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Consiliul Județean este condus de un
președinte cu o mamă bogată

Opri[an este, oficial,
cel mai “nec\jit”

dintre func]ionarii CJ
� cu terenuri [i vil\ pe numele mamei sale,

Marian Opri[an are în declara]ia de avere doar
venituri din salariul de pre[edinte al Consiliului
Jude]ean Vrancea � vicepre[edintele Ionel
Cel – Mare câ[tig\ cei mai mul]i bani, datorit\
pensiei de general, de peste 11.000 lei pe lun\
�Raluca Dan a refuzat s\ î[i declare în acest
an pân\ [i aloca]iile copiilor � oamenii de
încredere ai pre[edintelui CJ î[i rotunjesc
veniturile cu bani de la Uniunea Consiliilor
Jude]ene din România, condus\ de Marian

Opri[an � pagina 3

O feti]\ de doi ani are
nevoie de ajutorul nostru 
O fetiţă din comuna Urecheşti
s-a născut cu o boală care a
schimbat viaţa ei şi a
părinţilor într-un adevărat
coşmar, de care micuţa Adina
nu este conştientă, încă.
Părinţii spun că a fost un
copil normal la naştere. Totul
a început când a împlinit doua
luni şi la gură, pe buza
inferioară, i-a apărut un punct
mic, ca un vârf de ac. Nu i-au
dat atenţie, dar „vârful de ac”
a tot crescut şi nu dădea
semne că are de gând să se
oprească. Au mers la medicul
de familie, apoi la medicul de
specialitate din Focşani, care
i-a dat mamei o trimitere la
Spitalul Grigore
Alexandrescu, din Bucureşti.
În timp a devenit clar că
micuţei îi va fi greu să se
hrănească, fapt pentru care
părinţii s-au folosit de o pâlnie
s-o poată hrăni. Verdictul
medicilor a fost Hemangiom
Piele şi Ţesut Subcutanat. 
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Familia Adinei, cei doi părinţi,
bunica, fratele şi două mătuşi, tră -
iesc într-o casă care stă să se dărâ -
me pe ei, deasupra unei râpe
a dânci. Sunt tot timpul sub ame nin -
ţarea unui pârâu care, aşa cum s-a
întâmplat în ultimul an, a ieşit din
albie şi a făcut prăpăd în calea lui.
Lucrurile din casă, atâtea câte au
avut, au fost luate de ape, iar cele
ră mase făcute una cu nămolul. Le-
au fost distruse actele, printre care
şi cele care atestau boala copilului
şi evoluţia lui. Tatăl munceşte cu
ziua prin sat, mama, care nu ştie
nici să scrie, nici să citească, are
gri jă doar de copii. De când şi-a
văzut primul născut desfigurat de
hemangion, este disperată, plânge
tot timpul. 

Lipsa banilor `i ]ine pe loc

Din punct de vedere medical
toate semnele prezente la naştere pe
suprafaţa tegumentului trebuie să
fie evaluate de către un medic pen-
tru a se stabili caracterul lor şi pen-
tru a se aprecia dacă necesită sau nu
tratament de specialitate. Heman-
gioamele cu localizări particulare,
cum ar fi pleoapele, laringele sau
segmentele tubului digestiv, pot ca -
uza probleme suplimentare şi tre-
buie tratate corespunzător din timp,
înainte de a apărea complicațiile. 

Fetiţa este primul copil pe care
şi l-au dorit din toată inima, acum
însă, bucuria lor le aduce lacrimi pe
obraz în fiecare zi. Sunt atâtea guri
de hrănit. Ştiu unde să meargă, ştiu
ce au de făcut, dar banii ii ţin pe
loc. Puţinii bani câştigaţi cu ziua
prin sat, 40 lei, se duc imediat, ca

şi cum niciodată n-ar fi fost. Sunt
atâtea guri de hrănit. Au mers la
Bucureşti cu fetiţa, a stat bunica
maternă cu ea, dar s-au întors acasă
aşa cum au plecat. Nu ştiu cui să se
adreseze, nu ştiu să explice clar ce
nevoi au, probabil că nu ştiu nici
cum să ceară acest ajutor. La Bu -
cureşti copilul a fost consultat şi,
pentru că Adina era prea mică, li s-
a spus să vină altădată. 

P\rin]ii [i-ar dori s\ o

poat\ opera pe Adina

Diagnosticul hemangioamelor
se pune în urma efectuării unui exa -
men fizic amănunţit. Se apreciază
forma, consistenţa şi delimitarea
leziunii şi se apreciază şi caracterul
invaziv. Întors acasă, la Spitalul din
Focşani tratamentul prescris la

Bucureşti a fost întrerupt pe motiv
că fetiţa devine agitată, plânge tot
timpul. Mama este foarte îngrijo ra -
tă şi-şi doreşte ca Adina să fie
operată.

„Plâng tot timpul, mi se rupe
sufletul când văd cum se chinuie.
Nu m-am gândit că fetiţa mea fru -
moasă va arăta aşa. Vă rog, dacă
vă este milă de suferinţa noastră,
să ne ajutaţi, pentru ca Adina să

redevină copilul meu frumos și
sănătos”, ne-a spus Corina, mama
Adinei. 

Bunica spune ca nu au mai avut
în familie așa ceva și ar face orice
ca fetiţa să se însănătoşească. 

„Aş sta cât e nevoie cu nepoţica
în spital, numai să redevină copi -
lul fără probleme, cum părea la
început. Merg eu la spital cu Adi -
nuţa, este sufletul nostru, primul
meu nepot. N-avem bani, dar vă
rugăm, din toată inima, fitți ală -
turi de noi şi daţi o mână de ajutor
Adinuţei. Vă rog frumos, nu ne
lăsaţi!”, ne-a spus bunica Mariana
Lunică.

Tatăl copiilor este distrus de
supărare. 

„ Cât câştigaţi, zilnic?”
„Cam 40 lei, bani care se duc

pe mâncare. Nu avem de lucru în
fiecare zi, aici e baiu, doar când te
cheamă omu, de 2-3 ori...

- Puneţi ceva deoparte?
„ Ce să pui, îi mulţumeşti lui

Dumnezeu să-ţi ajungă de mân-
care toată săptămâna. De aceea vă
rog, fiţi alături de noi, fiţi alături
de Adina, ajutaţi-o să fie un copil
normal”, ne-a spus tatăl fetiţei.

Părinţii sunt disperaţi. Mama
plânge zi şi noapte, este vlăguită de
supărare, mai ales că între timp a
venit şi al doilea copil, un băiețel.
Impresionat de tânăra familie, pri-
marul localităţii, Nistor Bratosin, a
promis că va aproba un ajutor de
1000 lei, pentru ca Adina să ajungă
la operaţie.

Dacă doriţi să ajutaţi, puteţi suna
la 0762 / 615. 808, persoana de
contact LIVIU - CRISTI LUNICĂ.
(Janine VADISLAV) 
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Trei tineri au fost arestaţi preven-
tiv, fiind acuzaţi că au jefuit un
bătrân din comuna Garoafa. Cei trei
au pătruns peste acesta în locuinţă,
în plină noapte şi au sustras un tele-
fon mobil şi o sumă de bani. Ins tan -
ţa de judecată a decis arestarea celor
trei.

“În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.
pr. pen., cu referire la art. 202 C.
pr. pen., art. 223 alin. 2 C. pr.pen.,
admite propunerea Parchetului de
pe lângă Tribunalul Vrancea. Dis-
pune arestarea preventivă a incul -
paţilor CHETRONIE GIGI, pen -
tru săvârşirea infracţiunii de tâl hă -
rie calificată, prev. de art. 233, art.
234 alin. 1 lit. f C.p., cu aplicarea
art. 77 lit. a şi d C.p. - GIURGEA

COSMIN-ANDREI, pentru săvâr -
şirea infracţiunii de tâlhărie cali -
ficată, prev. de art. 233, art. 234
alin. 1 lit. f C.p., cu aplicarea art.
77 lit. a şi d C.p. - DUMITRIU
LEONARDO-ALEXANDRU,
pentru săvârşirea infracţiunii de
tâlhărie calificată, prev. de art. 233,
art. 234 alin. 1 lit. f C.p., cu aplica -
rea art. 77 lit. a C.p. şi art. 113 alin.
3 din C.p., pe o perioadă de 30 de
zile începând cu data de 28.07.2017
până la data de 26.08.2017 inclu-
siv.Dispune emiterea mandatelor
de arestare preventivă. În baza art.
275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile
judiciare avansate de stat rămân în
sarcina acestuia”, se arată în ho -
tărîrea instanţei de judecată. (D.C.)

Noua conducere a po -
liţiei vrâncene va orga-
niza luni, la sediul ins -
pectoratului, o conferinţă
de presă în care va fi
prezentat bilanţul acti vi -
tăţilor desfăşurate în pri -
mele şase luni ale anului.
IPJ Vrancea a trecut în
primele şase luni prin
multe schimbări la nivel
de conducere. Astfel, în
luna mai, comisarul șef
Remus Nica (foto) a fost
numit pentru şase luni
noul șef al poliției vrân -
ce ne. Acesta i-a luat lo -
cul lui Ionel Popescu, al
cărui raport de pensiona -
re a fost aprobat de IG -

PR. Remus Nica face e -
chi pă cu Dan Tulbure,
fostul şef al Serviciului
de Resurse Umane şi
Vasile Marin, fostul şef

al Serviciului de Ordine
Publică din cadrul IPJ
Vrancea Remus Nica era
şeful Serviciului de In-
vestigare a Fraudelor din

cadrul IPJ Vrancea. Noii
adjuncţi ai poliţiei vrân -
cene sunt Dan Tulbure,
fostul şef al Serviciului de
Resurse Umane şi Va sile
Marin, fostul şef al Servi-
ciului de Ordine Publică
din cadrul IPJ Vrancea. Şi
poliţia municipiului Foc -
şani are o nouă condu -
cere. Astfel, comisar şef
Alexandru Cara este şe -
ful Politiei Municipiului
Focșani, iar adjuncţi au
fost desem naţi cms. şef
Adrian Oprea, adjunct pe
linie de ordine publică şi
cms. Modreanu Catalin,
adjunct pe linie de judi-
ciar. (Dan CHIRIAC)

În perioada 21 iulie 2017 – 27
iulie 2017, efectivele Inspectoratu -
lui de Jandarmi Judeţean Vrancea
au asigurat ordinea publică prin
patrule de jandarmi şi în sistem in-
tegrat (patrule mixte) în zona de
com petenţă, executând în acest
mod un număr de 121 misiuni, ast-
fel: 2 misiuni de asigurare a ordinii
publice; 2 misiuni de aplanare con-
flicte semnalate prin Sistemul Na -
ţio nal Unic pentru Apeluri de Ur -
genţă (112); 111 misiuni de men -
ţinere a ordinii şi liniştii publice; 6
acţiuni în cooperare cu alte ins ti -
tuţii. În urma misiunilor executate
au fost constatate următoarele: 3
infracţiuni din care: o infracţiune
de executare sau folosire de ins ta -

laţii clandestine în scopul racor dă -
rii directe la reţea sau pentru ocoli -
rea echipamentelor de măsurare,
faptă prevăzută şi sancţionată de
art. 92, al.2 din Legea 123/2012 a
energiei electrice şi a gazelor natu -
rale, o infracţiune de furt de ener -
gie electrică, faptă prevăzută şi
sanc ţionată de art. 228 Cod Penal,
o infracţiune de loviri sau alte vio -
lenţe, faptă prevăzută şi sancţio na -
tă de art. 193 Cod Penal. Au fost
a plicate 39 de sancţiuni contra ven -
ţio nale aplicate pentru nerespec ta -
rea următoarelor prevederi legale:
36 de sancţiuni contravenţionale
aplicate pentru nerespectarea pre -
ve derilor Legii nr. 61/1991 privind
sancţionarea faptelor de încălcare

a unor norme de convieţuire so cia -
lă, a ordinii şi liniştii publice o
sanc ţiune contravenţională aplica -
tă la  O.U.G. 55/2002 privind regi -
mul de deţinere al câinilor peri cu-
 loşi şi două sancţiuni con tra venţio -
nale aplicate conform Legii 171/
2010 privind stabilirea şi sanc ţio -
na rea contravenţiilor silvi ce. A fost
pus în executare un mandate de a -
du cere, emis de către ins tanţa de
ju decată. Au fost des fă şurate 7 ac -
ţiuni de prevenire, în zona arenelor
sportive, pe linia pre venirii și com-
baterii violenței cu ocazia com pe -
tițiilor și a jocu rilor sportive, de
asemenea aceste acţiuni au fost
desfăşurate şi în zona traseelor tu -
ris tice avute în competenţă. (D.C.)

O feti]\ de 2 ani are nevoie de ajutorul nostru 

Aresta]i dup\ ce au pr\dat un b\trân

Jandarmii au aplicat amenzi pentru
de]in\torii de câini periculo[i

Noua conducere a poli]iei vr=âncene
prezint\ bilan]ul pe [ase luni
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Consilierii județeni și-au publicat decla ra -
țiile de avere pentru anul trecut. Acestea nu
au suferit mari modificări, aleșii având case,
mașini, datorii la bănci și dividende din afa -
cerile pe care le au. Unul dintre cei mai săraci
reprezentanți ai județului este, ca în fiecare
an, Marian Oprișan, care nu deține pe nu-
mele său decât două apartamente cu extinderi
în Focșani și un teren cu o suprafață de 7500
mp în comuna Vînători. Oficial, președintele
Consiliului Județean trăiește doar din salariu,
care se va mări în urma aplicării noi legi a
salarizării. În cazul lui Marian Oprișan este
o contradicție flagrantă între bunăstarea pe
care o afișează și veniturile relativ modeste,
de sub 5000 de lei pe lună până acum. Șeful
CJ este întrecut de mulți dintre subordonații
săi. Vicepreședintele Ionel Cel – Mare are
cele mai mare venituri din instituție, ca ur-
mare a pensiei de general pe care o primește
și care a crescut foarte mult anul trecut.
Acesta a avut în anul 2016 o indemnizație de
53.351 lei, la care s-a adăugat o pensie de
135.672 lei, adică peste 11.000 le pe lună. În
declarația de avere de anul trecut, veniturile
din pensie se ridicau la 71.472 lei. În decla -

rația de avere publicată pe site-ul CJ, suma
câștigată din pensie a fost ștearsă, însă func -
ționarii din Agenția Națională de Integritate
nu au mai făcut acest lucru, astfel încât acolo
se văd toate veniturile vicepreședintelui CJ.
Printre cei care și-au mărit averea anul trecut
este social – democratul Doru Geany Bălan,
care a achiziționat un teren în Focșani cu o
suprafață de 425,58 mp. Colegul său de par-
tid Constantin Guguianu a achiziționat o casă
de locuit în Odobești, cu o suprafață de 286
mp. Tot anul trecut, social – democratul s-a
îndatorat la bancă cu suma de 205.361 lei. 

Elena Stoica a cump\rat tablouri
de 75.000 euro

Un alt social – democrat care s-a îndatorat
la bănci anul trecut și în acest an este Lau -
rențiu Marin, care a contractat două credite,
unul de 90.000 lei și altul de 30.000 lei. Li -
beralul Florin Nedelcu a vândut în acest an
două autoturisme, un Seat Leon cu 7000 euro
și un BMW cu 10.000 euro. Printre consi lie -
rii care au câștigat cei mai mulți bani anul tre-

cut este Elena Stoica, cunoscută pentru fa -
bricile sale din confecții. De la cele două
firme ale sale, Proxima Moda SRL și Tricot-
ton Junior SRL, aceasta a încasat dividende
de 325.000 lei. Elena Stoica a achiziționat în
perioada 2014 – 2016 tablouri în valoare de
75.000 euro. La acestea se adaugă bijuterii în
valoare de 50.000 euro achiziționate în pe-
rioada 1984 – 2016. Consilierii care au fost
numiți în ATOP sau în diverse consilii de
administrații și-au mai rotunjit veniturile. De
exemplu, social – democratul Mircea Adam
a încasat 13.824 lei de la SC Transport Public
SA Focșani. Liberalul Florin Nedelcu a pri -
mit și el de la Administrația Piețelor o indem -
nizație de 12.000 lei. 

Secretarul jude]ului refuz\ în
continuare s\ î[i declare veniturile

Raluca Dan nu a trecut în acest an nicio
sumă în declarația de avere, deși tocmai a -
cesta este rolul ei. Secretarul general are ve -
ni turi din mai multe din surse: de la Consiliul
Județean, de la CUP, unde este membru în

Consiliul de Administrație, de la Uniunea
Consiliilor Județene din România, ca expert
formator și de la Administrația Fondului de
Mediu. De această dată, Raluca Dan nu a
făcut publice nici alocațiile copiilor, deși este
vorba de sume mici. Secretarul județului
sfidează de mai mulți ani transparența în ad -
ministrația publică și nu își declară veniturile
obținute din bani publici. De menționat că,
deși Marian Oprișan nu a reușit să își impună
oameni în Guvern de când PSD este la pute -
re, din cauza relațiilor reci cu Liviu Dragnea,
doi dintre oamenii săi de încredere își rotun-
jesc veniturile de la nivel central. Raluca Dan
câștigă bani de la Administrația Fondului de
Mediu ca membru în Comitetul Director. Du-
mitru Diță, directorul economic al CJ, a câș -
tigat anul trecut 11.524 lei de la Ministerul
Finanțelor, unde este membru în Comisia de
Avizare a Împrumuturilor la UAT, care de-
cide dacă autoritățile locale se pot împrumuta
sau nu. De la UNCJR, unde Marian Oprișan
este președinte, au mai avut anul trecut veni -
turi, în calitate de consilieri, Traian Negules -
cu, directorul Direcției de Cultură și Mihaela
Vasilescu, referent la CJ. (Mihai BOICU)

A 50-a ediție a festivalului-
concurs ”Plaiul Tojanului” a
avut loc la Paltin în ultima
duminică a lunii iulie, așa cum
se organizează în mod
tradițional. Oameni ”câtă
frunză și iarbă” au venit pe
Dealul Tojanului să
urmărească ansamblurile
folclorice invitate în concurs,
dar și pe celelalte, participante
în afara concursului. 

Festivalul ”Plaiul Tojanului” este
unul dintre cele mai longevive festi-
valuri vrâncene. Ediția aniver sară a
acestui festival a fost organi za tă pen-
tru a zecea oară de actualul primar
Tudorel Bâtcă și Consiliul Local
Paltin, cu sprijinul Consiliului Jude -
țean Vrancea, Instituției Prefectului
și Centrului Cultural Vrancea. Eveni-
mentul a fost pre zen tat de actorul
Sorin Francu și deschis, în stilul au-
tentic vrâncean, de Buciumașii din
Spulber. ”Astăzi este o zi de mare
sărbătoare pentru locuitorii co-
munei noastre. Mulțu mesc tuturor
instituțiilor care mi-au oferit spri-
jinul și tuturor celor care au răs -
puns invitației noastre de a
par ticipa la acest eveniment. Tot -
odată, nu pot uita primarii din co-
munele vrâncene și Rep. Mol do va,
alături de noi astăzi, sponsorii care
au contribuit cu ce au putut ca
sărbătoarea noastră să fie fru moa -
să”, a spus primarul comunei Paltin.
”Este o onoare pentru mine să fiu
alături de dvs astăzi. Mă bucur să
mă reîntorc la Paltin, la acest festi-
val. Cu toate că nu sunt din aceste
zone ca origine, copilă ria mea a fost
legată de festivalul de la Paltin. Ve-
neam adesea cu pă rinții mei aici și
consider că tra di ția trebuie păstrată.
Identitatea națională și a vrânce-
nilor trebuie păstrate și promovate
mai departe. Niciodată nu vom
putea reuși decât în echipă”, a spus
și vice pre ședintele C.J. Vrancea,
Dănuț Cristian, în deschiderea eve -
nimentului. În concurs s-au înscris
două ansambluri la secțiunea 10-18
ani, respectiv Comoara Vrancei –
Năruja și Păl tinașii din Paltin, pre-
cum și patru ansambluri la categoria
seniori, dintre care unul din Repub-
lica Moldova. 

“Avem acelea[i tradi]ii [i
grani]a între noi nu ar
trebui s\ existe”

Primarul din Bălăbănești spune
că, în localitatea în care este primar
din anul 2011, încearcă să deruleze
multe proiecte și să depășească  li -
mi ta subzistenței comunitare. Pro -
iectele din fonduri europene îi per-
mite să își facă speranțe că va dez-
 volta comunitatea și abilitatea de a
găsi surse de finanțare. Ansamblul
din Republica Moldvova, din Bălă -
bănești, Raionul Criuleni a fost în -
soțit de primarul localității, conf.
univ. Ddr. Ion Cojocaru de la Univ.
Tiraspol, cu sediul la Chișinău, și in-
structorul Ioana Gherbovei. ”Sun-
tem pentru prima dată în Vrancea
și este extraordinar de frumos.
Acest deal nouă ni se pare munte,
pentru că la noi altitudinile sunt în
jur de 300 m. Cel mai urât senti-
ment este atunci când trecem gra -

nița. Ar fi foarte frumos, ca anul vi -
i tor, atunci când venim din nou în
Vrancea să sărbătorim centenarul
Unirii să venim nu ori cum, ci cu
bucuria că au dispărut cu adevărat
granițele dintre noi. Pentru că, de
fapt, în toate privin țele, noi nu tre-
buie să avem gra ni țe. Suntem ace -
lași popor”, a spus conf.univ. dr. Ion
Cojocaru, cel care de fapt a interme-
diat acest parteneriat  artistic. În sa -
te le comunei Bă lăbănești, pe malul
Nistrului, la 20 de km de Chișinău,
”se vorbește o limbă frumoasă, lim-
ba română, se poartă straiele popu-
lare autentice și se trăiește româ -
nește la toate ni velurile de vârstă,
chiar dacă unii din ad mi nistrația
națională în cearcă alt ce va”, a pre-
cizat prima rul Ion Nis treanu. Oa-
menii fru moși din Republica Mol -
dova care au fost prezenți la Paltin,
pe Dealul Tojanului sunt susținuți și
pro mo vați de primarul comunei, Ion
Nistreanu și pregătiți la Școala de
Arte din comună. 

Silvicultorul ”albit printre
brazi” promoveaz\

tradi]iile din Bucovina 

Unul dintre ansamblurile folclo -
rice participante la festivalul con-
curs este și ”Obcina Stânișoarei”
din Mălini, Suceava. Acest ansam-
blu este prezent în Vrancea ori de
câte ori se organizează festivaluri
de iarnă sau estivale. La Paltin a
fost prima participare, iar aspectul
inedit este dat că instructorul aces-
tui ansamblu, Vasile Ungureanu,
este un silvicultor de 40 de ani,
”albit printre brazi”, așa cum dom-
nia sa spune. Este un împătimit al
artei tradiționale și se implică activ
în promovarea acesteia alături de
soția sa. ”Avem ansambluri bine
pregătite, originale, pregătite de
peste 30 de ani. Formații de dans,
grupuri vocale, fluierași, interpreți
vocali. Astăzi am venit cu bătrânii
care demonstrează cum urcă oile

la munte, cum le cântă din caval,
cum se coboară oile, cum se joacă
aceste jocuri, după ce ajung oile în
sat”. În cadrul ansamblului, Vasile
Ungureanu este instructor activ, se
ocupă de o echipă de fluierași, cân -
tă din caval, dar și doine ciobănești.
”Soția mea, pentru că este educa-
toare, se ocupă să convingă copiii
să iubească și să conserve tradi -
țiile și obiceiurile zonei, cu toate
că e foarte greu în ziua de azi ca ei
să fie convinși să mai cânte la flu -
ier sau să danseze tradițional”, a
mai precizat Vasile Ungureanu. 

Juriul, format din președintele
Valentin Marin – manager la Radio
România Antena Satelor și membrii
Ileana Vieru și Violeta Ianculescu,
realizatoare de emisiuni la Radio
România, a acordat premii cuprinse
între 1000 lei și 400 lei la secțiunea
sub 18 ani și între 2000 lei și 500
lei, la secțiunea peste 18 ani.
(A.TĂTARU)

Opri[an este, oficial, cel mai “nec\jit” dintre func]ionarii CJ
� cu terenuri [i vil\ pe numele mamei sale, Marian Opri[an are în declara]ia de avere doar venituri din salariul de pre[edinte al

Consiliului Jude]ean Vrancea � vicepre[edintele Ionel Cel – Mare câ[tig\ cei mai mul]i bani, datorit\ pensiei de general, de peste 11.000
lei pe lun\ � Raluca Dan a refuzat s\ î[i declare în acest an pân\ [i aloca]iile copiilor � oamenii de încredere ai pre[edintelui CJ î[i

rotunjesc veniturile cu bani de la Uniunea Consiliilor Jude]ene din România, condus\ de Marian Opri[an 

Festivalul concurs “Plaiul Tojanului”, la edi]ie aniversar\
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Sanc]iuni aplicate de
poli]i[ti pentru
combaterea
faptelor de comer]
ilicit: Polițiștii vrânceni
au desfășurat o acțiune pe
DN2 - E85, pe linia
combaterii faptelor de
comerț ilicit. În cadrul
acțiunii au fost verificați 21
de agenți economici și
persoane fizice. Pentru
abaterile constatate, au fost
aplicate 21 sancțiuni
contravenționale la Legea
12/1990, Legea 145/2014 și
OG 43/1997, în valoare
totală de 22.900 lei.
Totodată a fost confiscată
cantitatea de 1343 kg pepeni
cu o valoare de 758 lei.
(D.C.)

Tentativ\ de furt
calificat, cercetat\
de poli]i[ti: La data de
28 iulie a.c., ora 07.30,
polițiștii din  Bolotești au
fost sesizați cu privire la
faptul că la data de 27 iulie
a.c., ora 18.30, persoane
necunoscute ar fi încercat să
pătrundă, prin efracție, într-
o anexă gospodărească a
locuinței sale. În urma
activităților desfășurate,
polițiștii au identificat un
tânăr, de 18 ani, din comuna
Bolotești, sat Găgești, bănuit
de comiterea faptei. În cauză
a fost întocmit dosar penal
pentru tentativă la
infracțiunea de furt calificat.
(D.C.)

Cu ochii pe
radar!

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

Şoseaua E 85 devine şoseaua
groazei. Pe acest drum cu greu se
poate merge într-o zi fără să vezi un
accident! Numai că vineri, în Vran -
cea, a fost depăşit orice record!
Cinci accidente au avut loc în doar
câteva ore. Cauzele par să ţină de
felul în care unii şoferi înţeleg să se
comporte în trafic, în condiţiile în
care poliţiştii fac acţiuni periodice
pe acest drum, iar imediat după
încheierea acestora apar şoferi ce
nu ar trebui să fie la volan niciodată
şi care provoacă adevărate nenoro-
ciri. Poliţiştii instituie tot felul de
restricţii pe acest drum, dar totul
pare a fi în zadar! Şoferii sunt la fel
de inconştienţi şi par să se compor -
te ca şi cum ar avea trei vieţi! Di -
mineaţă, la Urecheşti, un bărbat de
58 de ani din Coteşti şi-a pierdut
viaţa. „La data de 28 iulie a.c., pe
DN 2 E85, în afara localității Ure -
chești, un bărbat, de 59 ani, din
ju dețul Prahova, în timp ce con-
ducea un autoturism, pe direcția
Buzău-Focșani, din cauza neaten -
ției în con ducere, a acroșat un pi -
e ton, de 58 ani, din comuna Co-
 tești, care se deplasa în aceeași
direcție de mers cu acesta. În ur -
ma producerii impactului, a rezul-
tat decesul pietonului. Condu că-
torul autoturismului a fost testat
cu aparatul etilotest, re zul tatul fi -
ind negativ. În cauză a fost întoc -
mit dosar penal”, spun poliţiştii
vrânceni. După câteva minute, la
Obrejiţa, o femeie din Comăneşti a
fost rănită după ce maşina în care
se afla a lovit un stâlp.  „La data de
28 iulie a.c., ora 8.05, pe DN 2
E85, în localitatea Obrejița, un
bărbat, de 28 ani, din județul Ba -
cău, în timp ce conducea un auto -
tu rism, pe direcția Buzău-Foc -
șani, pe fondul neadaptării vitezei
la condițiile de drum, respectiv ca -
rosabil umed, a pierdut controlul
volanului și a intrat în coliziune
cu un stâlp de iluminat public. În
urma producerii evenimentului
rutier, a rezultat rănirea ușoară a
unei pasagere, de 44 ani, din ju de -
țul Bacău”, mai precizează oa-
menii legii. 

După-amiază, patru maşini au
fost implicate într-un carambol, iar
două persoane au fost rănite. ”La
data de 28 iulie a.c., ora 13.10, pe
DN 2, un bărbat, de 59 ani, din co-
muna Ghimpați, județul Giurgiu,

în timp ce conducea un autotu -
rism, pe direcția Bacău-Focșani,
în afara comunei Garoafa, în con -
diții de ploaie și carosabil umed, a
pătruns pe contrasens, intrând în
coliziune frontală cu un autotu -
rism, condus regulamentar, de
către un bărbat, de 63 ani, din mu-
nicipiul Bacău, județul Bacău. În
urma producerii evenimentului
rutier, a rezultat rănirea ușoară a
conducătorului autoturismului
care circula regulamentar și ră ni -
rea gravă a unei femei, de 63 ani,
din municipiul Bacău, județul Ba -
cău, pasageră în același autotu -
rism. În cauză a  fost întocmit
dosar penal”, ne-au transmis po li -
țiș tii.

Alte trei accidente

Chiar în momentul în care cerc-
etau accidentul, poliţiştii au asistat
la un alt accident provocat de şo fe -
rul unui TIR. ”Polițiștii Serviciului
Rutier au constatat faptul că un
bărbat, de 33 ani, din municipiul
Constanța, județul Constanța, în
timp ce conducea pe DN 2, pe di -
recția Bacău-Focșani, în afara lo -
ca lității Garoafa, un ansamblu
for mat din autoutilitară și semire-
morca, în condiții de ploaie și ca -
ro sabil umed, a acroșat două
au toturisme care se deplasau în
aceeași direcție de mers. În urma
coliziunii, cele două autoturisme
au fost proiectate în afara părții
carosabile, rezultând rănirea

ușoa ră a unei pasagere, de 49 ani,
din comuna Lespezi, județul Iași.
În urma testării alcoolscop, în
cazul conducătorului unuia dintre
autoturisme, a rezultat o con cen -
trație de 0.14 mg/l alcool pur în
aerul expirat, acestuia fiindu-i
recoltate mostre biologice de sân -
ge în vederea stabilirii alcoole -
miei”, sunt datele furnizate de
po lițiști. Ultimul accident a avut
loc în intersecţia E 85 cu drumul
spre Coteşti. Acolo, două maşini s-
au ciocnit după ce un şofer grăbit a
ieşit pe E 85 fără a acorda priori-
tate. Un copil aflat într-una din ma -
şini a fost rănit. ”La data de 28
iu lie a.c., ora 17.30, pe DJ 205 R,
un bărbat, de 62 ani, din Bucu -
rești, în timp ce conducea un au-
toturism, a pătruns în intersecția
cu DN 2 E 85, intrând în coliziune
cu un alt autoturism. În urma pro-
ducerii evenimenului rutier, a re -
zul tat rănirea ușoară a unei mi no-
re, de 8 ani, din București, pa sa -
geră în autoturismul care circula
pe DJ205R. Conducătorii  auto au
fost testați alcoolscop, rezultatele
fiind negative”, spun polițiștii.

Accidente [i pe alte
drumuri

Alte două accidente au avut loc
pe alte drumuri naționale. Astfel,
un tânăr, de 20 ani, din comuna
Matca, județul Galați, în timp ce
con ducea un autoturism pe DJ
241A, a intrat în coliziune cu un

autoturism, care circula pe DN
11A, condus de către un bărbat, din
comuna Boghești. A rezultat răni -
rea ușoară a  unei femei de 41 ani
și a unui tânăr, de 16 ani, ambii din
comuna Boghești, pasageri în auto-
turismul care circula pe DN 11 A.
Un bărbat, de 47 ani, din comuna
Nereju, în timp ce conducea un au-
toturism pe DN 2 D, în afara comu -
nei Bolotești, pe direcția Foc șani-
Vidra, a intrat în coliziune față-
spate cu un autoturism, condus de
o femeie, din municipiul Focșani.A
rezultat rănirea gravă a unei pa sa -
gere de 49 ani, din Curtea de Argeș,
județul Argeș. Poliţiştii au întocmit
şi dosare penale la regimul rutier.
Astfel, pe DN 2M, în orașul Odo -
bești, polițiștii au depistat un băr -
bat, de 29 ani, din comuna Slobozia
Bradului, în timp ce conducea o
autoutilitară, fără a poseda permis
de conducere. Pe DJ 205 H în co-
muna Movilița, polițiștii au depistat
un bărbat, de 22 ani, din orașul
Panciu, în timp ce conducea un au-
toturism care era radiat din cir cu -
lație. În cauză a fost întocmit dosar
penal. Polițiștii Secției 5 Poliție Ru -
rală Cotești, au depistat un bărbat,
de 37 ani, din comuna Gura Caliței,
în timp ce conducea un motociclu
neînmatriculat. Polițiștii au stabilit
și faptul că bărbatul nu deținea per-
mis de conducere iar în urma tes tă -
rii acestuia cu aparatul alcooltest, a
rezultat o concentrație de 0,73 mg/l
alcool pur în aerul expirat. (Dan
CHIRIAC)

Grav accident a a -
vut loc pe DN23 în a -
propiere de Mân dreş-
ti, în noaptea de sâm -
bătă spre duminică, la
ora 2.00. Potrivit da te -
lor furnizate de poli -
ţişti, şoferul unui VW
a pierdut controlul
volanului, a pătruns pe
contrasens şi s-a cioc-
nit cu un autoturism
Opel condus de o fe-
meie şi care se deplasa
pe direcţia Focşani-
Vulturu. În urma im-
pactului au fost cinci
victime, două dintre
acestea, un bărbat şi o
femeie, fiind rănite
grav. La faţa locului
au sosit echipajele de
descarcerare, dar şi
mai multe ambulanţe.

În momentul în care
se îndrepta spre locul
accidentului, un poli -
ţist de la crimi na lis ti -
că, aflat la volanul
unei Dacia Logan, a
pierdut controlul vo -
lanului şi s-a răsturnat
în afara părţii carosa -
bile. Poliţistul a fost
rănit uşor, fiind trans-
portat la spital pentru
îngrijiri medicale. 

Ultimele date
despre

accidentul 
de pe DN23

Poliţiştii vrânceni
au anunţat duminică
datele accidentului de
la Mândreşti. Potrivit

anchetatorilor, Costel
Oancea, 36 de ani, din
Bucureşti, a pătruns
pe contrasens, s-a izbit
cu autoturismul con-
dus de Ana Maria
Leucă, de 21 ani. În
urma impactului, a re -

zultat rănirea uşoară a
celor patru membri ai
familiei Oancea, ce se
întorceau de la mare.
În autoturism se aflau
şi doi copii, de 3 şi 7
ani. Rănită grav este
tânăra de 21 ani. 

Al doilea accident
a avut loc la ora 2.16,
poliţistul implicat fi -
ind Alin Cucută. Sta -
rea sa de sănătate este
stabilă. 

Acesta nu a rămas
internat. (D.C.)

Accident grav la M=ândre[ti pe DN 23

E 85 - drumul groazei!
� [oferii dau dovad\ de mult\ incon[tien]\ când se urc\ la volan � vineri au avut loc

accidente unul dup\ altul, pe DN 2, dar [i pe alte drumuri na]ionale
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Pe 29 iulie 2017 s-au
împlinit zece ani de la
plecarea la cele veşnice a
Poetului Vrancei - Dumitru
Pricop (21 mai 1943 - 29
iulie 2007). Tot în acele
zile, 30 iulie 2007, a plecat
pe acelaşi drum Patriarhul
Bisericii Ortodoxe
Române, Teoctist Arăpaşu
(1915-2007). Se împlineşte,
a câta oară, vorba că ne
naştem pe rând şi murim
pe sărite.

Prinşi, fiecare cu ale lui,
uităm de multe ori de cei care
ne-au bucurat viaţa şi chiar de
cei care ne-au întristat cândva.
Profesorul Nicolae Pricop, fra -
tele poetului ne-a amintit de
cel care a fost Dumitru Pricop
şi ne-a invitat în Parcul Schu-
mann din Focşani, la bustul
po etului de unde acesta pri veş -
te imperturbabil, de zece ani,
lumea pe care a iubit-o cu pa-
tima-i năvalnică. 

„Dumitru Pricop era un
hatman negrile[tean”

Pentru cei care n-au fost în
parc, doresc să vă amintesc câ -
teva cuvinte îndoliate, care s-
au scris la căpătâiul lui Du -
mitru Pricop de unul dintre cei
mai mari prozatori români –
Fănuş Neagu, membru al Aca -
demiei Române şi câteva ver-
suri… nemuritoare din opera
poetului.

„A scrie despre apusul unui
poet în toată puterea cuvântu-
lui, e ca şi cum ai vorbi despre
moartea unui munte. Dumitru
Pricop era un hatman negri -
leş tean, un prinţ de voievod
îmbrăcat în zale de îngeri şi
solzi de păstrăvi aurii. Tăcerea
lui de acum ne intimidează -,
tăcere puternică, pe care acest
stră-strănepot al Vrâncioaiei a

distilat-o într-o Poezie vino va -
tă de nemoarte. Cine ar fi cre -
zut: Mitică Pricop, născut din
patima muntelui - strivit de
mun tele patimii” (Fănuş
Neagu).

POPORUL
Poporul e mereu popor!
La fel de prost şi înşelat
Cum totdeauna s-a aflat
Pe drumul către viitor.

El n-are timp de stat în stat
Cioplit aşa ca din topor
Rămâne bulgăre de-ogor
Hulit, trudit, însângerat…

Unii îl vor, alţii nu-l vor!
Imperiul lui e tot un sat
de lut cu sânge-amestecat
sub lungul Timpului izvor

Aşa cum e, e România
Hristos umil ţesându-şi ia!

REQVIEM
Mi-ai vorbit, bătrâne tată,
despre munţi întâia dată
când mi i-ai lăsat pe umeri
vrând prin stele să mă nu-

meri…
(Florile năşteau petale
cât lumina umbrei Tale!)

Crengi de brad la căpătâi
mi-au vegheat somnul
de-ntâi
şi izvoare lucitoare
şi lebede surioare…
(florile venirii Tale
din icoanele natale (…)
Azi, uitându-mă-napoi
n-am mai dat în munţi de

voi…
Locul Tatălui, stingher,
semăna c-un ochi de cer
iar pe unde călca mama
luna îşi lăsa marama…
(insule de cer, egale
cu lumina umbrei Tale)…

Invităm şi pe această cale
pe cei care apreciază şi îndră -

gesc, cu adevărat, poezia lui
Dumitru Pricop să depună un
bănuţ pentru finalizarea bustu-
lui dedicat poetului. Orice su -
mă cât de mică va putea fi
de pusă în contul nostru deschis
la Banca CEC Vrancea. Dorin -
ţa noastră este ca la 26 octom -
brie – Sfântul Dumitru – ziua
ono mastică a poetului, să
dezvelim un bust în faţa casei
şi să inaugurăm „Colecţia et -
no grafică” în spaţiile rămase
libere.

Chemăm la această lucrare
pe toţi cei care l-au iubit pe
Dumitru Pricop şi care pre ţu -
iesc poezia sa plină de har, pe

toţi cei care preţuiesc şi cred în
cultura vrânceană şi naţională.   

Toţi cei care ne-au ajutat la
achiziţia casei, sunt înscrişi în
Cartea de Onoare a Casei Me -
moriale, lucru pe care-l vom
face în continuare cu cei care
vor dărui cât de puţin în con-
tinuare.

Orice sumă va putea fi de-
pusă în contul RO76CE-
CEVR0137RON0107934,
deschis la CEC Bank, Filiala
Vrancea, cu specificaţia ,,Pen-
tru Casa Memorială Dumi -
tru Pricop” sau în numerar la
tel. 0723276188, cu aceeaşi
specificaţie.

Costică NEAGU

22 de infracțiuni de
furt de energie electrică
și deteriorarea, modifica -
rea fără drept sau bloca -
rea funcţionării echipa -
mentului de măsurare a
energiei electrice au fost
constatate de polițiști, în
urma unor percheziții
efectuate vineri, în jude -
țul Vrancea. Au fost i -
den tificați  366.680 de
litri de vin, aproape 150
m.c. de material lemnos,
bunuri deținute fără do -
cumente legale. “La data
de 28 iulie a.c., polițiștii
Inspectoratului de Po li -
ție Județean Vrancea și
cei ai Direcției de Ordi -
ne Publică, cu sprijinul
Di recției Operațiuni
Speciale a Poliției Ro -
mâ ne, au efectuat 122
de per che ziții domicil-
iare, în județul Vrancea,
într-o ca uză în care se
fac cer ce tări pentru eva -
ziune fiscală și sustra ge -
re de energie electrică.
Acti vi tățile au vizat sus-
tragerea de energie e -
lec trică de către ad mi -
nistratorii unor societăți
comerciale în procesul
de prelucrare a masei
lemnoase, precum și
folosirea energiei elec-
trice la depozitele de
pro duse finite, prin oco -
lirea instalațiilor de în-
registrare sau prin mon-
tarea unor instalații
clandesti ne. La acțiune
au partici pat și polițiști
din cadrul inspecto ra -
telor de poliție județene
Brăila, Galați, Bacău și
Buzău, precum și jan-
darmi, specialiști în do -
meniul silvic, repre zen -
 tanți ai S.C. Electrica
Muntenia Nord și ai Di -
recției Agricole Jude țe -
ne Vrancea. Astfel, în
mai multe locații per -
che  zi ționate, din orașul
Panciu și comunele
Ne reju, Nă ruja, Vidra,
Sihlea, So ve ja, Câm-
puri, Vizantea Li vezi,
Movilița, Stră oa ne și Ți -
fești,  echipele de control
au identificat con toare
care prezentau sigiliul
metrologic rupt, care nu

înregistrau consumul de
energie elec trică, nu
prezentau sigilii sau ca -
re nu erau sigilate co -
respunzător. Au fost
constatate 22 de infrac -
ți uni, dintre care 11 in -
frac țiuni de furt de
e nergie electrică, pre-
cum și 11 infracțiuni
privind deteriorarea,
mo dificarea fă ră drept
sau blocarea funcţio nă -
rii echipamentului de
măsurare a energiei
electrice livrate ori mo -
di ficarea fără drept a
componentelor insta la -
ţii lor energetice. De ase -
me nea, în urma per che -
zițiilor, au fost identi fi -
cați 366.680 de litri de
vin, depozitat în mai
multe recipiente, din ca -
re au fost prelevate pro -
be, de către specialiști ai
Di recției Agricole Jude -
țene Vrancea, în vede -
rea ana lizării în labo ra-
toare de specialitate.
Polițiștii au aplicat 10
sancțiuni con traven țio -
nale prevăzute de Legea
nr.171/2010, privind sta-
  bilirea și sanc ționarea
contravențiilor silvice,
în valoare de 27.000 de
lei, au confiscat 118,032
mc. de material lemnos
și au ridicat în vederea
confiscării 21,60 mc. de
material lemnos”, au
comunicat polițiștii. Po -
tri vit legis la ției în vigoa -
re, inter ven țiile asupra
echipamen telor de mă -
sură a consu mului de en-
ergie elec trică, în scopul
înregis trării unui consum
mai mic, reprezintă furt
calificat, infracțiune pre -
vă zută și sancționată ca
a tare de Codul Penal.
Consumatorii nu trebuie
să accepte ”ofertele” ve -
nite din partea anumitor
persoane și să nu permită
accesul acestora la ins -
talațiile de energie elec -
trică în vederea efectuării
unor modificări de orice
natură, menite să îm pie -
dice înregistrarea can ti -
tăților reale de energie
electrică consumate.
(Dan CHIRIAC)

Dumitru Pricop — zece ani de eternitate

Ce au g\sit
poli]i[tii la
perchezi]iile
de vineri

� au fost constatate 22 de infrac]iuni, dintre
care 11 infrac]iuni de furt de energie electric\,
precum [i 11 infrac]iuni privind deteriorarea,

modificarea f\r\ drept sau blocarea
func]ion\rii echipamentului de m\surare a
energiei electrice livrate ori modificarea f\r\
drept a componentelor instala]iilor energetice
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Sunte]i
nemul]umit de
tot ce se petrece
[i ave]i tendin]a
s\-i critica]i pe
to]i. V\ sf\tuim
s\ v\ tempera]i

spiritul critic, pentru c\ risca]i
s\ fi]i considerat arogant. 

Diminea]a s-ar
putea s\ v\
sim]i]i f\r\
vlag\ la serviciu
[i s\ nu pute]i
termina o

lucrare `nceput\ mai demult.
Risca]i s\ primi]i repro[uri
din partea colegilor [i chiar s\
apar\ tensiuni. 

Problemele
sentimentale v\
indispun. {i
rela]iile cu
prietenii pot
avea de suferit,
dac\ `i evita]i. ~n

schimb, ave]i un spor
deosebit `n activit\]i casnice.. 

Se pare c\ nu
sunte]i mul]umit
de nimic [i v\
enerva]i din
orice. Nu
suporta]i
glumele [i v\

aprinde]i u[or, fie pentru c\
partenerul de via]\ a cheltuit
prea mult, fie pentru c\ nu
g\si]i ceva, etc. 

S-ar putea ca
diminea]a [eful
s\ v\ dea o veste
care s\ v\
schimbe complet
planurile pentru
azi. Starea de

confuzie pe care o resim]i]i
este trec\toare, a[a c\ nu are
rost s\ v\ face]i griji. 

S-ar putea s\
ave]i divergen]e
cu partenerul de
via]\, pentru c\
nu sunte]i de
acord cu

schimb\rile pe care dore[te s\
le fac\ `n cas\. }ine]i seama [i
de dorin]ele celorlal]i. 

~nt=mpina]i
dificult\]i pe
plan sentimental
[i financiar.
P\stra]i-v\
calmul [i

`narma]i-v\ cu r\bdare! Ar fi
bine s\ ]ine]i cont de sfaturile
prietenilor apropia]i [i ale
rudelor.

Diminea]a
sunte]i agitat din
cauza am=n\rii
unei `nt=lniri de
afaceri `n care
v-a]i pus mari
speran]e. V\

sf\tuim s\ v\ tempera]i
nervozitatea, altfel pute]i
ajunge `n situa]ii nepl\cute.

Diminea]a
sunte]i dezam\git
profund, pentru
c\ un coleg pe
care `l
considera]i
prieten `ncearc\

s\ v\ discrediteze. V\ sf\tuim
s\ v\ concentra]i asupra
problemelor importante. 

V\ afecteaz\
mult lipsa de
corectitudine a
unui partener de
afaceri [i v\
pierde]i
`ncrederea `n el.

V\ sf\tuim s\ fi]i prudent `n tot
ce face]i. Ar fi bine s\ evita]i
investi]iile.

Diminea]a s-ar
putea s\ fi]i
indispus dup\
ce afla]i c\ o
rud\ este foarte
bolnav\. Nu v\
pute]i concentra

prea bine, a[a c\ nu este
recomandabil s\ lua]i decizii
importante. 

Ar fi bine s\
am=na]i
afacerile [i
`nt=lnirile cu
persoane
importante.
Diminea]a s-ar

putea ca o rud\ mai t=n\r\ s\
v\ cear\ un `mprumut. 

HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

BANCUL ZILEI

904: După trei zile de asediu,
Salonic cade în mâinile sarazi -
nilor, care distrug orașul.
1227: Începutul creștinării

cumanilor și brodnicilor (31 iulie
1227 - 21 martie 1228).
1423: Cu victoria în Bătălia de

la Cravant împotriva Franței și a
Scoției, Anglia a atins apogeul
succesului său în Războiul de O
Sută de Ani.
1431: Prima atestare internă a

orașului Piatra Neamț.
1498: În cea de-a treia călă -

torie, Cristofor Columb devine
primul european care descoperă
insula Trinidad.
1919: A doua renunțare la tron

a Prințului Carol al României
(revenit la 20 februarie 1920).
Carol al II-lea al României a fost
regele României între 8 iunie 1930
și 6 septembrie1940. Carol s-a re-
marcat, în timpul Primului Război
Mondial, prin dezertarea din ar -
mată și căsătoria ilegală cu Ioana
Lambrino, ceea ce a avut drept ur-
mare două renunțări la tron, neac-
ceptate de tatăl său. După di zol -
varea acestui mariaj, a făcut o
lungă călătorie în jurul lumii, la
capătul căreia a cunoscut-o pe
prin cipesa Elena a Greciei, cu care
s-a căsătorit în martie 1921, cuplul
având un copil, pe principele
Mihai. Carol și-a părăsit familia și
a rămas în străinătate în decembrie
1925, renunțând din nou la tron și
trăind în Franța cu Elena Lupescu,
sub numele de Carol Caraiman.
Mihai a moștenit tronul la moartea
regelui Ferdinand, în 1927. În con-
textul politic creat de moartea re -
gelui Ferdinand și cea a lui Ionel
Brătianu, cât și de lipsa de fermita -
te a regenței conduse de principele

Nicolae, Carol s-a întors în 1930
în România, detronându-și pro-
priul fiu. Domnia lui a fost mar -
cată la început de efectele marii
crize economice și financiare.
Carol a fragilizat sistemul de par-
tide, numind adesea la guvernare
facțiuni minoritare ale partidelor
istorice și cochetând cu idea unor
guverne de concentrație națională,
precum guvernul Iorga-Argeto -
ianu. De asemenea, a permis for-
marea unei camarile corupte în
jurul său, sub patronajul Elenei
Lupescu. Către sfârșitul anilor '30,
situația politică internă s-a deteri-
orat sub influența situației inter -
naționale și a acțiunilor regelui, în
1938 fiind instaurată dictatura
regală (prin înlăturarea constituției
din 1923 și desființarea partidelor
politice, înlocuite cu un partid
unic, Frontul Renașterii Naționale,
patronat de rege).
1919: Adunarea Națională Ger -

mană adoptă Constituția de la
Weimar.
1932: Partidul Național Socia -

list German al Muncitorilor câș ti -
gă peste 38% din voturi la ale ge-
rile din Germania.
1944: Scriitorul și aviatorul

Antoine de Saint-Exupéry se lan -
sea ză într-un zbor de recunoaștere
deasupra Mării Mediterane; avio -
nul său este doborît și Antoine de
Saint-Exupéry este considerat de
atunci dispărut.
1957: A intrat în funcțiune pri -

mul reactor atomic românesc.
1976: NASA publică faimoasa

fotografie „Fața de pe Marte”,
făcută de Viking 1.
2006: Fidel Castro dă puterea

în mâinile fratelui său, Raul Cas-
tro.

În 1919 are loc a doua renunțare la tron a Prințului Carol 
al României 

Istoria zilei de 31 iulie

CALENDARUL ZILEI

– Fiule, tine minte,
familia e ca un mic stat!
– Da? {i tu cine e[ti?
– Pre[edintele!
– Dar mama?

– Puterea.
– Bunica?
– SRI
– Dar eu?
– Tu e[ti Poporul.

A doua zi fiul îl sun\ pe
tata la serviciu [i cu
vocea tremurând\ îi zice:
– Domnule Pre[edinte,
permite]i s\ raportez:

La Putere tocmai a
venit alt Pre[edinte,
SRI-ul doarme, iar
poporul nu [tie ce s\
fac\!

Conform unor decrete episco-
pale semnate la începutul lunii
iulie de către Preasfinţitul Petru
Gherghel, episcopul Diacezei ro-
mano-catolice Iași, și făcute pub-
lice pe ercis.ro, începând cu 1 au -
gust 2017, mai mulți preoți parohi
și vicari din cadrul Diacezei vor fi
transferați la alte parohii decît cele
la care slujesc în prezent 

Începând de duminica viitoare
6.08.2017 preotul Paul Budău va
fi parohul catedralei romano-cato-
lice “Adormirea Maicii Domnu-
lui” din Iași. Preotul Budău a fost
instalat ca paroh al Bisericii roma -
no-catolice “Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” din Focşani şi, totodată,
al Decanatului de Vrancea pe 15
septembrie 2013 venind în județul
nostru, de la Padova - Italia.

Pe perioada celor aproape patru
ani cât a fost paroh la Focșani pre -
otul Paul Budău s-a dovedit de-
osebit de activ și apreciat în comu -
nitate, transferul său la Iași putând
fi considerat ca o apreciere a rea li -
zărilor sale de până acum dar și a
potențialului său în viitor de către
conducătorii Episcopiei.

Între realizările preotului Paul
Budău de-a lungul celor aproape
patru ani cât a fost paroh la Foc -
șani trebuie amintite:

- Implementarea mijloacelor
mo derne - gen folosirea compute -
rului și a unor diverse automatizări
simple și eficiente - de interacțiune
și antrenare în participarea activă
a credincioșilor în desfășurarea
slujbelor ;

- Folosirea inclusiv a rețelelor
de socializare și a internetului în
comunicare;

- Abordarea curajoasă, cu ini -
ția tivă impresionantă și tonică a
unor lucrări de modernizare a bise-
ricii din Focșani, precum refacerea
acoperișului, eficientizarea siste -
mu lui de încălzire, schimbarea
băncilor cu unele mult mai ergo -
no mice și moderne, înlocuirea
tâm plăriei și începerea montării de
gemuri decorative tip vitralii, etc.

De subliniat:tToate acestea cu spri-
jin financiar minim, sau inexistent,
din partea autorităților locale ori
centrale.

Ziarul de Vrancea îl felicită pe
preotul Paul Budău pentru tot ce-a
făcut pentru comunitatea romano-
catolică din Vrancea, și din Foc -
șani, pentru deschiderea dovedită
inclusiv în colaborarea pusă-n sluj -
ba informarii prompte, complete și
competente a cititorilor edițiilor
noastre, și-i urează succes și rea -
lizări deosebite în misiunea vii -
toare pe care-a primit-o.

Conform acelorași decrete epis-
copale menționate la începutul ar-
ticolului, viitorul paroh al bisericii
romano-catolice din Focșani este
pr. Ioan Blaj, fost, până la data in -
trării în vigoare a decretelor epis-
copale amintite, paroh la Bi serica
romano-catolică din satul Tețcani,
comuna Gherăiești, județul Neamț.
Acesta va avea slujba de instalare
ca paroh al Bisericii romano-cato-
lice ”Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” din Focşani şi, totodată, al
Decanatului de Vrancea duminică
6 August 2017 la ora 11,00.

Menționăm că decretele episco-
pale susmenționate mai aduc
schimbări într-o comunitate ro-
mano-catolică din județul Vrancea.
Și anume la Ploscuțeni. De aici, pr.
Carmil Farţade este transferat pa -
roh la Siret-Botoșani, în locul său
devenind paroh la biserica roma -
no-catolică din Ploscuțeni, pr.
Daniel Mărtinaş, cu misiune până
acum în Italia. (Z.V.)

Preotul Paul Bud\u a oficiat
ieri ultima slujb\ în calitate
de paroh al bisericii 

romano-catolice din Foc[ani

Aspect de la ultima slujbă oficiată de preotul Paul Budău 
la Focșani, înainte de plecarea sa la Iași

Pr. Ioan Blaj devine paroh al
Bisericii roma no-catolice
“Sfinţii Apostoli Petru şi

Pavel” din Focşani
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Noul format de meciuri de
pregătire a dat roade pentru
CSM Focșani 2007. Ambele
echipe formate de antrenorii
VasileBurgă și AdrianToma
au reușit să câștige partidele
de pregătire desfășurate sâm -
bă tă. Una dintre formații a în-
tâlnit pe stadionul Milcovul
pe Avântul Valea Mărului, o
formație de liga a treia, ce a
impresionat în returul campi-
onatului trecut, când a reușit
să adune la fel de multe punc -
te ca liderul clasamentului. În
componența echipei gălățene
se află mai mulți jucători cu
legături în fotbalul focșănean.
CătălinCurteanu a evoluat în
liga a doua la CSM Focșani,
dar și la formațiile de minifot-
bal Voința Deep Serv și Viito -
rul Cîmpineanca. CristiCăldă-
raru a fost în vederile celor de
la CSM Focșani, fiind la un
pas de un transfer, iar în pre -
zent evoluează la echipa de
mi nifotbal Viitorul Cîmpi ne -
an ca. Tot din lotul formației
gălățene face parte și Ionuț
Cristian, cel care nu a fost
prezent în partida de sâmbătă.
Acesta a făcut parte din mai
multe echipe de minifotbal
din Vrancea, ultima sa pre zen -
ță fiind tot la Viitorul Cîm pi -
nean ca. Partida de pe stadi o-
 nul Milcovul le-a prilejuit
jucătorilor opriți de antrenorul
Adrian Toma să evolueze toa -
te cele 90 de minute. Doar
Pre doiu a fost înlocuit la pau -
ză. Prima formație a arătat ast-
fel: Lazăr – Săpunaru, Pa na-
i te, Parlac, Cl. Mihai – Lupu,
Zaharia, Chivu, Pădineanu -
Pasăre, Predoiu. A mai intrat
Pascu. Gazdele au ratat prima
ocazie de gol prin Pasăre, apoi
Frunză a încercat poarta lui
Lazăr. După pauza de apă, au
venit și golurile. După o lovi -
tură de colț, ȘtefanPădineanu

a prins un șut perfect de la
mar ginea careului și a deschis
scorul. Oaspeții au egalat la
faza următoare, după ce Frun -
ză a finalizat o combinație re -
ușită de ofensiva gălățenilor.
Au urmat câteva ocazii la am-
bele porți, înainte ca Lupu să
profite de o greșeală a apărării
adverse și să înscrie cu un șut
de la marginea careului (mi -
nu tul 40). 

Rat\rile au p\strat
scorul de la pauz\

Focșănenii au dominat și
începutul reprizei secunde.
Pa săre a avut două ocazii de
singur cu portarul, dar nu a
reușit să finalizeze. Prima dată
a tras în portarul advers, iar a
doua oară, mingea trimisă de
atacantul focșănean a ocolit
poarta adversă. Dar, vorba u -
nui spectator, bine că Pasăre a

marcat când a fost nevoie, adi -
că în partida tur din barajul de
promovare, la Bicaz. Absenți
din joc minute bune, gălățenii
și-au revenit pe final și au
forțat egalarea. Au avut o oca -
zie clară de gol, dar, Cl Mihai
și portarul Lazăr au rezolvat o
situație grea. Chiar și fără o
parte dintre jucătorii ce for -
mea ză cele două loturi, cele
două formații au oferit o par -
ti dă spectaculoasă, cel puțin în
prima repriză. Conducerile
ce lor două echipe s-au arătat
mulțumite de testul susținut și
au convenit pentru a disputa și
partida revanșă, la Valea Mă -
rului. 

Victorie [i la Curi]a

O altă jumătate din lotul
focșănenilor a disputat sâm bă -
tă dimineață o partidă de
pregătire la Curița, în județul
Bacău. Adversara focșăneni -

lor a fost Viitorul Curița, cam-
pioana județului Bacău. Cu un
lot foarte bun, băcăuanii au
ratat promovarea în liga a tre -
ia, după ce au cedat, scor 0-1
și 3-4 în fața celor de la Să nă -
tatea Darabani. Antrenorul
Vasile Burgă a deplasat la par-
tida de sâmbătă 12 jucători.
Primul 11 a arătat astfel: A -
pen ciucesei – Dediu, Nistor,
Beșa, Mitală – Duca, Bu dea -
nu, Dorinel Popa, Manu – R.
Popa, Negoiță. Golurile echi -
pei focșănene au fost marcate
de Manu 2 și Remus Popa 2.
A fost un meci dominat de
foc șăneni, care au reușit să
câș tige revanșa partidei din
primăvară, atunci când cele
două formații au încheiat la
egalitate, scor 3-3, pe stadio -
nul ”Milcovul”. 

Alte partide 
de verificare

Conducerea tehnică a for -
ma ţiei focşănene va experi-
menta în perioada următoare
o nouă formulă de jocuri ami-
cale. Astfel, lotul echipei va fi
împărţit în două, urmând ca
fiecare antrenor să aibă la dis -
poziţie câte 12 -13 jucători şi
să întâlnească adversari dife -
riţi. Astfel, marţi, de la ora
18.00, va urma o dublă simi -
lară cu cea de sâmbătă. La
Focşani, echipa pregătită de
Vasile Burgă va juca cu Me -
talul Buzău, în timp ce jumă -
tatea antrenată de Adrian
To ma va merge pentru un joc
în deplasare cu nou promo-
vata AS Traian din judeţul
Bră ila. Sâmbătă viitoare va
ur ma o altă dublă, urmând a
se stabili cu exactitate adver-
sarii. Pe 9 august este progra-
mat primul joc oficial, în turul
întâi al Cupei României. (Dan
CHIRIAC)

”Bravoooo Robert... ești... dar... vei fi un
mare campion…”, scrie antrenorul

Dumitru Zisu pe contul său de facebook
despre proaspătul campion balcanic

Judokanul
junior foc[\nean
Robert Iamandi
a ob]inut titlul
de campion

balcanic 
La Campionatul Balcanic de judo, ce s-a
desfășurat la Salonic - Grecia, juniorul
focșănean a obținut sâmbătă, 29 iulie
2017, titlul de campion balcanic. La
aceeași competiție, colegul lui Robert,
judoca Maholea Iulian, a luat locul III și
medalie de bronz.

Bucurie mare pe antrenorul lotului de juniori
participant la Campionatul Balcanic de judo ce s-a
desfășurat în aceste zile la Salonic, în Grecia. Du-
mitruZisu a postat pe facebook bucuria rezultatelor
rezultând încă o dată că munca și consecvența spor -
tivilor noștri nu rămân fără recompense. ”După
lupteîndârjite,condușicudibăciedenoi,senseii
lor,laCampionatulBalcanicdejudocareaavut
loclaSalonicGrecia,înprimaziRobertIamandi
aobținuttitluldecampionșimedaliedeaur,iar
Maholea Iulian, loc III și medalie de bronz.
Bravooobăiețiii,bravoooCSS-LPSFOCSANI,
Bravooosenseiii,povesteacontinuă...”, a postat pe
facebook, mesajul de bucurie, Dumitru Zisu. (D.C.)

Înainte de startul
tur neului de tenis
Vran cea Trophy, ediția
a 12-a, competiție de -
ru lată la începutul lu -
nii iulie și destinat
senioarelor, primarul
CristiMisăilă a a nun -
ţat în conferinţa de
presă că Primăria Foc -
şani are scop dezvol ta-
rea bazelor sportive.
În acest sens, până în
luna august se va inau-
gura bazinul de înot.
Apoi se doreşte cons -
truirea a trei terenuri
de tenis pe zgură la Li -
ceul cu Program Spor -
tiv, a două terenuri
multifuncţionale pen-
tru handbal, baschet şi
volei, tot la LPS, dar şi

un teren sintetic de
fot bal de dimensiuni
normale. Primăria îşi

doreşte să preia în ad-
ministrare şi terenurile
de tenis din Sud şi Sa -

la Polivalentă. Prima -
rul a anunţat că în luna
august va fi deschis în
Sud, lângă stadion, un
parc tematic. Între
timp, consilierii PNL
din Consiliul Local s-
au opus intenției pri -
mă riei de a construi
te - renurile din incinta
LPS. În aceste condi -
ții, luni, de la ora
12.30, directorul LPS
Focșani, PetruțMihai
(foto), va susține o
conferință de presă.
Aceasta va fi în legă -
tură cu intenția liceu-
lui de a construi te re-
 nuri de tenis și terenuri
multifuncționale în
pe rimetrul liceului.
(D.C.)

Directorul LPS vorbe[te despre
terenurile de sport

Vrancea Trophy — U 14
continu\â la Arenele
George Bucuroiu

Luni, la Arenele Ge -
or ge Bucuroiu din Foc -
șani, vor continua parti -
dele din cadrul turneu-
lui Vrancea Trophy. În-
trecerile sunt rezervate
ca tegoriei de vârstă sub
14 ani, atât la feminin
cît și la masculin. TC
Focșani este reprezen -
tată la acest turneu de
sportivele DeliaMaco-
vei și MariaCiubotaru.
Cele două vin după un
turneu puternic la malul
mării, acolo unde, Ma -
ria Ciubotaru a jucat o
semifinală în tur neul de
dublu. Partidele se des -

fă șoară în cadrul circui -
tului Vrancea Trophy,
unde au avut loc până
acum turneul de ve te -
rani și cel al senioa re lor.
Turneul rezervat tine -
rilor de sub 14 ani are
loc până la jumătatea
săptă mânii. Organiza-
torii sunt cei tradițio -
nali, ce au asi gurat buna
desfășurare și a prece-
dentelor com pe ti ții de
tenis. La finalul tur ne -
ului, primii clasați vor
primi premii din partea
celor care s-au ocupat
de derularea întrecerii.
(D.C.)

Dubl\ victorie în dubla amical\
de la final de s\pt\mân\

� CSM Foc[ani 2007 – Avântul Valea M\rului 2-1 (2-1) [i Viitorul Curi]a – CSM
Foc[ani 2007 2-4 în dubla de preg\tire programat\ sâmb\t\ �mar]i, de la ora 18.00,
va urma o dubl\ similar\ cu cea de sâmb\t\ � la Foc[ani, echipa preg\tit\ de Vasile
Burg\ va juca cu Metalul Buz\u, în timp ce jum\tatea antrenat\ de Adrian Toma va

merge pentru un joc în deplasare cu nou promovata AS Traian din jude]ul Br\ila
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PE SCURT

Ion Dichiseanu a lovit
cu ma[ina la mare
trei oameni, pe
trecere:Actorul Ioan
Dichiseanu a lovit cu ma[ina,
ieri, trei persoane care traversau
strada pe o trecere de pietoni
din Eforie Sud, acestea suferind
traumatisme u[oare, iar poli]i[tii
au deschis dosar penal pentru
v\t\mare corporal\ din culp\.
Potrivit anchetatorilor, Ion
Dichiseanu conducea duminic\
un autoturism Mercedes pe DN
39, iar la un moment dat, în
Eforie Sud, la o trecere pentru
pietoni, a lovit trei persoane
care traversau strada din partea
stâng\ a [oferului. La fa]a
locului au mers cadre medicale
de la Serviciul Jude]ean de
Ambulan]\, care au acordat
îngrijiri medicale persoanelor
lovite. Medicii au stabilit c\
acestea au suferit traumatisme
u[oare, în urma impactului.
Poli]i[tii au deschis dosar penal
pentru v\t\mare corporal\ din
culp\. 

S\tul de ironii,
ministrul Educa]iei 
[i-a închis contul de
Facebook: Pagin\
personal\ a lui Liviu Pop nu
mai poate fi g\sit\ pe Facebook,
fiind închis\ sau suspendat\ de
ministrul Educa]iei, care a fost
]int\ ironiilor pe re]eaua de
socializare dup\ ce a anun]at c\
vor fi realizate manuale de sport
[i de dirigen]ie. Criticile la
adresa s\ au continuat [i
sâmb\t\, dup\ ce, într-o postare
de pe contul sau Facebook, Pop
enumer\ „lista programelor
[colare pentru înv\]\mânt
gimnazial la care trebuie s\
existe manuale [colare“, lista
care are 118 pozi]ii. Printre
acestea se afl\ 40 de manuale
de preg\tire sportiv\ la diferite
materii, 10 manuale de educa]ie
muzical\ pentru diferite
minorit\]i, 16 manuale de
religie pentru mai multe culte [i
15 manuale pentru istoria [i
tradi]iile minorit\]ilor.

Turist mu[cat de
viper\, `n Apuseni: Un
b\rbat a fost mu[cat de o viper\
în timp ce se afla la o caban\
din zona Lacului Oa[a din
Mun]ii {ureanu, pentru
preluarea acestuia fiind chemat
un elicopter SMURD de la
Târgu Mure[ astfel încât s\
poat\ fi transportat cât mai
repede la spital. Potrivit
Inspectoratului pentru Situa]ii
de Urgen]\ Alba, b\rbatul se
afla la o caban\ din zona
Lacului Oa[a din Mun]ii
{ureanu când a fost mu[cat de o
viper\. Pentru preluarea
r\nitului a fost mobilizat\ o
ambulan]\ SMURD de la
Petro[ani, cea mai apropiat\
localitate de zona respectiv\,
dar, având în vedere zona
muntoas\ greu accesibil\ [i
pentru ca transportul victimei s\
se fac\ într-un timp cât mai
scurt, a fost trimis [i un
elicopter SMURD de la Târgu
Mure[. B\rbatul se afl\ în [oc [i
comunic\ greu. În cursul verii,
în zonele muntoase din Alba,
Hunedoara [i Sibiu sunt
întâlnite vipere, astfel încât
autorit\]ile recomand\ turi[tilor
s\ fie foarte aten]i [i s\
foloseasc\ înc\l]\minte
corespunz\toare. t

Deputatul C\t\lin Predoiu a
afirmat c\ sesiunea extraordinar\
ar putea avea pe ordinea de zi [i
alte chestiuni decât fuziunea din-
tre RADET [i ELCEN, liberalul
cerându-i explica]ii lui Liviu
Dragnea privind o posibil\ dez-
batere în Parlament a Fondului
Suveran de Investi]ii [i despre
eventualele discu]ii pe aceast\
tem\ pe care liderul PSD le-ar fi
purtat în Grecia, dar [i despre pen-
siile militarilor. „Liviu Dragnea
convoac\ Parlamentul în sesiune
extraordinar\. Tudose a anun]at c\
ar fi vorba de o lege privind
fuzionarea ELCEN cu RADET.
Înclin s\ cred c\ poate fi vorba [i
de ceva mai serios ]inut deocam-
dat\ în secret“, a scris, duminic\,
pe facebook, C\t\lin Predoiu.
Deputatul PNL îi cere lui Liviu
Dragnea s\ r\spund\ public mai
multor întreb\ri: „Inten]ioneaz\ s\
propun\ un proiect de lege privind
crearea Fondului Suveran de In-
vesti]ii acum în sesiunea extraor-
dinara? A avut discu]ii pe aceast\
tem\, recent, în Grecia? Dac\ da,
cu cine a avut acele discu]ii [i ce a
hot\rât s\ fac\ în urma lor? Este
adevarat ca a avut discu]ii [i pe
teme de Justi]ie [i ce a hot\rât în
urma lor?“ Pre[edintele Camerei
Deputa]ilor, Liviu Dragnea, a so-
licitat convocarea unei sesiuni
 parlamentare extraordinare în pe-

rioada 2-4 august , urmând astfel
ca [edin]a Biroului Permanent s\
aib\ loc miercuri. Deputa]ii au
primit [i un SMS de la Liviu
Drag nea, în care pre[edintele Ca -
merei Deputa]ilor i-a anun]at c\
inten]ioneaz\ s\ convoace sesiune
parlamentar\ extraordinar\. 
HotNews a scris, sâmb\t\, c\

Ministerul Muncii ar preg\ti un
proiect de ordonan]\ de urgen]\

prin care s\ fie modificat modul
de calcul al pensiilor militarilor,
noul algoritm urmând s\ le reduc\
apreciabil pentru cei care se vor
pensiona dup\ adoptarea actului
normativ. 
Adoptarea OUG ar putea fi

unul dintre motivele pentru care
se dore[te convocarea sesiunii ex-
traordinare a Parla mentului, între
2 [i 4 august. Ministrul Ap\r\rii,

Adrian }u]uianu, a declarat mier-
curi, într-o conferin]\ de pres\, c\
exist\ un val de pension\ri `n sis-
temul militar, din cauz\ c\ oa-
menii au auzit c\ s-ar putea
mo difica algoritmul de calcul, el
dând asigur\ri c\ a convenit cu
premierul Mihai Tudose [i pre[e -
dintele PSD, Liviu Dragnea, ca
nivelul pensiilor acestora s\ nu se
schimbe. t

Umbl\ Guvernul Tudose la
pensiile speciale ale militarilor? 
� lider PNL: Înclin s\ cred c\ sesiunea extraordinar\ a Parlamentului este despre

ceva mai serios, ]inut deocamdat\ în secret

A murit
cânt\rea]a

Marina
Scupra, la
49 de ani 
Cânt\rea]a Marina Scupra a

murit ieri, la vârsta de 49 de ani,
ea fiind bolnav\ de cancer. Cân t\ -
rea]a, n\scut\ pe 24 decembrie
1967, fusese diagnosticat\ cu can-
cer în urm\ cu câteva luni. Mira -
be la Dauer a transmis ieri, pe
pa gina sa de Facebook un mesaj:
„Te-ai stins prea devreme. S\-]i
g\se[ti lini[tea acolo unde ai ple-
cat s\-i bucuri pe îngeri cu vocea
ta minunat\. Mi-ai împietrit sufle-
tul de durere dar probabil c\
Dum nezeu are nevoie de cei buni
lâng\ el... Odihne[te-te în pace,
om frumos! R\mas bun, prieten
drag!“. Marina Scupra a urmat
cursurile {colii Populare de Art\
din Bucure[ti, dup\ ce a debutat,
în 1973, în emisunea „Prietenii lui
A[chiu]\“. În anul 1981 a partici-
pat la „Cântarea României“ unde
a ob]inut men]iune în etapa re-
publican\. În 1984, a primit trofe -
ul Festivalului de la Mamaia, cu
melodia „Joc de copii“, compus\
de Lauren]iu Profeta, dup\ ce, cu
un an în urm\ a primit din partea
juriului, la acela[i festival, Pre-
miul Tinere]ii. A început apoi co-
laborarea cu compozitorul Dan
Dimitriu, cel care i-a devenit so],
[i cu care a avut doi copii. Era
profesoar\ de canto la {coala Po -
pular\ de Art\ din Pite[ti. t

Pre[edintele PNL,
Ludovic Orban, a de-
clarat, sâmb\t\, c\ sus -
]ine vaccinarea obliga -
torie, ad\ugând c\ mi -
nistrul S\n\t\]ii [i Gu-
vernul au datoria s\
a sigure imunizarea co -
piilor. „Nu sunt medic,
nu pot emite o opinie
profesional\, dar evi-
dent c\ pledez în fa voa -
rea vaccin\rii obliga to-
rii“, a declarat Ludovic
Orban. Liderul PNL a
ad\ugat c\ de criza vac-
cinurilor trebuie s\ se
ocupe ministrul S\n\ -
t\]ii [i Guvernul, care
au obliga]ia s\ asigure
imunizarea copiilor.
Pre mierul Mihai Tudo -

se a declarat, vineri, c\
situa]ia actual\ din Ro -
mânia ar impune intro-
ducerea vaccin\rii obli -
gatorii, în condi]iile în
care, într-o lume civi-
lizat\, peste 95% dintre
copii sunt vaccina]i, iar
]ara noastr\ este departe
de un astfel de procent.
Întrebat dac\ situa]ia
actual\ din România ar
impune introducerea
vaccin\rii obligatorii,
prim-ministrul a r\s -
puns afirmativ, argu-
mentând c\, într-o ]ar\
civilizat\, 95% dintre
copii ar trebui vacci -
na]i. „Eu cred c\ da.
Sunt [i vaccinuri care
se adreseaz\ unor boli

care sunt transmisibile.
Deci, acel p\rinte nu-[i
pune în pericol doar
copilul lui, ci întreaga
comunitate. Pe tot ceea
ce înseamn\ civiliza]ie
european\ nord-atlan -
tic\ sau centru, trebuie
s\ fie peste 95% din
copii vaccina]i. Ierta]i-
m\, când noi st\m în jur
de 50%, suntem de-
parte de lumea civi-
lizat\...“, a spus Mihai
Tudose, într-un interviu
acordat Radio România
Actualit\]i. 
Chestionat în con-

tinuare ce alte m\suri
are în vedere pentru a
cre[te rata de acoperire
vaccinal\, pre mierul a

spus: „Am a[teptat o
lun\ de zile, s\ spunem,
m\suri f\ cute doar la
solicit\ri blânde. Eu am
solicitat domnului mi -
nistru s\ înceap\ s\
foloseasc\ bisturiul, a
început, am v\zut, vom
trece la eta pa urm\t oa -
re, dac\ lucrurile nu
func]ioneaz\, la un bis-
turiu mai mare. Mer -
gem pe lan] în sus. Nu
ne permitem s\ ne ju -
c\m cu a[a ceva“.
De asemenea, între-

bat când estimeaz\ c\
legea vaccin\rii va fi în
func]iune, prim-minis -
trul a sus]inut c\ este o
prioritate a Guvernului
s\u. t

Prim-vicepre[edintele PNL
Raluca Turcan a scris ieri, pe
Facebook, c\ la rectificarea bu -
getar\ din luna august se vor t\ia
„masiv“ bani de la Ministerul
Educa]iei, astfel c\ majoritatea
universit\]ilor vor r\mâne f\r\
fonduri pentru burse, salarii [i
cercetare, ceea ce este „o abe -
ra]ie“, motiv pentru care liberalii

solicit\ responsabilitate buge-
tar\, predictibilitate legislativ\ [i
asigur\ri din partea Guvernului
c\ bugetul înv\]\mântului supe-
rior nu va fi afectat. „Ministerul
Educa]iei urmeaz\ s\ înge-
nuncheze universit\]ile prin: (1)
t\ierile de fonduri la rectificarea
bugetar\ [i (2) aprobarea unei
OUG în sesiune extraordinar\

pentru mutilarea UEFISCDI (U -
nitatea Executiv\ pentru Finan -
]area Înv\]\mântului Superior, a
Cercet\rii, Dezvolt\rii [i Ino -
v\rii - n. red.), institu]ie care
garanteaz\ calitatea manage-
mentului în înv\]\mântul supe-
rior, cercetare, dezvoltare [i
inovare“, a precizat liderul de -
puta]ilor PNL. t

PNL: La rectificarea bugetului din
august se taie bani de la Educa]ie

Pre[edintele PNL: Pledez î`n
favoarea vaccin\rii obligatorii
� reac]ia liderului liberal vine dup\ una similar\ a premierului 
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Incendiu la cea mai
mare rafin\rie din
Europa, anun]\
Shell Rotterdam: Un
incendiu a izbucnit în noaptea
de sâmb\t\ spre duminic\ în
rafin\ria Shell din Rotterdam,
din Olanda, cea mai mare
mare din Europa, ceea ce a
dus la oprirea par]ial\ a
instala]iei, relateaz\ AFP.
“Incendiul a izbucnit în
cursul nop]ii, într-o central\
electric\ de înalt\ tensiune a
rafin\riei Shell Pernis din
Rotterdam”, a declarat un
purt\tor de cuvânt al Shell.
Pompierii au preluat controlul
asupra incendiului în jurul
orei locale 6 (7 ora
României), îns\ fl\c\ri
enorme erau vizibile înc\ de
departe. “Mai multe unit\]i
sunt oprite [i, din motive de
securitate, ardem gazul r\mas
în interior”, a explicat
purt\torul de cuvânt,
ad\ugând c\ acest proces este
“complet controlat”, iar
compania “încearc\ s\
limiteze arderea pentru a nu
deranja prea tare locuitorii din
jur”. Este posibil ca incendiul
s\ fi fost provocat de un
scurtcircuit, îns\ informa]ia
nu a fost confirmat\ de Shell,
care a demarat o anchet\.
Potrivit unui oficial din
serviciile regionale de
securitate, nu exist\ urme de
gaze toxice în fum, îns\ s-a
degajat funingine. Shell nu a
putut evalua înc\ pagubele [i

nici nu poate spune când va
func]iona din nou, la
capacitate maxim\, rafin\ria. 

Tarom estimeaz\
pierderi de 41,2
milioane lei în 2017:
Compania na]ional\ de
transport aerian Tarom
estimeaz\ c\ va înregistra în
acest an pierderi în valoare de
41,2 milioane lei, în sc\dere
cu 12,3% fa]\ de nivelul de
anul trecut, la venituri totale
de 1,32 miliarde lei, potrivit
proiectului privind bugetul de
venituri [i cheltuieli pus în
dezbatare de ac]ionarul majo -
ri tar, Ministerul Transporturi-
lor. Bugetul companiei arat\
c\ 2017 ar urma s\ fie al
zecelea an de pierderi pentru
Tarom, având în vedere c\
societatea nu a mai înregistrat
profit din 2007. Ministrul
Transporturilor, R\zvan Cuc,
a declarat pe 31 mai c\ trans -
portatorul aerian de stat
Tarom va încheia “pe zero” în
acest an, f\r\ pierderi. “Din
punct de vedere economic,
Tarom se relanseaz\, astfel
încât prognoza economic\
pentru Tarom este practic ca
la sfâr[tiul anului s\ închid\
pe zero, nicio pierdere”, a
spus Cuc, la sfâr[itul lunii
mai. Anul trecut, Tarom a
raportat pierderi de 46,97
milioane lei (11,1 milioane
euro), pe fon dul sc\derii
veniturilor [i al valorii
activelor imobilizate. t

� declara]ia `i apar]ine
omului de afaceri

Mohammad Murad,
care are mai multe
hoteluri pe litoral

Omul de afaceri Mohammad
Murad, cel mai mare investitor de
pe litoralul românesc, spune c\, a -
tunci când vin la mare în vacan]\,
românii se ceart\ din primele zile
sau vin deja sup\ra]i, semn c\ lip -
se[ te o cultur\ a fericirii. “În Româ-
nia avem o mare problem\, fa]\ de
orice alt\ ]ar\ latin\: noi nu avem
cultura fericirii. La noi când vin în
vacan]\, primele dou\ zile se ceart\
so]ul [i so]ia. Vin în vacan]\ sup\ -
ra]i. Dac\ e vreme frumoas\ afar\, e
lini[te. Dac\ nu e frumos afar\, te
întreab\ de ce e apa prea rece. Ei nu
se gândesc c\ sunt în concediu [i
trebuie s\ profite de fiecare mo-
ment, s\ tr\iasc\ din plin. Fericirea
e o cultur\, s\ [ti]i”, a declarat Mo-
hammad Murad, pre[edintele Fede -
ra]iei Patronatelor din Turismul
Ro mânesc (FPTR), într-un interviu
acordat News.ro. Murad sus]ine c\
locuitorii din Mexic sau Argentina,
de[i au salarii mai mici decât româ -
nii, sunt mai ferici]i. “La noi e mult
stres, nu avem cultura timpului li -
ber, iar când avem timp liber ne cer -

t\m, ori cu vecinul, ori cu so]ia, ori
cu subalternul. {i suntem destul de
plictisi]i. Acum, în loc ca tinerii, cu-
plurile s\ se plimbe de mân\ pe pla -
j\, ei stau la mas\ butonând fiecare
telefonul mobil [i dac\ scot o vorb\
la dou\ ore, atunci e o comunicare
perfect\! Complicat\ situa]ie!”, a
afirmat Murad. El propune meca nis -
me prin care românii s\ fie implica]i
în deciziile importante. “S\ spun\
oamenii, de exemplu, ce ar trebui
f\cut pentru turismul românesc, sau
pentru agricultur\. Cum putem noi
s\ fim o ]ar\ mai productiv\? {i s\ se
organizeze concursuri pentru a se

alege cele mai bune idei”, a men ]io -
nat omul de afaceri. Mohammad
Mu rad este cel mai mare investitor
de pe litoral [i unul dintre cei mai
mari proprietari de ho teluri din Ro -
mânia. Pe lâng\ lan ]ul hotelier Pho -
enicia, familia Mu rad mai de]ine
lan]ul de restaurante Spring Time [i
fabrica de conserve Mandy. Murad
de]ine peste 4.000 de locuri de ca za -
re func]ionale în mai multe hoteluri
în N\vodari, Mamaia, Jupiter, Olimp
[i Neptun. O mul de afaceri a con-
struit în ultimii zece ani mai mult de
2.000 de lo cu in]e în blocuri [i vile în
Bucure[ti [i Constan]a. t

“Românii vin în vacan]\
sup\ra]i, se ceart\ în primele

dou\ zile de concediu”



Garsoniere

u V=nd garsonier\

confort 1, parter,

`mbun\t\]iri, gaze,

M\r\[e[ti. Tel.

0741.250.941.

(19bf17.1.2)

u V=nd garsonier\ 12

mp, cu `mbun\t\]iri,

et.3/4, bl.I11, Sud,

Foc[ani. Tel.

0730.430.103.

(28bf05.1.14)

u Garsonier\ zona

Gar\, 32 mp, etaj 1/4,

decomandat\, geam

baie, buc\t\rie mare,

`mbun\t\]it\, 21.500

E. Tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

uGarsoniera 27mp,

etaj 4/4 cu acoperis,

zona Scoala 3 - Posta

Bahne, libera, ter-

mopane, fara im-

bunatatiri majore

16.800 E neg.

0725919335.

u V=nd camer\ la

C\minul fostului

MOPAF. Tel.

0237/256869.

(21bf03.1.8)

u V=nd garsonier\, ur-

gent, zona Spital,

16.500 euro. Tel.

0757/630.691.

(18bf05.1.14)

u 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\, str. Ful-

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

t=mpl\rie

exterioar\/interioar\,

parchet, gresie,

faian]\, termopane.

0721.706.225.

(07bf06.1.20)

u V=nd urgent  garson-

ier\, 22 mp, Sud, str.

Revolu]iei, et. 2,

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

negociabil. Telefon

0744.703.431.

(04bf07.1.30)

2 camere

u V=nd apartament 2

camere Tecuci, 54 mp,

str. 1 Decembrie

1918, nr.42 B, sc. C,

parter sau schimb cu

apartament `n Foc[ani.

Tel. 0762505411.

(17bf06.1.20)

u V=nd apartament 2

camere, zona Poliva-

lent\, impecabil. Tel.

0723.835.658.

(26bf02.1.4)

u V=nd apartament 2

camere, central, str. 1

Decembrie 1918, cu

acoperi[, `n stare

bun\. Tel.

0764/659.077.

(24bf11.1.14)

uApartament 2

camere, 60mp, B-dul

Brailei, etaj 3/3 cu

acoperis, termopane,

instalatie gaz pt cen-

trala, fara alte im-

bunatatiri 35.000 E

neg. 0725919335.

u Apartament 2

camere, 3/3, Bd. Inde-

penden]ei, 51 mp

utili, CT, acoperi[ aer

condi]ionat, 2 bal-

coane, liber. Tel.

0724/054.716.

(21bf16.1.30)

u V=nd apartament 2

camere, etaj 3/4, CT,

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

0730/050.911,

0730/364.100.

(18bf12.1.14)

u V=nd apartament 2

camere, parter, 65 mp

util, cu 35 mp teren,

proprietar. Tel.

0728.890.513.

(13bf08.1.24)

u V=nd apartament 2

camere, Foc[ani, ul-

tracentral, et.1. Tele-

fon 0743.090.308.

(13bf06.1.4)

u Apartament 2
camere, 30mp, etaj

4/4 cu acoperis, ter-

mopane, zona Bahne,

fara alte im-

bunatatiri, liber

16.500 E neg.

0725919335

u Apartament 2

camere, 57mp, etaj

2/8, CT, izolat, ter-

mopane, im-

bunatatit, zona

Polivalenta - Bule-

vard 38.000 E neg

0725919335.

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

u V=nd apartament 2

camere, 51 mp,

Foc[ani. Tel.

0734.364.457.

(26bf11.1.20)

u Apartament 2

camere, 38mp, deco-

mandat, etaj 4/4 cu

acoperis, zona sud

(la Bulevard), ter-

mopane, izolat, fara

mari imbunatatiri

24.000 E

0725919335

u V=nd apartament 2

camere, parter, cu 35

mp teren, negociabil.

Telefon 0728.890.513.

(19bf01.1.24)

3 camere

u V=nd apartament 3

camere, parter,

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

mopane, izolat termic,

balcon `nchis. Tel.

0768.005.853.

(29bf01.1.20)

u V=nd apartament 3

camere, str. R\zboieni

nr. 10, etaj 3/3,

acoperi[, termosistem,

CT, AC, renovat,

garaj. 0740.018.242

(26bf10.1.26)

u Apartament 3

camere, zona 2 Ste-

jari, 3/3, renovat, uti-

lat, mobilat, AC, CT,

55.000 E. Tel.

0721.019.442.

(24bf07.1.20)

u V=nd apartament 3

camere, s#69 mp,

zona B-dul Bucure[ti. 

Pre] 40.000 Euro. Tel.

0742.451.677.

(06bf09.1.4)

uApartament 3

camere, ultracentral,

2/7, izolat termic,

semimobilat, 44.900

negociabil. Tel.

0763/735.266.

(19bf02.1.4)

u V=nd apartament

open space, zona Lidl

I dormitor (u[\ tei),

sufragerie, dining plus

living, baie (u[\ tei),

CT, acoperi[, bloc

1989, buc\t\rie, logie.

~ntre 17:00-19:00.

Tel. 0740.037.037.

(14bf08.1.8)

u V=nd apartament 3

camere, B-dul Unirii,

28, etaj 2/7, izolat ter-

mic, liber, pre] 45.000

E negociabil. Telefon

0763.735.266.

(12bf02.1.4)

u Apartament 3

camere, etaj 2, cu

`mbun\t\]iri,

str.Longinescu. Tel.

0740.562.952.

(11bf09.1.14)

uApartament 3

camere, 70mp, etaj

4/4 fara acoperis,

fara imbunatatiri,

liber, zona Pictor

Grigorescu 32.000 E

0725919335.

u V=nd apartament 3

camere, Telemac, etaj

3/4, CT, termopane,

izolat, `mbun\t\]iri,

52.000 euro. Telefon

0761.202.612.

(10bf07.1.20)

u Apartament 3

camere, 67mp,

parter, termopane,

izolat, zona Obor -

CEC, liber, necesita

renovare 42.000 E

neg 0725919335

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj

[i box\, 85.000 euro

negociabil. Telefon

0722.646.567.

(05bf02.1.22)

u Apartament 3

camere, zona Parcul

Shuman - Brailei,

70mp, renovat complet,

CT, AC, PVC, izolat

exterior, LIBER ,

48.500 E 0725919335

Apartamente 4 camere

u 4 camere, ultra-

central, 70 mp (Mil-

cov), central\

proprie, termopan,

aer condi]ionat,

54.500 E.

0745.655.063

(27bf06.1.30)

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

apartament 100 mp, 4

camere, decomandate,

2 balcoane, o logie,

etaj 1, f\r\

`mbun\t\]iri, 21.000 E,

u[or negociabil.

0740.353624.

(25bf04.1.30)

uApartament 4

camere, 80mp, etaj

3/3 cu acoperis, CT,

izolat, termopane,

curat, zona Spalato-

ria Oituz - Mare a

Unirii 48.000 E neg.

0725919335

u V=nd apartament 4

camere, central, etaj

2/3, pre] negociabil.

Telefon 0721.210.816.

(18bf14.1.30)

Vanzari case /vile

u Vând cas\  cu  te ren

în  Vi tane[ t i ,  com.

Bolo te[ t i ,  suprafa ]a

to ta l\  2113 mp,  d in

care  1403 mp

gradin\  (120  butuc i

v ie  [ i  50  pomi  f ruc-

t i fe r i )  [ i  cas\ ,

par te r  cu  e ta j  (68

mp suprafa ]a  con-

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

28 .000  Euro .  Te l :

0237/217592.

(C.1 .30)

u V=nd foar te  ie f t in

cas\  de te r iora t\  cu

teren  180  mp,

Foc[ani ,  Obor,  casa

nu  es te  locuib i l \ .

5100 dolar i .

0760.126.162.

(28bf02 .1 .4)
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u V=nd cas\  ^  0 ,4

ha arabi l  intravi -

lan ,  `n  satul

BOGZA.  Tel .

0724.475.462.

(29bf01 .1 .30)

u V=nd cas\  com.

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

p r inc ipa l\ ,  l =ng\

Pol i ] ie ,  suprafa ]\

8000 mp v ie  pe

[pa l ie r i ,  6000 mp

gr\din\  cur te  -  bu-

dane  capac i ta te  1

vagon.

0721.235.097.

(27bf03 .1 .6)

u V=nd cas\  `n

Pope[ t i ,  jud .

Vrancea .  Te l .

0722.916.393,

0787.829.033,

0726.272.641.

(26bf15 .1 .14)

u Cas\  locuib i l \  de

v=nzare ,  com.

Pope[ t i ,  cu  te ren

2600 mp,  pre ]  350

mi l .  l e i ,  negociab i l .

0769.507.019.

(26bf03 .1 .4)

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

t ip  duplex ,  200  mp

la  so l ,  800  mp

cur te ,  camer\  CT,

magazie  lemne,  con-

s t ruc ] ie  2007,

90 .000  E negocia-

b i l ,  Vi t\ne[ t i  -

} i fe [ t i .

0729.389.174.

(25bf02 .1 .10)

u V=nd cas\  5

camere ,  cu  toate

fac i l i t\ ] i le ,  600

mp,  Foc[ani ,  s tr.

Ec .  Varga 64 .  Tel .

0726.590.711

(25bf01 .1 .40)

u V=nd/  sch imb cas\

(2000 mp)  Garoafa

(R\chi tosu) ,  cu  

garsonier\ .  Te l .

0766.531.484.

(12bf05 .3 .10)

u V=nd cas\  Foc[ani ,

3  camere ,  ba ie ,

buc\ t\ r ie ,  t e ren  460

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

zon\  bun\ .

0724.596.301

(24bf12 .1 .4)

u Cas\  cu  2440 mp,

Cote[ t i  -  Bude[ t i ,  cu

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

osebi t \ .  Te l .

0720.828.572,

0721.753.177.

(24bf02 .1 .30) .

u Cas\  V=r te [co iu ,

te ren  4200 mp,  v ie ,

pomi ,  l =ng\  podul

Odobe[ t i .  Te l .

0727.838.025.

(19bf08 .1 .14)

u Cas\  cu  te ren ,

suprafa ]\  2300 mp,

Gole[ t i ,  s t r.  Foi [or

nr.  5 .  Te l .

0762/486.008,

0237/228448.

(20bf18 .1 .30)

u Cas\  Guge[ t i ,  

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

cons t ruc ] ie  nou\ ,  

900  mp,  sau  sch imb

cu apar tament

Foc[ani .

0764/647.464.

(20bf17 .1 .20)

u Vindem cas\  2  cor-

pur i ,  locuib i le ,

Bon]e[ t i  -  C` r l ige le ,

cur te  te ren  3000

mp.  Tel .

0747/335.046.

(18bf04 .2 .14)

u V=nd cas\  Vul turu ,

cu  te ren  8 .000  mp.

Tel .  0237/254504.

(18bf .11 .1 .10)

u V=nd cas\  cent ru

Bon]e[ t i  -  C=r l ige le ,

suprafa ]\  1800 mp.

Tel .  0767/823.207,

0337/108.143.

(18bf02 .1 .30) .

u Cas\  4  camere ,

Foc[ani ,  4  camere ,  2

holur i ,  2  b\ i ,  t e r-

mopane ,  izo la t\ ,

gaze ,  400  mp.  Te l .

0337/104130.

(18bf01 .1 .8)

u V=nd cas\  Gole[ t i ,

28 .000  euro ,  nego-

c iab i l .  Te l .

0727/109.554,

0723/544.125.

(17bf06 .1 .8)

u V=nd cas\  [ i  t e ren

1418 mp,  Gole[ t i .

Te l .  0758/837.773.

(17bf05 .1 .24)

u V=nd cas\  mobi -

la t\ ,  S lobozia

Cior\[ t i ,  Armeni ,  20

minute  de  Foc[ani ,

3  camere ,  c ram\,

1700 mp gr\d in\ ,

anexe ,  15 .000  E ne-

gociab i l .

0732.229.461,

0237/231454.

(14bf03 .1 .4)

u V=nd cas\  Ciu[ lea ,

cu  te ren  3600 mp,

pre ]  6  euro  mp.

Telefon

0237/627724.

(12bf01 .1 .8)

u PANCIU ,  cas\  cu

cram\ [ i  bu toa ie  de

vin ,  3000 m.p .

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

0744155030,

0751847582.

(OP.1 .7)

u V=nd cas\  p lus

te ren ,  200  mp

suprafa ]\  to ta l\ ,

comple t  u t i la t \ ,

zona  "Peco  Dip lo-

mat ic" .  32 .500  euro

negociab i l .  Te lefon

0742.308.342.

(11bf06 .1 .6)

u V=nd cas\

locuib i l \  cu  te ren

3500 mp `n  Oreavu,

com.  Guge[ t i .  Te le-

fon  0758.320.563.

(07bf02 .1 .30)

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

D. Golescu, 800 mp,

cas\ la gri, toate

utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

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

Ecaterina Varga, nr. 58.

Pre] negociabil. Telefon

0722.497.620.

(26bf11.1.20)

uVila - Duplex Focsani

- Obor - str Vrancei ,

D+P+1,  204mp con-

struiti si 171 utili, teren

170mp, la cheie 70.000

E 0725919335.

u V=nd cas\  centru

Ureche[t i ,  cu  3500

mp teren `n  jur,

compus\  din  4

camere  mari ,

buc\t\r ie ,  2  crame,

zon\  deosebi t\ .

Meri t\  v\zut\!  

Tel .  0769.428.588.

(10bf06 .6 .10)

u V=nd cas\ 1100 mp, de

locuit, din c\r\mid, co-

muna Bolote[ti, sat

Purcele[ti. Pre] 40.000

Euro negociabil. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

u VIL| P^2, la gri, zon\
central\, toate utilit\]ile,

optim privatizare. Tel.

0722.268.401.

(11bf02.1.30)

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

Foc[ani, str. Agriculturii,

nr. 21, ma[in\ Renault,

piese de schimb.

0727.988.957,

0039/3284865379.

(09bf05.1.70)

Cump\r\ri

u Cump\r cas\

b\tr=neasc\, `n rate.

Ofer 1000 lei/lun\.

Caut `ncredere [i re-

spect. Facem act

notar. Tel.

0763/545.611.

(18bf13.1.4)

u Cump\r aparta-

ment 3-4 camere,

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

etaj 1, 2. Exclus

Gar\, Sud. Tel.

0745/812.820.

(24bf08.1.8)

u Cump\r cas\ zon\

central\. Far\ inter-

mediari. Telefon

0760.438.802.

(22bf05.1.10)

u Cump\r: garsonier\,

apartament 2 camere.

Tel. 0722537462.

(AN.1.4)

u Cump\r apartament

2 camere, exclus

parter [i ultimul etaj.

Tel. 0721.856.932.

(27bf01.1.20)

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament

2 camere, zona Gar\

(exclus elevi, ani-

male). Telefon

0760.868.250.

(11bf03.1.4)

u ~nchiriez garsonier\

mobilat\, str. Panduri,

l\ng\ Qatro, parter,

150 E negociabil. Tel.

0761.462.454,

0763.903.018.

(N.1.10)

u ~nchiriez garsonier\

zona Penny 2, cartier

nou, mobilat\ [i uti-

lat\, unui cuplu f\r\

copii sau unei per-

soane singure. Tel.

0723.061.532.

(27bf09.1.4)

Luni, 31 Iulie 2017 - Ziarul de Vrancea - 11

Mic\ publicitate

Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea,
România, Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226,
+040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Imobil Lux SRL,
dosar nr 618/91/ 2015 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor
active din patrimoniul debitorului :1.Proprietate imobiliara compusa din: Locuinta D+P+1 lot 12; Locuinta D+P+1
lot 13; Locuinta D+P+1 lot 14, situata in Focsani, Str. Vrancei nr.20D,jud. Vrancea, nr. cad.
51668;51669;51670,T106, P2887, T4, P109,110. Constructiile au urmatoarele caracteristici:Demisol suprafata
construita 72,35 mp din beton arma,parter in suprafata construita de 91,40 mp, construita din caramida, etaj
suprafata construita de 88.80 mp din caramida, acoperis din tabla lindab pe asteriala lemn ecarisat, fatada ex-
ecutata din praf piatra partial placata,tamplarie exterioara PVC cu geam termopan.Valoarea totala a imobilelor,
stabilita prin raportul de evaluare, este de 681.000 lei fara TVA. 2.Mijloc de transport evaluat la valoarea de
4.000 lei fara TVA. Activele  aparţin debitorului Imobil Lux SRL. Licitaţia va avea loc în data de 15/09/2017 ora
12.30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea
. Preţul de pornire al licitaţiei va fi 90.00% din  valoarea de evaluare. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la
sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii
ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în care termenul
prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei
în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de participare la licitaţie.  În caz de nead-
judecare, licitaţia se va relua în datele de 29/09/2017  ora 12.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de  90.00% din
valoarea de evaluare, 13/10/2017 ora 12.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 90.00% din  valoarea de evaluare
si 27/10/2017 ora 12.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 90.00% din  valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii
de participare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe 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 ECOVITIS SRL,
dosar nr 1618/91/ 2016 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor
active din patrimoniul debitorului :1. Auto CITROEN evaluat la valuarea de 18000 lei fara TVA. Activele  aparţin
debitorului ECOVITIS SRL. Licitaţia va avea loc în data de 15/09/2017 ora 9.30 la sediul lichidatorului judiciar
din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea .Preţul de pornire al licitaţiei va fi
70.00% din  valoarea de evaluare.Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel
puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi
nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor
ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de participare la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în
datele de 22/09/2017  ora 9.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de  70.00% din  valoarea de evaluare si 29/09/2017
ora 9.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 70.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu
48 de ore înainte de data licitaţiei. 
Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea,
România, Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226,
+040237613226,e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului MARSTAR EXPO
AGRO SRL, dosar nr 1097/91/ 2016 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 760
mp, categoria de folosinta curti constructii si A, pe care este edificata constructia: C1: Magazin cu regim de in-
altime P+1E avand suprafata construita la sol de 103 mp si o suprafata construita desfasurata de 206 mp,
evaluata la valoarea de 165,300.00 lei fara TVA. 2. Bunuri mobile conform raport de evaluare evaluate la val-
oarea de 745.00 lei fara TVA Activele  aparţin debitorului MARSTAR EXPO AGRO SRL.Licitaţia va avea loc
în data de 15/09/2017 ora 14.30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr.
10 ap. 4, judeţul Vrancea .Preţul de pornire al licitaţiei va fi 50.00% din  valoarea de evaluare. 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 lu-
crătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de participare
la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 22/09/2017  ora 14.30 cu preţ de pornire a
licitaţiei de  50.00% din  valoarea de evaluare si 29/09/2017 ora 14.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 50.00%
din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor
scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.



u Ofer spre `nchiriere

camere la curte, cen-

tral, Odobe[ti. Tel.

0723.150.600.

(25bf06.1.4)

u ~nchiriez garsonier\

spa]ioas\, ultracen-

treal, ideal locuit,

birouri, cabinet med-

ical, avocatur\. Tel.

0747/137.171.

(22bf05.1.6)

u ~nchiriez camere in-

dividuale, la curte,

pentru elevi. Aproape

de Liceul Economic.

Tel. 0768/949082.

(20bf6.1.15)

u ~nchiriez apartament

2 camere central,

nemobilat, central\

proprie. Tel.

0742.037.371.

(11bf11.1.4)

u ~nchiriez apartament

cu trei camere, mobi-

lat, dotat complet,

central\ termic\ pro-

prie (bloc), et. 2, zon\

centru. 0764.148.119.

(06bf11.1.10)

u ~nchiriez garsonier\
nemobilat\. Telefon

0726.279.768.

(03bf08.1.14)

u ~nchiriez apartament

2 camere mobilat si

utilat modern, CT,

zona centrala, 250

euro/luna

0722537462. (N.6.6)

u ~nchiriez o camer\ la

eleve. Tel.

0751.472.365.

(RC.1.30)

~Nchirieri CERERI~Nchirieri CERERI

u C\ut\m urgent s\

`nchiriem aparta-

ment numai pentru o

lun\ de zile,

`ncep=nd cu data de

06 august. Tel.

0762.134.066. (C.1.2)

Schimburi imobiliareSchimburi imobiliare

u Schimb apartament

2 camere, decoman-

date, etaj 1, Bra[ov, cu

apartament 2 sau 3

camere, decomandate,

etaj 1 sau 2, zon\ cen-

tral\, Foc[ani plus

diferen]\. Tel.

0748.769.063.

(27bf07.1.20)

MEDIU

u ENGIE ROM+NIA
SA pentru VALCOM

CONSTRUCT SRL

titular al proiectului "

Extindere re]ea,

bran[ament [i PRM

GN", anun]\ publicul

interesat asupra lu\rii

deciziei etapei de

`ncadrare f\r\ evalu-

area impactului asupra

mediului (EIA) [i f\r\

evaluare adecvat\

(EA) de c\tre APM

Vrancea `n cadrul pro-

cedurilor de evaluare

a impactului asupra

mediului  [i de evalu-

are adecvat\, pentru

proiectul sus

men]ionat, propus a fi

amplasat `n intravi-

lanul municipiului

Foc[ani, str. Poet Du-

mitru Pricop (provizo-

riu) nr.28 Nr. Cad

62042, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de

`ncadrare [i motivele

care o fundamenteaz\

pot fi consultate la

sediul Agen]iei pentru

Protec]ia Mediului

Vrancea str. Dinicu

Golescu nr.2, `n zilele

de luni-joi, `ntre orele

8.00-16.30 [i vineri

`ntre orele 8.00-14.00,

precum [i la

urm\toarea adres\ de

internet:

www.apmvn.anpm.ro.

Publicul interest poate

`nainta comentarii/

observa]ii la proiectul

deciziei de `ncadrare

`n termen de 5 zile de

la data public\rii

prezentului anun],

p=n\ la data de

4.08.2017. (F.1.1)

TERENURI

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

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

C=rligele, 10 E/mp.

Tel. 0787/517.194.

(19bf16.1.14)

u V=nd teren 4100 mp,
`ntre Foc[ani [i Mil-

cov, cu cap\tul `n

[osea. 0721.676097.

(27bf08.1.14)

u V=nd teren cas\ cu
dou\ bazine, sat

Dioche]i, 1100 mp.

0768.317.507.

(27bf04.1.6)

u Proprietar, v=nd

1000 mp Jor\[ti, 1 ha

Onasis locuri cas\.

Tel. 0761.213.595.

(27bf01.1.14)

u V=nd 5200 mp teren

intravilan M=ndre[ti

pe Drumu[or. Tel.

0745.873.880.

(26bf12.1.20)

u V=nd teren viran,

0.500 ha Amor]itu -

Obor, arabil, 2 km de

ora[. 0237.222133

(26bf08.1.10)

u Intravilan pentru

construc]ie cas\,

G\ge[ti - pia]\,

Bolote[ti, l=ng\ DN,

utilit\]i, carte fun-

ciar\, 1600 mp, d # 53

m. Tel. 0740.887.602.

(26bf06.1.14)

u Intrare Cote[ti, 7500

mp teren agricol, din

care 1.107 mp intravi-

lan, deschidere [osea

29 m. 0730.392.303.

(25bf03.1.14)

u Teren Foc[ani,

pozi]ie super, zona

Finan]e, 240 mp, toate

utilit\]ile.

0730.080.512.

(24bf12.1.4)

u Teren 710 mp, str.

Fdt. M\gura 2, d 27

ml, toate utilit\]ile la

poart\ (gaze, ap\,

canalizare, electrici-

tate) 55 E/mp. Tel.

0722.609.239.

(24bf10.1.6)

u Loturi pentru case,

la cerere, dup\ Dede-

man, spate cartier

reziden]ial Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Intravilan 1280 mp,

deschidere 16 mp la

drum, Cote[ti - sat

Bude[ti, pre] 5

euro/mp. Tel.

0723.843.891.

(24bf03.1.30)

u Teren intravilan 1146

mp, `n Gole[ti, str.

Izvor, zon\ central\.

Tel. 0723.199.510.

(22bf04.1.20)

uTeren Crangul 

Petresti, PUZ in 

derulare, 16.000mp,

deschidere 24m, la

asfalt, pret 13

Euro/mp neg.

0725919335.
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u Intravilan Gre[u,
1820 mp, deschidere
la drum comunal,
apropiere hidrocen-
trala Gre[u. Tel.
0726/384.874
(21bf10.1.8)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Tele-

fon 0765.553.257.

(07bf07.7.20)

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

utilit\]i: ap\,

canalizare, curent elec-

tric, strada principal\,

asfalt, deschidere 37 m.

Tel. 0766.929.045.

(07bf09.1.14)

u Teren intravilan Focsani,
cartier Mandresti

Moldova 500 mp de-

schidere 18 ml sau 1000

mp deschidere 36 ml, 10

euro/mp, 0722537462.

(AN.6.6)

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

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

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

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

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

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

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

u V=nd 5000 mp teren
extravilan [i intravi-

lan, zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case
intravilan, str.

Dionysos, `n spatele

G\rii, loturi la cerere.

Tel. 0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravi-
lan, com. V=n\tori,

980 mp, cu deschidere

16,5 m, negociabil.

Tel. 0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea
Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

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

u V=nd teren intravi-
lan 1000 mp cu cas\

b\tr=neasc\ `n sat

V=j=itoarea, com

T\t\ranu.Tel

0745.055.118,

0744.694.805.

(C.20.20)

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

u V=nd 20.000 mp teren

extravilan, Foc[ani. Ac-

cept variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

S P A } I I 

V+NZ|RI

u V=nd SMA B\tine[ti

7000 mp, deschidere

[osea principal\ 95 ml,

curent 380/220.  Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

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

~nchirieri spa]ii

u ~nchiriez (v=nd) hal\

400 mp, 2 intr\ri,

spa]ii birou, bascul\

(c=ntar) str. Cote[ti

116; `nchiriez (v=nd)

hal\ 800 mp, str.

Cote[ti 116. Tel.

0745.650.957.

(21bf14.1.8)

u ~nchiriez spatiu 

comercial 50 mp, str.

{tefan cel Mare, l=ng\

Bar Cheers. Rela]ii la

tel. 0745.769.266.

(N.1.4)

u ~nchiriez spa]iu
comercial 270 mp,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto/MotoAuto/Moto

u V=nd moped San
Yang,  s ta re  exce-
len t\ .  Te l .
0722.328.754.
(25bf07 .1 .4)

UTILAJEUTILAJE

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

u V=nd p lug  PP2,  cu
2  brazde ,  aproape
nou,  negociab i l .
Te l .  0761/187244.
(22bf1 .8)

MUL}UMIRI

u Ana din Foc[ani

mul]ume[te

lecuitoarei

MONEDA pentru 

rezolvarea din prima

[edin]\ a c\s\toriei.

Poate lecui be]ia,

argintul viu, im-

poten]a, `mpreuneaz\

pe cei desp\r]i]i, face

talismane de spor.

Merit\ s\ dau acest

anun]. Apela]i cu

`ncredere. Tel.

0721.457.954,

0758.866.199.

(24bf01.1.8)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

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

mici. 0765/220.600.

(20bf02.1.8)

u V=nd rochie mireas\
m. 42, pre] conven-

abil. Tel.

0744.507.591.

(27bf04.1.6)

u V=nd aspirator Vor-
work Folleto, re-

condi]ionat, pre]

convenabil. Tel.

0768.317.507.

(27bf04.1.6)

u V=nd garaj demisol
bloc, str. Mr.

Ghe.Pastia, la par-

carea din spatele

Hotel Unirea, racordat

la ap\ [i energie elec-

tric\. Pretabil birou.

0746.238.299

(27bf02.1.2)

u V=nd 2 balerci pen-
tru vin, 1 cad\, bici-

clet\ [i 150 l ]uic\.

Tel. 0337.104130.

(26bf01.1.6)

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

Bolote[ti. Tel.

0773.362.309. (N.1.8)

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

morc\, 500 litri vin

Ottonel [i Riesling.

Tel. 0727.559.709.

(24bf04.1.8)

u V=nd 600 balo]i
lucern\,

C=mpineanca. Tel.

0732/123.569.

(21bf04.1.20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u V=nd 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 pomp\ ierbi-

cid, MEA pentru

`ngr\[\minte, plug de

livad\, borma[in\ GE

25, pas complet, con-

tainere din lemn,

pomp\ de stropit

1200, tractor 45, disc

cu dou\ baterii,

ma[in\ Golf, utilaje

pentru prelucrarea

p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

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

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

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

u V=nd albine [i
propolis. Tel.

0748.034.134.
(06bf06.1.20)

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

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

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

SERVICII

u Elec t r ic ian ,  execut
ins ta la ] i i  e lec t r ice
[ i  t r i faz ice ,  t ab lour i
monofaz ice ,  case  [ i
apar tamente ,  deran-
jamente .
0766.898.806,
0733.849.536.
(06bf02 .1 .16)
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uAmenaj\ r i  in te -

r ioare /  ex ter ioare ,

parche t  lamina t ,

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

lavabi l ,  g le t ,  deco-

ra t ive .  Te l .

0761.074.936.

(17bf07 .1 .8)

u Confec] ion\m

acoperi [ur i ,

z id\r i i ,  case  d in

lemn,  BCA,

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

pol i s t iren,  r ig ips ,

fa ]ade ,  [ape ,  ten-

cuie l i ,  f in isaje ,

tabl\ ,  fa ian]\ ,

gres ie .  Tel .

0767.613.307.

(18bf10 .1 .14)

u Elec t ronis t ,  repar

or ice  t ip  de  ma[ in i

sp\ la t ,  au tomate ,

obiec te  uz-casn ic .

0762/406.332.

(25bf05 .1 .7)  

u ELECTRICIAN autor-

izat execut lucr\ri la

pre]uri mici. Tel.

0731.884.878.

(07bf12.6.6)

u EVIDEN}E CON-

TABILE.  TEL.

0720.615.056.

(C.10 .10)

uEXECUT LUCR|RI
T|B|C|RIE, CON-

FEC}II BLAN|,

CUR|}AT, VOPSIT

COJOACE, HAINE

PIELE DIFERITE

CULORI. TEL.

0237/262075,

0767.749.292.

(N.15.30)

u Meseria[ calificat,

cu experien]\, execut

orice tip de lucrare `n

construc]ii, la pre]

avantajos. Rog foarte

mult\ seriozitate. Tel.

0763.044.031.

(02bf02.8.8)

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici

- orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

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

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

u Dr\gu]\, `mi caut
jum\tatea, pentru o
rela]ie serioas\. 
Sun\-m\! Tel.
0764.385.469.
(25bf08.1.2)

DOMNIDOMNI

u Domn serios, v=rsta

46, doresc cuno[tin]\

doamn\ 35-45 ani,

pentru o rela]ie se-

rioas\/c\s\torie.

0760/283.707.

(19bf12.1.4)

u Domn 55, 1,83/85,
doresc cuno[tin]\

doamn\ de v=rst\

apropiat\ pentru

rela]ie discret\.

0765.437.361.

(28bf03.1.10)

u T=n\r, cavaler, 37
ani, cu serviciu,

nec\s\torit, doresc

rela]ie serioas\ pentru

prietenie c\s\torie.

0768.684.284.

(01bf01.1.14)

u {aten, serios, 35 ani,
caut partener\ pentru

prietenie/c\s\torie.

Tel. 0761.473.087,

0728.451.817.

(27bf05.1.1)

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

u T=n\r, 43 ani, doresc

cuno[tin]\ doamn\ sau

domni[oar\, pentru

c\s\torie. Tel.

0762.123.778.

(20bf2.1.16)

u Doresc cuno[tin]\ cu

o doamn\ `n vederea

c\s\toriei. Tel.

0374/612462.

(22bf02.1.4)

u Pensionar, 66 ani, cu

ma[in\, caut doamna

din Moldova de peste

Prut, 48 - 55 ani, pen-

tru c\s\torie.

0760/709.613.

(19bf01.1.14)

u Domn dr\gu], 53,

doresc o doamna sim-

patica, stilat\, pentru

prietenie/ c\s\torie.

Tel. 0744/671.095.

(15bf10.1.8)

A N G A J | R I

Caut buc\tar cu

experien]\. Tel.

0724.280.135.

(C.1.30)

u ArosA angajeaz\

montatori t=mpl\rie

PVC, jaluzele, ru-

louri, u[i de garaj, cu

sau f\r\ experien]\.

CV pe e-mail

secretariat@arosa.ro

Rela]ii la tel.

0746.177.088.

(F.1.10)

u ANGAJEZ PIZZAR.

Rela]ii 0744.516.103.

(MM.1.5)

u Angaj\m absolvent\

promo]ia 2017 -

birou. Tel.

0766.208480.

(26bf09.1.8)

u SC Diedra Com SRL

angajeaz\ femeie de

servici. Tel.

0237/225276.

(21bf02.1.4)

u Angajez fat\ pentru
postul de agent tur-
ism. CV-urile pe
robin.grup@yahoo.co
m. Tel. 0740.676.869.
(F.1.8)

u SC profil contabili-
tate angajeaz\ absolv-

ent liceu economic.

Contact - Foc[ani, str.

Arhitect Mincu, bloc

16, ap. 1. Tel.

0730/018.828.

(20bf15.1.14)

u Angajez tehnician
dentar. Telefon

0740/904.674.

(20bf11.1.32)

u Angajez [ofer categ.
B, C, D, E. Tel.

0767/772234.

(20bf07.1.14)

u Angaj\m lucr\tor
comercial la Inmedio,

din incinta Kaufland.

CV `n magazin. Tel.

0765/449.554.

(19bf15.1.4)

u Angaj\m sudor auto-
gen pentru execu]ii

lucr\ri gaze. Tel.

0745.121.188.

(C.1.20)

u Caut femeie `ngrijire
b\tr=n\, Cote[ti. Ofer

cazare [i mas\. Tel.

0765/499.971,

0039/3249814562.

(19.bf03.1.14)

u Restaurant anga-
jeaz\ buc\tar sau

ajutor buc\tar.

Rela]ii la tel.

0766.228.416. (N.1.7)

u Societate angajeaz\
lucr\tor comercial `n

Promenada Mall

Foc[ani. Tel.

0767.006.265.

(18bf18.1.10)

u ArosA angajeaz\ 
consilier v=nz\ri. 

CV pe mail 

secretariat@arosa.ro

. Rela]ii la tel.

0746.177.088.

(F.1.10)

u Domn 73 ani, caut

doamn\ s\ m\ `ngri-

jeasc\ (exclus etnie

rrom\, alcoolic\,

fum\toare), v=rst\ 58-

67 ani, avantaj cu per-

mis auto. Telefon

0765.895.156.

(06bf05.1.14)

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

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

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

Angajez [oferi]\

pentru firm\

CATERING. Rela]ii

suplimentare la tel.

0724.280.135. 

u Angajez v=nz\tor
pentru magazin fu-

nerar, posesor permis

categoria B. Telefon

0768.467.234,

0744.533.889.

(13bf03.1.6)

u Telekom angajeaz\

consultant v=nz\ri cu

sau f\r\ experien]\.

Rela]ii la

0761.309.847.

(11bf02.1.15)

u Magazin perdele-

covoare angajeaz\ 

lucr\tor comercial [i

croitoreas\. Rela]ii

la tel. 0748759937.

(N.1.6)

u Societate angajeaz\

ma[inist pentru

ma[in\ automat\ de

t\iat marmur\,

cunosc\tor al limbii

engleze sau italian\.

Telefon

0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Societate de trans-

port angajeaz\ [ofer

profesionist, cu expe-

rien]\ pe comunitate.

Salariu atractiv. Tel.

0743.053.056.

(23bf02.1.15)

uSOCIETATE 

ANGAJEAZ|:

CONFEC}IONERI

CU EXPERIEN}|,

AMBALATOR CU

EXPERIEN}| ~N

CONFEC}II, 

CTC-IST, PER-

SONAL SAL| DE

CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT,

BONURI DE MAS|

{I CONTRAVAL-

OARE TRANSPORT.

TEL. 0765487137.

(OP.18.30)

u Societate angajeaza

absolventa liceu

(preferabil arte

plastice) pentru post 

relatii cu publicul,

grafica computer si

masina brodat. CV-ul

se lasa la magazin pe

str. Oituz nr. 8,  

Focsani, ori la fax

0237221756 sau se

trimite la contact@

rogoblen.ro. (C.1.30)
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16 - Ziarul de Vrancea - Luni, 31 iulie 2017

Ziua Imnului Național,
sărbătorită anual pe 29 iulie, a
fost marcată în Vrancea din
triplă perspectivă, atât al
respectului față de țară și imn,
dar și ca evocare a eroilor
jertfiți pe frontul Mărășești-
Mărăști-Oituz, fără de care
România de astăzi nu ar fi
existat. Tot în această zi, a fost
organizată și ”Noaptea
Mausoleelor”, tocmai pentru
ca toți vrâncenii sau cei care
ajung  în Vrancea să aducă,
prin simpla prezență în
interiorul acestor lăcașe, un
moment de respect pentru cei
cărora le datorăm viața ca
națiune. 

Pe parcursul întregii zile au avut
loc manifestări diferite atât la Foc -
șani, dar și la Soveja, Mărăști și
Mărășești. Sesiuni de comunicări
științifice au avut loc la Muzeul
Unirii din Focșani, unde s-a lansat
și lucrarea ”Divizia a VI-a. Jurnal
de operațiuni”, s-au ținut slujbe re-
ligioase de comemorare a eroilor
Primului Război Mondial la Mau-
soleul din Mărășești și, tot aici, a
avut loc manifestarea oficială de
”Ziua Imnului Național”. La Mau-
soleul din Mărășești  s-a dat onorul
militar și au fost ținute discursuri
oficiale din partea Garnizoanei
Foc șani, Instituției Prefectului,
Con siliului Județean Vrancea. Au
mai fost prezenți  și membrii ad -
ministrațiilor locale din Mărășești
și Focșani, precum și alți membri ai
administrației județene. Manifes ta -

rea s-a încheiat cu o paradă militară
și aprinderea unor lampioane pen-
tru toți eroii jertfiți în Primul Răz -
boi Mondial. 

Deschiderea evenimentului
”Noaptea Mausoleelor” s-a făcut la

Mausoleul din Soveja de către vi -
cepreședintele C.J. Vrancea, Dănuț
Cristian și primarul Sovejei,
Costică Ciolan, în prezența mem-
brilor comunității sovejene și a vi -
zitatorilor. Corul Pastorala a sus ți-

nut un recital de cântece patriotice
și rugăciuni, atât în interiorul Mau-
soleului Soveja, dar și în fața Mau-
soleului din Mărășești. În paralel, la
Mausoleul din Mărăști, elevii din
cadrul Atelierului de Creație și

Teatru ”Simion Mehedinți” ,
APOR, Vrancea, au oferit publicu-
lui prezent o piesă de teatru, inti -
tulată ”Eroii – primul zid și ultima
speranță a neamului românesc”.
(A.T.)

Momente evocatoare de ”Ziua Imnului Na]ional”
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