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Un tânăr din Galaţi se poate mân-
dri ca are cele mai multe maşini din 
oraş. Multe dintre ele sunt conside-
rate chiar de colecţie, dar cu toate 
acestea a plătit pe un exemplar doar 
câţiva dolari. Aşa cum aţi intuit, este 
vorba despre maşini în miniatură, dar 
care pentru colecţionarul gălăţean 
reprezintă mai mult decât o pasiune.

Totul a început cu un Peugeot

Despre Ovidiu Fătu a auzit cam tot 
Galaţiul şi asta pentru că este opera-
tor imagine pentru postul naţional, 
TVR. Pe lângă pasiunea cu care-şi 
face meseria, Ovidiu mai are un hob-
by: acela de a colecţiona maşinuţe. 
În colecţia tânărului au ajuns până 
acum 200 de exemplare - Dacii sau 
Dodge, Lamborghini, Aston Martin, 
Audi, Bugatti ori preţioasele maşini 
de epocă. 

Nu lipsesc maşinile de poliţie, ca-
mionetele ori spectaculoasele Mon-
ster-Truck, care în colecţia lui Ovidiu 
nu au decât câţiva centimetri. 

„Prima dată mi-am cumpărat un 
Peugeot pe care am dat 15 dolari. 
Nu e simplu să le procur, pentru că 
exemplarele care mă interesează pe 
mine se găsesc în Statele Unite, în 
Polonia sau chiar în China. Accesez 
des site-urile de profil şi când găsesc 
ceva care îmi lipseşte, îmi comand, 
bineînţeles dacă şi preţul este conve-
nabil. Sunt exemplare care costă doar 
câţiva dolari, dar unele sunt destul 
de scumpe. De exemplu, în colecţia 
mea este o maşinuţă pe care am dat 
60 de dolari. Pentru mine este şi mai 
valoroasă, mai ales că am urmărit-o 
peste o lună şi jumătate pe site-urile 
de vânzări, până să o pot cumpăra”, a 
spus Ovidiu. 

De departe, cea mai importantă 
piesă pentru colecţionarul gălăţean 
este un Ford din 1901. Recunoaşte că 
preţul a fost cam piperat, atât de „pi-
perat”, încât şi-ar fi putut cumpăra o 
serie întreagă de Logan. Şi chiar dacă 
maşinuţa este cât un deget arătător, 
atunci când pasiunea intră în scenă, 
nimic nu mai contează.

O colecţie de mii de euro

Colecţia lui Ovidiu este destul de 
mare, iar tânărul gălăţean recunoaş-
te că şi mama şi sora au contribuit la 
asta. „Sunt atât de pasionat de colec-
ţia mea, încât de fiecare dată când 
am ocazia le spun şi celor din familia 
mea despre exemplarele de care mai 
am nevoie, aşa că atunci când mama 
sau sora mea merg la cumpărături, 
şi ele trebuie să fie cu ochii în patru 
după maşinuţele care îmi trebuie 
mie. Mă sună şi îmi descriu exempla-
rele şi, dacă într-adevăr îmi trebuie, 
atunci mi le cumpără”, ne-a spus Ovi-
diu. 

Colecţia de maşinuţe a lui Ovidiu 
Fătu nu numai că este numeroasă, 
dar este şi valoroasă. „Cred că, în to-
tal, cele peste 200 de maşini valorea-
ză peste 2.500 de euro. Poate pentru 
unii este puţin, dar chiar şi dacă cine-
va mi-ar oferi 10.000 de euro, nu aş 
renunţa la ea. Mă reprezintă această 
colecţie şi într-un fel face parte din 
mine, chiar dacă atunci când trebu-
ie să şterg praful îmi ia câteva ore. 
S-au oferit să mă ajute la curăţenie 
şi mama şi sora mea, dar prefer să 
mă ocup singur decât să dau vina pe 
cineva în cazul în care se strică vreo 
portieră. Oricum, am permanent în 
cameră o soluţie de lipit şi, atunci 
când un exemplar trebuie refăcut, 
intervin imediat”, povesteşte colecţi-
onarul. 

Ovidiu Fătu nu este la prima co-
lecţie. În copilărie a avut zeci de sol-
dăţei, numai că într-o seară, când a 
vrut să se laude cu ei unui prieten, a 
aflat de la mama lui că i-a dat toate 
jucăriile. Nu s-a lăsat după această 
întâmplare, iar în anul 1996, în tim-
pul Jocurilor Olimpice de la Atlanta, 

a memorat culorile steagurilor ţărilor 
participante şi apoi le-a desenat pe 
un caiet studenţesc de matematică. 
Chiar dacă acum are 33 de ani, sufle-
tul încă i-a rămas de copil şi se gân-
deşte la o nouă provocare în materie 
de colecţie.

Aura Cristian

Peste 200 de exemplare

Un gălăţean are cel mai mare parc auto

Născut pe 23 august 1907, în Tecuci, 
fiul lui Theodor Berza, licenţiat în drept, 
şi al Ecaterinei, Mihai Berza este unul 
dintre remarcabilii oameni de istorie 
pe care i-a putut avea Galaţiul. A fost 
medievist, istoric literar şi membru co-
respondent al Academiei Române. 

Studiile universitare le-a început în 
anul 1929, le-a urmat la Iaşi şi le-a con-
tinuat cu cele doctorale în străinătate. 
Graţie capacităţilor sale intelectuale şi 
de sinteză, Berza a primit, în scurt timp, 
numeroase distincţii, şi, mai mult decât 
atât, a ocupat diferite funcţii. Timp de 
doi ani a fost membru al Şcolii Române 
de la Roma, iar apoi secretar al acestei 
instituţii, iar între anii 1935-1938 a au-
diat cursuri în cadrul instituţiei École 
Partique des Hautes Etudes din Paris. 

Activitatea lui Berza ca profesor a 
debutat în anul 1939, când a fost nu-

mit profesor secundar, apoi subdirec-
tor al Institutului de Istorie Universală 
Nicolae Iorga, vreme de şase ani, între 
anii 1941 şi 1947. În 1944, a devenit ti-
tularul catedrelor de  metodologie şi 
istoriografie, genealogie şi heraldică 
de la Şcoala de Arhivistică, post ocupat 
până în 1950. Din acelaşi an, a devenit 
profesor la Facultatea de Istorie din Bu-
cureşti, timp de 24 de ani. Începând cu 
1964, a fost şi şef al Catedrei de Istorie 
Universală media, modernă şi contem-
porană. 

O mare capacitate intelectuală

Tot în anul 1964, Mihai Berza a fost 
numit director al Institutului de Studii  
sud-est europene, iar din 1963, mem-
bru corespondent al Academiei Ro-
mâne, membru titular al Academiei de 

Ştiinţe Sociale şi Politice, preşedinte al 
Comisiei de istoria ideilor, profesor in-
vitat la College de France, continuând, 
poate, cu cele mai prestigioase funcţii, 
şi anume, membru în Biroul internaţio-
nal al Ştiinţelor istorice, vicepreşedinte 
al Asociaţiei Internaţionale de Studii 
bizantine şi membru străin al Acade-
miei sârbe de ştiinţe şi arte. 

Rezultatul muncii laborioase şi al 
cercetărilor sale istorice pe diferite pla-
nuri istorice a prins contur în studiile 
sale, ce au în componenţă investigaţii 
temeinice în domeniul istoriografiei, 
atât naţională, cât şi universală. 

Perioada petrecută la Roma i-a uşu-
rat accesul la informaţii care i-au per-
mis redactarea unor studii, cele mai re-
uşite fiind acelea care făceau referire la 
oraşul pitoresc Amalfi şi la istoria aces-
tuia. După popasul făcut în domeniul 

teoriei istoriei şi istoriografiei, Berza s-a 
întors la studiul istoriei naţionale. 

Puterea lui de înţelegere şi de cu-
prindere a activităţii istorice i-a permis 
să studieze de la istoria economiei la 
cea a ideilor, de la teorie până la gene-
alogie şi heraldică, acordând o atenţie 
sporită realizării echilibrului între infor-
maţie şi analiză, acurateţei istorice si 
modului de exprimare, toate acestea 
făcându-l unul dintre cei mai impor-
tanţi autori de pagini cu valoare istori-
că din istoriografia română. 

În semn omagial, o stradă din Tecuci 
îi poartă astăzi numele, iar bustul său 
se află pe Aleea personalităţilor din 
Tecuci. Mihai Berza a părăsit această 
lume în anul 1978, pe 5 octombrie, în 
Bucureşti. 

Diana apreutese

Mihai Berza, un istoric de talie mondială
REMEMBER



Recent, procurorii DIICOT au trimis 
în judecată membrii unei grupări in-
fracţionale care efectua trafic de mi-
granţi din Siria şi Afganistan, pe relaţia 
Turcia - Bulgaria - România, cu extensie 
pe teritoriul Ungariei. În România acţio-
na în judeţele Constanţa, Galaţi, Buzău, 
Arad şi Timiş. 

Dispariţia celor 16 minori afgani, 
un caz neelucidat

În luna iulie, prezentam în PresaGa-
laţi.ro cazul a 16 minori din Afganistan, 
care pe 5 iunie fuseseră cazaţi la Cen-
trul Regional pentru Solicitanţi de Azil 
din Galaţi. Făceau parte dintr-un grup 
de 39 de migranţi care ajunseseră la 
Constanţa la bordul unei ambarcaţiuni-
pirat, condusă de un turc şi un ucrai-
nean. Niciunul dintre cei 16 minori, cu 
vârste între 13 şi 16 ani, nu era însoţit 
de părinţi sau alte rude. După câteva 
zile, pe 10 iunie, ei au dispărut. Este o 
enigmă cum s-a întâmplat acest lucru 
şi cea mai probabilă explicaţie constă 
în legătura celor 16 cu o reţea de trafic 
de persoane. 

Pentru transportarea unui migrant 
de la graniţa Siriei cu Turcia până în 
Spaţiul Schengen se plăteşte o sumă de 
la 1.500 la 10.000 de dolari sau euro. Ta-
rifele diferă, probabil, de la simpla scoa-
tere din zona de conflict şi aducerea 
într-o ţară în care respectiva persoană 
poate demara procedura de obţinere a 
statutului de azilant, până la transferul 
la o destinaţie precisă, în Germania, Ita-
lia sau Austria. Probabil că după „escala” 
de cinci zile la Galaţi reţeaua i-a recu-
perat pe cei 16 şi i-a dus mai departe, 
dincolo de graniţa cu Ungaria. Cu certi-
tudine, cei care i-au ajutat să dispară au 
profitat de faptul că centrul de la Galaţi 
este în regim deschis, iar în timpul zilei 
cei cazaţi aici pot ieşi în oraş. „Regimul 
cazării în Centru este unul deschis, so-
licitanţii având dreptul să circule liber 
în Galaţi, cu respectarea regulilor refe-
ritoare la faptul că înapoierea se face 
până la ora 22.00. Legislaţia prevede 
obligaţia de a nu părăsi localitatea de 
reşedinţă, respectiv Galaţiul, fără auto-
rizarea Inspectoratului General pentru 
Imigrări (IGI). În situaţia în care la ora 
menţionată persoana nu se prezintă, 
procedurile ne obligă să anunţăm atât 
Inspectoratul General pentru Imigrări, 
cât şi organele abilitate ale Poliţiei de 
Frontieră. În situaţia la care ne referim, 
putem menţiona că prevederile proce-
durilor au fost respectate întocmai, pe 
data de 10.06.2014 fiind anunţate atât 
Dispeceratul IGI, cât şi cel al Poliţiei de 
Frontieră despre faptul că toţi cei 16 
solicitanţi de azil nu s-au prezentat”, ne 
declara în luna iunie comisarul Dorin 
Geru, directorul centrului regional de 
la Galaţi. 

Cum funcționează 
o rețea de trafic migranți

Reţelele de traficanţi au două moda-
lităţi de introducere în ţară a grupurilor 
de migranţi: pe mare, cu ambarcaţiuni 
pescăreşti sau de agrement sau prin 
trecerea ilegală a graniţei cu Bulgaria. 
În ultimele luni, procurorii DIICOT au 
capturat mai multe grupări infracţi-
onale care acţionau în sud-estul ţării 
pentru transferarea în spaţiul Schen-
gen a migranţilor aduşi din Turcia. Pe 
29 septembrie, DIICOT Buzău a trimis în 
judecată nouă membri ai unei grupări 

infracţionale care efectua trafic de mi-
granţi din Siria şi Afganistan, pe relaţia 
Turcia - Bulgaria - România, cu extensie 
pe teritoriul Ungariei. În România acţi-
onau în judeţele Constanţa, Galaţi, Bu-
zău, Arad şi Timiş. În urma cercetărilor, 
procurorii DIICOT au stabilit că, pe fon-
dul situaţiei provocate de războiul civil 
din Siria, mai mulţi sirieni au pus bazele 
unei grupări infracţionale cu conexiuni 
pe teritoriul Turciei, care au trecut lo-
turi masive de migranţi peste frontiera 
de stat, ajungând în Turcia, la Istanbul. 
La Istanbul, aceştia erau preluaţi de 
veriga turcă a grupării, coordonată de 
Ozturk Salcuk, cetăţean turc, care a fost 
condamnat în România la 10 ani de în-
chisoare pentru trafic internaţional de 
droguri, după ispăşirea pedepsei fiin-
du-i interzis să revină în ţara noastră. 
Salcuk coordona preluarea şi transpor-
tarea migranţilor pe teritoriul Turciei 
şi transferarea grupurilor la membrii 
reţelei din Bulgaria şi România. Tot el 
îi plătea pe membrii reţelei, cărora le 
transmitea sistematic partea care li se 
cuvenea din banii încasaţi de la rude-
le persoanelor transportate. Migranţii 
erau preluaţi din Piaţa Aksaray din Is-
tanbul, erau îmbarcaţi în camionete de 
transport marfă şi trecute în Bulgaria, 
fiind cazaţi în localitatea Dobrich. Apoi, 
grupul era dus în apropierea frontie-
rei cu România, unde erau preluaţi de 
Menzat Senol, cetăţean român, care îi 
călăuzea, însoţindu-i până în locuri de 
întâlnire din judeţul Constanţa, pe rute 
stabilite împreună cu Tavlak Kemal, ce-
tăţean turc cu domiciliul în România şi 
doi români, Ismail Remzi şi Iancu Stere, 
care era şofer. De la Constanţa, migran-
ţii erau preluaţi de Andrei Stan, care co-
ordona transportul lor la Arad, de unde 
se încerca trecerea frontierei cu Unga-
ria în zona Vămii Vârşand, problemă 
pe care o rezolva călăuza Darius Călin 
Burtic. În total, această grupare a trans-
portat 41 de migranţi, dintre care 33 de 
sirieni, patru turci de origine kurdă, trei 
afgani şi un marocan. Membrii grupării 
percepeau sume cuprinse între 9.000 şi 
10.000 de euro pentru fiecare migrant, 
sumă din care cea mai mare parte era 

cedată verigii infracţionale din Româ-
nia. O afacere de 400.000 de euro. 

DIICOT a mai capturat o rețea de 
traficanți care acționa la Galați

Fenomenul este în creştere şi apar 
tot mai des ştiri despre capturarea unor 
astfel de grupări. La începutul lunii 
august, procurorii de la structura cen-
trală a DIICOT au organizat mai multe 
percheziţii imobiliare în Capitală şi în 
judeţele Galaţi, Arad, Braşov, Dolj, Ia-
lomiţa şi Vâlcea, la finalul acestor des-
cinderii capturând o grupare susţinută 
financiar de lideri interlopi din Turcia. 
Din cercetări a reieşit că, în perioada 
2013-2014, membrii grupării ar fi orga-
nizat tranzitul ilegal a zeci de migranţi, 
cu precădere sirieni, iranieni sau etnici 
kurzi, introduşi în România ilegal sau cu 
vize turistice, după care îi transportau 
în Occident, principalele destinaţii fiind 
Germania, Italia şi Austria. Gruparea în-
casa între 7.000 şi 8.000 de euro pentru 
fiecare migrant transportat. 

Pe teritoriul României acţionează şi 
grupări din care nu fac parte români. 
Recent, într-un microbuz de marfă care 
rula de la Arad către Vama Nădlac, au 
fost descoperiţi 23 de migranţi, şapte 
din Siria, unsprezece din Irak şi cinci 
din Iran. Şoferul polonez, în vârstă de 
23 de ani, era însoţit de un conaţional 
şi un turc.

Sute de migranți ajung anual  
la centrul din Cartierul Dunărea

În Centrul Regional pentru Soli-
citanţi de Azil din cartierul Dunărea 
ajung anual sute de migranţi care sunt 
descoperiţi de poliţişti în timpul trans-
portării lor pe mare sau pe şoselele 
din sud-estul ţării. „Întrucât o parte din 
migranţi erau depistaţi de organele de 
poliţie după introducerea lor pe terito-
riul României, aceştia erau înscrişi, la 
cerere, în centrele pentru solicitanţi de 
azil din Galaţi, Bucureşti şi Timişoara”, se 
spune în rechizitoriul DIICOT. 

Cei mai mulţi dintre migranţii cazaţi 
la centrul din Galaţi sunt găsiţi la bor-

dul ambarcaţiunilor cu care traficanţii 
traversează Marea Neagră de la Istan-
bul spre litoralul românesc. Pentru că 
nu sunt folosite nave performante, ci 
ambarcaţiuni ieftine, ca să fie diminu-
ate pierderile în cazul confiscării aces-
tora, de multe ori ambarcaţiunile ajung 
să plutească în derivă. Alteori, ambar-
caţiunile cu migranţi la bord sunt aban-
donate în zona litoralului de traficanţii 
care se întorc în Turcia cu ambarcaţiuni 
de rezervă. La încasări de sute de mii de 
euro pentru un singur transport, îşi pot 
permite luxul de a abandona ambarca-
ţiunea, ca să nu fie prinşi. Zilele trecute, 
a fost cazat la Centrul Regional pentru 
Solicitanţi de Azil din Galaţi cel mai 
mare grup de migranţi ajunşi în acest 
an pe litoralul românesc, acesta fiind 
format din 88 de persoane – 55 de iraki-
eni, 24 de afgani, cinci iranieni şi patru 
sirieni. Ei au fost reperaţi de poliţiştii de 
frontieră de Garda de Coastă din Con-
stanţa la bordul unui iaht care intrase 
în apele teritoriale româneşti. Ambar-
caţiunea a fost remorcată în Portul 
Constanţa şi toate cele 88 de persoane 
au depus cereri de azil. Poliţiştii de fron-
tieră i-au întocmit dosar penal, pentru 
trafic de migranţi, turcului G. Aydin, în 
vârstă de 51 ani, care i-a transportat pe 

cei 88 de asiatici pe Marea Neagră, din-
tr-un port din apropierea Istanbului la 
Constanţa. 

La începutul lui iunie, au fost cazaţi 
la centrul din Galaţi cei 16 copii din 
Afganistan, despre al căror caz amin-
team la începutul articolului. Garda de 
Coastă Constanţa a reperat în apele 
teritoriale nava „Reda”, pe care se aflau 
39 de migranţi din Afganistan, Iran şi 
Pakistan. Poliţiştii de frontieră au adus 
în port nava condusă de ucraineanul 
Igor Sychev, de 54 de ani, ajutat de un 
motorist turc, Bechir Kaya, de 40 de ani. 
La audieri, migranţii le-au declarat po-
liţiştilor că le-au plătit celor doi sume 
cuprinse între 1.500 şi 5.000 de dolari, 
pentru a-i aduce în România, de unde 
urmau să ajungă în Germania. Cei 16 
minori din Afganistan, cu vârste între 
13 şi 16 ani, neînsoţiţi de părinţi sau 
alte rude, au  fost cazaţi la centrul de 
la Galaţi, de unde ulterior au dispărut. 
Probabil că la un astfel de transfer gru-
parea nu îşi încasează toţi banii decât 
la finalul operaţiunii, aşa că după escala 
de cinci zile la Galaţi, probabil că trafi-
canţii şi-au făcut treaba până la capăt, 
preluându-i din cartierul Dunărea cu 
destinaţia Spaţiul Schengen.
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Galaţiul, pe harta traficului cu migranţi 
din Siria, Afganistan şi Irak

Şi anul trecut fenomenul a fost destul de intens. La începutul lui iulie 2013, 
au fost cazaţi la centrul din Galaţi 33 de sirieni, aduşi în zona Cap Aurora la 
bordul unui velier de 20 de metri lungime, pilotat de doi turci. O lună mai 
târziu, au ajuns la Galaţi alţi 26 de sirieni care au cerut azil politic în Româ-
nia. Ei fuseseră aduşi în apropierea litoralului românesc, la aproximativ 
15 mile marine, travers de staţiunea Costineşti, la bordul unei ambarcaţi-
uni-pirat, fără pavilion, condusă de doi turci. În decembrie 2013, un grup de 
29 de afgani s-a alăturat celor găzduiţi la Centrul pentru Azilanţi. Poliţiştii 
de la Garda de Coastă Constanţa au găsit grupul de afgani la bordul unei 
vas pescăresc ce plutea în derivă pe Marea Neagră, la aproximativ trei mile 
marine, în largul zonei Chituc. Grupul era format din 29 de persoane de cetă-
ţenie afgană, 17 bărbaţi, patru femei şi opt copii, care erau într-o stare fizică 
precară. Din declaraţiile acestora a rezultat că imediat ce vasul a ajuns în 
apele teritoriale, călăuza i-a abandonat şi s-a întors în Turcia la bordul altei 
ambarcaţiuni.

Cazuistica din 2013

➢ Grupările infracţionale specializate în traficul de migranţi din Siria, Afganistan, Iran sau Irak acţionează 
şi pe teritoriul Galaţiului, fenomenul fiind în ascensiune de la izbucnirea războiului civil din Siria

Ticu Ciobotaru



Salsa a venit la Galaţi de la Bucureşti, adusă de Ovidiu 
Coleşa, unul dintre primii elevi ai lui Willmark. În 2004, Ovi-
diu a început cursurile de dans cu o mână de prieteni. Apoi 
salsa a devenit un fenomen. Au fost momente de vârf, în 
care profesorul era nevoit să refuze cursanţi. Ulterior, foşti 
elevi ai săi şi-au deschis propriile scoli. Deşi salsa la Galaţi 
s-a adresat în special amatorilor şi nu neapărat dansatorilor 
profesionişti, alături de „salseroşi” au fost în toţi aceşti ani 
dansatorii profesionişti din oraş. S-au legat prietenii între 
poliţişti, dansatori, funcţionari, profesori, studenţi, oameni 
de afaceri. Alţii şi-au găsit partenerii, cel puţin pentru o vre-
me, în lumea salsei. În genere, cursanţii reuşeau să devină 
prieteni. Liantul care i-a unit pe amatorii de salsa a venit la 
începuturi de la profesorul Ovidiu, care este un foarte bun 
showman. Nu doar exerciţiul fizic ori nevoia de socializare 
îi face pe oameni să revină pe rigul salsa, ci mai multe la un 
loc. Salsa a adus oamenii împreună. Cel care a făcut-o pri-
mul şi a transmis această pasiune a fost Ovidiu Coleşa. Din 
diferite motive, cursanţii mai vechi renunţau la un moment 
dat la lumea salsa, însă alţii veneau în locul lor. 

 
Patru şcoli de salsa în oraş 

 
În prezent, cei care îşi doresc să înveţe salsa au mai multe 

alegeri. La acest moment avem patru şcoli de salsa în Galaţi, 
care au în general cursuri pentru începători, intermediari şi 
avansaţi. Există, în ordinea apariţiei lor pe piaţă, şcolile Co-
razon Latino, cu profesorii Ovidiu Coleşa şi prietena sa An-
dreea¸ Ritmo Caliente, profesor Cătălin Ciucă, Salsa Mania, 
profesor Octav Nistor, Sueno Dance (2013), 
profesori Mircea Păvălescu şi Daniel Angheli-
na. Deşi nu mai predau în acest moment, doi 
dintre cei mai talentaţi profesori de care au 
beneficiat cursanţii de salsa au fost o profesoa-
ră şi un profesor. Dănuţa a fost profesor la Corazon 
Latino şi s-a retras la momentul în care a intrat în lumea 
universitară, aproximativ prin 2008. Iar Virgil Tăbuş, dansa-
tor profesionist timp de ani de zile al Ansamblului Cultural 
„Dunărea de Jos”, s-a retras de la catedra salsa prin 2012, 
moment la care era cel mai talentat dintre profesorii de sal-
sa. În prezent, Virgil predă dansuri populare româneşti, pen-
tru amatori, alături de soţia sa Diana. 

La două dintre şcoli există cursanţi foarte vechi care con-
tinuă să participe la cursuri pentru că salsa, pe măsură ce 

este practicată, începe să facă parte din vieţile celor pasi-
onaţi de ea. Şi dacă la început salsa înseamnă doar ora de 
curs, ulterior elevul începe să   vizioneze ore interminabile 
de dans, să studieze figurile, să participe la concursuri, oca-
zie cu care profesori din alte localităţi organizează work-
shopuri la care amatorii învaţă din ce în ce mai mult. Pentru 
cupluri este şi mai uşor, pentru că pot exersa împreună. Şco-
lile de amatori de salsa din Galaţi nu se adresează însă cu-
plurilor, ci toţi cursanţii exersează unii cu ceilalţi, indiferent 
dacă formează un cuplu cu o anumită persoană. Asta deşi 
în orice dans profesionist de cuplu profesorul lucrează cu o 
pereche ani întregi, până când cuplul respectiv devine atât 
de bun încât câştigă competiţii după competiţii. Dar şcolile 
de salsa nu s-au profesionalizat, ci se adresează în continu-
are amatorilor.

Recomandarea mea pentru un începător 

Dacă un amator ar fi interesat să înveţe acum sal-
sa, recomandarea mea este fără dubii Salsa Mania. 
Fiindcă, în acest moment, cel mai tehnic şi onest 
dintre profesori este Octav Nistor.

 
Petreceri şi festivaluri 

De-a lungul anilor au avut loc petreceri 
în mai multe locaţii din oraş. Profesorii 
diferitelor şcoli de dans au reuşit să or-
ganizeze chiar şi festivaluri. Ultimul 
a avut loc în acest an, şi cu o seară 
destinată publicului, la Shopping 

City. În prezent, petrecerile 
au loc în fiecare 

s e a r ă 

de 
vineri, la Te-
rasa Tineretului, 
de pe Strada Domnească, din 
apropierea Grădinii Publice. 

Mihaela D.r. 
Foto: salsa-mania.ro
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Zece ani de fenomen Salsa la Galați  

Salsa reprezintă un stil de muzică şi dans ce îşi are originile în America 

de Sud şi Insulele Caraibe (ex. Bermuda, Bahamas, Cuba, Haiti, Republica 

Dominicană, Jamaica, Puerto Rico etc.). S-a dezvoltat în toata lumea în di-

ferite variante care au dus la crearea altor stiluri asemănătoare. Este cea 

mai populară variaţie a unui dans latino şi s-a dezvoltat rapid într-un feno-

men internaţional.
Stilul original, cuban, se dansează în 8 timpi. În ultimii ani însă cel mai 

mult se dansează stilul LA, în 6 timpi, ceilalţi 2 timpi constituind nişte pau-

ze, aproape insesizabile. De obicei se dansează în cuplu, bărbatul fiind cel 

care conduce şi imprimă traiectoria partenerei. Există şi diferite coregrafii 

de dansuri sincron, care se dansează în grup. Rueda de casino este un dans 

de grup în care cuplurile dansează salsa şi, din timp în timp, se schimbă 

partenerii, aduce cu o horă pentru că toate cuplurile din rueda sunt aşezate 

în cerc. În ultimii ani, salsa competiţională a devenit foarte rapidă, tinzând 

să alunece spre acrobaţie, dar a pierdut din farmecul celei clasice.



E greu să scriu în câteva cuvinte 
despre muzica folk, eu, folkist incisiv, 
preumblat de valurile vieţii între două 
neamuri şi curente muzicale, latin şi 
anglo-saxon. De pe valurile oceanelor 
din ambele emisfere am revenit pe me-
leagurile dulcelui plai şi am redescope-
rit, de data aceasta pe valurile bătrânu-
lui nostru Danubiu, un grup de muzică 
şi poezie la a cărui înfiinţare contribui-
sem cu numai câţiva ani în urmă, adică 
în 1982(!). Iniţial, Cenaclul „Dunărea” 
a luat fiinţă la Casa Tineretului, unde 
Florin Doru Cilincă si Lică Dănilă au 
susţinut cu toţi muşchii lor culturalizaţi 
frumoasa devenire. Ulterior, cenaclul a 
trecut în cadrul Casei de Cultură a Sin-
dicatelor, având legături de colaborare 
şi cu Cenaclul studenţesc „Atheneum”. 
Reprezentanţi valoroşi ai urbei, oameni 
precum Marian Filimon şi Corneliu An-
toniu au fost printre iniţiatorii acestui 
cenaclu şi sunt convins că pe undeva, 
prin străfundurile sufletelor lor, încă 
mai au nostalgia vremurilor de gânduri 
şi muzică curată de pe atunci. Cenaclul 
îi aşteaptă cu acelaşi drag. 

Erau vremuri de tumult cultural, 
sângele artistic clocotea în venele unor 
grupuri folk precum „Atles” cu Ştefan 
Băiatu, „Glia” cu Săndel Bălan şi Costel 
Iordache, „Exerciţiu”, „Adelaida” cu a 
noastră „aussie” Nica Zaharia şi Corne-
lia Gheorghiţă, „Dunărea Folk ’83” cu 
Corina Dogaru şi Carmen Istrate. Ce-

naclul „Dunărea” a reuşit să reunească 
pe acele vremuri atât grupuri, cât şi 
mulţi interpreţi folk ori instrumentişti 
de foarte bună calitate artistică, iar să-
lile de spectacole erau arhipline. Într-o 
enumerare scurtă menţionez nume 
precum Marian Corjos, Viorel Tăutu, 
Cristi Diamant, Mihai Ochiu şi, ultimul 
pe listă cu voia dumneavoastră, sub-
semnatul. Minunea regăsirii oarecum 
intacte a ceea ce lăsasem în urmă fără 
vreo idee de speranţă viitoare mi-a 
umplut sufletul de bucurie. 

Împletire benefică, de muzică, 
inimă şi literatură

Cenaclul „Dunărea” este acum o mână 
de oameni entuziaşti ce au darul găselni-
ţei unor versuri de excepţie pe baza căro-
ra compun muzici ce mângâie coardele 
sensibile interioare, desigur ale celor care 
au avut şi au mai rămas cu aşa ceva. Re-
manenţii Mimi Ţelinoiu, Simona Grigore, 
Cristi Diamant, Costel Iordache, Viorel Tă-
utu, „Săndeii” Spânu şi Bălan, Ştefan Băia-
tu împreună cu Vlad Vasiliu, te poartă pe 

valuri muzicale veşnic tinere în ciuda tre-
cerii anilor, într-o îngemănare benefică 
de muzică, inimă şi literatură. Aceşti copii 
frumoşi ai sufletelor noastre au planuri 
măreţe de cooptare a unor noi talente, 
creionări de varii albume printre care şi 
colinde ori mini-spectacole prin şcoli şi 
licee. Două astfel de spectacole au avut 
loc zilele trecute la fosta „Scena Cafe” de 
la  Casa de Cultură a Sindicatelor. Atmo-
sferă de vis, nu multă lume, însă selectă. 
Cenaclul a mai susţinut mini-spectacole 
la Festivalul naţional de epigrame „Ver-

va”, Tabăra de creaţie literară a oraşului 
Galaţi ori lansări de carte, precum unul 
din volumele lui Varujan Vosganian, la 
Biblioteca „V.A. Urechia”. Există o oarecare 
deschidere de drum, însă mai rămâne să 
se găsească şi oameni de suflet care să îi 
ajute, cum ar fi extraordinarul Virgil Filip 
de la firma „Hohlung Marine”, ori fabrica 
de bere „Martens”, oameni şi firme care, 
în ciuda unei legi strâmbe a sponsoriză-
rii, pot ridica cu mici „sacrificii” materiale 
unele ştachete ale nivelului de cultură lo-
cal. Rămâne în esenţă să ne reunim forţe-
le, noi, toţi cei ce încă mai avem puterea 
de a nu ne uita la telenovele si de a nu 
asculta manele, fiecare atât cât poate şi 
mai ales cum poate, iar acest cenaclu ne 
aşteaptă cu braţele şi inimile deschise în 
ideea creionării unui necesar deziderat 
comun de cultură. De ce am zis „necesar 
deziderat”? Am spus asta cu speranţa ca 
aşa turmentaţi precum ne-a lăsat Conu’ 
Iancu şi ne văluresc alegeri şi candidaturi 
care mai de care mai promiţătoare pe 
perioadele campaniilor, putem să ne „sa-
crificăm” din puţinul timp ce îl mai avem 
alocat pentru noi înşine şi către micile 
momente de visare, pierzându-ne prin-
tre versuri şi acorduri fine ce nu ne sunt 
chiar atât de des oferite în ultima vreme. 
Cenaclul „Dunărea” ne aşteaptă cu mare 
drag spre a ne re-încânta, oferindu-ne 
câteva clipe de linişte în tumultul ce ne 
înconjoară.

Ioan Vasile DuDuş
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Regal de folk şi poezie

Declaraţie de dragoste către Cenaclul „Dunărea”
➢ A fost relansată, printr-o serie de spectacole, activitatea cenaclului care reunea grupuri folk celebre din Galaţiul 

anilor ’80, precum „Atles”, „Glia”, „Exerciţiu”, „Adelaida” sau „Dunărea Folk ’83”

Rezultatele examenului pentru ob-
ţinerea permisului de conducere de-
monstrează că gălăţenii sunt mai buni 
la „sală” decât la „traseu”, dar dincolo de 
statistici, rezultatele sunt foarte slabe, 
pentru că numai un sfert (26%) dintre 
cei care au intrat în examen au şi reuşit 
să obţină permisul. Potrivit datelor pre-
zentate la Comisia Judeţeană pentru 
Siguranţa Circulaţiei Rutiere de comisa-
rul şef George Căpătan, şeful Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatricularea Autovehi-
culelor, în primele nouă luni şi jumătate, 
promovabilitatea la proba teoretică a 
examenului pentru obţinerea permisu-
lui de conducere a crescut în raport cu 
aceleaşi perioade din 2012 şi 2013, însă 
la proba practică promovabilitatea este 
la acelaşi nivel ca şi în 2013, adică cu 
6% mai mică decât în 2012. În perioada 
ianuarie – 15 septembrie 2014, s-au în-
scris la examenul pentru obţinerea per-
misului de conducere 12.401 gălăţeni. 
Cum era de aşteptat, cei mai mulţi, adică 
10.986 de persoane, au susţinut exame-
nul pentru categoria B. Peste 40% din-
tre aceştia au picat la proba teoretică, la 
care promovabilitatea a fost de 57,55%, 
puţin mai bună decât anul trecut, când 
au trecut de sală numai 54,91% dintre 
candidaţi. Din cei 6.342 care au trecut 
proba chestionarului şi au ajuns să sus-
ţină proba practică în traseu, aproape 

jumătate nu au reuşit să obţină permi-
sul, promovabilitatea şi la această probă 
fiind foarte redusă, de 57,08%. 

Numai 26% dintre candidaţi 
şi-au văzut visul cu ochii

Promovabilitatea cea mai scăzută 
este la obţinerea permisului pentru ca-
tegoria B. Au susţinut proba teoretică 
10.986 de gălăţeni, au luat „sala” 6.342, 
care şi-au încercat abilităţile şi la „traseu”, 
dar numai aproximativ jumătate, adică 
3.614, au reuşit să obţină permisul. La 
probele pentru obţinerea permiselor 
de conducere pentru celelalte catego-
rii sunt înregistrate, în general, procen-
te de promovabilitate de la 70 la 90%. 
Global, luând în considerare rezultatele 
pentru toate categoriile, până pe 15 
septembrie s-au prezentat la examenul 
pentru permis 17.116 gălăţeni. Au ob-
ţinut punctajul standard numai 7.484, 
promovabilitatea fiind de 60,35%. La 
proba practică s-au prezentat 7.450 
din absolvenţii de la sală, dintre aceştia 
luând „traseul” numai 4.461. Promova-
bilitate – 59,88%. Ca la „bac”. Bilanţul 
final este cel mai interesant: în perioada 
ianuarie – 15 septembrie, s-au înscris 
la examenul pentru permis 17.116 gă-
lăţeni şi, după  susţinerea celor două 
probe, au obţinut permisul 4.461, adică 
numai 26%.

Galaţiul, pe locul şase la „sală” 
şi pe 24 la „traseu”

Procentele de promovabilitate sunt în 
trend, nu diferă foarte mult faţă de ceilalţi 
ani, dar nici nu sunt mai proaste la Galaţi 
decât în alte judeţe ale ţării. În 2012, pro-
movabilitatea la proba teoretică a fost la 
Galaţi de 57,05%, în 2013 a fost înregistra-
tă o scădere la 55,6%, pentru ca în acest 
an să ne putem lăuda cu un procent de 
60,35 %, cu 3% peste media naţională. 
Galaţiul ocupă locul 6 pe ţară la promo-
vabilitatea la sală, după Iaşi (62,76%), 
Cluj (62,33%), Bucureşti (61,23%), Bihor 
(61,14%) şi Vrancea (60,52%). În ceea ce 
priveşte proba practică, în 2012, promo-
vabilitatea a fost 66,60%, în 2013 a scăzut 
cu 7%, iar în cele nouă luni din 2014 s-a 
menţinut cam la acelaşi nivel, procentul 
de 59,88 % fiind sub media naţională, de 
61,37%. Din punctul de vedere al rezul-
tatelor la „traseu”, Galaţiul este situat pe 
locul 24 pe ţară.  

Un lucru important: alegerea şcolii

Evident, unul dintre lucrurile impor-
tante pe care trebuie să le facă un pre-
tendent la permisul auto este acela de 
a-şi alege cu grijă şcoala de şoferi la care 
să se pregătească pentru confruntarea 
cu examinatorii. Şi banii contează, dar 
mai importantă este seriozitatea unităţii 

de „învăţământ rutier”. Sunt şcoli care nu 
se rezumă la simpla predare a cursurilor 
de legislaţie rutieră şi „consumarea” ore-
lor de traseu, având propriile evaluări, 
la fel de riguroase, candidatul intrând 
în examenul susţinut la Poliţia Rutieră 
numai după ce a trecut de aceste eva-
luări. În materialul prezentat la Comisia 
Judeţeană pentru Siguranţa Circulaţiei 

Rutiere, comisarul şef George Căpătan a 
prezentat şi o situaţie a promovabilităţii, 
defalcat pe 30 de şcoli de şoferi din Galaţi 
(vezi tabelul de mai sus). În baza perfor-
manţelor, un candidat la examenul pen-
tru permis îşi poate alege şcoala cu cea 
mai bună eficienţă. 

Ticu Ciobotaru

La examenul pentru permis, 
mulţi chemaţi, puţini aleşi
➢ Din cei 17.116 gălăţeni care s-au prezentat la examen în primele nouă 

luni, numai 4.461, adică 26%, au şi obţinut permisul de conducere

3
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Galaţiul, printre campionii REGIOnali

Stadiul absorbţiei fondurilor euro-
pene puse la dispoziţie prin REGIO a 
constituit subiectul principal al con-
ferinţei de presă susţinute, în această 
săptămână, la Galaţi, de directorul 
general al Agenţiei de Dezvoltare Re-
gională (ADR) Sud-Est, Luminiţa Mihai-
lov, directorul Direcţiei de Proiecte şi 
Finanţări Externe a Municipiului Galaţi, 
Costel Hanţă şi Manuela Panaitescu, 
director executiv în cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi. Am aflat astfel că, la 
data de 17 octombrie 2014, din punct 
de vedere al rambursărilor, ADR Sud-
Est, în calitate de organism interme-
diar pentru Programul Operaţional 
Regional, înregistra o rată de absorbţie 
de 54%, adică se plătiseră efectiv către 
beneficiari 306 milioane de euro din 
totalul celor 571 de milioane contrac-
tate. „Este o medie peste cea a progra-
melor pe care o avem la nivel naţional, 
dar care nu ne linişteşte pentru că, 
după cum cunoaşteţi, există terme-
nele foarte clare impuse de Comisia 
Europeană, deci trebuie să cheltuim 
în ultimii doi ani ceea ce n-am chel-
tuit în ceilalţi cinci. Gândiţi-vă că mai 
avem puţin peste un an să cheltuim 
cam 40% din totalul alocărilor pe acest 
program. Deci este un efort pe care îl 
facem atât noi, cât şi beneficiarii, pen-
tru a diminua pe cât se poate dezanga-
jarea şi pierderea fondurilor, pentru că, 
din păcate, au fost foarte mari întârzi-
eri la începutul programului, întârzieri 
pe care foarte greu reuşim să le com-
pensăm”, a afirmat Luminiţa Mihailov. 

80% până la sfârşitul anului 
viitor

„Eu sunt de acord cu părerea dlui 
ministru Teodorovici, care a spus că 
s-ar putea să ajungem la 80% până la 
sfârşitul anului viitor. Deci, dl ministru 
Teodorovici şi-a propus ca, pe total fi-
nanţare pentru România, să ajungem 
la 80% din ceea ce ni s-a alocat. Este o 
sumă rezonabilă pe care noi putem să 
o atingem. Fiind unul din programele 
mai avansate decât altele, la REGIO pu-
tem chiar să depăşim această medie 
naţională, ceea ce, pentru primul exer-
ciţiu de finanţare, nu este foarte rău. Să 
nu uităm că, în 2007-2013, România a 
fost la primul exerciţiu de finanţare, în 
timp ce alte state erau la al treilea sau 
al patrulea exerciţiu de bugetare mul-
tianuală. Deci cred că, din punct de 
vedere al performanţei, cam acesta e 
ce ar trebui să ne propunem şi să atin-
gem: minimum 80%. Asta înseamnă că 
până la sfârşitul acestui an trebuie să 
facem sută la sută – contractare, ceea 
ce e posibil, pentru că mai avem pro-
iecte în evaluare (pe domeniul şcolilor 
şi pe axa de eficienţă energetică). Ne 
mai rămân un an şi două luni (2015 
şi lunile noiembrie şi decembrie din 
2014), în cazul Sud-Estului, să cheltu-
im procentul rămas, de 46%. Nu vom 
putea să cheltuim tot, dar până la 80% 
cred că e fezabil. E posibil pentru că 
sunt multe contracte la care s-au fina-
lizat licitaţiile după şase luni, după un 
an. Ştiţi că în România, un dosar de li-
citaţie cu contestaţii, cu tot tacâmul, se 
poate duce până la un an. Asta a fost 
principala cauză pentru care s-a întâr-
ziat absorbţia. Deci aceste dosare de 

licitaţii finalizându-se, practic benefi-
ciarul a putut să intre cu constructorii 
şi să lucreze, au putut produce facturi 
şi noi putem să le plătim”, a mai spus 
Luminiţa Mihailov.

Cursul euro, de la 3,6 la 4,4 lei

La rândul său, Costel Hanţă, direc-
torul Direcţiei de Proiecte şi Finanţări 
Externe a Municipiului Galaţi, a men-
ţionat şi alte motive care au întârziat 
absorbţia fondurilor europene. „A fost, 
în primul rând, lansarea cu întârziere a 
unor axe prioritare şi a unor domenii 
majore de intervenţie. Caz concret, Axa 
1 s-a început în 2010, iar proiectele de 
reabilitare termică, în decembrie 2012. 
A mai fost o mare plajă de schimbare a 
unor documente de reglementare, re-
spectiv apariţia unor corringedumuri 
la programul operaţional, ordine de 
cheltuieli eligibile schimbate sau com-
pletate pe parcurs, legislaţia de achi-
ziţii care aproape la fiecare trei luni a 
suferit modificări, emiterea a peste 
120 de instrucţiuni AM POR. Apoi, evo-
luţia cursului de schimb, dacă primele 
proiecte le-am făcut la un curs de 3,6 
lei/euro, în momentul de faţă suntem 
la 4,4. Ministerul Dezvoltării a semnat 
contractele cu noi în lei, deci ar trebui 
să realizăm la cursul de astăzi ceea ce 
am proiectat la cursul de atunci. 

Dar cel mai important este că, până 
la urmă, banii aceştia, despre care lu-
mea spune că sunt pentru autorităţile 
publice, s-au întors în economia reală. 
Dacă firmele de construcţii – în 2010, 
în 2011, în toiul crizei – au reuşit să mai 
reziste, dacă furnizorii de echipamen-
te au reuşit să mai lucreze, s-a datorat 
poate şi proiectelor pe care le-am fă-

cut noi”, a spus Costel Hanţă. 
„Ultimul studiu făcut de Comisia Eu-

ropeană şi care face analiza pe ultimii 
trei ani a arătat că, în anumite state, 
peste 80% din investiţiile la nivel naţio-
nal s-au datorat politicii de coeziune a 
Uniunii Europene. Mai precis, dacă n-ar 
fi fost banii europeni, aceste investiţii 
nu s-ar fi realizat”, a completat directo-
rul general al ADR Sud-Est.

REGIO la Galaţi

Bilanţul finanţărilor prin REGIO în 
judeţul Galaţi constă, conform Lu-
miniţei Mihailov, în 81 de contracte 
de finanţare, care totalizează 64 de 
milioane de euro: „Cred că ar trebui 
să apreciem că toate aceste proiecte 
aduc dezvoltare şi există câţiva indi-
catori de rezultate pe care aş dori să-i 
amintesc: prin aceste fonduri s-au cre-
at 177 de locuri de muncă (mai ales 
în zona IMM-urilor), s-au reabilitat 40 
km de drum judeţean şi 1 km de străzi 
din zona urbană, două ambulatorii au 
fost modernizate şi dotate, cinci centre 
sociale au fost modernizate, opt şcoli 
reabilitate/modernizate, 28 de IMM-uri 
finanţate şi, de asemenea, există zona 
de patrimoniu care a fost reabilitată şi 
reintrodusă în circuitul turistic (cu trei 
contracte de finanţare, unul pentru 
Palatul Arhiepiscopiei Dunării de Jos 
şi celelalte două în Tecuci, pentru Casa 
de Cultură şi Muzeul Mixt)”.

La nivel regional, Galaţiul s-a remar-
cat în mai multe cazuri. Astfel, în cazul 
polilor urbani de creştere, în cazul mu-
nicipiului Galaţi există opt contracte în 
valoare de 20 de milioane de euro, o 
depăşire a sumei alocate iniţial, de 18 
milioane de euro, „ceea ce înseamnă o 

bună capacitate de atragere a fonduri-
lor” (L. Mihailov). 

De asemenea, în cazul creşterii efi-
cienţei energetice a blocurilor de locu-

inţe, municipalitatea Galaţi este prima 
care a semnat contract de finanţare. „A 
semnat două contracte până în pre-
zent. Probabil că până la sfârşitul lunii 
vom finaliza şi procedura de verifica-
re pentru celelalte trei, în aşa fel încât 
anul viitor vom fi în implementare cu 
cinci contracte care acoperă un număr 
important de blocuri”. 

Tot în judeţul Galaţi s-a implemen-
tat proiectul cu cea mai mare valoare 
la nivelul regiunii, reabilitarea DJ 251, 
cu un buget de 60 de milioane de lei. 
„S-au reabilitat un sector de drum de 
aproximativ 30 de kilometri şi un pod 
în localitatea Costache Negri”, a spus şi 
Manuela Panaitescu, director executiv 
în cadrul CJ Galaţi. 

Nu în ultimul rând, reabilitarea Cen-
trului Multicultural „Dunărea de Jos”, 
de pe str. Domnească nr. 91, cu o va-
loare de aproximativ şapte milioane de 
lei, este singurul proiect din Regiunea 
de Sud-Est unde există un parteneriat 
între un consiliu al judeţului şi o primă-
rie de municipiu. „Pentru că era vorba 
de proprietatea imobilului, care era a 
Consiliului Judeţului, dar şi de Axa 1, 
care era dedicată zonei urbane, Auto-
ritatea de Management a agreat acest 
montaj instituţional, în aşa fel încât să 
putem finanţa acest obiectiv de inves-
tiţii. Este o reuşită şi o premieră în care 
am arătat că există parteneriatul insti-
tuţional, care funcţionează foarte bine 
şi care duce la un rezultat concret, care 
este această clădire pentru care proba-
bil şi judeţul, şi primăria ar fi găsit cu 
greutate aceste fonduri pentru reabili-
tare”, a mai spus Luminiţa Mihailov. 

Cristinel LuCa

➢ Deşi este unul dintre cel mai bine situate programe de finanţare europeană în România, din punct de vedere 
al ratei de absorbţie, nici măcar Programul Operaţional Regional (REGIO) nu are şanse să atingă sută la sută 

absorbţie a fondurilor alocate, până la sfârşitul anului viitor ➢ La nivelul Regiunii Sud-Est, care cuprinde şi Galaţiul, 
s-au plătit efectiv până acum 54% din fonduri şi s-ar putea ajunge la „maximum 80%, ceea ce nu este foarte rău”, a 
afirmat Luminiţa Mihailov, directorul general al ADR Sud-Est ➢ Întârzierile în finanţarea contractelor au şi motive 

justificate ➢ Galaţiul înregistrează câteva performanţe notabile la nivelul regiunii

Luminiţa Mihailov (în centru), alături de Manuela Panaitescu şi Costel Hanţă
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Câştigătorul de săptămâna trecută este 
LuCIAn DAmASCHIn. Vineri, 24 octombrie, 
2 pizza Da Rosso au ajuns la doamna Lucian 

Damaschin pentru că a sunat prima la 
redacţia PresaGalaţi.ro!

 
Fii şi tu premiat de PresaGalaţi.ro, 

în fiecare vineri!
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Ultimul cartonaş roşu primit de 
Oţelul, cel luat de Cucu în partida din 
deplasare cu Viitorul Constanţa şi în 
urma căruia gazdele au beneficiat şi 
de o lovitură de la 11 metri, transfor-
mată, a umplut paharul pentru cei din 
conducerea grupării gălăţene. Imediat 
după meci, antrenorul Tibor Selymes a 
răbufnit: „Este al treilea cartonaş roşu 
la rând primit gratuit. Absolut gratuit! 
Aici, în plus, s-a mai dat şi un penalti 
gratuit împotriva noastră, ca să fie mai 
frumos. Ce să mai comentăm despre 
arbitraj, n-a văzut toată lumea ce s-a 
întâmplat? Nu vreau să intru în pole-
mică cu nimeni, dar nu este normal ca 
în fiecare meci un jucător de-al meu să 
primească roşu. Toată lumea m-a sunat 
după meciul de sâmbătă cu Viitorul 
să-mi spună că a fost un arbitraj ca pe 
vremea lui Ceauşescu! Foarte dureroa-
să înfrângere. Până nu o să fim lăsaţi 
să jucăm, aşa o să fie în continuare. E 
foarte greu să jucăm în zece din prima 
repriză. În plus, nu ni s-au dat câteva fa-
ulturi. Zaharia am înţeles că are ruptu-
ră de ligamente. Nici măcar fault n-am 
primit la acea fază! Am jucători care au 
fost călcaţi pe gleznă, le au ca butucul 
şi adversarii n-au primit nimic! E incre-
dibil, dar n-avem ce să facem. Mergem 
înainte, muncim zi de zi, ne pierdem 
vremea pe la stadion, ca să luăm roşu 
imediat. Măcar să ne spună cineva că 
suntem vânaţi şi o să bag meci de meci 
câte zece jucători de la început. Măcar 
aşa să nu mai luăm roşii. De două eta-
pe nu pot să analizez decât 25-30 de 
minute, atât am jucat la egalitate. Nu 
eu trebuie să analizez arbitrajul. Sper 
să vadă oamenii care analizează aces-
te lucruri şi să avem un arbitraj corect. 
Cine e mai bun să câştige, nu să se ştie 
dinainte cine câştigă. Dacă o să jucăm 
mereu din minutul 30 în zece oameni 
va fi foarte, foarte greu să ne salvăm. 
Mai bine să ne spună că jucăm aşa, adi-
că bag direct zece jucători”. 

Plângere oficială la Comisia 
Centrală a Arbitrilor

Întorşi la Galaţi, conducătorii clubu-
lui au organizat o conferinţă de presă 
în care şi-au exprimat nemulţumirea 
faţă de felul în care Oţelul a fost arbi-
trată în acest campionat. Ovidiu Burcă, 
managerul sportiv al echipei, spune 
că Oţelul nu trebuie să fie batjocorită 

în asemenea hal: „N-am primit carto-
naş galben cum a primit Cucu în toată 
cariera mea, în toate campionatele în 
care am jucat! Trageri de tricou şi ţineri 
sunt în fiecare campionat la fazele fixe. 
Toată lumea vede Oţelul Galaţi ca victi-
mă sigură, toată lumea îşi face calcule 
cu noi, dar arbitrii nu trebuie să gân-
dească şi să procedeze după interese-
le altora. Oţelul nu e batjocura altora! 
Cam astea sunt nemulţumirile noastre. 
Vrem să tragem un semnal de alarmă 
văzând ce arbitraje am avut în ultima 
vreme. Marea mea supărare este că în-
cercăm să facem tot felul de strategii, 
iar când ne dorim să arate echipa mai 
bine, echilibrul este rupt imediat de ar-
bitri. E frustrant că suntem împiedicaţi 
să progresăm cu proiectul nostru”.

Cristi Munteanu, team managerul 
echipei, spune că a depus o plângere 
oficială la Comisia Centrală a Arbitri-
lor şi îi cere preşedintelui acestui for 
să convoace o şedinţă de urgenţă în 
care să se analizeze arbitrajele de care 
a „beneficiat” Oţelul. „Nu cred că este o 
întâmplare că au primit zece cartonaşe 
roşii zece jucători diferiţi de la noi. Scu-
za arbitrilor e că există circumstanţe. 
La orice corner sunt circumstanţe de 
penalti. Probabil nu se uită în Franţa, 
Anglia, Italia, unde se dau adevărate 
lupte la fazele fixe. Fotbalul e un sport 
de contact, nu suntem la volei sau la 
şah. Nu scuzăm prin asta jocul nostru, 
dar vrem ca arbitrii să fie corecţi. O să 
dăm comandă de şorturi cu buzuna-
re pentru jucătorii noştri, ca să stea 
cu mâinile în buzunare la fazele fixe. 
Probabil nu mai suntem doriţi în Liga 
I! Nu putem face o analiză pertinentă 
asupra jucătorilor în condiţiile în care 
jucăm mai mereu în zece. La Viitorul, 
când am văzut ce penalti s-a dat, îmi 
venea să cer scoaterea echipei de pe 
teren. În prima etapă, acelaşi Colţescu 
a defavorizat Oţelul la Dinamo. Avem o 
tradiţie de 50 de ani aici, nu putem să 
le mai permitem să-şi bată joc de noi! 
Oţelul e un nume şi trebuie respectat 
ca atare. Preşedintele Comisiei Centra-
le a Arbitrilor trebuie să se sesizeze şi să 
facă o şedinţă de urgenţă pentru a ana-
liza situaţia noastră”, a spus Munteanu.

Despre arbitraj a vorbit şi Vlad Ră-
pişcă, administratorul special al Oţelu-
lui: „Încercăm să tragem un semnal de 
alarmă vizavi de anumite arbitraje care, 
din punctul nostru de vedere, sunt în 

defavoarea noastră. Asta nu înseamnă 
că trebuie absolvite greşelile jucători-
lor noştri, dar e foarte greu pentru an-
trenorul Selymes în condiţiile în care 
jucăm în zece oameni aproape un meci 
întreg, cum a fost în ultimele două eta-
pe. Mai mult, Zaharia a fost accidentat 
grav, fără să fie luate măsuri. Dacă e să 
pierdem, să pierdem pe greşelile noas-
tre, nu pe ale arbitrilor. Au fost două 
cartonaşe galbene foarte uşor acorda-
te lui Tavares cu Steaua după nici 20 de 
minute de joc, iar la Viitorul – eliminare 
la un corner. N-am mai văzut nicăieri 
aşa ceva, mingea nici măcar nu era în 
joc. Aceste confruntări fizice la lovitu-
rile de colţ, în orice campionat, sunt 
oprite înainte de executare, nu se dic-
tează penalti şi eliminare, cum s-a în-

tâmplat la noi. Plus galben pentru Emil 
Jula, care doar îl atenţionase pe arbitru 
că mingea nici măcar nu fusese repusă 
în joc. În minutul 70 a fost fault din spa-
te la Zaharia, nici măcar lovitură liberă 
nu a dat, iar acum un jucător de bază 
pentru noi este suspect de ruptură de 
ligamente. Nu ne interesează delegări-
le, vrem doar arbitraje corecte. Avem 
nevoie de agresivitate în joc acum, dar 
cu eliminări de genul ăsta e greu să mai 
mobilizezi echipa. Nici fotbaliştii nu 
mai înţeleg nimic! Poate vom ajunge 
să scoatem şi echipa de pe teren, dacă 
e necesar să tragem un semnal de alar-
mă. Nu ne ascundem în spatele greşe-
lilor de arbitraj, dar trebuie să fim lăsaţi 
să jucăm pentru a ne schimba poziţia 
din clasament. Am văzut că şi Nicolae 

Rainea a ieşit în presă şi a declarat că 
nu a mai văzut aşa ceva. Domnul Rai-
nea chiar are o poziţie avizată în acest 
caz. Dacă vom fi furaţi în continuare, 
vom lua măsuri. N-au voie să greşească 
intenţionat împotriva noastră. E băta-
ie de joc la adresa clubului şi la adresa 
noastră. E o ruşine ce se întâmplă!”

Aşa cum era de aşteptat, Oţelul este 
ultima în clasamentul fair-play, cu 10 
cartonaşe roşii şi 27 galbene. În ceea 
ce priveşte numărul „roşiilor”, gălăţenii 
sunt urmaţi la mare distanţă de Poli 
Iaşi, Viitorul Constanţa şi Dinamo, toate 
cu câte patru cartonaşe roşii primite în 
cele zece etape scurse din acest cam-
pionat.

Nic ConstanDaChe

Oţelul ROŞU!

Clubul gălăţean de baschet Phoenix va sem-
na un parteneriat cu Universitatea „Dunărea de 
Jos”, un proiect ce are darul de a îmbina sportul 
cu şcoala. Baschetul este un sport prin excelenţă 
universitar, iar o astfel de colaborare este cu atât 
mai firească.

„Pentru noi este foarte importantă pepiniera, 
trebuie să ajungem din nou un club de top în ceea 
ce priveşte selecţia, valoarea juniorilor. Acest club 
devine cu adevărat puternic atunci când poate 
oferi echipelor de seniori cât mai mulţi jucători şi 
jucătoare. Pentru aceasta, clubul are nevoie de o 
strategie bine pusă la punct, care pentru noi în-
seamnă şi o colaborare a cu tot ce înseamnă co-
munitate”, ne-a declarat Florin Nini, managerul 
clubului. 

Florin Nini mai spune că un astfel de partenie-

rat oferă continuitate celor care practică baschetul 
la Phoenix: „Am parafat o colaborare care pe mine 
mă bucură foarte mult, este o idee de continuitate 
a activităţii şi de îmbinare a baschetului cu şcoala. 
Este vorba despre colaborarea clubului Phoenix 
cu Universitatea <<Dunărea de Jos>>. Am avut o 
discuţie cu domnul rector Iulian Bârsan şi, în urma 
contractului pe care-l vom avea, echipa se va numi 
<<Phoenix Universitatea Dunărea de Jos Galaţi>>. 
Este un proiect pe patru-cinci ani, prin care vrem 
să arătăm părinţilor care-şi aduc copiii la noi că ne 
interesează şcoala. Ea educă, formează, iar sportul 
este cel care ajută să devii cu adevărat puternic, 
pregătit pentru ce înseamnă viitor. Copiii de la 
Phoenix, după perioada competiţională, trebuie 
să aibă o meserie. Universitatea <<Dunărea de 
Jos>>, fiind al şaselea centru universitar al ţării, ofe-

ră tot ce este nevoie pentru aşa ceva. Colaborarea 
vine să arate preocuparea noastră pentru viitorul 
copiilor, nu doar din punct de vedere sportiv, bas-
chetbalistic, ci şi pentru formarea lor profesională 
pentru viitor. Va exista o consultanţă din partea 
universităţii pentru copiii noştri care sunt în clasele 
a XI-a şi a XII-a, în ceea ce priveşte pregătirea pe 
diferite materii, iar sportivii noştri vor fi pregătiţi de 
cadrele de specialitate ale universităţii. Avem deja 
în cadrul clubului nostru 11 sportivi care sunt stu-
denţi la <<Dunărea de Jos>>. Venim să îmbinăm 
aceste lucruri şi să devenim împreună mai puter-
nici. Performanţa nu înseamnă doar a câştiga, de 
a învinge o echipă, ci de a avea capacitatea de a 
însuma anumite calităţi sportive, profesionale, 
morale, de a fi într-adevăr un performer în viaţă”.

Nic ConstanDaChe

Phoenix „U” Galaţi

➢ Abraham, Karlik, Cojoc, Murgoci, Miron, Avdici, Ciftci, Grădinaru, Helder şi Cucu sunt cei zece 
jucători ai Oţelului eliminaţi în cele 11 etape scurse din campionat ➢ În ediţia precedentă, Oţelul a primit 
doar patru cartonaşe roşii, în 2012 – 2013 tot patru cartonaşe într-un sezon întreg, în 2011-2012 au fost 

şase cartonaşe roşii, iar în 2010-2011, Oţelul a avut patru eliminaţi

Alexandru Tudor, care a 
arătat Oţelului trei cartonaşe 

roşii într-un meci
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AROGAnțE ELECtORALE
Conform tradiţiei, se pare că şi de această dată dimensiunea mashurilor şi densitatea banne-

relor, a tablourilor şi afişelor electorale vor influenţa, într-un fel sau altul, electoratul-ţintă. Pe 
asta mizează probabil şi staffurile alianţelor, partidelor sau independenţilor. În excesul lor de 

zel, pentru cei care s-au ocupat de montarea materialelor propagandistice pe clădiri, pe stâlpi, pe pa-

nourile special amenajate de primărie sau direct pe geamuri nu a mai contat ambianţa din perimetrul 
de amplasare. Asta a generat, firesc, unele glume sau ironii nevinovate, legate de sloganurile sau chiar 
figurile candidaţilor. Am surprins doar câteva dintre ele.

Text şi foto: Vasile Lupu

Superofertă

Cea mai mare densitate de bannere, desigur, la Spitalul Judeţean

Excesul lipitorilor

VIPER fan

IluminatulUdrea, bună şi-n copaci

Aşa voi demola actualul Guvern

Dacă intră Tăriceanu în turul 
doi, mă apuc de taximetrie
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Agenda
Culturală

Până duminică, 30 octombrie, 
inclusiv, la Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini” - Festivalul Naţional de 
Comedie – Galaţi 2014.

Vineri, 24 octombrie, ora 18,00, 
vernisajul expoziţiei de pastel 
„Recuperări”, semnată de Costin 
Neamţu, la Muzeul de Artă Vizuală.

Sâmbătă, 25 octombrie, ora 
18.00, seară de lectură cu scriitorul 
Augustin Cupşa, la Librăria Do-
naris. 

Teatrul Muzical 
„Nae Leonard”
Sâmbătă, 25 octombrie, ora 

18.00, spectacolul „Evadaţi din… 
Revistă” cu baletul şi orchestra de 
revistă.

Duminică, 26 octombrie, ora 
18.00, opereta „Sânge vienez” de 
J. Strauss, regie artistică Cristina 
Cotescu.

Biblioteca „V.A. Urechia”, pro-
gram 9.00 – 20.00 (de luni până vi-
neri), sâmbătă închis, 8.00 – 13.00 
(duminica). Joia, Ora 17,00, Salo-
nul literar „Axis Libri”

Biblioteca Franceză „Eugène 
Ionesco”, program marţea şi joia, 
10.00 – 12.00.

Muzeul de Artă Vizuală, pro-
gram: luni şi marţi, închis; miercuri 
– duminică, 9,00 – 17,00.

Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” 
Expoziţia de fotografie „Nuan-

ţe” semnată Adrian Zăinescu şi 
expoziţia „China Photography Fes-
tival în România”

Galeria „Leonard” 
din foaierul Teatrului 
Muzical „Nae Leonard”.
Expoziţia de pictură şi grafică 

„Artişti gălăţeni”, curator Gheor-
ghe Andreescu.

Complexul Muzeal de Ştiinţe-
le Naturii „Răsvan Angheluţă”

„EL şi EA în lumea vie”, „Simţuri-
le animalelor nocturne” şi celelalte 
expoziţii  permanente. Mai pot fi 
vizitate  Grădina Botanică, Acva-
riul  şi  Observatorul Astronomic. 
Program: luni şi marţi, închis; mier-
curi, joi, vineri, 10.00 – 18.00, sâm-
bătă şi duminică, 10.00 – 20.00.

Muzeul de Istorie
„Paul Păltănea”
La  sediul principal, expoziţia 

„Secvenţe arheologice gălăţene”. 
La Muzeul „Casa Cuza Vodă”: Ex-
ponatul lunii octombrie – Faţă de 
masă atribuită domnitorului Al. I. 
Cuza, „Valori culturale armene la 
Dunărea de Jos”, „Ambient mon-
den românesc – A doua jumătate 
a secolului XIX – prima jumătate 
a secolului XX”. La muzeul „Casa 
Colecţiilor”: „Ambient interior gă-
lăţean – sfârşitul secolului XIX – 
începutul secolului XX”, „Restituiri 
Makşay”, Smaranda Brăescu – Re-
gina aerului”, „50 de ani de coope-
rare europeană în Spaţiu”, „Filatelia 
românească între modernitate 
şi contemporaneitate” şi „Meda-
listica românească între 1839-
1939”. La Casa „Hortensia Papadat 
Bengescu”, comuna Iveşti, „Perso-
nalităţi iveştene”. Program: luni şi 
marţi, închis; miercuri – duminică, 
10.00 – 18.00

Cristina s. Carp

Deşi există o reglementare legisla-
tivă care interzice ca magazinele sau 
chioşcurile din imediata vecinătate a 
instituţiilor de învăţământ să comer-
cializeze băuturi alcoolice sau ţigări, 
nu puţine sunt aceste buticuri ori, în 
unele cazuri, chiar crâşme, care îşi duc 
bine-mersi afacerile cu produse ilicite. 
Cel puţin aşa reiese dintr-o situaţie 
centralizată de la şcoli, în luna septem-
brie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
(ISJ) Galaţi şi prezentată în cadrul Co-
misiei de Dialog Social. 

Un sfert din şcoli a raportat 
încălcări de lege

Astfel, conform datelor de la insti-
tuţiile de învăţământ din tot judeţul, 
sunt 171 de unităţi (77 în mediul ur-
ban, 94 în mediul rural) în apropierea 
cărora se află unităţi de alimenta-
ţie publică ce cad sub incidenţa HG 
nr.128/1994. Este vorba de aproape 
un sfert din totalul şcolilor gălăţene. 
Reglementarea prevede că „în incin-
ta unităţilor de învăţământ de toate 
gradele, a căminelor şi locurile de ca-
zare pentru elevi şi studenţi, în curţile 
acestor imobile, precum şi pe trotu-
arele sau pe aleile de acces în aceste 
unităţi” nu este permisă vânzarea ori 
expunerea spre vânzare a băuturilor 
alcoolice, a tipăriturilor şi înregistrări-
lor audio şi video cu conţinut obscen. 
Amenzile sunt cuprinse între 500.000 

şi 1.000.000 lei (vechi). 
HG nr.128 era dată, pe vremea ace-

ea, „pentru asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare fizică şi morală a elevilor”. 
Şi este în vigoare şi astăzi, semn că or-
ganele abilitate veghează la siguranţa 
de orice fel a minorilor cărora nu nu-
mai că nu trebuie să le vindem alcool 
şi ţigări (cum specifică o altă lege), dar 
care, în drum spre şcoală, nici măcar 
n-ar trebui tentaţi cu aşa ceva. De al-
tfel, la solicitarea noastră legată de 
măsurile pe care le întreprind vizavi 
de aceste chioşcuri, atât Poliţia Loca-
lă, cât şi Poliţia Judeţeană Galaţi ne-au 
transmis, prin purtătorii de cuvânt, că 

şi-au făcut datoria şi că, în controalele 
anterioare, i-au prevenit pe comerci-
anţii din apropierea şcolilor, liceelor şi 
grădiniţelor că nu au voie să vândă nici 
ţigări, nici băuturi alcoolice şi că, de la 
începutul anului şcolar, nu s-au aplicat 
amenzi.

Totuşi, datele prezentate de ISJ Ga-
laţi arată cu totul altceva.  Un exemplu 
în acest sens este o cramă micuţă, am-
plasată lângă o alee de acces către Co-
legiul Economic „Madgearu”, raporta-
tă, de altfel, în baza de date a ISJ. „Chiar 
dacă nu au fost găsiţi elevi în incinta 
acesteia şi chiar dacă nu au fost alter-
caţii cu cei care frecventează acel loc, 

legea spune că nu trebuie să fie acolo, 
pe aleea unde vin elevii spre şcoală. 
De altfel, acum ceva timp, un alt ma-
gazin, situat chiar în faţa cramei, a fost 
închis exact pe acest motiv”, ne-a spus 
directorul educativ al liceului, Cristina 
Lixandru.

Legislaţie interpretabilă

O problemă ar fi însă faptul că re-
glementarea nu prevede o distan-
ţă minimă faţă de instituţia şcolară, 
ceea ce lasă loc la multe interpretări. 
O mămică din Micro 20 se declară ex-
trem de deranjată de o „bodegă” de pe 
B-dul Dunării, aflată în apropiere de 
Grădiniţa „Prichindel”, însă,  în funcţie 
de cum este interpretată legea, propri-
etarii pot fi sau nu pasibili de amendă. 
„Într-adevăr, în HG 128/1994 exprima-
rea e cam vagă din acest punct de ve-
dere, iar noi trebuie să identificăm în 
ce măsură unităţile ce comercializează 
astfel de produse se află sau nu pe căi-
le de acces către unităţile şcolare”, ne-a 
declarat Carmen Tudor, comisarul-şef 
adjunct din cadrul Comisariatului 
pentru Protecţia Consumatorului. De 
altfel, pe marginea cifrelor prezentate 
de ISJ Galaţi, această instituţie deru-
lează, luna aceasta, un control tematic 
în tot judeţul, rezultatele urmând să fie 
cunoscute la începutul lunii viitoare.

Cristina s. Carp

O lege doar pe hârtie?

Cu buticul lângă şcoală

Săptămâna aceasta, după o serie de 
amânări, s-au finalizat lucrările de mo-
dernizare a Şcolii nr.9 „Calistrat Hogaş” 
din municipiul Galaţi, realizate cu fon-
duri europene. În total, prin Programu-
lui Operaţional Regional (POR) 2007-
2013, şapte instituţii de învăţământ 
din întreg judeţul au fost modernizate, 
reabilitate sau extinse cu bani de la 
Uniunea Europeană, iar la o alta lucră-
rile abia au început.

Reabilitări în interior 
şi la exterior

La Şcoala nr.9 s-a înlocuit acoperi-
şul cu unul tip şarpantă, s-a făcut ter-
moizolaţie exterioară, au fost înlocuite 
tâmplăria interioară şi exterioară, par-
doselile din parchet sau gresie, faianţa 
din grupurile sanitare, lambriurile, in-
stalaţiile termice, electrice şi sanitare. 
În plus, s-au văruit pereţii, s-au refăcut 
aleile din curtea şcolii, terenul de sport 
şi împrejmuirea unităţii de învăţământ, 
a fost reamplasată sala de sport şi s-a 
construit rampă de acces pentru per-
soanele cu handicap.

„Este a patra unitate de învăţământ 
din Galaţi pe care o modernizăm cu 
bani europeni şi acest lucru reprezintă 
cel mai bun semnal că facem eforturi 
susţinute ca să atragem fonduri cât mai 
consistente de la Uniunea Europeană 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare. Ne dorim să continuăm pe 
această cale, să facem proiecte cât mai 
multe şi să atragem finanţări din ce în 
ce mai numeroase pentru a moderniza 
rând pe rând toate unităţile de învă-
ţământ din oraş. Îmbunătăţirea infras-
tructurii şcolare şi de sănătate este o 
prioritate a mandatului meu şi spun că 
am făcut paşi importanţi în această di-
recţie”, a spus primarul Marius Stan, în 
contextul inaugurării construcţiei re-

abilitate. Valoarea totală a proiectului 
de modernizare a Şcolii nr.9 „Calistrat 
Hogaş” se ridică la 3,6 milioane de lei, 
din care 2,7 milioane de lei reprezintă 
asistenţă financiară europeană neram-
bursabilă.

Deocamdată, 
aproape şapte milioane 
de euro investiţi în educaţie

În total, din 2007 încoace, în judeţul 
Galaţi s-au reabilitat cu fonduri europe-
ne şapte instituţii de învăţământ. Patru 
sunt în municipiul Galaţi, printre care 
Grupul Şcolar „Gheorge Asachi” (ac-
tualul Liceu „Mircea Eliade”), Colegiul 

de Industrie Alimentară „Elena Doam-
na”, Şcoala nr.38. Una singură dintre 
cele este din Tecuci  - Şcoala Nr.11 
„Iorgu Iordan”, iar celelalte două sunt 
din judeţ - Şcoala nr.2 Lieşti şi Şcoala 
Fântânele din comuna Scânteieşti. Şi 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
din municipiul Galaţi beneficiază de 
fonduri europene pentru reabilitarea 
unui corp de clădire, lucrările care abia 
au început urmând să se încheie peste 
zece luni.

În total, pe proiectele destinate in-
frastructurii de educaţie, judeţul Galaţi 
a atras 6,84 milioane de euro, în aceas-
tă sumă fiind incluse însă şi o serie de 
modernizări de care au beneficiat la-

boratoarele Universităţii „Dunărea de 
Jos”. Această sumă reprezintă peste 
10% din valoarea fondurilor europene 
atrase în investiţiile de la nivelul jude-
ţului Galaţi prin POR 2007 – 2013.

O altă veste bună pentru şcoli este 
că, datorită faptului că Primăria mu-
nicipiului Galaţi a fost inclusă într-un 
proiect-pilot al Băncii Europene pen-
tru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 
pentru creşterea eficienţei energetice 
a clădirilor de utilitate publică, cinci 
şcoli generale (nr.26, nr.28, nr.29, nr.34 
şi nr.43) vor beneficia, în următoarea 
perioadă, de investiţii în valoare de 2,8 
milioane de lei.

Cristina s. Carp

În judeţul Galaţi 

Şcoli modernizate cu fonduri europene
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Blocul de locuinţe Brâncoveanu
te aduce în casa ta cea nouă!

Fie că îţi doreşti să ai camera ta, fie că vrei un cămin spaţios de 2 sau 3 camere cu finisaje de înaltă 
calitate, în blocul Brâncoveanu vei găsi apartamentul de care ai nevoie: spaţios, confortabil, luminos!

Construcţia blocului este de P+7. Astfel: 
- parterul oferă un spaţiu comercial aerisit de 231,80mp

- etajele 1- 6 au fiecare câte 4 apartamente 
- apartamentele dispun de terasă exterioară şi debara/cămară 

- structura de rezistenţă a blocului este din cadre de beton armat, cu zidărie din cărămidă porotherm
- pereţii sunt acoperiţi cu tencuieli special silicate - rezistente la apă

- finisajele interioare şi exterioare sunt uşor de întreţinut şi nu degajă noxe.
Relații la tel.: 0757 108 250
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PREZEntARE SUPRAfEțE UtILE
ALE APARtAMEntELOR DIn OfERtă

Mai  mult spaţiu, confort şi calitate
doar în Blocul de Locuinţe Brâncoveanu,
din strada Constantin Brâncoveanu, nr. 5-7, 
cartier Mazepa 2!

Două apartamente cu 3 camere
de 118,29 mp sau de 78,90 mp, ambele cu
o terasă de 7,51 mp, te aşteaptă la etajul 7.

Apartament 3 camere: 75,09 mp sau 80,26 mp
Apartament 2 camere: 67,89 mp
Apartament 1 cameră: 34,83 mp
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Bancurile săptămânii
- Eu am ajuns în sfârşit la o înţelegere cu soţia mea. O zi mă duc eu la 

cumpărături, o zi ea. 

- Şi sunteţi mulţumiţi ? 

- Bineînţeles! O zi bem, o zi mâncăm .

- Cum a fost întâlnirea pe nevăzute? îl întreabă un student pe colegul de 

cameră. 

- Nasoală! Tipa a apărut într-un Rolls Royce din 1941. 

- Păi, asta-i o maşină foarte scumpă. Ce e rău în asta? 

- Ea era primul proprietar!

Bulă, în permisie de la armată, trece şi pe la unchiul sau Gheorghe. 

- Unchiule, ţi-am adus cadou o grenadă. 

- Păi şi eu ce să fac cu ea? 

- Scoţi cuiul asta şi o arunci repede unde vrei tu! 

Scoate ăsta cuiul şi o aruncă în budă. Bubuie grenada de face buda 

numai crăpături. Iese nevasta lui Gheorghe pe brânci din budă, plină 

de rahat şi zice: 

- Doamne, bine că n-am tras băşina asta în casă!

Soţul se trezeşte pe neaşteptate din comă. Nevastă-sa îşi dă jos hainele 

de doliu şi-i zice:

- Pe tine nu m-am putut baza niciodată!

Un tânăr în staţia de autobuz stă de vorbă cu un domn mai în etate 

şi, ca să treacă timpul mai repede, îi împărtăşeşte din visele sale:

- Când mă însor, primul lucru este să o trimit pe soacră-mea în doi 

ani de vacanţă!

- Oh, n-ai vrea să te însori cu fiică-mea?

Ingrediente:

- o varză mare 
- un ciolan afumat (1,5 kg) 
- o ceapă albă 
- ulei pentru călit varză (100 gr aprox) 
- mărar verde, cimbru 
- sare şi piper 
- o cană de bulion (250 ml) 

Mod de preparare:

Ciolanul poate fi crud sau fiert. Dacă e crud, fierbeţi-l 30 de minute în oala 
sub presiune înainte de a-l folosi. Eu am avut ciolan fiert. Înainte de a începe, 
scufundaţi vasul roman în apă şi încingeţi cuptorul. 

Tocaţi varza mărunt. Tăiaţi ceapa mărunt. Încingeţi uleiul, căliţi puţin 
ceapa. Când e aurie, adăugaţi varza şi căliţi-o împreună cu ceapa. Nu trebuie 
să căliţi varza total, ci numai până se înmoaie puţin. Condimentaţi cu sare 
şi piper, cimbru şi mărar tocate mărunt. Păstraţi o linguriţă de cimbru. Tăiaţi 
ciolanul felii subţiri. Aşezaţi în vasul roman: un strat de varză, unul de felii 
de ciolan, unul de varză, puţin bulion, iar ciolan, iar varză, iar bulion. Ultimul 
strat trebuie să fie din felii de ciolan, pe care le garnisim cu cimbrul lăsat 
deoparte. Dăm vasul la cuptor, la foc mare, aproximativ 45 de minute. Varza 
trebuie să fie moale, ciolanul rumenit. Nu e nevoie să mai adăugaţi apă 
în vasul roman. Am servit cu smântână, ardei iuţi muraţi în oţet şi corn cu 
caşcaval (una dintre cele mai bune invenţii Auchan). De vis! Plus că nu va 
puteţi imagina în ce fel miroase toată bucătăria. Cu greu, cu mare greu au 
trecut cele 45 de minute!

Poftă bună!

Sucul de cartof crud, 
aliatul tău pentru 

frumuseţe

➢ Cum poţi include în ritualul 

tău de beauty sucul de cartof 

crud şi care sunt beneficiile 

acestuia 

Cartoful este unul dintre cele mai 
ieftine alimente, care poate fi folosit 
în bucătărie într-o mulţime de reţete. 
Dar te-ai gândit vreodată că bana-
lul cartof te-ar putea ajuta să fii mai 
frumoasă? Uite care sunt beneficiile 
sale pentru piele şi păr şi de ce ar tre-
bui să îl incluzi în rutina ta de beauty.

Deoarece este alcalin, detoxifiant, 
bogat în vitamine şi minerale, şi con-
ţine chiar şi o serie de antioxidanţi, 
sucul de cartofi este ideal pentru 
piele. Mai exact, sucul de cartof crud 
poate preveni îmbătrânirea pre-
matură a tenului, hidratează pielea 
uscată, curăţă tenul de impurităţi, 
acţionând ca un demachiant natu-
ral, tonifică şi te ajută chiar să lupţi 
împotriva inesteticelor pungi de sub 
ochi. Tot ce trebuie să faci pentru a 
te bucura de aceste beneficii este să 
storci unul sau mai mulţi cartofi şi să 
îţi tamponezi delicat tenul cu o dis-
chetă demachiantă îmbibată în sucul 
proaspăt. Desigur că poţi folosi acest 
suc şi în diverse combinaţii, pentru 
tratamentele naturale pe care ţi le 
faci singură. De exemplu, pentru o 
loţiune tonică excelentă, poţi ames-
teca sucul de cartof cu puţin suc de 
lămâie, iar în felul acesta te vei bucu-
ra şi de parfumul delicat al lămâii.

Trebuie să ştii că poţi să mai folo-
seşti sucul de cartof crud şi pentru 
păr. După cum spuneam, conţine 
multe vitamine şi minerale - A, B, C, 
calciu, potasiu, fier - fiind excelent în 
tratamentele naturale pentru revita-
lizarea firului de păr. Oferă textură şi 
strălucire părului degradat şi te poa-
te ajuta chiar şi în problemele legate 
de căderea părului.

Surse online

sursa: http://vremea.rol.ro

Berbec (21/03-20/04)

Taur (21/04-21/05)

Gemeni (22/05-21/06)

Rac (22/06-22/07)

Leu (23/07-22/08)

Fecioară (23/08-21/09) 

Balanţă (22/09-22/10)

Scorpion (23/10-21/11)

Săgetător (22/11-21/12)

Cineva îţi cere ajutorul şi eşti pregătit să i-l oferi cu 
generozitate, conştient că rezolvarea problemelor sale 
actuale depinde enorm şi de susţinerea ta. Tu deţii azi 
soluţia practică la ceea ce îl frământă şi, dacă tot ştii ce e 
de făcut, cum să nu intervii concret în problemă să pen-
tru a-l ajuta să depăşească impasul? Nu aştepţi nimic în 
schimb, un simplu mulţumesc ţi-ar fi de ajuns, ca atare 
oferă tot ce ştii sau tot ce stă în puterea ta pentru a-l susţi-
ne pe cel de alături. Într-o zi, va face şi el la fel pentru tine!

Ocupă-te de azi de lucrurile mici şi neimportante pe 
care le-ai tot amânat în ultima vreme încât au atins un 
nivel care nu mai suferă amânare. Vei scăpa foarte uşor 
de o mulţime de fleacuri, pentru că, la urma urmei, sunt 
doar multe, nu şi complicate. Concentrează-te asupra 
acestei liste de mărunţişuri pe care nu merită să o mai 
dai deoparte: curăţenia prin sertare, ordinea prin hârtii, 
schimbarea garderobei de sezon, corespondenţa din 
ultima lună, vizitele promise demult. Ce bine te vei simţi 
după ce le ştergi din agendă!

Taci şi suportă unele condiţii care nu prea îţi convin, 
la prima vedere. Nu-ţi place deloc să o faci pe umilul, când 
tu ai o atitudine de lider şi orgolii imense, dar de data 
aceasta vei vedea că o poziţie inferioară, un ton scăzut 
şi puţină modestie nu strică deloc. Ai multe de câştigat 
de pe urma unei astfel de atitudini, după principiul capul 
tăiat sabia nu-l taie. Taci şi suportă unele condiţii defavo-
rabile acum, pe moment, pentru că ceea ce poţi obţine 
de pe urma unui astfel de comportament chiar merită 
efortul.

Ceva apărut din senin îţi taie tot elanul cu care ai pornit 
un proiect important. De obicei nu eşti atât de îndrăzneţ şi 
de pregătit de asemenea confruntare, tocmai de aceea toţi 
se miră că ai dat startul cu un aşa avânt dar care, iată, îţi este 
acum blocat de un hop pe care nu l-ai prevăzut. Poate e bine 
să iei o scurtă pauză, ca să treci în revistă resursele de care 
dispui şi abia după aceea să continui. Acest hop îţi transmite 
faptul că nu ai analizat corect încotro mergi şi pe ce poţi să te 
bazezi şi acum ai putea descoperi punctul sensibil.

Ai nevoie de un ajutor pentru a putea trece la etapele ur-
mătoare ale unui proiect în care eşti direct implicat. Sfatul pe 
care îl primeşti se va dovedi a fi extrem de util, salvator pentru 
tine, deoarece ai multe de învăţat de pe urma celor tocmai 
aflate. Cineva a trecut deja printr-o situaţie similară şi s-a lovit 
de aceleaşi probleme, ca atare ai numai de câştigat dacă as-
culţi ce-ţi împărtăşeşte din experienţele sale. Vei putea aplica 
uşor ceva din îndrumările sale, astfel încât să nu pierzi vremea 
cu aceleaşi hopuri ca şi el. Oferă soluţii deja testate. 

Stăteai ca pe ghimpi în aşteptarea unui verdict, a unui 
răspuns menit să alunge o stare de nesiguranţă şi stres din 
viaţa ta. Indiferent cum sună concluzia mult aşteptată, o 
primeşti ca pe o eliberare, pentru că, cel puţin de acum 
înainte, vei şti mai clar pe ce poziţie te afli şi încotro mergi. 
Nu ai putea continua ceva fără o direcţie mai precisă, deci 
primeşti vestea exact ca pe soluţia de care aveai nevoie 
pentru a te detaşa de toate, pentru a închide un capitol 
sau pentru a te rupe de trecut. Punct şi de la capăt, mult 
mai liniştit!

Cariera ta cunoaşte un moment de vârf care meri-
tă sărbătorit alături de cei care au contribuit şi ei la acest 
succes. Aţi muncit umăr la umăr pentru acest moment de 
apogeu, dar aţi aşteptat să se aşeze lucrurile pe un teren 
sigur înainte de a trage o concluzie şi a spune tuturor ce 
aţi realizat. Ai fost prudent, nu te-ai bucurat înainte de vre-
me, deşi toată lumea era încântată de rezultate, dar ai dat 
dovadă de discreţie şi precauţie ca să fii sigur că nimic nu 
se poate schimba în ultima clipă. Acum tragi linia şi poţi să 
te lauzi tuturor!

Succesul e asigurat în orice activitate în care îţi pui 
mintea la contribuţie. Dacă participi la vreo competiţie, 
dacă ai de dat vreun examen sau de prezentat o lucrare în 
faţa şefilor, ai toate şansele să laşi o impresie bună, pentru 
că dai de un auditoriu cooperant, care îţi pune întrebări la 
obiect, arătându-şi interesul faţă de ceea ce ai tu de spus. 
E o plăcere să-ţi exprimi punctul de vedere într-un mediu 
în care lumea chiar aude ce le spui, deci fă un pas în faţă 
şi vorbeşte.

Atmosfera de la serviciu e cam sumbră, de parcă ai lu-
cra sub presiune, sub supravegherea deloc prietenoasă a 
unui superior care pândeşte greşelile oricui. Dacă te simţi 
cu musca pe căciulă cu ceva, fă tot posibilul să repari acel 
aspect, pentru că supraveghetorul aspru abia aşteaptă 
să-ţi descopere punctul sensibil şi să te sancţioneze. Nu 
lucrezi cu plăcere într-o atmosferă atât de apăsătoare, şi 
abia aştepţi să scapi cât mai repede. Vei termina ziua cu 
un puternic sentiment de vină, de nemulţumire, de eşec, 
doar din cauza celor care te critică sever.

24-30 
octombrie

Capricorn (22/12-19/01)

Vărsător (20/01-18/02)

Pești (19/02-20/03)

Te simţi ciudat printre oameni, deşi, din fire, eşti so-
ciabil şi comunicativ, dar parcă nu-ţi găseşti locul nicăieri. 
Chiar dacă excelezi în domeniul comunicării, nu ai parte 
de interlocutori prea volubili şi te fac şi pe tine să te retragi 
în banca ta. Uneori e mai de preferat să taci decât să legi 
conversaţii fără rost, deci economiseşte energia pe care ai 
consuma-o pentru cine ştie ce efort de convingere. Caută 
alte preocupări care să merite atenţia ta, dacă vezi că dis-
cuţiile seamănă cu un dialog cu surzii. 

Aruncă o privire în urmă, pentru că undeva în trecut 
se află cheia problemei cu care te confrunţi . Data trecu-
tă ai rezolvat totul foarte bine, deci ajunge doar să repeţi 
reţeta. Tot în trecut se află un eveniment cu care te mân-
dreşti încă, pe care nu l-a aflat toată lumea, ca atare e bine 
uneori să mai treci în revistă propriul palmares, că să ştie 
toţi cu ce te lauzi. De fapt nici nu e laudă de sine, ci o sim-
plă informare a celor din jur cu privire la reuşitele tale mai 
vechi şi care pot conta şi acum. 

Te-ai gândit vreodată, cu adevărat profund, care e misi-
unea ta pe această lume? Cu siguranţă, da, dar ar trebui s-o 
faci şi într-un moment de meditaţie, pentru că răspunsul 
ar putea fi cel puţin surprinzător şi deschizător de sensuri. 
Poate un vis cu conotaţii spirituale intense, poate o discuţie 
pe ton extrem de grav cu o persoană pe care o admiri şi o 
respecţi, poate o străfulgerare din subconştient te pun în 
faţa unei alegeri majore de destin. Simţi nevoia să te dedici 
mai mult oamenilor, să pui în slujba altora ceea ce ştii sau 
faci, deci un prim pas ar fi să găseşti calea prin care poţi 
ajunge la cât mai multă lume deodată.

Prognoza Meteo  
Vineri, 24 octombrie

Minim:0°C
Maxim:12°C Ploaie

Sâmbătă, 25 octombrie
Minim:-2°C
Maxim:6°C Ploaie

Duminică, 26 octombrie
Minim:-2°C
Maxim:6°C Cer mai mult noros 

Luni, 27 octombrie
Minim:0°C
Maxim:6°C Soare

Marţi, 28 octombrie
Minim:-2°C
Maxim:10°C Soare

Miercuri, 29 octombrie
Minim:-2°C
Minim:9°C Soare, putin noros

Joi, 30 octombrie
Minim:-1°C
Maxim:8°C Soare, putin noros 

Varză călită 
cu ciolan 
afumat 
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Construcţia a început în 2013, iar finisajele se realizează în funcţie  
de opţiunile cumpărătorului.  

- apartamentele sunt DuPLExuRI formate din living,bucătărie, baie la primul nivel și dormitor la mansardă
- apartamentele se predau la cheie, racordate la utilități și contorizate separat

- clienții își pot alege modul de finisare, respectiv gresie, faianță, culori și materiale diferite de finisare a pereților
- structura de rezistenţă a mansardei este din beton și B.C.A.

Relații la tel.: 0744 374 333

 MAnSARDE SIDERURGIŞtILOR
Preţuri de la 90.000 RON

Adresa - Strada Frunzei 114, bloc 7G, scara 3, (blocul se află la strada principală, 
are două intrări şi se situează la aproximativ 50 m de Bulevardul Siderurgiştilor)

Apartamentele pot fi achiziţionate  

și prin programul  PRIMA CASĂ

Mica publicitate

Prestări servicii

Pe site-ul http://www.caricatura-ta.
ro/ puteţi comanda caricaturi sau por-
trete realizate după pozele dumnea-
voastră. Lucrările sunt realizate ma-
nual fie în metoda clasică, pe hârtie, 
folosind creioane, pasteluri, acuarele, 
fie digital, folosind tablete grafice 
profesionale. Caricaturile sunt cel mai 
frumos cadou personalizat. Puteţi sş le 
imprimaţi pe o cănuţă, tricou, pernuţă 
sau orice alt material textil sau cera-
mic. Tel: 0748410197

SC BTC PROFIL SRL Tâmplărie PVC şi 
aluminiu, cu geam termopan, duplex şi 
triplex. Rulouri exterioare antiefracţie, 
izolare fonică, termică. Preţuri avantajoa-
se. Nr. Tel 0741 691 654 / 0722 291 841.

PFA „TRADUCERI IEFTINE" execută tra-
duceri pentru limbile engleza, franceză, 
germană, italiană şi spaniolă cu 15 de lei pa-
gina/ora pentru teme, referate, eseuri. TELE-
FON: 0753019428/0336433389 (ŢIGLINA 1, 
ÎN SPATELE MAGAZINULUI TELENA).

Executăm o gamă largă de lucrări în con-
strucţii: amenăjări int-ext, zugrăveli, parche-
tari, rigipsari, fundaţii, case, vile, mansarde, 
instalaţii termice, sanitare, electrice, consoli-
dări, renovări, extinderi, toate la  preţuri ac-
cesibile. Contactaţi-ne. Telefon 0747962796.

Executăm lucrări de întreţinere, repa-
raţii, construcţii civile si industriale, insta-
laţii termice, electrice, sanitare, canalizări. 
Echipă profesionistă. Relaţii la telefon 
0745 059 004.

Doresc să lucrez ca bonă-guvernantă, 
copil/copii 3 ani+ (inclusiv copii cu cerinţe 
educaţionale speciale). Calificare, experi-
enţă, cunoştinţe avansate de cultură ge-
nerală, maniere elegante, limbi străine. Tel: 
0740860440.

Execut lucrări instalaţii sanitare, centrale 
termice (ţeavă cupru, polipropilenă, pexal, 
phd, oţel), montaj aer condiţionat, instalări 
panouri solare, montări cazane, boilere la 
vile şi apartamente, preţuri avantajoase, rela-
ţii la tel. 0743 502 849 sau la adresa de e-mail  
danistudor@yahoo.com.

preţul 36000 de euro negociabil. Pt. detalii 
poţi suna la nr. de tel. 0760 904 781.

Black Sea Residence vă oferă teren 500mp 
în rate la mare, lângă plaja Corbu, la 50 euro/
lună x 100 rate fără avans, fără dobândă, fără 
comision, total 5000 euro. Ratele se acordă 
de dezvoltator în baza contractului de vân-
zare-cumpărare notarial. Pentru contact: Bu-
zea Florin, Agent zonal, 0727 380 080, http://
www.teren-inrate.ro.

Vând casă demolabilă cu utilităţi, apă şi 
canalizare, zona Port, S=110 mp+40mp curte, 
33.500 euro neg. Tel: 0760 904 781.

P.f. închiriez apt. 2 camere decomandate, 
complet mobilat şi utilat, Mazepa 2, zona Parc 
Viva, 600lei+600lei garanţia. Tel. 0748 197 
729.

Primesc în gazdă o doamnă singură, fără 

Termoizolaţii polistiren expandat (10 cm) 
la orice etaj la preţul de 50 lei mp. Execuţie 
prin metoda alpinismului utilitar. Rog seriozi-
tate, nr.contact 0753 571 653.

Galați - şofer profesionist (nefumător) cu 
experiență în domeniu efectuez transport 
persoane la prețuri avantajoase: curse speci-
ale, ocazionale ,excursii, etc. la cererea clien-
tului cu microbuz marca Opel Vivaro-2008, 
(ac), 8-12 locuri şi autoturism Opel As-
tra-2008, (ac), 4+1 locuri, în orice zonă a Ro-
mâniei sau Internațional; disponibil la orice 
oră. Rog seriozitate. Tel: 0722 877 649 sau 
0741 180 488. *servicii de calitate*.

Întreținere, depanare şi modernizare pro-
fesională a calculatorului: hardware şi sof-
tware; orice problemă, garanție 30 zile; preț: 
50 lei; Telefon: 0746 493 198.

Executăm zugrăveli, placări, rigips, mon-
taj parchet, şape, instalaţii electrice, termoi-
zolaţii interioare şi exterioare, montaj uşi şi 
ferestre etc. Telefon: 0747 941 200.

Contabil Autorizat, 15 ani vechime, efec-
tuează evidenţe financiar contabile pentru 
societăţii comerciale mici şi mijlocii, întoc-
mirea situaţiilor financiare (bilanţ, etc.); alte 
lucrări cu caracter financiar - contabil, la ce-
rere; consultanţă legislativă în domeniul fis-
cal - contabil; depunerea declaraţiilor lunare 
(D112/2011); etc. http://contabilitategalati.
contabil.org, e-mail: contabilitate.galati@
gmail.com. Telefon: 0742 639 098.

Repar orice calculator la domiciliul clien-
tului. Instalare de windows/software. Tele-
fon: 0729 708 745.

Livrăm la domiciliu balast, nisip şi diferite 
sorturi. Cărăm moluz cu o autoutilitară bas-
culabilă pe 3 părţi, capacitate transport de la 
1 tonă la 6 tone. Tel: 0761 473 962.

Societate de construcţii cu experienţă, re-
alizează în condiţii de calitate şi garanţie ori-
ce tip de lucrări de construcţii civile, inclusiv 
termo-hidroizolaţii, zidării, finisaje şi instala-
ţii. Relaţii la tel. 0740 133 370.

O Nuntă, Un Botez, O petrecere? Fără un 
Solist, Artist sau Dj nu se poate! Sună acum 
la 0743 867 045 şi vă pot ajuta în funcţie de 
situaţia financiară a fiecăruia.

Traducător autorizat, efectuez traduceri 
pentru limbile engleză, franceză, germană, 
spaniolă, italiană; ofer meditaţii şi redactez 
lucrări pentru susţinerea unor lucrări ştiin-
ţifice: licenţă, masterat. Telefon de contact: 
0753 019 428.

obligaţii, la preţ convenabil. Cameră mobila-
tă. Tel. 0749 885 014.

Diverse

Vând masă de lucru pentru tâmplar 
(banc-tejghea). Tel: 0756 033 200. 

Vând două locuri de veci, suprafaţă totală 
de 7mp, preţ 3.000 RON în cimitirul Sf. Lazăr. 
Nr. tel.: 0747 647 524.

Vând dulap de fag fasonat-fiert (uscat), 
grosimea 5cm: 193/16 - 1buc., 193/27 - 2 buc., 
193/20 - 2 buc., 193/19 - 1 buc., 193/22 -1 buc., 
114/20 – 2, 87/21 - 2 buc. Telefon: 0756 033 
200.

Vând urgent set camping masă pliantă +3 
scaune pliante noi la preţ de 410 ron negocia-
bil. Pt. detalii sunaţi la nr. de tel. 0760 904 781.

Oferte servicii

Societate comercială angajează in-
giner constructor cu minim 5 ani de ex-
perienţă în domeniu. Se oferă salariu 
atractiv, telefon şi maşină de serviciu, 
lucru în echipă. CV-urile se transmit pe 
adresa de  e-mail: Idorina_67@yahoo.
com.

Firmă de prestări servicii şi mentenanţă 
angajează instalatori, frigotehnişti, electrici-
eni şi handyman. Pentru mai multe informa-
ţii sunaţi la numărul de telefon 0371.182.503 
sau trimiteţi direct CV-ul pe adresa de mail 
oana.marin@prologic.com.ro.

Angajez femeie pentru menaj contra lo-
cuinţă. Tel.: 0743 944 529.

Imobiliare

Vând teren comuna Vânători, ju-
deţul Galaţi. Terenul se află la aproxi-
mativ 900 metri de comuna Vânători 
spre satul Costi, are deschidere la drum 
de 35.1 metri şi lungimea de 97.2 me-
tri. Terenul nu este grevat de sarcini, nu 
este scos din circuitul civil şi nu consti-
tuie garanţie niciunui tip de împrumut. 
BONUS: ofer consultanţă privind obţi-
nerea unei finanţări pentru amenajarea 
terenului pentru activităţi de producţie 
sau servicii.Relaţii la numărul de telefon 
0723 34 24 10.

Vând casă şi teren 643 metri pătraţi, Dru-
mul de Centură, zona gara Fileşti, două fron-
turi stradale, optim pentru activităţi comerci-
ale, preţ 145.000 euro, negociabil, (accept şi 
variante). Cei interesaţi pot suna la numerele 
de telefon 0765350882 sau 0743571028. 

Vând casă cu etaj în centrul oraşului Ga-
laţi, suprafaţă construită 150m2, curte, gaze, 
teren 920 mp, 77.000 eur, negociabil. Telefon 
0727385425  proprietar.

Vând sau schimb casă nouă variante şi te-
renuri Vânători. 0740 987 024.

Vând casă nelocuibilă în zonă centrală cu 



Reporter: Au trecut mai bine de 
doi ani de când sunteţi primarul ora-
şului Tg.Bujor. Vă consideraţi primul 
gospodar al urbei?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Este greu 
să te autodefineşti ca prim gospodar al 
urbei, îi las pe concetăţenii mei să apre-
cieze această realitate, care devine pe zi 
ce trece, tot mai vizibilă.

Reporter: După primii doi ani de 
mandat, aţi tras linie? Care sunt rea-
lizările dumneavoastră?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Realizări-
le sunt evidente, dar nu suficiente. 
Am reuşit, împreună cu consi-
liul local, să rezolvăm multe 
nevoi pe care comunita-
tea le aştepta, având, 
totuşi, la dispoziţie un 
buget limitat. Să enu-
măr câteva dintre 
realizările palpabile: 
am reuşit să reparăm 
străzile de pământ 
din interiorul satelor 
componente şi din 
oraş, cu zgură lidonit 
(o soluţie temporară, 
dar viabilă), am reu-
şit să avem haltă CFR 
în satul Umbrăreşti 
(trenul Bârlad – Ga-
laţi opreşte acum şi 
acolo), am reuşit să 
avem pe lângă staţia 
SMURD şi un echipaj cu 
autoutilitară de pompieri 
militari staţionată permanent 
în Tg.Bujor, am amenajat o 
parcare betonată în zona aglo-
merată a judecătoriei, am re-
uşit să apărăm comunitatea 
expusă inundaţiilor prin 
decolmatarea şi amena-
jarea albiei pârâului 
în zonele cele mai 
vulnerabi le 
(nu este 

terminată această acţiune), am amena-
jat o parcare în zona procuraturii, am 
amenajat zona centrală, pietonală, ast-
fel încât oraşul să aibă un farmec aparte 
şi să pară într-adevăr oraş. Mai avem în 
construcţie o trecere rutieră betonată 
peste pârâul Chineja în satul Moscu 
(un obiectiv extrem de necesar pentru 
foarte mulţi locuitori). În plus, am in-
stalat sistem de supraveghere video în 
zona centrală. În Şcoala „Grigore 

Hagiu” şi în Liceul „Eremia Grigorescu” 
am amenajat noi parcuri de joacă pen-
tru copii şi le-am reamenajat pe cele 
existente, am îmbunătăţit şi extins ilu-
minatul stradal, am adus îmbunătăţiri 
în mod constant şcolii şi grădiniţelor. 
Totodată, spitalul este într-o continuă 
modernizare şi schimbare în bine, şi 
exemplele pot continua.

Reporter: Care au fost cele mai 
mari probleme pe care le-aţi rezolvat 
pentru bujoreni, de când aţi fost ales 
primar?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Prin toată 
munca pe care o depun, prin rea-

lizările mari sau mici, încerc să-i 
fac mândri pe bujoreni, mos-
caşi, umbrăreşteni de primarul 
pe care l-au ales. Sunt realizări 
care satisfac nevoile şi cerinţele 
anumitor cartiere, sunt realizări 
care se văd şi se simt în tot pe-
rimetrul pe care-l administrez,  
sunt realizări de care era ne-
voie, scopul fiind acela de a 
deveni o comunitate moder-
nă, funcţională, prosperă şi 
cu toţii să fim mulţumiţi de 
micuţa noastră urbe. Chiar 
dacă nu sunt deocamdată 
proiecte foarte mari, cele 
înfăptuite erau o necesitate 
pentru oraş, dar şi pentru 
satele componente. Mai am 
multe de realizat, dar munca 
unui primar nu se sfârşeşte 
niciodată... Problemele mari 
cu care mă confrunt şi cărora, 
din nefericire, nu le-am găsit 
încă rezolvare sunt cele legate 

de loturile de teren şi proprie-
tăţi, gunoiul menajer (colectarea, 

transportul, procesarea – sunt o 
mare pacoste pentru bugetul local 

şi urgent trebuie să inter-
venim cu un plan 

de măsuri care să eficientizeze acest 
serviciu, în tot ce priveşte gestionarea 
acestora cât şi în ce priveşte informarea 
şi educarea locuitorilor privind această 
problemă) şi problema gravă, naţiona-
lă, a câinilor comunitari!!!

Reporter: Cum stă Tg.Bujor la ca-
pitolul accesări de fonduri europe-
ne?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Tg.Bujor 
aşteaptă noile axe de finanţare euro-
peană pentru a atrage cât mai multe 
finanţări şi a avea cât mai multe obiec-
tive împlinite prin aceste proiecte. La 
acest moment aşteptăm semnarea 
finanţării pentru două proiecte (unul 
la Şcoala „Grigore Hagiu” şi un altul la 
Liceul „Eremia Grigorescu”). Doresc să 
vorbesc concret despre proiecte cu fi-
nanţare europeană după momentul 
semnării finanţării acestora, aşa mi-am 
propus şi consider că este corect să le 
explic public în momentul când devin 
o certitudine.

Reporter: Cum rezolvaţi problema 
locurilor de muncă din oraş?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Greu su-
biect, pentru că posibilităţile reale, 
posibilităţile legale îngrădesc oarecum 
crearea de noi locuri de muncă direct 
de către primar sau consiliul local. Dar 
îi sprijin, în măsura posibilităţilor lega-
le, pe toţi cei care doresc şi reuşesc să 
creeze noi locuri de muncă. Trebuie 
să menţionez că multe din realizările 
efectuate cu bani publici sunt produse 
sau achiziţionate de la agenţii econo-
mici din localitatea noastră, în acest fel 
asigurând oarecum şi funcţionalitatea 
acestora, cât şi o maximă transparenţă 
în cheltuirea banului public. Mulţi tineri 
au reuşit să-şi găsească de lucru pe şan-
tierele deschise în localitate (reabilitare, 
extindere reţea apă potabilă şi canali-
zare şi staţie de epurare). Mai este şi o 
mică fabrică de mobilă care a început 
să producă şi, din discuţiile cu patronul 
turc, am aflat că acesta doreşte să-şi 
extindă producţia şi să angajeze un nu-
măr de peste 40 de persoane. Eforturi 
pentru noi locuri de muncă depunem, 
dar nu depinde totul doar de mine. Un 
exemplu negativ poate fi lipsa atractivi-
tăţii forţei de muncă în domeniul agri-
col, mai precis la Staţiunea de Cercetări 
Viniviticole ar fi de muncă la recoltatul 
strugurilor, dar nu prea are căutare 
această îndeletnicire sezonieră.

Reporter: Deşi aţi fost ales de un 
anumit electorat, acum v-aţi mutat 
la un alt partid. De ce?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Dacă pri-
vim rezultatul ultimelor alegeri (par-
lamentare, europarlamentare), obser-
văm că în mare parte electoratul din 
Tg.Bujor a votat cu „stânga”. Îmi place 
să cred că eu fac administraţie publi-
că, şi nu politică. Oamenii m-au ales 
pe mine ca om, nu ca partid sau ali-
anţă electorală. Am fost ales prin vot, 
uninominal, pe acelaşi tip de vot ca 
şi un parlamentar care poate trece în 
fiecare zi de la un partid la altul, mo-
dificând majorităţi parlamentare, iar 
eu, ca primar, ar trebui să fiu prizonier 
într-un partid a căror soartă şi viitor 

nici nu pot să le decid? Practic, partidul 
din care am făcut parte nu mai există, 
a fost absorbit de partidul şi împotriva 
căruia am câştigat eu alegerile locale 
din 2012.

Reporter: Nu vă este teamă că vă 
vor „taxa” votanţii?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Votanţii 
vor alege omul care renaşte comunita-
tea, omul care demonstrează că poate 
schimba în bine localitatea, omul care 
le-a promis în campania electorală un 
singur lucru: RESPECT.

Reporter: Ce aveţi să vă reproşaţi 
ca primar?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Poate prea 
multă toleranţă. Poate prea multă dra-
goste faţă de localitate şi de oamenii 
ei, poate prea puţine resurse financiare 
pentru a putea rezolva toate nevoile 
din urbe.

Reporter: Care sunt proiectele vi-
itoare, până la sfârşitul mandatului?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Până la fi-
nalul mandatului, trebuie să am peste 
zece kilometri de drumuri interne, as-
faltate, o casă de cultură renovată şi do-
tată corespunzător vremurilor, o reţea 
de apă potabilă care să furnizeze apa 
locuitorilor fără niciun fel de întreru-
peri, o reţea de canalizare funcţională în 
Tg.Bujor şi în Umbrăreşti, o nouă staţie 
de epurare ape uzate, spaţii de recree-
re şi petrecere a timpului liber pentru 
tineri, vârstnici, un oraş cochet, curat, 
aranjat, o reţea de gaze naturale, un 
târg agro-alimentar funcţional în zona 
gării şi multe alte realizări.

Reporter: Cum vă ocupaţi de latu-
ra distracţiei pentru localnici? Ce op-
ţiuni le oferiţi bujorenilor?

Laurenţiu Viorel Gîdei: Împreună 
cu reprezentanţii consiliului local, am 
reuşit să organizăm Zilele oraşului, eve-
niment care se desfăşoară în perioada 
30 mai – 1 iunie, eveniment care a fost 
un real succes. Mai avem Ziua Bujoru-
lui în pădurea Breana Roşcani, Festiva-
lul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, 
Festivalul dulciurilor în satul Moscu, 
precum şi diverse activităţi cultural-ar-
tistice organizate de către copii sub în-
drumarea deosebitelor cadre didactice 
din grădiniţe, şcoli sau liceu.

Reporter: Cum vedeţi oraşul la 
sfârşitul acestui mandat?

Laurenţiu Viorel Gîdei: În 2016, 
Târgu Bujor va fi un adevărat orăşel, cu 
condiţii de viaţă moderne, cu spirit, cu 
suflet, demn de a se numi oraş, pe tipa-
rul oamenilor harnici, vrednici şi buni 
care-l populează. Practic, în 2012-2016 
„Bujoru îmboboceşte”, în 2016-2020 
„Bujoru înfloreşte”, în perioada 2020-
2024 „Bujoru rodeşte, ajunge la maturi-
tate”. Am intrat cu mândrie şi onoare în 
istoria acestei localităţi, pagina pe care 
o scriu va fi o pagină de glorie, de renaş-
tere, de redobândire a valorilor pierdu-
te de dragii mei conlocuitori!  Voi reda 
viata şi rigoarea acestui oraş, voi face 
din acest mic orăşel un adevărat oraş 
european.
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Laurenţiu Viorel Gîdei – primarul oraşului Tg.Bujor: 

„Voi reda viaţa şi rigoarea acestui oraş!”
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