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Andy Szekely: „Caută să oferi 
copiilor tăi două lucruri: stima 
de sine şi descoperirea talentelor”
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Florin Marin l-a 
înlocuit pe Selymeş

Arborii sluțiți

Premieră de zile 
mari la „Muzical”

Povestea lui 
Sandokan a ajuns 

în „Daily Mail”

Galaţiul campion 
naţional la spații 
verzi?!

Telemedicină 
pentru 

locuitorii 
satelor

Primăvara vine cu 
păduri de salcâm

Galațiul, printre orașele 
codașe la calitatea 
serviciilor publice

➢ În ultimii 25 de ani, s-a investit foarte puțin în modernizarea rețelelor de distribuție a apei 
potabile și energiei termice, iar de aici pierderi mari, care ne ard la buzunare   

➢ Prin comparație, la Alba Iulia, unde pierderile din rețelele de termoficare sunt „zero”, 
prețul gigacaloriei este de 130 de lei ➢ În alte mari orașe, pierderile de apă s-au înjumătățit 

➢ Pierderile reale - cu 7% mai mari decât cele „oficiale” ➢ Locul 4 pe țară la prețul apei 
potabile ➢ Prețul gigacaloriei, corelat cu pierderile din conducte
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Ticu ciobotaru

Interviu cu Dana Potorac, 
directorul Editurii „Homer” 

Audiobook-ul – 
un „pașaport” 
mai accesibil 

tuturor pentru 
călătoriile literare



Prietenia dintre tigrul siberian în 
depresie şi doi şoricei, în Grădina Zoo-
logică din Galaţi, a ajuns cunoscută în 
întreaga lume. Celebra publicație „Dai-
ly Mail” a publicat zilele trecute un re-
portaj despre neobișnuita amiciție din 
Galați.  

Tolănit în cușca din Grădina Zoolo-
gică din Galaţi, Sandokan îşi face sies-
ta. Săptămâna aceasta, tigrul siberian a 
ajuns vedetă, după ce Daily Mail şi alte 
publicaţii străine au scris despre el. Dar 
nu faima l-a scos din depresie, ci noii lui 
prieteni. 

De mai bine de o săptămână, Tom 
şi Jerry au rolul să-i alunge tristeţea lui 
Sandokan. Dar, tigrul nu pare întru totul 

pregătit să-și uite partenera de-o viaţă, 
care a murit în urmă cu două luni. Pre-
stigiosul Daily Mail a publicat în pagi-
nile sale povestea tigrului Sandokan 
care, în aceste zile, a devenit brandul 
Grădinii Zoologice din Galaţi. După ce 
a intrat în depresie ca urmare a morţii 
partenerei şi a început să-și roadă coa-
da, îngrijitorii parcului Zoo s-au gândit 
să-i mai aline tristeţea cu doi şoricei. 

Deși tigrul nu pare să-și fi uitat com-
plet durerea, compania celor două ro-
zătoare nu pare să-l deranjeze deloc. „E 
aceeași situație ca săptămâna trecută, 
mănăncă bine, doarme cu șoriceii. Și-a 
mai revenit, își mai linge coada, dar 
saliva asta s-ar putea să facă minuni, 

însă s-ar putea să îl dăm cu medica-
mente. Șoriceii se bagă în blană la el”, a 
spus administratorul Grădinii Zoologie 
din Galați, Doru Ene. 

Mai multe publicaţii internaţiona-
le au scris cu mirare despre relaţia cel 

puţin ciudată dintre Sandokan şi micile 
rozătoare. Sandokan e pe drumul cel 
bun, spun cei de la Grădina Zoologică. 
Tigrul primește deja tratament pentru 
rana autoprovocată. Şi ar mai fi o ves-
te bună: până în vară, când Sandokan 

îşi va împărţi traiul cu noua parteneră, 
sunt şanse ca Tom şi Jerry să aglome-
reze cușca. Paznicii spun că şoriceii pă-
răsesc din ce în ce mai rar culcușul de 
paie.

Aura cristian
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relația dintre sandokan și tom și Jerry 
a ajuns în ”daily Mail„

Ziua Femeii este sărbătorită încă 
din Antichitate, când grecii o cele-
brau pe Rhea, mama tuturor zeilor, 
însă această sărbătoare care să aibă la 
bază un concept de celebrare a femeii 
a devenit cunoscut destul de recent. 

Ziua Femeii, sau  Ziua Internațio-
nală a Femeii Muncitoare, așa cum 
era ea denumită la început, a debutat 
ca un eveniment politic, care celebra 
drepturile obținute de femei în plan 
economic, social și politic, indiferent 
de diviziunile naționale, etnice, ling-
vistice, culturale, economice sau poli-
tice. Astăzi, 8 martie a devenit doar un 
prilej  pentru bărbați de a-și exprima 
aprecierea față de sexul frumos. 

Originia Zilei Internaționale a Fe-
meii este întâlnită la jumătatea seco-
lului al XIX-lea, când pe 8 martie 1857, 
femeile dintr-o fabrică de textile din 
New York, au ieșit în stradă pentru a 
protesta împotriva condițiilor mize-
re de muncă și a salariilor prea mici, 
protestul fiind stins cu brutalitate de 
către poliție. În 1908, 15.000 de femei 
au ieșit în stradă strigându-și dole-
anțele: condiții de muncă decente, 
încetarea exploatării copiilor pentru 
muncă, și micșorarea zilei de mun-
că. Sloganul lor era simplu și care 
nu instiga deloc la violență: Pâine și 
trandafiri, unde pâinea reprezenta 
stabilitatea economică iar trandafirii- 
îmbunătățirea vieții lor. Foarte curând 
după acest eveniment, Partidul Soci-
alist din America, stabilește ca ultima 
duminică din luna februarie să devi-
nă Ziua Națională a Femeii, astfel că 
pentru prima dată, în Statele Unite ale 
Americii, pe 28 februarie 1909, a fost 
sărbătorită Ziua Femeii. 

Un an mai târziu, la Copenhaga, 
în timpul Conferinței Internaționale 
a Femeii Socialiste, Clara Zetkin, o 
activistă germană, a propus o Zi In-
ternațională a Femeii, iar ca rezultat, 
Austria, Danemarca, Elveția și Germa-
nia au sărbătorit pentru întâia oară 
Ziua Femeii în data de 19 martie 1911. 

Un alt eveniment determinant în 
evoluția acestei zile, este tragedia din 
New York, unde angajatele tot unei 
fabrici de textile, Triangle Shirtwaist, 
au protestat împotriva condițiilor 

grele de muncă în care erau obligate 
să lucreze. Greva a durat câteva zile, 
până pe 8 martie, când proprietarul a 
decis să închidă porțile fabricii, pen-
tru a împiedica muncitoarele să pă-
răsească clădirea. Fabrica a luat însă 
foc, și peste 100 de femei au ars de 
vii. Zvonul răspândit este acela cum 
că această poveste ar fi falsă, la bazele 
ei aflându-se o strategie comunistă, 
în perioada Războiului Rece. Însă, real 
sau nu, incendiul din fabrica Triangle 
Shirtwaist a fost memorat ca o adevă-

rată catastrofă și a dat startul la un șir 
de sărbători care să aducă în actuali-
tate evenimente de acest gen.

În ultima duminică a lunii februa-
rie  în anul 1913, femeile din Rusia au 
celebrat pentru prima dată ziua dedi-
cată lor, iar în 1914, în aceeași ultimă 
duminică a lunii februarie, doamnele 
și domnișoarele din întreaga Europă 
au ieșit pașnic în stradă pentru a-și 
face cunoscute cauzele lor și dorința 
de a fi pace. 

Patru ani mai târziu, în 1917, pe 
străzile din Rusia se auzea strigat la 
unison sloganul Pâine și pace, de că-
tre soțiile, mamele, fiicele, surorile 
și bunicile a peste două milioane de 
soldați ruși care pieriseră în război. 
Protestele au continuat preț de câte-
va zile, până când țarul a abdicat, iar 
Guvernul a fost nevoit de a acorda fe-
meilor dreptul de a vota. Protestul a 
început pe data de 8 martie 1917, iar 
din acea dată Ziua Femeii este sărbă-
torită pe 8 martie, și nu în ultima du-
minică a lunii februarie, așa cum era 
obișnuit. 

În același an, Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite adoptă 
o rezoluție prin care invită țările să 
proclame o zi a anului, care să fie în 
acord cu tradiția și cultura fiecărui 
stat în parte, și să poarte numele de 
Zi a Națiunilor Unite pentru Drepturile 
Femeii și Pace Internațională. 

Deși în țările arabe, sunt conside-
rate victime ale sistemului patriarhal 
și ale tradiției, evenimentele recente 
arată faptul că țări precum Egipt, Li-
ban și Algeria includ figuri feminine în 
conducerea statului către democrație, 
iar începând cu anii ‚70 au existat fe-

mei parlamentar și miniștri în guvern. 
8 martie trebuie să reprezinte o 

ocazie când trebuie să fie reamintite 
eforturile și realizările din trecut, și, 
mai mult decât atât, să se privească în 
perspectivă la potențialul încă necu-
noscut al femeilor și la numeroasele 
oportunități care le asteaptă pe feme-
ile generațiilor viitoare. 

În România, până în anul 2009, zilei 
de 8 martie i s-au extins semnificațiile, 
ajungând să aibă și un statut neoficial 
de zi a mamei. Acest lucru s-a schim-
bat începând cu anul 2009 când a fost 
legiferată în Senatul României Ziua 
Mamei, care se sărbătorește în prima 
duminică a lunii mai, iar a tatălui în 
cea de-a doua. 

La români, Ziua Femeii a început să 
fie sărbătorită de pe vremea comuniș-
tilor, și așa cum am spus, confundată 
cu ziua mamei. Din cauza aceasta, 
încă există voci care condamnă aceas-
tă sărbătoare deoarece ar fi o moște-
nire comunistă.

Cu toate acesta, românii percep 
această zi  ca un prilej în care să se 
arate prețuirea și recunoștiința față 
de mame, surori, fiice, bunice, bunice 
și prietene. Iubești femeia, așa cum 
remarca și Mircea Cărtărescu, Pentru 
că poartă tot soiul de zdrăngănele pe 
care și le asortează la îmbrăcaminte 
după reguli complicate și de neînțeles. 
Pentru că au un fel de-a rezolva pro-
bleme care te scoate din minți. Pentru 
că au un fel de-a gândi care te scoate 
din minți. Pentru că iau viața în serios, 
pentru că par să creadă cu adevarat în 
realitate.

La Mulţi Ani!
Diana apreutese

Ziua internațională a Femeii
REMEMBER



Când discutăm despre calitatea 
unor servicii publice se iau în calcul 
eficienţa economică a activităţilor re-
spective, tarifele și gradul de acoperire 
sau accesibilitatea pentru un procent 
cât mai mare dintre membrii comuni-
tăţii. Potrivit unui studiu realizat de In-
stitutul pentru Politici Publice (IPP) din 
București, Galaţiul este în urma multo-
ra dintre marile orașe atunci când se 
pune problema calităţii unor servicii 
publice cum ar fi distribuţia de apă 
potabilă sau serviciul de termoficare. 
Studiul la care ne referim face parte 
din proiectul „Benchmarking pentru 
servicii publice eficiente la nivel local”, 
implementat de IPP în parteneriat cu 
Asociaţia pentru Democraţie Partici-
pativă (ADEPT) din Republica Moldova 
si Ukrainian Institute for Public Policy 
(UIPP) din Ucraina, cu sprijinul Black 
Sea Trust for Regional Cooperation. 
Studiul continuă seria rapoartelor de 
monitorizare asupra calităţii și costuri-
lor serviciilor publice de la nivelul mu-
nicipiilor reşedinţă de judeţ din Româ-
nia, iniţiată de IPP în 2004, cu scopul 
de a pune la dispoziţia cetăţenilor un 
instrument obiectiv de măsurare a per-
formanţei autorităţilor locale în timpul 
mandatului. Eficienţa distribuţiei de 
utilităţi, indiferent dacă ne referim la 
apă potabilă sau energie termică, se 
bazează, în primul rând, pe un procent 
cât mai mic de pierderi din reţele, pen-
tru că pierderile mari din conductele 
de transport, înainte de branșament, 
sunt considerate pierderi tehnologice 
și sunt incluse în tarife. Tarifele cresc 
atunci când cresc preţurile materiilor 
prime, al energiei sau carburanţilor, dar 
și în cazurile în care, în lipsa investiţiilor 
în înlocuirea de conducte, pierderile 
tehnologice din reţele cresc și este ne-
voie ca o majorare de tarif să acopere 
aceste pierderi.

În alte mari oraşe, pierderile 
de apă s-au înjumătăţit

Ponderea pierderilor de apă în reţea 
este diferenţa dintre volumul total de 
apă produsă și pompată în reţele și vo-
lumul total de apă care le este facturat 
consumatorilor. În cadrul unei analize 
efectuate la Galaţi în 2009, pentru vo-
lumul de apă facturat era introdus ter-
menul de „apă care aduce venituri”. La 
Galaţi, pierderile sunt foarte mari, dar 
nu cele mai mari din ţară, pentru că și 
în alte mari orașe s-a investit puţin în 
înlocuirea conductelor ciuruite de ru-
gină. Media naţională a pierderilor din 
reţelele de apă potabilă era, în 2013, 
de 38%, cele mai mari pierderi înregis-
trându-se la Piatra Neamţ (68%), Deva 
(55%), Bacău (54%), Călărași (54%). Dar 
sunt și orașe cu pierderi mult mai mici: 
la Craiova pierderile sunt de 17%, iar la 
Tulcea sunt de 23%. În studiul menţio-
nat sunt date câteva exemple de orașe 
în care pierderile au fost reduse consis-
tent ca urmare a investiţiilor în înlocui-
rea conductelor uzate. La Iași, pierderi-
le care în 2008 erau de 68% au scăzut 
la 28% în 2012. La Giurgiu, au scăzut 
de la 57% în 2012 la 26% în 2012, iar 
la Râmnicu Vâlcea, în aceeași perioadă, 
pierderile au scăzut de la 42 la 27%. În 
orașul vecin, Brăila, s-a reușit o scădere 
a pierderilor din reţele de apă potabilă, 
de la 46% în 2010, la  29%, în 2012. La 
Miercurea Ciuc, scăderea a fost și mai 

spectaculoasă, de la 72% în 2008 la 
15% în 2012. 

Pierderile reale - cu 7% 
mai mari decât cele „oficiale”

În ceea ce privește Galaţiul avem 
o mică încurcătură, pentru că analiza 
IPP se bazează pe cifrele comunicate 
de primării și în consecinţă se pare că 
avem de-a face cu cifre care prezintă 
o situaţie diferită de cea reală. Ofici-
al, așa cum sunt prezentate în studiul 
IPP (deci în versiunea Primăriei Galaţi), 
pierderile din reţelele de apă potabilă 
de la Galaţi au fost într-o continuă scă-
dere, de la 46% în 2008 și 45% în 2009, 
la 38% în 2011, dar au crescut din nou, 
ajungând la 42% în 2012. Aceste pro-
cente sunt cele comunicate de munici-
palitate. În realitate, ele sunt mai mari: 
pentru anul 2009, când era comuni-
cat IPP-ului procentul de 45%, nivelul 
pierderilor era cu șapte procente mai 
mare. Potrivit unei analize aprobate în 
2010 de Consiliul Municipal, în 2009, a 
fost pompată în sistem cantitatea de 
36.562.576 mc de apă potabilă. Din 
această cantitate, numai 17.573.314 
mc este consum de apă care aduce 
bani, restul, de 18.989.262 mc, adică 
51,94%, fiind „apă care nu aduce veni-
turi”. Din această cantitate, 9.183.389 
mc (25,12%) sunt „consumuri tehno-
logice”, pierdute la uzinele de apă și 
punctele de distribuţie. La astea, se 

adaugă alte pierderi, de 9.805.873 
mc (26,82%), din care 6.639.386 mc 
(18,16%) sunt pierderi prin conducte 
de distribuţie, iar 2.144.425 mc (5,87%) 
pierderi de apă potabilă prin branșa-
mente, înainte de apometru. Așadar, 
pierderea era 52% și asta datorită fap-
tului că o mare parte din apa pompată 
în reţele ajunge în pământ, în condiţi-
ile în care cea mai mare parte a celor 
peste 600 km de conducte sunt găuri-
te de rugină. Durata de serviciu a unei 
conducte este de 25 de ani. În cadrul 
Proiectului ISPA au fost înlocuite o par-
te din reţele, dar insuficient. Problema 
este că aceste pierderi sunt reflectate 
de preţul plătit de gălăţeni pentru apa 
potabilă. 

Locul 4 pe ţară la preţul apei 
potabile

Din punctul de vedere al preţului 
apei potabile, Galaţiul se află pe locul 
3 între marile orașe din ţară. În prezent, 
tariful este 4,36 lei/mc. Potrivit anali-
zei menţionate, tariful mediu al apei 
potabile pentru consumatorii casnici 
în anul 2011 era de 2,29 lei/mc, acesta 
majorându-se cu 30% în 2012, la 3,28 
lei/mc. Cel mai mare tarif la apă potabi-
lă era la Buzău - 4,48 lei/mc, iar cel mai 
mic la Slobozia - 2,23 lei/mc. La mo-
mentul la care a fost realizat studiul IPP, 
Galaţiul era pe locul 4 pe ţară în „topul” 
celor mai mari preţuri la apă potabilă, 

cu un tarif de 3,93 lei/mc, după Buzău 
(4,48 lei/mc), Reșiţa (3,96 lei/mc) și 
Târgoviște (3,95 lei/mc). La Brăila, oraș 
care ca și Galaţiul este pe malul Dună-
rii și unde se prepară o mare parte din 
apa potabilă din apa brută de suprafa-
ţă extrasă din fluviu, tariful era de 3,31 
lei/mc. În alte două orașe dunărene 
preţurile apei potabile erau și mai mici, 
la Drobeta Turnu Severin era de 2,74 
lei/mc, iar la Giurgiu de 2,7 lei/mc.

Preţul gigacaloriei, corelat 
cu pierderile din conducte

Un alt serviciu public la care nu 
stăm prea bine în comparaţie cu alte 
mari orașe este cel de încălzire în sis-
tem  centralizat. La Galaţi pierderile au 
fost, pe bilanţul din 2013, de 42,7%, 
ceea ce la preţul de atunci al gigaca-
loriei însemna 11 milioane de euro. 
Ponderea pierderilor de energie termi-
că din sistem este diferenţa dintre can-
titatea de energie termică produsă în 
decurs de un an și cantitatea de ener-
gie termica facturată consumatorilor 
în aceeași perioadă de timp. Media 
pierderilor de energie termică la nivel 
naţional este de 31,6%, în creștere faţă 
de 2009, când era de 29%. La București, 
pierderile au ajuns la 28,56%, după ce 
crescuseră de la 23% - în 2005, la 27% - 
în 2007. La Galaţi pierderile sunt totuși 
mai mici decât la Brașov (64%), Resiţa 
(63%), Târgoviste (57%) și Deva (53%). 

La Brăila, pierderile erau de 50% și cum 
se știe sistemul de încălzire centraliza-
tă a ajuns la faliment, fiind închis. La 
Galaţi, cu CET-ul Electrocentrale și Apa-
term intrate în insolvenţă este foarte 
posibil să se întâmple același lucru. 

Au fost și orașe în care prin inves-
tiţiile în modernizarea sistemului de 
termoficare au fost reduse pierderile. 
La Suceava, pierderile au scăzut la 35% 
după ce municipalitatea a investit 108 
milioane lei în reabilitarea parţială a 
reţelelor și construirea unei centrale în 
cogenerare de înaltă eficienţă. Au re-
ușit ca prin lucrări de modernizare să 
reducă pierderile și muncipalităţile din 
Alexandria (de la 33% la 27%), Giurgiu 
(de la 33% la 26%), Piatra Neamţ (de la 
25% la 20%) și Zalău (de la 34% la 6%). 

Sunt două municipii, Baia Mare și 
Alba Iulia, care au „zero” pierderi în sis-
tem. La momentul realizării studiului 
IPP, cu un tarif de 247 lei/gcal, Galaţiul 
era peste media naţională a preţului gi-
gacaloriei pentru consumatorii casnici, 
care era de 220 lei/gcal, în ușoară scă-
dere faţă de 2011 (227 lei/gcal). Extrem 
de sugestiv este faptul că cel mai mic 
preţ al gigacaloriei este într-un oraș cu 
„zero” pierderi din reţelele de termofi-
care, la Alba Iulia, unde tariful este de 
130 lei/gcal. Alte orașe cu un preţ foar-
te mic al gigacaloriei sunt Tulcea (150 
lei/gcal) și Bacău (155 lei/gcal).

Ticu ciobotaru
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Galaţiul, printre oraşele codaşe 
la calitatea serviciilor publice

➢ În ultimii 25 de ani, s-a investit foarte puţin în modernizarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a energiei 
termice, iar de aici pierderile mari, care ne ard la buzunare * Prin comparaţie, la Alba Iulia, unde pierderile din 

reţelele de termoficare sunt „zero”, preţul gigacaloriei este de 130 de lei
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Serviciul Public Județean de Admi-
nistrare a Domeniului Public are deja în 
desfășurare un program amplu de îm-
pădurire. Peste 1,5 milioane de puieți 
de salcâm vor fi plantați până la sfârși-
tul acestui an.

Un judeţ... „chel”

Au tăiat, dar nu și-au dat seama că 
pun în pericol sute de locuințe. Este 
vorba despre cei care au defrișat hec-
tare întregi de pădure, iar acum dealu-
rile au rămas „pleșuve”. Și nu este vor-
ba despre aspect, ci despre siguranța 
oamenilor. În anul 2013 a început un 
amplu proiect de împădurire care se 
desfășoară și anul acesta. În pepiniera 
Serviciul Public Județean de Adminis-
trare a Domeniului Public puieții de 
salcâm care au ajuns la 20 de centime-
tri au fost repartizați primăriilor din ju-
deț, iar peste 2,5 milioane de copaci au 
prins deja rădăcini. „Până acum, adică 
în perioada 2013 - 2014 au fost livrați 
către primării un număr de 2 638 450 
puieți de salcâm și s-au împădurit deja 
527 de hectare, în medie 5000 de puieți 
pe hectar. Și aici mă refer la peste 40 de 
de primării care și-au luat rolul foarte 

în serios și au plantat puieții”, a preci-
zat Vali Sandu, directorul    Serviciului 
Public Județean de Administrare a Do-
meniului Public. Acesta a mai adăugat 
că acum județul este mai bogat cu 500 
de hectare de pădure. „Asta înseamnă 
un plus foarte mare. Cred că acest pro-
iect trebuie să se deruleze și pe viitor, 
pentru că judeţul Galaţi are nevoie de 
păduri noi. Primarii vor înfiinţa perdele 
forestiere și vor planta puieţii pe tere-
nurile degradate. Asta înseamnă condi-
ţii de siguranţă și pentru comunele din 
judeţ”, a mai adăugat Sandu.

Galațiul începe să prindă rădăcini

Proiectul de plantare de puieți de-
marat în anul 2013 continuă și anul 
acesta cu plantarea altor peste 1,5 
milioane de puieți de salcâm. Primarii 
din comunele Brăhășești, Cavadinești, 
Foltești, Cerțești, dar și din alte 40 de 
localități au făcut deja solicitare pen-
tru a primi deja copacii care vor for-
ma o perdea forestieră, dar și care vor 
„păzi” comunele de inundații sau de 
alunecări de teren. „Până la sfârșitul 
acestei primăveri, am reușit în cei doi 
ani în care am desfășurat acest pro-

iect de împădurire, să plantăm puieți 
de salcâm pe o suprafață de 1000 de 
hectare. Noi trimitem deja adrese către 
primăriile din județ  în care îi înștiințăm 
pe primari că dacă mai au nevoie de 
copaci, sa ne trimită solicitare. Noi 
mergem cu solicitările, la președintele 
Consiliului Județului și în funcție de 
aceste nevoi, noi putem să înființăm în 
această primăvară o nouă pepinieră, iar 
în toamnă puieții vor putea ajunge în 
comune”, a mai adăugat Vali Sandu, di-
rectorul Serviciului Public Județean de 

Administrare a Domeniului Public.

Salcâmul crește într-un an, cât 
alți copaci în șapte

Salcâmul crește spontan pe aproa-
pe orice tip de teren. Cu o rezistență 
bună la ger, iubește lumina, suportă 
seceta, preferă solurile permeabile, 
ușoare, fertile, dar nu suportă solurile 
calcaroase.    Salcâmul crește bine pe 
soluri ușoare, chiar și pe nisipuri nefixa-
te, fiind cultivat pentru fixarea lor. Are 

capacitatea de a fixa azotul din atmo-
sferă, iar semințele își păstrează mulți 
ani capacitatea de germinare. Are frun-
ze compuse și flori albe, în ciorchine, 
puternic mirositoare, iar fructele sunt 
păstăi aplatizate, brun roșcate. Înflo-
rește primăvara târziu, în luna mai-iu-
nie. Salcâmul trăiește în jur de 100 de 
ani și face parte din categoria arborilor 
cu lemn de esență tare, fiind greu, dur 
și deosebit de rezistent la umezeală.

Aura cristian

primăvara vine cu păduri de salcâm

telemedicină pentru localnicii comunelor 
din Galați, brăila și tulcea

➢ Prin conectarea cabinetelor de specialitate cu cele ale medicilor de familie, pacienții cu patologii cronice vor putea 
fi consultați de la distanță

Sute de mii de pacienți din comunele 
județelor Galați, Brăila și Tulcea, vor avea 
un acces mai prompt la consultațiile me-
dicilor de specialitate pentru tratarea unor 
afecțiuni cronice, pentru că aceste consul-
tații vor putea fi efectuate prin interme-
diul cabinetelor medicale de familie din 
comune, fără să fie nevoie ca acești paci-
enți să deplaseze la oraș, la spitalul jude-
țean sau la ambulatoriul de specialitate. 

Această facilitate va deveni funcțională 
prin integrarea într-un Sistem Informatic 
pentru Telemedicină, altfel spus „medici-
nă la distanță”, a cabinetelor medicilor de 
familie din mediul rural cu cabinetele me-
dicilor de specialitate. 

Prin sistemul informatic, medicul spe-
cialist poate evalua starea de sănătate a 
pacientului aflat la zeci de kilometri dis-
tanță și îi poate prescrie tratamentul adec-
vat. Telemedicina va fi introdusă la Tulcea, 
Galați și Brăila, prin implementarea unui 
proiect cu un buget de 82 milioane de lei, 

a cărui lansare a fost anunțată de Ministe-
rul Sănătății. 

În cadrul Proiectului „Creșterea calității 
actului medical în zonele rurale prin im-
plementarea unui Sistem Informatic de 
Telemedicină” (POSCCE 49472) va fi pus la 
punct sistemul informatic și vor fi speciali-
zați în telemedicină 198 medici de familie 
și 500 medici de specialitate din cele trei 
județe. 

De sistemul consultațiilor medicale la 
distanță vor beneficia peste 373.645 de 
persoane înscrise pe lista medicilor de 
familie din comunele din Tulcea, Galați și 
Brăila. Proiectul este co-finanțat din Fon-
dul European pentru Dezvoltare Regio-
nală (FEDR) în cadrul Programului Opera-
țional Sectorial Creșterea Competitivității 
Economice 2007 – 2013. Bugetul total al 
proiectului este de 81.969.000 lei, din care 
asistența financiară nerambursabilă prin 
FEDR este de 67.789.000 lei. 

Obiectivul general al acestuia este 

diversificarea serviciilor de sănătate prin 
implementarea Sistemului Informatic de 
Telemedicină oferite comunităților și cetă-
țenilor care nu au acces la servicii de îngri-
jire medicală de specialitate. Telemedicina 
este una din componentele strategiei de 
e-Sănătate a Uniunii Europene.

La Spitalul de Copii s-a făcut  
deja tele-ecografie 

La Galați există deja o experiență, pen-
tru că din 2009 și până în prezent au fost 
realizate mai multe experimente de tele-
medicină, mai precis de tele-ecografie. În 
2009, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Pediatrie „Sfântul Ioan” și  Facultatea de 
Medicină din cadrul Universităţii „Dună-
rea de Jos” au devenit parteneri cu spe-
cialiștii francezi la proiectul de punere la 
punct a unui sistem de realizare a ecogra-
fiilor pentru pacienţi situaţi la o distanţă 
de 2.500 km, distanţa dintre spitalul din 

Galaţi și cel din Tours, Franţa. 
Sistemul făcea parte dintr-un proiect 

de cercetare medicală derulat de Univer-
sitatea din Tours cu aplicabilitate în na-
vigația maritimă. Asocierea în proiect a 
instituţiilor gălăţene a avut loc ca urmare 
a lobby-ului făcut pe lângă conducătorul 
proiectului, profesorul Philippe Arbeille, 
de gălăţeanca Monica Georgescu, care 

și-a început cariera medicală la Galaţi dar 
lucrează de mai mulţi ani în Franţa. 

În cadrul colaborării între medicii din 
Galați și Tours au fost realizate mai multe 
experimente de tele-ecografie, în primă-
vara acestui an spitalul din Galați prelu-
ând rolul de centru.

Ticu ciobotaru
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În studiul realizat de Institutul 
pentru Politici Publice (IPP) cu privi-
re la calitatea serviciilor publice din 
marile oraşe este abordată și pro-
blema suprafeţelor de spaţii verzi pe 
cap de locuitor. Nu este considerat 
un serviciu public pentru că nu exis-
tă furnizor, consumator, contract etc., 
dar suprafeţele de parcuri și zonele 
de agrement sunt importante pentru 
calitatea aerului pe care îl respirăm și 
din acest punct de vedere se poate 
spune că municipalitatea are printre 
atribuţii și asigurarea suprafeţelor de 
spaţii verzi, ca și în cazurile serviciilor 
publice consacrate. Există și o normă 
europeană ce prevede că suprafaţa 
de spaţii verzi pe cap de locuitor tre-
buie să fie de 25 mp. Potrivit datelor 
comunicate în 2012 de IPP despre Pri-
măria Galaţi, suprafaţa de spaţii verzi 
pe cap de locuitor a crescut miraculos 
de la 15 mp, în 2008 la 25 mp, în 2011. 
Adică, dintr-un foc am atins norma 
europeană! Galaţiul mai este întrecut 
în această statistică doar de Craiova 

(28 mp) și Brașov (29 mp). Evident 
că în această statistică a suprafeţelor 
de parcuri am „sărit” înaintea multor 
orașe: Tulcea (5 mp), Tg. Jiu (6,22 mp), 
Sibiu (8,61 mp), Reșiţa (8,35 mp), Ora-
dea (7,37 mp), Deva (7,82 mp), Con-
stanţa (7,98 mp), Miercurea Ciuc (6 
mp), Iași (9 mp), Focșani (7 mp), Turnu 
Severin (6 mp). Iată un motiv pentru 
manifestări entuziaste de patriotism 
local, faptul că la Galaţi avem o su-
prafaţă de spaţii verzi de trei ori mai 
mare decât la Constanţa, cu tot cu 
Mamaia și faleza. Avem cu mult mai 
multe spaţii verzi și decât Timișoara, 
celebrul „oraș al rozelor”, care de la 
16,2 mp, în 2008 a ajuns la 16,43 mp, 
în 2010 ajungând ca în 2012 să aibă 
17,08 mp de spaţii verzi pe locuitor. 
Și la Brăila suprafaţa spaţiilor verzi a 
crescut de la 20 mp, în 2008 la 23 mp, 
în 2012. Cu certitudine, creșterea su-
prafeţei de spaţii verzi din Galaţi cu 10 
mp/locuitor, în numai patru ani ar pu-
tea fi cea mai spectaculoasă din ţară. 

Dar știm bine că nu este așa și în 

perioada 2008-2012 nu s-a întâmplat 
nimic la Galaţi în această privinţă. A 
fost o jonglare cu cifrele, pentru că 
în timp ce primăria raporta 25 mp pe 
locuitor, în statistica Agenţiei de Pro-
tecţia Mediului erau tot 2,67 mp pe 
cap de locuitor. „Saltul“ de la 2,67 la 
24,6 mp a fost realizat de funcţiona-
rii din Primăria Galaţi în 2008. Mărirea 
suprafeţei de spaţii verzi a fost obţi-
nută prin refacerea calculelor în baza 
datelor „aranjate“ de funcţionarii Ser-
viciului Patrimoniu și cei de la Direcţia 
Tehnică a primăriei, care au recalculat 
până le-a ieșit că în municipiul Galaţi 

existau 7.221.900 de mp de spaţii 
verzi. Probabil că în „patrimoniul“ de 
spaţii verzi au fost trecute și cele 63 
ha de cimitire, ori cele 15 ha de luciu 
de apă ale Lacului Vânători și Bălţii Că-
tușa sau cele 250 ha de maidane din-
tre blocuri, acoperite de garaje, praf și 
gunoaie. Împărţit la numărul de locu-
itori pe care îi avea atunci Galaţiul a 
rezultat noua cifră: 24,6 mp de spaţii 
verzi pe cap de locuitor. Așa s-a ajuns 
la nivelul Uniunii Europene, de 25 mp 
per locuitor.

Ticu ciobotaru
Foto: Vasile caburgan

Galaţiul, campion naţional la spații verzi?!

Fănel Lucan

Abia își frecau mâinile de bucurie că 
au reușit să adune ceva bani din vân-
zarea florilor, că polițiștii le-au și stricat 
planurile florarilor la începutul acestei 
săptămâni. 

Mai mulți oameni ai legii din cadrul 
Inspectoratului Poliției Județului Ga-
lați, dar și de la Poliția Locală au mers 
în această săptămână în mai multe 
puncte în care florarii își vindeau mar-
fa.

Când polițiștii au văzut că mulți 
nu aveau acte de proveniență și nici 
case de marcat, le-au confiscat sute de 
buchete de flori. 

„Udrea fură miliarde și nouă ne iau 
câteva flori pe care le vindeam. Doar 
nu făceam avere, făceam și noi un ban 
din care să trăim. Eu m-am împrumutat 
de sute de milioane, cu camătă ca să 
iau florile astea și ei acum ce fac? Să se 
ducă la cei care bagă mâna în buzunar, 
nu să vină la noi care încercăm să fa-
cem un ban cinstit”, a spus Anișoara 
Caramalău, o florăreasă din zona Mi-
cro 19. 

Florarii se plâng și că au avut alte 
neplăceri. Ei spun că mai mulți indivizi 
le-au furat banii și mai multe flori, iar 

acum, după acțiunea din această săp-
tămână au rămas fără nimic. 

Toate florile au fost băgate în mași-

nile Poliției și duse la Secția 3. 
În total au fost confiscate peste 

5000 de fire de flori, iar comercianții 

prinși pe picior greșit au primit amenzi 
în valoare de zeci de mii.

Aura cristian

razie de primăvară
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Câştigătorul de săptămâna trecută este 
SORIN TOADER, în vârstă de 37 de ani. 
Vineri, 6 februarie, 2 pizza Da Rosso au 

ajuns la cititorul nostru pentru că a sunat 
primul la redacţia PresaGalaţi.ro!

 
Fii şi tu premiat de PresaGalaţi.ro, 

în fiecare vineri!



La Șantierul Naval Damen Galaţi 
a fost lansată la apă miercuri nava 
„Mamola Defender”, ultima din cele 
două nave tip Platform Supply Vessel 
comandate de către reprezentanţii 
grupului Promar din   Elveţia. Nava 
„Mamola Defender” este specializată 
pentru aprovizionarea platformelor 
de foraj marin și face parte dintr-un 
grup de două nave complet echipate 

care au fost comandate grupului Da-
men de către elveţienii de la Promar și 
care au ca armator compania Mamo-
la Defender Shipping Ltd. Inc. din Pa-
nama. Prima navă din serie, „Mamola 
Reliance” (foto), a fost lansată în urmă 
cu  5 luni, pe 4 septembrie 2014. 
Conform Biroului de presă al Damen 
Galaţi, „Mamola Defender” va avea 
ca destinaţie principală transportul 

diverselor mărfuri (combustibil, apă 
potabilă, saramură, ciment, barită, 
noroi de foraj, prăjini de foraj etc.) și 
al echipajelor la, şi de la platformele 
de foraj marin şi platformele de ex-
ploatare a hidrocarburilor marine din 
Vestul Africii. Nava poate transporta 
pe punte și containere convenţiona-
le pentru diverse mărfuri. Totodată, 
ea poate opera ca navă – stingător 

de incendiu la platformele marine și 
este dotată cu echipamente pentru 
depoluare marină. Construcţia celei 
de-a doua nave din contractul cu 
Promar se realizează, la fel ca prima, 
în colaborare cu Șantierul Naval Da-
men Gorinchem din Olanda. Acesta 
asigură proiectarea și principalele 
echipamente, urmând ca nava să fie 
construită și finalizată la Galaţi și cu 

ajutorul subcontractorilor șantieru-
lui. Nava are o lungime totală de 80 
de metri, o lăţime de 16,20 metri și 
un deadweight de aproximativ 3.300 
de tone. Suportă o greutate maximă 
de 1.200 tone pe punte, poate trans-
porta 32 de persoane la bord (echi-
paj plus pasageri) și atinge o viteză 
de 13,5 noduri. 

Cristinel Luca
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Interviu Andy Szekely: 

„caută să oferi 
copiilor tăi două lucruri: stima de sine 
şi descoperirea înclinaţiilor/talentelor”

Andy Szekely este speaker, autor, 
trainer și consultant pentru:  per-
formanţă personală, comunicare/
persuasiune, public speaking și lea-
dership.  AS Training & Coaching 
– Leading for the best in you  este 
compania formată în jurul viziunii 
antreprenorului Andy Szekely, inova-
tor și pionier în produse de training & 
coaching, adaptate pentru contextul 
din România. Misiunea AS Training & 
Coaching este aceea de a construi un 
sistem de produse și servicii de edu-
cație, învățare și pregătire personală 
și profesională, prin care societatea 
românească să reușească să obțină o 
schimbare calitativă superioară.

La Galaţi, Andy Szekely (www.
andyszekely.ro) implementea-
ză două dintre programele sale: 
Speaker Elite şi Persuasion Elite 
(acesta din urmă va debuta pe 26 
martie 2015 – şi te poţi înscrie  pe 
www.persuasionelite.ro).

Reporter: Ce este un speaker şi 
cum ajungi să profesezi în România 
ca speaker? Este aceasta o profesie?

Andy Szekely: Un speaker e un 
leader pentru că influenţează şi mo-
tivează grupuri de oameni. În Româ-
nia încă nu este profesie, dar există 
şanse să devină în următorii ani.

Reporter: Cum defineşte Andy 
Szekely succesul? Lecţie după lecţie 
după lecţie… această situaţie de 
fapt ar descuraja şi cel mai optimist 
om. Cum facem să trecem peste eşe-
curi / lecţii?

Andy Szekely: Succesul este ob-
ţinerea rezultatului dorit în mod 
ecologic. Ecologic, în sensul folosit 
de mine înseamnă armonios şi fără a 
dezechilibra sau vătăma părţile siste-
mului din care faci parte.

De   exemplu, poţi deveni campi-
on de dans, dacă asta îţi propui, dar 
dacă te costă căsnicia sau sănătatea, 
acela nu e adevăratul succes. Succe-
sul are loc atunci când rezultatul pe 

care îl obţii se face fără preţul altor 
arii ale vieţii tale.

Reporter: Când ajungi să nu te 
mai bucuri de realizări, ce soluţii/
propuneri aţi avea pentru a trece la 
alt nivel care să îţi aducă satisfac-
ţie.

Andy Szekely: Te bucuri de reali-
zări la nesfârșit, dacă ele sunt etape 
ale progresului tău către un ideal. 
Ideea e simplă: mai întâi îţi stabilești 
destinaţia ideală şi apoi etapele de 
parcurs. Fiecare final de etapă repre-
zintă un succes de care te bucuri.

Reporter: Îl citaţi în prezentări 
sau în articole pe Louis Pasteur care 
spunea: „Șansa favorizează mintea 
pregătită”. Ce şi cum să facem să 
dăm o şansă copiilor noştri sau ne 
dăm o şansă nouă? Cum să ne pre-
gătim mintea mai exact?

Andy Szekely: Răspunsul meu e 
în continuarea celui de la întrebarea 
precedentă: dacă îţi ajuţi copiii să îşi 
găsească scopul în viaţă – lăsându-i 

pur şi simplu să performeze pe filo-
nul vocaţiei lor, aceștia îşi vor pregăti 
în mod natural mintea pentru succes.

Pur si simplu, oferă-le destule 
oportunităţi să experimenteze acti-
vităţi diverse şi observă-i. Îţi vei da 
seama ce talente au. Lasă-i apoi să le 
urmeze.

Reporter: Ce înseamnă perfor-
mer şi cum identificaţi la o persoană 
calităţi necesare unui performer? 
Sunt ele înnăscute sau dobândite?

Andy Szekely: Un performer este 
o persoană care obţine în mod con-
stant rezultate predictibile în top 
10% dintre cei care produc rezultate 
în domeniul în cauză.

Principalele calităţi ale perfor-
merilor sunt: încrederea în sine, en-
tuziasmul, capacitatea de a învăţa 
permanent, cunoașterea formulei de 
succes în domeniul ales, asocierea cu 
alţi performeri, portofoliul de obice-
iuri ale performanței etc.

Reporter:  Unde vă vedeţi peste 

10 ani?
Andy Szekely: Ca domeniu exact 

în același loc, dar ca impact social – 
de cel puţin 10 ori mai mult decât în 
acest moment.

Reporter: Spuneaţi într-un inter-
viu televizat că o a doua sarcină a 
şcolii ar trebui să fie „Cum se rezol-
vă o problemă în viaţă?”. Cum se re-
zolvă o problemă în viaţă? Există o 
reţetă general-valabilă?

Andy Szekely: Problemele se re-
zolvă prin doi algoritmi:   Deciziile 
şi Disciplina. Unele şcoli ne ajută să 
învăţam cum se iau deciziile (cele de 
afaceri), dar aproape nici una nu ne 
învaţă disciplina implementarii de-
ciziilor. Disciplina e un obicei ca ori-
care altul şi e necesar să o instalăm 
pas cu pas în diverse arii ale vieţii. De 
exemplu, disciplina de a te trezi de-
vreme, de a face sport etc.

Reporter: Este societatea româ-
nească o pepinieră de leaderi? Aţi 
descoperit, lucrând cu atâţia oa-
meni, liderul din fiecare sau există 
situaţii în  care spuneţi franc în faţă: 
„Nu cred că eşti făcut să fii lider!”?

Andy Szekely: Liderul depinde de 
context. Uitaţi-vă la felul în care sunt 
aleși politicienii. Se spune că fiecare 
popor are liderii pe care îi merită şi 
eu cred că este corectă observaţia, 
numai că nu e vorba doar de merit, 
ci şi de nivelul la care a ajuns comu-
nitatea (poporul). La fel e şi în antre-
prenoriat. Într-o junglă economică e 
nevoie de antreprenori de gherilă. 
Într-o societate   mai așezată e ne-
voie de lideri cu mai mult bun-simţ, 
eleganţă şi chiar gândire ecologică. 
Deci, liderii nu se prea nasc. Există 
niște talente şi înclinaţii, dar contex-
tul dictează mult mai mult decât ta-
lentul în acest domeniu.

Reporter:  Se întâmplă multor 
tineri astăzi să se pregătească în-
tr-un anumit domeniu / să urmeze 
o anumită facultate şi să profeseze 
în alt domeniu. Aţi trecut prin ace-
eaşi situaţie. Cum am putea evita 
pierderea de vreme, dar şi pierde-
rea şansei de a studia un domeniu 
potrivit? 

Andy Szekely: Caută să oferi co-
piilor tăi două lucruri: stima de sine 
şi descoperirea înclinaţiilor/talente-
lor. Cu aceste două ingrediente puse 
la temelia educaţiei, obţii efectul su-
gerat de întrebare…ok… poate şi cu 
un gram de inspiraţie!

A consemnat Delia gavriLiu
Foto: Vasile caburgan

la damen a fost lansată și a doua navă 
de aprovizionare a platformelor de foraj marin



Doar două etape din retur a mai 
rezistat Tibor Selymeş pe banca 
Oţelului. Înfrângerile cu Dinamo și 
Concordia Chiajna i-au fost fatale, teh-
nicianul înaintându-și demisia. „Am 
venit cu inima deschisă la Galaţi consi-
derând că echipa poate fi salvată. Am 
avut o pregătire de iarnă care mi-a con-
firmat ceea ce mi-am propus. Din păca-
te, după o analiză a meciurilor din retur 
am decis să renunţ. Rezultatele negati-
ve sunt o consecinţă a problemelor de 
lot. Este imposibil să poţi câștiga atunci 
când ai un atacant accidentat, celuilalt 
nu i-a venit cartea verde, iar în defensi-
vă, în loc să te întăreşti, ești obligat să 
improvizezi. Consider că gestul meu de 
a renunţa poate provoca un şoc bene-
fic la echipă. Orasul şi oamenii din Ga-
laţi merită o echipă în prima ligă şi le 
doresc succes în lupta pentru salvarea 
de la retrogradare”, a spus Selymeș la 
despărţirea de Oţelul. Cu el pe bancă, 
gălăţenii au înregistrat o singură victo-
rie, 4 egaluri şi 6 înfrângeri în Liga I. Tot 
sub conducerea sa, echipa a fost elimi-
nată din Cupa Ligii şi Cupa României. 
„Îi mulțumesc lui Tibor Selymes pentru 
tot ce a făcut la Oțelul, ne-am despărțit 
în condiții amiabile. Apreciem faptul 
că a făcut un pas înapoi pentru a trezi 
echipa, îi mulțumim că a venit într-un 
moment greu, pentru munca depusă și 
îi ținem pumnii în carieră”, i-a transmis 
Ovidiu Burcă, managerul sportiv al gru-
pării gălăţene.  

A fost ales Florin Marin

Şefii Oţelului s-au orientat câtre 
un antrenor cu experienţă, capabil să 
gestioneze situaţia extrem de delicată 
în care se află echipa. Alesul a fost Flo-
rin Marin, cel care bifează acum a 11-a 
echipă pe care o antrenează în Liga I. 
„Îi mulțumesc domnului Florin Marin 
că acceptat această provocare, aceea 
de a veni alături de noi într-un moment 
delicat, în care multă lume nu ne mai 
dă șanse. El este convins că echipa se 
mai poate salva de la retrogradare. 
Am muncit cu domnul Marin, atât eu, 
cât și Cristi Munteanu, ne-a influențat 
carierele în bine, este unul dintre pro-
fesioniștii fotbalului românesc și sunt 
convins că alături de dumnealui, cu 
experiența și înțelepciunea dânsului, 
cu ambiția și elanul nostru, vom reuși 
ca această echipă să se mențină în Liga 
I la finalul acestui campionat”, au fost 
cuvintele lui Ovidiu Burcă la instalarea 
noului tehnician. El a fost completat şi 

de către team-managerul echipei, Cris-
ti Munteanu: „Florin Marin este un om 
care dă dovadă de un curaj nebunesc. 
Trebuie să ai mare caracter, mai ales că 
a venit alături de noi, doi foști copii de-
ai lui, și e convins că se poate redresa si-
tuația. Nimeni nu ar fi avut curaj să vină 
într-o situație ca a noastră în care îți 
poti păta CV-ul cu o retrogradare. Sunt 
convins că experiența și valoarea dân-
sului ne vor fi benefice. Din momentul 
în care a zis că vine să ne ajute, mi-a 
revenit speranța, optimismul. Vreau să 
transmit oamenilor care au încredere 
în echipa noastră să meargă până la ca-
păt alături de noi. Cine nu mai crede să 
stea acasă, dar Oţelul se va salva!”.

„Nu ar fi o minune dacă ne-am 
salva”

Conștient de dificila misiune pe 
care o are, Florin Marin spune că are 
încredere în valoarea lotului de jucă-
tori pe care l-a găsit şi spune că echipa 
are şanse reale de a se salva de la re-
trogradare: „În primul rând este o nouă 
provocare pentru mine, m-am mai 
confruntat cu asemenea situații. Am 

încredere mare în lotul de jucători, este 
o echipă cu potențial bun, cu jucători 
de calitate. În acest moment, situația 
nu este ușoară, ne așteaptă partide 
dificile, fiecare meci trebuie tratat cu 
seriozitate și jucat la intensitate maxi-
mă, cu spirit mare de sacrificiu și cu res-
ponsabilitate, pentru că punctele sunt 
importante pentru noi. Avem șanse să 
evităm retrogradarea și sunt convins că 
împreună cu cei implicați în conduce-
rea clubului și, bineînţeles, cu jucătorii 
și suporterii ne vom salva, chiar dacă e 
un obiectiv cam îndrăzneț în acest mo-
ment. Sper să remediez problemele de 
la echipă, important este să înscriem, 
golul face diferența. Avem jucători pe 
care îi avem în vedere ca sa completăm 
postul de atacant, poziție în care avem 
de suferit acum, dar sper să rezolvăm și 
acest aspect”.  

Până la aducerea unui nou atacant, 
oficialii Oţelului speră să intre în pose-
sia cărţii verzi a atacantului Yulu-Ma-
tondo, cel care nu a avut drept de joc 
la meciurile cu Dinamo şi Concordia 
Chiajna:  „Sperăm să-l rezolvăm pe Yu-
lu-Matondo până la ora jocului cu FC 
Brașov. Avem speranțe, din păcate toa-

te eforturile noastre au fost zadarnice, 
am apelat la Ministerul de Externe, la 
ambasade. Este o situație pe care nu 
am crezut că nu o putem rezolva. Lu-
crurile nu depind de noi, am făcut tot 
ce a depins de noi, mai rămânea să-l 
sunăm pe președintele Egiptului! Nu 
înțelegem de ce lucrurile nu au decurs 
normal, jucătorul era liber de contract, 
dar este mai complicat decât am cre-
zut. Sperăm să-l rezolvăm până la ora 
jocului și să mai avem o opțiune pentru 
postul de atacant. Suntem în discuții și 

cu alți jucători, analizăm și în funcție de 
diagnosticul pe care îl va primi Cristea, 
este suspect de leziune fibrilară, și vom 
vedea dacă vom mai aduce un vârf 
pentru a ne completa lotul”, a declarat 
Burcă. 

Oţelul-FC Braşov, debutul lui 
Florin Marin pe banca gălăţenilor

La nicio săptămână de la preluarea 
funcţiei de antrenor, Florin Marin va 
conduce formaţia gălăţeană în meciul 
de pe teren propriu cu FC Brașov, o 
formaţie cu care Oţelul se află în luptă 
directă pentru salvarea de la retrogra-
dare. „Partida cu Brașovul este foarte 
importantă pentru noi şi extrem de 
dificilă, mai ales dacă luăm în conside-
rare faptul că ocupă o poziţie superi-
oară în clasament. E o echipă cu multe 
schimbări faţă de tur, au mulţi jucători 
noi. Din câte am văzut, dau dovadă de 
spirit de sacrificiu, sunt foarte agresivi, 
e o formaţie incomodă ce stă bine în 
defensivă şi preferă să atace pe spaţii-
le mari lăsate de adversar. Pentru noi e 
important să depășim această perioa-
dă nefastă, sper să facem un joc bun. 
Vreau să reușim să ne impunem jocul 
şi să câștigăm cele trei puncte. Starea 
de spirit pe care am găsit-o nu este 
cea mai bună, jucătorii sunt afectaţi de 
acest început nefast de retur, dar o să 
încerc să le refac moralul, să le redau 
încrederea şi să-i motivez. Fac un apel 
la suporteri să vină în număr cât mai 
mare şi să susţină echipă. Mereu când 
am venit la Galaţi din postura de adver-
sar am fost impresionat de suporterii 
de aici. Pun presiune de echipa adver-
să şi e important să susţină jucătorii în 
momentele dificile”, spune Florin Ma-
rin.

Nic constandache

La capătul celor 9 turnee din ca-
drul fazei secunde a Ligii Naţionale 
de Hochei, CSM Dunărea s-a clasat 
pe poziţia a doua, în urma Stelei, şi va 
întâlni în semifinale pe Corona Braşov. 
Ultimul turneu s-a desfăşurat chiar 
pe patinoarul din Galaţi, Dunărea 
înregistrând o victorie şi două 
înfrângeri. Succesul a venit în faţa 
Sportului Studenţesc, scor 18-2, în timp 
ce partidele cu Progym Gheorgheni 
şi Steaua au fost pierdute: 2-3(după 
executarea loviturilor de departajare), 
respectiv 2-4. 

În urma celor 9 turnee play-off, 
Dunărea se situează pe poziţia a doua 
în clasament, cu 63 de puncte din 27 de 
jocuri. Gălăţenii au obţinut 17 victorii 

şi au pierdut de 10 ori, golaveraj: 237-
106. Pe primul loc s-a situat Steaua cu 
96 de puncte, locurile trei și patru re-
venind celor de la Progym Gheorgheni 
și Sportul Studenţesc. Primele trei cla-
sate, cărora li se alătură Corona Brașov, 
vor juca semifinalele, în timp ce Spor-
tul Studenţesc și Sport Club Miercurea 
Ciuc se vor bate pentru locul cinci.

Programul semifinalelor

Federația Română de Hochei a 
stabilit programul jocurilor din semi-
finalele Ligii Naționale de Hochei. În 
penultima fază a LNH vor juca patru 
echipe: Dunărea, Steaua Rangers Bu-
curești, Progym Gheorgheni și Corona 

Brașov, campioana României. În prima 
semifinală se vor duela Steaua și Pro-
gym Gheorgheni, iar în cealaltă Dună-
rea va juca cu Corona Brașov. Sistemul 
de desfășurare al jocurilor este cel mai 
bun din cinci jocuri. Primele două întâl-
niri dintre Dunărea și Corona se vor dis-
puta la Galaţi, pe 7 și 8 martie. Primul 
meci, cel de sâmbătă, se va juca de la 
ora 15.30 și va fi transmis în direct de 
Digi Sport 3, partida de duminică ur-
mând a începe la ora 18.00. Seria se va 
muta apoi la Brașov, jocurile fiind pro-
gramate pentru 10 și 11 martie. Dacă 
va fi nevoie și de meciul decisv, acesta 
se va disputa la Galați, pe 14 martie.

Nic constandache
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   Cine este Florin Marin
Florin Marin s-a născut pe 19 mai 1953 la București. A jucat fotbal 

pe postul de fundaș central pentru echipe precum Rapid, Steaua, 
FC Argeș, Gloria Buzău sau Inter Sibiu.  Are în palmares 281 de me-
ciuri şi 3 goluri marcate la nivelul primii divizii din România, plus 
alte 9 meciuri în cupele europene. Ca jucător are 3 trofee în palma-
res: 2 cupe şi un campionat. A jucat de 5 ori şi la naţionala de tineret 
a României. „Flocea” a debutat ca antrenor secund pe banca Stelei, 
pentru ca apoi să fie principal la nu mia puțin de 10 echipe, la une-
le dintre ele în mai multe rânduri: Farul Constanța, Ceahlăul Piatra 
Neamț, Rocar,  FC Naţional, Universitatea Craiova, Dinamo Bucu-
rești, Astra, Petrolul Ploiești, Jiul Petroșani şi Dacia Mioveni. De ase-
menea, Florin Marin a fost antrenor secund al naţionalei României.

Oţelul este la al treilea antrenor al sezonului:  

Florin Marin l-a înlocuit pe selymeş

csM dunărea Galaţi – corona braşov, 
în semifinalele ligii naţionale de Hochei
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arborii sluŢiŢi 
 Angajații Societății de Gospodărie Urbană Galați au reînceput, cu mult sârg, acțiunea de tăiere și 

toaletare a copacilor bătrâni.
„Victime“ au fost de această dată mai mulți plopi uriași care produc puf aflați în spatele blocurilor 

A1-A4, din Țiglina I.
Lăcomia drujbelor i-a sluțit în așa hal încât din semeția lor nu au mai rămas decât niște forme hi-

doase de trunchiuri...

Nu știm dacă isprava este justificată de celebrul deja proiect de reabilitare dendrologică a orașului, 
dar peisajul din zonă a căpătat un aspect absolut dezolant.

Locatarii riverani nu ostenesc să aibă păreri contradictorii. Mulți dintre ei consideră că plopii nu 
trebuiau mutilați, ci retezați de la rădăcină și înlocuiți cu arbori tineri. 

 Text și foto: Vasile caburgan
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Agenda
Culturală

Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
Vineri, 5 martie, ora 19.00, premie-

ra spectacolului „După Noi, Apocalip-
sa”, de Katia Nanu (r. Cristian Gheor-
ghe)

Sâmbătă, 7 martie, ora 19.00, „Ce-
rere în căsătorie”, de A.P. Cehov (regia 
Felix Alexa)

Duminică, 8 martie, ora 19.00, 
„Viață de schimb”, de Victor Cilincă (r. 
Cristian Gheorghe)  

Secția de Animație „Gulliver” a 
Teatrului Dramatic

Duminică, 8 martie, ora 10.30, „Cei 
trei purceluși” 

Teatrul Muzical „Nae Leonard”
Sâmbătă, 7 martie, și duminică, 8 

martie, ora 18.00, premiera spectaco-
lului de revistă „Curs de fantomodele” 
(regizor Paul Buța)

Luni, 9 martie, ora 19.00, baletul 
„Lacul lebedelor”, de P.I. Ceaikovski, 
al Teatrului Național de Operă și Balet 
„Oleg Danovski” din Constanța

Biblioteca  „V.A. Ure-
chia”, program 9.00 – 20.00 (de luni 
până vineri), sâmbătă închis, 8.00 – 
13.00 (duminica). Joia, ora 17,00 - Sa-
lonul literar „Axis Libri”.

Biblioteca Franceză „Eugène 
Ionesco”, program luni și miercuri 
– 11.00 – 16.00, marți și joi – 9.00 – 
14.00, vinerea – închis.

Muzeul de Artă Vizuală
Expoziția de picture, grafică și 

sculptură „Doamnele artelor”. Pro-
gram: luni şi marţi, închis; miercuri – 
duminică, 9.00 – 17.00.

Sala „Nicolae Mantu” 
a Galeriilor de Artă
Expoziția de pictură „Contempla-

rea în artă”, Mihai Coțovanu (membru 
Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Iași). 

Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” 
Sala Rondă - expoziția membrilor 

Fotoclubului Osijek (Croația).
Cafeneaua Artiștilor „La Fani”
Expoziția de grafică și pictură 

„Contact”, de Aldyn. Miercurea, ora 
17.00, seară culturală.

Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă”

Expoziție de tablouri realizate cu 
boabe, seminţe și mărgele,  „Simţu-
rile animalelor nocturne” şi celelal-
te expoziţii  permanente. Mai pot 
fi vizitate  Acvariul  şi  Observatorul 
Astronomic. Program: luni şi marţi, 
închis; miercuri - duminică, 9.00 – 
17.00.

Muzeul de Istorie 
„Paul Păltănea”
Sediul principal, închis.  La Muzeul 

„Casa Cuza Vodă”: „Ambient monden 
românesc – A doua jumătate a seco-
lului XIX – prima jumătate a secolului 
XX”, exponatul lunii martie – Pâine de 
la 1892, coaptă în Italia, adusă la Ga-
lați de Vasile Pamfil. La muzeul „Casa 
Colecţiilor”: expoziția „Pictând la Ciuș-
lea” (Florinel Agafiței), „Ambient inte-
rior gălăţean – sfârșitul secolului XIX 
– începutul secolului XX”, „Restituiri 
Makșay”, „Smaranda Brăescu – Re-
gina aerului”, „Filatelia românească 
între modernitate şi contemporanei-
tate”, „Medalistica românească între 
1839-1939”. Casa „Hortensia Papadat 
Bengescu”, com. Iveşti: „Personalităţi 
iveştene”. Casa Rurală „Ion Avram 
Dunăreanu”, com. Suhurlui: „Ambient 
tradiţional românesc”. Program: luni 
şi marţi - închis; miercuri – duminică, 
9.00 – 17.00

Cristina s. carp

Edi Stancu, cel care a coordonat o 
vreme bună baletul emisiunii „Dansez 
pentru tine” și care a colaborat și la alte 
emsiuni de la Pro TV, semnează coregra-
fia celui mai nou spectacol de la Teatrul 
Muzical „Nae Leonard”. Pe 7 și pe 8 mar-
tie, sâmbătă și duminică, de la ora 18.00, 
artiștii gălățeni le oferă doamnelor și 
domnișoarelor un altfel de mărțișor. Este 
vorba despre premiera unui spectacol 
așa cum nu s-a mai văzut de mult la Ga-
lați, după cum promit toți cei implicați în 
realizarea producției „Curs de fantomo-
dele”.

Fantome-fotomodele

Pornind de la un text semnat de 
umoristul mult-premiat Petronel Vizitiu, 
gălățean stabilit la Botoșani, Paul Buța a 

adaptat un scenariu pentru un spectacol 
veritabil de revistă, cu 4 tablouri, antre-
nant și plin de umor, cu repertoriu ro-
mânesc și internațional, care nu va dura 
mai puțin de 2 ore. Fotomodelele care 
încearcă mereu să fie la modă ajung pe 
lumea cealalată, iar de aici și denumirea 
„fantomodele”. Și echipa este una pe mă-
sura producției anunțate: pe scenă vor 
urca 20 de balerini, 9 actori, 5 soliști, iar 
în orchestra dirijată de maestrul Nicolae 
Mantu sunt alți 9 membri. „Acest specta-
col vine să confirme faptul că avem scrii-
tori gălăţeni foarte valoroși, oameni care 
ştiu ce e condeiul şi nu scriu în dorul le-
lii…”, spune Paul Buța, care semnează și 
regia, amintind și de alte puneri în scenă 
ale scriitorilor gălățeni, cum sunt cele de 
la Teatrul Dramatic după creațiile Katiei 
Nanu și ale lui Victor Cilincă.

Edi Stancu, 
„omul care sfințește locul”

Vedeta din umbră a producției este 
coregraful care a colaborat la „Dansez 
pentru tine”, „Teo Show”, „Românii au ta-
lent”, „Vocea României” și care promite, 
la rândul său, că spectacolul va îmbina 
stiluri muzicale diferite, începând cu 
funk-jazz şi musical ca pe Broadway 
până la burlesc și folcloric. „Mă aflu de 
şase săptămâni aici, mă simt extrem de 
bine. Însă cred că cei de la balet nu au 
mai dansat niciodată atât de mult... Am 
descoperit aici o gașcă de prieteni și am 
găsit o energie pozitivă, care mi-a amin-
tit de trupa mea, Edi Stancu... ”, a spus 
coregraful prezentat de regizorul Paul 
Buța drept „omul care sfințește locul”.

„Muzica și dansul fac împreună casă 

bună în acest spectacol, iar umorul vine 
să înnobileze casa. Altceva este divertis-
mentul de la TV, altceva cel de pe scenă, 
așa că trebue să mergeți la teatru”, spu-
ne și Paul Buța.

Din distribuția spectacolului fac par-
te actorii Geanina Sion, Viorica Mărăn-
dici, Mitică Belciugan, Radu Hoghidan, 
Izabela Oancea şi Paul Buţa și soliștii 
Luminiţa Vologa, Cristina Vasopol, Ma-
riana Pisică, Ionuţ Negrișanu, Mihail 
Anton. Scenografia este semnată de Lă-
crămioara Dumitrașcu. Un bilet la spec-
tacol costă 21,6 lei și, respectiv, 10,8 lei, 
cu reducere. Singurele reprezentanții 
din luna martie cu acest spectacol sunt 
cele programate la sfârșitul acestei săp-
tămâni.

Cristina s. carp

O pâine a cărei vechime depășește 
un secol, fiind coaptă, mai exact, acum 
122 de ani, este expusă, pe parcursul 
lunii martie, la Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” din Galați. 

Pâinea, coaptă în vara anului 1892, 

în Italia, a fost prezentată în cadrul Ex-
poziţiei Italo-Americană de la Genova 
(10 iulie - 4 noiembrie 1892), expoziţie 
care marca aniversarea a 400 de ani 
de la descoperirea Americii de către 
Cristofor Columb. Vasile Pamfil, unul 
dintre membrii echipajului crucișă-
torului «Elisabeta» a intrat în posesia 

pâinii, inclusiv a cutiei în care fusese 
expusă, și a adus-o la Galaţi. Acesta 
o donează în mai 1915 lui Paul Pașa, 
directorul Școlii nr. 6 de băieţi din Ga-
laţi. Întregul patrimoniu al Muzeului 
de la Școala nr. 6, inclusiv pâinea, sunt 
donate de Paul Pașa, în 1939, nou-în-
fiinţatului Muzeu de Istorie din Galați”.

Micro-expoziţia, organizată de 
asistentul de cercetare Ovidiu Nedu, 
poate fi vizitată în perioada 5 – 31 
martie 2015, de miercuri până dumi-
nică, între orele 9.00  – 17.00, la Casa 
Cuza Vodă.

Cristina s. carp

premieră de zile mari la „Muzical”, 
cu coregraful de la „dansez pentru tine”

Exponatul lunii februarie

o pâine veche de peste 
un secol, expusă 

la Muzeul de istorie

În mijloc, regizorul Paul Buța, iar dreapta, coregraful Edi Stancu
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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
Într-o cameră, mai mulţi nebuni se agitau de zor. Intră doctorul și îi 

 întreabă:
- Ce se întâmplă măi aici? La care, unul:
- Noi suntem macaroane puse la fiert. 
Zărește doctorul, într-un colţ, doi dintre ei, care stăteau nemișcaţi.
- Voi de ce staţi acolo?
- Păi, noi ne-am lipit de oală.

Într-un restaurant:
- De ce nu-l daţi afară pe beţivul ăla căzut sub masă? Vă strică imagi-

nea!
- Este cel mai bun client al nostru, de câte ori se trezeşte, achită iar 

nota de plată.

Un tip se duce să ia sicriu pentru soacră-sa. Tipul îl întrebă pe vânzător:
− Ce fel de sicrie aveţi?
− Avem sicrie din stejar cu mânere de aur, la 600 de lei.
− Prea scump, ceva mai ieftin nu aveţi?
− Un sicriu de brad cu mânere de alamă, la 400 de lei, e bine?
− Ceva mai ieftin nu aveţi?
− Dar cât vrei, dom’le, să cheltuiești?
− Cam 150 de lei!
− Atunci adu soacra să-i montăm mânere!

Sună un bâlbâit la poliţie:
- Do... do.. domnule, a... am gă... găsit u... un ca... cadavru!!!
- Unde??!!!
- Pe... pe stra... strada Mi... Mi...
- Mihai Kogălniceanu?
- Nu... nu...
- Ei... când ai să ştii, mă suni.
Sună tipul peste cinci minute:
- Pe stra... strada Mi... Mi...
- Mihai Kogălniceanu?!
- Nu... nu pe stra... strada....
- Ţi-am zis! Când ai informaţia corectă, suni!
Peste 15 minute :
- Pe... pe stra... strada…
- Pe Mihai Kogălniceanu?!
- Nu!!! Dar l... l-am mu... mutat acolo!

Mămăliguţa românească nu trebuie să fie mereu tradiţională, cu brânză și 
smântână, sau ca garnitură la sarmale. Mămăliguţa poate deveni un preparat 
sofisticat, alături de un sote de ciuperci delicios.

Ingrediente

Pentru blat:
2 linguri ulei de măsline
1 ceașcă ciuperci champignon tocate
400 g ciuperci sălbatice amestec congelat
1 linguriţă cimbru tocat
1/2 linguriţă oregano
3 căţei de usturoi
3 cești supă de legume
2 linguriţe zeamă de lămâie
2 prafuri sare, piper
2 cești lapte degresat
3/4 ceașcă mălai grisat
1 ceașcă brânză rasă tip gouda, guyere sau fontina

Mod de preparare

Încinge uleiul într-o tigaie, la foc mic. Adaugă ciupercile tăiate și sotează timp 
de 4 minute. Adaugă ierburile aromate și usturoiul și mai amestecă 1 minut.

Adaugă la ciuperci 1/3 ceașcă de supă, zeama de lămâie, sarea și piperul.
Amestecă laptele cu o ceașcă și jumătate de supă și adu la fiert. Adaugă mă-

laiul și prepară mămăliga aromată, fierbând circa 4 minute, dacă mălaiul este 
grisat.

Adaugă jumătate din brânză și un praf de sare, apoi împarte mămăliga în 4 
porţii egale. Toarnă mămăliga în vase mici/castroane termorezistente și rade 
restul de brânză deasupra.

Dă la cuptor la foc mediu circa 5 minute, apoi scoate mămăliga gratinată de 
la cuptor și toarnă câteva linguri de tocăniţă de ciuperci deasupra.

Se servește fierbinte, imediat de la cuptor.
Poftă bună!

Ce spun mâinile 
despre sănătatea ta
Când te-ai uitat ultima oară cu 

atenţie la mâinile tale? Dacă nu şti-
ai, ele îţi pot da indicii clare despre 
sănătatea ta. Vezi mai jos ce poţi 
afla, dacă le examinezi. 

Îţi tremură mâinile
Dacă observi că mâinile tale încep 

să tremure deodată, nu este cazul să 
te panichezi. Poate ai băut prea mul-
tă cafea ori iei pastile care îţi pot da 
aceste efecte adverse. Totuși, dacă ţi 
se întâmplă frecvent să îţi tremure 
mâinile, este indicat să mergi la me-
dic. De cele mai multe ori, boala Par-
kinson dă astfel de simptome.

Ai unghii subţiri și exfoliate
Dacă unghiile tale sunt subţiri și 

se rup repede, suferi de o deficienţă 
de zinc, un nutrient important care 
ajută la creșterea și înnoirea celulelor 
pielii. Pentru a rezolva această pro-
blemă, poţi lua suplimente cu zinc 
ori poţi include în dietă germeni de 
grâu, ovăz, nuci și carne.

Ţi se cojește pielea
Dacă observi că pielea de pe mâi-

ni, în special de pe vârful degetelor, 
începe să se cojească, înseamnă că 
ai lipsă de vitamina B. Poţi rezolva 
această problemă luând suplimente 
sau incluzând în alimentaţie pește, 
alune, ciuperci, avocado sau ton.

Ai pielea uscată și iritată
Dacă ai mereu pielea uscată și iri-

tată, iar crema nu te ajută, ar trebui 
să mergi la medic, pentru că ar putea 
fi vorba de o eczemă.

Ai vârful degetelor albastru
Când vârful degetelor este albas-

tru sau roșu, ai putea suferi de Sin-
dromul Raynaud, o tulburare a cir-
culaţiei sanguine la nivelul degetelor 
de la mâini și de la picioare. Pe lângă 
acest simptom, poţi avea mâinile și 
picioarele reci și chiar te pot durea.

Ai o dungă închisă pe unghie
Dacă observi o dungă închisă la 

culoare pe unghie, mergi la medic 
cât poţi de repede. Acesta poate fi 
un semn că suferi de melanom, un 
tip de cancer de piele.

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)

Veţi primi o invitaţie de suflet, o să aveţi 
parte de o surpriză, căci vă veţi vedea cu 
prietenii la o petrecere. O să vă treacă niște 
bani prin mână și veţi lua decizia să le faceţi 
mici surprize celor dragi.

Păreţi pregătit la orice oră de o excursie, 
o să strigaţi catalogul ca să mergeţi împre-
ună cu prietenii. În călătoria voastră este 
posibil să întâlniţi pe cineva care vă va fi 
apropiat în viitor.

Este momentul potrivit ca să vă lichidaţi 
un conflict, să daţi și să primiţi explicaţii 
pentru ceva care a întrerupt o relaţie la un 
moment dat. Se poate să faceţi act de pre-
zenţă la o gală, poate o întrecere sportivă 
sau un spectacol în premieră.

Vă va răsfăţa cineva, o să vă scutească de 
un efort, o să vă scoată la o plimbare. Veţi 
primi ceva și în dar, sau măcar o să vă umple 
inima de bucurie un telefon sau doar zâm-
betul partenerului când vă va vedea.

Veţi cheltui niște bani ca să le luaţi celor 
tineri din familie tot ce și-au dorit, ca să vă 
respectaţi o promisiune mai veche. Revine 
în viaţa voastră o persoană de care aţi fost 
multă vreme atașat sufletește și poate veţi 
continua relaţia.

Aţi putea ajunge în zona turistică în care 
v-aţi propus să ajungeţi de ceva timp. Se 
poate să vi se comunice cumva că aţi câș-
tigat un job, un concurs sau o bursă în stră-
inătate.

Se anunţă o petrecere, și cu distracţie, și 
cu mici încurcături, dar toate sunt la pachet și 
vă străduiţi pe parcursul zilei să le faceţi celor 
mici o surpriză. O persoană de sex feminin 
încearcă să vă scoată la o plimbare sau vine 
în vizită. 

Încercaţi să petreceţi mai mult timp alături 
de cei dragi. Aveţi parte de o reuniune cu rudele 
și cu prietenii, poate aveţi o aniversare în familie 
sau e alt prilej să vă vedeţi. Se poate reînnoda o 
amiciţie, o relaţie amoroasă sau un parteneriat 
de afaceri.

Primiţi o veste bună care să vă remon-
teze, să vă redea cheful să mai ieșiţi pe la 
mondenităţi, să mai ieșiţi din carapace. O 
persoană care nu v-a uitat vă sună, ca să vă 
vedeţi. 

6-12 martie

Capricorn (22/12-19/01)

Vărsător (20/01-18/02)

Pești (19/02-20/03)

Se poate să luaţi o decizie referitoare la 
educaţia copiilor sau să-i duceţi la o sală de 
sport, la cinema, la teatru, la operă sau la 
circ. Poate daţi o raită pe la magazine și o să 
luaţi ceva ieftin la reduceri sau în rate.

Vă întâlniţi cu niște prieteni care s-au 
răzgândit în privinţa excursiei în care voiaţi 
să plecaţi. Luaţi parte la o competiţie, poate 
fi un meci ori un joc de societate.

Aflaţi cu mare bucurie că persoana care 
nu putea să vină la întâlnire a făcut tot 
posibilul să petreceţi câteva ore împreu-
nă. S-ar putea să primiţi ceva în dar și o să 
simţiţi nevoia să întoarceţi gestul persoanei 
 respective. 

Prognoza Meteo  
Vineri, 6 martie

Minim:3°C
Maxim:8°C Ploaie

Sâmbătă, 7 martie
Minim:1°C
Maxim:5°C Ploaie

Duminică, 8 martie
Minim:0°C
Maxim:3°C Ninsoare

Luni, 9 martie
Minim:-1°C
Maxim:4°C Cer noros 

Marţi, 10 martie
Minim:-2°C
Maxim:7°C Cer mai mult noros 

Miercuri, 11 martie
Minim:-2°C
Maxim:8°C Soare, putin noros 

Joi, 12 martie
Minim:0°C
Maxim:9°C Cer mai mult noros 

Mămăligă 

în crustă cu sote 

de ciuperci
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"ai atâtea 
vieţi  

câte cărţi  
ai citit".

PresaGalaţi.ro  
şi Librăria 
Humanitas  

te invită la lectură.

P



Reporter: Aş începe acest interviu 
prin a remarca că la mai vechile pasi-
uni şi până la urmă componente ale 
identităţii, de jurnalist în audiovizu-
al, de poet, de consultant politic, se 
mai adaugă una, aceea de editor. 

Dana Potorac: Eu nu am spus nici-
odată că sunt jurnalist. După gândul 
meu, jurnalist este cel care se duce pe 
teren și adună date și face anchete. Eu 
sunt doar realizator de emisiuni. Sigur 
că nici asta nu-i floare la ureche, pen-
tru că dacă vrei să îţi iasă o emisiune 
bună, trebuie să te documentezi foar-
te serios, să știi despre ce e vorba. Mai 
în glumă, mai în serios, un foarte bun 
prieten al meu, Nae Săftoiu, mi-a spus 
„draga mea, la răspunsuri se pricepe 
toată lumea, important este să știi să 
pui întrebări”. Adică nu-i chiar simplu 
să pui întrebări. Așadar sunt realizator 
de emisiuni. Am colaborat cu doua te-
leviziuni locale, iar la Radio ProFM Li-
der fm, chiar luna asta împlinesc șase 
ani neîntrerupţi de emisie. „Apel pro 
sinceritate” e cea mai longevivă emisi-
une din actuala grilă de programe.

Reporter: Concret, cum a venit 
ideea cu editura?

Dana Potorac: În primul rând 
m-am gândit la copiii care nu citesc 
și la părinţii care nu au timp, pentru 
că sunt preocupaţi să câștige bani și 
numai de citit povești nu le mai arde 
la sfîrșitul unei zile istovitoare. În al 
doilea rând, pentru că tot zice lumea 
că cei din generaţia de astăzi sunt cu 
internetul și computerul în faţă de la 3 
ani. E și nu e rău. Și atunci am zis: dacă 
nu știe să citească nu are nevoie să îi 
citească cineva sau dacă e leneș, iarăși 
nu trebuie să stea cu cartea în faţă: a 
pus audiobook-ul și îl ascultă. Sunt 
câteva titluri care apar și în programa 
școlară, mă refer la clasici. Ascultă o 
dată, de două ori, tot rămâne cu ceva 
decât dacă nu citește deloc sau nu-i ci-
tește nimeni. Redactorul șef al editurii 
este Tudor Cristian Roșca. Exceptând 
colecţiile „Căsuţa cu povești”, „Acade-
mica” și „Mari personalităţi” care au fost 
ideile mele, „Esopia” și „Pegasus”, sunt 
iniţiativele sale. 

Reporter: Trebuie să spun că în 
urmă cu câţiva ani, când a apărut la 
Galaţi Editura„Homer”, am fost sur-
prins, pentru că nu era o perioadă 
favorabilă investiţiilor în publicarea 
literaturii. Editurile mai degrabă dis-
păreau.

Dana Potorac: Da, editura a apă-
rut în plină criză economică, în 2011. 
Cu doi-trei ani înainte, îi lansasem un 
volum de poezie soţului meu. Și la 
cum era structurat volumul, deși era 
de poezie, el suna ca o poveste, toate 
poemele se legau unele de altele. Între 
scriitori există o cutumă, ca manuscri-
sul, înainte de a fi trimis la tipar, să fie 

văzut și de alţi ochi. La prima lectură 
nu am mai putut fi atentă la corectu-
ră pentru că m-a furat povestea și în 
timp ce citeam manuscrisul, în mintea 
mea se contura cum trebuie să apară 
cartea asta, că trebuie însoţită și de 
un audiobook, că trebuie și o lansare 
anume. A fost o lansare cu balet, foar-
te frumoasă, unică altminteri. Atunci 
am lucrat audiobook-ul cu o firmă din 
Cluj. Eu am făcut înregistrarea poeme-
lor lui Tudor la radio, cu Cristi și Oana 
Gheorghe, iar la Cluj mi-au multiplicat 
și tipărit CD-ul. Când am văzut ce mi-
nunat este mi-am spus dar de ce să nu 
fac eu asta? Curajul mi-a venit, repet, în 
plină criză economică. Nu-i glumă să 
investești într-o editură specializată pe 
audiobook, care se ocupă de literatură. 
Atenţie mare: când toată lumea vrea 
contracte cu statul, să intre banii re-
pede, mai reparăm o școală, ne facem 
că mai reparăm un drum, să investești 
în editură... Dar Dumnezeu ţine cu oa-
menii care au curaj și în câteva luni de 
zile de la lansarea editurii, chiar dacă în 
general, contabilicește vorbind, banii 
se amortizează în trei ani de zile, mă 
refer aici la tot ce a însemnat aparatu-
ră, echipamente, ei bine în câteva luni 
de zile am reușit să amortizez investi-
ţia. Eu mă ocup de toată producţia, de 
la înregistrare, tipărire, multiplicare, 
ambalat, până iese produsul finit, care 
ajunge la cumpărător. Este o investi-
ţie serioasă, vorbim de câteva mii de 
euro. M-am bucurat și mi-am spus că 
de la acel moment, în continuare, mă 
joc, pentru că nu mă mai interesează 
musai un profit, bine că s-a amortizat 
ce am investit. Dar m-am jucat cu cap, 
pentru că am ales să lucrez doar cu 
profesioniști, cu actori ai Teatrului Dra-
matic Fani Tardini din Galaţi, iar mon-
tajul înregistrărilor se face de oameni 
calificaţi. Așa se face că „produsele” 
editurii satisfac toate exigenţele. La o 
simplă audiţie ai să vezi că, realmente 
te captează pe tine, ca adult, darămite 
un copil. 

Reporter: Am descoperit pe si-
te-ul editurii că preţurile audiobo-
ok-urilor sunt cu mult mai mici decât 
preţurile celor altor edituri din ţară. 
Este „Homer” o editură mai priete-
noasă cu cititorii?

Dana Potorac: În ceea ce privește 
preţul, vreau să-ţi spun, cu toată sin-
ceritatea, că profitul este de râs. Asta 
pentru că m-a interesat ca preţul să fie 
accesibil unui părinte sau unui copil. 
Fac o comparaţie, nu foarte fericită, dar 
o fac, este mai puţin decât un pachet 
de ţigări. Și am spus: dacă tatăl, mama 
copilului sunt fumători, ei trebuie să 
înţeleagă că pachetul de ţigări s-a dus 
într-o zi, două, dar un CD rămâne în 
casă ani de zile și îl ascultă și copiii care 
cresc din urmă. Am vrut să aibă lumea 
acces, să nu fie un preţ inaccesibil.

Reporter: O întrebare inevitabilă 

este care sunt viitoarele proiecte. 
Aşadar, ce urmează?

Dana Potorac: Da, chiar am și o ves-
te pe care o să ţi-o ofer în exclusivita-
te, pentru că nu s-a spus până acum. 
E gata formatul de producţie, intră de 
săptămâna viitoare la tipar, adică va 
fi multiplicat CD-ul, tipărit, ambalat 
etc., un audiobook document, care se 
numește „Întâlnire cu istoria” și este 
un interviu cu prinţul Mihai Dimitrie 
Sturdza. Eu zic că e document pentru 
că sunt lucruri pe care omul acesta nu 
le-a mai spus. Nu a fost foarte vizibil 
în presă, dar în urmă cu doi ani a ve-
nit la Galaţi, a primit titlul de „doctor 
honoris causa” al Facultăţii de Istorie 
de la Universitatea „Dunărea de Jos”. 
Cu acea ocazie am realizat un interviu 
cu domnia sa. Din acel interviu nu am 
putut lăsa totul, dar am lucrat pe el și 
sunt mulţumită de ceea ce a ieșit. 

Reporter: Sunt subiecte intere-
sante? 

Dana Potorac: Absolut. Se vorbește 
de viaţa din exil. Să nu uităm că prin-
ţul Sturdza a fost interpretul de limba 
română, traducătorul, a doi președinţi 
francezi, generalul Charles de Gaulle și 
Valery Giscard d`Estaing. Îţi dai seama, 
sunt lucruri pe care nu ai de unde să le 
știi, decât de la sursă, pentru că nu au 
circulat în spaţiul public. În plus, sunt 
lucruri interesante din viaţa domnu-
lui Sturdza. Povestește cum a intrat in 
pușcărie la 17 ani, cum a fost obligat să 
părăseacă ţara, cum se vindeau oame-
nii pe vremea aceea. El a avut noroc și 
nu a fost vândut, adică nu s-a cerut un 
preţ pe capul lui. Sunt lucruri extrem 
de importante și care, repet, bună par-
te dintre ele nu s-au mai spus în spaţiul 
public.

Reporter: Să ne referim şi la cele 
cinci colecţii ale editurii. Cum s-a 
ajuns la această structură. Spre 
exemplu, e clar că „Academica” se 
adresează celor care vor să se speci-
alizeze într-un anumit domeniu.

Dana Potorac: Mai este „Pegasus” 
care se ocupă de poezie. Apoi e „Eso-
pia” – la care intră fabule, citate celebre 
și am în intenţii să-l editez și pe Cara-
giale. Mai este colecţia „Căsuţa cu po-
vești”, care se adresează exclusiv celor 
mici. Aici au apărut trei audiobook-uri 
cu mai multe povești, de Ion Creangă, 
Petre Ispirescu, Ioan Slavici și prietenul 
nostru, Victor Cilincă, cu „Împăratul 
gunoaielor” - o poveste foarte bună și 
extrem de actuală, care a avut un mare 
succes, la lansare și dar și după. Și ar 
mai fi colecţia „Mari personalităţi”. Aici 
am scos în formă tipărită, o carte de 
asemenea document, pentru că vor-
bim de marele grafician Nae Săftoiu, 
altfel prietenul nostru, al familiei. Car-
tea „De tine nu poţi scăpa, Dana Poto-
rac în dialog cu Nicolae Săftoiu” a apă-

rut în variantă tipărită pentru că am 
avut și fotografii și imagini cu lucrările 
sale. Tot în această colecţie va apărea 
și audiobook-ul cu interviul cu Mihai 
Dimitrie Sturdza. 

Reporter: Mulţi autori gălăţeni 
au dificultăţi în a-şi publica volu-
mele la o editură clasică, în format 
print. La audiobook cred că unii nici 
nu s-au gândit. Este audiobook-ul o 
şansă de a apărea un volum într-un 
format mai accesibil?

Dana Potorac: Da, dar eu trebuie 
să-ţi spun un lucru cu sinceri-
tate, că eu când am gândit 
această afacere, pentru că 
este o afacere, chiar dacă 
are la bază pasiune și un 
lucru care ţine de o parte 
a fiinţei mele, aceea de 
scriitor, vreau să-ţi spun 
că nu am avut o atitudi-
ne provincială, să fac o 
editură de Galaţi. Nu. 
Trec graniţele. Do-
vada este că primul 
audiobook cu care a 
ieșit editura pe piaţă, 
„Cele mai frumoase 
poezii de dragoste”, 
include o parte din 
cei mai importanţi 
poeţi ai României de la 
momentul respectiv, cu poeme 
de dragoste. Deci scopul meu nu 
este scriitorimea din urbe, ci orici-
ne care este bun. O să fiu onestă, 
cum mă știi și o să spun că atunci 
când vine o lucrare, să spunem 
pentru colecţia „Academica”, să 
presupunem că vine un profesor 
universitar și spune vreau carte 
tipărită sau audiobook,  autorul își plă-
tește lucrarea. Eu nu pot finanţa astfel 
de lucrări, care nu sunt de interes ge-
neral, ci pentru un public specializat. 
Automat își primește tot tirajul. Un 
singur audiobook, cel despre mediere, 
din colecţia „Academica”, a ieșit astfel, 
pe comanda autorului. În rest, toate 
audiobook-urile, din toate celelalte 
colecţii, au fost realizate pe cheltuia-
la exclusivă a editurii. O spun cu toa-
tă sinceritatea. Integral, investiţia se 
amortizează foarte greu, pe un termen 
foarte lung sau niciodată. Investiţia e 
făcută toată astăzi, dar o amortizezi 
peste doi sau trei ani. 

Reporter: Ar putea fi şi altă cau-
ză? Poate că eu, ca jurnalist, nu sunt 
prea apropiat de mediul literar din 
Galaţi. Dar, din afară, se pare că se 
discută despre literatură ocazional 
sau în cerc închis, la cenaclu sau în 
revistele de cultură.

Dana Potorac: Trebuie să spun un 
lucru. La Galaţi, în materie de cultură și 
aici mă refer strict la arta literară, lucru-
rile s-au schimbat semnificativ în bine. 
Vorbim de o evoluţie. E mult spus o 

școală literară la Galaţi, pentru că, cin-
stit, nu e o școală, dar lucrurile au evo-
luat foarte mult. Este un curent literar, 
e o mișcare, sunt câţiva scriitori extrem 
de talentaţi. Oamenii ăștia există. Că 
nu atrag atenţia presei, pentru că nu 
e cancan, nu e DNA, dar trebuie ca o 
dată sau de două ori pe an presa să-și 
facă timp și pentru ei. Din presă fac și 
eu parte, dar pentru că sunt și scriitor 
acord atenţie, de multe ori și oame-
nilor care fac artă. Sunt niște oameni 
care își pun viaţa la dispoziţia celorlalţi, 
pentru asta trăiesc - creează, nu cer ni-
mic în schimb. Buna noastră cuviinţă, a 
tuturor, ar trebui să se manifeste sim-
plu, să știm să le spunem măcar „mul-
ţumim”!

Reporter: Dintre toate ipostazele 
de regăsire profesională, care este 
cea mai apropiată, cea de realizator 
de emisiuni, de consultant PR, scrii-
tor sau editor?

Dana Potorac: În toate mă simt 
bine, dar cel mai bine în cea de om 
pentru că sunt egală cu mine până la 
capăt.

A consemnat Ticu ciobotaru
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➢ Interviu cu Dana Potorac, directorul Editurii „Homer”, una dintre puţinele edituri din România specializate în audiobook


