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Singur pe lume

A ajuns la 94 de ani, însă viaţa i-a fost
mai tot timpul amară. Acum a rămas singur pe lume şi doar cei de la Căminul de
bătrâni „Sf. Spiridon” îi mai trec pragul
camerei. Citiţi povestea lui Ion Dăniciuc,
un bărbat care a uitat să mai zâmbească
de când şi-a pierdut soţia şi fiica.
„Mi-e dor de soţie şi de fată”
Şi-au crescut copiii, nepoţii, dar acum
au rămas singuri pe lume. Deşi nu şi-ar
fi închipuit niciodată că vor ajunge să-şi
ducă propriii copii la groapă, mulţi dintre
ei au trecut prin această dramă. Zeci de
bătrâni din Căminul „Sfântul Spiridon”
poartă în suflete poveşti sfâşietoare, dar
cu toate acestea îşi duc crucea, aşa cum
le-a hărăzit-o Dumnezeu. Pentru mulţi,
de sărbători, doar angajaţii căminului în
care stau acum le-au mai deschis uşa.
În rest, au rămas doar cu amintirile unei
mari familii. Sunt bunicii noştri care îşi
duc bătrâneţea în aziluri şi cărora orice
vorbă bună le-ar face zilele, puţine, câte
le-au mai rămas, mai frumoase.
Este şi cazul lui Ion Dăniciuc, un bătrânel simpatic care peste câteva luni va
împlini 94 de ani. Stă de aproape un an
la Căminul „Sfântul Spiridon” şi are numai cuvinte frumoase atât despre personal, cât şi despre condiţii. I se schimbă
figura şi parcă ochii îi joacă în lacrimi
atunci cât vine vorba despre familie. „La
mine, de Paşte, nu a venit nimeni. Doar
domnii de aici, de la cămin, au trecut şi
ne-au lăsat daruri, în rest, nimeni. Am o
nepoată care mai trece pe la mine, dar
acum a fost plecată în Italia şi m-a anunţat că nu o să ne vedem. Eu am rămas
singur, prea din timp. Întâi mi-a murit
nevasta. Aveam cu ea casă frumoasă
la Vaslui, dar după ce s-a dus ea, fata
mi-a spus să vin la Galaţi. Am venit, că
numai pe ea o mai aveam, dar s-a dus
şi ea sus, la Dumnezeu. Mi-e tare dor şi
de soţie şi de fată, dar ce putere am eu
în faţa lui Dumnezeu?”, a spus cu ochii în

lacrimi Ion Dăniciuc. Şi ca şi cum nu era
de ajuns suferinţa pe care a îndurat-o,
nea Ion şi-a pierdut şi ginerele din cauza
unei suferinţe crunte.
„E bine aici, dar nu e acasă”
Nea Ion îşi înghite nodul din gât şi
lasă să i se aştearnă un zâmbet pe faţă.
Nu-i lipseşte nimic. Este îngrijit bine,

dar nu e acasă. „Aici avem tot ce ne trebuie, şi medic, şi mâncare bună, şi personal cumsecade. E frumos, mă înţeleg
cu ceilalţi, dar tot nu e ca acasă, acolo
unde aveam perna mea”, a spus Ion
Dăniciuc. Nu este supărat pe nimeni,
nici măcar pe Dumnezeu care i-a luat
ce avea mai scump pe lume. Îşi doreşte
ca atâtea zile câte o mai avea de trăit
să le ducă sănătoase şi cu voia Celui

de Sus, să mai ajungă măcar o dată la
casa din Vaslui în care a trăit împreună
cu soţia şi cu fiica lui. „Cât o mai vrea
Dumnezeu să trăiesc, îmi duc zilele una
câte una. Mă mai supără câte o problemă de sănătate, dar le trecem pe toate.
Am 94 de ani. Unii spun că am mulţi,
alţii că pot să mai trăiesc. Eu, chiar dacă
am pierdut tot ce am avut mai drag pe
lume, îi mulţumesc lui Dumnezeu pen-

tru fiecare zi pe care mi-o dă. Ştie El ce
face. Atâta dorinţă mare am, acum: să
mă mai duc măcar o dată la casa mea
din Vaslui. Să-mi mai văd măcar o dată
gospodăria mea şi locul în care îmi ţineam eu sculele pentru câmp. După
aceea pot să închid ochii liniştit”, a adăugat nea Ion.
Aura Cristian

BER
REMEM

Valentin Gheorghiu – vrăjitorul pianului
Gălăţean, născut pe 21 martie 1928,
Valentin Gheorghiu declara după ani
mulţi de carieră muzicală ca se numără
printre cei mai fericiţi. Părinţii lui Gheorghiu nu au fost muzicieni, însă erau melomani, motiv pentru care le-au cumpărat celor doi copii ai lor, Valentin şi
Ştefan, câte o pianină şi o vioară. Când a
primit pianina, Valentin avea doar patru
ani, fiindu-i evident talentul încă de la
o vârstă fragedă. După doar doi ani de
studiu al instrumentelor, fiind remarcată o evoluţie evidentă, profesorii din Galaţi i-au îndemnat pe părinţi să îşi aducă
cei doi fii la Bucureşti, la profesoara Constanţa Erbiceanu. După ce i-a ascultat,
aceasta i-a înscris degrabă la Academia
Regală de Muzică din Bucureşti, deşi Valentin nu avea decât şase ani, iar fratele
său era cu doi ani mai mare.
Anul 1937 a reprezentat unul din cei
mai importanţi ani din viaţa celor doi
copii. Însuşi George Enescu i-a ascultat,
sfătuindu-i să urmeze Conservatorul
Naţional de Muzică din Paris. Pentru
că ţara nu putea fi părăsită prea uşor,
Enescu a scris în faţa lor cinci scrisori
de recomandare, una către Ministerul
Culturii, o alta către inginerul Nicolae
Malaxa, ultimele trei fiindu-le adresate
profesorilor din Paris: Lazare Levy, Nol
Gallon şi Maurice Hewit. George Enescu
îl recomanda pe Valentin Gheorghiu în
scrisoarea către Ministerul Culturii drept
un talent rar ce trebuie supravegheat îndeaproape. Astfel, la vârsta de nouă ani,
băiatul a obţinut o bursă de trei ani în
cadrul Conservatorului din Paris. Nu a

studiat decât doi ani din cei trei, deoarece a izbucnit cel de-al Doilea Război
Mondial. A revenit în ţară şi a lucrat,
până la terminarea Conservatorului, cu
Constanţa Erbiceanu şi Mihail Jora.
Afirmarea pe scenă
şi avântul artistic
La Ateneul Român, în anul 1943, la
vârsta de 15 ani, Valentin Ghorghiu a
avut primul său contact cu publicul,
alături de Filarmonica dirijată de George Enescu, ca solist al Concertului Nr.1
în Do-major pentru pian şi orchestră
de Ludwig van Beethoven. De atunci,
a cântat 60 de ani alături de această orchestră.
Activitatea sa muzicală a avut de suferit din cauza regimului comunist, deoarece, pentru a putea primi paşaportul, orice plecare în străinătate trebuia
aprobată de către membrii Securităţii,
dar şi de cei de la partid. Astfel, orice
tentativă de plecare era un joc de noroc.
Putea concerta fără probleme în fostul
lagăr comunist, în oraşe precum Moscova, Praga, Berlin, însă niciodată în Occident. Toate aceste lucruri puteau să se
schimbe în 1958, când a primit o ofertă
de la directorul unei case de discuri din
Londra unde Gheorghiu înregistrase cu
mult succes trei discuri. Oferta consta în
semnarea unui contract de exclusivitate pe o perioadă de patru ani, timp în
care trebuie să înregistreze mai multe
discuri. Condiţia cea mai grea era că trebuia să rămână definitiv în Anglia. Pen-

tru a nu-şi destrăma familia şi pentru a
nu-i distruge cariera fratelui său, care ar
fi fost pe loc exclus de către comunişti,
Valentin s-a întors acasă.
Odată ce a primit paşaportul, a concertat în străinătate, în Europa, în SUA,
în Israel şi chiar în Japonia, cu cele mai
mari orchestre şi cu cei mai importanţi
dirijori, precum Constantin Silvestri,
Sergiu Comissiona, Lawrence Foster,
Horia Andreescu şi mulţi alţii. Onorariul
său era oprit aproape în totalitate de
către Agenţia de Impresariat a Statului.
A rămas totuşi mulţumit de faptul că
a reuşit să concerteze în toată lumea.
Valentin Gheorghiu a excelat şi în recitaluri solo de muzică de cameră sau ca
partener la pian al fratelui său. A făcut
înregistrări de radio, televiziune şi discografice pentru casele His Master Voice,
Pathé Marconi, Deutsche Gramophone şi
Editura Casa Radio.
Deşi nu a fost pedagog, a fost invitat
ca membru în juriu la cele mai prestigioase concursuri internaţionale. Peste
70 de concursuri, mai exact, l-au avut
ca jurat. Cu o activitate muzicală bogată, de peste 60 de ani, mărturiseşte că
fiecare concert este un act unicat. Nu o
industrie.
Aşa cum spunea pianista şi scriitoarea Cella Delavrancea, Valentin Gheorghiu a devenit dirijorul unui singur
instrument, pianul, care sub degetele
lui sună ca toate instrumentele unei
orchestre. Valentin Gheorghiu rămâne
vrăjitorul pianului...
Diana Apreutese
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Căderea economică a Galaţiului a „înfrânt”
Comisia Naţională de Prognoză
➢ Deşi estimările specialiştilor indică uşoare creşteri la o serie de indicatori, statisticile demonstrează că economia
gălăţeană are mari dificultăţi în a-şi reveni din criză
Există date certe că economia românească a depăşit criza, fiind înregistrată chiar o accelerare a creşterii
economice. Aceste evoluţii sunt confirmate şi de experţii Fondului Monetar
Internaţional, care recent şi-au revizuit
raportul din octombrie 2014, în care
prevedeau pentru 2015 o creştere de
2,5%, în raportul revizuit apreciind că
economia românească va înregistra
în acest an o creştere de 2,7%. Pentru
anul 2016, experţii Fondului estimează
o creştere de 2,9%. Potrivit raportului
FMI, şi şomajul va înregistra o uşoară
scădere la nivel naţional. În mod normal, această creştere economică ar trebui să fie reflectată şi printr-o creştere
a economiilor locale, adică şi a economiei gălăţene.
Chiar dacă Galaţiul nu mai are multe
dintre societăţile industriale de acum
două decenii, care au fost închise şi în
mare parte demolate pentru a fi transformate în afaceri imobiliare, încă mai
are câteva companii industriale, cu
aproximativ 29.000 de angajaţi, care
pot da tonul creşterii economice. La
combinatul ArcelorMittal sunt indicii
că în acest an ar putea fi atins un nivel al producţiei de două milioane de
tone, cu puţin peste producţia primului an de criză, 2009, când combinatul
producea 1,9 milioane tone de oţel.
A doua mare companie industrială
a Galaţiului, Şantierul Naval Damen,
aproape că nu a resimţit criza, în ultimii
ani având în permanenţă acoperită cu
comenzi producţia pentru anul în curs
şi anul următor. La aportul industriei, se mai adaugă cele ale activităţilor
portuare şi producţiei agricole. Aşadar,
există „infrastructura” care să faciliteze
creşterea economiei gălăţene.
Specialiştii de la Comisia Naţională
de Prognoză au şi elaborat două prognoze care indicau creşterea economiei locale în perioada post-criză, însă de
la an la an, estimările specialiştilor sunt
infirmate de statisticile locale, care demonstrează că economia gălăţeană a
încremenit în criză. Tentaţia ar fi să explicăm astfel de inadvertenţe prin faptul că prognozele specialiştilor nu sunt
bazate pe date reale. Adevărul este
probabil la mijloc. O prognoză nu este
o descriere precisă a unei evoluţii economice viitoare, fiind mai degrabă cel
mai favorabil scenariu. În acelaşi timp,
economia gălăţeană nu îşi poate reveni după perioada 2009-2011, când au
fost închise zeci de firme. Comisia Naţională de Prognoză îşi bazează studiile
şi strategiile pe baza tendinţelor din
economia naţională şi cea mondială,
dar şi pe indicatori foarte precişi, cum
ar fi produsul intern brut şi componentele sale, indicele preţurilor de consum
şi deflatorul produsului intern brut,
şomajul şi ocuparea forţei de muncă
sau poziţia de cont curent a balanţei
de plăţi. Faptul că prognozele dau greş
în cazul economiei locale ţine mai degrabă de faptul că, deşi la Galaţi există
potenţialul unei creşteri economice,
există condiţiile economice favorabile şi „infrastructura” de producţie care
să susţină o astfel de creştere, totuşi
economia locală este la nivelul minim
deoarece pe plan local nu se mişcă lucrurile cum ar trebui. Parcul Industrial,
inaugurat în urmă cu un an şi jumătate,
este în continuare pustiu, iar facilităţile
acordate anul trecut de primărie prin
scăderea impozitelor agenţilor economici în funcţie de numărul locurilor

de muncă nou create au rămas fără
urmări.
În prognoze, creşteri an de an, în
realitate, scăderi an de an
Estimările specialiştilor de la Comisia Naţională de Prognoză sunt demolate sistematic de ceea ce se întâmplă
sau, mai degrabă, nu se întâmplă la Galaţi. Demonstrează asta ultimele două
prognoze ale indicatorilor economici
în profil teritorial, realizate în 2012 şi
decembrie 2014. La prognoza realizată
în iunie 2012, la indicatorul „populaţia
civilă ocupată”, specialiştii luau notă de
cifrele din anii anteriori, 202.400 de persoane în 2008 şi 190.600 în 2009, cu scăderea înregistrată în 2010, la 179.400 şi
uşoara revenire la 182.400 de persoane
în 2011, estimând (în iunie 2012) că numărul gălăţenilor care aveau o ocupaţie la 31 decembrie 2012 urma să fie de
182.500 de persoane. Erau prognozate
creşteri la 182.800 de persoane în 2013,
183.400 în 2014 şi 184.100 în 2015. În
prognoza realizată în decembrie 2014,
pentru perioada 2015 – 2017, în care
sunt publicate cifrele „realizate” pentru
anii 2012 şi 2013 constatăm diferenţele faţă de prognoza din 2012. Dacă în
prognoză se estima că la 31 decembrie
2012 urmau să aibă o ocupaţie 182.000
de gălăţeni, în realitate numărul acestora a fost de numai 178.000. Pentru
2013, specialiştii mizau pe un număr de
182.200 de gălăţeni care să aibă o ocupaţie, dar în realitate numărul acestora
a fost de numai 177.700. Şi în prognoza
realizată în decembrie 2014, experţii
Comisiei Naţionale de Prognoză au ţinut cont de contextul creşterii economice de la nivel naţional şi au estimat
că în 2015 ar urma să aibă o ocupaţie
un număr de 178.600 de gălăţeni, urmând uşoare creşteri şi în următorii doi
ani, la 179.400 de persoane, în 2016 şi
180.100 de persoane, în 2017. Precum
se observă, la acest indicator situaţia
reală din mediul economic al Galaţiului a demolat toate estimările din 2012
ale Comisiei Naţionale de Prognoză,

pentru că ceea ce estimau specialiştii, o
uşoară creştere de la an la an, a fost de
fapt o continuă scădere de la an la an.
În cel mai bun caz, statistica gălăţenilor
care vor avea o ocupaţie în 2017 va fi
de 180.000 de persoane, cu puţin peste nivelul din 2011 şi concluzia este că,
cel puţin la acest indicator, economia
Galaţiului este în continuare în criză.
Conform rezultatelor recensământului
din 2011, judeţul Galaţi are 536.167 de
locuitori şi, cum numărul gălăţenilor
care au o ocupaţie este de aproximativ
180.000, înseamnă că 350.000 de gălăţeni, ce reprezintă 65% din populaţia
judeţului, trăiesc din pensii, agricultura
de subzistenţă sau munca la negru.
4.000-5.000 de locuri de muncă,
prognozate şi „evaporate”
Cam aceeaşi concluzie rezultă şi la
analizarea evoluţiei la un alt indicator,
„numărul mediu de salariaţi”. În 2008,
în judeţul Galaţi erau 128.300 de salariaţi, în 2009 numărul acestora a crescut
la 118.000, după care în 2010 şi 2011 a
scăzut la 105.000. În iunie 2012, specialiştii Comisiei de Prognoză estimau
creşteri de aproximativ 1.000 de salariaţi/an în următorii patru ani: 106.100
(2012); 107.000 (2013); 108.000 (2014)
şi 109.100 (2015). Numai că în 2012
au fost în realitate cu 4.000 mai puţin
(102.100), iar în 2013, cu 5.000 mai puţin (102.000). În prognoza elaborată în
decembrie 2014 sunt estimate uşoare
creşteri, la 104.800 de salariaţi în 2015,
la 106.000 în 2016 şi 107.300 în 2017.
Probabil că nu vom asista nici la aceste
creşteri, care oricum sunt prea mici ca
să poate influenţa în bine, oricât de puţin, economia locală.
Rata şomajului, întotdeauna
peste estimări
La unul dintre cei mai edificatori indicatori economici, „rata şomajului”, se
ştie că Galaţiul nu stă deloc bine, fiind
de prin 2002, când au început „autodisponibilizările” de la combinat, în pluto-

nul judeţelor cu cele mai ridicate rate
ale şomajului. La prognoza din iunie
2012, la indicatorul „rata şomajului la
sfârşitul anului” erau publicate cifrele
din anii anteriori, 6,6% (2008), 11,1%
(2009), 10,4% (2010) şi 7,6% (2011), fiind
estimată la 31.12.2012 o rată a şomajului de 7,4% şi o scădere la 7,0% în 2013,
urmate de alte scăderi la 6,8% în 2014
şi 6,6 % în 2015. Acesta era scenariul
favorabil. Însă estimările Comisiei Naţionale de Prognoză au fost date peste
cap de realitate. În 2012, rata şomajului
a fost de 8,9%, cu 1,3% mai mare decât
estimarea, iar în 2013 am avut la Galaţi
o rată a şomajului de 9,2%, cu 2,2% mai
mare decât estimarea specialiştilor.
În prognoza elaborată în decembrie
2014, sunt estimate scăderi extrem de
mici, la 8,7% în 2015, la 8,6% în 2016
şi 8,4% în 2017. Dar aceste scăderi ale
ratei şomajului par obiective iluzorii în
condiţiile în care la începutul lui 2015
rata şomajului era de 9,44%, puţin mai
mare decât la începutul lui 2014, când
era de 9,05%. Revenirea ratei şomajului la un nivel apropiat de cel dinainte
de criză, respectiv la 5,7% - cât era în
2007, ar presupune o scădere de 3,5 –
4%, care nu s-ar putea produce decât
în condiţiile apariţiei peste noapte a
unor investiţii miraculoase, cum a fost
cea a companiei Yazaki, care a preferat
să îşi deruleze investiţia la Brăila. Acea
investiţie a fost pierdută la masa verde,
în discuţiile cu investitorii, cărora, dacă
le-ar fi fost acordate facilităţi mai bune
decât la Brăila, cu siguranţă că şi-ar fi
dezvoltat investiţia la Galaţi.
„Peştişorul de aur”: în 2017, un
salariu mediu de 1.747 lei
Cam aceleaşi infirmări ale prognozelor economice se produc şi la alt indicator, „câştigul salarial mediu net lunar”.
Potrivit statisticilor, la Galaţi valoarea
salariului mediu net a crescut şi în anii
de criză, de la 1.219 lei în 2008 la 1.254
lei în 2009, la 1.269 lei în 2010 şi 1.336
lei în 2011. În iunie 2012, specialiştii
de la Comisia Naţională de Prognoză

estimau continuarea creşterilor: 1.409
lei (la 31.12.2012); 1.487 lei (2013);
1.540 lei (2014) şi 1.591 lei (2015). Dar
la 31.12.2012, media salariului net a
fost la Galaţi de 1.351 lei, cu 60 de lei
mai mică decât estimarea, iar în 2013
de 1.435 lei, cu vreo 50 de lei mai mică
decât valoarea estimată. La prognoza
realizată în decembrie 2014, au fost
estimate creşteri la 1.590 lei în 2015, la
1.674 lei în 2016 şi la 1.747 lei în 2017.
Dacă s-ar păstra decalajul din 20122013, dintre prognoză şi cifrele reale,
şi s-ar ajunge ca în 2017 salariul mediu
net la Galaţi să fie de 1.700 de lei, ar fi
o ceva. Ar fi ca o dorinţă îndeplinită de
„peştişorul de aur”.
În schimb, PIB-ul Galaţiului e
ca-n prognoze
În ceea ce priveşte PIB-ul judeţului,
cifrele reale nu contrazic prognozele. În
2008, PIB-ul Galaţiului a fost de 10,49
miliarde lei, în 2009 a scăzut la 9,68
miliarde, în 2010 a fost de 9,85 miliarde, iar în 2011 a fost de 10,85 miliarde
lei. În iunie 2012, Comisia Naţională
de Prognoză estima că, la 31.12.2012,
PIB-ul va fi 11,35 miliarde şi, într-adevăr, a fost de 11,48 miliarde. În aceeaşi
prognoză se estima că în 2013 PIB-ul
judeţului va fi de 12,12 miliarde şi cifra
reală a fost de 12,28 miliarde. În prognoza din decembrie 2014, specialiştii
estimează că PIB-ul Galaţiului va creşte
în acest an la 13,54 miliarde, în 2016
ajungând la 14,29 miliarde, iar în 2017
la 15,09 miliarde. Păstrând trendul din
ultimii ani, sunt şanse ca aceste valori
vor fi atinse şi chiar uşor depăşite. Probabil că secretul acestei predictibilităţi
crescute a PIB-ului judeţului este dat de
faptul că în principal producţia industrială, în care mai sunt cele aproximativ
29.000 de locuri de muncă, dar şi agricultura, navigaţia, exploatarea portuară, etc. asigură un nivel al veniturilor
care nici nu creşte spectaculos, dar nici
nu scade.
Ticu Ciobotaru
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Week-end cu o comedie de Shakespeare
la Teatrul Dramatic
➢ Premiera spectacolului „Îmblânzirea scorpiei”, în regia lui Ion Sapdaru,
programată sâmbătă şi duminică, de la ora 19,00

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” îi aşteaptă pe gălăţeni cu o nouă premieră
la sfârşitul acestei săptămâni, comedia
„Îmblânzirea scorpiei” de William Shakespeare, un spectacol în regia lui Ion
Sapdaru şi ale cărui prime reprezentaţii
sunt programate sâmbătă şi duminică
(25 şi 26 aprilie), de la ora 19,00. O comedie a cărei reţetă pentru succes pare
infailibilă şi cu o distribuţie mai numeroasă decât faţă de alte spectacole ale
Galaţiului, în care spectatorii vor vedea,
alături de nume consacrate ale „Drama-

ticului” gălăţean, şi tineri actori, proaspăt absolvenţi ai facultăţii.
„Pot să spun că a fost un traseu frumos, a fost o călătorie interesantă, mă
refer la munca asupra spectacolului.
Trupa Teatrului <<Fani Tardini>>, ca întotdeauna, a vibrat aşa cum îi stă bine
unei trupe dornice de performanţă şi
de a se autodepăşi. Mi-a plăcut foarte
mult să muncesc cu ei şi de data asta. A
fost iarăşi o întâlnire de suflet cu mulţi
din colaboratorii cu care am mai muncit, dar şi întâlniri noi, cu tineri actori,
proaspăt absolvenţi ai facultăţii de la
Galaţi care m-au impresionat prin dorinţa lor de a escalada, ca să zic aşa, culmile Melpomenei.
Publicul gălăţean să se aştepte la o
nouă performanţă a vechilor mei colaboratori. În rolurile principale sunt
Oana Preda şi Cristian Gheorghe, dar
celelalte partituri sunt la fel de generoase şi pentru Lucian Pînzaru, şi
pentru Aurel Bâtcă, şi pentru Ciprian
Braşoveanu… Dar repet, publicul trebuie să se aştepte şi la noi nume – sunt
studenţi cu care am mai lucrat în spectacole, dar de data asta vor surprinde
prin numărul mare al celor care joacă
în acest spectacol – şi să fie surprins de
noile performanţe ale actorilor şi de felul cum am abordat noi această veşnic
frumoasă comedie a lui Shakespeare.
Castingul nu a fost greu. Nu am
supus castingului vechile, încercatele

nume din teatru, a fost mai mult o audiţie a actorilor tineri care ne-au ajutat
în spectacol şi care s-au comportat şi
au reacţionat cu brio”, ne-a declarat regizorul Ion Sapdaru.
La rândul său, directorul Cristian
Gheorghe, cu rol principal în acest
spectacol, crede că „Îmblânzirea scorpiei” va fi pe placul publicului gălăţean
şi că regizorul Ion Sapdaru „a făcut un
lucru extraordinar”. „Este un proiect interesant, pe care ni l-am dorit de foarte
mult timp şi nu mă refer neapărat ca titlu de piesă, ci ca autor. Ne-am dorit un
Shakespeare şi este binevenit pe lângă
celelalte pe care le avem. O comedie
pusă în scenă de Ion Sapdaru, care a

mai lucrat încă vreo şapte spectacole
aici, la Galaţi, un regizor cunoscut în
peisajul teatral gălăţean, un regizor cu
care, aşa cum îmi place mie să zic, mergem la sigur în ceea ce înseamnă succesul şi valoarea produsului pe care ni-l
oferă în urma celor două luni de lucru.
Un proiect greu, dar care cu siguranţă
va fi pe placul publicului. Cred că Sapdaru a făcut un lucru extraordinar”, a
afirmat Cristian Gheorghe.
Din distribuţia spectacolului fac
parte: Oana Preda Gheorghe, Cristian
Gheorghe, Oana Mogoş, Lucian Pînzar
u, Ciprian Braşoveanu, Florin Toma,
Aureliu Bâtcă, Svetlana Friptu, Gheorghe V. Gheorghe, Carmen Albu, Ana

Maria Ciucanu, Ion Moldoveanu, Răzvan Clopoţel, Ştefan Forir, Vlad Ajder,
Lică Dănilă, George Breabăn, Bogdan
Culeaşcă, Virgil Tăbuş, Elena Scaleţchi,
Irina Bozianu şi Ion Anghel. Costume Alina Dincă Puşcaşu, decor - Gelu Rişcă,
mişcarea scenică: Virgil Tăbuş.
Joi seară, „Îmblânzirea scorpiei” a
fost „scoasă în public” pentru prima
oară, într-o vizionare, cu uşile închise,
în faţa prietenilor şi a familiilor. „Aşa îi
stă bine unei comedii, să fie verificată
mai întâi, ca să vedem şi reacţiile publicului”, a mai spus regizorul Ion Sapdaru.
Cristinel Luca
Foto: Ionuţ Sârbu
(www.fanitardini.ro)

„Casa Geshov”, sărbătorită
de Ziua Monumentelor Istorice
➢ Delegaţia Ambasadei Bulgariei la Bucureşti, condusă de Excelenţa Sa Aleksandar Filipov, a venit la Galaţi pentru
a participa la vernisajul expoziţiei dedicate imobilului de pe strada Domnească nr 58 ➢ În perioada interbelică, acest
imobil a fost proprietatea fiului premierului bulgar E.I. Geshov
Ziua Mondială a Monumentelor şi
Siturilor din acest an a fost sărbătorită
de Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Galaţi printr-un eveniment organizat
în parteneriat cu Ambasada Bulgariei, Prefectura, Muzeul de Istorie şi
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale. Au fost organizate o expoziţie
şi o conferinţă care au vizat promovarea monumentului istoric „Casă” din
strada Domnească, nr. 58, fost sediu
al Prefecturii Covurlui, în cadrul proiectului „Casa E.I. Guechoff (Geshov)
- fostă Prefectura Covurlui”. Deoarece, în perioada interbelică şi până la

naţionalizarea acestuia, proprietarul
imobilului a fost fiul prim-ministrului
Bulgariei de la începutul secolului al
XX-lea, la eveniment a participat şi
o delegaţie a Ambasadei Bulgariei la
Bucureşti, condusă de Excelenţa sa,
domnul Aleksandar Filipov.
La „Casa Cuza”, au avut loc o expoziţie şi o conferinţă cu tema „Legăturile familiei Guechoff (Geshov)
cu Galaţiul”, printre conferenţiari numărându-se conf.dr. Aneta Mihaylova
de la Institutul de Studii Balcanice
în Academia Bulgară de Ştiinţe şi dr.
Iavor Stoyanov, consilier în cadrul

Ambasadei Republicii Bulgaria. Anterior, la Prefectura Galaţi avusese loc
o întrevedere a delegaţiei ambasadei cu reprezentanţi ai administraţiei
publice locale şi judeţene din Galaţi.
A surprins neplăcut lipsa oricărui reprezentant al Primăriei Galaţi la întâlnirea oficială de la Palatul Prefecturii,
în condiţiile în care imobilul din Domnească 58 este obiectul unui „război”
în instanţă între Primărie şi actualii
chiriaşi. „Rolul acestei zile speciale,
dedicată monumentelor, este de a
atrage atenţia asupra diversităţii patrimoniului istoric mondial, în acelaşi

Micii voluntari
În preajma Sărbătorilor Pascale, micii
voluntari de la Şcoala Gimnazială Nr.5
din Galaţi au reuşit să aducă zâmbete
dar şi lacrimi pe chipul unor copii şi bătrâni nevoiaşi din satul Şiviţa, judeţul
Galaţi. Cu sprijinul unor oameni simpli,
ce au donat cu iubire din puţinul lor,
trei familii sărace cu mulţi copii şi zece

bătrâni au primit după nevoi, jucării, hăinuţe şi produse alimentare pentru masa
de Paşte.
Activitatea desfăşurată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.29, în cadrul
Programului de Voluntariat PREŢUIEŞTE
VIAŢA!, a avut un impact deosebit asupra
micilor voluntari aflaţi la prima acţiune

de acest gen. Ei au înţeles că indiferent
de vârstă, toţi avem ceva de oferit. Oricine poate deveni voluntar. Contează doar
să fii motivat şi implicat pentru o lume
mai bună şi un viitor mai frumos.
Prof. înv. primar,
Angela Grecu

timp, de a trage un semnal de alarmă asupra vulnerabilităţii acestuia şi
necesităţii sporirii eforturilor pentru
protecţia şi conservarea lui”, spun cei
de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură. În condiţiile în care reprezentanţii Primăriei Galaţi n-au catadicsit
să apară şi să vorbească despre situaţia incertă a imobilului-monument,
acest semnal de alarmă a fost mult
atenuat. Vizita delegaţiei Bulgariei la
Galaţi a mai inclus o deplasare la biserica şi şcoala bulgărească, precum
şi la Casa Geshov.
Conform ambasadorului bulgar,

România este al treilea partener comercial al Bulgariei după Germania
şi Italia, cu schimburi comerciale care
au depăşit 3,5 miliarde de euro în
2014. De asemenea, tot anul trecut,
peste un milion de români au vizitat
ţara de la sud de Dunăre. Nu în ultimul rând, România şi Bulgaria urmează să semneze contracte pentru încă
două noi poduri peste Dunăre. Ce păcat că judeţul Tulcea nu e în Bulgaria,
poate ne „lipeam” şi noi de un pod la
Galaţi!
Cristinel Luca
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Război între „Atropia” şi „Ariana”
la Poligonul Smârdan
➢ Adjunctul comandantului Forţelor Aliate din Europa, generalul britanic Sir Adrian Bradshaw
şi ministrul Apărării, Mircea Duşa, au asistat la unul din exerciţiile tactice din cadrul „Wind Spring 15”
De pe agenda unui exerciţiu multinaţional al trupelor NATO nu lipseşte
un eveniment tradiţional, „Ziua Distinşilor Vizitatori”, în care trupele sunt
inspectate de oficiali din conducerea
alianţei nord-atlantice sau şefi ai armatelor participante la exerciţiu. În cazul
Exerciţiului internaţional interarme
„Wind Spring 15”, care se desfăşoară la
Poligonul Smârdan până pe 30 aprilie,
„Ziua Distinşilor Vizitatori” a prilejuit
vizita adjunctului comandantului Trupelor Aliate din Europa, generalul Sir
Adrian Bradshaw şi a ministrului Apărării Naţionale, Mircea Duşa, care, cu
acest prilej, au şi avut o întrevedere la
care au discutat despre efectele crizei
din estul Ucrainei asupra securităţii
din estul Europei şi bazinul Mării Negre, dar şi despre stadiul unor măsuri
de asigurare pe flancul estic al NATO
şi al Uniunii Europene. Exerciţiul „Wind
Spring 15” face parte din seria activităţilor de instruire în comun care se desfăşoară atât în ţară, cât şi în afara teritoriului naţional, în cadrul Operaţiunii
„Atlantic Resolve”, pentru demonstrarea măsurilor de reasigurare adoptate
în cadrul Consiliului Nord-Atlantic privind asigurarea stabilităţii şi securităţii
regionale, în special în actualul climat
de securitate din flancul estic.
Printre vedete, blindatele IAR
Stryker şi tancul TR 85 M1
Generalul Bradshaw şi ministrul Mircea Duşa au vizitat expoziţia cu tehnică
militară utilizată la exerciţiul multinaţional. Printre acestea se află tancurile
româneşti TR 85 M1, transportoarele
blindate 4x4, sistemele antiaeriene pe
şenile Gerbad, transportoarele de evacuare medicală tip Medevac şi Maşina
de Luptă pentru Infanterie „Jder”. Generalul Bradshaw a fost interesat mai
ales de blindatele de fabricaţie românească şi de tancul românesc TR 85 M1,
despre care a reţinut că are un tun de
calibrul 100 mm. La exerciţiu, militarii
americani participă cu celebrele transportoare blindate IAV Stryker 8x8, care
servesc în clipa de faţă nouă brigăzi
ale armatei SUA şi au fost extrem de
apreciate în timpul operaţiunilor din
Afganistan.
Război între „Atropia” şi „Ariana”
Cei doi oficiali au asistat la un exerciţiu tactic la care au participat peste

1.800 de militari şi 500 de mijloace de
luptă. Exerciţiul a fost bazat pe un scenariu fictiv. Tema exerciţiului a fost „Brigada 282 Infanterie Mecanizată, structură din cadrul Diviziei Multinaţionale,
trece la ofensivă, având misiunea de a
curăţa zona de responsabilitate de elementele ostile şi de a desfăşura operaţii de stabilitate în sprijinul populaţiei
locale”. A fost presupusă ocuparea de
către două companii inamice a două
locaţii din apropierea graniţei dintre
două state fictive, „Atropia” şi „Ariana”,
în care adversarii şi-au construit un
punct de sprijin fortificat prin realizarea unor lucrări genistice şi crearea
unor câmpuri de mine. Forţele NATO
au avut misiunea de a ataca şi ocupa
punctul de sprijin fortificat al inamicului şi de a dezvolta pe două flancuri o
ofensivă cu blindate şi tancuri, susţinută de elicoptere Puma 330, pentru
respingerea inamicului.

al US Army, 120 de militari britanici
din Coldstream Guards şi un pluton
de infanterie aparţinând Armatei Republicii Moldova. Eşalonul american,
respectiv „2nd Cavalry Regiment”, supranumit „Dragonii”, este una dintre
cele mai vechi structuri ale US Army,
fiindu-i acordată distincţia „Longest
Active Serving Cavalry Regiment in
the United States Army”. Regimentul
continuă „The 2nd Regiment of Dragoons”, înfiinţat pe 23 mai 1836. Forţele
terestre sunt sprijinite de patru elicoptere Puma 330 Socat şi patru avioane
AR 99 Şoim, de la Baza Aeriană 95.
Comandantul trupelor care participă
la Exerciţiul „Wind Spring 15” este colonelul Adrian Popescu, comandantul
Batalionului 300 Infanterie Mecanizată
„Sfântul Andrei” din Galaţi.

Trupe de elită

La conferinţa de presă care a avut
loc la finalul exerciţiului tactic, ministrul Apărării, Mircea Duşa, a declarat că
în cadrul întrevederii pe care a avut-o
cu adjunctul comandantului suprem
al Forţelor Aliate din Europa, generalul
Sir Adrian Bradshaw, au fost discutate
măsurile stabilite la reuniunea miniştrilor apărării din statele NATO din februarie şi la summit-ul din Ţara Galilor
despre înfiinţarea celor două coman-

La exerciţiu au participat subunităţi
ale Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată,
cu 1.300 de militari şi 400 de mijloace
tehnice, o companie de Vânători de
Munte din cadrul Batalionului 30 de
la Câmpulung Muscel, o companie de
Război Electronic, Brigada de Informaţii Militare, 350 de militari americani
din cadrul Regimentului 2 Cavalerie

Fonduri NATO pentru
modernizarea bazelor militare

damente NATO din România şi respectarea termenelor de operaţionalizare a
acestora, despre planificarea militarilor
care vor activa în aceste comandamente, dar şi despre măsurile pe care statul
român le-a luat în ultima vreme privind
creşterea capacităţii operaţionale a armatei române. Cei doi oficiali au mai
discutat şi despre modul în care sunt
utilizate fondurile alocate de NATO
pentru modernizarea bazelor militare
din România. „Este vorba despre modernizarea aeroportului Feteşti, modernizarea facilităţilor de la Mihail Kogălniceanu, modernizarea poligonului
de la Cincu, aşa cum am precizat şi la
Câmpia Turzii, începerea modernizării
bazei de acolo din semestrul al doilea
al acestui an, iar în cursul acestei săptămâni am început o nouă investiţie de
modernizare a Bazei 90, de la Aeroportul Otopeni, modernizarea constând în
extinderea platformei de parcare pentru avioanele grele şi modernizarea
echipamentelor de comandă-control.
Această investiţie va fi în jur de nouă
milioane de euro, din care şapte milioane fonduri NATO şi două milioane
fonduri proprii, din bugetul Apărării”, a
spus Duşa.
Oficialii NATO apreciază
măsurile luate de România
Sir Adrian Bradshaw a apreciat an-

gajamentul României de a susţine
măsurile de asigurare a flancului estic
al NATO şi de a creşte bugetul apărării.
„Ceea ce am văzut este un exerciţiu internaţional foarte bine organizat care
dă un mesaj tuturor ţărilor din afara
alianţei că NATO acţionează împreună,
că NATO va acţiona totdeauna împreună, după principiile articolului cinci şi
cu siguranţă vom respecta măsurile de
reasigurare a flancului estic. Vizita mea
îmi dă ocazia să vă mulţumesc personal pentru angajamentul privind măsurile de asigurare a flancului estic prin
organizarea de exerciţii ca cel de astăzi,
prin asigurarea continuă a prezenţei
vaselor NATO în apele Mării Negre şi
de asemenea şi pentru că aţi organizat
o serie de exerciţii în comun cu forţele
aeriene NATO. Tot în cadrul măsurilor
de reasigurare, vă mulţumesc pentru
efortul de a găsi locaţii pentru cele
două comandamente NATO. Vreau să
vă mulţumesc pentru participarea la
misiunile internaţionale şi pentru că
dumneavoastră şi conducerea ţării
v-aţi angajat pentru creşterea bugetului apărării până la 2% din PIB, un procent cu care nu foarte multe ţări din
NATO se laudă şi pe care şi l-ar dori”, a
declarat generalul Bradshaw.
Bradshaw: „Sistemul antirachetă
e un sistem defensiv”
Întrebat în legătură cu ameninţările
unor oficiali din Federaţia Rusă cu privire la unele unor măsuri ale NATO, cum
ar fi instalarea sistemelor antirachetă
în România şi Polonia, adjunctul comandantului suprem al Forţelor Aliate
din Europa a mai precizat că măsurile
de asigurare decise de NATO pe flancul estic transmit un mesaj defensiv,
de apărare, şi nu sunt ameninţătoare
la adresa nimănui. „Măsurile de reasigurare sunt realizate la scară destul de
redusă şi transmit un semnal cu privire la faptul că vrem să ne apărăm, demonstrează unitatea alianţei, dar într-o
manieră defensivă, aşa că nu cred că ar
trebui să pară ameninţătoare pentru
nimeni. Iar în ceea ce priveşte sistemul
antirachetă, e un sistem defensiv, aşa
cum am spus de multe ori, să ne apere
faţă de proliferarea rachetelor. Este un
sistem în întregime defensiv şi, în acelaşi timp, cu caracter pur de apărare”, a
precizat Sir Adrian Bradshaw.
Ticu Ciobotaru
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O nouă tehnologie pentru protecţia mediului
la Oţelăria de la ArcelorMittal
➢ ArcelorMittal Galaţi a pus în funcţiune, după finalizarea ultimelor teste, o staţie pentru uscarea şi reţinerea la sursă
a şlamului de la Oţelărie, ca parte a programului de protecţie a mediului şi reducere a consumului de materii prime
Tehnologia, de ultimă generaţie,
în valoare de 1,8 milioane de euro,
va permite combinatului gălăţean
să reintroducă în producţie cel puţin
26.000 de tone de şlam uscat pe an,
ca materie primă, dar şi să scadă consumul de apă cu 400 metri cubi pe
oră. Conform unui comunicat remis de
ArcelorMittal, proiectul a fost realizat
în colaborare cu NALCO, o companie
specializată care va opera echipamentul şi va conduce acest proces tehnologic.
„Investiţia are un impact pozitiv
asupra mediului şi ne permite, în acelaşi timp, să reducem costurile combinatului, prin creşterea eficienţei economice. Noua tehnologie reciclează
şlamul, îl reintroduce în procesul de
producţie şi – astfel – contribuie la reducerea consumului de materii prime
şi de apă. Şi prin acest proiect, combinatul îşi continuă strategia de creştere
a eficienţei operaţiunilor şi a competitivităţii, ca parte a Programului de
Transformare ARC 2015+”, a declarat
Bruno Ribo, directorul general al ArcelorMittal Galaţi.
Noul echipament reduce suspensiile solide din apa evacuată în iazul
tehnologic Mălina, recuperează şlamul rezultat în urma purificării gazului
şi îl utilizează, ca produs secundar, în
procesul de aglomerare. Având în vedere că şlamul conţine 45% fier, staţia pentru reţinerea şlamului reduce
consumul de minereu de fier al combinatului şi permite reutilizarea apei
obţinută din procesul de retenţie a
acestuia. În acelaşi timp, datorită poziţionării echipamentului în apropierea
bazinelor decantoare, va fi redus consumul de combustibil necesar transportării şlamului.

Eficientizarea, pas cu pas

oră, faţă de 70 de tone înainte de mo-

de abur, compania poate, acum, să pro-

Aceasta nu este singura investiţie finalizată de combinatul gălăţean în acest
an pentru creşterea eficienţei operaţiunilor. La începutul lunii trecute, ArcelorMittal Galaţi anunţa că a investit peste
şapte milioane de euro pentru modernizarea completă a unui set de turbosuflante, în vederea reducerii consumului
de energie la Furnalul 5. Turbosuflantele
asigură injectarea de aer rece în furnale
şi sunt esenţiale în procesul tehnologic.
În urma acestei investiţii, combinatul a
redus la jumătate consumul de abur al
turbosuflantelor. „În urma investiţiei,
cele două turbosuflante sunt mai eficiente, mai flexibile, mai fiabile şi pot
fi operate în funcţie de nivelul de producţie. Setul de turbosuflante consumă
acum doar 32-40 de tone de abur pe

dernizare. Datorită consumului eficient

ducă o cantitate de energie pe care o

poate utiliza în procesul de producţie.
De asemenea, a fost implementat un
nivel ridicat de automatizare, axat pe
creşterea eficienţei operaţiunilor”, spuneau la vremea respectivă reprezentanţii combinatului.
Amintim şi faptul că ArcelorMittal
Galaţi a anunţat recent şi că şi-a construit propria linie tehnologică de producere a apei demineralizate şi a aburului
tehnologic, devenind astfel independentă faţă de Electrocentrale, de la care
cumpăra până acum aceste produse.
A fost o decizie logică având în vedere
situaţia incertă a Electrocentrale, aflată
sub spectrul falimentului pentru că, altfel, oprirea activităţii CET-ului gălăţean
ar fi dus la paralizarea Oţelăriei şi a Furnalului 5, practic, a întregului combinat.
Cristinel Luca

„Tinerii nu trebuie să reprezinte
un cost social, ci motorul unei economii”
➢ 45 de firme, cu 4.000 de joburi disponibile, la Târgul locurilor de muncă pentru tineri, de la Galaţi

Florin Jianu

Fostul ministru delegat pentru IMM,
Mediu de Afaceri şi Turism, Florin Jianu,
a participat miercuri, la Galaţi, acum în
calitate de reprezentant al Patronatului
Tinerilor Întreprinzători din România
(PTIR), la deschiderea Târgului de locuri
de muncă pentru tineri, organizat timp
de două zile în holul Universităţii „Dunărea de Jos”, în cadrul proiectului cu
finanţare europeană „Garanţii pentru
TINEri!”, unul din cele mai ample programe care s-au aplicat în ţară în ultimii
20 de ani pe segmentul de tineret.
„Garanţia pentru tineri este un instrument generic european care spune
că, în maxim patru luni de zile, un tânăr
care este într-o situaţie de dezocupare
trebuie să se regăsească într-o măsură
activă, fie că se întoarce la şcoală, fie
că-şi găseşte un job, fie că face voluntariat, ucenicie sau internship, fie că
devine antreprenor – toate aceste forme de măsuri active. Astăzi, la Galaţi,
avem unul din cele 14 târguri pe care

le desfăşurăm la nivel naţional în acest
concept al schemei de garanţii pentru
tineri, avem prezente un număr de 45
de firme cu, atenţie!, o ofertă de 4.000
de locuri de muncă. Două dintre aceste firme, care au împreună aproximativ
3.000 de locuri de muncă, oferă joburi
şi în străinătate. În general, avem locuri
de muncă pentru tinerii între 16 şi 24
de ani care nu au absolvit bacalaureatul, ele sunt în diverse domenii, de la
zugravi, ospătari, mecanici, cameriste,
barmani şi aşa mai departe. Continuăm acest demers al cursurilor pentru
dezvoltarea tinerilor aflaţi în aceste
situaţii de dezocupare şi, în funcţie de
nevoia angajatorilor, putem organiza
cursuri customizate pe ceea ce aceştia au nevoie. Aşteptăm la târgul de
la Galaţi un număr de 500 de tineri pe
fiecare zi şi sperăm ca va fi un succes,
aşa cum a fost un succes şi la Bucureşti,
şi la Slatina şi în celelalte oraşe în care
făcut acest târg. Eu am venit astăzi la

Galaţi pentru că este foarte important
să transmit un mesaj, să fiu alături de
tineri şi să le arăt că ne pasă”, a declarat
Florin Jianu.
Programul „Primul job”, pentru
tinerii care ies de pe băncile şcolii
Schema de garanţii pentru tineri
este un concept la nivel european, ca
urmare a ratei ridicate a şomajului în
rândul tinerilor, ea atingând rate alarmante în Spania, Italia, Grecia (de peste
54%); în România, rata variază între 23
şi 24%. „Tinerii nu trebuie să reprezinte
un cost social, ci motorul unei economii. Şi atunci, ceea ce facem noi prin
intermediului proiectului este că dăm
şansa fiecărui tânăr să aibă o oportunitate, fie de angajare, fie de ucenicie,
fie de a deveni antreprenor, fie de a-şi
continua şcoala. În fostul meu mandat
de ministru al IMM-urilor, am început
un program de locuri de muncă sub-

venţionate pentru tineri, adică un absolvent al promoţiei 2014 putea să se
angajeze cu un salariu subvenţionat
sută la sută de către stat pe o perioadă de un an. Împreună cu guvernul, în
această perioadă, Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România a lucrat
pentru upgradarea acestui program
şi va exista un program denumit generic <<Primul job>>, prin care tinerii
care ies de pe băncile şcolii, la fel, vor
beneficia de subvenţie pentru locul de
muncă”, a mai spus Florin Jianu.
La conferinţa de presă de miercuri
au mai vorbit Cezar Năstase, directorul
executiv al AJOFM Galaţi, Alexandros
Galiaţatos, manager general Medicotest, Magdalena Grigore, director
adjunct al Colegiului Naţional „Cuza” şi
Alina Preda, consilier asistent în cadrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Cristinel Luca
Foto: Vasile Caburgan
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Oţelul a bătut Steaua în deplasare
şi mai speră încă la salvare
Ultimii în Liga I, fotbaliştii pregătiţi
de către Florin Marin au produs surpriza campionatului, învingând Steaua chiar pe Arena Naţională. Cu doar
nouă goluri marcate în primele 26 de
etape, gălăţenii au reuşit să marcheze
de două ori în poarta liderului Ligii I
şi să se impună cu scorul de 2-1, obţinând abia a doua victorie în deplasare
cu Steaua din istoria clubului. Succesul
neaşteptat a renăscut speranţele oţelarilor în salvarea de la retrogradare.
„Este o victorie foarte importantă,
aveam un blocaj psihic pe care acum
sper că l-am depăşit. De acum ne vom
descătuşa, pentru că avem calitate. Jucătorii au dat dovadă de spirit de sacrificiu. Mi-aş fi dorit ca această victorie să
fi venit mai devreme. Matematic, mai
avem şanse de salvare, mai sunt şapte
meciuri, iar noi vom lupta până la final.
Contează foarte mult pentru moralul
nostru această victorie. Să învingi Steaua în deplasare nu este uşor pentru nicio echipă din Liga 1”, a declarat Florin
Marin.
Căpitanul Oţelului, Florin Cernat,
unul din fotbaliştii decisivi în succesul
echipei de pe terenul Stelei, consideră
că prima victorie din acest an le va da
un moral bun oţelarilor în perspectiva
următoarelor jocuri din Liga I. „Sunt bucuros că am câştigat şi am adus prima
victorie în 2015, dar pentru mine a fost
doar un meci de campionat. Mă bucur
pentru colegii mei, pentru că sunt foarte mulţi tineri care au un viitor şi doar
în astfel de meciuri poţi să îţi arăţi valoarea. În fotbal nu mă mai miră nimic.
Toate echipele de top pot pierde. Cred
că cei de la Steaua au intrat relaxaţi şi

8

să înţeleagă băieţii că, în momentul în
care baţi şi Viitorul, deja lumea începe
să te privească altfel. În acest moment,
băieţii au arătat că pot câştiga orice
meci. În momentul în care baţi la Steaua, care e angrenată în lupta pentru
titlu, eu cred că sunt şi ei conştienţi că
pot bate orice echipă din Liga I”, a mai
spus Munteanu.
La meciul cu Viitorul, intrarea va
fi liberă

au crezut că e un meci de antrenament,
am văzut că nimeni nu ne dădea nicio
şansă. Am avut şi noroc, dar dacă nu ai
şansă nu poţi câştiga. Nu ştiu dacă mai
avem şanse să ne salvăm. Încercăm să
jucăm cât mai bine şi să demonstrăm
că acesta nu este locul nostru. Sperăm
ca această victorie să ne dea un moral
bun pentru următoarele lupte”, a spus
Cernat.
Victoria obţinută pe terenul Stelei,
a reaprins speranţa şi la nivelul conducerii clubului. Din păcate, celelalte
rezultate înregistrate în această etapă

nu au fost favorabile gălăţenilor: U Cluj
a bătut la Tg. Jiu, Rapid a învins-o pe
Chiajna, iar CFR şi Gaz Metan au obţinut câte un punct. „Eu cred că în acest
moment a reapărut ideea de salvare.
S-a produs o emulaţie în urma acestui
rezultat şi mă gândesc că în etapele
care au mai rămas, dacă echipa ar avea
aceeaşi atitudine, cred că mai păstrăm
şanse de a ne salva de la retrogradare.
Le-am şi spus înainte de meci că dacă e
să murim, hai să murim în picioare, să
zică lumea «păcat de echipa asta că a
retrogradat, că nu merita»”, spune Cris-

ti Munteanu team-managerul echipei.
Oţelul va juca etapa viitoare pe teren propriu cu Viitorul lui Hagi şi are
doar varianta victoriei pentru a menţine vie speranţa salvării. „Dacă în meciul
următor, pe care îl jucăm cu Viitorul
acasă, o echipă în formă, o echipă care
de patru meciuri câştigă, nu reuşim să
ne impunem, va fi doar un foc de paie
acest meci cu Steaua şi multă lume va
spune că probabil a fost un accident.
Deci jucătorii noştri sunt obligaţi să obţină o victorie cu Viitorul pentru că au
demonstrat că pot. E foarte important

Conştienţi de importanţa meciului
cu Viitorul şi de faptul că echipa are
nevoie de sprijinul suporterilor, conducerea clubului a hotărât să lase liberă
intrarea la jocul de duminică. „Victoria obţinută în meciul cu FCSB poate
însemna declicul aşteptat la echipa
noastră, atât de către conducerea clubului, cât şi de către suporteri, iar atâta
timp cât mai există şanse de salvare,
chiar şi teoretice, Oţelul are datoria de
a lupta până la capăt. Însă, o victorie în
partida împotriva Viitorului nu poate
fi obţinută fără aportul fanilor care, în
multe rânduri, s-au transformat în al
12-lea jucător. Astfel, la meciul cu echipa lui Gică Hagi, programat duminică,
de la ora 18.30, intrarea spectatorilor
va fi liberă. În meciul cu FCSB am văzut
adevărata echipă Oţelul. Am regăsit
acel spirit de luptă care a dus Oţelul în
Liga Campionilor. Duminică trebuie să
învingem Viitorul şi avem nevoie mai
mult ca oricând de susţinerea suporterilor”, a spus administratorul special al
clubului gălăţean, Vlad Răpişcă.
Nic Constandache

Florin Şipoş: „Galaţiul a devenit
capitala tenisului din România”
Managerul clubului de tenis Viva
spune că cele şapte competiţii care vor
avea loc anul acesta la Galaţi, alături de
meciul de Fed Cup disputat în februarie
la Patinoar, fac din oraşul nostru o adevărată capitală a tenisului românesc.
„Suntem singurul oraş din ţară cu atâtea
turnee internaţionale, Galaţiul a devenit
capitala tenisului din România. Consider
că acest lucru este benefic pentru oraşul
nostru”, spune Şipoş.
Primele cinci competiţii sunt turnee
futures, atât pentru băieţi, cât şi pentru
fete. Patru dintre ele au ca premii totale
câte 10.000 de dolari, iar cel de-al cincilea este dotat cu premii totale în valoare
de 25.000 de dolari. „Faptul că facem un
turneu de 25.000 de dolari este foarte
important, deja e cu totul alt nivel. Vor fi
sportivi bine clasaţi, valoarea turneelor
va fi una ridicată. Am încercat şi am reuşit să obţinem organizarea unor turnee
care se desfăşoară succesiv, am vrut ca
acestea să fie legate, în aşa fel încât pe cei
foarte bine clasaţi să-i ţinem, să vină şi la
turneele de dinainte, să se acomodeze”,
ne-a mai declarat Florin Şipoş, cel care va
fi şi directorul celor cinci concursuri.
Prima dată vor intra în competiţie
băieţii, cu două turnee futures consecutive cu premii în valoare de câte 10.000
de dolari, între 4-10 mai şi 11-17 mai. Va
urma o săptămână de pauză, după care
vor începe întrecerile fetelor. Vor fi două
turnee cu premii de câte 10.000 de dolari, între 25 -31 mai şi 1-7 iunie, după
care, de pe 8 până pe 14 iunie, se va des-

Florin Șipoș
făşura cel de-al treilea turneu feminin,
de această dată cu premii de 25.000 de
dolari.
Florin Şipoş ne-a vorbit şi despre
participarea românească şi, în mod particular, despre cea a sportivilor gălăţeni:
„La băieţi încă nu au intrat în calificări
jucători gălăţeni. În cazul în care nu vor
reuşi să intre, le vom oferi un wild card.
Deocamdată, la nivelul jucătorilor de 18
ani nu avem băieţi cu rezultate extraordinare. Avem copii foarte buni la clubul
Viva, la clubul Dacia sau la celelalte cluburi din oraş, dar trebuie să-i aşteptăm
să crească. La fete, Patricia Ţig, cea care
anul trecut a câştigat un turneu, nu ştiu
dacă va participa. Nu cred că este indicat
pentru ea să mai joace turnee de 10.000
de dolari. Ea are un program bine fixat,
la începutul anului îşi face calendarul.
Gabriela Talabă a urcat foarte bine anul
trecut, însă a plecat în America, la univer-

sitate, şi nu mai poate participa la aceste
turnee, a fost alegerea ei”.
Turneele, organizate împreună
cu Primăria
Cele cinci competiţii înseamnă şi un
efort financiar deosebit. Numai valoarea
totală a premiilor se ridică la 65.000 de
dolari, iar organizatorul, clubul Viva, speră să beneficieze şi în acest an de sprijinul
autorităţilor locale. „Turneele de tenis de
la baza Viva le organizăm în parteneriat
cu Primăria municipiului Galaţi. Sperăm
să fie şi de această dată alături de noi, să
nu ne lase la greu. Este un efort financiar destul de mare. Anul trecut, am fost
o echipă formată din trei: clubul Viva,
Primăria municipiului Galaţi şi Federaţia
Română de Tenis. Noi, clubul Viva, am
pus baza la dispoziţie şi am plătit premiile. Federaţia Română de Tenis a asigurat

mingile de joc şi apa, iar Primăria municipiului Galaţi a plătit arbitrii şi masa
arbitrilor. Şi în acest an, premiile vor fi
suportate de clubul Viva, avem patru turnee de 10.000 de dolari şi unul de 25.000
de dolari. Avem sponsori alături de noi,
suntem pregătiţi să plătim premiile chiar
dacă ieşim în pierdere. Am vrut să fim
lider la acest sport şi ne asumăm”, a mai
spus Şipoş.
Vor urma alte două competiţii
internaţionale
Pe lângă cele cinci turnee futures,
la baza Viva mai sunt programate anul
acesta alte două competiţii internaţionale, un Campionat European pentru copii
cu vârsta de 12 ani şi un turneu internaţional sub egida Tenis Europe. „În afara
celor cinci turnee ITF, mai organizăm alte
două competiţii. Prima dintre ele este un

campionat european <<Nation Challange Head Cup>., o competiţie extraordinară, în genul Fed Cup. O echipă este
formată din doi jucători plus o rezervă.
Este o competiţie europeană foarte importantă. Apoi vom mai avea un turneu
internaţional deosebit de important, cu
300-400 de copii cu vârsta până-n 14
ani, organizat sub egida Tennis Europe.
În fiecare an au loc două astfel de turnee
în România. Până acum le organiza pe
ambele Bucureştiul, de anul acesta, unul
ne-a revenit nouă”, a precizat Florin Şipoş.
Iată care este programul turneelor:
4-10 mai, masculin, 10.000 de dolari
11-17 mai, masculin, 10.000 de dolari
25-31 mai, feminin, 10.000 de dolari
1-7 iunie, feminin, 10.000 de dolari
8-14 iunie, feminin, 25.000 de dolari
Nic Constandache
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Înăuntru-i vopsit gardul, afară e leopardul!
C

onform Hotărârii de Guvern nr.1646 din 7.10.2004, Casa de Cultură a Sindicatelor din
Galaţi a fost declarată instituţie de utilitate publică, cu misiunea promovării culturii şi
artelor prin cunoaşterea şi creşterea vizibilităţii valorilor locale şi naţionale. Din noiembrie 1969, când a fost înfiinţată, şi până astăzi, menirea instituţiei nu a fost cu nimic îngrădită, în
destinul ei, de către cei care au administrat-o.
Din nefericire, iată, constatăm că parafrazând, „înăuntru-i vopsit gardul şi afară-i leopardul”...
Edificiul, e
 mblematic pentru municipiul nostru, suferă de ceva vreme, din cauza fenomenului de
tasare şi a degradării pereţilor exteriori. Dacă, în decursul celor 46 de ani de existenţă, în spaţiile
interioare s-au mai executat lucrări serioase de reabilitare şi modernizare, la exteriorul clădirii nu

s-a intervenit niciodată, nici măcar pentru cosmetizare. Exteriorul faţadei Casei de Cultură a Sindicatelor arată, aşa cum puteţi constata din imagini, jalnic. Atât elemente din construcţie, cât şi
plăcile de marmură sunt desprinse, ca şi când am fi în faţa unei clădiri părăsite.
Supravieţuind din acţiunile culturale proprii, dar şi din chirii, instituţia nu se poate angaja singură într-un proiect de reabilitare a aspectului arhitectonic. Încercări au fost, dar au eşuat, din
diverse pricini. Chiţibuşurile legale de readucere a edificiului la înfăţişarea iniţială oare pot fi ele
dezlegate de către autorităţile locale?
Text şi foto: Vasile Caburgan
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Premieră la Teatrul Muzical „Nae Leonard”

Celebrul musical
„Sunetul muzicii”, montat la Galaţi

„Sunetul muzicii”, una dintre cele
mai cunoscute şi îndrăgite lucrări de
musical din toate timpurile, este montată la Teatrul Muzical „Nae Leonard”,
premiera spectacolului având loc la
sfârşitul acestei săptămâni. Povestea
familiei von Trapp a fost inspirată din
realitate, iar filmul „Sunetul muzicii”, de
la lansarea căruia se împlinesc 50 de
ani, a avut un succes imens în interpretarea actorilor Julie Andrews, Cristopher Plummer şi Eleanor Parker. Povestea, pe versuri de Oscar Hammerstein,
cu un libret semnat de Howard Lindsay
şi Russel Crouse şi pe muzica lui Richard Rodgers, reuşeşte să-şi păstreze
prospeţimea şi în zilele noastre, la mai
bine de 50 de ani de la premiera sa pe
Broadway, în 1959.
Montarea de la Galaţi reuneşte,
într-un spectacol cu totul deosebit,
orchestra, corul, actorii şi baletul teatrului, precum şi copii gălăţeni special
selectaţi. „Trăim astăzi împlinirea unui
vis: montarea celebrului musical de
pe Broadway <<Sunetul muzicii>>,
aici, pe scena Teatrului Muzical <<Nae
Leonard>>. O realizare care ne onorează şi prin care demonstrăm că, la
ora actuală, colectivul nostru are toate
datele pentru a susţine astfel de spectacole complexe”, declară managerul
teatrului, Teodor Niţă. „Cheia succesului montării gălăţene este colaborarea
extraordinară ce s-a creat între regi-

zorul Octavian Jighirgiu, dirijorul Mircea Holiartoc, coregraful Edi Stancu,
scenografa Lăcrămioara Dumitraşcu
şi colectivul teatrului nostru, căruia i
s-au adăugat micii artişti, grupul de
copii atent selecţionaţi dintre cei mai
talentaţi copii gălăţeni. Împreună au
creat un spectacol dinamic, surprinzător prin firescul fiecărui, gest, cuvânt
sau sunet, un spectacol care convinge
şi cucereşte în acelaşi timp”, mai spune
Teodor Niţă, care, de altfel, în una dintre distribuţii, îl va interpreta chiar pe
Căpitanul von Trapp.
Distribuţia completă a spectacolului al cărui video concept îi aparţine lui
Andrei Cozlac este următoarea: Maria
(Silvia Niţă / Mihaela Alexa), Căpitanul
von Trapp (Teodor Niţă / Adrian Ionescu), Elsa (Florentina Soare / Roxana
Dobre), Max (Anton Mihail), Maica Stareţă (Viorica Mărăndici), Copiii familiei
von Trapp – Liesl (Vlada Neagu / Maria
Niţă), Friederich (Mihuţ Niţă / Alexandru Manea), Louisa (Ana Maria Tilici /
Gabriela Munteanu), Kurt (Vlad Ciocoiu / David Dobre), Brigitta (Ioana Ana
Silion / Teodora Gheonea), Marta (Sara
Postolache / Aniţa Fulga), Gretel (Maria
Fluture / Teodora Duţa Lăpuşneanu),
Maica Margareta (Adelina Diaconu /
Mirela Stoica), Maica Berta (Elisabeta
Romilă), Maica Sofia (Ionela Slabu / Lenuţa Bercaru), Rolf (Adrian Mărginean
/ Radu Horghidan), Zeller (Alexandru

Dobre / Tudorel State), Frau Schmidt
(Adina Gurenciuc / Maria Macovei),
Franz (Mitică Belciugan / Gheorghe
Racoviţă), Ofiţerul SS (Valentin Călin),
Baronul Elberfeld (Mitică Barbu), Baroana Elberfeld (Nina Homner), Soldaţii (Adrian Ţurcanu, Marian Ştefănescu,

Ionuţ Popa, Costel Donose).
Cele două reprezentaţii ale premierei sunt programate sâmbătă, 25 aprilie, şi respectiv duminică, 26 aprilie, de
la ora 18.00, preţul biletelor fiind de
21,6 lei şi, cu reducere, 10,8 lei.
Cristina S. Carp

Oaspeţi italieni
la Liceul „Emil Racoviţă”
Timp de două săptămâni, Liceul
Teoretic „Emil Racoviţă” din Galaţi are
oaspeţi de seamă din Italia, de la Istituto d’Istruzione Superiore „N. Pizi” din
localitatea Palmi. Vizita celor 19 elevi şi
a celor patru cadre didactice face parte
dintr-un proiect educaţional bilateral
Comenius, coordonat de instituţia de
învăţământ gălăţeană şi numit „Plantele în tradiţiile naţionale şi europene”.
Este vorba despre o colaborare fructuoasă, derulată în perioada 2013-2015,
pe o temă aflată în aria de interes a ele-

vilor care se specializează la cele două
licee partenere.
De altfel, pe parcursul celor două
săptămâni, profesorii şi elevii italieni
participă la diverse activităţi în laboratoarele de biologie, chimie şi fizică ale
liceului gălăţean, pentru a cunoaşte
metodele şi materialele didactice cu
care lucrează colegii lor români. Ei au
ajuns şi la Grădina Botanică din cadrul
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” şi sunt aşteptaţi,
de asemenea, la Facultatea de Ştiinţa

şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”. Oaspeţii vor
face şi excursii cu scop didactic, pentru
a cunoaşte flora specifică: în aria protejată a Pădurii Gârboavele, la dunele
de nisip de la Hanu Conachi, în judeţul
Tulcea. Nu în ultimul rând, vor vizita instituţiile culturale reprezentative pentru Galaţi.
„Scopul proiectul este observarea
asemănărilor şi a diferenţelor de floră
din cele două zone, Galaţi şi Palmi, însă
acest schimb de experienţă are o im-

portantă componentă educaţională,
precum şi una culturală, deosebit de
benefice pentru şcoala noastră şi pentru comunitatea gălăţeană”, consideră
directoarea adjunctă a Liceului „Emil
Racoviţă”, Corina Rotaru. De altfel, şi
echipa de proiect a liceului şi mai mulţi elevi au avut ocazia să cunoască Istituto „N. Pizi” din Palmi şi împrejurimile,
într-o vizită desfăşurată anul trecut, în
cadrul aceluiaşi proiect Comenius.
Cristina S. Carp

Fizica distractivă

Două eleve au construit
o harpă fără coarde

Eleni Ursu, una dintre
cele două eleve care
au lucrat la „Harpa fără coarde”
Două eleve de gimnaziu de la Şcoala
nr. 29 din Galaţi se pot lăuda că au îmbinat într-un mod inedit cunoştinţele

de muzică şi pe cele de fizică. Ghidate
de doi profesori de fizică, colegele de
clasa a VIII-a au demontat mitul că fizica şi, în general, ştiinţele exacte sunt
preferate doar de băieţi şi au construit
de la zero o harpă fără corzi. Ideea pusă
în practică de Eleni Ursu şi Irena-Cosmina Năstase nu este una nouă, ea fiind
cunoscută de cei pasionaţi cu adevărat
de fizică.
Este vorba, mai exact, de un instrument care emite sunete cu ajutorul
unei raze laser şi al unui program de
calculator, fiind, cu alte cuvinte, o harpă electronică. Spaţiul destinat corzilor
este înlocuit cu un sistem de detectare
a mişcării, iar instrumentul fără corzi

cântă o notă când utilizatorul atinge un
fascicol infraroşu. Fascicolul acţionează
dintr-o parte a ramei harpei, acţionând
senzorii aflaţi de partea opusă. Harpa
fetelor are şase pointere laser (deci şase
coarde) şi produce note muzicale de la
C mijlocie la pian, la Octava C de sus.
„Această harpă ilustrează, de altfel,
o tendinţă a noilor instrumente de a se
apropia de public - sistemul interactiv.
Produse similare există în muzee ale
muzicii, dar nu există pentru uz individual. Toate harpele fără corzi folosite
acum sunt modele mari, care cer utilizatorului să le plaseze pe podea. Harpa
pe care am construit-o este suficient
de mică pentru a putea fi purtată de o

singură persoană oriunde doreşte, cu
uşurinţă”, şi-au motivat cele două eleve
realizarea acestui proiect pentru concursul „Stelele ştiinţei”. Profesoara de fizică Cătălina Caragea, coordonatoarea
proiectului, spune că au fost ajutate la
asamblarea materialelor achiziţionate
special pentru harpă şi de profesorul
de specialitate de la Colegiul Tehnic
„Paul Dimo”, Valentin Daniel Caragea.
Momentan, harpa şi-a găsit loc în
camera uneia dintre realizatoare, însă
în următoarea perioadă, cele două fete
pasionate de fizică intenţionează să o
aducă şi la orele de muzică de la şcoală.
Cristina S. Carp

Agenda
Culturală
Joi, 30 aprilie, ora 18.00, „British
Documentary”, la Muzeul de Artă
Vizuală – „Siria: între fronturi” (2013,
Olly Lambert, 49 min.), intrarea liberă.
Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
Sâmbătă, 25 aprilie, ora 19.00,
premiera spectacolului „Îmblânzirea
scorpiei”, de William Shakespeare, regie Ion Sapdaru.
Teatrul Muzical „Nae Leonard”
Sâmbătă, 25 aprilie, şi duminică,
26 aprilie, ora 18.00, premiera musicalului „Sunetul muzicii”, regia, Octavian Jighirjiu.
Biblioteca „V.A. Urechia”. Până
pe 30 aprilie, manifestări şi expoziţii prilejuite de sărbătorirea
Zilei Naţionale a Bibliotecarului.
Program 9.00 – 20.00 (de luni până
vineri), sâmbătă închis, 8.00 – 13.00
(duminica). Vineri, 24 aprilie, închis
(zi sanitară). Joia, ora 17,00 - Salonul
literar „Axis Libri”.
Biblioteca Franceză „Eugène
Ionesco”, program luni şi miercuri
– 11.00 – 16.00, marţi şi joi – 9.00 –
14.00, vinerea – închis.
Muzeul de Artă Vizuală
Expoziţia de pictură „Pro Boholţ”,
ediţia a III-a. Program: luni şi marţi,
închis; miercuri – duminică, 9.00 –
17.00.
Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”
Sala Rondă - expoziţia membrilor
Fotoclubului Osijek (Croaţia).
Cafeneaua Artiştilor „La Fani”
Expoziţia de grafică şi pictură
„Contact”, de Aldyn. Miercurea, ora
17.00, seară culturală.
Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă”
„Albinele şi noi”, „Simţurile animalelor nocturne” şi celelalte expoziţii
permanente. Exponatul lunii aprilie:
Corcodelul mare. 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”: „Legăturile familiei Guechoff (Geshov) cu Galaţiul”,
„Ambient monden românesc – A
doua jumătate a secolului XIX – prima jumătate a secolului XX”, exponatul lunii aprilie – Trusă chirurgicală din Al Doilea Război Mondial. La
muzeul „Casa Colecţiilor”: „Ambient
interior gălăţean, sfârşitul secolului
XIX – începutul secolului XX”, „Restituiri Makşay”, „Smaranda Brăescu –
Regina aerului”, „Filatelia românească
între modernitate şi contemporaneitate”, „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
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Reclamă.ro

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

Reclamă.ro

24 - 30 aprilie • Nr. 122 • PresaGalati.ro

Prezentare suprafețe utile
ale apartamentelor din ofertă

13

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

Apartament 3 camere: 75,09 mp sau 80,26 mp
Apartament 2 camere: 67,89 mp
Apartament 1 cameră: 34,83 mp
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.

14
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Prognoza Meteo

Ce vindeci cu usturoi
➢ Usturoiul este considerat

Copănele
de pui cu ciuperci
umplute

un puternic antibiotic natural

Vineri, 24 aprilie

Minim: 6°C
Maxim:16°C

Soare, putin noros

Usturoiul este eficient pentru
tratarea răcelilor şi a infecţiilor, însă
trebuie să ştii cum să îl consumi.
Când îl găteşti, îşi pierde din proprietăţile antibiotice, iar dacă vrei
să îl iei crud, trebuie să îl amesteci
cu alte ingrediente, pentru că în
mediu acid devine mai slab.
Alicina este cel mai puternic
compus din usturoi, deoarece îşi
schimbă frecvent compoziţia şi
este foarte greu pentru bacterii,
viruşi şi alţi microbi să o învingă,
potrivit gwens-nest.com. Această
substanţă nu este foarte blândă cu
stomacul, însă poate fi absorbită
prin piele.

Sâmbătă, 25 aprilie

Minim:7°C
Maxim:17°C

Soare, putin noros

Duminică, 26 aprilie

Minim:9°C
Maxim:18°C

Soare, putin noros

Luni,27 aprilie

Minim:10°C
Maxim:22°C

Soare, putin noros

Marţi, 28 aprilie

Minim:13°C
Maxim:25°C

Soare, putin noros

Miercuri, 29 aprilie

Minim:11°C
Maxim:25°C

Soare, putin noros

Cum să foloseşti usturoiul

Ingrediente
- 1 kg copănele de pui
- 1 kg ciuperci cu pălăria mai mare
- ardei gras
- morcov
- ceapă
- usturoi
- crenvurşti
- caşcaval
- sare, piper, busuioc uscat
- condiment special pentru pui

Mod de preparare:
Copănelele se spală şi se pun la fiert. Se îndepărtează spuma de câte ori
este nevoie. Când sunt fierte, se scot într-un vas. Se pun 2 linguri de ulei şi
condimente din belşug , se masează bine fiecare copănel şi se pun la cuptor
să se rumenească puţin.
Spălăm ciupercile şi le îndepărtăm codiţele. Într-o cratiţă cu puţin ulei
punem cozile de ciuperci, ceapă, ardei, morcov şi crenvurştii, toate tocate
mărunt, şi le călim împreună. Punem sare, piper, busuioc uscat şi o cană din
zeama în care au fiert copănelele. Lăsăm să fiarbă totul până legumele sunt
bine pătrunse şi scade tot lichidul.
Luăm fiecare pălărie de ciupercă şi umplem cu această compoziţie. Deasupra punem caşcaval tăiat cu economul (sau răzuit) şi dăm la cuptor.
Eu am pus şi copănelele şi ciupercile în aceeaşi tavă.
Poftă bună!

Berbec (21/03-20/04)
Veţi primi o invitaţie de suflet, aveţi parte de o
surpriză, căci vă veţi vedea cu prietenii la o petrecere. Vă vor trece nişte bani prin mână şi veţi lua
decizia să le faceţi mici surprize celor dragi.

Taur (21/04-21/05)
Păreţi pregătit la orice oră de o excursie, veţi
striga catalogul ca să mergeţi împreună cu prietenii. În călătoria voastră, este posibil să întâlniţi pe
cineva care o să vă fie apropiat în viitor.

Gemeni (22/05-21/06)
Este momentul potrivit ca să lichidaţi un conflict, să daţi şi să primiţi explicaţii pentru ceva care
a întrerupt o relaţie la un moment dat. Se poate
să faceţi act de prezenţă la o gală, poate va fi o
întrecere sportivă sau un spectacol în premieră.

Dacă vrei să fie eficient, tratamentul cu usturoi trebuie aplicat la
primul semn de boală, de cât mai
multe ori. O infecţie evoluează rapid, de aceea este bine să intervii
cât mai repede. Astfel, compuşii săi
vor lupta cu infecţia în sânge şi vor
întări sistemul imunitar.
Înainte să foloseşti usturoiul,
trebuie să îl pisezi bine. Pe un şerveţel, pune câteva picături de ulei,
taie doi-trei căţei de usturoi, înveleşte-i în şerveţel şi pisează-i. Pune,
apoi, pe gât sau pe piept şerveţelul
în care ai usturoiul pisat, pentru că
astfel antibioticul va ajunge mai repede în vasele de sânge şi ganglionii limfatici. Ţine compresa pe zona
respectivă pentru câteva minute
sau cât de mult suporţi mirosul.
Dacă pielea începe să se irite, mută
antibioticul în altă zonă şi şterge-te
bine.
Dacă tuşeşti, poţi prepara un
sirop de tuse natural. Ai nevoie
de jumătate de cană de miere de
albine, jumătate de lămâie, doi căţei de usturoi şi un pic de ghimbir.
Pune mierea într-un borcan, stoarce lămâia, apoi pisează usturoiul şi
adaugă-l cu celelalte ingrediente şi
ghimbirul. Păstrează siropul obţinut la frigider şi ia câte o lingură de
trei-patru ori pe zi.
Surse online

Rac (22/06-22/07)

Respectaţi o promisiune mai veche şi veţi
cheltui nişte bani ca să le luaţi celor tineri din familie tot ce şi-au dorit. Revine în viaţa voastră o
persoană de care aţi fost multă vreme ataşat sufleteşte şi poate veţi continua relaţia.

Fecioară (23/08-21/09)
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 câştigat un job, un concurs sau o bursă în străinătate.

O pereche discută în japoneză:- Okita tsa ua ka maji tsu!
Soţul îi răspunde nervos:
- Tokaa anji rooki sakaa nji to!
Ea începe să plângă şi, printre suspine, îi spune:
- Takato go nogutu, kemi ma tso aa. Anka to nooku sa.
El o strânge în braţe, o sărută şi îi spune:
- Katoo na. Asaaki gwa ta ne!
Şi tu stai şi citeşti prostiile astea de parcă ai şti japoneza!
Un turist în munţii Maramureşului se întâlneşte cu un cioban
care stătea sprijinit într-o bâtă cu trei numere mai mare decât îi
trebuia:
- Bade, de ce nu tai o bucată din bâta aia? Nu crezi că este cam
lungă?
- Nu pot, în partea de sus am motive florale…
- Atunci, tai-o de jos!
- Nu pot, în partea de jos am motive maramureşene…
- Păi, atunci taie de la mijloc o bucată şi apoi lipeşti capetele la
loc, uite, la mijloc n-ai niciun motiv.
- Aşa mă gândeam şi eu, dar dacă n-am niciun motiv, de ce s-o
mai tai?!
- Soţul meu m-a părăsit de zece ani, domnule judecător.
- Aveţi copii?
- Da, opt! Cel mai mare are nouă ani, cel mai mic – doar şase
luni.
- Păi, spuneaţi că v-a părăsit de zece ani!
- Da, însă din când în când vine să-şi ceară scuze.

Se anunţă o petrecere vineri seară, şi cu distracţie, şi cu mici încurcături, dar sunt la pachet şi
o să 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.

24-30
aprilie

Soare, putin noros

Bancurile săptămânii

Balanţă (22/09-22/10)

Vă va răsfăţa cineva, vă va scuti de un efort, vă
va scoate la o plimbare. Veţi primi ceva şi în dar,
sau măcar o să vă umple inima de bucurie un telefon sau doar zâmbetul partenerului când o să
vă vadă.

Leu (23/07-22/08)

Minim:9°C
Maxim:21°C
sursa: http://vremea.rol.ro
Joi, 30 aprilie

Scorpion (23/10-21/11)
Încercaţi să petreceţi mai mult timp alături
de cei dragi. Aveţi parte de o reuniune cu rudele
şi 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.

Săgetător (22/11-21/12)
Primiţi o veste bună care să vă remonteze, să
vă redea cheful de mondenităţi, să mai ieşiţi din
carapace. O persoană care nu v-a uitat vă sună să
vă vedeţi când puteţi, într-una din aceste zile.

Capricorn (22/12-19/01)
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 şi o să luaţi ceva ieftin la
reduceri sau în rate.

Vărsător (20/01-18/02)
Vă întâlniţi cu nişte prieteni care s-au răzgândit în privinţa excursiei în care voiaţi să plecaţi. O
să luaţi parte la o competiţie, poate fi un meci ori
un joc de societate.

Pești (19/02-20/03)
Aflaţi cu mare bucurie că persoana care nu
putea să vină la întâlnire a făcut tot posibilul să
petreceţi câteva ore împreună. S-ar putea să primiţi ceva în dar şi o să simţiţi nevoia să întoarceţi
gestul persoanei respective.
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"Ai atâtea
vieţi
câte cărţi
ai citit".
PresaGalaţi.ro
şi Librăria
Humanitas
te invită la lectură.
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Gelu Duminică, directorul Fundaţiei „Împreună”:

„Sunt atât de mulţi romi pe care societatea
nu îi vede ca fiind romi!”

Reporter: Cine este Gelu Duminică?
Gelu Duminică: În primul rând,
sunt copilul părinţilor mei, care au
fost nişte romi, simpli, din Galaţi. Sunt
produsul educaţiei, ambiţiilor, muncii,
suferinţei şi încrâncenării lor. În al doilea rând, sunt fratele, unchiul, vărul, nepotul etc. al celor din familia mea, fără
de care nu aş fi fost nimic. În al treilea
rând, sunt prietenul prietenilor mei,
cei care m-au sprijinit, ajutat şi sfătuit
atunci când am avut nevoie. Nu în ultimul rând, sunt soţul superbei mele soţii, cea care a stat „în umbră”, conştientă
fiind că orice reuşită de-a mea este pe
jumătate a ei. Simplu, sunt un (r)om ca
toţi ceilalţi „invizibili” pentru societatea
românească.
Reporter: Te numeri printre romii
care au reuşit în viaţă. Care este povestea ta?
Gelu Duminică: Nu e una deosebită, chiar dacă mi-ar plăcea să fie aşa.
Ambiţia părinţilor mei, un grup de suport (prieteni) superb, profesori foarte
buni care au crezut în potenţialul meu
şi eu, care am răspuns la stimulii lor. În
rest, „reţeta” e condimentată cu lipsuri
materiale, muncă, discriminare, nervi şi
lacrimi când simţeam că sunt nedreptăţit, lucruri care m-au făcut să înţeleg
mult mai bine ce eram învăţat de tatăl
meu şi anume că, „pentru a reuşi în viaţă, un ţigan trebuie să muncească de
două ori mai mult decât un român”. Nu
ştiu dacă am reuşit ceva extraordinar.
Ştiu, însa, că iubesc din tot sufletul tot
ceea ce fac.
Reporter: Ceea ce faci acum – ţ i-ai
dorit dintotdeauna, sau aşa a fost
conjunctura?
Gelu Duminică: Nicidecum. Când
eram mic, îmi doream să mă fac arheolog. Eram fascinat de povestirile istorice şi de profesorul pe care îl aveam în
şcoala generală, dl profesor Cobzaru,
care făcea ca orice oră de istorie să fie o
aventură în lumea eroilor antici în care
tu erai participant activ. Citeam mult
şi, cu cât citeam, cu atât iubeam mai
mult acea lume. După aceea a urmat
liceul, şi un alt profesor, dna Bujoreanu,
mi-a deschis ochii asupra a ceea ce înseamnă ştiinţele socio-umane, în speţă asistenţa socială şi sociologia. Aşa
că, din clasa a X-a, am hotărât că asta
este pentru mine. După mai multe încercări, eşuate, de a trece examenul de
admitere la facultate s-a produs „minunea” şi am fost admis la Facultatea de
sociologie şi asistenţă socială (1998).
În cadrul facultăţii, fiecare student
trebuie să aibă activităţi de practică,
lucru care presupune ca tu trebuie să
iei contact cu „problemele reale” pe
care oamenii aflaţi în nevoie le experimentează. Dacă în anul I de studiu am
ales să fac practică în instituţii publice,
în anul II am ales să vin în mediul asociativ. Numele fundaţiei noastre mi-a
plăcut – Fundaţia Agenţia de dezvoltare comunitara „Împreună” (citisem

Director general:

Delia GAVRILIU

deliagavriliu@presagalati.ro

despre conceptul de dezvoltare comunitară şi eram fascinat de ceea ce presupune împuternicire), aşa că am ales
să îmi fac stagiul de practică aici. A fost
dragoste la prima vedere, aş putea sa
zic, aşa că, uite, se fac 15 ani de când
suntem ÎMPREUNĂ!
Reporter: La ce proiect lucrezi
acum?
Gelu Duminică: Sunt multe, însă
poate cel mai mare e cel prin care încercăm să convingem Guvernul României să aloce resursele necesare
racordării la reţeaua de apă potabilă
a comunităţilor fără apă. Ştiaţi că 30%
din populaţia României, nu mediul rural, nu are apă potabilă? Asta înseamnă
peste 3.000.000 de oameni! Mie mi se
pare inimaginabil ca guvernul să dea
bani, mulţi, pentru construcţia de biserici în condiţiile în care sute de copii
trebuie să folosească toaletele din spatele şcolii. Sunteţi conştienţi că pentru
milioane de români apa este un lux?
Şi că noi nici măcar un deget nu ridicăm pentru acei oameni? Ei bine,
noi zicem că trebuie să facem tot
ce ne stă în putere să le arătăm
politicienilor că e nevoie să
aibă în vedere problemele reale ale oamenilor. După cum
vedeţi, nu vorbesc de etnii
aici, pentru că setea sau
boala cauzate de slaba
calitate a apei nu au culoare. Cu toate acestea,
principalul meu proiect
este credinţa că fiul
sau fiica mea, atunci
când îi voi avea,
trebuie să trăiască
într-o lume mult
mai bună decât cea
de acum: o lume în
care a fi altfel (rom,
gay, pentiscostal, ateu, femeie etc.) nu
înseamnă că eşti inferior. Pentru asta
lucrez, alături de colegii mei, zi de zi.
Reporter: Cât de mult reuşiţi să
îi convingeţi pe romi să renunţe la
căsătoriile între copii şi mai ales să-i
faceţi să se aplece spre învăţătură?
Gelu Duminică: Să ştiţi că mulţi
merg la şcoală şi se căsătoresc la vârste „normale”, însă ei sunt „invizibili”
pentru societate. Eu m-am căsătorit la
23 de ani şi am fost la şcoală vreo 20
de ani, şi ca mine sunt mult mai mulţi
decât cei care se căsătoresc de copii.
Ceea ce fac cei din urmă, însă, e atât
de vizibil pentru societate, încât pare
că toţi facem asta. Ca o cifră statistică,
doar 2% din populaţia romă din România practică ceea ce se numeşte „căsătoria timpurie”. A nu se înţelege că
încerc să caut o scuză pentru cei care
fac acest lucru, însă trebuie să atrag
atenţia asupra unor chestiuni care ţin
de corectitudine, şi anume că astfel
de practici adverse (concubinajul între
minori) sunt o realitate şi în mediul rural sărac românesc şi că accesul la educaţie de calitate a devenit, din păcate,
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care încă mai fac diferenţe între români şi ţigani?
Gelu Duminică: Că sunt idioţi. Ştiu
că sună dur, însă altceva nu pot să le
spun. Şi acelaşi lucru, şi celor care fac
diferenţe între femei şi bărbaţi, creştini
şi musulmani, heterosexuali şi homosexuali etc.. Diferenţele sunt pentru
idioţi. Trebuie să valorizăm fiecare individ în parte, iar lucrurile care ne diferenţiază trebuie tratate ca un plus pe
care îl avem la îndemână şi nicidecum
ca un handicap.

o problemă naţională.
Ce facem noi: oferim modele de urmat copiilor care au
nevoie de cineva care să le
demonstreze că se poate;
tineri (romi) care au reuşit să învingă în bătălia
cu limitele puse în calea
lor (sărăcie, discriminare,
marginalizare etc.) şi care
acţionează ca şi mentori
pentru cei mai mici (http://
cevreisafacicandestimare.agentiaimpreuna.ro/,
http://agentiaimpreuna.
ro/?page_id=1527)
Dăm mesajul pe înţelesul
comunităţilor, prin filme şi muzică

(http://cevreisafacicandestimare.
agentiaimpreuna.ro/download/).
Stăm de vorbă cu mii de copii si părinţi, mergând la ei acasă şi în comunitate. Îi învăţăm să viseze că pot deveni
orice dacă îşi doresc şi muncesc suficient de mult.
Reporter: Ce mesaj aveţi pentru
cei care nu vă susţin punctul de vedere?
Gelu Duminică: Că nu suntem singuri şi că facem ceea ce trebuie. Chiar
dacă nu e uşor şi uneori e frustrant să
vezi că paşii pe care îi facem sunt atât
de mici încât uneori par invizibili, noi
trebuie să continuăm şi să câştigăm
prieteni ai muncii noastre.
Reporter: Din păcate, discriminarea încă este o problemă „fierbinte”.
Te-ai simţit vreodată discriminat?
Gelu Duminică: De mii de ori şi
încă o simt uneori. Eu ştiu că pentru
mulţi nu voi putea fi decât un „ţigan
deştept”. De mult ori aud „dacă toţi
ţiganii ar fi ca tine, ce bine ar fi!” din
gura unor oameni care se consideră
promotori ai nondiscriminării. Lor, şi
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Reporter: Ţi-a fost vreodată ruşine că eşti rom?
Gelu Duminică: Nicidecum. Am
fost învăţat de mic să fiu extrem de
relaxat cu ceea ce sunt, inclusiv cu
etnia pe care o am. Ar fi fost

celor care gândesc în acest fel, le spun
ca o astfel de gândire nu arată decât
cât de adâncă e prejudecata în sufletul lor. Sunt atât de mulţi romi pe care
societatea nu îi vede ca fiind romi (fie
că este vânzătorul din piaţă, şoferul de
autobuz sau medicul care te consultă)
încât te întrebi dacă pentru a fi perceput ca rom trebuie neapărat să fii infractor? Eu am trecut prin de toate: de
la stat în ultima bancă la şcoală până
la primit bătaie pe stradă; de la profesori care vituperau mostre de rasism
pur (de genul „prost a fost Antonescu
că nu i-a omorât pe toţi”) până la doze
soft, de genul „Gelu, nu era vorba de
tine”. De la fete care nu doreau să aibă
o relaţie de prietenie cu mine pentru
că eram ţigan, până la refuzul accesului în discotecă, în Galaţi. Nu ştiu care
a fost/este mai dureroasă! Ştiu, însă,
că fiecare a lăsat o mică urmă în sufletul meu… Am avut, însă, parte şi de
profesori minunaţi, prieteni adevăraţi,
fete superbe care mi-au arătat că aşa
cum au existat deţinători de sclavi, au
existat şi aboliţionişti. Şi eu prefer să îi
glorific pe cei din urmă.
Reporter: Ce le transmiţi celor
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şi greu să zic că sunt suedez, că sunt
orice, numai blond cu ochi albaştri nu.
Nu ştiu să fiu altceva decât rom.
Reporter: De când eşti directorul
Fundaţiei „Împreună”, ai reuşit să
mai schimbi mentalitatea oamenilor vizavi de ceea ce înseamnă rom
cu adevărat?
Gelu Duminică: Habar nu am. Ştiu,
însă, că încerc să fac asta zi de zi. Dacă
e să mă iau după cei care ne susţin cauza îmbrăţişând discursul nostru, pot să
afirm cu tărie că suntem mult mai mulţi în fiecare zi. Iar acest lucru nu face
decât să îmi arate că avem speranţa ca
lumea de mâine să fie mai bună decât
cea de azi.
Reporter: Care este cea mai mare
împlinire (profesională, personală)
pe care o ai?
Gelu Duminică: Familia mea. Când
văd privirea mamei mele, mă simt ruşinat şi bucuros: ruşinat că de multe
ori i-am făcut atât de multe greutăţi şi
bucuros pentru că ştiu că e mândră de
cum m-a crescut!
A consemnat Aura Cristian
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