității
Oreavu din județul Buzău, cu o viteză peste care
multe autovehicule sunt limitate electronic: 181
km/h. ”Astfel, pentru nerespectarea regimului  le  -
gal de viteză, polițiștii rutieri au sancţionat 60 de
conducători auto şi au reținut 6 permise de con -
 ducere. Cea mai mare viteză - 181 km/h - a fost în -
re gistrată de aparatul radar amplasat pe DN 2
E85, în afara localităţii Oreavu, la volanul autove-
hiculului fiind depistat un tânăr  în vârstă de 26
de ani, din judeţul Vrancea”, au precizat po lițiștii
buzoieni. Vitezomanul a rămas fără permis și are de
plătit și o amendă consistentă. ”Sfătuim conducă -
to  rii auto să manifeste prudenţă sporită la volan,
să se asigure corespunzător şi să semna li zeze din
timp orice intenţie de schimbare a di recţiei de de-
plasare, să nu aibă alte preocupări în timpul con-
dusului şi să nu se urce la volan după ce au con-

 su mat băuturi alcoolice. Pietonilor le a tragem a -
ten ția că trebuie să traverseze numai pe la treceri -
le semnalizate sau pe la colț de stradă! La orice tra -
 versare, să se oprească în afara părții ca ro sa bi le,
să se asigure din stânga, din dreapta și apoi din
stânga din nou! Respectaţi regulile de cir cu la ţie!”,
au mai precizat polițiștii buzoieni. (G. SAVA)

Cu ochii
pe radar!

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

Un vrâ=ncean “gr\bit” zbura cu
181 km/h la Oreavu

Vrânceanul a fost depistat de radar 
la Oreavu

Dou\ fapte de omor într-o singur\ zi!

O via]\ a fost curmat\ la doar
30 de ani, dup\ o lovitur\ fatal\
� cei doi au avut un conflict verbal, dup\ care agresorul l-a lovit în zona
b\rbiei � victima a c\zut [i s-a lovit cu capul de asfalt � procurorii urmau 

s\ îl prezinte în vederea arest\rii preventive

Crima a fost comisă în fața unui local din Pufești
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Elevi vrâ=nceni premia]i
la Concursul Na]ional

de Comunic\ri
{tiin]ifice de Geografie

În perioada 17-20 iulie
2017, la Târgu Secuiesc, s-a
desfășurat faza națională a
Concursului de Co mu nicări
Științifice la disciplina Ge-
ografie. Peste 100 de elevi
pasionați de geografie, din
toate județele țării, și-au
susținut comunicările știin -
țifice în cadrul a trei secțiuni:
geografie fizică, geografie
umană și geo gra fia mediului.
Din Vrancea au participat elevii Alexandra Olteanu
de la Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani și Bog-
dan Marian Barbu de la Liceul de Ar tă ”Gheorghe
Tattarescu” Focșani. Ambii au obținut premii speciale
la secțiunile la care au concurat. A le xandra Olteanu a
susținut comunicarea ”Aspecte de geografie istorică
și toponimie în bazinul Milcovului” sub îndrumarea
profesorului Dănuț Săcrieru, iar Bogdan Marian
Barbu a realizat ”Observații asupra ca lității unor
izvoare minerale din Subcarpații Vrancei” sub coor-
donarea profesorului Răzvan Săcrieru. Elevii au
făcut dovada dobândirii unor abilități în re dactarea și
susținerea unei lucrări științifice având ca tema un as-
pect geografic din județul natal. Comu ni cările au sus-
citat interesul comisiei examinatoare și a celorlalți
participanți generând întrebări și discuții constructive.
Inspectorul de specialitate prof. dr. Va sile Ovidiu
Allen, din cadrul IȘJ Vrancea, a făcut parte din
Comisia Centrală. (Z.V.)

Patru candidați la
concursul pentru ocu-
parea funcțiilor de
con ducere din școlile
vrâncene au depus
con testații vineri la
Ins pectoratul Școlar
Ju dețean (IȘJ). Este
vor ba despre Rică Za-
haria de la Școala Gu -
gești, care a pierdut
șe fia instituției în fața
Ancăi Grecu, Mihae -
la Enache de la Școa -
la Păunești, unitate
un de a promovat în
funcție Mihaela Fran-
golea, Mirela Doina
Serea de la Școala Nr.
2 Bordeasca Veche,
care a pierdut șefia
ins tituției la numai 0,1
puncte față de contra-
candidatul Alexandru
Son, și Mihaela Ale -
xandrina Pascu de la
Școala Măicănești, ca -
re a fost declarată res -
pinsă la proba de eva -
luare a CV-ului. Dife -
rențele dintre cei care
au contestat probele de
concurs și contracan -
di dații lor care au fost
declarați câștigători
sunt de până în două
puncte. Contestații se
mai depun și sâmbătă,
22 iulie, la IȘJ, între
orele 9 – 12, urmând
apoi ca rezolvarea a -

ces tora să se facă, cel
mai probabil, în alte
ju dețe. Potrivit șefului
IȘJ, profesorul Dorin
Cristea, un candidat
poate depune contes ta -
ție pentru fiecare din-
tre cele trei probe de
concurs. Cei patru
can didați care au de -
pus contestații vineri
au cerut reevaluarea a
câte unei probe de
con curs. Potrivit rezul-
tatelor înainte de con -
testații, punctajul cel
mai mare a fost obți -
nut de Fănica David
de la Școala Garoafa.
Patru candidați nu s-au

prezentat la ultima
probă a concursului,
cea a interviului. Este
vorba despre Ionelia
Silvia Sticlaru de la
Școala Gugești, Ion
Chichiur de la Școala
Nereju, care a fost res -
pins de altfel la proba
testului grilă, Camelia
Ciorăscu de la Școala
Obrejița, care a lipsit
practic de la toate pro-
bele, și Epaminonda
Mocanu de la Cole -
giul Auto, care a re -
nun țat la funcția de
director plin, concu -
rând pentru adjunct.
(M. VLĂDESCU)

Din păcate se pare că așa s-a
întâmplat. În anul 2005, ca urma -
re a dosarului nr. 1395/44/2005
(296/C/2005), s-a pronunțat, pe
26.04.2005, decizia nr. 540 prin
care se obligă Ministerul Educa -
ției și Inspectoratul Școlar să
RESTITUIE ÎN NATURĂ IMO-
BILUL SITUAT ÎN FOCŞANI
STR.CUZA VODĂ NR.4-6. De-
spre imobilul de pe strada Cuza
Vodă nr. 4, nimic de zis, dar de ce
a fost retrocedat greșit, cel de la
nr. 6, este interesant de aflat, atât
timp cât, inclusiv Internetul nos-
tru cel de toate zilele relatează în
secția https://lege5.ro/ Gratuit/
.../decretul-nr-92-1950-pentru-
nationalizarea-unor-imobile de-
spre DECRET nr. 92 din 19
aprilie 1950 pentru naționalizarea
unor imobile Publicat în BULE -
TINUL OFICIAL nr. 36 din 20
aprilie 1950:

ART.1 
Pentru întărirea și dezvoltarea

sectorului socialist în economia
R.P.R;

Pentru asigurarea unei bune
gospodăriri a fondului de locuințe

supuse degradării din cauza sab-
otajului marei burghezii și a ex-
ploatatorilor care dețin un mare
număr de imobile;

Pentru a lua din mâna ex-
ploatatorilor un important mijloc
de exploatare;

Se naționalizează imobilele
prevăzute în listele anexe, înre -
gistrate la Cancelaria Consiliului
de Miniștri sub Nr. 543 din 14
Aprilie 1950, care fac parte inte -
grantă din prezentul decret

FIIND NAȚIONALIZATĂ
LA NR CRT:

938. Banca de Scont a Rom.
Soc. în lichidare, 88 apartamente,
București, str. Eugen Carada 1-3,
13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8,
str. Moșilor 200, str. Pieptănari 9;
Alexandria, str. Ilie Pintilie 3;
Brăila, str. Lt. Col. Iacobescu 19;
Corabia, str. C. A. Rossetti 53;
Constanța, str. Lascăr Catargi 13;
Focșani, str. Cuza Vodă 6; Galați,
str. Dr. Russel 41, str. Egalității 4;
Ploiești, Piața I. V. Stalin 3; T.
Măgurele, str. Horia, Cloșca și
Crișan 3; Giurgiu, str. V. M.
Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1;
Medgidia, str. V. Lupu 18.

Imobilul din Focșani str. Cuza
Vodă nr. 6 nu mai are nevoie de
nicio prezentare, acesta este cel de
la întâlnirea străzilor Cuza Vodă cu
Cezar Bolliac, despre a cărui stare
dezolantă se scrie demult, dar fără
niciun rezultat. În ceea ce privește
vechiul său proprietar, a cesta era
Banca de Scont a Ro mâ niei, care s-
a reînființat și după 1990, dar a dat
din nou faliment în jurul anului
2000. Așa că a ce as  tă clădire din
Focșani, cod LMI 162 VN-II-m-B-
06416 - denu mită Casa Macridescu
- Str. Cuza Vodă 6, construită la sfâr -
șitul sec.al XIX-lea conform listei
monumentelor istorice 2015 - Ins -
titutul Naţional al Patrimoniului,
putea să rămână în proprietatea
orașului, a județului,a statului, ori -
cum ar fi fost, numai în proprietatea
cui a fost atribuită, NU. În plus, casa
cu pricina a fost și vân dută sus pect
de repede, după cum pre zin tă
dosarele nr. 6999/231/ 2007, din
15.08.2007 de la Jude că  toria Foc -
șani și nr. 15392/299/ 2007 din
30.07.2007 de la Jude că toria Sec-
torului 1 București. (Florin Dîrdală
- cercetător la Serviciul Judeţean
Vrancea al Arhivelor Statului)

Patru contesta]ii,
în prima zi, la
concursul de
director de [coal\
� contesta]ii se mai depun [i sâmb\t\, 22 iulie

Și astăzi se mai pot depune contestații la
sediul Inspectoratului Școlar Județean

O eroare judiciar\â [i un
munte de probleme
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BUN| DIMINEA}A, COPILE!

Nu v\ sf\tuim s\
v\ face]i un
program strict
pentru azi. Din
cauza
evenimentelor
nea[teptate, ve]i

fi nevoit s\ v\ schimba]i
programul de mai multe ori.
Este posibil s\ face]i mai
multe drumuri scurte.

~nc\ de
diminea]\
sunte]i irascibil
[i risca]i s\
tensiona]i
rela]iile cu

prietenii [i atmosfera `n
familie. Ideile dumneavoastr\

nu prea sunt acceptate de
anturaj.

~n prima parte a
zilei s-ar putea
s\ fi]i certat de
seful ierarhic
pentru c\ nu a]i
reu[it s\
finaliza]i o

lucrare la termen. Se pare c\
nu dumneavoastr\ sunte]i
vinovat de `nt=rziere. 

V\ concentra]i
`ntreaga aten]ie
asupra unei
afaceri
promi]\toare [i
neglija]i rela]iile
sentimentale.

Partenerul de via]\ v\

repro[eaz\ c\ neglija]i familia.

Este posibil s\ v\
confrunta]i cu
probleme de
natur\
sentimental\,
care v\ indispun
[i v\ cam

descurajeaz\. Nu este cazul s\
"depune]i armele"! Dup\ o
discu]ie cu persoan\ iubit\,
reu[i]i s\ clarifica]i
ne`n]elegerile.

Sunte]i iritat [i nu
reu[i]i s\ v\
st\p=ni]i
nervozitatea din
cauza unei ve[ti
nepl\cute pe care

o primi]i de la persoan\ iubit\.

Risca]i s\ provoca]i dispute
verbale cu cei din jur. 

Ast\zi nu sunte]i
prea comunicativ
[i este indicat s\
evita]i `nt=lnirile
de afaceri sau cu
prietenii. Ar fi

bine s\ nu v\ angaja]i `n
activit\]i importante. 

Partenerul de
via]\ nu este de
acord s\ pleca]i
`ntr-o c\l\torie
de afaceri,
motiv=nd c\ nu
este momentul

potrivit. Stabili]i-v\ priorit\]ile
[i ]ine]i cont de sfaturile unei
rude apropiate!

Activitatea
profesional\ este
afectat\ de
puterea sc\zut\
de concentrare.
Totu[i, pute]i s\
rezolva]i o

situa]ie conflictual\ la locul de
munc\. ~n rela]iile cu
partenerul de via]\ fi]i mai
diplomat.

~ncepe]i ziua
plin de
entuziasm [i v\
sim]i]i `n stare
s\ demara]i o
nou\ lucrare.
Revine `n

actualitate o problem\ pe care
a]i tratat-o cu superficialitate
acum c=teva zile. 

Se pare c\ ave]i
dificult\]i de
comunicare [i
nu reu[i]i s\ v\
face]i `n]eles.
Este indicat s\
am=na]i

problemele care necesit\
putere de concentrare [i
r\bdare. 

Nu este
recomandabil s\
v\ asuma]i noi
responsabilit\]i.
Se pare c\ nu
sunte]i `n cea
mai bun\ form\.

}ine]i cont de sfaturile
partenerului de via]\, care este
dispus s\ v\ ajute! 

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

1451: Umanistul italian
Poggio Bracciolini men]io -
nea z\, în lucrarea "Discepta-
tiones convivales", latin ita-
 tea limbii române, precum [i
continuita tea elementului ro-
manic în cu prinsul vechii
Dacii, din vre mea împ\ratu-
lui Traian.

1456: Str\lucit\ victorie,
la Belgrad, a lui Iancu de
Hunedoara, voievod al Tran -
silva ni ei, împotriva puterni-
cei armate otomane conduse
de Maho med al II–lea, cu ce -
ritorul Constantinopolului.
În urma a ces tei victorii, Papa
Calixt al III-lea l–a caracte -
rizat pe Iancu de Hunedoara
drept „atletul cel mai puter-
nic – unic – al lui Christos".

1946: A fost creat\ Orga-
niza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii
(OMS), institu]ie specializat\
a Na]iunilor Unite, cu sediul
la Geneva; func]ioneaz\, e -
fec tiv, de la 7 aprilie 1948
(România este membru al
OMS din 1948).

1950: Regele Leopold al
III-lea al Belgiei se întoarce
din exil înso]it de proteste.
Peste un an, la 16 iulie 1951,
va abdica în favoarea fiului
s\u cel mare, Baudouin I.

2000: Fostul premier al
Pa kis tanului, Nawaz Sharif
(17 februarie 1997 - 12 oc-
tombrie 1999), a fost con-
damnat de un tribunal an ti -
corup]ie din Attock la 14 ani
închisoare, sub acuza]ia de
evaziune fiscal\.

2004: Pre[edintele ameri-
can George W. Bush l-a pri -
mit, la Casa Alb\, pe pre mi-

erul român Adrian N\stase,
cu care a discutat situa]ia din
Irak [i Afganistan, rela]iile
bilaterale, alegerile din Ro -
mânia [i SUA [i problema
adop]iilor interna ]ionale.

2005: Microsoft anun]\
numele final al noului sistem
de operare: "Windows Vista".

2006: Pre[edintele Parla-
mentului irakian, Mahmud
al-Mashhadani, cere for]elor
a - me ricane s\ nu se mai im-
plice în Irak.

2007: Partidul Dreptate [i
Dezvoltare (AKP) a câ[tigat
alegerile legislative din Turcia.

2008: Fostul lider al sâr-
bilor bosniaci, Radovan Ka -
ra dzici, a fost localizat [i
arestat de serviciile de secu-
ritate sâr be, fiind inclupat de
TPI pentru genocid, crime
împotriva umanit\]ii [i crime
de r\zboi din cauza rolului
avut în r\z boiul din Bosnia,
care a provocat moartea a
peste 200.000 de persoane
între 1992 [i 1995

2009: Cea mai lung\ eclip -
s\ total\ de Soare din secolul
al XXI-lea. Durata maxim\ a
fost de 6 minute [i 39 de se-
cunde pe coasta A siei de sud-
est. O eclips\ mai lung\ va fi
posibil\ în iunie 2132.

2011: În dou\ atacuri din
Norvegia, 77 de oameni mor,
zeci sunt r\ni]i. Atacurile au
fost lansate împotriva guver-
nului, popula]iei civile [i a
unei tabere de var\. Extrem-
istul de dreapta Anders
Behring Breivik a fost arestat
[i condamnat la 21 de ani de
închisoare.

~n 2009 a avut loc cea mai lung\ eclips\ total\ 
de Soare din secolul al XXI-lea

Istoria zilei de
22 iulie

CALENDARUL ZILEI

Realitatea a demonstrat
că în marea majoritate a ca -
zurilor, copiii învață să se
comporte agresiv urmărind
scenele de violență pre zen -
te în diferite filme și pro-
grame de desene animate.
Comportamentul agresiv
este foarte ușor de modelat. 

Copiii ignoră adesea ce -
ea ce spun adulții sau pă rin -
ții („Nu mai lovi!”) și con -
tinuă să facă ceea ce fac
adulții (lovesc). Ei chiar își
depășesc modelele, inven-
tând gesturi și acțiuni mai
violente decât cele pe care
le-au văzut. Cum îi împie -
di căm pe copiii noștri să de -
vi nă agresivi?

Reducându-le motivele
de nemulţumire și evitând
situaţiile provocatoare, în
special atunci când copilul
nu are maturitatea necesară
ca să-și poată controla sim -
ţă mintele mai intense. A ce -
as ta presupune o observare
atentă și o intervenţie
promp tă.

• Cunoscând și ţinând
cont că unii copiii au un
prag de toleranţă la nemul -
ţumiri mai scăzut și care
sunt hipersensibili și grab-
nici să-și exprime mânia.

• Recunoscând simţă -
min tele copilului (dându-ţi

seama din timp când este pe
cale de a se mânia) și tra -
tând problema supărătoare
imediat.

• Discutând despre sim -
ţămintele copilului în mod
deschis, îngăduindu-i aces-
tuia să-și exprime mânia
verbal.

• Ajutându-l să-și direc -
ţi oneze impulsurile agre-
sive în lucrări constructive,
în jocuri active sau într-o
preocupare simbolică, cum
ar fi să deseneze ceva sau să
joace un rol imaginar.

• Ajutându-l să se elibe -
reze de tensiunea acumu -
lată, astfel încât simţămin -
tele să nu fie reprimate doar
pentru a izbucni mai târziu,
într-un mod mult mai vio-
lent. 

Atunci când sunt învă -
ţaţi să-și exprime în mod
deschis aceste simţăminte
îndată ce ele apar și să le
ca nalizeze într-o direcţie
constructivă, copiii înţeleg
că nu trebuie să cultive în
mintea lor resentimentele,
mânia sau ura. Trebuie să
fii tolerant faţă de astfel de
sentimente și să le creezi
copiilor un cadru în care să
se simtă în siguranţă să și le
exprime. În special atunci
când este vorba de agresivi -

tate, trebuie să-i comunici
cu fermitate copilului care
sunt limitele de comporta-
ment pe care i le permiţi:
„Nu trebuie să-ţi faci rău
nici ţie, nici altora și nici să
strici lucrurile din jurul
tău”. Stabilește aceste limi -
te într-un mod neagresiv.

Pălmuirea (la șezut)
poa te fi considerată com-
portament agresiv și este,
cel mai adesea, aplicată la
mânie. De aceea pălmuirea

copilului ca metodă de co -
rectare a agresivităţii lui nu
este, de obicei, la fel de efi -
cientă ca lămurirea conse -
cinţelor. La fel cum nu este
eficientă nici metoda de a
lăsa copilul singur în ca me -
ră, interzicându-i-se orice
contact cu o altă persoană.
Părinţii pot dezaproba cu
hotărâre agresivitatea și o
pot combate ferm, fără să
folosească pedepsele fizice.
Carmen Dobre, psiholog

La Spitalul Judeţean

de Urgenţă “Sf.

Pantelimon” din

Focşani, în zilele de

19, 20 şi 21 iulie au

văzut lumina zilei

zece băieţei şi patru

fetiţe. 

Paizan, 18.00,

băieţel, 3.900 g

Irode, 03.30, băieţel,

3.200 g

Buhuş, 08.00, fetiţă,

3.100 g

Costea, 09.50, fetiţă,

3.400 g

Tudose, 11.30,

băieţel, 3.400 g

Gavrilă, 11.45,

băieţel, 2.900 g

Stoica, 12.50,

băieţel, 3.900 g

Cramă, 17.15,

băieţel, 2.900 g

Soare  18.50, băieţel,

2.800 g

Jipa, 02.10, băieţel,

3.400 g

Fasole, 02.25,

băieţel, 3.200 g

Şerban, 07.50, fetiţă,

3.400 g

Fagu, 08.15, fetiţa,

3.200 g

Mega, 11.20, băieţel,

3.000 g

Tuturor acestor
copilaşi, Ziarul

de Vrancea le
urează “La mulţi

ani!” şi drum
bun în viaţă! 

Ardelenii,
despre burs\
- GHEO: M\ Ioane, eu tot v\d
la TV [i ascult la radio de burs\,
ce Dumnez\u îi aia burs\?
- ION: P\i, m\ Gheo, e cam
greu de explicat, da' uite, î]i dau
un exemplu. Tu î]i cumperi o
g\in\ care î]i face ni[te oau\.
Din oau\le alea ies alte g\ini,
care [i alea fac oau\. {i din
oau\le alea, ies alte g\ini, care
[i ele fac oau\. {i t\t a[e, pân\
la un moment dat, tu ai câteva
sute de g\ini. No, [i-atunci
numa vine o ap\ mare [i
învolburat\ [i î]i ia t\te g\inile [i
le îneac\.
{'ap\i atunci, tu imediat te
gânde[ti: Tu-i mama m\-sii de
afacere, ra]e trebuia s\ cump\r!

BANCUL ZILEI

Cum împiedic\m agresivitatea
copiilor?
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Salvador Dali a fost
exhumat, iar celebra
sa musta]\ a r\mas
intact\ aproape 30 de
ani: Medicii legi[ti care au
exhumat r\m\[i]ele lui Salvador
Dali, joi sear\, în vederea
stabilirii paternit\]ii într-un
proces intentat de o femeie, au
declarat c\ musta]a artistului este
aproape intact\ la aproape 30 de
ani de când a fost înmormântat.
P\r, oase [i unghii au fost extrase
din r\m\[i]ele mumificate pentru
a determina dac\ o clarv\z\toarea
este fiica pictorului suprarealist.
María Pilar Abel Martínez, în
vârst\ de 61 de ani, o ghicitoare
în c\r]i de tarot, sus]ine c\ este
fructul unei leg\turi dintre Dali [i
mama sa din 1950. Dac\ cererea
sa va avea succes, Pilar Abel ar
putea mo[teni un sfert din averea
artistului, adic\ 300 de milioane
de euro. În spatele u[ilor închise,
o echip\ de exper]i a exhumat
corpul lui Dali din cripta în care a
fost îngropat, la Dali Theatre-
Museum din Figueres, provincia
Girona. Mostrele prelevate vor fi
trimise la institutul de toxicologie
de la Madrid, unde Pilar Abel a
depus deja o prob\ de saliv\.
Rezultatul va fi gata în câteva
s\pt\mâni, potrivit lui Enrique
Blanquez, avocatul din oficiu al
lui Pilar Abel. “Vreau doar s\ [tiu
adev\rul. Sunt încrez\toare,
foarte mul]umit\”, a spus
jurnali[tilor Pilar Abel, care s-a
n\scut [i a crescut în Figueras,
ora[ul natal al lui Dali. Pilar Abel
a mai afirmat c\ se lupt\ de 10
ani s\ ob]in\ aceast\ recunoa[tere
[i c\ a f\cut deja trei teste ADN,
ale c\ror rezultate nu i-au
parvenit. Fapt pe care AFP nu l-a
putut verifica. 

SUA vor interzice
turi[tilor americani s\
viziteze Coreea de
Nord: Agen]iile Koryo Tours [i
Young Pioneer Tours au anun]at
vineri dup\-amiaz\ c\ Statele
Unite vor interzice cet\]enilor
americani s\ mai c\l\toreasc\ în
Coreea de Nord. Aceast\
interdic]ie ar urma s\ fie anun]at\
pe 27 iulie [i va intra în vigoare
30 de zile mai târziu, relateaz\
BBC. Reprezentan]ii celor dou\
agen]ii turistice au primit
informa]ii cu privire la interdic]ie
de la ambasada Suediei, care se
ocup\ [i de ac]iunile diplomatice
ale Statelor Unite în Coreea de
Nord. Washingtonul nu a anun]at
pân\ în acest moment interdic]ia,
având în vedere înr\ut\]irea
rela]iilor dintre cele dou\ ]\ri [i
moartea recent\ a studentului
american Otto Warmbier. Acesta
a apelat la serviciile agen]iei
Young Pioneer Tours pentru a
intra în Coreea de Nord. Îns\,
tân\rul american a fost arestat în
2016 de c\tre autorit\]ile nord-
coreene, care l-au acuzat c\ a
încercat s\ fure un afi[ de
propagand\ [i l-au condamnat la
15 ani de închisoare. Dup\ 18
luni petrecute în deten]ia
regimului nord-coreean, acesta a
fost eliberat [i s-a întors în com\
în Statele Unite. Dup\ doar o
s\pt\mân\ de spitalizare, p\rin]ii
l-au deconectat de la aparate pe
Otto Warmbier, care a murit la
vârsta de 22 de ani într-un spital
din Cincinnati. De asemenea,
ambasada suedez\ le-a cerut
cet\]enilor americani s\
p\r\seasc\ imediat Coreea de
Nord. t

Pre[edintele Republicii Mol -
dova, Igor Dodon, a condamnat
vineri dup\-amiaz\ declara]ia
abro bat\ de parlamentarii mo l do -
veni, prin care se cere finalizarea
retragerii trupelor ruse din regiu -
nea separatist\ Transnistria. Lide -
rul socialist a explicat c\ ase me-
nea ac]iuni “au ca scop înr\u t\ -
]irea rela]iilor cu Federa]ia Rus\”.
“Aceast\ provocare face parte
dintr-o serie de ac]iuni din partea
majorit\]ii parlamentare sub con-
ducerea Partidului Democrat pri -
vind tensionarea situa]iei în
re giune [i, în primul rând, în rela -
]ia cu Rusia în ajunul vizitei vi-
cepremierului Federa]iei Ruse,
Dmitrii Rogozin, în Moldova. Voi
aminti doar despre unele dintre
asemenea ac]iuni: expulzarea di -
ploma]ilor ru[i, lupta cu a[a-nu-
mita propaganda rus\, refuzul de
a participa în activit\]ile struc-
turilor CSI”, a declarat pre[edin-
tele moldovean într-un mesaj
pos tat în limba rus\ pe Facebook.
Dodon a acuzat c\ în spatele de-
clara]iei parlamentarilor ar sta
for]e din exterior, f\r\ s\ dea îns\
mai multe detalii.
Parlamentarii moldoveni au

adoptat cu 61 de voturi “pentru”
o declara]ie privind retragerea tru-
pelor ruse de pe teritoriul Repub-
licii Moldova. Prin aceast\ de cla=
 ra]ie, parlamentarii atrag aten]ia
c\ “sta]ionarea continu\ a trupelor
Federa]iei Ruse [i înt\rirea pre -
zen ]ei militare a acestora în partea
de est a Republicii Moldova con-
stituie înc\lc\ri ale prevederilor
constitu]ionale, în special privind
independen]a, suveranitatea, inte -
gritatea teritorial\ [i neutralit\]ii
permanente ale Republicii Mol -
dova”.
Republica Moldova a cerut în

repetate rânduri retragerea celor
aproximativ 1.000 de militari ru[i
din Transnistria, îns\ în ciuda an-
gajamentelor luate în fa]a comu-
nit\]ii interna]ionale, Moscova a
men]inut în zon\ un contingent de
solda]i [i armament. Rusia a
trimis a[a-numite for]e de men ]i -
nere a p\cii în regiunea separatist\
moldovean\ Transnistria, dup\
conflictul izbucnit între Tiraspol
[i Chi[in\u în anii '90.

“To]i ]in minte cum s-a

terminat”

C=teva ore mai t\rziu, vice pre -
mierul Rusiei, Dimitri Rogozin, a
reac]ionat virulent la declara]ia
Parlamentului. Vicepremierul rus
le-a amintit moldovenilor de r\z -
boiul ruso-georgian din 2008,
care a început dup\ o încercare a
Georgiei de a înl\tura trupele ruse
din regiunea separatist\ Osetia de
Sud. 
“Apropo, atunci când geor -

gienii i-au atacat pe civilii [i paci-
ficatorii ru[i din Osetia de Sud,
parlamentarii au cerut retragerea
trupelor Federa]iei Ruse. To]i ]in
minte cum s-a terminat aceast\
situa]ie”, a men]ionat vicepre -
mierul, referire la invadarea re -
giu nii de c\tre Rusia. 
De aseme- nea, acesta a ata[at

post\rii [i o [tire din urm\ cu zece
ani a agen ]iei Ria Novosti, care
titreaz\: “Georgia dezbate prob-
lema mo dific\rii statutului de
pacificare în Abhazia”. 

Iulian Fota: Declara]ia
este egal\ cu zero

Declara]ia adoptat\ de Parla-
mentul Moldovei este egal\ cu
zero, a declarat, pentru Agerpres,
fostul consilier preziden]ial Iulian
Fota. “Declara]ia este f\cut\ s\ a -
copere impasul pe care Republica
Moldova îl are în rela]ia cu Bru -
xelles-ul din cauza modului în ca -
re se implementeaz\, se modific\
sistemul electoral. Pe formatul pe
care-l va avea, sistemul electoral
omoar\ [ansele a[a-numitor pozi -
]ii democratice de a avea vreo in-
fluen]\ în jocul politic. Din punct
de vedere electoral, Republica
Mol dova a fost pus\ toat\ în bra -
]ele sociali[tilor, care probabil c\
vor avea un rezultat cople[itor —
speciali[tii estimeaz\ cam 60%.
Ca s\ acopere acest impas, pentru
c\ Occidentul [i Uniunea Euro-
pean\ sunt foarte deranja]i de fap-
tul c\ a[a-numi]ii proeuropeni [i
prodemocra]i din Republica Mol -
dova nu au ]inut cont de obser va -
]iile [i sfaturile venite dinspre
Vest, au creat momentul acesta,

care nu are niciun fel de semni fi -
ca]ie din punct de vedere politic
sau strategic. Declara]ia este egal\
cu zero”, a afirmat Iulian Fota.
Totodat\, acesta a semnalat faptul
c\ declara]ia vine într-un moment
nepotrivit, dat\ fiind vizita pre-
mierului Mihai Tudose la Chi[i -
n\u. “Faptul c\ declara]ia este
dat\ în ziua în care premierul Tu-
dose este la Chi[in\u nu este o în-
tâmplare. {i aici sunt dou\ va ri an-
te: fie ai no[tri au [tiut, [i aici ar fi
bine s\ ne explice [i nou\ cineva,
pentru c\ risc\m s\ ne contrapu -
nem UE, sau ai no[tri au fost pu[i
în fa]a unui fapt împlinit [i asta
arat\ o lips\ de respect a auto ri t\ -
]ilor de la Chi[in\u fa]\ de noi. A -
vem dou\ situa]ii la fel de proaste:
ori o complicitate cu Dodon, ceea
ce ar fi cel mai greu de în]eles [i
ar însemna c\ România s-ar plasa
mai degrab\ pe partea lui Dodon
decât pe partea UE, fie o lips\ gra -
v\ de respect a lor fa]\ de noi,
dac\ l-au invitat pe premier acolo
neinformându-ne ce pun la cale [i
punându-l în fa]a unui fapt îm-
plinit”, a explicat Fota. t

Compania româneasc\
Bitdefender a ajutat la
închiderea a dou\ site-
uri comerciale uria[e de
pe a[a-numitul “dark
web”, prin care
utilizatorii puteau s\
cumpere anonim
droguri, software pentru
hackeri [i arme, a
declarat [eful Europol,
Rob Wainwright.

„Aceasta este o lovitur\
important\, desf\[urat\ în
mod coordonat, ceea ce
poate c\ îi surprinde pe
utilizatori în leg\tur\ cu ce
capacitate au for]ele de or-
dine atunci când ac]io -
neaz\ împreun\”, a spus el

într-un interviu pentru
pub lica]ia de specialitate
Motherboard. „În mod
clar a fost vorba de ajutor
primit de la Bitdefender la
nivel tehnic”, a ad\ugat
Wainwright, referindu-se
la compania de securitate
informatic\ din România.
În 2014, firma a oferit aju-
tor poli]iei în lupta îm-
potriva infrac]iunilor in -
formatice. “Din p\cate,
de[i am vrea, nu putem
oferi detalii despre anche -
t\”, a declarat C\t\lin
Cosoi, strateg-[ef la Bitde-
fender, subliniind îns\ c\
opera]iunea este o dovad\
c\ parteneriatele public-
privat func]ioneaz\ cu
suc ces. “Suntem ferici]i s\

oferim expertiz\ tehnic\ în
lupta împotriva infrac]iu -
nii informatice, pentru a
ajuta s\ fac\ lumea un loc
mai bun”, a ad\ugat el.

Peste 200.000 
de clien]i

Asisten]a oferit\ de
Bitdefender a fost “un pas
important, de început, care
a permis Europol s\ g\ -
seasc\ primul fir de inves-
tiga]ie, apoi al doilea fir”,
a explicat Wainwright.
“Apoi a fost vorba de un
mare ajutor tehnic, ope -
rând sub autorizarea judi-
ciar\ a olandezilor”, a
ad\ugat el. Anchetatorii au
mai folosit instrumente de

hacking sau hibe ale com-
puterelor pentru a identi-
fica utilizatorii site-urilor
dark web. Anul trecut,
for]ele de ordine europene
au folosit o problem\ a
sistemului Firefox pentru
a destructura un forum
pentru pedofili. Autori t\]i -
le americane [i europene
au anun]at joi dup\-amia -
z\ închiderea a dou\ site-
uri comerciale uria[e de pe
a[a-numitul “dark web”,
prin care utilizatorii pu -
teau s\ cumpere anonim
droguri, software pentru
hackeri [i arme.
Procurorul General al

Statelor Unite, Jeff Ses-
sions, a precizat c\ existau
zeci de mii de vânz\tori

înscri[i pe site-urile Al-
phaBay [i Hansa. Aceast\
“pia]\ neagr\” comerciali -
za droguri periculoase, in-
clusiv fentanil - un anes-
t ezic opioid extrem de
puternic - [i alte produse
ilegale pentru peste
200.000 de clien]i din în-
treaga lume. Pe 5 iulie,
cet\]eanul canadian Ale -
xan dre Cazes, care ges-
tiona AlphaBay, a fost
a restat de c\tre autorit\]ile
din Thailanda. La înce -
putul s\pt\mânii, auto ri -
t\]ile thailandeze l-au g\sit
decedat în propria celul\
pe canadian [i au sus]inut
c\ acesta s-a spânzurat cu
un prosop. t

Lovitur\ grea pentru “Internetul `ntunecat”

Rusia amenin]\, voalat, c\ ar
putea invada Moldova

� Parlamentul moldovean a adoptat o declara]ie prin care a cerut retragerea trupelor ruse din
Transnistria � la scurt timp, Kremlinul a comentat votul f\c=nd referire la invazia Georgiei din 2008

Tancurile ruse[ti `n drum spre Georgia
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Iohannis, despre pensia
special\ a lui Ciorbea:
Un privilegiu
nejustificat: Pre[edintele
Klaus Iohannis solicit\
reexaminarea legii prin care
Avocatul Poporului, `n prezent,
Victor Ciorbea, va beneficia de o
pensie special\, egal\ cu cea a
judec\torilor CCR. Noua lege
introduce prevederi conform
c\rora pensia de serviciu a
Avocatului Poporului se
actualizeaz\ ori de câte ori se
majoreaz\ indemniza]ia brut\
lunar\ a judec\torului de la Curtea
Constitu]ional\, aflat în activitate.
Dac\ în urma actualiz\rii rezult\ o
pensie de serviciu mai mic\,
Avocatul Poporului î[i p\streaz\
pensia aflat\ în plat\. Iohannis
contest\ acest mecanism [i
consider\ c\ se acord\ “un
privilegiu nejustificat”. O alt\
critic\ se refer\ la procedura de
numire a Avocatului Poporului
interimar, solicitând un termen
maxim pentru acest interimat,
care nu este specificat în lege.
Legea prevede [i c\, la încetarea
mandatului, adjunc]ii Avocatului
Poporului pot fi numi]i, la
solicitarea acestora, într-o func]ie
de conducere sau de execu]ie pe
posturile vacante din cadrul
institu]iei, prin ordin al Avocatului
Poporului, ceea ce Administra]ia
Preziden]ial\ apreciaz\ a fi “un
privilegiu” în detrimentul altor
persoane care ar îndeplini
criteriile cerute pentru ocuparea
respectivului post prin concurs.
Senatul a adoptat, în iunie, cu
majoritate de voturi, modific\rile
la Legea de organizare [i
func]ionare a Avocatului
Poporului, potrivit c\rora
persoana care va îndeplini aceast\
func]ie va avea rang [i
indemniza]ie de ministru [i pensie
egal\ cu a judec\torilor de la
Curtea Constitu]ional\ (CCR). t

Premierul Mihai Tudose a a -
fir mat, vineri, la Chi[in\u, c\
adoptarea unui nou sistem elec-
toral în Moldova nu afecteaz\
procesul democratic, prim-minis -
trul apreciind c\ declara]iile criti -
ce la adresa modific\rilor survin
dup\ “o distorsionare a realit\]ii
de neprieteni”. “Schimbarea a -
cestui sistem este un drept al Par-
lamentului, este schimbarea unui
sistem democratic cu alt sistem
democratic. Sunt multe ]\ri în
lume care au acest sistem, deci nu
este nimic ie[it din comun. Ce
este ie[it din comun - [i v\ spun
sincer c\ [i România a c\zut în
a[a ceva - este distorsionarea re-
alit\]ii de cei neprieteni care au
ajuns cu mesajul la Bruxelles în-

tors complet. Eu am încredere în
institu]iile democratice din Mol -
do va”, a apreciat Mihai Tudose
r\spunzând unei întreb\ri legate
de modul cum vede decizia Par-
lamentului din Moldova. Tudose
a men]ionat c\ [i România a avut
schimb\ri ale sistemului elec-
toral, f\r\ ca acest lucru s\ afec -
teze democra]ia în România.
La rândul s\u, premierul mol -

do vean Pavel Filip, considerat
m=na dreapt\ a oligarhului Pla-
hotniuc, a afirmat c\ declara]iile
critice f\cute de la Bruxelles re -
pre zint\ “exportarea” unei dispu -
te politice interne din Moldova. 
Noua lege electoral\ a fost

primit\ cu bra]ele deschise de
pre[edintele Republicii Moldova,

prorusul Igor Dodon, care a pro-
mulgat-o imediat. 
Sute de oameni, mii potrivit

organizatorilor, au protestat ieri,
timp de peste patru ore, în fa]a
Parlamentului de la Chi[in\u, fa]\
de sistemul mixt de vot. Manifes -

ta ]ia a fost marcat\ de o serie de
îm brânceli între protestatari [i for -
]ele de ordine. Proiectul de lege a
fost avizat negativ de c\tre Co mi -
sia de la Vene]ia, iar liderii politici
din Europa au recomandat s\ nu
fie schimbat sistemul de vot. t

Un proiect de lege depus
de parlamentari ai PSD pro -
pune ca inseminarea artifi-
cial\ s\ fie sus]inut\ de stat [i
a doua oar\, în cazul în care
prima dat\ e[ueaz\, inclusiv
pentru femeile care nu sunt
c\s\torite, precum [i reduce -
rea impozitului pe venit pen-
tru mamele cu mai mul]i
co pii. Proiectul de lege pri -
vind inseminarea artificial\
uman\ [i sporirea natalit\]ii a
fost ini]iat de 22 de parlamen-
tari social-democra]i. “Inse -
minarea artificial\ s\ fie
sus]inut\ financiar de stat [i a
doua oar\ în cazul în care
prima dat\ e[ueaz\. Insemi -
narea artificial\ nu poate fi
condi]ionat\ de a fi sau nu
c\s\torit\ mama”, prevede
proiectul. De asemenea, ma -
mele care dau na[tere [i cresc
mai mult de un copil vor be -
neficia de reducere fiscal\ la
impozitul pe salariu, conform
proiectului. “La al 2-lea copil
vor beneficia de reducere fis-
cal\ la impozitul pe venit e -
chi valent cu 25% din cuan -
tumul sumei care se strânge
din aplicarea cotelor de im-

pozit pe venit, CAS [i CASS,
pân\ la împlinirea vârstei de
18 ani, respectiv terminarea
liceului, sau pân\ la împli -
nirea vârstei de 24 de ani, re-
spectiv terminarea studiilor
universitare la zi ale copilu-
lui; la al 3-lea copil reducerea
fiscal\ la impozitul pe venit [i
reducerea la CAS [i CASS se
vor dubla, în acelea[i con -
di]ii”, se men]ioneaz\ în pro -
iect. Potrivit sursei citate,
pen tru doi copii înscri[i la
[coal\, în clasele 0 — 12, se
prime[te lunar o aloca]ie de
[colarizare egal\ cu 50% din
salariul minim pe economie,
iar pentru trei copii aloca]ia
va fi egal\ cu salariul minim
pe economie. “Aloca]ia nu se
va acorda dac\ copiii nu frec -
venteaz\ [coala sau r\mân
repeten]i”, mai prevede pro -
iectul.
În cazul în care custodia

copiilor, în urma unui divor],
deces al mamei sau alte mo-
tive, este încredin]at\ unei
alte persoane, persoana care
prime[te custodia copiilor
beneficiaz\ de prevederile
legii.

Ministerului Muncii îi vor
fi alocate anual, prin bugetul
asigur\rilor sociale, sumele
necesare implement\rii aces-
tei legi. Prevederile se aplic\
începând cu prima lun\ dup\
expirarea concediului de ma-
ternitate. De asemenea, Mi -
nis terul Muncii [i Ministerul
Educa]iei Na]ionale vor elab-
ora normele de aplicare în 30
de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial.
Acest proiect de lege ur -

m\  re[te eliminarea unei ba ri -
ere artificial create pentru a
limita num\rul de mame care
pot s\ apeleze la o astfel de
sol u]ie prin înl\turarea con di -
]ion\rii de a fi sau nu c\s\ to -
rit\, sus]ine, în expunerea de
motive a proiectului, deputa -
tul Marius Bota, unul dintre
ini]iatori. Prin aceast\ lege se
dore[te [i “încurajarea na-
talit\]ii în România, în familii
cu p\rin]i care muncesc, în
vederea acord\rii condi]iilor
de trai decente de cre[tere [i
înv\]are pentru copii”, mai
precizeaz\ ini]iatorul. Senatul
este prima Camer\ sesizat\ cu
acest proiect. t

Social-democra]ii propun
inseminarea artificial\ a
femeilor nec\s\torite

� “Unii se vor întreba, pe bun\
dreptate, cine suntem (…). Toate 

la momentul potrivit”, a spus,
misterios, C\t\lin Ivan

Europarlamentarul C\t\lin Ivan a scris
vineri, pe Facebook, c\ lucreaz\ la un nou
proiect politic pentru PSD, în interiorul par-
tidului, în condi]iile în care nu ai voie s\ critici
dac\ nu pui m\car o solu]ie în loc. “L-am tot
criticat pe Liviu Dragnea pentru modul închis,
autoritar spre dictatorial, în care conduce par-
tidul, pentru lipsa de viziune [i de direc]ie din
ultimul timp”, a precizat C\t\lin Ivan. El a e -

viden]iat importan]a unei dezbateri interne în
PSD despre cum ar trebui s\ arate un partid
de stânga „curat, modern, european [i credi-
bil”. „Foarte curând vom prezenta public
propunerea noastr\ de proiect politic pentru
colegii no[tri, membri ai PSD. Vom analiza
atunci câte din propunerile noastre vor fi bune
[i câte nu. Important este s\ avem o dezbatere
intern\ nu despre cum înt\rim puterea unei
persoane în partid, în niciun caz despre cum
s\-i ap\r\m pe unii s\ nu ajung\ în fa]\ ins -
tan]ei sau cum s\-i ajut\m s\ se îmbog\]easc\
mai u[or din banii publici, ci despre cum tre-
buie s\ arate un partid de stânga curat, mo -
dern, european, credibil”, a ad\ugat euro par-
lamentarul. În încheiere, C\t\lin Ivan a spus:

„Unii se vor întreba, pe bun\ dreptate, cine
suntem cei care vom prezen]a acest proiect.
Toate la momentul potrivit”.
~n replic\, vicepre[edintele social-demo -

crat Ecaterina Andronescu i-a îndemnat vineri
pe cei care “gândesc proiecte politice” în in-
teriorul PSD s\ dea dovad\ de în]elepciune [i
s\ pun\ pe primul loc angajamentele pe care
partidul [i le-a luat. “PSD nu este doar un par-
tid care are ni[te oameni, PSD are ni[te anga-
jamente fa]\ de ]ar\, pe care cred c\ este
obligat s\ le respecte. Prioritatea PSD nu este
s\ bandajeze r\nile celor nemul]umi]i, ci s\ re-
specte angajamentele pe care [i le-a luat”, a
declarat pentru Agerpres Ecaterina Andro -
nescu. t

O grupare rebel\ din PSD a pus ochii pe [efia partidului

Premierul Rom=niei, avocat al
oligarhiei de la Chi[in\u?

�Mihai Tudose a l\udat modificarea legii
electorale de peste Prut, prin care democra]ii
oligarhului Plahotniuc [i sociali[tii prorusului

Dodon pun “prag” opozi]iei democratice

Cei doi premieri
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PNL: Ordonan]a pentru taxarea
suplimentar\ a contractelor
part-time încalc\ limitele
constitu]ionale: PNL critic\
ordonan]a adoptat\ joi de c\tre Guvern
prin care angajatorii sunt obliga]i s\
pl\teasc\ CAS [i CASS la nivelul
salariului minim pentru salaria]ii cu timp
par]ial de munc\, spunând c\ adoptarea
acesteia încalc\ limitele constitu]ionale
deoarece legea fundamental\ interzice în
mod expres posibilitatea de a interveni în
domeniul legilor organice prin ordonan]e
simple. Liberalii argumenteaz\ [i
înc\lcarea de c\tre Guvern a Codului
Fiscal, nu doar a Constitu]iei, prin
emiterea ordonan]ei prin care angajatorii
sunt obliga]i s\ pl\teasc\ CAS [i CASS la
nivelul salariului minim pentru salaria]ii
cu timp par]ial de munc\. ”Totodat\,
Ordonan]a încalc\ prevederile actuale ale
Codului Fiscal, prev\zute la articolul 4,
care men]ioneaz\ c\ în cazul în care se
majoreaz\ impozite, taxe sau contribu]ii,
ori se elimin\ sau se reduc facilit\]i
existente «acestea vor intra în vigoare cu
data de 1 ianuarie a fiec\rui an [i vor
r\mâne nemodificate cel pu]in pe
parcursul acelui an». Or, Guvernul Tudose
a anun]at intrarea în vigoare a acestor
modific\ri începând cu data de 1 august,
fapt care contravine rigorilor de
predictibilitate impuse de Codul Fiscal”,
se mai arat\ în comunicatul transmis de
liberali. Guvernul a aprobat, joi, în [edin]\,
o Ordonan]\ privind introducerea pentru
angajatori a obliga]iei de a pl\ti CAS [i
CASS la nivelul salariului minim, ast\zi
de 1.450 lei, pentru salaria]ii cu timp
par]ial de munc\, indiferent dac\
remunera]ia este sub nivelul salariului
minim, excep]ie de la aceast\ prevedere
f\când elevii, studen]ii [i pensionarii. t

Miliardarul Elon Musk a
anun]at joi c\ a ob]inut o ”apro-
bare verbal\” pentru construc]ia
unui sistem de transport sub-
teran ultra-rapid între Washing-
ton [i New York, care ar reduce
timpul de c\l\torie între cele
dou\ ora[e cu circa o or\ [i ju -
m\tate. {eful produc\torului de
automobile electrice Tesla [i al
constructorului de rachete
SpaceX nu a oferit detalii pri -
vind institu]ia care a aprobat
proiectul, care ar putea avea ca
rezultat cel mai lung tunel din
lume. Musk vrea s\ revolu ]io -
neze transporturile prin trimi te -
rea pasagerilor [i a m\rfurilor
prin capsule care vor circula
prin tuburi vidate cunoscute sub
numele de hyperloop.
Oficiali de la Washington [i

New York au spus c\ nu au a -
probat vreun proiect [i, potrivit
legisla]iei federale, Musk are
nevoie de autoriza]ii de mediu
[i de construc]ie pentru a pune
în practic\ un astfel de proiect
ambi]ios.

Discu]ii cu Trump

Musk a înfiin]at recent o
com panie numit\ Boring Com-

pany pentru a construi tuneluri
de transport destinate acestui
sistem, despre care afirm\ c\ va
fi mult mai rapid decât trenurile
actuale de mare vitez\ [i va fo -
losi propulsie electromagnetic\.
Investitorul a scris joi pe Twit-
ter c\ a primit acordul verbal al
guvernului pentru ca Boring
Company s\ construiasc\ un
sistem subteran hyperloop între
New York [i Washington, prin
care durata c\l\toriei ar fi de 29
de minute. Trenul de mare vi -
tez\ Acela al Amtrak are nevoie
de aproape trei ore pentru a par-

curge distan]a de 355 de kilo-
metri dintre cele dou\ ora[e,
dac\ nu au loc întârzieri. Între-
bat\ despre cine a oferit aproba -
rea, Boring Company a anun]at
într-un comunicat c\ se a[teapt\
ca aprob\rile oficiale necesare
s\ fie ob]inute în acest an.
Musk a mai scris c\ un prim

set de tuneluri ar fi pentru aten-
uarea aglomera]iei urbane din
zona extins\ a Los Angeles-
ului, ad\ugând c\ probabil va fi
construit\ o linie între Los An-
geles [i San Francisco [i o alt\
în Texas. Omul de afaceri a re-

cunoscut c\ este mult de lucru
înainte de ob]inerea aprob\rii
oficiale, dar c\ este optimist.
Prin c\l\toria prin tuburi cu

vid, pe band\ magnetic\, tre nu -
rile hyperloop ar evita s\ fie
încetinite de presiunea aerului
sau fric]iunea ro]ilor pe [ine, de-
venind astfel mai rapide [i mai
ieftin de operat, potrivit sus]in\ -
torilor. Un num\r de startup-uri
au început s\ dezvolte tehnolo-
gia, în pofida îngrijor\rilor le -
gate de costuri [i practicalitate.
Potrivit site-ului Boring Com-
pany, unele proiecte pentru ast-
fel de tuneluri cost\ pân\ la 1
miliard de dolari pe mil\, dar
obiectivul este de reducere a
costurilor de cel pu]in 10 ori.
În 2013, Musk afirma c\ o

linie hyperloop de aproximativ
400 de mile (964 kilometri)
între Los Angeles [i San Fran-
cisco ar costa mai pu]in de 6
mi liarde de dolari, iar cons truc -
]ia ar dura 7-10 ani.
Pre[edintele Donald Trump

s-a întâlnit în martie cu Musk,
care i-a prezentat ideea Boring
Company, potrivit unor oficiali
de la Casa Alb\. Musk a mai
vorbit despre planurile sale de a
lansa o misiune pe Marte. t

Transport subteran SF între
Washington [i New York?

� printr-un sistem de tuburi vidate, distan]a dintre cele dou\ metropole ar urma s\ fie str\b\tut\ `n 29 de
minute � trenurile de tip hyperloop evit\ s\ fie încetinite de presiunea aerului sau fric]iunea ro]ilor pe [ine



Garsoniere

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

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

u V=nd garsonier\ Pia]a
Sud, central, bl.C1,
etaj 2, foarte curat,
mobilat [i `mbun\t\]it.
Pre] avantajos. Tel.
0721.128.745.
(14bf06.1.4)

u Garsonier\ zona 
Spital, et. 2/4, deco-
mandat\, termopane,
gletuit\, lavabil,
21.000 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Garsonier\, str. Ful-
ger, `mbun\t\]it\ total,
t=mpl\rie
exterioar\/interioar\,
parchet, gresie,
faian]\, termopane.
0721.706.225.
(07bf06.1.20)

u V=nd urgent  garson-
ier\, 22 mp, Sud, str.
Revolu]iei, et. 2,
`mbun\t\]it\, utilat\,
negociabil. Telefon
0744.703.431.
(04bf07.1.30)

2 camere

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

u Apartament 2 camere,
3/3, Bd.
Independen]ei, 51 mp
utili, CT, acoperi[ aer
condi]ionat, 2 bal-
coane, liber. Tel.
0724/054.716.
(22bf16.1.30)

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

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

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

u V=nd apartament 2
camere, Foc[ani, ultra-
central, et.1. Telefon
0743.090.308.
(13bf06.1.4)

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

u Apartament 2
camere, 57mp, etaj
2/8, CT, izolat, ter-
mopane, imbunatatit,
zona Polivalenta -
Bulevard 38.000 E
neg 0725919335.

u Apartament 2 camere,
zona {c. nr. 9, et. 6/8,
decomandat, 60 mp,
termopan, izola]ie,
balcon mare, 27.500 E.
Tel. 0237.233450,
0740.233.097. (N.1.2)

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

u V=nd apartament 2
camere, 64 mp, ultra-
central, et. 3/3, 2 bal-
coane `nchise, acoperi[
^ mansard\, CT, izolat
termic, zona Pia]a
Unirii. Pre] 41.500 E
negociabil. Telefon
0740.240.952.
(12bf03.1.4)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et 4/4,
acoperi[, termopan,
decomandat, izolat ex-
terior, 24.500 E. tel.
0237/233450,
0740.233097. (N.1.2)

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

u Apartament 2 camere,
zona {c. 10, et.1/8, 60
mp, termopane, cen-
tral\ termic\ individ-
ual\, parchet laminat,
gresie [i faian]\,
38.500 E negociabil.
tel. 0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et. 4/4,
acoperi[, 50 mp, cen-
tral\ termic\, ter-
mopan, gresie [i
faian]\, decomandat,
liber, 27.000 E. tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

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

u Apartament 2
camere, 38mp, deco-
mandat, etaj 4/4 cu
acoperis, zona sud (la
Bulevard), ter-
mopane, izolat, fara
mari imbunatatiri
24.000 E 0725919335

u V=nd apartament 2
camere, parter, cu 35
mp teren, negociabil.
Telefon 0728.890.513.
(19bf01.1.24)

3 camere

u V=nd apartament 3

camere, parter,

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

mopane, izolat termic,

balcon `nchis. Tel.

0768.005.853.

(29bf01.1.20)

uApartament 3 camere,

ultracentral, 2/7, izolat

termic, semimobilat,

44.900 negociabil. Tel.

0763/735.266.

(19bf02.1.4)

u V=nd apartament
open space, zona Lidl I

dormitor (u[\ tei),

sufragerie, dining plus

living, baie (u[\ tei),

CT, acoperi[, bloc

1989, buc\t\rie, logie.

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

0740.037.037.

(14bf08.1.8)

u V=nd apartament 3
camere, B-dul Unirii,

28, etaj 2/7, izolat ter-

mic, liber, pre] 45.000

E negociabil. Telefon

0763.735.266.

(12bf02.1.4)

u Apartament 3
camere, etaj 2, cu

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

nescu. Tel.

0740.562.952.

(11bf09.1.14)

u Apartament 3 camere,

zona Prim\rie, et. 4/4,

decomandat,

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

mopan, parchet, gresie

[i faian]\, 51.500 E.

Tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,

zona Sud, et.2/4, ter-

mopane, parchet lami-

nat, izola]ie exterioar\,

gresie [i faian]\ nou\,

28.500 E. Tel.

0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,

zona LIdl (fosta Auto-

gar\), et. 2/3, central\

termic\, termopan, gle-

tuit, parchet laminat,

garaj proprietate,

49.000 E. Tel.

0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,

zona Teatru - centru,

et. 3/3, acoperi[, cen-

tral\ termic\, ter-

mopan, gletuit, lavabil,

curat, 52.000 E. Tel.

0237.233450,

0740.233.097. (N.1.2)

uApartament 3

camere, 70mp, etaj

4/4 fara acoperis,

fara imbunatatiri,

liber, zona Pictor

Grigorescu 32.000 E

0725919335.

u V=nd apartament 3

camere, Telemac, etaj

3/4, CT, termopane,

izolat, `mbun\t\]iri,

52.000 euro. Telefon

0761.202.612.

(10bf07.1.20)

u Apartament 3
camere, 67mp, parter,

termopane, izolat,

zona Obor - CEC,

liber, necesita reno-

vare 42.000 E neg

0725919335

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj [i

box\, 85.000 euro ne-

gociabil. Telefon

0722.646.567.

(05bf02.1.22)

u Apartament 3 camere,

zona Parcul Shuman -

Brailei, 70mp, renovat

complet, CT, AC, PVC,

izolat exterior, LIBER ,

48.500 E 0725919335

uApartament 3 camere,

82mp, etaj 3/3, zona

Garii - Longinescu, 

CT, AC, izolat, fara

imbunatatiri majore

42.500 E 0725919335.

Apartamente 4 camere

u Investi]ie 4 camere,

Zimbru, ultracentral,

parter, 70 mp, central\

proprie, aer

condi]ionat, 58.000 E

njegociabil. Tel.

0745.655.063.

(26bf10.1.30)

uApartament 4

camere, 80mp, etaj

3/3 cu acoperis, CT,

izolat, termopane,

curat, zona Spalato-

ria Oituz - Mare a

Unirii 48.000 E neg.

0725919335

u V=nd apartament 4

camere, central, etaj

2/3, pre] negociabil.

Telefon 0721.210.816.

(18bf14.1.30)
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u A G E N D A  I M O B I L I A R A     

LICITA}IE

SC TRICOTTON SA Panciu, jud.Vrancea,
prin Lichidatorul judiciar, vinde la licita]ie public\, ne-
gociere direct\ sau prin combinarea celor 2 metode: - con-
struc]ia fostului sediu administrative, `n suprafa]a
construit\ de 631,00 mp (P+1), vis a vis de Gara CFR din
Panciu, la pre]ul de 299.880.00 lei, precum [i terenul afer-
ent `n suprafa]\ de 2.412.00 mp la pre]ul de 9.00 lei/mp. -
parte din depozit produse finite cu ramp\ pentru
`nc\rcat/desc\rcat `n suprafa]\ construit\ de 2008 mp la
pre]ul de 217.000.00 [i terenul aferent `n exclusivitate [i
`n indiviziune ̀ n suprafa]\ de 2000.00 mp la pre]ul de 9.00
lei mp. - teren intravilan liber, cu cale de acces 2.856.00
mp la valoarea de 9.00 lei/mp. Imobilele sunt pretabile
pentru orice activitate, inclusiv ca depozite, se pot construi
alte imobile industriale sau ansamblu locuin]e. Lista cu
alte informa]ii [i pre]uri se g\se[te la sediul lichidatoru-
lui.Licita]iile publice vor avea loc, `n datele 29/06; 10/07
[i 19/07.2017 la ora 14:00, la sediul lichidatorului din
Foc[ani, str. 1 decembrie 1918, fosta str. Carpa]i), nr. 5,
apartament 2, parter. Pre]ul de pornire la toate imobilele
sunt reduse cu 10% din valoarea nou\ de evaluare, pentru
fiecare bun r\mas de valorificat, iar `nscrierile la licita]ie
se vor face p=n\ ̀ n preziua datei licita]iei, orele 16:00. Lic-
itatorii vor depune cau]iunea de 10% din pre]ul de pornire,
fie `n numerar la lichidator, fie prin virament pe numele
SC Tricotton SA Panciu, la BancaTransilvania Foc[ani `n
contul RO44BTRL04001202284489xx.
Rela]ii suplimentare se ob]in la telefonul/fax 0237/211000
sau 0724.502.440. 
Cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la
licita]ie, s\ anun]e lichidatorul judiciar cu 48 ore `nain-
tea datei licita]iei.

LICITATIE

Lichidatorul judiciar, vinde la pre] for]at, de lichidare,
superavantajos, prin valorificare comercial\ `ndividual\ sau
`n bloc, mobilier din lemn masiv r\[inos, confec]ionat de
fosta SC MOPAF Vrancea S.A. Foc[ani, jud. Vrancea, com-
pus din: 1. Mobilier complet, din r\[inoase, la gata, executat
pentru a fi EXPORTAT ~N EUROPA:

1.1. OGLINDA de perete cu ram\ din lemn masiv
OLTEN, finisate, crem, cu sticl\ din Germania, confec]ion-
ate pentru CABINETE MEDICALE  din GERMANIA, la
pre]ul de 66,00 lei/buc, redus cu 40% din valoarea evaluat\;

1.2. CUIERE DE PERETE OLTEN, finisate, crem DIN
LEMN MASIV, confec]ionate pentru CABINETE MED-
ICALE  din GERMANIA, la pre]ul de  71,00 lei/buc, redus
cu 40% din valoarea evaluat\;

1.3. Diverse piese de mobilier, `n cantit\]i mici 1-2 piese,
birouri [i altele, bunuri care nu au mai fost `ntrebuin]ate;
2. Elemente componente de mobilier, (pere]i laterali, u[i,
sertare, pl\ci intermediare, etc.) la gata, pentru [ifoniere cu
2,3  sau 4 u[i, executate din lemn masiv, r\[inos, executat
pentru pia]a Germaniei [i a Angliei.
3. Tablii pentru paturi de 2 persoane, din brad masiv,
confec]ionate pentru Germania. Lista complet\ cu bunurile
mai sus consemnate, at=t cantitativ c=t [i valoric, se g\se[te
la locul de depozitare - SC MOPAF VRANCEA S.A.
Foc[ani, b-dul Bucure[ti, nr.4, Foc[ani sau la sediul social al
Lichidatorului Judiciuar din str. 1 Decembrie 1918, nr.5,
bloc 5, ap.2, Foc[ani.
Valoarea tuturor bunurilor expuse v=nz\rii, este redus\ cu
40% din valoarea evaluat\, iar valorificarea lor se face zil-
nic, `ntre orele 10:00 [i 14:00.
Cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la
valorificare, s\ anun]e lichidatorul judiciar, imediat dup\
luarea la cuno[tin]\. Rela]ii suplimentare se ob]in la
telefonul/fax 0237/211000 [i 0724.502.440.



u Vând cas\ cu teren

în Vitane[t i ,  com.

Bolote[t i ,  suprafa]a

total\  2113 mp, din

care 1403 mp

gradin\ (120 butuci

vie [ i  50 pomi fruc-

t iferi)  [ i  cas\,  parter

cu etaj  (68 mp

suprafa]a construi t\

la  sol) .  Pre]  28.000

Euro.  Tel:

0237/217592.

(C.1.30)

u V=nd (sau schimb

cu ap.  Gala] i)  cas\

la E85,  3 camere,

buc\t\rie  mare,  baie,

mansard\,  f=nt=n\,

fos\,  1000 mp, sat

P\dureni ,  s tr.  Morii

19.  Tel .

0767.974.212.

(21bf15.1.4)

u Cas\ V=rte[coiu,

teren 4200 mp, vie,

pomi,  l=ng\ podul

Odobe[t i .  Tel .

0727.838.025.

(19bf08.1.14)

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

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

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

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

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

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

u V=nd cas\ Gole[t i ,
28.000 euro,  nego-

ciabil .  Tel .

0727/109.554,

0723/544.125.

(17bf06.1.8)

u V=nd cas\ [ i  teren

1418 mp, Gole[t i .

Tel .  0758/837.773.

(17bf05.1.24)

u V=nd cas\ mobi-

lat\ ,  Slobozia

Cior\[t i ,  Armeni,  20

minute de Foc[ani ,  3

camere,  cram\,  1700

mp gr\din\,  anexe,

15.000 E negociabil .

0732.229.461,

0237/231454.

(14bf03.1.4)

u V=nd/schimb cas\

(2000 mp) Garoafa

(R\chitosu),  cu gar-

sonier\.  Tel .

0766.531.484.

(12bf05.1.10)

u V=nd cas\ Ciu[lea,

cu teren 3600 mp,

pre]  6 euro mp. Tele-

fon 0237/627724.

(12bf01.1.8)

u PANCIU ,  cas\ cu

cram\ [ i  butoaie de

vin,  3000 m.p.  teren,

ut i l i t\ ] i .  Tel .

0744155030,

0751847582.

(OP.1.7)

u V=nd cas\ plus

teren,  200 mp

suprafa]\  total\ ,

complet  ut i lat\ ,  zona

"Peco Diplomatic".

32.500 euro negocia-

bil .  Telefon

0742.308.342.

(11bf06.1.6)

u V=nd cas\ locuibil\

cu teren 3500 mp `n

Oreavu,  com.

Guge[t i .  Telefon

0758.320.563.

(07bf02.1.30)

u Cas\ de v=nzare `n
Cerdac -  Gole[t i ,  la
ro[u,  500 mp, 40.000
euro negociabil .  Tel .
0775.379.863.
(06bf03.1.14)

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

D. Golescu, 800 mp, cas\

la gri, toate utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

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

Ecaterina Varga, nr. 58.

Pre] negociabil. Telefon

0722.497.620.

(26bf11.1.20)

uVila - Duplex Focsani -

Obor - str Vrancei ,

D+P+1,  204mp con-

struiti si 171 utili, teren

170mp, la cheie 70.000

E 0725919335.

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

mp teren `n jur,

compus\ din 4

camere mari,

buc\t\rie,  2 crame,

zon\ deosebit\.

Merit\ v\zut\! 

Tel .  0769.428.588.

(10bf06.6.10)

u V=nd cas\ 1100 mp, de

locuit, din c\r\mid, co-

muna Bolote[ti, sat

Purcele[ti. Pre] 40.000

Euro negociabil. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

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

u V=nd cas\ b\tr=neasc\
Foc[ani, str. Agriculturii,
nr. 21, ma[in\ Renault,
piese de schimb.
0727.988.957,
0039/3284865379.
(09bf05.1.70)

Cump\r\ri

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

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

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

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

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament
2 camere, zona Gar\
(exclus elevi, animale).
Telefon 0760.868.250.
(11bf03.1.4)

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

u ~nchiriez apartament
2 camere central,
nemobilat, central\
proprie. Tel.
0742.037.371.
(11bf11.1.4)

u ~nchiriez apartament
cu trei camere, mobi-
lat, dotat complet, cen-
tral\ termic\ proprie
(bloc), et. 2, zon\ cen-
tru. 0764.148.119.
(06bf11.1.10)

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

u ~nchiriez apartament

2 camere mobilat si

utilat modern, CT,

zona centrala, 250

euro/luna

0722537462. (N.6.6)

u ~nchiriez o camer\ la

eleve. Tel.

0751.472.365.

(RC.1.30)

Schimburi imobiliareSchimburi imobiliare

u Schimb cu garsonier\
sau apartament 2
camere Gar\ [i
diferen]\ - apartament
3 camere, etaj 3/3,
zona Teatru.
0723/717.074.
(20bf04.1.4)

TERENURI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u Vie nobil\ 9.365 mp;

p\dure 0.25 ha,

Movili]a, 1 ha p\dure

R\coasa, sat Varni]a.

0727/946.987,

0237/275528.

(20bf13.1.8)

uVie nobil\ 9.365 mp;

p\dure 0.25 ha,

Movili]a, 1 ha p\dure

R\coasa, sat Varni]a.

0727/946.987,

0237/275528.

(20bf13.1.8)

u V=nd lot 480 mp, 25

ml descchidere, 19,48

l\]ime, spate

Laminorul. Tel.

0762/446587.

(20bf10.1.20)

u V=nd teren arabil,

zona M=ndre[ti - Aba-

tor. Tel. 0724/355.057.

(19bf09.1.8)

u 200 mp, d#12 ml,

Ghe. Sion; 420 mp,

630 mp Dorni[oarei;

500 mp, 1000 mp

Anghel Saligny,

stradal; 826 mp, pentru

bloc, R\zboieni.

0723/706.271.

(18bf17.1.40)
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Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul
Vrancea, România, Număr de înregistrare  în registrul  formelor de organizare  RFO II -0652
Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator
judiciar al debitorului Ericonf SRL, dosar nr 958/91/ 2011 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă
vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului :
1.      Teren în suprafaţă de 1 867,34 mp curţi construcţii situat în Focşani, str. 8 Martie nr. 1,
judeţul  Vrancea. Spaţiu comercial destinat activităţii de confecţii textile cu suprafaţă construitä
de 1145 mp şi cabinã poartä cu suprafatţă construită de 22,5 mp. Proprietatea este  înscrisă în
Cartea Funciarã la  nr. 1285 a localittăţii Focşani, şi are  nr. cadastral 656N. Pretul de evaluare
este de  1.805.000 lei .
2.      Teren în suprafaţă de 534,57 mp categoria  curţi construcţii situat în Focşani, str. 8 Martie
nr. 1, judeţ  Vrancea. Pe acesta este edificată  construcţia C 3 cantină în suprafaţă construită de
270 mp şi construcţia  C4 — centrală termicã în suprafaţă construită de 42,5 mp. Proprietatea
este  înscrisă în Cartea Funciară la nr. 16931 a localităţii Focşani şi are  nr. cadastral 657N. Preţul
de evaluare este de 407.000 lei .
Activele  aparţin debitorului Ericonf SRL.
Licitaţia va avea loc în data de 18/08/2017 ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani,
Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea .
Preţul de pornire al licitaţiei va fi 80.00% din  valoarea de evaluare.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte
de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei.
În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta
în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi
asigura dreptul de participare la licitaţie.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 01/09/2017  ora  14:00 cu preţ de pornire
a licitaţiei de  80.00% din  valoarea de evaluare  si 15/09/2017 ora 14:00 cu preţ de pornire a lic-
itaţiei de 80.00% din  valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichida-
torul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.
Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul
Vrancea, România, Număr de înregistrare  în registrul  formelor de organizare  RFO II -0652
Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator
judiciar al debitorului MEB INSTAL SERV SRL, dosar nr 1133/91/ 2015 aflat pe rol la Tribunalul
Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul debitorului :
1. Proprietate imobiliara compusa din teren in suprafata de 6970 mp situat in intravilanul orasului
Odobesti cu iesire la str. Libertatii nr. 125, T 45, P 824, jud. Vrancea, categoria de folosinta curti
constructii pe care sunt edificate constructiile: - C1: sala de festivitati cu regim de inaltime parter
semiteran avand suprafata construita la sol de 354 mp si o suprafata construita desfasurata de
354mp; C2: spatii depozitare cu regim de inaltime parter avand suprafata construita la sol de 381
mp si o suprafata construita desfasurata de 381 mp; C3: restaurant cu o suprafata construita la
sol de 216 mp; C4: beci cu regim de inaltime subteran cu o suprafata construita de 36 mp. Pro-
prietatea este evaluata la valoarea de 635794 lei fara TVA.
2. Proprietate imobiliara compusa din lot teren 458 mp inscris in CF nr. 2860 a UATOdobesti, lot
teren 460 mp inscris in CF nr. 2861 a UAT Odobesti, lot teren 467 mp inscris in CF nr. 2862 a
UAT Odobesti, lot teren 456 mp inscris in CF nr. 2863 a UAT Odobesti si lot cota parte de 5/18
din suprafata totala de 807 mp, reprezentand cale acces: 1299/2/20N inscris in CF nr. 967 a UAT
Odobesti. Proprietatea este situata in Odobesti, in aproprierea strazii Calugareni, T81 - P 2400/8,
jud. Vrancea si  a fost evaluata la valoarea de 74889 lei fara TVA.  3. Bunuri mobile conform raport
de evaluare evaluate la valoarea de 2291 lei fara TVA.
Activele  aparţin debitorului MEB INSTAL SERV SRL.
Licitaţia va avea loc în data de 04/08/2017 ora 11.30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani,
Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea .
Preţul de pornire al licitaţiei va fi 90.00% din  valoarea de evaluare.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte
de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei.
În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta
în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi
asigura dreptul de participare la licitaţie.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 18/08/2017  ora  11.30 cu preţ de pornire
a licitaţiei de  90.00% din  valoarea de evaluare, 01/09/2017 ora 11.30 cu preţ de pornire a licitaţiei
de 90.00% din  valoarea de evaluare si 15/09/2017 ora 11.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de
90.00% din  valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichida-
torul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.



u De v=nzare teren ara-

bil extravilan, 3500 mp

loc casa (intravilan)

1500 mp Dumbr\veni,

Gura Vadului, peste

drum de Leica Mitica.

Tel. 0731.622.418.

(14bf09.1.6)

u V=nd teren 1000 mp,

Foc[ani - Obor. Telefon

0767.592.298.

(14bf03.1.30)

u V=nd 730 mp teren,

Foc[ani, zona II, toate

utilit\]ile. Telefon

0745.526.986,

0237/621816.

(13bf04.2.4)

u Teren intravilan Focsani,

5000 mp, deschidere 100

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

(pasarela) 20 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd cl\diri [i teren

cu livad\ 1 Ha, circular

motor 10 kw [i abric.

Telefon 0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.3.20)

u V=nd teren intravilan
2025 mp, com. Vul-
turu, 100 m de DN,
utilit\]i. Pre] conven-
abil. Contact
0753318000. (AV.4.45)

u Teren intravilan Focsani
700 mp, str. M\r\[e[ti
(Pasarela), 20 euro/mp 
negociabil. Tel.
0722537462. (AN.6.6)

u V=nd teren intravilan
722 mp, `n spate la

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Telefon

0765.553.257.

(07bf07.7.20)

u Teren 1000 mp, zona
Laminoru, str. Militari,

utilit\]i: ap\, canalizare,

curent electric, strada

principal\, asfalt, de-

schidere 37 m. Tel.

0766.929.045.

(07bf09.1.14)

uTeren intravilan Focsani,

cartier Mandresti Moldova

500 mp deschidere 18 ml

sau 1000 mp deschidere 36

ml, 10 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd 1 ha teren ex-
travilan `ntre
Foc[ani [i  Garoafa
pe E85. Informa]ii  la
tel .  Tel.
0760.675.502.
(RC.4.10)

u V=nd teren

C`mpineanca, 350 mp,

deschidere 18 m,

utilita]ile foarte

aproape. Negociabil.

Telefon 0730.287.593.

(VU.6.6) 

u V=nd 2500 mp

Garoafa pre]  4E/mp.

Tel.  0760.675.502.

(RC.4.10)

u Teren intravilan

Lep[a - Ciuta, 2 Ha, 7

E/mp, u[or negociabil.

Telefon 0785.311.786.

(06bf04.1.14)

u Petre[ti - teren 5700

mp, din care 900 mp 

intravilan, str. M.

Viteazu, 6 E/mp 

negociabil. Tel.

0762.481.310.

(04bf09.1.14)

u V=nd teren intravilan

`n spate la LIdl - nou,

str. Tisa. Telefon

0784.037.821,

0039/3333246003.

(03bf03.1.100)

u V=nd teren 3003 mp,

centru Jari[tea [i 3000

mp extravilan Jari[tea.

Telefon 0767.949.904.

(28bf02.1.20)

u V=nd 1,0 Ha p\dure

neexploatat\, punct

Plainos, com. Du-

mitre[ti. Telefon

0788.364.252.

(27bf03.1.24)

u Teren Foc[ani, Sud,

`ntre vile, 400 mp, de-

schidere 15 m, toate

utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

u V=nd 5000 mp teren

extravilan [i intravilan,

zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case in-

travilan, str. Dionysos,

`n spatele G\rii, loturi

la cerere. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Ofert\ de criz\! V=nd

teren, Suraia, 4000 mp,

`n zon\ central\, 3

euro/mp. Tel.

0744.707.209.

(21bf04.1.14)

u Loturi pentru case, la

cerere, dup\ Dedeman,

spate cartier reziden]ial

Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravilan,

com. V=n\tori, 980 mp,

cu deschidere 16,5 m,

negociabil. Tel.

0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea

Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

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

nr.26, col] cu str.

Longinescu peste

drum de Penny, 340

mp, aproape p\trat,

cu deschidere la

strad\ 21,53 m. Acces

ap\, canal, electrici-

tate, gaze. Tel.

0722.295.642.

(31bf7.1.20)

u V=nd teren intravi-

lan 1000 mp cu cas\

b\tr=neasc\ `n sat

V=j=itoarea, com

T\t\ranu.Tel

0745.055.118,

0744.694.805.

(C.20.20)

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

u V=nd 20.000 mp teren

extravilan, Foc[ani. Ac-

cept variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

S P A } I I 

V+NZ|RI

u V=nd SMA B\tine[ti

7000 mp, deschidere

[osea principal\ 95 ml,

curent 380/220.  Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

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

u V=nd spa]iu comer-

cial 50 mp [i teren

curte aferent 400 mp

(total), deschidere

17,35 ml. Tel.

0722.639.960.

(15bf10.1.20)

~nchirieri spa]ii

u ~nchiriez HAL|

suprafa]\ 400mp, zon\

central\, toate

utilit\]ile. Acces Tir.

Rela]ii la tel.

0749.646.661

(17bf08.1.8)

u ~nchiriez (v=nd) hal\

400 mp, 2 intr\ri,

spa]ii birou, bascul\

(c=ntar) str. Cote[ti

116; `nchiriez (v=nd)

hal\ 800 mp, str.

Cote[ti 116. Tel.

0745.650.957.

(21bf14.1.8)

u ~nchiriez spa]iu

comercial 270 mp,

compus din birouri [i

sal\, parcare Kaufland.

0722/344549.

(20bf12.1.8)

AUTO

u V=nd Renault

Megane 1998,  1,6

benzin\,  recent

`nmatriculat ,  nerulat

Rom=nia.  Tel .

0744.970.052.

(24bf02.1.20)

u Fiat  640 DTC, Fiat

450,  500.

0763/117.606.

(20bf08.1.4)
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u V=nd Opel Corsa ,

motor 1200,  pe ben-

zin\ + GPL, stare

perfect\  de

func]ionare.  Tel .

0744/260.115

(19bf17.1.8)

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

u V=nd remorc\ auto

300 kg,  pre]  700

Ron. Tel .

0765/997.039.

(18bf10.1.4)

u V=nd Opel Agila [ i

Matiz.  Tel.

0768/169.072.

(17bf10.1.10)

u LOGAN 2005,

62.000 Km, 8500

Ron. Telefon

0732.240.354.

(11bf07.1.4)

u CLIO 3 Diamant ,

2008 mai,  `nscris ,

8700 km, ] inut\ `n

garaj ,  toate

`mbun\t\] ir i le .  Tele-

fon 0732.240.354.

(10bf09.1.4)

u V=nd Dacia Logan

ne`mbun\t\] i t ,  din

2011,  3500 E.  Tel .

0724.291.280.

(06bf09.1.8)

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

UTILAJEUTILAJE

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

LICITA}II

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

MUL}UMIRI

uProfund respect  [ i

s incere mul]umiri  

d-nei  dr.  SAULEA

MIHAELA [i  person-

alului  din Sec]ia  de

Hematologie,  pentru

profesionalismul de

care au dat  dovad\.

Fil ip D. (18bf06.1.4)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

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

mici. 0765/220.600.

(20bf02.1.8)

u V=nd 600 balo]i
lucern\, C=mpineanca.

Tel. 0732/123.569.

(21bf04.1.20)

u V=nd frigider, con-
venabil. Tel.

0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd frigider, con-
venabil. Tel.

0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd calorifere
font\, 2 buc., 16 ele-

men]i, remorc\ Dacia.

0731/267.914.

(19bf06.1.14)

u Congelator, storc\tor
rufe, biciclet\, aripi/

arcuri noi Dacia

Break, TV Sony. Tel.

0757/678.324,

0237/222101.

(18bf14.1.6)

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

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

u V=nd lucern\ 3,3 ha,

`n comuna Bolote[ti.

Tel. 0729/452.548.

(18bf07.1.4)

u Aparat aer

condi]ionat, marca

Zomix, Clasa C, fabri-

cat `n Italia, `n cutie.

Pre] 1000 lei negocia-

bil. Tel. 0726.418.981.

(17bf12.1.4)

u V=nd ma[ini de cusut

industriale noi [i sec-

ond-hand. Tel.

0744/801.226,

0746/684.676.

(17bf01.1.14)

u Lemn nuc - dulapi.

Telefon 0721/406.769.

(17bf04.1.8) 

u V=nd covor tip per-

san 3,5x2m. Pre] 350

lei. Tel. 0754.039.002.

(15bf02.1.4)

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

ani. Telefon

0726.851.542.

(14bf05.1.8)

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

fon 0784.884.968.

(10bf08.1.6)
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u V=nd pomp\ ierbicid,

MEA pentru

`ngr\[\minte, plug de

livad\, borma[in\ GE

25, pas complet, con-

tainere din lemn,

pomp\ de stropit 1200,

tractor 45, disc cu

dou\ baterii, ma[in\

Golf, utilaje pentru

prelucrarea p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

u V=nd 2 rulote, u[i [i
ferestre, motoret\

nou\, biciclete, corturi

diferite, barc\, cazan

]uic\ [i altele. Tel.

0237/623109, seara

dup\ ora 20.00.

(07bf08.1.20)

u V=nd ieftin porumb
boabe [i purcei de

ras\. Telefon

0722.372.290 [i

0727.242.069.

(21bf01.1.30)

u V=nd budan\ polistif

30 T, pomp\ MC 300

cu pulverizator de praf

[i pomp\ din cupru

Vermorel.

0723.668.486.

(15bf07.9.10)

u V=nd albine [i

propolis. Tel.

0748.034.134.

(06bf06.1.20)

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

u V=nd c\]ei Akita -

Inu, japonez. Tel.

0762/548.352.

(17bf02.1.14)

u V=nd pui Bichon

Maltez. Tel.

0765/882.113.

(20bf01.1.10)

MEDITA}II

u Medita]ii fizic\, ba-

calaureat, 10 lei/ora.

Tel. 0743/806.907.

(21bf07.1.14)

SERVICII

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

case din lemn,

BCA, c\r\mid\,

plac\ri  polist iren,

rigips,  fa]ade,  [ape,

tencuiel i ,  f inisaje,

tabl\,  faian]\,

gresie.  Tel .

0767.613.307.

(18bf10.1.14)

u Amenaj\ri  inte-
r ioare/  exterioare
glet ,  r igips,  izola] i i
gresie etc.  Tel .
0237/239923,
0786.697.308.
(21bf16.1.2)

u Electr ician,  execut
instala] i i  electr ice [ i
t r i fazice,  tablouri
monofazice,  case [ i
apartamente,  deran-
jamente.
0766.898.806,
0733.849.536.
(06bf02.1.16)

uAmenaj\ri  inte-
r ioare/  exterioare,
parchet  laminat ,
plac\ri  polis t i ren,
lavabil ,  glet ,  decora-
t ive.  Tel .
0761.074.936.
(17bf07.1.8)

u ELECTRICIAN 
autorizat execut lucr\ri
la pre]uri mici. Tel.
0731.884.878.
(15bf03.5.6)

u Execut  lucr\ri  de

construc]i i ,

zugr\veli ,  izola] i i ,

tencuiel i  [ i  al te

lucr\ri .  Telefon

0768.306.601.

(08bf02.1.6)

u EVIDEN}E CON-

TABILE. TEL.

0720.615.056.

(C.10.10)

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

u Meseria[ calificat, cu
experien]\, execut

orice tip de lucrare `n

construc]ii, la pre]

avantajos. Rog foarte

mult\ seriozitate. Tel.

0763.044.031.

(02bf02.8.8)

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici -

orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

MASAJE

u Operator olistic (uni-

sex), profesionist `n

terapii Shiatsu, Rif-

lessologia plantare,

Masage Orientale

(Ayurveda, Sakura,

Tantra). Rela]ii 

Whatsapp:

00393406314896.

Program\ri:

0747.314.234, Denise.

(12bf06.1.8)

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

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

D O M N ID O M N I

u Domn serios, v=rsta
46, doresc cuno[tin]\
doamn\ 35-45 ani,
pentru o rela]ie se-
rioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

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

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

u Domn serios, v=rsta
46, doresc cuno[tin]\
doamn\ 35-45 ani,
pentru o rela]ie se-
rioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

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

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

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

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

A G E N D A  M E D I C A L |
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u Pensionar 62 ani,
vreau o persoan\ s\ fie
al\turi de mine, in-
diferent de v=rst\. Rog
seriozitate! Tel.
0724.697.938.
(14bf02.1.4)

u Domn 60 ani, doresc
cuno[tin]\ cu persoan\
de sex feminin pentru
o rela]ie serioas\. Tel.
0743.062.555.
(13bf01.1.8)

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

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

PIERDERI

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

A N G A J | R I

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

u ArosA angajeaz\
montatori t=mpl\rie
PVC, jaluzele, rulouri,
u[i de garaj, cu sau
f\r\
experien]\. CV pe 
secretariat@arosa.ro.
Rela]ii la tel.
0746.177.088. (F.1.10)

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

u Angajez tehnician
dentar. Telefon

0740/904.674.
(20bf11.1.32)

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

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

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

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

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

u Restaurant anga-
jeaz\ buc\tar sau aju-
tor buc\tar. Rela]ii la
tel. 0766.228.416.
(N.1.7)

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

u ArosA angajeaz\ 
consilier v=nz\ri. 
CV pe mail 
secretariat@arosa.ro.
Rela]ii la tel.
0746.177.088. (F.1.10)

u Cur\]\toria "Leb\da"
angajeaz\ personal.
Rela]ii la tel.
0722.677.332.
(17bf12.1.6)

u SC angajeaz\
v=nz\toare (magazin
alimentar). Tel.
0766/275.729.
(17bj03.1.4)219.
(17bf11.1.20)

u SC angajeaz\ `n
condi]ii avantajoase
[ofer profesionist,
toate categoriile, trac-
torist [i tehnician vet-
erinar cu experien]\.
Tel. 0767.685.493.
(14bf11.1.8)

Angajez [oferi]\

pentru firm\

CATERING. Rela]ii

suplimentare la tel.

0724.280.135. 

u SC Mantra SRL, str.
Barsei NR 11 bis Foc-
sani angajeaz\ per-
sonal la sala de croit
pentru oper]iile de
sp\nuit, numerotat [i
termoculat. Rela]ii la
sediul firmei sau la tel:
0721/264229,
0763/182585.
(AV.1.24)

u Angajez v=nz\tor
pentru magazin fu-
nerar, posesor permis
categoria B. Telefon
0768.467.234,
0744.533.889.
(13bf03.1.6)

u Turkrom angajeaz\
[oferi categoria C cu
atestat [i mecanic
camioane. Tel.
0237/212396,
0749.040.450.
(12bf02.1.10)

u SC Diedra COM
SRL, cu sediul `n str.
Maior Gh. Pastia, nr.
1, magazin Big Centru,
etaj 1, deasupra maga-
zinului Zamfir, anga-
jeaz\ manipulant
mobil\ - 1 post. Tele-
fon 0237/225276.
(12bf01.1.4)

u Angaj\m muncitori
necalifica]i, muncitori
califica]i montaj, pre-
lucr\ri mecanice, pre-
lucr\ri mase plastice,
tehnicieni, ingineri, cu
sau f\r\ experien]\. 
CV-urile se depun la
sediul Insta Electric Sa
din Foc[ani, B-dul Bu-
cure[ti 16A, pe fax la
0237/215040 sau pe
e-mail la info@
insta-electric.ro
(AV.1.9)

u Societate comercial\
angajeaz\ conduc\tori
auto profesioni[ti, pen-
tru curse externe
ITALIA. Condi]ii: per-
mis conducere categ.
BCE, atestat [i card
tahograf. Tel.
0237/239465.
(30bf03.1.15)

u Telekom angajeaz\
consultant v=nz\ri cu
sau f\r\ experien]\.
Rela]ii la
0761.309.847.
(11bf02.1.15)

u Fabric\ de mase plas-
tice din Foc[ani, anga-
jeaz\ personal
muncitor cu sau f\r\
experien]\. Rela]ii pot
fi ob]inute la telefon
0741.185.060.
(11bf01.1.4)

u Magazin perdele-
covoare angajeaz\ 
lucr\tor comercial [i
croitoreas\. Rela]ii la
tel. 0748759937.
(N.1.6)

u Societate angajeaz\
ma[inist pentru

ma[in\ automat\ de

t\iat marmur\,

cunosc\tor al limbii

engleze sau italian\.

Telefon 0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Societate angajeaz\
muncitori

necalifica]i. Telefon

0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Caut femeie pentru
cur\]enie, care a lucrat

`n Italia. Telefon

0740.676.869.

(05bf04.2.6)

u Societate comercial\
angajeaz\ muncitori

necalifica]i, fierari,

dulgheri, zidari. Tele-

fon 0728.232.719.

(06bf08.1.10)

u Domn 73 ani, caut

doamn\ s\ m\ `ngri-

jeasc\ (exclus etnie

rrom\, alcoolic\,

fum\toare), v=rst\ 58-

67 ani, avantaj cu per-

mis auto. Telefon

0765.895.156.

(06bf05.1.14)

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

ora[ul Adjud. Asigur

cazare, masa [i salariu.

Tel. 0728.855.421.

(05bf13.1.20)

u Societate de trans-

port angajeaz\ [ofer

profesionist, cu expe-

rien]\ pe comunitate.

Salariu atractiv. Tel.

0743.053.056.

(23bf02.1.15)

u Restaurant 
CIULEANDRA in
Focsani se deschide.

Angajam barmani,

ospatari, bucatari, aju-

tori de bucatari, per-

sonal curatenie,

personal spalat vase,

economist contabil,

contabil activitate

primara. CV la adresa 

kmm_adviser@
yahoo.com, relatii la

telefon 0744287841.

(F.1.5)

u Societate angajeaz\

contabil(\) contabili-

tate primar\. Tel.

0745.605.873.

(05bf06.1.8)

Angaj\m operator cas\

schimb valutar. Tele-

fon 0764.551.234.

(05bf03.1.10)

Angajez urgent bar-

man - osp\tar - fete.

Telefon 0763.532.056,

0736.620.973.

(22bf01.1.15)

uSOCIETATE 

ANGAJEAZ|:

CONFEC}IONERI CU

EXPERIEN}|,

AMBALATOR CU

EXPERIEN}| ~N

CONFEC}II, 

CTC-IST, PERSONAL

SAL| DE CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT, BONURI

DE MAS| {I CON-

TRAVALOARE

TRANSPORT. TEL.

0765487137.

(OP.18.30)

u Societate angajeaza

absolventa liceu

(preferabil arte

plastice) pentru post 

relatii cu publicul,

grafica computer si

masina brodat. CV-ul

se lasa la magazin pe

str. Oituz nr. 8,  

Focsani, ori la fax

0237221756 sau se

trimite la contact@

rogoblen.ro. (C.1.30)

ANGAJ|RI CERERIANGAJ|RI CERERI

u Caut colaborare/ 

angajare `n domeniul

artistic [i alte genuri.

Am 25 ani, m\ numesc

Diana [i sunt `n zodia

"Balan]\". Trimite]i

mesaj pe adresa

de e-mail:

dienusica@gmail.com

[i v\ contactez eu.

(21bf13.1.1)

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

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

Ne r\m=ne doar amintirea [i
un dor nestins `n inim\.

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

nu te vor uita niciodat\!

Pios omagiu [i regrete

eterne celui care a fost

"unchiule]ul" nostru,

B|LAN JENIC|. 

Sincere condolean]e

`ntregii familii.

Dumnezeu s\-l 

odihneasc\ `n pace! 

Nepoatele, Mioara Wald [i

Diana Wald. 

Au stat cu noi [i-am stat cu ei
Au fost, vor fi mereu p\rin]ii mei.

De ce-au plecat nici Dumnezeu nu [tie
{tim doar at=t: c\ nu au s\ mai vin\,,

Chiar dac\ ar fi s\-i `ntoarcem iar din drum.
Lacrimi [i durere la `mplinirea 
a 13 ani de la decesul tat\lui

CONSTANTIN 
[i 24 ani de la decesul mamei LINA GAVRIL|.

Nu v\ vom uita, fiicele
cu familia lor, 

Corbu [i Toader.



Eveniment local

16 - Ziarul de Vrancea - S=mb\t\, 22 iulie 2017

The Two, pe
scena Foc[ani
Blues Festival 

The Two va concert ape scena Focşani Blues Festi-
val în septembrie. Acest duo s-a născut din pasiunea
pentru blues a celor doi membri şi această pasiune îi
plimbă peste tot prin lume, cu chitările în mână. Dru-
murile lor s-au intersectat într-o complicitate culturală
încrucişată, ce ne aduce aminte că muzica este, mai
presus de toate, un limbaj universal ce traversează orice
graniţă. Din jurul lacului Geneva, din lagunele creole
ale Oceanului Indian, către apele mlăştinoase ale râului
Mississippi, su netul pur al muzicii lor se hrăneşte din
bucurii şi spe ranţe. Sălbatic câteodată, calm şi blând
alteori, dar de fie care dată sincer şi profund, muzica
celor doi artişti este o invitaţie către rădăcinile blues-
ului. Câştigători ai Swiss Blues Challenge în 2014, The
Two a fost încân tată să cânte pe scena prestigiosului
festival Montreux Jazz Festival, la cea de a 49-a ediţie.
Drumul e liber şi aventuri extraordinare îi aşteaptă pe
cei doi. Va fi prima aventură în Romania a celor de la
The Two, pe scena Focşani Blues Festival. (Sursa:
www.focsanibluesfestival.ro) 

Nu mai puţin de 26 de cupluri
spun “DA” în următoarele zile în
faţa ofiţerului Stării Civile. Printre
acestea, un focşănean care se
căsătoreşte cu o moldoveancă din
Soroca.  

Pe 21 iulie se căsătoresc:
Ionuț-Vicențiu Manu, 23 de ani,

Focșani - Ana-Maria Pavel, 23 de ani,
Odobești

Radu-Mihai Rădulescu, 30 ani,
Focşani - Anca-Diana Luca, 25 ani, Suraia

Ionuț Stanciu, 29 ani, Focşani -
Ionela-Nicoleta Cruceană, 23 ani,
Focşani

Pe 22 iulie se căsătoresc:
Adrian-Pavel Barbu, 30 ani, Focşani

- Iulia-Simona Olaru, 29 ani, Braşov
Florentin-Daniel Petrea, 28 ani,

Focşani - Daniela Olaru, 29 ani, Focşani
Lucian Irimia, 30 ani, Focşani -

Mădălina-Elena Taftă, 29 ani, Umbrăreşti/
Galaţi

George-Ionuț Cătănoiu, 28 ani,
Cîmpineanca - Monica Bordeanu, 29
ani, Cîmpineanca

Marius Dragomirescu, 30 ani,
Focşani -  Oana-Roxana Vararu, 20 ani,
Boloteşti

Marius-Iulian Clincescu, 30 ani,
Focşani - Mădălina-Ionela Barcan, 26
ani, Panciu

Mitică Lăbunț, 38 ani, Nistoreşti -
Claudia-Raluca Podoiu, 28 ani, Coteşti

Florentin Găitănaru, 30 ani, Focşani
- Săndica-Simona Florea, 30 ami, Suraia

Ionel-Dorinel Miloș, 28 ani, Focşani
- Cătălina-Daniela Comănici, 27 ani,
Goleşti

Marian-Nicolae Bunu, 29 ani, Focşani
- Georgiana Iacob, 23 ani, Focşani 

Pe 23 iulie se căsătoresc:
Andrei-Florian Lovin, 26 ani, Focşani

- Iuliana Conduraru, 28 ani, Focşani 
Mihăiță Croitoru, 28 ani, Focşani -

Corina-Ionelia Stănilă, 27 ani, Focşani
Iulian-Mădălin Bîznă, 25 ani,

Focşani - Cătălina Basma, 24 ani,
Vînători

Pe 24 iulie se căsătoresc:
Constantin-Virgil Staicu, 59 ani,

Focşani - Petruța Pîrvu, 58 ani, Focşani
Emil Anton, 35 ani, Focşani - Aliona

Andrieș, 42 ani, Soroca, Rep. Moldova

Pe 27 iulie se căsătoresc:
Aurel Apostu, 30 ani, Focşani - Mi-

haela-Cristina Negoiță, 27 ani, Focşani 

Constantin-Andrei Popa, 27 ani,
Vînători - Alexandra Văcaru, 30 ani,
Focşani

Marius Marcu, 29 ani, Focşani -
Maria Bocîncă, 23 ani, Năruja

Mihăiță Vlădoiu, 27 ani, Focşani -
Florina Roman, 24 ani, Odobeşti

Pe 28 iulie se căsătoresc:
Ionuț Săcăluș, 31 ani, Focşani -

Nicoleta-Diana Bejan, 21 ani, Cîmpuri
Ghrerasim Tercioiu, 31 ani, Focşani

- Regina Coforea, 31 ani, Focşani
Ionuț Cristea, 27 ani, Focşani - An-

dreea-Gabriela Petcu, 28 ani, Focşani
Marian Toia, 34 ani, Focşani - Dana-

Mariana Băeșu, 24 ani, Panciu

Ziarul de Vrancea urează tinerilor
însurăţei “Casă de piatră!” şi “La
mulţi ani!”. (ZdV)

Nun]ile s\pt\mânii: O moldoveanc\
se c\s\tore[te cu un foc[\nean
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