
➢ Electrocentrale a anunţat că, începând de luni, 15 decembrie, va reduce la minim 
parametrii agentului termic furnizat către Apaterm ➢ Măsura nu va fi aplicată doar „în cazul 

în care Apaterm va achita datoria de 31,1 milioane lei, la care se adaugă diferenţa de plată 
până la acoperirea integrală a contravalorii energiei termice livrate în luna noiembrie 2014”, 
afirmă comunicatul Electrocentrale ➢ Marius Stan: „Cauza este una şi aceeaşi, faptul că nu 

se plăteşte” ➢ „Nu suntem nici fachiri, nici magicieni, ca să putem rezolva acest subiect”, 
a spus primarul ➢ Apaterm a început joi blindarea asociaţiilor cu mari datorii ➢ Primele pe 
lista neagră, 17 asociaţii, cu 3.700 de apartamente branşate la sistemul de termoficare, care 

totalizează 18,1 milioane de lei debit (peste un sfert din debitul total al oraşului) 
şi 15,6 milioane de lei penalităţi 

Va intra în vigoare, pe 15 decembrie, preavizul dat de Electrocentrale către Apaterm?

Lunea neagră a 
termoficării gaLaţiuLui

Apare
Vinerea
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Andrei Huţuleac, 
actor născut 

în Galaţi: 
„Gustul 

pentru teatru 
ţi-l formezi 

văzând teatru”
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Programul „Limes” - șansa 
dezvoltării turismului 
cultural la Galați
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Razie 
de amploare 
la traficanţii 

de ţigări
O razie de amploare coordonată de poli-

ţiştii de la structurile de combatere a crimi-
nalităţii organizate a avut loc în 12 judeţe, 
printre care şi Galaţiul. Au fost făcute peste 
260 de percheziţii, la membrii mai multor 
grupări infracţionale specializate în con-
trabandă cu produse accizabile. Potrivit 
unui comunicat de presă, remis de repre-
zentanţii IGPR, poliţiştii de la structurile de 
combatere a criminalităţii organizate au 
făcut percheziţii în judeţele Braşov, Mara-
mureş, Iaşi, Neamţ, Suceava, Buzău, Bacău, 
Galaţi, Brăila, Suceava, Vaslui şi Neamţ. La 
acţiuni au participat şi poliţişti de la BCCO 
Cluj, SCCO Maramureş, din cadrul IPJ Braşov, 
precum şi jandarmi şi lucrători de la Direcţi-
ile Regionale Vamale Braşov şi Maramureş. 
Au fost puse în executare 15 mandate de 
aducere, persoanele depistate urmând a fi 
conduse la audieri. Din cercetări a reieşit că, 
începând cu anul 2014, pe raza judeţelor 
Braşov şi Covasna, s-ar fi constituit un grup 
infracţional, în scopul introducerii pe teri-
toriul României ţigarete netimbrate sau cu 
banderole de marcare, emise de autorităţile 
din Ucraina şi din Republica Moldova. Ţiga-
retele ar fi fost transportate şi depozitate la 

diferite adrese de pe raza judeţului Braşov, 
pentru ca mai apoi acestea să fie distribuite, 
în sistem en-gross sau en-detail, clandes-
tin, către persoane ce ar fi permis accesul 
unor astfel de produse pe piaţa neagră, fără 
achitarea sumelor datorate bugetului con-
solidat al statului cu titlu de accize sau TVA. 
În cauză s-a dispus, la data de 5 mai a.c., 
începerea urmăririi penale pentru comite-
rea infracţiunilor de constituirea unui grup 
infracţional organizat şi contrabandă. Din 
investigaţii, a reieşit faptul că membrii gru-
pării ar fi efectuat, în perioada 2013-2014, 
operaţiuni ilegale cu produse din tutun, ţi-
gări (pe care le-ar fi introdus ilegal în ţară) 
şi alte produse accizabile, prejudiciul cauzat 
bugetului de stat fiind de două milioane de 
euro. Activităţile au vizat depistarea tuturor 
persoanelor pe numele cărora au fost emi-
se mandate de aducere şi identificarea de 
bunuri cu valoare probantă în cauză. Acţiu-
nea a beneficiat de suportul de specialitate 
al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul 
IGPR şi al Serviciului Român de Informaţii.

Aura cristian

Fănel Lucan are 85 de ani şi 
despre toţi bătrânul spune că au 
fost chinuiţi. Amintirile neplăcute 
ale bărbatului care abia merge, 
ajutându-se de un baston, sunt 
din tinereţe. „Mi-a venit ordin să 
plec în armată şi am lăsat-o acasă, 
în Galaţi, pe soţia mea. Era însăr-
cinată şi tare îmi doream un băiat. 
Ştiam când plec în armată, dar nu 
ştiam când mă întorc sau dacă 
mă mai întorc. Într-o zi, am pri-
mit veste de la o rudă că nevasta 
mi-a născut şi că am un băiat. Am 
plâns de fericire, dar lacrimile de 
fericire s-au transformat în lacrimi 
de amărăciune pentru că nu mi 
s-a dat voie să merg acasă şi să-
mi declar copilul la Sfatul popu-
lar. Soţia mea a fost nevoită să-l 
treacă pe numele ei şi, nici până 
în ziua de azi, băiatul nu-mi poar-
tă numele”, povesteşte bătrânul, 
sugrumat de nodul pe care îl are 
în gât de fiecare dată când poves-
teşte despre familia lui. 

Timpul a trecut şi familia, în loc 
să devină unită, s-a destrămat, iar 
soţia şi fiica s-au mutat la Con-
stanţa. Bărbatul a rămas într-o 
casă de pe strada Garofiţei. Fănel 
Lucan a încercat să-şi refacă viaţa, 
însă nimic nu a mai fost ca la înce-
put. „După ce mi-au plecat nevas-
ta şi copilul, parcă nu-mi mai gă-
seam rostul. Am lucrat la moară, 
aveam casa mea, dar ceva nu mai 
mergea. Copilul s-a făcut mare, 
dar nu mă mai căuta. De nevastă 
nu mai zic... Am sperat mereu că 
totul va reveni la normal”, a mai 
spus Fănel Lucan.

A ajuns să trăiască pe stradă

Fănel Lucan a ajuns la bătrâ-
neţe pe drumuri. Bătrânul a pier-
dut casa şi s-a trezit la 80 de ani 
pe stradă. „Nu mai am nimic. Am 
făcut o prostie şi nu mai am casa 
şi am început să stau pe străzi. În-
tâi am stat prin scări de bloc, dar 

în ultima perioadă ajunsesem să 
stau în piaţă, printre tarabe. Dor-
meam la un loc câte cinci-şase 
indivizi. Beam ca să ne încălzim 
şi dormeam la grămadă. Am luat 
şi păduchi şi mă mânca pielea în-
grozitor. Mă obişnuisem şi în ha-
lul acela”, a mai spus Fănel Lucan. 

Într-o zi, bătrânul a aflat de 
Centrul de urgenţă „Şansa” şi a 
bătut la porţile instituţiei. Obiş-
nuit cu o altfel de viaţă şi în-
conjurat de oameni fără niciun 
Dumnezeu, Fănel Lucan nici nu 
se aştepta ca uşa centrului să se 
deschidă pentru el. „Am ajuns la 
centrul acesta şi îmi este foarte 
bine. Am mâncare, un pat curat, 
am unde să fac o baie. Nu ştiu 
câte zile mai am de trăit, dar ştiu 
că aici mi-e bine. Mai stau în ca-
meră cu încă trei persoane şi 
ei, vai de capul lor, ca mine. Nu 
mai stau pe stradă, am cu cine 
să schimb o vorbă şi sunt bine 
îngrijit. Am şi o brumă de pensi-
oară, dar din ea abia îmi ajunge 
să-mi iau ceva de îmbrăcat. Mi-e 
bine acum, dar tare mi-aş dori ca 
înainte de a închide ochii să-l mai 
văd măcar o dată pe băiatul meu. 
A venit ultima dată la mine, acum 
mult timp, chiar înainte să se că-
sătorească. Cred că au trecut zece 
ani de atunci. Nu mai ştiu nimic 
de el, doar că este ofiţer de mari-
nă”, spune bărbatul. 

Chiar dacă sărbătorile nu le va 
petrece împreună cu familia, Fă-
nel Lucan este mulţumit că are un 
acoperiş deasupra capului şi un 
pat cald în care să-şi odihnească 
trupul şi sufletul.

Aura cristian

Să nu ne abandonăm 
părinţii când ajung 

neputincioşi
➢ Deşi are un fiu despre care afirmă că este ofiţer de marină 
la Constanţa, un bătrân de 85 de ani a ajuns să trăiască în 

Centrul de urgenţă „Şansa”, din mila statului



Turismul ar putea fi dezvoltat şi în 
zona Galaţiului printr-o componentă 
de nişă,  turismul cultural, dacă edilii 
vor da curs oportunităţilor oferite de 
un program naţional a cărui finalitate 
este punerea în valoare a vestigiilor 
romane de la graniţa Imperiului Ro-
man, zonă denumită de arheologi „li-
mes”. Joia trecută, noul ministru al 
Culturii, Hegedus Csilla, a semnat 
ordinul prin care se instituie Pro-
gramul Naţional „Limes”, dedicat 
inventarierii şi cercetării arheolo-
gice a frontierei Imperiului Roman 
de pe teritoriul României. Prin ace-
laşi ordin al ministrului Culturii, a fost 
instituită şi comisia naţională care va 
coordona lucrările de clasare în Lista 
Monumentelor Istorice şi înscrierea pe 
Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial 
UNESCO a limes-ului aflat pe teritoriul 
României, respectiv a vestigiilor ro-
mane de la fosta graniţă a Imperiului. 
Aşezarea romană de la Bărboşi – Tiri-
ghina era situată la graniţa Imperiului 
Roman şi dacă includerea separată pe 
lista UNESCO a vestigiilor romane de 
la Galaţi este aproape imposibilă, cel 
puţin deocamdată, dată fiind starea de 
degradare în care sunt menţinute din 
cauza indiferenţei celor care conduc 
oraşul, s-ar putea spune că este o şansă 
unică şi probabil şi ultima şansă pentru 
ca şi vestigiile de la Galaţi să fie înscrise 
pe lista Patrimoniul Cultural UNESCO 
odată cu reţeaua de vestigii din zona 
„limesului” de pe teritoriul României. 

Programul „Limes”

Potrivit ministrului Hegedus Csi-
lla, obiectivul final al acestui program 
este dezvoltarea turismului cultural cu 
impact imediat în creşterea locurilor 
de muncă şi, evident, toate avantajele 
economice care decurg din dezvolta-
rea turismului: „Structurile materiale, 
arheologice, care au alcătuit frontiera 
Imperiului Roman vor fi cercetate şi 
puse în valoare şi pe teritoriul Româ-
niei, ele făcând parte din patrimoniul 
cultural universal. Prin acest demers 
ştiinţific se doreşte promovarea turis-
mului cultural şi crearea de locuri de 
muncă prin serviciile conexe acestui 
domeniu”, a declarat ministrul Hege-
dus Csilla, care a mai precizat că „prin 
acest program naţional şi prin munca 
specialiştilor din instituţiile care vor 
implementa programul ne vom alătu-
ra acelor state europene care au reali-
zări considerabile în această materie”. 
Conform ordinului ministrului Culturii, 
membrii comisiei naţionale responsa-
bili pentru coordonarea programului 
vor fi desemnaţi de către muzeele, in-
stitutele de cercetare şi universităţile 
care au în jurisdicţie sau în domeniul 
de cercetare aceste obiective. Proiec-
tul are un caracter transnaţional şi in-
terdisciplinar, ceea ce va produce un 
efect pe termen lung şi va aduce bene-
ficii economice pentru zonele în care 
se află obiectivele arheologice care 
formează graniţa romană. Limes-ul 
roman străbate Transilvania, Oltenia, 
o mică parte din Banat şi Muntenia şi 
sudul Moldovei. 

Un  program salutar 
pentru Galaţi

Una dintre opiniile cele mai avizate 
cu privire la includerea siturilor arheo-
logice de la Galaţi în Programul „Limes” 

este acea a lui Marius Mitrof, consilier 
în cadrul Direcţiei pentru Cultură Ga-
laţi, care se ocupă zilnic de monitori-
zarea situaţiei patrimoniului cultural 
al judeţului Galaţiului. Din punctul 
său de vedere, lansarea Programului 
„Limes” este o oportunitate salutară 
pentru Galaţi: „Aşa cum se ştie, tot ce 
este legat de antichitate, pentru con-
temporanul mai puţin avizat, este învă-
luit într-o aură de mister. Iar când vine 
vorba despre ţinuturile stăpânite de 
Imperiul Roman, atunci atractivitatea 
devine mai mare pentru că Imperiul 
Roman, înainte de toate, prin armata sa 
de centurioni, legionari etc., prin disci-
plina şi organizarea administrativă, po-
litică, socială, economică şi juridică, a 
impus un model care dăinuie şi astăzi, 
iar marile imperii europene au apărut 
şi s-au format pe fundamentul aces-
tei rigori organizatorice, încercând să 
obţină gloria şi forţa apusului Imperiu 
Roman. Pentru statele care au apărut 
şi s-au format pe teritoriul ocupat de 
Imperiul Roman, deţinerea unor ele-
mente materiale aparţinând  imperiu-
lui constituie o adevărată comoară din 
cel puţin două puncte de vedere: pe 
de o parte este vorba de vestigii antice 
(construcţii lucrate meşteşugit, mozai-
curi, sculpturi, podoabe, vase etc.), iar 
pe de altă parte, de apartenenţa la o 
regiune care astăzi se confundă cu Uni-
unea Europeană. Pentru că şi judeţul 
nostru se bucură de existenţa acestor 
urme materiale ale Imperiului Roman 
reprezentate de Valul lui Traian, de Cas-
trul roman de la Tirighina - Bărboşi, de 
Castellum-ul de pământ, Depozitul de 
amfore şi Necropola din Situl arheolo-
gic Cartier Dunărea, de Necropola tu-
mulară şi, nu în ultimul rând, de Cavoul 
roman de pe strada Oţelarilor, deme-
rsul iniţiat de către Ministerul Culturii 
prin instituirea Programului Naţional 
<<Limes>>, dedicat inventarierii şi cer-
cetării arheologice a frontierei Imperiu-
lui Roman de pe teritoriul României, nu 
poate fi decât salutar şi binevenit”, ne-a 
declarat Marius Mitrof.

Iniţial, Galaţiul nu a fost inclus 
pe harta „limesului”

Este imperios necesară şi o implicare 
a celor care conduc oraşul şi judeţul pen-
tru a nu fi ratată includerea Galaţiului în 
acest program naţional. Riscurile există. 
Spre exemplu, în iureşul pregătirii lansă-
rii Programului „Limes”, funcţionarii de la 
Ministerul Culturii au uitat să treacă în 
comunicat şi zona sudului Moldovei ca 
fiind una dintre cele vizate. „Faptul că în 
comunicatul de presă, întinderea Lime-
sului roman de pe teritoriul României 
actuale ţine din Transilvania, Oltenia şi o 
mică parte din Banat şi Muntenia, ne-a 
determinat să luăm legătura cu repre-
zentanţii ministerului şi să solicităm, în 
mod respectuos, rectificarea comuni-
catului, deoarece a fost omisă zona de 
sud a Moldovei. Am primit promisiuni 
că această situaţie va fi corectată”, a pre-

cizat Marius Mitrof. Potrivit acestuia, ne 
confruntăm cu o lipsă de vizibilitate a 
acestor vestigii romane care, deşi sunt 
de importanţă universală, sunt ignorate 
la Galaţi. Nu ne lăudăm cu ele, deşi am 
avea toate motivele să o facem: „Acest 
lucru denotă, fapt asupra căruia am 
atras atenţia şi la organizarea expoziţiei 
din septembrie 2014, când a venit şi re-
prezentantul Institutului Naţional al Pa-
trimoniului, că Galaţiul nu este vizibil în 
ţară cu valorile sale, din cauza unor fac-
tori multipli ce ţin, în primul rând, de vo-
inţă şi, în al doilea rând, de perseverenţa 
de a face cunoscute, prin orice mijloace, 
valorile patrimoniale istorice, culturale, 
cu rezonanţă internaţională pe care le 
deţinem”, a adăugat Mitrof. 

Din punctul nostru de vedere, cea 
mai evidentă dovadă a acestei indife-
renţe este că pe hărţile oraşului, cele 
oficiale, ale Primăriei Galaţi, în variantă 

online sau print, sunt trecute parcuri, 
centre comerciale, cimitire, dar cu ex-
cepţia Castrului de la Bărboşi, nu sunt 
trecute monumentele istorice antice, 
Cavoul Roman, Necropola Romană etc.

Ar fi timpul să se mişte lucrurile

„În funcţie de prevederile Ordinu-
lui şi ale proiectului iniţiat de minister, 
considerăm că este momentul să în-
treprindem prin administraţia publică 
locală, prin instituţiile de specialitate, 
demersurile necesare pentru ca Galaţiul 
să devină parte integrantă a acestui pro-
iect de anvergură, în condiţiile în care 
limesul roman care traversează judeţul 
nostru, ca un arc de cerc, pe o distanţă 
de aproximativ 25 de kilometri, de la 
vest la est, de pe malul Siretului până la 
Lacul Brateş şi trecând dincolo de Prut, 
în Basarabia, este vizibil şi poate fi pus 
în valoare”, este de părere Marius Mitrof. 

Până în prezent, singurul care a fă-
cut ceva concret a fost prefectul Dorin 
Otrocol, care a convocat săptămânal, în 
fiecare luni, pe şefii instituţiilor culturale, 
cărora le-a cerut să elaboreze un proiect 
de punere în valoare a zonei Castrului 
Roman. Acum, prin includerea în Pro-
gramul „Limes”, există posibilitatea pu-
nerii în valoare a tuturor monumentelor 
antice ale Galaţiului.

Ce ar trebui să facă 
Primăria Galaţi?

Credem că sunt câţiva paşi de făcut 
pentru ca includerea Galaţiului în Pro-
gramul „Limes” să îşi atingă scopul prag-
matic: dezvoltarea turismului. În primul 
rând, Primăria Galaţi, ca instituţie, de la 
primar la funcţionari, ar trebui să îşi re-
considere atitudinea faţă de vestigiile 
romane, să citească ce au scris istoricii 
despre aceste monumente şi să le în-
ţeleagă valoarea. În al doilea rând, ar 
trebui ca Primăria Galaţi să ia o primă 
măsură de protejare a Cavoului Roman 
şi să mute în altă parte punctul Ecosal 
de colectare a gunoaielor menajere, din 
zona blocurilor D14 – D16 de pe strada 
Oţelarilor, pentru că acel punct Ecosal 
este amplasat chiar peste placa de be-
ton care acoperă monumentul istoric. 
În al treilea rând, ar trebui ca Primăria 
Galaţi să se înscrie ca intervenient în 
dosarul 5.840/121/2012, strămutat re-
cent pe rolul Tribunalului Sibiu, pentru 
a-şi revendica cele 10 ha de teren ale 
Necropolei Romane, al căror proprietar 
de drept era primăria înainte de tunul 
imobiliar cu acel teren. În al patrulea 
rând, după obţinerea acelui teren, ar 
trebui ca municipalitatea să dea curs 
adresei nr.965/14.02.2005, prin care 
Ministerul Culturii chiar obliga Primăria 
Galaţi să pună în valoare necropola. În 
altă ordine de idei, ar trebui ca Primăria 
să demareze partea birocratică pentru 
restructurarea urbană a zonelor în care 
se află monumentele antice, să coman-
de unor arhitecţi reabilitarea acestor 
zone şi să asigure şi fondurile necesare 
pentru aceste lucrări. Nefiind vorba de 
asfaltări şi cine ştie ce construcţii, ci doar 
de împrejmuiri, alei de acces şi eventual 
puncte de informare pentru încasarea 
taxei de vizitare a monumentului, nu ar 
costa prea mult. Oricum, prin programul 
naţional ar putea fi asigurată includerea 
acestor monumente în lista obiectivelor 
„Limes”, dar activităţile concrete, de pu-
nere în valoare, îi revin tot Primăriei. 

Ticu ciobotaru
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Programul „Limes” - şansa dezvoltării 
turismului cultural la galaţi

Vestigiile romane din zona Galaţiului sunt importante deoarece Castrul 
Roman şi Cavoul Roman, din secolul III dHr, sunt singurele dovezi ale stăpâ-
nirii romane la nord de Dunăre pe vremea Împăratului Constantin cel Mare. 
Potrivit arheologului care în 1974 a descoperit Cavoul Roman, prof.univ.dr. 
Mihalache Brudiu, valoarea acestuia a fost confirmată prin afirmaţia preşe-
dintelui Comisiei Monumentelor Istorice de la vremea aceea, academicianul 
Emil Condurachi: „Dacă am avea în Dobrogea o sută de asemenea cavouri, 
nu ar avea importanţa pe care o are această descoperire de la Galaţi“! Cavo-
ul Roman are lungimea de 12 metri, lăţimea de 8 metri şi înălţimea de 5 me-
tri. La sfârşitul anilor ’80 se luase decizia conservării monumentului „in situ”, 
deasupra acestuia urmând să fie construită o clădire care să găzduiască un 
muzeu de arheologie. Peste Cavoul Roman a fost turnată o placă de beton. 
După 1990, proiectul a fost abandonat şi pe respectiva placă betonată a 
fost înfiinţat un punct Ecosal!? Astfel, monumentul important pentru istoria 
Imperiului Roman se află şi astăzi sub gunoaie. De o soartă asemănătoare 
a avut parte şi Castrul Roman de la Bărboşi, a cărui zonă a fost invadată 
după 1990 de mai multe hale, astăzi în ruină. Un alt vestigiu important este 
Necropola Romană, declarată rezervaţie arheologică în 1985 şi care în 2007 
a devenit afacere imobiliară, cele zece hectare ale necropolei făcând obiectul 
unei retrocedări ilegale. Soarta Necropolei Romane va fi tranşată prin pro-
cesul în dosarul 5840/121/2012, strămutat recent de la Galaţi la Tribunalul 
Sibiu. În acest dosar nu este parte exact proprietarul de drept al terenului, 
Primăria Galaţi.

Castrul şi Cavoul Roman, unice în istoria Imperiului Roman

➢ Ministerul Culturii finanţează inventarierea şi înscrierea în Lista Tentativă a Patrimoniului Cultural UNESCO a 
vestigiilor arheologice din zona fostei graniţe a Imperiului Roman, cum este şi cazul celor de la Bărboşi – Tirighina

Castrul Roman



Omul de afaceri Cătălin Constantin 
Chelu, cu o avere estimată la peste 50 
de milioane de euro, a încetat din via-
ţă la începutul acestei săptămâni în 
Iordania, ţară în care se refugiase după 
ce a primit sentinţa cu executare în do-
sarul „mită la MAI”. Nimeni nu mai ştia 
nimic de Cătălin Chelu, încă din luna 
septembrie. Se pare că acesta a părăsit 
România înainte de a afla sentinţa jude-
cătorilor în care primise o condamnare 
de şase ani cu executare. S-a stabilit în 
Iordania, însă nici cei apropiaţi şi nici 
oamenii legii nu au ştiut unde se ascun-
de. O veste-şoc a făcut înconjurul ţării la 
începutul săptămânii şi nimeni nu ştia 
dacă e adevărat sau dacă este un zvon, 
scos tocmai de milionar pentru a i se 
pierde urma. 

Soţia lui Cătălin Chelu a fost prima 
care a confirmat că într-adevăr soţul ei 
a murit. Fără să dea prea multe detalii 
despre ţara în care Cătălin Chelu ar fi 
murit şi mai ales care a fost cauza mor-
ţii, soţia milionarului era vizibil afectată 
de vestea-şoc. „Nu vreau să dau nicio 
declaraţie! Este adevărat, atât”, acestea 
au fost singurele cuvinte pe care soţia 
milionarului le-a spus de pe treptele 

vilei în care locuieşte pe strada Alexan-
dru Cernat. Şi unul dintre vecinii familiei 
Chelu a declarat că luni seară a văzut-o 
pe doamna Chelu plânsă şi foarte afec-
tată. „Am auzit că ar fi murit. Chiar am 
văzut-o plângând pe soţia lui, într-o di-
mineaţă când a plecat la grădiniţă să-şi 
ducă micuţul. Nici nu ştiu dacă e ade-
vărat sau nu. Dacă a murit într-adevăr, 
atunci Dumnezeu să-l ierte! Eu m-am 
înţeles tare bine cu el ca vecin, Era foar-
te cumsecade şi se purta frumos cu co-
piii”, a spus Paul Popa, vecinul familiei 
Chelu. 

Potrivit zvonurilor, Cătălin Constan-
tin Chelu avea probleme grave la inimă 
şi asta i-ar fi adus sfârşitul. Confirmarea 
oficială a decesului milionarului a venit 
de la Ministerul Afacerilor Externe. „În 
urma demersurilor întreprinse de Am-
basada României în Regatul Haşemit 
al Iordaniei, potrivit informării primite 
din partea unui spital din Amman, se 
confirmă decesul cetăţeanului român 
în cauză. Decesul a survenit la data de 8 
decembrie 2014. În prezent, reprezen-
tantul Ambasadei României la Amman 
se află la spital, formalităţile specifice 
fiind în curs de îndeplinire. După obţi-
nerea tuturor documentelor eliberate 
de autorităţile iordaniene, Ambasada 
României la Amman va proceda la înre-
gistrarea decesului în registrele de stare 
civilă române, conform solicitării apar-
ţinătorilor”, se arată într-o comunicare 
MAE.

„Mită la MAI” – un dosar 
de milioane de euro

Cătălin Chelu a fost dat în urmărire 
internaţională pe 11 septembrie. Omul 
de afaceri gălăţean a fost condamnat 
definitiv la şase ani de închisoare de că-
tre magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, 
în dosarul „Mită la MAI”, pentru tentati-

vă de mituire a fostului secretar de stat 
în Ministerul de Interne, Dan Valentin 
Fătuloiu. Dosarul a ajuns pe masa jude-
cătorilor în decembrie 2010 şi, împreu-
nă cu Cătălin Chelu, au mai fost judecaţi 
şi Niţache Ştefan Badea, Cristi Antonel 
Bunu şi Gabriel Constantinescu, apropi-
aţi ai omului de afaceri. Cătălin Chelu a 
fost acuzat că, din august şi până în 12 
noiembrie 2010, i-a promis chestorului 
Dan Valentin Fătuloiu suma de un mili-
on de euro. Mai mult, Chelu ar fi adus 
în curtea Ministerului Administraţiei şi 
Interenelor două maşini de lux BMW X6 
pe care urma să i le ofere lui Fătuloiu. 
În schimbul banilor, chestorul Fătuloiu 
- care, potrivit procurorilor DNA, a fost 
denunţător în acest dosar - trebuia ca, 
în calitatea sa de secretar de stat în Mi-
nisterul Administraţiei şi Internelor, să-i 
„rezolve” dosarele în care era implicat 
Chelu. Pe 23 noiembrie 2010, Fătuloiu 
a fost revocat din funcţie. Decizia a fost 
luată în urma verificărilor făcute de Cor-
pul de control al MAI la Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Neamţ. 

Cătălin Chelu a reuşit să-şi mărească 
conturile după ce a jucat la bursă. Omul 
de afaceri a avut şi o televiziune locală 
şi o reţea de cablu. Trupul neînsufleţit 
al omului de afaceri a fost adus în ţară, 
miercuri seară. Sicriul a fost depus, la 
dorinţa familiei, la Biserica Sfântul Nico-
lae din Galaţi. Înmormântarea are loc la 
Craiova.

Cătălin Chelu a fost adus acasă

Trupul neînsufleţit al milionarului 
Cătălin Chelu a fost adus la Galaţi cu un 
transport special de la Bucureşti. Sicriul 
a ajuns la Galaţi în noaptea de miercuri 
spre joi, în jurul orei 2.00 şi a fost depus 
la  Biserica „Sf. Nicolae”. Câţiva prieteni, 
dar şi fratele şi mama omului de afaceri 
au participat, departe de ochii presei, la 

o slujbă religioasă. 
„Mi-a murit un prieten, departe de 

casă, departe de familie, dar mai ales 
departe de cei zece copii ai dânsului, 
în speranţa că va face acel transplant 
de inimă, ştiindu-se foarte clar că dân-
sul avea probleme serioase cardiace. 
Ultima dată l-am văzut acum şase luni 
şi mi-a spus dorinţa dânsului de a face 
acel transplant de inimă şi de a sta lân-
gă copiii dânsului. Dânsul a plecat efec-
tiv să se trateze. Eu nu am mai vorbit cu 
el la telefon de aproximativ patru luni 
şi îmi pare rău”, a spus Gabriel Constan-
tinescu, unul din apropiaţii lui Cătălin 
Chelu. 

Deşi din ce în ce mai multe zvonuri 
spun că de fapt omul de afaceri Cătălin 
Chelu şi-ar fi înscenat moartea pentru 
a scăpa de cei şase ani de închisoare la 
care era condamnat în dosarul „mită la 

MAI”, apropiaţii infirmă categoric aceste 
zvonuri şi spun că sunt doar speculaţii. 
„Acestea sunt doar speculaţii. Eu l-am 
văzut. E dânsul. A murit pe data de 8 
decembrie într-un spital din Amman, în 
urma unui infarct. Nu apucase să facă 
operaţia. Era pe lista de transplant, de 
undeva din luna februarie, la dl dr. Bră-
dişteanu, la Floreasca şi singura şansă 
era să meargă undeva în străinătate să 
se trateze. Inima dânsului funcţiona un-
deva la 15%. Avea cardiopatie ischemi-
ca de gradul patru”, a mai spus Gabriel 
Constantinescu. 

Sicriul cu trupul neînsufleţit al omu-
lui de afaceri gălăţean va fi transportat 
pentru înmormântare la Craiova, oraşul 
natal al lui Cătălin Chelu, dar şi locul în 
care îşi duce somnul de veci tatăl aces-
tuia.

Aura cristian
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Se încheie povestea miliardarilor anilor ’90
Moartea lui Cătălin Chelu încheie, la 

Galaţi cel puţin, un capitol, cel al miliar-
darilor apăruţi imediat după 1990, prin 
afaceri aflate deseori la limita legii sau 
de-a dreptul inginerii financiare. Printre 
aceşti primi miliardari, care au dat lovi-
tura la Galaţi cu alt gen de afaceri decât 
jocurile de întrajutorare, dar la fel de 
controversate, se aflau Cătălin Chelu, 
Maricel Păcuraru - recent condamnat în 
dosarul „Poşta” şi Ştefan Chiriac, patro-
nul Chiriac Holding Company, care şi-a 
mutat afacerile în Capitală de aproape 
douăzeci de ani. Între Cătălin Chelu şi 
Maricel Păcuraru a existat o concurenţă 
în afaceri, dar şi în viaţă, pentru că Pă-
curaru s-a căsătorit cu Corina, prima so-
ţie a lui Chelu. La Galaţi, Cătălin Chelu 
a devenit cunoscut la începutul anilor 
’90, când a demarat afacerea cu tele-
viziunea prin cablu ConySAT, devenită 
ulterior MegaTV şi mai târziu CCC Blue 
Telecom, pe care a extins-o rapid în ju-
deţele din Moldova şi Muntenia. 

Afacerile pe piaţa de capital

A continuat primele afaceri cu cum-
părarea cupoanelor de privatizare, prin 
care a devenit acţionar al unor societăţi 
din Galaţi şi Tecuci. Se spune că men-

torul său a fost Sorin Ovidiu Vântu şi 
aşa a ajuns la speculaţiile de pe piaţa 
de capital prin intermediul unor firme 
„fantomă”, este vorba de şapte grupuri 
de SRL-uri, fiecare grupat în jurul unui 
SA. Pe str.Prunari nr.17, află sediile unui 
SA şi 19 SRL-uri, toate deţinătoare de 
acţiuni la SIF Moldova şi SIF Oltenia. Pe 
Dogăriei nr.133 se află sediile SC Libron 

Consulting SA şi ale 16 SRL-uri, toate 
deţinătoare de acţiuni ale SIF Otenia. 
Pe Fraternităţii nr.9, se află sediile a 23 
de SRL-uri, acţionare la SIF Oltenia. Pe 
Instrucţiei nr.1 se află sediile a 28 de 
SRL-uri, pe Narciselor nr.47 sunt sedii-
le altor 20 de SRL-uri, la Hyt Center-ul 
de pe str.Traian sunt sediile altor cinci 
SRL-uri, iar pe Democraţiei nr.5 îşi au 

sediile alte 15 SRL-uri. La fiecare din 
aceste sedii era şi câte un SA. Şi cu sigu-
ranţă, asta nu e tot. Prin aceste SA-uri, 
care emiteau acţiuni la purtător, Cătă-
lin Chelu a ajuns să deţină pachete de 
acţiuni importante ale SIF-urilor. Spre 
exemplu, în 2004 deţinea 13,39% din 
acţiunile SIF Oltenia, iar pe 24.07.2010, 
controla 9,16% din acţiunile SIF Tran-
silvania. Dar legea nu permite ca un 
jucător pe bursă şi grupul de firme pe 
care le controlează să deţină mai mult 
de 1% din acţiunile unui SIF, aşa că 
sistematic a intrat în conflict cu Comi-
sia Naţională a Valorilor Mobiliare, mai 
nou cu Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciară şi astfel s-a ajuns şi la dosarele 
penale pentru manipularea pieţei de 
capital. Chelu devenise acţionar majo-
ritar la foarte multe firme, de la Galaţi, 
Tecuci, Brăila, Iaşi, Comarnic, Giurgiu, la 
Târgovişte, Slatina şi Târgu Jiu, după un 
scenariu standard. Cumpăra un pachet 
de acţiuni, iar din postura de acţionar 
minoritar îşi asigura loaialitatea unuia 
sau mai multor membri ai conducerii 
societăţii şi cu ajutorul acestora intra 
în posesia pachetului majoritar de acţi-
uni. Chelu lucra de unul singur, aşa că e 
previzibil ca acest imperiu să se năruie 
odată cu moartea sa.

Finalul: fuga din ţară

Cătălin Chelu a fost dat în urmări-
re internaţională pe 11 septembrie. A 
fugit din ţară după ce, pe 8 septem-
brie, Curtea de Apel Bucureşti l-a con-
damnat la 6 ani de închisoare pentru 
încercarea de mituire a chestorului 
şef Dan Valentin Fătuloiu, căruia i-a 
oferit două limuzine şi bani, în valoa-
re totală de un milion de euro, pen-
tru ca Fătuloiu „să stopeze prelucra-
rea în sistem integrat a informaţiilor 
din dosarele penale având ca obiect 
infracţiuni comise de către Chelu 
Cătălin şi complicii acestuia”. Che-
lu era cercetat de procurorii DIICOT 
Bucureşti în dosarul 394/D/P/2007, 
fiind acuzat de „infracţiuni de mani-
pulare a pieţei de capital, delapida-
re cu consecinţe deosebit de grave, 
evaziune fiscală, spălare de bani şi 
constituirea unui grup infracţional 
organizat, prin intermediul a 130 de 
societăţi comerciale”. Mai rămân şi 
alte dosare în care era vehiculat nu-
mele său, cum ar fi cele ale tranzac-
ţiilor cu acţiunile Elnav SA, prezentat 
recent de PresaGalaţi.ro. 

Ticu ciobotaru

a murit unul dintre milionarii în euro 
ai galaţiului

➢ Omul de afaceri Cătălin Chelu, condamnat la şase ani de închisoare în dosarul în care a fost anchetat pentru 
mituirea chestorului Dan Fătuloiu, a încetat din viaţă luni, într-un spital din capitala Iordaniei, Amman

Vila lui Cătălin Chelu

Soția milionarului, 
vizibil afectată
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Odată cu apropierea sezonului rece 
şi reînceperea utilizării sobelor de încăl-
zit sau a centralelor termice, ISU Galaţi 
atrage atenţia asupra unui bilanţ tragic 
al unui număr de 509 incendii pentru 
ultimele zece luni, astfel: 238 de incen-
dii la gospodăriile populaţiei; 131 de 
incendii la mirişti şi vegetaţie uscată; 
89 de incendii la tomberoanele pentru 
gunoi reciclabil aflate în administraţia 
publică; 21 de incendii la autoturisme 
şi 22 de incendii la operatori economici, 
respectiv instituţii.

„Din analiza statistică pentru primele 
zece luni ale acestui an, cauzele genera-
toare ale incendiilor au fost următoare-
le: 148 izbucnite din cauza focului des-
chis, 92 din cauza acţiunii intenţionate, 
82 a fumatului, 68 de incendii apărute 
din cauza instalaţiilor electrice defecte 
ori cu improvizaţii, 43 din cauza coşului 
de fum defect sau necurăţat de funingi-
ne, 22 cauzate de mijloacele de încălzire 
defecte şi 22 de incendii în alte împreju-
rări. S-a produs un număr ridicat de in-
cendii la gospodăriile populaţiei având 
ca principală cauză focul deschis efec-
tuat pentru curăţenia de primăvară prin 
distrugerea resturilor menajere, furajere 
sau a vegetaţiei uscate din grădini, curţi 

şi terenurile adiacente, dar mai ales co-
şurile de fum necurăţate, jocul copiilor 
cu focul sau instalaţii electrice defecte, 
respectiv improvizate”, a declarat maio-
rul Eugen Chiriţă, purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Ur-
genţă Galaţi. 

Cauzele generatoare de incendiu la 
gospodăriile populaţiei au fost urmă-
toarele: 48 apărute din cauza focului 
deschis, în 42 de cazuri coşul de fum 
defect sau necurăţat a reprezentat sur-
sa incendiului, 38 au apărut din cauza 
instalaţiilor electrice ori a sistemelor de 
încălzire defecte, în 29 de cazuri a fost 
vorba despre acţiuni intenţionate şi 23 
de incendii au izbucnit din cauza fuma-
tului. Aceste cauze au produs numeroa-
se solicitări pentru primul-ajutor speci-
alizat în Galaţi (61 de cazuri), Tecuci (20 
de cazuri), Matca, Pechea sau Tg. Bujor. 

Potrivit datelor furnizate de Biroul de 
presă al Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă Galaţi, în urma acestor eve-
nimente negative, 12 persoane adulte 
au fost rănite, necesitând îngrijiri medi-
cale de specialitate, iar patru persoane 
au decedat, trei adulţi şi un copil.

Aura cristian

focul deschis, principala cauză a incendiilor 
izbucnite anul acesta

În spatele unui bărbat puternic, în-
totdeauna se află, cel puţin, o femeie la 
fel de puternică, inteligentă şi determi-
nată. Însă pentru decăderea şi ruinarea 
bărbatului, cine este responsabil? De 
cele mai multe ori, o femeie mult mai 
ambiţioasă decât cea care l-a susţinut şi 
l-a încurajat. 

Alexandru I. Cuza s-a consacrat în 
istorie ca personajul reprezentativ al 
Unirii Principatelor, ca un om corect şi 
cinstit faţă de ţărani şi care a încercat 
din răsputeri să aducă, pe cât posibil, 
oamenii la valorile şi principiile Europei 
din acea vreme. Aceasta este imaginea 
prezentată în toate cărţile de istorie. 
Înainte de a fi conducător, domn, per-
sonalitate cu funcţii publice, era bărbat. 
Un bărbat cu calităţi fizice şi cu defecte 
etice. Pasiunile şi dorinţele sale fizice 
au avut un impact covârşitor în desfă-
şurarea evenimentelor, în speţă a celor 
referitoare la ultimii săi ani de domnie. 

Ca să îl putem portretiza pe Cuza, 
trecem în revistă câteva detalii care-i 
pot contura uşor personalitatea. A ple-
cat la studii în străinătate, de unde a de-
prins obiceiul de a juca jocuri de noroc 
şi de a pierde nopţile. Nu era un bău-
tor, însă consuma peste măsură cafea 
şi fuma excesiv. Era o fire prietenoasă, 
lua parte la multe petreceri, mai mult 
sau mai puţin scandaloase, trăsături pe 
care şi le-a păstrat de-a lungul întregii 
sale vieţi. Căsătoria cu Elena Rosseti, 
din 30 aprilie 1844, nu l-a determinat 
să renunţe la modul de viaţă. Avea doar 
24 de ani când s-a însurat, şi deşi o iu-
bea pe Elena Doamna, căsnicia anostă 
şi plictisul conjugal, dublate de stilul de 
viaţă predispus la infidelităţi, au cauzat 
soţiei sale multă durere. 

Cuza era un bărbat nu foarte înalt, 
atrăgător, cu părul blond şi cu ochii că-
prui, imitându-l pe Napoleon al III-lea, 
purtând mustaţă şi barbişon. Se preo-
cupa de aspectul său fizic şi de imagi-
nea pe care o proiecta celorlalţi, de ace-
ea portretele sale oficiale îl înfăţişează 
în uniformă militară. Soţia sa nu era o 
femeie tocmai înzestrată de Dumne-
zeu, mai ales că nu putea face copii. Era 
o femeie cuminte, care rareori părăsea 
confortul casei lor din Galaţi, deoarece 
găsea atmosfera oraşului plictisitoare. 
Se remarca prin tact şi seriozitate, con-
trastând puternic cu atitudinea soţului 
ei, atunci când nu îşi exercita funcţiile 
publice. Desele călătorii ale celor doi, 
ale Elenei la tratament, iar ale lui Cuza 
pentru rezolvarea diverselor probleme 
ce apăreau, au condus la înstrăinarea 
celor doi soţi, moment în care Cuza a 
făcut cunoştinţă cu infidelitatea. 

Relaţii controversate şi 
numeroase aventuri

Prima relaţie extraconjugală cunos-
cută a fost aceea cu Cocuţa Vogoride, 
soţia caimacamului Vogoride. Relaţia 
cu Cocuţa i-a prins bine lui Cuza, deoa-
rece a convins-o să îi dea detalii despre 
felul în care s-au falsificat alegerile din 
anul 1857, pe care pârcălabul de Galaţi, 
le-a folosit pentru a le anula. 

Cel mai controversat şi de durată epi-
sod extraconjugal a fost cel al relaţiei cu 
Maria Obrenovici. Povestea ei este una 
simplă. A fost o femeie hotărâtă care a 
mizat pe frumuseţe şi inteligenţă. Ema-
na un aer de femeie fatală, având ac-
ces la bărbaţi bogaţi şi foarte influenţi. 
A fost căsătorită de două ori, prima 

dată cu un sârb cu care a avut un fiu, 
pe care l-a considerat un accident. L-a 
crescut sora Mariei, copilul ei văzând-o 
pentru prima oară la înmormântarea 
sa, în 1874. A refuzat orice legătură cu 
propriul ei copil, căsătorindu-se  mai 
apoi cu prinţul Milos Obrenovici. A dat 
naştere încă unui băiat, Milan, care în-
tre 1882 şi 1889 a cârmuit Serbia. După 
căsnicia cu Milos, Maria Obrenovici a 
trebuit să îşi coboare standardele, mo-
tiv pentru care a ales bărbaţi mai puţin 
reprezentativi ca rang, cum ar fi C. Lie-
bricht, fostul şef al cazinoului din Galaţi, 
care era un apropiat al lui Alexandru I. 
Cuza. Aşa s-au întâlnit cei doi. Aventura 
de-o noapte s-a transformat într-o rela-
ţie de dragoste, chiar dacă din partea 
lui Cuza a fost ceva mai sinceră, şi care 
avea să aducă decăderea domnitorului. 

Amanta i-a dăruit doi fii, pe care 
Cuza i-a adoptat şi pe care i-a dat în 
grija soţiei sale legitime spre a-i creş-
te şi educa. Relaţia celor doi nu a avut 
nimic de-a face cu fidelitatea,  ei având 
relaţii separate. În oarba sa pasiune, 
conducătorul Principatelor nu a mai 
ţinut cont de etică sau de onoarea tro-
nului, şi nici de soţia sa care, deşi ştia 
totul, a ales să treacă cu vederea şi să 
îi stea aproape. Mariei i-a cumpărat, 
cu 7.000 de galbeni împărăteşti, de la 
Manolache Zefcari, o casă situată pe 
strada Biserica Amzei, actualul Palatul 
Mogoşoaia. Amanta devenea din ce în 
ce mai îndrăzneaţă, dorind ca toţi cei-
lalţi să vadă că este preferata lui Cuza, 
în defavoarea Elenei Doamna. În ciuda 
avertismentelor primite, Cuza a reuzat 
să renunţe la relaţia sa cu Maria Obre-
novici. Doamnele cu o bună reputaţie 
refuzau participarea la balurile date la 

Palat, iar oamenii politici refuzau invita-
ţiile la manifestările oficiale. Obrenovici 
a intrat în cercul conspirativ împotriva 
domnitorului, trădând omul Cuza şi re-
laţia lor. 

Camarila de femei – camarilă 
formată din bărbaţi, însă dirijaţi 
de femei

În seara de 10 februarie 1866, după 
ce Cuza a luat cina cu Elena Doamna, 
spre miezul nopţii, Obrenovici împre-
ună cu Sachelaridis au ajuns la Palat, 
pentru un joc de cărţi. Doamna pala-
tului s-a retras cu copiii soţului său să 
se odihnească, iar Cuza a petrecut o 
noapte de dragoste cu amanta Maria. 
Dimineaţă, militarii au intrat în cameră, 
amanta a fost trimisă acasă, iar restul 
e... istorie pură. Motivul pentru trăda-

rea sa? Oricare, de la bani la presiuni 
politice sau chiar teama Mariei de a fi 
asasinat Cuza şi constrângerea ei de a 
accepta gestul colaboraţionist. 

Un lucru este cert. Maria Obrenovici 
a exploatat slăbiciunea domnitorului 
pentru ea, fiind copleşită cu bani, da-
ruri, bijuterii, favoruri pentru ea şi pen-
tru apropiaţii ei, ba chiar şi informaţii 
preţioase din viaţa politică. 

După abdicare şi exil, la redactarea 
testamentului, Alexandru I. Cuza i-a 
avut în vedere doar pe soţia sa şi pe cei 
doi fii. Maria Obrenovici a aflat la doar 
41 de ani că are cancer şi s-a sinucis. 

Omul care s-a remarcat prin cinste, 
sobrietate şi înţelegere ascundea un 
bărbat vicios, de moravuri uşoare şi 
care a cheltuit o avere pe experte ale 
amorului. 

Diana apreutese

alexandru i. cuza şi tumultul vieţii 
sale amoroase

REMEMBER

➢ 509 incendii au mistuit gospodării sau autoturisme în primele zece luni ale anului 
➢ Cele mai multe au apărut din cauza focului deschis

Al. I. Cuza şi Maria Obrenovici
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Va intra în vigoare, pe 15 decembrie, preavizul dat de Electrocentrale către Apaterm?

Lunea neagră a termoficării galaţiului

Războiul declaraţiilor dintre conduce-
rile Electrocentrale şi Apaterm s-a amplifi-
cat în ultimele zile şi chiar a fost avansată 
o dată la care Electrocentrale va opri fur-
nizarea energiei termice către punctele 
termice: 15 decembrie. Cei de la Electro-
centrale au anunţat printr-un comunicat 
că Apaterm trebuie să achite suma de 
31,1 milioane lei, aferentă facturilor emise 
în perioada 1 februarie 2013 - 26 noiem-
brie 2014, în caz contrar urmând să ia mă-
sura de reducere la minim a parametrilor 
agentului termic. „Din cauza nivelului 
plăţilor restante ale Apaterm am fost obli-
gaţi să transmitem preavizul/notificarea 
nr.15214/3.12.2014 privind reducerea li-
vrărilor la minimul tehnic care se va aplica 
începând cu data de 15.12.2014, în cazul 
în care Apaterm nu va achita datoria de 
31,1 milioane lei, la care se adaugă dife-
renţa de plată până la acoperirea integra-
lă a contravalorii energiei termice livrate în 
luna noiembrie 2014”, se spunea în comu-
nicatul semnat de administratorul special 
al Electrocentrale, Sinan Mustafa.

Războiul banilor 
şi al gradelor Celsius

De aproape două săptămâni, repre-
zentanţii Apaterm avertizează zilnic că 
Electrocentrale furnizează agentul termic 
primar la parametri sub cei care să asigure 
funcţionarea în condiţii optime a siste-
mului de încălzire. Spre exemplu, mier-
curi seara, la ora 19.00, când temperatura 
exterioară înregistrată la Centrul Meteo 
Galaţi a fost de +1 grad Celsius, „faţă de 
un debit necesar solicitat de 3.200 metri 
cubi/oră, la o temperatură de 88 de grade 
Celsius, parametrii agentului termic furni-
zat de SC Electrocentrale Galaţi SA către 
punctele termice ale Apaterm erau: 2.948 
metri cubi/ oră (92,12%) şi 81 grade Celsi-
us (92.04%)”. 

La rândul lor, reprezentanţii Electro-
centrale susţin că nu pot furniza agent 
termic primar cu un debit mai mare şi la 
temperaturi mai ridicate întrucât Romgaz 
Mediaş a transmis că nu suplimentează 
cantitatea de gaze furnizată către Electro-
centrale decât în condiţiile în care CET-ul 
efectuează plăţile la zi, dar şi plata în avans 
a cantităţilor suplimentare de gaze care 
urmează să fie livrate. „Noi putem furniza 
şi mai mult, avem trei cazane care stau 
degeaba, dar din cauza datoriilor pe care 
le avem la Romgaz nu se poate da mai 
mult”, susţine administratorul special al 
Electrocentrale, Sinan Mustafa, potrivit că-
ruia se poate ajunge inclusiv în situaţia în 
care Electrocentrale să nu mai poată fur-
niza căldură deloc dacă nu-şi mai poate 
plăti, la Romgaz, gazul necesar producerii 
agentului termic. 

„Cei de la Apaterm se plâng de aceşti 
parametri, dar de ce nu vorbesc nimic de 
datoria de circa 380 milioane lei pe care o 
au faţă de noi? Dacă şi-ar plăti datoria s-ar 
da şi mai multă căldură, dar ei ce fac? Nu 
au blindat nici măcar asociaţiile rău-plat-
nice. Dacă ar blinda asociaţiile cu datorii, 
cu siguranţă ritmul încasărilor ar fi mult 
mai mare. Dar aşa există riscul ca să nu mai 

putem furniza căldură şi vor fi afectaţi şi 
ceilalţi gălăţeni”, a adăugat Sinan Mustafa.

Lanţul datoriilor
 
Administratorul special al Electrocen-

trale susţine că societatea datorează apro-
ximativ 160 milioane lei către Romgaz şi 
Transgaz, având de încasat de la Apaterm 
370 milioane lei. Din această sumă, 339 de 
milioane reprezintă datoria istorică imobi-
lizată în cadrul procedurii de reorganizare 
a Apaterm, iar 31,1 milioane lei sunt afe-
renţi facturilor emise în perioada 1 februa-
rie 2013 - 26 noiembrie 2014 care nu au 
fost achitate. 

Reprezentanţii Apaterm spun că au 
făcut eforturi pentru plata eşalonată a 
datoriei de 31 milioane lei către Electro-
centrale. „Noi am făcut eforturi şi facem în 
continuare pentru plata datoriilor. Astfel, 
ne-am achitat către Electrocentrale 5% 
din această sumă în ultimul an, iar de la 
populaţie s-au redus datoriile către noi cu 
12%. Dacă se reduc parametrii la minim, 
nu excludem posibilitatea să blindăm 
asociaţiile cu datorii mari sau care nu fac 
eforturi pentru plata acestora”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Apaterm, Mihai 
Costache. 

Apaterm are de încasat, la rândul 
său, de la asociaţiile de proprietari din 
Galaţi suma de 131.824.405 lei, din 
care 59.435.626 lei reprezintă debit, iar 
72.388.778 penalităţi.

Marius Stan: „Se ajunge 
la blocarea sistemului”

Chiar primarul Marius Stan a confir-
mat, la finalul şedinţei de miercuri a Con-
siliului Municipal că date fiind relaţiile din 
ce în ce mai tensionate dintre furnizorul 
Electrocentrale SA şi distribuitorul Apa-
term, este foarte posibil să se ajungă la 
blocarea sistemului de termoficare: „Cu 
certitudine. Asta eu am mai spus-o şi o 
spun mereu: cauza este una şi aceeaşi, 
faptul că nu se plăteşte. Atâta timp cât nu 
plăteşti, se ajunge la blocarea sistemului. 
Şi nu suntem nici fachiri, nici magicieni, ca 
să putem rezolva acest subiect. Din păca-
te e un subiect fierbinte, pe vreme rece”, a 
declarat Marius Stan.

Datorie-record la Apaterm

Conform unei analize date publicităţii 
de Apaterm miercuri, suma datorată de o 
singură asociaţie de proprietari, Asociaţia 
371 Olt din Micro 17, ar acoperi facturile 
întregului oraş pe două luni de vară. 

Asociaţia de proprietari 371 Olt din 
Micro 17 era, în noiembrie 2013, singu-
ra asociaţie din Galaţi care avea de plată 
la Apatem peste două milioane de lei. 
Datoria era compusă dintr-un debit de 
2.068.250 lei şi penalităţi de 892.347 lei, 
reiese din analiza evoluţiei datoriilor aso-
ciaţiilor de proprietari din Galaţi, în peri-
oada 30.11.2013 – 01.11.2014, dată publi-
cităţii de Departamentul de comunicare 
al Apaterm. Acum, debitul Asociaţiei 371 
Olt a ajuns la 2.219.270 lei şi penalităţi de 

977.261 lei, însumând 2,15% din totalul 
datoriei pe întreg oraşul. „Pentru compa-
raţie, suma datorată de această asociaţie 
acoperă facturile pe tot oraşul pe lunile 
iunie şi iulie 2014 plus consumul pe prima 
săptămână din luna august”, se arată în 
analiza Apaterm.

În intervalul analizat, datoriile gălăţe-
nilor la Apaterm au scăzut, chiar dacă nu 
într-un mod spectaculos. Astfel, debitul 
total s-a redus cu aproximativ 3,5 milioane 
de lei, de la 71 milioane de lei în noiem-
brie 2013, la 67,5 milioane la 1 noiembrie 
2014. De asemenea, valoarea totală a pe-
nalităţilor a scăzut şi ea, cu 8,2 milioane de 
lei, de la 89 la 80,7 milioane de lei. 

Şapte asociaţii cu debite 
mai mari de un milion de lei

Multe asociaţii de proprietari au profi-
tat de programul de ştergere a penalităţi-
lor, derulat de Apaterm până în luna mar-
tie 2015. Dacă în noiembrie 2013, erau 
90 de asociaţii cu debit negativ sau debit 
zero, din care 16 aveau şi zero penalităţi, 
în noiembrie 2014 sunt 156 de asociaţii 
cu debit negativ sau zero, din care 72 au 
şi zero penalităţi. 

Reversul medaliei este că a crescut şi 

numărul asociaţiilor care da-
torează peste un milion de 
lei către Apaterm. În 2013 
erau cinci asociaţii cu debite 
între 1 şi 2 milioane de lei. 
Însumat, ele aveau un debit 
de 7.179.215 lei şi penalităţi 
de 5.352.547 lei. În noiembrie 
2014, sunt şapte asociaţii cu 
debite între 1 şi 2 milioane 
de lei, asociaţii care, însumat, 
au un debit de 9.584.774 lei şi 
penalităţi de 7.732.660 lei.

Din cele 691 de asociaţii 
branşate la Apaterm, 19 nu 
şi-au modificat debitul nici în 
plus, nici în minus. 15 dintre 

acestea au menţinut debit zero, iar patru 
însumează un debit de 121.646 lei. 11 din-
tre aceste asociaţii nu au penalităţi.

Cea mai mare scădere de debit în ulti-
mele 11 luni s-a înregistrat la Asociaţia de 
proprietari 602: -267.245 lei, în timp ce cea 
mai mare creştere de debit a fost consem-
nată la Asociaţia de proprietari 371 Olt: 
+151.020 lei

Apaterm a început 
blindarea datornicilor

Echipe ale Apaterm au început joi, 11 
decembrie, operaţiunea de blindare a 17 
asociaţii de proprietari din Galaţi, care da-
torează 18.169.033 lei debit (26,90% din 
total debit oraş) şi 15.624.189 lei penalităţi 
(19.34% din total penalităţi oraş). Aceste 
17 asociaţii cuprind 314 scări de bloc şi au 
6.400 apartamente, din care 3700 branşa-
te la sistemul de termoficare.

Cele 17 asociaţii sunt următoarele: 
Asociaţia 185 din Mazepa II, Asociaţiile 
269, 758, 768 şi 775 din Aurel Vlaicu, Aso-
ciaţiile 323, 331 şi 335 din Siderurgiştilor 
Vest, Asociaţia 311 din Micro 16, Asociaţii-
le 371 Olt, 372 şi 842 din Micro 17, Asocia-
ţiile 707, 710 şi 714 din Micro 38, Asociaţii-

le 801 şi 850 din Micro 39.  
„Demersul Apaterm de blindare a 

acestor asociaţii vine ca urmare a faptului 
că în ultimul an, atât datoriile cât şi pena-
lităţile au crescut şi vizează nu numai re-
cuperarea debitelor (pentru comparaţie, 
cu cele 33,79 milioane lei - debit şi pena-
lităţi - datorate de aceste 17 asociaţii s-ar 
putea plăti încălzirea întregului oraş timp 
de aproape trei luni de iarnă), dar mai ales 
protecţia asociaţiilor fără datorii şi a celor 
care, spre deosebire de aceste 17 asociaţii, 
au efectuat în ultimul an plăţi care nu doar 
că au acoperit plata consumului curent ci 
au şi redus datoriile istorice, faţă de o po-
tenţială reducere de către SC Electrocen-
trale SA a parametrilor agentului termic 
furnizat.

Totodată, precizam că, dacă în aceste 
asociaţii sunt locatari care au achitat în 
cursul anului sume către administraţia 
asociaţiei, aceştia, în calitate de membri ai 
asociaţiei de proprietari, au dreptul să so-
licite administratorului asociaţiei de pro-
prietari informaţii despre încasările totale 
avute şi plăţile efectuate.

Apaterm nu este responsabilă în cazul 
în care aceşti administratori au direcţio-
nat sumele sau parte din sumele încasate 
pentru furnizarea de agent termic pentru 
plata altor obligaţii ale asociaţiei.

Reluarea furnizării agentului termic 
către aceste asociaţii depinde exclusiv de 
plata facturilor curente şi de reducerea 
datoriilor, atât a debitului cât şi a penalită-
ţilor”, se arată într-un comunicat remis de 
Apaterm.

Joi seara, la închiderea ediţiei, Depar-
tamentul de Comunicare al Apaterm a 
anunţat că măsura de blindare a Asociaţi-
ei de proprietari 758 fost amânată, în con-
diţiile în care aceasta a achitat 1,48% din 
debitul de 1.030.013 lei.

Cristinel luca
Ticu ciobotaru
Foto: Vasile lupu

➢ Electrocentrale a anunţat că, începând de luni, 15 decembrie, va reduce la minim parametrii agentului termic 
furnizat către Apaterm ➢ Măsura nu va fi aplicată doar „în cazul în care Apaterm va achita datoria de 31,1 milioane 
lei, la care se adaugă diferenţa de plată până la acoperirea integrală a contravalorii energiei termice livrate în luna 
noiembrie 2014”, afirmă comunicatul Electrocentrale ➢ Marius Stan: „Cauza este una şi aceeaşi, faptul că nu se 
plăteşte” ➢ „Nu suntem nici fachiri, nici magicieni, ca să putem rezolva acest subiect”, a spus primarul ➢ Apaterm 
a început joi blindarea asociaţiilor cu mari datorii ➢ Primele pe lista neagră, 17 asociaţii, cu 3.700 de apartamente 

branşate la sistemul de termoficare, care totalizează 18,1 milioane de lei debit (peste un sfert din debitul total al 
oraşului) şi 15,6 milioane de lei penalităţi 

Peste 3.000 dintre dosarele datornicilor 
Apaterm au ajuns în instanţă
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Oţelul  Galaţi se întoarce la tradiţiile din peri-
oada de glorie a clubului. Chiar dacă „poma-
na porcului” de anul acesta a găsit echipa pe 

penultimul loc al Ligii I, buna dispoziţie şi glumele nu 
au lipsit de la evenimentul organizat miercuri în curtea 
stadionului. „La câte puncte am făcut în turul campio-
natului, era suficient un purcel de lapte”, glumeşte amar 
unul dintre jucători. 

Dincolo de poante, echipa Oţelului dă dovadă că este 
o adevărată familie, iar tradiţia tăierii porcului este o do-
vadă în acest sens. Cei mai mulţi dintre jucători nici nu 
au avut parte de aşa ceva până acum. În timp ce portu-
ghezii Brigido şi Tavares, alături de olandezul Ottenhoff, 
cam strâmbă din nas la vederea grăsimii din ceaunul cu 
tochitură, Cernat şi Mişelăricu ştiu exact că o halcă sucu-
lentă de carne merge perfect cu mămăligă, varză murată 
şi un pahar de vin fiert. 

Chiar şi antrenorul Tibor Selymes apreciază aşa cum 
se cuvine tradiţia. „E mai bună tochitura românească 
decât gulaşul unguresc. Mie îmi place mai mult”, spune 
antrenorul Oţelului. Cristi Munteanu e convins că aces-
te manifestări ajută grupul să devină o familie, element 
esenţial în construirea unei echipe competitive: „Sper ca 
2015 să fie un an mai bun decât 2014, să ne aducă salva-
rea de la retrogradare şi să construim un Oţelul aşa cum 
şi-l doresc fanii”.

Nic constandache

Petrecere La oţeLuL

Cristi Munteanu şi Tibor Selymes exersează munca în echipă. Fiecare cu ceaunul lui

Alex Tudorie şi Robert Moglan, la una dintre primele lor „pomeni ale porcului”
Atacantul Cristian Cristea şi-a făcut treaba: a făcut un gol şi în farfurie

Suporterii Oţelului ştiu să facă atmosferă în orice situaţie Karol Karlik ştie să aprecieze un vin bun

Mascota Oţelului pregăteşte un prânz plin de vitamine pentru jucători
Babicu şi Brăneţ ştiu să petreacă chiar şi pe timp de criză
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DESTINE DE POLITICIENI
Preşedinţii, prim-miniştrii, miniştrii, senatorii, deputaţii, prefecţii, primarii formează, că ne place sau 

nu, vârful eşicherului politic de ieri sau de azi al României post-decembriste. De sorginte autohto-
nă sau din Capitală, aceştia au avut parte, de-a lungul carierei, de succese clamate la timpul lor, de 

evoluţii ierarhice spectaculoase, dar şi de usturătoare eşecuri, de destine controversate sau nefericite. Unii 
şi-au dus mandatele firesc, până la capăt, alţii au fost demişi sau au fost obligaţi de justiţie să părăsească 

irevocabil scena politică. Foarte puţini dintre cei care ne-au diriguit au mai rămas jucători în „teatrul de ope-
raţiuni”. Priviţi cu atenţie personajele din imaginile noastre (alese la întâmplare), amintiţi-vă de trecutul sau 
prezentul lor politic, de promisiunile, sloganurile electorale sau post-electorale, de realizările lor concrete şi 
spuneţi dacă şi-au meritat mandatul şi cât au influenţat ei, în bine sau în rău, destinul gălăţenilor.

Text şi foto: Vasile lupu

Eugen Durbacă, Nicolae Beuran

Ion Iliescu

Ovidiu Muşetescu,  Dumitru Nicolae

Florentin Sandu, Adrian Năstase

Ilie Plătică Vidovici, Dan Nica

Emil Constantinescu

Mircea Toader, Traian Băsescu, 
Călin Popescu Tăriceanu

Gigi Becali, Mihai Stoica

Victor Paul Dobre, Valeriu Stoica, Paul Păcuraru
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Agenda
Culturală

Vineri, 12 decembrie
Ora 11.00, Casa Rurală „Ion Avram 

Dunăreanu” din comuna Suhurlui, 
Festivalul de Datini şi Obiceiuri Po-
pulare „Sfânta Noapte de Crăciun”.

Ora 20.00, Bankers Hub&Café, 
concert caritabil pentru Funda-
ţia „Inimă de Copil”, Florin Chiriac 
(Hippie), Răzvan Gheorghiu, Dudu 
Mic şi Roxana Ioan.

Sâmbătă, 13 decembrie
Ora 10.30, Teatrul Dramatic „Fani 

Tardini”, spectacol de Crăciun, An-
samblul „Doiniţa Covurluiului” şi An-
samblul „Doina Covurluiului”

Ora 20.00, pub-ul Summer Time, 
premiera spectacolului „Buzunarul 
cu pâine”, de Matei Vişniec (r. Vlad 
Matei Ajder)

Duminică, 14 decembrie, ora 
18.00, Aula Magna (în incinta fostei 
Facultăţi de Mecanică), Ansamblul 
de copii Sweet and Little,  Grupul 
„Voces“, Ansamblul „Psalterion“ şi 
Corul Facultăţii de Arte a Universită-
ţii „Dunărea de Jos“.

Marţi, 16 decembrie, ora 19.00, 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, con-
cert de colinde susţinut de Proveri-
tas Muzic

Miercuri, 17 decembrie, ora 17.00, 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, con-
cert de colinde, elevii Colegiului Na-
ţional „Costache Negri”.

Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
Vineri, 12 decembrie, ora 19.00, 

Sala Studio, „Trei nopţi cu Madox”, de 
Matei Vişniec (r. Radu Dinulescu)

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19.00, 
Sala Mare, „Antidotul”, de Raffy Shart 
(r. Lucian Sabados) 

Duminică, 14 decembrie, ora 
19.00, „Şarpele în iarbă”, de Alan 
Ayckbourn (r. Cătălin Vasiliu)

Teatrul Muzical „Nae Leonard”
Vineri, 12 decembrie, ora 18.00, 

spectacolul „În zile de sărbători”, ele-
vii Seminarului Teologic „Sf. Andrei”. 
Intrarea liberă.

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 18.00, 
opereta „Văduva veselă”, de Franz Le-
har (r. artistică Paolo Bosisio)

Duminică, 14 decembrie, ora 
18.00, Acorduri vieneze şi interna-
ţionale de Crăciun - Eastern Royal 
Orchestra.

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, Salonul 
literar „Axis Libri”.

Biblioteca Franceză „Eugène 
Ionesco”, expoziţia „Galaţi, aventura 
unui secol”, de Florian Doru Crihană. 
Program lunea şi miercurea, 11.00 – 
16.00, marţea şi joia, 9.00 – 14.00.

Muzeul de Artă Vizuală
Expoziţia de pasteluri „Recupe-

rări”, Costin Neamţu. Program: luni 
şi marţi, închis; miercuri – duminică, 
9.00 – 17.00.

Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă”

„Vis de iarnă” şi celelalte expo-
ziţii  permanente. Program: luni şi 
marţi, închis; miercuri - duminică, 
9.00 – 17.00.

Muzeul de Istorie „Paul Păltă-
nea”

La  sediul principal: „Secvenţe ar-
heologice gălăţene”, „Nicolae Rai-
nea la ceas aniversar”. La Muzeul 
„Casa Cuza Vodă”: „Valori culturale 
armene la Dunărea de Jos”, „Ambi-
ent monden românesc – A doua 
jumătate a secolului XIX – prima 
jumătate a secolului XX”. La muzeul 
„Casa Colecţiilor”: „Ambient interior 
gălăţean – sfârşitul secolului XIX – 
începutul secolului XX”, „Restituiri 
Makşay”, „Smaranda Brăescu – Re-
gina aerului”, „Filatelia românească 
între modernitate şi contemporane-
itate”, „Medalistica românească între 
1839-1939”. Casa „Hortensia Papadat 
Bengescu”, com. Iveşti: „Personalităţi 
iveştene”. Casa Rurală „Ion Avram Du-
năreanu”, com. Suhurlui: „Ambient 
tradiţional românesc”. Program: luni 
şi marţi - închis; miercuri – duminică, 
9.00 – 17.00

Cristina s. carp

Până la sfârşitul anului şcolar 2014 
- 2015, elevii unei clase de la Colegiul 
Naţional „Vasile Alecsandri” vor descifra 
toate tainele traducerii, într-un demers 
amplu, care pune în centru scrierile au-
torilor români traduse în diverse limbi 
de circulaţie internaţională. Este vorba 
despre un proiect iniţiat de elevii clasei 
a XI-a G şi de profesoara lor de limba şi 
literatura română, Mariana Anton, pro-
iect intitulat „Ambasadorii literaturii 
române în ţări europene”. 

Pe parcursul mai multor întâlniri 
lunare găzduite de Casa Corpului Di-
dactic, îi vor descoperi şi îi vor analiza 
împreună pe autorii români traduşi 
în străinătate în ultimii ani, dar şi pe 
cei care semnează aceste traduceri. 
Un prim astfel de dialog l-au avut 
elevii chiar săptămâna aceasta, când 
au vorbit despre prozatorii poeţii şi 
dramaturgii cunoscuţi peste graniţă 
datorită operelor lor traduse în limba 
franceză: Eugen Barbu, cu „Groapa” (Le 

Grand dépotoir), Ana Blandiana, cu 
„Cele patru anotimpuri” (Le Saisons), 
Varujan Vosganian, Cartea şoaptelor 
(Le Livre des chuchotements), Mircea 

Cărtărescu, cu „Aripa dreaptă” („L’Aile 
tatouée”), Andrei Pleşu, cu „Despre în-
geri” („Actualité des anges”), Gabriela 
Adameşteanu, cu „Provizorat” („Situati-

on provisoire”), Magda Cârneci, „Haos-
mos” („Chaosmos”) şi alţii.

„Întregul demers reprezintă o încer-
care de a repune în drepturi cartea, de 
a aduce în prim-plan valorile literare 
naţionale consacrate internaţional. In-
formaţiile cuprind biografii minimale 
ale autorilor şi traducătorilor, texte bi-
lingve şi opinii, recenzii privind recep-
tarea literaturii române în străinătate, 
toate acestea fiind pretexte pentru un 
dialog viu, antrenant, asumat de ele-
vii cărora le pasă de literatura română 
şi dincolo de hotarele ţării”, ne-a spus 
prof. dr Mariana Anton, coordonatoa-
rea proiectului.

La următoarele întâlniri, elevii îi vor 
cunoaşte pe autorii traduşi în Marea 
Britanie, Germania, Italia, Spania, Por-
tugalia, Austria, Rusia, iar în luna ianua-
rie 2015, activitatea va fi consacrată în 
întregime traducerilor din opera poe-
tului Mihai Eminescu.

Cristina s. carp

Proiect educaţional la Colegiul „Vasile Alecsandri”

ambasadorii literaturii române 
în ţări europene

O sală de muzeu, o carte de debut şi 
o mână de prieteni iubitori de versuri. 
De atât este nevoie pentru a-ţi face cu-
noscute credinţele şi pentru a împărtă-
şi lumii gândurile cele mai personale. 
De o „altfel” de lansare a avut parte, 
recent, „Manifest”, cartea de versuri a 
Andrei Elena Pelineagră, o gălăţean-
că de 26 de ani care spune despre ea 
că „respiră şi transpiră prin  scris, prin 
artă  şi  prin poezie”. Încadrată de un 
moment de dans contemporan al Ana-
lisei Gabriela Ignat şi de un One Wo-
man Show semnat de Oana Mogoş (de 
la trupa Social Act Theatre), cu o parte 
din poeziile din volum, lansarea cărţii 
apărute la Editura InfoRapArt a fost cu 
adevărat specială.

Scrisul, o formă de a dărui

„M-am apucat să scriu pentru că aşa 
am crezut eu, că oamenii pot afla ceea 
ce sunt. Pentru că e o altă formă de a 
dărui. Aşa am gândit eu, că pot refula 
acel surplus, pe care îl acumulăm cu 
toţii la un moment dat. Aşa, am avut 
curaj să mă cert, să fiu revoltată, să trag 
un semnal de alarmă, în momentul în 

care am simţit că ne pierdem. Voiam 
ca oamenii să vadă că pot mai mult. Că 
sunt în stare să uimesc şi să fac inima să 
bată puternic. Şi am găsit instrumen-
tul. Cuvintele. Sunt două lucruri pe 
care ştiu să le fac: să vorbesc şi să scriu”, 
spune Elena Pelineagră. Ea face parte 
din cercul celor care au frecventat la 
un moment dat cenaclul Cubul Critic 
Oblio, de la Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos”. De altfel, apare şi într-o anto-
logie, „Cuvinte noi pe Domnească”, ală-
turi de alţi colegi de breaslă. Are şi un 
blog unde îşi aşterne gândurile, blog 
care poate fi accesat la adresa https://
andraelena.wordpress.com/.

„Poezia pe care eu o fac e un pic mai 
avangardistă, modernistă, dar care, 
după părerea mea, nu e lipsită de pro-
funzime, teme care reflectă lumea în 
care trăim şi stările complexe care ne 
încearcă zilnic. Versurile au o revoltă 
subtilă care fac din ea un teritoriu unde 
se duce o luptă liniştită împotriva a tot 
ceea ce ne face rău. E o carte... umană. 
Care, aşa cum spun eu, se citeşte pe ini-
mă plină, când sentimentele sunt încă 
neaşezate”, mărturiseşte tânăra.

Redactorul volumului, scriitorul 

Petre Rău, spune, la rândul său, că tâ-
năra poetă „îşi susţine versul printr-o 
implicare proprie, directă, emoţională, 
sinceră şi îndrăzneaţă, remediile împo-
triva unor posibile îndoieli fiind desco-
perite şi folosite în cel mai elementar 
mod: „Uneori durerea e atât de discre-
tă, / Încât ar trebui să porţi o rochie 
roşie” (Discret).”. Şi tot acesta adaugă, 
drept concluzie: „O poetă nouă, inte-

resantă şi cumpătată, care încearcă să 
lumineze, de acolo de oriunde ar fi, pe 
un ton discret, coborând uneori fabu-
losul într-o lume reală condusă după 
legile blândeţii.” Un început promiţător 
pentru o tânără care declară că nu vrea 
să se oprească la poezie, ci să scrie mo-
noloage şi chiar piese de teatru! 

Cristina s. carp
Foto: Cornel GinGăraşu

Andra Elena Pelineagră

„manifest”, o carte care 
„se citeşte pe inimă plină”

Andra Elena Pelineagră
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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
Sună cineva la uşa unui apartament. Un tip deschide şi 

vede o doamnă care întreabă:

- Dumneata ai salvat ieri un băiat pe lac de la înec?

- Da, eu...

- Şi şapca unde e?

Într-un magazin de articole sportive, soţia urcă pe o bandă de 

alergat şi îi spune soţului:

- Dragul meu, dacă-mi cumperi această bandă, voi arăta ca o 

elevă de liceu.

- Draga mea, aceasta este doar o bandă de alergat, nu maşina 

timpului!

Un ţigan îşi bate nevasta de-i învineţeşte gura şi ochii.

Vine doctorul s-o vadă şi-i zice ţiganului:

- Mă ţigane, de ce-ai bătut-o aşa de rău peste gură?

- Da’ ce era să fac, dacă e rea?

- Puteai şi tu s-o baţi peste fund.

- Dom’ doctor, dar de fund e bună, de gură-i rea!

Soţul şi soţia în dormitor, aud cum vecinii lor fac dragoste.

Soţul către soţie:

- Hai să sărim un pic, ca vecinii noştri să creadă că facem dra-

goste.

Au sărit, după care s-au culcat.

A doua zi la dejun, soţia pune în faţa soţului o farfurie goală:

- Mănâncă, dragule.

- …???!!

- Loveşte cu lingura-n farfurie, lasă să creadă vecinii că tu mă-

nânci.

Pentru prepararea foilor :
- 1 ou
- 150 g zahăr
- 50 g unt sau 1 lingură untură
- 2 linguri miere
- 2 linguri lapte
- 3/4 linguriţă bicarbonat 
- 400 g făină
- 50 g nucă măcinată 
Într-un castron se amestecă oul, zahărul, mierea, untul, bicarbonatul şi lap-

tele. Se pune castronul pe bain-marie şi se amestecă până ce compoziţia se 
îngroaşă ca o smântână. Peste amestecul cald turnăm făina şi la urmă nuca. 
Omogenizăm, apoi luăm aluatul din castron, îl punem pe blatul de lucru uns 
cu ulei şi frământăm cu mâna până rezultă un aluat consistent. Îl împărţim în 
patru părţi. Din fiecare parte se întinde câte o foaie (30 x 23 cm) care se coace 
pe dosul tăvii tapetate bine cu unt (untură) şi făină. Pentru fiecare foaie nu sunt 
necesare mai mult de 5 minute pentru a se coace. 

Pentru cremă am folosit:
- 700  g smântână de 25% grăsime
- 120 g nucă măcinată
- 250 g zahăr tos
Se amestecă uşor smântâna cu zahărul până la topirea completă a acestuia 

şi îngroşarea smântânii.  Se adaugă nuca măcinată. Crema se împarte în trei 
castronaşe. Pentru asamblarea prăjiturii, am căptuşit cu folie alimentară tava 
pe care am copt foile. Am pus o foaie şi am acoperit-o cu o parte de smântână. 
Am continuat cu celelalte foi şi crema. 

Peste ultima foaie am aşezat o glazură icing preparată din: 
- 200 g zahăr pudră
- zeama de la 1/2 lămâie
- 1 lingură apă rece
Într-un bol se pun zahărul pudră şi zeama de lămâie. Se amestecă continuu, 

adăugând treptat şi apa, în final obţinând o compoziţie cremoasă. Se toarnă 
peste prăjitură şi se presară nucă coaptă şi zdrobită. 

Prăjitura se pune la rece până a doua zi, când va fi un deliciu! 

Diabetul zaharat – 
a noua cauză de deces 

în rândul femeilor
Există în rândul opiniei publice nu-

meroase concepţii greşite cu privire la 
diabetul zaharat. Una dintre acestea 
este că diabetul afectează în principal 
bărbaţii. Nimic mai fals. Potrivit infor-
maţiilor publicate pe site-ul Federaţiei 
Internaţionale de Diabet (IDF), afecţiu-
nea se întâlneşte atât în rândul bărba-
ţilor, cât şi în rândul femeilor. Mai mult, 
există chiar o tendinţă crescătoare a 
numărului de cazuri de diabet zaharat 
în rândul reprezentantelor sexului fru-
mos, conform experţilor IDF.

La nivel mondial, specialiştii esti-
mează că aproximativ 50% din persoa-
nele cu diabet zaharat sunt femei, ceea 
ce înseamnă că peste 190 de milioane 
de femei trăiau cu această afecţiune la 
sfârşitul anului 2013 (potrivit IDF, anul 
trecut, numărul cazurilor de diabet za-
harat a crescut la 382 de milioane). De 
asemenea, diabetul zaharat reprezintă 
a noua cauză de mortalitate în rândul 
femeilor, fiind responsabil anual pen-
tru pierderea a peste două milioane de 
vieţi.

Femeile cu diabet zaharat prezintă 
un risc mult mai mare decât populaţia 
generală de a dezvolta diferite afecţi-
uni cardiovasculare, precum infarctul 
miocardic acut. De exemplu, femeile 
cu diabet zaharat sunt de patru ori mai 
predispuse la a suferi un stop cardiac 
decât femeile fără această afecţiune, 
arată statisticile Asociaţiei Americane 
de Diabet. 

Problematica diabetului zaharat 
în rândul femeilor este cu atât mai în-
grijorătoare cu cât boala poate afecta 
atât femeile însărcinate, cât şi copiii lor 
nenăscuţi. Potrivit literaturii de specia-
litate, diabetul gestaţional poate avea 
repercusiuni serioase asupra mamei 
şi copilului, de la pierderea spontană 
a sarcinii, până la diferite malformaţii 
congenitale ale nou-născutului. Ast-
fel, specialiştii susţin că este extrem de 
important ca viitoarea mamă diagnos-
ticată cu diabet gestaţional să fie atent 
monitorizată pe parcursul întregii sar-
cini şi, în special, în ultimul trimestru.  

Informarea corectă cu privire la ris-
curile şi complicaţiile diabetului ges-
taţional, atingerea ţintelor terapeutice 
şi o bună comunicare cu medicul dia-
betolog pe durata sarcinii, precum şi 
după naştere, reprezintă cheia mana-
gementului eficient al afecţiunii. 

Acest material este oferit de profesio-
niştii în diabet, nutriţie şi boli metabolice 
din Galaţi, în cadrul proiectului „Sănăta-
tea se cunoaşte de dimineaţă!”. Iniţiativa 
se aliniază la recomandările IDF legate 
de Ziua Mondială de Luptă împotriva Di-
abetului 2014 şi îşi propune să promove-
ze, în rândul populaţiei, importanţa ali-
mentaţiei sănătoase pentru prevenirea 
diabetului zaharat şi pentru menţinerea 
sub control a valorilor glicemice. 

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)

Este posibil să demarezi o nouă afacere sau să se 
„dezlege” drumurile pentru a descoperi noi ocazii de 
a-ţi investi resursele inteligent. Profită de ocazie şi în-
conjoară-te de oamenii de la care ai ce învăţa. 

În cazul în care începi a-ţi găsi din ce în ce 
mai greu cuvintele, nu te impacienta, deoarece 
este una dintre influenţele retrogradării planetei 
Mercur. Fii foarte atent atunci când ai de negoci-
at chestiuni financiare, sau situaţii în care trebuie 
să îţi foloseşti din plin resursele. În acelaşi timp, 
odihneşte-te ori de câte ori ai ocazia.

Cel mai bine este să îţi vezi de propria-ţi persoa-
nă, neinteresându-te ce anume se petrece prin alte 
locuri sau prin alte familii. Este indicat să îţi regân-
deşti poziţia pe care o ai vizavi de societatea în care 
trăieşti. În ceea ce priveşte munca şi cariera, este 
bine să fii cât mai discret posibil, uitând de ceea ce 
se întâmplă în vieţile altora, necomentând sub nicio 
formă ceea ce observi.

Ai parte de o săptămână ale cărei influenţe 
astrale îţi sunt de mare ajutor. În primul rând, reu-
şeşti să te echilibrezi, poziţionându-te foarte bine 
din punct de vedere strategic faţă de realitatea 
obiectivă, în acelaşi timp, nepărăsind ideea de a-ţi 
vedea visele manifestate în plan concret.

Se aşteaptă multe de la tine. Mai ales de către 
cei care îţi sunt asociaţi. Este de preferat să nu pleci 
urechea la ceea ce ţi se spune şi să îţi vezi de dru-
mul tău, mai ales în primele zile ale săptămânii. 

Câteva probleme mai vechi te vor împiedica 
să te simţi bine pe parcursul acestei săptămâni. Va 
fi necesar să găseşti o rezolvare la situaţia actuală 
şi să laşi activităţile mai puţin importante pentru 
altă dată. O gândire pozitivă te va ajuta să-ţi re-
capeţi încrederea în forţele proprii şi să te pui pe 
picioare.

Preferabil este să începi a-ţi regândi strategiile 
în ceea ce priveşte cariera. Situaţia stagnează şi 
nu se întrevede vreo avansare rapidă la locul de 
muncă. În acelaşi timp, eşti predispus la a visa 
continuu cu ochii deschişi, încercând a-ţi lărgi ori-
zonturile cu prima ocazie.

Ştii că informaţia înseamnă putere, încearcă 
să nu te mai străduieşti a-i convinge şi pe cei din 
jurul tău de acest lucru. Se păstrează influenţa 
favorabilă a planetei Venus, situată în segmentul 
tău de viaţă rezervat relaţionării, ceea ce presupu-
ne fie ameliorarea unor relaţii nefavorabile ţie, fie 
o perioadă înfloritoare pentru relaţia în care eşti 
implicat. 

Este extrem de important să fii sincer cu ceilalţi 
în această săptămână, în special în cazul în care 
sunt în joc resurse comune ţie şi partenerilor tăi.   
Recomandabil este să nu faci niciun fel de investi-
ţie majoră, cel puţin nu până la începutul lunii iulie. 
Confuzia este prezentă la orice pas.

12 - 18 
decembrie

Capricorn (22/12-19/01)

Vărsător (20/01-18/02)

Pești (19/02-20/03)

Nu te grăbi să-ţi învinovăţeşti partenerul de cu-
plu, în cazul în care începi să primeşti semnale care 
mai de care mai diverse de la acesta. Şi în cazul tău, 
mersul aparent retrograd al lui Mercur ar putea da 
naştere unor neînţelegeri şi unor situaţii în care 
confuzia este prezentă. Este o avertizare valabilă şi 
în cazul partenerilor de afaceri.

Te irită orice părere care nu corespunde cu pro-
priile tale concepte de viaţă. Chiar dacă vei vrea să 
eviţi confruntările directe, este posibil să ai parte de 
acestea. Dacă vei reuşi să înţelegi punctele de vedere 
ale acestor persoane, se poate să eviţi scandalurile 
inutile. 

Deşi pari foarte confuz la începutul acestei 
săptămâni, negăsindu-ţi nicidecum locul, ai pute-
rea de a-ţi exprima cu tărie sentimentele şi emo-
ţiile, ceea ce îţi va fi de ajutor mai ales în relaţia cu 
persoana iubită. Însă, în cazul carierei tale, dacă 
simţi nevoia de a face schimbări radicale, aşteap-
tă sfârşitul de săptămână pentru a demara orice 
fel de iniţiativă.

Prognoza Meteo  
Vineri, 12 decembrie

Minim:-2°C
Maxim:4°C Soare

Sâmbătă, 13 decembrie
Minim:0°C
Maxim:6°C Soare, putin noros 

Duminică, 14 decembrie
Minim:0°C
Maxim:5°C Soare, putin noros

Luni, 15 decembrie
Minim:3°C
Maxim:5°C Cer mai mult noros 

Marţi, 16 decembrie
Minim:0°C
Maxim:6°C Cer mai mult noros 

Miercuri, 17 decembrie
Minim:1°C
Maxim:5°C Ploaie

Joi, 18 decembrie
Minim:-1°C
Maxim:4°C Ploaie

Prăjitură 
din foi cu 

miere şi nucă
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Program: Sâmbătă şi Duminică 16.00-21.00
Luni –Vineri  17.00-21.00
Nr.de tel.: 0749 484 017

Adresa: Strada Oltului nr. 41, fost magazin Lineliv

Eşti cititor fidel al săptămâna-
lului PresaGalaţi.ro? Află cum te 
răsplătim!

Cumpără în fiecare vineri ziarul 
şi decupează talonul concursului, 
completează-l cu datele persona-
le, iar atunci când ai strâns 5 ta-
loane beneficiezi de 25 % reduce-
re la chiria sălii de activităţi Bibi , 
pentru un eveniment (zi onomasti-
că sau de naştere a copilului tău), 
cu sau fără meniu inclus. Şi asta 
nu e tot!

Cei care adună 10 taloane câşti-
gă automat  50% reducere la chi-
ria sălii pentru un eveniment, cu 
meniu inclus.

Cele 5 sau 10 taloane câştigă-
toare pot fi din aceeaşi ediţie a 
săptămânalului PresaGalaţi.ro sau 
din ediţii diferite! Acestea sunt 
validate la sediul sălii de joacă cu 
cel puţin o săptămână înainte de 
organizarea petrecerii.

PresaGalaţi.ro 
şi Sala de activităţi Bibi 

te premiază! 

TALON CONCURS 
NUME ..............................................................................
PRENUME .......................................................................
TELEFON .........................................................................
E-MAIL .............................................................................

"ai atâtea 
vieţi  

câte cărţi 
ai citit".
PresaGalati.
ro şi Librăria 
Humanitas te 

invită la lectură.
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Actorul gălăţean Andrei Hu-
ţuleac are 24 de ani (pe care 
i-a împlinit chiar duminică, 

7 decembrie), este absolvent al Co-
legiului Naţional „Vasile Alecsandri”, 
a urmat Facultatea de Teatru, Secţia 
Arta Actorului (prof. Doru Ana) şi un 
master în acelaşi domeniu la Univer-
sitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică Bucureşti.

Reporter: La cei 24 de ani împliniţi 
chiar luna aceasta, ai fost numit deja 
în diverse publicaţii online „o tânără 
speranţă a teatrului românesc” sau 
chiar o „revelaţie a scenei”. În ce mă-
sură crezi în titulaturile astea?

Andrei Huţuleac: Absolut deloc. 
Cred că face parte din complexul unei 
culturi minore (sau al unei culturi care 
are despre sine senzaţia că e minoră) să 
folosească foarte uşor cuvinte mari, de-
valorizându-le astfel. Sunt de fapt nişte 
clişee cu care urechea publicului larg 
s-a obişnuit într-atât încât nici măcar nu 
le mai înregistrează. Tânără speranţă. 
Revelaţie a scenei. Numim atât de mulţi 
oameni maeştri încât nu mai distingem 
printre ei adevăraţii maeştrii cărora, de 
cele mai multe ori, li se spune pe nume.

Reporter: Cum crezi că eşti ca ac-
tor? Emoţionat să te întâlneşti cu 
scena, să vezi reacţia publicului?

Andrei Huţuleac: Nu sunt sigur că 
înţeleg întrebarea. Ca actor cred că mai 
am multe de învăţat. Emoţionat să mă 
întâlnesc cu scena, da, interesat să văd 
reacţia publicului, da, dar mai presus de 
toate astea, profund preocupat să-mi 
găsesc bucuria în ceea ce fac. E impor-
tant pentru mine să am în jur oameni 

pozitivi care nu au uitat de ce s-au apu-
cat de această meserie. Toţi ne apucăm 
de teatru pentru că intuim acolo un soi 
de libertate, de bucurie a creaţiei, de 
adrenalină până la urmă, dar timpul şi 
experienţa ne aduc cumva în postura 
de a ne autocenzura sau de a cenzura 
pur şi simplu, fără să vrem, oamenii din 
jur.

Reporter: Dar în afara scenei ce 
personaj eşti?

Andrei Huţuleac: Am devenit un 
tip destul de tăcut în ultimul timp (asta 
apropo de autocenzura de care îţi vor-
beam) pentru că mi-a intrat în cap la 
un moment dat ideea că foarte puţină 
lume e interesată să asculte real şi apoi 
să susţină sau să contra-argumenteze 
ceea ce ai tu de spus. Nu e vina nimă-
nui. E un secol nenorocit care îşi spune 
cuvântul. Din cauza vitezei, băşcălia ci-
nică (a cărei victimă suntem, pe rând, 
cu toţii) a devenit mai la îndemână de-
cât dialogul cu sens. Şi atunci cam tac. 
Asta când nu sunt cu prieteni foarte 
buni. Cu ei îmi mai dau drumul la gură.

Reporter: În ce spectacole joci 
momentan şi unde?

Andrei Huţuleac: În ultimul an mi 
s-a oferit şansa să lucrez şase specta-
cole cu regizorul Victor Ioan Frunză 
şi echipa sa. Aşadar, pe lângă două 
spectacole în mediul independent 
care îmi sunt foarte dragi (recitalul 
de poezie „Suntem ceea ce iubim” şi 
comedia „O piesă deşănţată”, scrisă 
şi regizată de Lia Bugnar), mă regă-
sesc momentan în această formulă 
pe care eu o consider propice unui 
teatru de calitate, formulă de care 

lumea se poate bucura la Teatrul 
Metropolis, Teatrul Nottara şi la 
Centrul Cultural pentru UNES-
CO „Nicolae Bălcescu” din Bucu-
reşti. Ca titluri, am avut norocul 
să trec într-un singur an prin 
genuri foarte diferite de scriitu-
ră: „Tartuffe”, „Visul unei nopţi de 
vară”, „Steaua fără nume”, „Mobi-
lă şi durere”, „Lilliom” (acesta din 
urmă fiind un spectacol al teatru-
lui din Brăila), „Portugalia” etc.

Reporter: Ce visezi să 

mai joci sau în ce tip de spectacole ai 
vrea să fii distribuit?

Andrei Huţuleac: Nu visez în di-
recţia asta. Visez în schimb (pentru că 
trăiesc o oarecare imaturitate artistică) 
ceva ce un artist n-ar trebui poate să 
viseze niciodată, şi anume să mă liniş-
tesc profesional. Să identific foarte clar 
ce soi de teatru vreau să practic şi în 
ce direcţie vreau să apuc. E o perioadă 
a experimentărilor. Îmi place enorm 
să cunosc oameni cât mai diverşi din 
domeniul ăsta şi asta mă ajută să-mi 
formez opinii argumentate despre tot 
şi toate, dar recunosc că tânjesc după 
momentul în care îmi voi găsi locul în 
acest puzzle uşor haotic de păreri, di-
recţii şi atitudini teatrale. Mi-e clar că va 
veni. Nu ştiu când, dar va veni.

Reporter: Ai terminat Colegiul Na-
ţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi. 
De unde ţi se trage înclinaţia pentru 
actorie? 

Andrei Huţuleac: Cred că s-a moş-
tenit. Tata e un tip cu foarte mult umor. 
Mama avea şi ea înclinaţii artistice. Am-
bii bunici, la fel. Bănuiesc că e un cumul 
de gene.

Reporter: Pentru viitorul apropiat 
sau mai îndepărtat, teatru sau film?

Andrei Huţuleac: Ar trebui poate 
să-mi concentrez inteligenţa artistică în 
perioada viitoare şi spre film. Am făcut 
foarte puţin, e adevărat, dar asta şi din 
cauză că am prioritizat teatrul în ultimii 
doi-trei ani. Nu-mi pare rău. Cred că 
până la urmă actoria de teatru e teme-

lia „profesiei” pe care o practic, dar 
este evident că un echilibru 

trebuie să existe aşa că, 
probabil, în 2015 o să 
fiu puţin mai atent şi 
de cealaltă parte a 
„baricadei”.

Reporter: Gă-
lăţenii te-au pu-
tut vedea într-o 
adaptare a piesei 
„Omul-Pubelă”, 
de Vişniec, jucată 
la Liceul de Artă 
„Dimitrie Cuclin”. 
Te mai pot reve-
dea curând în 
oraşul tău natal? 

Andrei Huţu-
leac: Dacă vreu-
nul din specta-
colele în care joc 
primeşte vreo 
invitaţie, sigur 
că da.

Reporter: 
Cum crezi 
că se for-
mează gus-
tul tinerilor 
pentru tea-

tru – nu pen-
tru actorie, ci 

pentru a aprecia 
un spectacol, ca spectator? 

Andrei Huţuleac: Spectatori buni 
sunt peste tot la fel cum spectatori 
proşti sunt peste tot. Nu există o regu-
lă. Cred că gustul pentru teatru se for-
mează cum se formează gustul pentru 
orice: consumându-l. Nefiind, în primă 
fază, selectiv, pentru că selectiv nu poţi 
deveni decât stabilind nişte criterii, iar 
criterii nu ai cum să stabileşti dacă nu 
cunoşti domeniul, deci dacă nu vezi 
cât mai multe spectacole. Gustul pen-
tru  teatru ţi-l formezi văzând teatru. E 
simplu.

A consemnat Cristina s. carp

foto 1: Sursa foto: pagina persona-
lă de FB, copyright Centrul Cultural 

„Casa Artelor”; 
foto 2 - Imagine din spectacolul „Li-
liom”, de Molnar Ferenc (regia Victor 
Ioan Frunză) – copyright Adriana 
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„gustul pentru teatru ţi-l formezi 
văzând teatru”
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➢ Interviu cu Andrei Huţuleac, tânăr actor născut în Galaţi

Imagine din spectacolul „Liliom” 


