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- va urma- 
Virginia PARASCHIV, Baia Mare                                             

n D o m n u l e 
p r o f e s o r ,  p o e t , 
gazetar, publicist, 
nu-mi vine să cred 
că vorbesc despre 
Domnia voastră la 
Timpul  Trecut! . . . 
Parcă ieri am fost în 
cuibarul în care scriați 
volumele de poezie... 
Cum intrai în casă - 
imediat pe stânga... 
Acolo am degustat și 
poezie, și proză, dar 
și țuică adevărată... 
Acolo m-ați sfătuit 
să adun zecile de 
recenzii  scrise în 
„Realitatea” într-un 

volum... Știți sigur, că v-am arătat manuscrisul, că v-am urmat 
sfatul cu ajutorul lui Pompiliu Comșa... Amintind cele de mai sus, 
nu m-am lustruit pre mine, ci am scos în evidență faptul că ați 
dat o povață bună bătrânului ofițer de artilerie convertit către a 
scrie despre clipă!... „Aleargă cu mine”, mi-ați spus! Și am alergat, 
cât am putut eu, în/cu Litera Română pănă nu a-Ți mai fost!... 
Prea timpurie v-a fost hotărâtă Mutarea de/către Tatăl Ceresc! 
Am sub gene două lacrămi: una tristă, pentru că ați plecat cam 
repede, din moment ce mai aveați atâta treabă pe acest „rotund 
de lut”(după cum scrie poetul Ion Zimbru), și una veselă: se zice 
că ați fi ajuns într-o lume mai bună, unde nu este nici întristare, 
nici durere, nici suspin!... Nu vă spun „Adio!”, ci la Împărătească 
și dreaptă revedere!... 

Romică BALAN 

n Îndurerată famile, Întristată adunare,
Mai sunt doarf câteva minute până când trupul colegului și 

prietenului nostru, poetul CORIOLAN PĂUNESCU, va pleca 
din această lume pământească urmând sufletul care déjà a ajuns 

în Împărăția Cerurilor, în Casa Îngerilor. Nouă, ne-a lăsat ca 
amintire cele 30 de cărți publicate-poezie, în cea mai mare parte, 
roman, eseu și proză scurtă, zeci de grupaje de versuri în  reviste 
de cultură de prestigiu din Galați și din țară. De-a lungul vieții, 
până în ultimile clipe, a slujit cu devotament profesiei de jurnalist, 
de cadru didactic la Universittea “Danubius”, dar a ars permanent 
pentru poezie. A debutat publicistic în revista “Cronica” de la Iași, 
în anul 1967, iar editorial cu placheta de versuri “Iarbă solară”, în 
nul 1982-deci acum 40 de ani, la Editura “Junimea” Iași. Ultima sa 
carte, “Impulsurile ierbii”, apărută în 2020, are, parcă, un caracter 
premonitoriu. Câteva versuri sunt concludente: “Ați rămas cu toții 
sfioși și puri/În urma timpului meu/Precum bătrâna mamă-n 
ultima-i seară,/Cruce făcând cu darnica-i mână/Și scuturându-
mă ca de friguri/M-așezam în ordinea cuvintelor/Revennd la 
numitorul comun/Al lucrurilor prea simple și grave” Drum bun, 
maestre poet, în Casa Îngerilor, unde ești așteptat să cânți veșnice 
versuri. Îți vom păstra memoria prin cărțile tale! 

prof. Gheorghe NAZARE

LA REVEDERE, CORI!

Cunoscutul și prestigiosul cărturar Pompiliu 
Comșa,  a publicat în Editura Cartea Românească 
Educațional, anul curent, 2021, un volum de o 
cuprindere impresionantă, cuprindere de fond, 

de format de carte, (1057 de pagini), de durată a cercetării  și a 
dezvăluirilor istorice, de provocare a cititorului într-o intensitate 
continuă a stării emoționale. Volumul poartă un titlu ca o 
pecete emblematică,  ”CULISELE SECURITĂȚII”. Nu Culise 
ale securității, ci CULISELE, în integralitate a dezvăluirilor 
istoriei damnate. O istorie damnată, o tragedie care a trimis 
condiția ființei românești, într-o zonă crepusculară-enigmatică și 
copleșitoare a puterii din umbră, invizibilă pentru omul de rând, 
invizibilă și strivitoare. Strivitoare moral, spiritual și fizic. Etapă a 
regimului bolșevic, regenerată în  repetabila cadență neobolșevică. 

Aducem în lumina științei prezumtivului cititor  că nu va găsi 
culisele în ceea ce se cheamă picanterii comerciale. Cartea nu 
este o narațiune polițistă, cu un protagonist pierdut în cețurile 
enigmatice ale unei trame dramatice și urmând lungul drum 
al cunoașterii  pe urmele unui fir călăuzitor, inițiatic, al unui 
fir subtil al Ariadnei. Culisele securității invocate de autorul 
Pompiliu Comșa nu sunt nimic altceva decât o lespede ucigătoare 
asupra unui popor condamnat la moarte spirituală și morală. O 
lespede care se dă cu greu la o parte, pentru dezvăluirea crimelor 
dezlănțuite asupra ființei naționale românești.. Curmarea unei 
speranțe de normalitate sub semnul  ocult, sibilinic, secera și 
ciocanul, în magma luptei roșii de clasă. Tragedia unui popor 
vălurit insidios de ademenirea otrăvită a unui sistem viclean, în 
care românului  i se flutură terifiant steagul roșu de pe căruțele 
mânate spre colectivizare. Bande de huligani, asasini, torționari, 
selectați chiar și dintre țăranii aliați cu securiștii, epuizau rapid 
”munca de lămurire” ca apoi să treacă la acțiune. Legalizarea 
jafului , prin  celebra semnătură la adeziunea de intrare în 
colectiv, a năruit speranța de viață a satului tradițional, abrupt, 
violent, pervers. Pompiliu Comșa acordă o atenție minuțioasă 
”colectivizării” cu punerea în plan vizibil , fie a călăilor, fie a 
victimelor, dar îndeosebi a rezistenței țăranilor. Ca autor, care se 
definește ca istoriograf, Pompiliu Comșa aduce probe peste probe,  

din istoria orală sintetizată  fie la Sighet, 
fie în planul regional  al județului Galați. 
Istoria consemnează lupta de rezistență 
a satelor gălățene (unde se inserează și 
Vrancea, componentă a județului Galați.) 
Pompiliu Comșa, ca narator istoric ferm și 
serios, nu aduce nicio clipă povestea satului 
românesc, cu localizare în arealul gălățean, 
în note de picanterie, de anecdotică. 
Cititorul participă ca partener la istovirea 
auctorială, care aduce în cercetare mărturii 
copleșitoare consemnate în documente 
din  istoria comunismului,  din volumele 
de specialitate, cu semnături auctoriale 
de prestigiu, inclusiv statisticele, adesea 
aflate în controversa cărturarilor istorici.  
Dinamica fluidă a istoriei e încă pe cale 
de a consuma  stivele de documentație, de 
mărturii. Un puzzle care își așteaptă încă 
ordinea și coerența.  Pompiliu Comșa, cu o 

forță de evocare izvorâtă dintr-o bibliografie copleșitoare, aduce 
în structura cărții o anumită ordine tematică, astfel încât cititorul 
să deschidă filele acolo unde tema îi pare de interes major. Cităm  
capitolele:

1. MAMA NOASTRĂ LA TOȚI, ȚARĂ DE TÂMPIȚI ȘI IDIOȚI
2. DELAȚIUNILE ISTORIEI
3. REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ
4. TORȚIONARII
5. NOMENCLATURIȘTI GĂLĂȚENI, MEMBRI C.C. AI 

P.C.R 1945-1989
6. EVOLUȚIA APARATULUI SECURITĂȚII, ÎNTRE 1948-

1989

7. LISTA CU CADRELE SECURITĂȚII DIN PERIOADA 
1949-1989

8. VICTIME
9.  COLABORATORII/TURNĂTORII
10. CUIBUL SECURIȘTILOR DIN PRESĂ
11. FĂRĂ COMENTARII
12. VICTIME
13. MAFIA DIN JUSTIȚIA GĂLĂȚEANĂ
14. MONAHII ȘI SECURITATEA
15. SEDIUL SECURITĂȚII GALAȚI
16. BRAȘOV 87
17. REVOLUȚIE SAU LOVITURĂ DE STAT? NOAPTEA 

PROCURORILOR
18. ÎN LOC DE POSTAFAȚĂ

NecupriNsă Trecere și cuNoașTere 
pompiliu comșa , culisele securiTății
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INSECtARUL  DE  ștIRI

- va urma - 

Nicolae Ceaușescu. 
Cultul personalități în 

presa de partid a județului 
Galați (XII)

DAnIEL DoJAn

- va urma - 
Aizic Iancu, tecuci

- va urma - 
Florentina-Lilica PARASCHIV

- va urma - 
Cu deosebită stimă, 

Președinte, Didel Bădărău

28 Ibidem. 29 Viaţa Nouă, nr. 7191, 26 
ianuarie 1968.Nicolae Ceauşescu. Cultul 
personalității în presa de partid a județului 
Galați 131 să intre în sufletul românilor, unde 
va reuși să imprime o adevărată amprentă 
de lider muncitor și energic. Imaginea lui 
Nicolae Ceaușescu din primii ani trebuie 
înțeleasă, după părerea noastră, în contextul 
vremurilor. Populația îl cunoaștea pe liderul 
defunct, în vreme ce Nicolae Ceaușescu era 
puțin cunoscut, având astfel un avantaj în fața 
altor lideri mai erodați, precum Gheorghe 
Maurer sau Chivu Stoica. Simpatia pentru 
Nicolae Ceaușescu putea să aibă originea în 
vârsta lui „fragedă” din punct de vedere politic. 
În acei ani, un om politic la 50 de ani era un 
tânăr ce aducea, oriunde se afla, un aer nou 
al schimbării și o încredere că viitorul ar fi 
arătat altfel. Acest aspect putea fi unul pozitiv, 
puțin prezent în mentalul colectiv dar care 
aducea un plus imaginii noului lider, ce cu 
pași mărunți și siguri voia să își consolideze 
puterea, dar fără să pară a fi un lider dictatorial 
sau atotstăpânitor. Cu siguranță, cum am 
mai afirmat anterior, Ceaușescu dorea să fie 
perceput ca un lider energic și implicat, un 
comunist în pielea unui „social-democrat 
occidental” ce prin stăpânirea principiilor și 
ideologiilor marxiste dorea să demonstreze că 
știe ceea ce vrea pentru țară. În tot numărul 
care marchează ziua noului secretar general 
regăsim un limbaj pe care nu îl mai regăsim 
nici în epoca lui Gh. Gheorghiu-Dej și nici 
după ce regimul Ceaușist se va consolida. Prin 
completarea acestor rânduri de recunoaștere, 
jurnaliștii și redactorii ziarului se adresează 
noului lider cu sintagme obișnuite precum: 
„vă transmit dumneavoastră”, „hotărârea și 
înaltul spirit de răspundere cu care ați luptat și 
muncit neobosit”, „ce caracterizează activitatea 
desfășurată de dumneavoastră” etc. Toate 
aceste formule de politețe sunt caracteristice 
doar acestei perioade, când presa gălățeană 
sublinia că Nicolae Ceaușescu este „fiul 
devotat” și liderul care era apropiat de ideologia 
partidului și nu de interesele personale. Din 
aceste fragmente de urări inițiale în regimul 
condus de Ceaușescu putem sintetiza câteva 
etape și concluzii: • Ziarele i se adresează la 
persoana a treia, reducând distanța ideologică 
între mase și lider, o abordare necesară în 
noul an tumultuos, 1968, când liderul avea 
nevoie de sprijinul maselor; • Este conturată 
atitudinea energică a lui Nicolae Ceaușescu și 
corectitudinea ideologică, orice măsură luată 
de acesta fiind în concordanță cu doctrina 
partidului și nevoile poporului; • Ceaușescu 
este, în această fază primordială al cultului 
personalității, „fiul poporului și al partidului”, 
o primă etapă de la care va porni ajungând 
la starea de „geniu” și „tată al patriei”. De 
asemenea, această caracteristică era necesară 
pentru a-i lega personalitatea de bazele politice 
ale regimului și de etapele inițiale, pentru 
a justifica ulterior orice măsură politică și 
economică. Ne putem întreba dacă această 
imagine a fost dictată de centru sau a fost 
rezultatul muncii propagandistice locale. Cu 
siguranță că din primele clipe ale 132 Daniel 
DOJAN aparițiilor sale ca prim-secretar 
Nicolae Ceaușescu a dat impresia că este liderul 
care va schimba lucrurile. Schimbarea numelui 
partidului, al republicii și Constituției nuanțau 
clar acest lucru. Din discursurile sale de la cel 
de-al IX-lea Congres, un jurnalist cu experiență 
putea intui că liderul dorea înfăptuirea unor 
planuri mărețe și că acesta ar fi dorit acapararea 
tuturor meritelor. Era necesară ridicarea în 
slăvi a șefului de la București, dar mai utilă și 
distinctă era asocierea acestuia cu termeni cât 
mai demni și îmbucurători. Liderul trebuia 
mulțumit și imaginea lui trebuia conturată cât 
mai diversificat, astfel ca cititorii să nu intuiască 
nici pe departe care ar fi adevăratul caracter al 
liderului. 

Din păcate însă, a decedat în urmă cu mai mulți ani. Să mai consemnăm 
încă odată, faptul că prin anii 1963-1964, Tecuciul găzduiește primele 
întâlniri internationale de rugbi, unde echipa locală -Zimbru- a avut 
adversari din Germania, Cehoslovacia și Bulgaria, tecucenii impunându-
se prin comportări remarcabile. Echipa era condusă de regretatul Radu 
Voinescu, sportiv care a fost un simbol al Tecuciului, având tăria de a 
refuza numeroase echipe din țară pentru a 
rămâne - tecucean - Îi mulțumim și acum, 
incă odată, acolo, în ceruri unde este el !

Un alt sport care s-a impus aici, la Tecuci, a 
fost Popicele. Aici, a strălucit echipa Poștei , -Poștașul - În curtea poștei, a 
fost amenajată poate, prima pistă din oraș și îmi amintesc cu plăcere că în 
fiecare duminică, curtea polstei era plină de jucători și spectatori. De aici, 
nu lipsea niciodată - Nea Sandu Tăbăcila, cel ce era la mesageria poștei. 
Și azi, văd că încă mai supravietueste o parte din pistă și mă întreb, de 
ce azi nu se mai practică și acest sport ? Au mai existat piste de popice la 
depoul CFR, care aveau echipa - Locomotoiva -, la Fabrica de conserve, la 
întreprinderea l Mai cu echipa - Metalul - , la Fabrica de caranidă și altele.

Dar, un club care a făcut la Tecuci adevărată istorie, a fost cel al 
cooperativelor meșteșugărești numit –VOINȚA- Tecuci. Clubul era 
al cooperativelor numai cu numele pentru că, în realitate, era deschis 
absolut tuturor iubitorilor de sport. Clubul era situat pe strada Mare, 
exact alături de actualul magazin chinezesc iar peste drum era Librăria., 
mai exact unde este acum familia Antohe cu parchetul. Acest club era în 

concurență cu Clubul Intersindical, situat tot pe str. Mare unde acum este 
magazinul –Grosing-. Dar, clubul Voința, era cu totul și cu totul aparte. 
Avea în mijloc o frumoasă și modernă masă de tenis iar de jur împrejur 
circa 10 mese de șah. Aici se strângeau , în special seara, adevărată lume 
iubitoare de aceste sporturi. Echipa de tenis era formată din Izu Aizic, 
Mircea Goldemberg, Sandi Horovitz și Gheorghe Onel zis Gachi, ultimul și 

un fundaș de mare valoare al echipei de fotbal 
Voința. Această echipa de tenis, obținea an de 
an locul 1 pe oraș și se prezența mereu la faza 
pe regiune, unde erau orașele Tecuci, Galați, 

Brăila și Focșani. Niciodată, nimeni din aceste orașe nu o putea învinge 
și echipa mergea an de an la fazele interjudețene și apoi, faza pe țară. 
Din echipsa, mai făcea parte și Tică Dusacovschi iar la proba feminină, 
campioană era mereu Elisabeta Ureche- zisă Vica - și care nu avea nici o 
adversara în regiunea de care am pomenit, ea antrenându-se numai cu 
băieții, pe care uneori ii mai și învingea. Întreaga echipă avea Categoria 
1 de clasificare sportivă, pentru rezultatele obținute. La șah, întotdeuna 
mesele erau ocupate, nelipsit fiind renumitul avocat Brânzei. El era la fel 
de talentat și la tenis și la șah. Îmi amintesc că în una din serile anului 
1965, la sala –Voința- s-a prezentat um copil care a început să privească 
atent jocul de la ,,masa maeștrilor’’cum spuneam noi. De obicei, după 
terminarea partidei, așa cum se spune,,rolul chibițului este să privească 
și să tacă’’copilul spunea unde s-a gresit. 

Să NE AMINtIM, CU DRAG, DE SPORtUL 
șI SPORtIVII tECUCENI ! (II)

tABLEtA CU AMINtIRI

178 de  basorel ie fur i  reprezentând 
personalități istorice, în diametru de 700 
mm și 92 minibasoreliefuri în diametru de 
110-130 mm au fost construite în anul 2021, 
de către Asociația Frontiera Gălățeană, cu 
forțe proprii, sau în baza contractelor de 
parteneriat cu alte asociații și organizații. 
Mulțumesc partenerilor noștri, în primul 
rând Primăriei Oancea, personal d-lui primar 
Victor Chiriloaie, cu sprijinul căruia am reușit 
să completăm seria de basoreliefuri de la 17 la 
22, cât și pentru construirea a 44 piese cu figuri 
reprezentative ale istoriei naționale; Mulțumesc 
d-lui prof. Vrinceanu Mugur, șeful catedrei 
de arte din cadrul Liceului de arte "Dimitrie 
Cuclin" Galați, care a conceput operele de 
bază și după care s-au confecționat matrițele 
în care se toarnă basoreliefurile celor mai 
importante personalități din istoria poporului 
român. Mulțumesc de asemeni AMVVD, 
d-lui președinte Adrian Constantin Baccela, 
cu care am reușit să construim și să oferim 
17 basoreliefuri Batalionului 300 Infanterie 
Sfântul Apostol Andrei Galați, 17 basoreliefuri 
Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu 
Craiova, 1 basorelief pentru Colegiul Național 
Militar Alexandru Ioan Cuza Constanța și 1 
basorelief pentru Institutul de Marină Mircea cel 
Bătrân; Mulțumesc Asociației Culturale Tomis 
filiala Galați, d-lui președintele Theodor Bolea 
și Asociației Danubiana Galați, d-nei președinte 

Antoaneta Crudu și d-lui vicepreședinte Marius 
Crudu cu care am organizat activitatea dedicată 
Domnitorului Unirii Principatelor la Muzeul 
Tecuci, ocazie cu care s-a construit și donat 
basorelieful lui Alexandru Ioan Cuza instituției 
menționate; Mulțumesc Muzeului Brăilei 
"Carol I", d-lui director Costin Croitoru, pentru 
organizarea expoziției în instituția pe care o 
conduce, ocazie cu care Asociația Frontiera 
Gălățeană a donat și 7 basoreliefuri; Mulțumesc 
Asociației Camarazii cu care am realizat 17 
basoreliefuri pe care le-am donat Batalionului 
469 Sprijin Logistic Putna Focșani; Mulțumesc 
Asociației Maria și Dumitru Pleniceanu, d-lui 
președinte Andrei Popete Pătrașcu pentru 
refacerea Drumului Domnului Tudor, ocazie 
cu care am realizat și donat 5 basoreliefuri 
care îl reprezintă pe Tudor Vladimirescu : 2 
la Padeș (Primărie și Școala Gimnazială) , 2 la 
Tismana (Mănăstirea Tismana și Centrul de 
informare turistică Tismana) și 1 la Muzeul 
Județean Gorj; Mulțumesc Asociației Neamunit, 
d-lui președinte Aurelian Surulescu, partener 
în acțiunea din Bucovina unde am amplasat 
basoreliefurile lui Ștefan cel Mare și Mihai 
Viteazul, pe troița ridicată de membrii asociației 
pe care o conduce; Mulțumesc CNP din IGPF, 
d-lor Cristian Popa și Alex Dumitru, precum 
și SNPPC, d-lor Marius Ionescu și Gabi 
Craciun pentru refacerea Drumului Domnului 
Tudor la București, la Liceul TeoreticTudor 

Vladimirescu, colaborare care va continua și 
în 2022 la Cazanele Dunării, acolo unde lângă 
Mănăstirea Mraconia vom completa seria de 
basoreliefuri reprezentând personalități istorice, 
de la 16 piese în prezent la 22; Mulțumesc 
Promoției 1974 Liceul Militar Ștefan cel Mare, 
d-lui g-ral (r) Dumitru Scutelnicu pentru 
parteneriatul care a făcut posibilă construirea 
și donarea a 16 basoreliefuri la Colegiul 
Național Militar Ștefan cel Mare Câmpulung 
Moldovenesc  Mulțumesc Asociației Viitorul 
Copiilor Hușeni, d-lui președinte Ginu Ciobanu 
cu care am realizat 22 basoreliefuri pentru 
Școala Gimnazială Averești și alte 4 pentru 
școlile hușene care poartă denumirea Alexandru 
Ioan Cuza sau Dimitrie Cantemir ; Mulțumesc 
Asociației Cultul Eroilor Regia Maria Filiala 
Galați pentru promovarea valorilor naționale, 
prin construirea basoreliefurilor reprezentând 
pe Ștefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza 
și General Eremia Grigorescu; Mulțumesc 
membrilor Asociației Costești - comuna 
mea dragă pentru construirea și donarea de 
basoreliefuri unor instituții vasluiene: 2 la 
Consiliul Județean Vaslui, 3 la Inspectoratul 
de stat în construcții Vaslui, 3 la Inspectoratul 
pentru situații de urgență al județului Vaslui și 
92 minibasoreliefuri pentru Școala Gimnazială 
Sfântul Ierarh Luca Costești.

O situație cât un bilanț la 
Asociația Frontiera Gălățeană

De ani buni citesc o publicație de toată lauda, o 
revistă „panromânească”, Curtea de la Argeș care îl 
are ca director pe academicianul Gheorghe Păun. 
O revistă mensuală, cu pagini diversificate și pline 
de conținut. Aici semnează nume de prestigiu ale 
culturii române, nume cu ștaif, cum ar spune un 
altul. Un titlu de pagină, incitant, de altfel, Seniori 
ai culturii.

Cu începere din anul 2014, în seria „Biblioteca 
Revistei Curtea de la Argeș” s-au tipărit trei volume, 
al doilea în 2019, iar cel de-al treilea volum abia a 
părăsit tipografia care l-a scos la lumină. Apărut la 
Tiparg în 2022, volumul al treilea cuprinde textele 
publicate în revistă, rubrica omonimă. „Sunt 
prezentați creatori exemplari, cu operă și activitate, 
„titulari” de rafturi în biblioteci, nu numai în 
România, ci și dinafara granițelor și, la fel, autorii 
de texte din România, din Basarabia, ba chiar și din 
Canada”, este precizarea pe care o face în Cuvânt-
înainte editorul Gheorghe Păun.

Observăm că seniorii sunt trecuți în ordine 
alfabetică. Intenția autorului este de a omagia 
personalități ale culturii românești, a creatorilor din 

toate domeniile, cu specificația că mulți oameni de 
știință au „coborât în agora”. Dacă până nu demult 
afirmam că nu mai prea avem modele veritabile, 
„clasicii de lângă noi” sunt un „răspuns la această 
problemă, exemple de cunoscut și de urmat”.

În volumul al treilea, „Seniori ai culturii” sunt 
prezente 31 de personalități: Ana Blandiana, 
ÎPS Calinic Argeșeanul, Theodor Codreanu, 
Constantin Cubleșan, Mircia Dumitrescu, Tudor 
Gheorghe, Ioan Lazu, Tudor Nedelcea, Florentin 
Popescu, acad. Victor Spinei, Vasile Tărâțeanu, Dan 
Zamfirescu și alții. Găsim, la fiecare senior, repere 
biografice destul de consistente, referințe la opera 
pe care o lasă în urmă.

Deschidem cartea la pagina 53 și dăm peste 
numele lui Theodor Codreanu. Materialul „Un 
cărturar cu ținută academică” scris de Tudor 
Nedelcea, scoate în evidență traseul literar-artistic, 
precum și realizările de până acum în domeniul 
criticii și istoriei literare. Iată și precizarea pe 
care o face autorul studiului menționat: „Aflat în 
vecinătatea Basarabiei și în plinătatea spiritualității 
ei, Th. Codreanu scrie cu sinceritate, deci cu 

durere, despre marile 
ei personalități (M. 
Cimpoi, N.Dabija, Gr. 
Vieru, Victor Teleucă, 
I. Druță, E. Coșeriu 
etc), despre drama ei 
istorică și sufletească 
(„o sfâșiere existențială, 
cu o față către patria-
mamă și alta către 
Moscova”), maladiile ei sufletești, mai ales în cartea, 
ajunsă la trei ediții, Basarabia sau drama sfâșierii 
(2003, 2004, cu o prefață de Mihai Cimpoi).

   Autorul studiului ni-l prezintă pe Th. Codreanu 
(și pe bună dreptate) ca fiind un cumpănit, 
statornic, apărător al valorilor culturii naționale 
și de aici vehemența sa critică; un Th. Codreanu 
care apelează la argumente istorice, filosofice, 
sociologice, teologice spre a demonta teoria 
corectitudinii politice („political correctness”) cel 
care amenință fundamentul civilizației și culturii 
europene. 

Seniori ai culturii (I)
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ȘCOALA
DE PRESĂ

 Preşedinte SENAT - prof.univ.dr. VASILE 
BURLUI; Director - acad. Constantin Gh. 
MARINESCU; Redactor şef - prof.univ.asoc. 
POMPILIU COMŞA; SENAT: prof.univ.dr. 
MIREL DUMITRU POPA, prof. univ.dr. 
CRISTINA EMANUELA DASCĂLU, conf. 
univ. dr. PAUL GORBAN, maior Romică 
BĂLAN, prof. dr. Zanfir ILIE, dr. Corina 
Elena MARINESCU, conf. univ. dr. Andrei 

DUMBRĂVEANU, prof. univ. dr. Constantin 
FROSIN, prof. univ. dr. Victor MORARU, 
prof. univ. dr. Gheorghe BOBĂNĂ, prof. univ. 
dr. Alexandru AMITITELOAIE, col. Dr. Ionel 
PINTILII, conf.univ.Dr.Mihai LUCHIAN, 
Conf.univ.Dr.Marius HRISCU.

STUDENTI: Rareş VĂDANA, anul III, 
Facultatea de Medicină şi Farmacie, UDJ Galaţi 
- şef secţie; Gabriel DĂNILĂ, Nela COBZAREU 

VIŢELARU, Robert   WILLIAMS, Janira 
COVALIU, Karl WILLIAM, De Rothschild 
LEOPOLD JAMES (anul I CRP), Gabriel 
Sebastian COTTE, Samir OANCĂ (anul II 
CRP), Beatrice AZIZOAIE DIMACHI, Marius-
Sorin DIMACHI, Marius-Silviu BURLUI (anul 
III CRP) - toţi de la Universitatea ‘’Apollonia’’ 
Iaşi.

Caseta redacţională

Realitatea
VREI SĂ AI UN VIITOR STRĂLUCIT ?! 

Pornește la drum alături de un partener de încredere, 
Universitatea « Apollonia » te duce pe culmile succesului! 

Facultatea de Medicină Dentară 
Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii “Apollonia” din Iaşi este o 

instituţie de învățământ superior autorizată și acreditată în care componenta educaţională şi 
cea de cercetare ştiinţifică sunt perfect îmbinate şi echilibrate cu practica stomatologică, atât 
sub aspect metodologic cât şi al activităţilor practice de specialitate. Facultatea de Medicină 

Dentară dispune de cea mai dotată și modernă bază materială pe care studenții noștri o 
folosesc pentru dezvoltarea abilităților practice. 

Diplomele de licenţă, avizate de Ministerul Educatiei, sunt recunoscute în întreaga 
lume. 

ADMITERE 2019 
Programe de studiu: 

  MEDICINĂ DENTARĂ:  6 ani / 50 locuri 
  TEHNICĂ DENTARĂ:  3 ani / 25 locuri 

  ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ:  4 ani / 40 locuri 
  BALNEO-FIZIO-KINETOTERAPIE: 3 ani / 20 locuri 

Sesiunea de vară: 
  

Sesiunea de toamnă: 
  

         Inscrieri: 16-29 iulie 2019 
         Examen : 31 iulie 2019 

  

         Inscrieri: 10-23 septembrie 2019 
         Examen : 25 septembrie 2019 

  
Contact: 

  Universitatea „Apollonia” din Iași, str. Muzicii, nr. 2, Tel: 0232/210310 
  www.univapollonia.ro 

Acum iți decizi soarta! 
Fă alegerea ideală pentru cariera ta! 

Vino alături de noi să descoperi excelența! 
  

  
  
Acest mesaj este o solicitare de acceptare a comunicarilor si este un prim pas in vederea inceperii unei colaborari 
cu dvs. V-a fost trimis datorita faptului ca emailul dvs. apare in baza noastra de date, cel mai probabil datorita 
unei interactiuni anterioare cu Universitatea APOLLONIA din Iasi. Daca doriti sa va dezabonati de la 
newsletterele Universitatii APOLLONIA din Iasi, va rugam sa dati reply la acest mesaj. Conform cerintelor 
Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si a Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Universitatea 
APOLLONIA din Iasi are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, 
datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, sau orice alta persoana. Universitatea 
APOLLONIA din Iasi este singurul detinator al oricarei informatii colectate pe site-ul administrat de noi sau din 
diverse alte interactiuni. Nu partajam sub nici o forma aceasta informatie altora ci doar o folosim pentru buna 
desfasurare a activitatii noastre, imbunatatirea serviciilor oferite si promovarea ofertelor aflate in derulare. Va 
multumim pentru intelegere! 

 
  
 

VREI Să AI UN VIITOR STRăLUCIT?! 
Pornește la drum alături de un partener de încredere! 

Universitatea « Apollonia » te duce pe culmile succesului! 
  

ADMITERE 2019 
  

Facultatea de Științe ale Comunicării 
  

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea,,Apollonia” din Iaşi este 
singura din ţară care îţi oferă oportunitatea de a pune în practică noţiunile teoretice învăţate la 
cursuri. 

Toţi tinerii dinamici și curajoși pot experimenta aceste profesii de top în cadrul 
platformei de practică continuă a Universităţii care include ,,Apollonia TV” -televiziunea 
studenţilor, ,,Apollonia” Radio, Revista Nova ,,Apollonia”, Şcoala de presă ,,Realitatea 
Print”, Biroul de Promovare şi Publicitate, de Relaţii Publice sau de Analiză şi Diagnoză 
Organizaţională, ş.a. 

Numai în aceste spaţii de practică adevărată, chemarea şi pasiunile tale îşi vor găsi 
împlinirea, desăvârşindu-ţi pregătirea în specializările recunoscute de operator TV, editor de 
imagine, regizor de emisie,moderator, reporter de teren sau de investigaţii, animator radio, 
jurnalist online, prezentator de ştiri, purtători de cuvânt sau manageri de relații publice. 

Diplomele de licenţă, avizate de Ministerul Educației, sunt recunoscute în întreaga 
lume. 

Învaţă pentru tine şi viitorul tău! 
Fii inspirat! Alege înţelept –  Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării de la 

Universitatea ,,Apollonia” din Iaşi 
  

Programe de studiu: 
  JURNALISM:  3 ani / 25 locuri 
  COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE:  3 ani / 25 locuri 

Sesiunea de vară:                                                           Sesiunea de toamnă: 
  Inscrieri: 16-29 iulie 2019                               Inscrieri: 10-23 septembrie 

2019                                    
  Selecție dosare: 31 iulie 2019                          Selecție dosare: 25 septembrie 2019 

  
Contact: 
  Universitatea „Apollonia” din Iasi, str. Muzicii, nr. 2, Tel: 0232/210310 
  www.univapollonia.ro 

  
Acum îți decizi soarta! 

Fă alegerea ideală pentru cariera ta! 
Vino alături de noi să descoperi excelența! 
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Liviu tache RADU, 
student anul III CRP 

- va urma - - va urma - 

AI  noșTRI CA BRAZII * VĂ AșTEPTĂm 
LA UnIVERSITATEA  “APoLLonIA” IAșI!

Facultatea de medicina dentara desfasoara o activitate continua de identificare, dezvoltare, 
testare, implementare si evaluare a unor tehnici noi de învatare eficace, incluzând aici 
noile aplicatii ale calculatoarelor si ale tehnologiei informatiei.

Universitatea are îndrumatori, tutori de an, care asigura comunicarea directa între 
corpul profesoral, conducerea facultatii/universitatii si studenti. Titularii de curs de la disciplinele de 
specialitate îndruma studentii cu rezultate mult peste medie si cu abilitati deosebite spre continuarea 
studiilor postuniversitare. Facultatea de Medicina dentara dispune de un plan strategic de cercetare 
stiintifica care se subsumeaza strategiei generale a universitatii.

Prin stabilirea directiilor de activitate si monitorizarea desfasurarii acestora, contribuim la 
dovedirea faptului ca, în România, învatamântul particular si cel medical în special, îsi gaseste locul 
firesc în societatea noastra.

Absolventii nostri sunt cadre didactice în Universitati de stat sau particulare, din tara si din tarile 
Comunitatii Europene. Specialistii pregatiti la universitatea noastra profeseaza cu succes si în Israel 
sau în Statele Unite ale Americii.

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării funcţionează în cadrul Universităţii „Apollonia” din anul 
2001. În cadrul Facultăţii există specializările Jurnalism şi Comunicare şi Relaţii Publice. Prin 
specializările amintite, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării pregăteşte absolvenţi cu calificare 
superioară în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi mass-media. Specializările Facultăţii de 
Ştiinţe ale Comunicării îşi asumă misiunea de pregătire şi formare, prin oferirea unei platforme 
comune pentru studiul de profunzime în ştiinţele comunicării.

Absolvenţii pot pune în practică cunoştinţele dobândite în timpul facultăţii, în cadrul 
agenţiilor de relaţii publice, de publicitate, departamentelor de advertising din interiorul companiilor, 
sau instituţiilor, de stat sau private, a O.N.G.-urilor. Studenţii noştri se specializează în consiliere, 
cercetare, relaţii cu presa, afaceri publice, organizarea de evenimente, planificarea şi implementarea de 
campanii, fund-raising. În concordanţă cu cererea de pe piaţa muncii interne şi europene, absolvenţii 
pot accede la profesii precum: purtător de cuvânt, agent pentru relaţii cu presa, PR officer, consilier 
de imagine, analist media, consilier de afaceri publice, copywriter, fund-raiser etc.

S t u d e n ţ i i  a b s o l v e n ţ i ,  c u  s p e c i a l i z a r e a  J u r n a l i s m ,  p o t  o c u p a 
p o s tu r i  d e  re p or te r,  re d a c tor,  e d i tor  ş i  fotore p or te r,  at ât  î n  pre s a  s c r i s ă , 
cât şi în presa online, reporter şi redactor în presa audiovizuală, purtător de cuvânt. 
Planurile de învăţământ ale ambelor specializări sunt în concordanţă cu disciplinele recomandate 
de ARACIS, discipline fundamentale şi de specializare (obligatorii), discipline complementare 
(opţionale, alese de studenţi în funcţie de specializare) şi facultative (alese din cursurile propuse 
de universitate). Planurile de învăţământ ale Facultăţii de Ştiinţe ale comunicării respectă cadrul 
naţional de calificări, precum şi modelele similare din statele comunitare şi extracomunitare.

Practica profesională a studenţilor se desfasoara pePlatforma “Apollonia” de Pregatire 
Practica a studentilorin cadrul Departamentelor :  Apoolonia tV; Radio Aollonia; Agentia de 
presa Infoapollonia.ro;  Ziarul ” Nova Apollonia” ;  Biroul de promovare si publicitate; Biroul 
de relatii publice; Biroul de analiza si diagnoza organizationala; Editura Apollonia ;  Scoala de 
presa “Realitatea Print”;   Student de la A-Z-online si Forumul Dezvoltarii Durabile a Moldovei-
online. Curricula este în acord cu principiile de tip Bologna, direcţionată spre uniformizarea 
sistemelor de învăţământ superior, compatibilitatea diplomelor şi asigurarea mobilităţii specialiştilor 
în Europa. Studiile universitare de licenţă de 3 ani (şase semestre) oferă studenţilor cunoştinţele şi 
tehnicile de bază necesare activităţii în mass-media, PR, publicitate şi comunicare, încheindu-se 
cu o diplomă de licenţă.

Veleitatea autonomiei absolute 
î n  c e r c e t a r e a  ş t i i n ţ i fi c ă 
e s te  ana c ron i c ă  î n  lu me a 
contemporană, contrar spiritului 

interdisciplinar, încrezător în puterea unităţii 
dialectice care transcende diversitatea 
fenomenală a lumii. Trecerea de la invocarea 
colaborării interdisciplinare la practicarea 
acestei forme de cooperare ştiinţifică, constituie 
azi o realizare epistemologică şi rămâne pe 
mai departe un imperativ major al progresului 
ştiinţific contemporan, condiţia sine qua non a 
ridicării la cote valorice superioare a civilizaţiei 
umane. 

Aspiraţia spre depăşirea fragmentării analitice 
a realităţii, a fenomenelor şi proceselor din natură 
si societate a găsit în metoda interdisciplinară o 
cale fertilă pentru a surprinde conexiunile 
ascunse ale fenomenelor lumii şi a facilita idealul 
integralităţii. Ea constă în procesul de identificare 
a unui model comun pentru mai multe sectoare. 
Metoda interdisciplinară poate fi definită ca 
fiind un mijloc eficace pentru a evidenţia şi 
clarifica ceea ce pentru fiecare ştiinţă particulară 
este dificil de extras şi decantat in informaţii 
cheie. Un model rezultat dintr-o confruntare 
interdisciplinară se epurează de cola de concret, 
de balastul factologici, printr-o permanentă 
verificare colectivă. Metoda interdisciplinară 
nu se împacă cu însumarea informaţiilor, 
ci aplică un punct de vedere integrator şi 
prospectiv, capabil să decanteze şi să valorifice 
sintetic datele obţinute prin aplicarea unui 
lanţ adeseori abuziv de metode analitice. Se 
poate aprecia că interdisciplinaritatea a iniţial 
procesul deschiderii noastre spre interferenţa 
ştiinţelor, spre dialogul contrapunctic dintre 
ştiinţe. Interdisciplinaritatea poate şi trebuie să 
fie socotită expresie a maturităţii creatoare atinse 
de cercetătorul contemporan.

Am făcut această pledoarie de început de 
analiză pentru c-a început o nouă ediție a 
ZILELOR UNIVERSITĂȚII APOLLONIA din 
Iași. Și nu este una orecare, ci ediția aflată la 
borna 32.  Cu un program, ca de obicei, dens, 
plin de evenimente care de care mai atrăgătoare, 

dovadă a prestigiului crescut a acestei unități de 
învățământ superior din Capitala Culturală a 
României. Prin misiunea asumată de promotor 
al valorilor academice, cei de la Apollonia 
pun accent în mod permanent pe cele trei 
componente de bază: culturală, educativă și 
formativă de pregătire a tinerei generații, 
având în vedere rolul și viitorul universităților 
într-o economie a cunoașterii și o societate a 
creativității.  Seria de manifestări științifice, 
culturale și sportive, cu nimbul unei noi ediții 
a Congresului Internațional din 28 februarie-2 
martie 2022, în cadrul evenimentelor anuale, 
devenite tradiționale, reunite sub genericul 
amintit, a debutat pe 9 februarie cu Sesiunea 
Științifică Studențescă.

S-a încercat a se afla răspunsul la o întrebare 
simplă, dar de mre acuitate: QUO VADIS 
MEDICINA? Ca ştiinţă a vieţii şi a suferinţei 
umane, medicina se găseşte la graniţa dintre 
ştiinţele biologice şi cele sociale. Scopul său 
a fost, este şi rămâne cel formulat de Claude 
Bernard altădată: să menţină sănătatea, să 
prevină îmbolnăvirea şi să vindece bolile. Este 
drept că, în condiţiile progreselor tehnico-
ştiinţifice contemporane, medicina beneficiază 
substanţial de achiziţiile fizicii, chimiei şi 
biologiei moderne devenind tot mai ştiinţifică, 
Procesul de tehnicizare şi chimizare a medicinei a 
dus atât la perfecţionarea aparaturii de cercetare 
clinico-experimentală, cât şi la îmbogăţirea 
arsenalului terapeutic. Deşi a trecut timpul 
descoperirilor spectaculoase, cercetarea medico-
biologică izbuteşte în felul acesta să rupă câte o 
mică aşchie din stânca de granit a necunoscutelor 
materiei vii normale sau patologice. Succese 
importante s-au înregistrat în ultimul timp şi în 
domeniul apărării contra infecţiilor virale, care, 
după cum se ştie, deţin o pondere însemnată în 
patologia umană. Sigur, timpurile pandemice au 
contribuit ca lucrările să aibă loc doar în mediul 
virtual, dar asta n-a scăzut cu nimic nivelul 
evenimentului, unic în știința noastră din această 
perioadă în domeniu. 

ABoRDAREA InTERDISCIPLInARĂ A 
PRoBLEmATICII CERCETĂRII șTIInţIfICE

MD
Corelația stării generale, factorilor din mediu 

și indicilor clinico-biologici în alegerea soluției 
optime de tratament

Student: Panaitiu Emma Diana, Haliuc 
George

Îndrumător ştiinţific: Prof. Dr. 
Carmen Stadoleanu, Asist drd. 
Alexandru-Daniel Armenia

TD
Tehnica minim invazivă 3STEP în 

refacerea morfologică a arcadei dentare 
abrazate

Studenți: Chirilă Alexandru, Iurie 
Moldoveanu, Tudor Ursache

Coordonator știinţific: Conf. Dr. Mihaela-
Păpușa Vasiliu, Asist. Drd. Codrin-Paul Fuioagă

AMG
Riscul de cădere la pacientul spitalizat 

Student: Maricica Iftode 
Coordonator știinţific:: Conf. Univ. Dr. 

Carmen Grierosu

BFKT
Influente posturale ale pubalgiilor
Student: Leontin Potorac
Îndrumător ştiinţific: Șef lucr. dr. 

Elena Costescu

COMUNICARE ȘI  RELAȚII 
PUBLICE * JURNALISM

MASTERAT
U t I L I Z A R E A 

INStItUȚIONALă A REȚELELOR 
DE SOCIALIZARE 

Student: Teodor Cheptene-Micu 
Îndrumător științific: Prof. univ. Dr. Mirel 

Dumitru Popa 

CRP

IDENtIFICARE VS IDENtItAtE 
Student: Andreea Barbu 
Îndrumător științific: Conf. univ. dr. Cristina-

Emanuela Dascălu
JURNALISM
RADIO EUROPA LIBERă - ARC PEStE 

tIMP 
Student: Marina-Gabriela Arsenoaia 

reZulTaTe sesiuNe – cÂșTiGăTorii
meDiciNă DeNTară



Realitatea

martie  2022 Nr. 523- 524

4

Cristian Sandache

CARtE DE VIZItă

Realitatea

martie  2022 Nr. 523- 524

8

CARTE DE VIZITĂ

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI 
AGRICULTURĂ GALAŢI

  ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

Proiectul « Eastern Romanian Business Support Network « 

Aniversaţii 
ediţiei

POEZII DE ION ZIMBRU

Din colecţia „Cele mai 
frumoase poezii rămase tablou”

Ochii 
PărinţilOr

(dosarele Z)

MOTO:
„şi vine cerşetorul de fântâni:/ daţi-mi, vă 
rog, şi mie, o fântână,
să beau puţin şi să mă spăl pe mâni/ – vin 
de departe, tocmai de la stână !!!
am un izvor în buzunarul stâng/ – vi-l las 
oricând, să nu vă fie sete – 
mi-i sete, însă pot să vă mai ning/ cu 
MIORIŢA – Opere Secrete !!!
vă las un fluier ostenit de dor,/ mă duc 
departe, ca să dau la câni – 
ca un lipan mă pregătesc să mor/ – şi 
pleacă cerşetorul de fântâni” !!!

   (Iolanda Cremene – „Cerşetorul de 
Fântâni”)

!!! încă mai au fântânile apă/ din ochii 
părinţilor care
ne-au aşteptat mereu cu dulceaţă/ ş-apoi 
au plecat la izvoare
să le desfunde şi să le-ndrepte/ spre setea 
noastră de lumină,
şi să se odinească până când/ vor şti că 
trebuie să vină
iarăşi, fiecare cu steaua lui/ curată şi 
strălucitoare – 
şi iarăşi să ne scoată şi pe noi/ din moarte, 
ca dintr-o uitare !!!

Respect ION ZIMBRU 
Uniunea Scriitorilor din România

Rubrica lui 
ONICESCU

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Galaţi, organizaţie parteneră a Enterprise Europe 
Network, oferă servicii de consultanţă pentru afaceri 
şi inovare în sprijinul IMM-urilor şi altor categorii, 
cum ar fi start-up-uri şi ONG-uri. Principalele 
categorii de servicii sunt: furnizarea de informaţii 
de ultimă oră în ceea ce priveşte regulamentele, 
programele şi politicile europene precum şi sursele 
de finanţare, cooperarea în afaceri, transferul de 
tehnologie pentru creşterea capacităţii de inovare şi 
încurajarea participării în programele de cercetare 
ale Uniunii Europene. În acest context, CCIA 
Galaţi, prin Centrul Enterprise Europe Network 
vă aduce la cunoştinţă oportunitatea participării 
la urmatoarele evenimente de brokeraj: 

01/03/2022 MWC Open Innovation Challenge 
2022 - B2B 
Brokerage Event – Barcelona /online 
(Spain)

01/03/2022 Cycling Europe - Matchmaking and 
expert talks
Brokerage Event – online (Germany)

02/03/2022 Matchmaking Brokerage Event at 
Futurebuild 2022
Brokerage Event – London (United 
Kingdom)

07/03/2022 Multisectoral Lithuanian company 
mission to Portugal
Company Mission – Lisbon (Portugal)

07/03/2022 Indo and Central German Business 
Meeting
Brokerage Event – online (Germany)

08/03/2022 Veterinary Public Health Meetings
Brokerage Event – online (France)

08/03/2022 Virtual Matchmaking at IPEC 2022
Brokerage Event – Nuremberg 
(Germany)

09/03/2022 Machining Industry Meetings 2022 
@ SIMODEC
Brokerage Event - La Roche-sur-Foron 
(France)

12/03/2022 FoodExpo 2022 Company Mission
Company Mission – Athens (Greece)

15/03/2022 SIVAL - VIBE 2022: plant and crop 
productions business meetings
Brokerage Event – Angers (France)

17/03/2022 MBM TOURISM PRAGUE 2022 
Hybrid event
Brokerage Event – Prague (Czechia)

23/03/2022 Energy Week 2022 Matchmaking
Brokerage Event – Vaasa (Finland)

25/03/2022 German company mission during 
FOR BIKES 2022 Company Mission – 
Prague (Czechia)

28/03/2022 InnoElectro Expo with hybrid B2B 
forum
Brokerage Event – Budapest/online 
(Hungary)

29/03/2022 Advanced Factories and Industry 
4.0 Congress
Company Mission – Barcelona (Spain)
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Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Galaţi, organizaţie parteneră a Enterprise Europe 
Network,  oferă asistenţă IMM-urilor în identificarea 
potenţialelor oportunităţi de cooperare în afaceri, 
pe piaţa europeană. Bazele de date existente în 
cadrul reţelei, oferă oportunitatea de a vinde sau 
cumpăra noi tehnologii şi de a promova servicii şi 
produse din toate sectoarele de activitate. În acest 
sens, vă facem cunoscute următoarele profile de 
cooperare:

• Designer francez de difuzoare de uleiuri 
esențiale caută un partener capabil să producă 
articole din lemn în baza unui acord de producție 
BRFR20211202001

• O companie bulgară, specializată în producția 
de snack-uri artizanale dulci și sărate, cu o prezență 
bine stabilită pe piața internă, caută în prezent 
să își extindă vânzările în regiunea CEE și UE. 
Gama de produse dulci include: batoane cu trei 
arome diferite; prăjituri cu fulgi de ovăz. Gama de 
produse sărate include: stcks-uri; biscuiti crocanti 
(doua arome diferite); produse congelate de mici 
dimensiuni. BOBG20210204002

• O companie turcă caută producători de granule 
de plastic folosite pentru producerea pungilor care 
pot fi folosite în industria farmaceutică și alimentară, 
din HDPE și reciclabile BRTR20211104002

• Producător polonez de perne și pilote de 
lux caută distribuitori - agenții comerciale, 
angrosisti, magazine online și companii din 
industria HORECA pentru a-și distribui produsele. 
Cooperarea ar avea la bază un acord de servicii de 
distribuție. BOPL20210125001

• Distribuitor sloven cu experiență de 
automatizare software și hardware, cu o bază de 
date mare de clienți, caută noi produse IT software/
hardware pentru agenție comercială și distribuție 
în regiunea Balcanilor de Vest. BRSI20211109001

• IMM britanic cu experiență caută partener 
pentru a produce produse din piele în baza unui 
acord de producție BRUK20211123001

• Companie poloneză, activă pe piață din 
2001, caută producători și furnizori de produse 
chimice industriale pentru a deveni distribuitor. 
BRPL20210118001 

• Compania olandeză produce vopsea minerală 
praf pentru diferite suprafețe, atât de interior, cât și 
de exterior. Deoarece apa nu este utilizată în procesul 
de producție sau în transporturi, se economisesc o 
mulțime de emisii de CO2. Pentru exportul lor 
în alte țări europene, compania olandeză caută 
distribuitori în cadrul unui acord privind serviciile 
de distribuție. BONL20210216001

• Companie olandeză producătoare en-gros de 
mobilier de birou caută un producător european 
de blaturi și mobilier de birou. BRNL20211202001

Mai multe profile de cooperare găsiţi pe 
site-ul CCIA Galaţi (http://www.cciagl.ro/een/

oportunitati.html) 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi 

Centrul Enterprise Europe Network – CCIA 
Galati, e-mail: een@cciagl.ro, tel: 0236/460545.
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Reînviaţi, părinţi, mi-e dor de voi, 
În lipsa voastră, noaptea mă inundă,
De unul singur văd că mă-ncovoi
Şi tot ce am crezut în lut se-afundă.

Reînviaţi, părinţi, sunt mai sărac,
De când plecarăţi, totul ne lipseşte,
Cu-averea ce-aţi lăsat, ce pot să fac
Când fiii mei visează-n englezeşte ?

Reînviaţi, părinţi, ca să vedeţi
Cum stirpea noastră e dezmoştenită

Şi am ajuns din băştinaşi, drumeţi
Pe-o cale de ruşine nedorită.

Reînviaţi, părinţi, dacă puteţi,
Şi dacă nu, rămâneţi într-un nor,
Speranţa noastră nu mai are preţ,
Fără trecut n-avem nici viitor.

Coboară-te, Grigore, jos, din slavă
Şi sparge cupa noastră de otravă !

                              VIOREL DINESCU

COBOARĂ, GRIGORE !...
Lui Grigore Vieru

1 martie - ZIUA MĂRŢIŞORULUI; 
prof. Iolanda Narcisa Bulgaru,  din 
Tg.Bujor; Gheorghe Ioniţă, colonel în 
rezervă, în adolescenţă un talentat actor; 
Maricel Nicolae Lazăr, inspector școlar; 
Eleonora Stamate, scritoare din Tecuci; 
2 martie-Iuliana Apostu, fina lui șefu’; 3 
martie - Ion Iliescu, fostul președinte al 
României, 92 de ani; Ionel Cernea, căpitan 
navă, să ne trăiți!; 4 martie- Sebastian 
Golomoz, scriitor, jurist;   Florin Năhut, 
coleg de liceu cu bossul;  Sofia Nedelcu, 
prietenă pe FB cu redacția; George Căpătan, 
polițist, zis Profesorul; % martie- Costel 
Gafton-director Piețe; Florin Balcan, polițist 
Tecuci. Iancu Huzum, scriitor; 6 martie-
Marian Maxim, inginer, om politic;  7 
martie - Octav Chivu, manager, 62 de ani; 
Paul Gorban, scriitor, profesor universitar 
ieșean, 40 ani; Alexandrina Soare, doamna 
handbalului;  8 martie -  ZIUA FEMEII; 
col.(r) Aurel Sârbu, ex-director Casa 
Armatei; 9 martie - prof. Florin Păunescu; 
Leonard Atanase, profesor universitar, 
decan Facultatea de Medicină Universitatea 
Apollonia Iași; 10 martie – prof.univ.dr. 
Liviu Pendefunda, om de știință, editor; 
Genica Totolici, director;  11 martie- 
Gheorghe Gurău, scriitor, 72 ani; Dan 
Ujeucă, arhitect; 12 martie - George 
Nedelcu, om de afaceri, 72 de ani; 13 
martie-Cristi Bejenaru, fiul adoptiv al 
șefului;  14 martie - Angela Baciu, poet, 
scriitor, animator cultural, 52 de ani; 
Alexandra Teacă, mamă și soție exemplră, 
om de afaceri; Florin Nini, antrenor baschet; 
Iulian Ciupercă, distins om de afaceri; 16 
martie - Vasile DĂNĂILĂ-PAZVANTE, 
fratele de suflet al directorului nostru 
executiv, om de afaceri de care ne este 
mare dor, 69 ani; Victor Contzo, prietenul 
nostru din Deltă; Marian Filimon, şeful 
filialei judeţene a IMM-urilor, 72 de ani; 
conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie, 69 
de ani; Gheorghe Nour, artist plastic, 59 
de ani; George Seferi, model de conducător 
de club de fotbal; Ionel Ursu, prieten de 
la malul mării; 17 martie – dr. CASIAN, 
Arhiepiscopul Dunării de Jos; Constantin 
Oancă, Despina Botezatu, Mihai Turcu-
trei vechi prieteni; 19 martie – Cleopatra 
Coforea, nașa lui Seby și Mady; Marius 
Dobrea, comandant Poliția Locală; 20 
martie – Liviu Balâc, caricaturist, om 
de afaceri, 60 de ani; 21 martie-Adrian 
Filote, primar Fârțănești; 22 martie – 
Maximilian Onose, specialist în imagine; 
23 martie- Enică Ioniţă, redactorul nostru 
și fin;  24 martie - Alexandru Doca, unul 
dintre cei mai buni prieteni de pe FB; 25 
martie - conf. univ. dr. Lucean Mihalcea, 
72 de ani; Toader Tudorel, profesor de 
Drept, rector Universitatea Al.I Cuza, 62 
de ani;  26 martie - Andrei Tornea, fratele 
regretatului Mitică, prietenii noștri din 
Giurgiulești; Relu Druțu, antrenor de 
handbal; 27 martie  - Ovidiu Peligrad, 
om de afaceri; Mădălin Dediu, medic, 
Sf.Pantelimon București: 28 martie - ing. 
dr. Dumitru Buţurcă, inginer agronom, 66 
de ani; 29 martie- Andrei Bordeianu, preot, 
redactorul nostru de religie, 31 ani; Petru 
Frăsilă, om de televiziune, gazetar, 67 ani; 
30 martie – Irina Petrucă, cadru didactic 
Universitatea Apollonia Iași; Antonică 
Marin, caricaturist brăilean de mare talent; 
Ştefan Arfire, ex primar Tg.Bujor. Tot în 
această perioadă își sărbătorește ziua de 
naștere prof. univ. dr. Petru Alexe. Tuturor 
le adresăm din partea cititorilor noștri 
multă, multă sănătate, fericire și spor în 
gânduri!

REALITATEA   

Cineva invoca Facerea ca să-mi strice ziua. 
Cred că s-a uitat evenimentul, că Biserica 
e ocupată să strângă și ce-i al Cezarului, in 
loc să ne mențină trează memoria la izvoare. 
Vă reamintesc eu. Facerea primilor oameni: 
dintâi, Bătrânul a făcut grosul, pe Adam, și 
apoi a luat spuma, coasta numita Eva, da, da, 
din coastă, d-aia am rămas noi vulnerabili 
în zona inimii. Nici nu ne spune care coastă, 
măcar ne puteam apăra. Deducem și noi cum 
putem. Vina a picat pe noi bărbații, ca într-o 
pandemie adamică, mai persistentă decât 
pandemia de wuhan. Oricum, în golul coastei 
lipsă, în inima largă pot încăpea mai multe 
femei deodată. Apropo, n-am văzut ființă 
să își urască originea și implicațiile ei cum 
e femeia! D-aia și noi bărbații ne suflecăm 
manșetele pantalonului și o luăm la picior 
de ni se ițește glezna, și apoi tot noi picăm 
vinovați de frivolitate. Doamne, am și eu o 
întrebare, când ne-ai făcut după chipul și 
asemănarea ta, aveam coasta la locul ei, că eu 
bănuiesc, in nemernicia mea că nu!

Adrian Onicescu
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STIMATE DOMNULE 
PRIMAR, DISTINSE 
DOAMNE ȘI DOMNI 

CONSILIERI
1996 - Tecuci. Galeriile de Artă „Gheorghe 

Petrașcu”
1998 - Tecuci. Galeriile de Artă „Gheorghe 

Petrașcu”
2002 - Galaţi. Galeria “N. Mantii”
2003 - Brăila. Galeria de Artă 2006 - Galaţi. 

Galeria .. N. Mantu”
2008 - Tecuci. Galeria „Helios” a Bibliotecii 

Municipale „Ștefan Petică”
2010 - Tecuci. Biblioteca Municipală „Ștefan 

Petică”
2011 - Ploiești. Galeria U.A.P.
2013 - Tecuci, Galeriile „Gh. Petrașcu”
EXPOZIŢII COLECTIVE:
1985 - Galaţi. Galeria de Artă
1990 - Tecuci, Galeria “Helios” a Bibliotecii 

Municipale „Ștefan Petică”
1994 - Tecuci. Salonul Anual
1995 - Tecuci. Salonul Anual
1998 -  G a l a ţ i .  S c u l p t u r ă 

românească contemporană
1998 - Focșani, Galeriile de Artă
1999 - Galaţi. Muzeul de Artă 

Vizuală Salonul Anual al Filialei U.A.P.
1999 - Galaţi. Galeriile de Artă
2000 - Bacău - Chișinău. Salonul 

Moldovenilor 2000 - București. Cercul 
Militar Naţional 2000 - Galaţi. Galeriile de 
Artă

2000 - Galaţi. Muzeul de Artă 
Vizuală „Donau Fest”

2000 - Tecuci, „5 Art” Galeriile de 
Artă „Gheorghe Petrașcu”

2001 - Galaţi. Tabără de sculptură
2002 -  G a l a ţ i .  S c u l p t u r ă 

românească contemporană
2002 - Tecuci. Galeria „Helios” a 

Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică”
2003 - Galaţi. Muzeul de Artă 

Vizuală
2003 - Tecuci. Galeriile de Artă 

“Gheorghe Petrașcu”
2004 - Galaţi. Expoziţie U.A.P.

2004 - Galaţi. Galeriile „N. Mantu”
2005 - Tecuci - Galeriile de Artă ..Gheorghe 

Petrașcu”
2006 - Tecuci - Galeriile de Artă ..Gheorghe 

Petrașcu”
2007 -  Bacău -  Chișinău „Saloanele 

Moldovei”
2008 - Biblioteca Municipală Tecuci. Galeria 

..Helios”
2009 - Galeria de Arta, Piatra Neamţ
2009 - Bârlad. Muzeul de Artă
2010 - Vaslui. Muzeul de Artă
2010 - Tecuci. Galeriile de Artă ..Gheorghe 

Petrașcu”
2010 - Botoșani. Galeria de Artă
2011 - Piatra Neamţ. Galeriile de Artă
2011 - Târgoviște, Salonul Naţional de Artă
2011 - Râmnicu Vâlcea. Salonul Naţional de 

Artă contemporană
2013 - Galaţi. Galeria „N. Mantu”
2013 - Iași. GRUP 73. Galeria „Cupola”
2015 - București. Galeria „CĂMINUL AR 

I EI”
„Dac” (ciment) - L.iești. jud. Galaţi „Elena 

Doamna” (ciment) - Tecuci, Școala “Elena 
Doamna”

‚J „Tudor Pamfile” (ciment) - [epii , jud. Galaţi 
„Mihai Dimitriu” (ciment) - Tecuci Ă”Smaranda 
Brăiescu” (ciment) - Buciumeni, jud. Galaţi 
„George Apostu” (ciment) - Stănișești. jud. 
Bacău „Calistrat Hogaș” (ciment) -Tecuci, Liceul 
“Calistrat Hogaș”

„Tudor Pamfile” (bronz) - Tecuci
„7 lucrări” (metal) - Tecuci. Școala “Elena 

Doamna”
„Himeră” (lemn) - Podul Dâmboviţei, jud. 

Argeș 4”Ștefan Petică” (bronz) - Ivești, jud. Galaţi 
\j”Hortensia Papadat Bengescu” (ciment) Ivești, 
jud. Galaţi „10 busturi personalităţi tecucene” 
(cimen) - Tecuci „Zbor” (metal) - Tecuci. Parcul 
Cercetașului \) 

„Monumentul eroilor” (ciment, inox) Ţepu. 
jud. Galaţi

„Monumentul cercetașului” (bronz) - Tecuci
„Monumentul parașutismului” (ciment, 

aluminiu) Buciumeni. jud. Galaţi
„Natalia Negru” (ciment, aluminiu) - Cimitir 

Tecuci
„Costachi Conachi” (ciment) - com. Munteni, 

jud. Galaţi

„Tudor Pamfile” (ipsos) - Bârlad, Muzeul de 
Artă

„Troiţă” (lemn) - sat Bosia. sat Benești. jud. 
Bacău

„Ștefan cel Mare și Sfânt” (bronz) - Tecuci
„Troiţă” ( lemn stejar) - Stănișești  
„Monumentul Decebai” (ciment) comuna 

Poiana, jud. Galaţi
„Catapeteasmă” Biserica Sfântul Marc 

Mucenic și Tămăduitor
„Pantelimon” Spitalul Tecuci „Ion Petrovici” 

(ciment) - Tecuci, Școala Nr.4 „Troiţă” (lemn-
stejar) - comuna Munteni, jud. Galaţi „Lucian 
Pavel” (ciment) - Călărași

„Gr. Patrichi Similţi” (ciment) - com. Smulţi. 
jud. Galaţi

„Corina - fiica Nataliei Negru” (bronz) 
(Cimitirul Belu) - București

„Angliei Saligny” (ciment) -com. Liești. Galaţi
„Cocuţa Conachi” (ciment) - Tecuci
„Mihai Eminescu” (ipsos) - Fundaţia „Pelin” 

- Tecuci
„Alexei Mateevici” (ciment) - com. Movileni, 

jud. Galaţi
„Ștefan cel Mare și Sfânt” - ciment, com. 

Umbrărești. jud. Galaţi
„Anghel Saligny” - ciment. Cernavodă
„Artiști plastici din ţinutul Tecuciului”
Dan Mateescu, Lucia Gologan
„Peisajul - Grigorescu. Andreescu. Luchian, 

Iser. Petrașcu, Palady”
„Creativitatea la copii în arta plastică - 

Organizarea de expoziţii”
„Spaţiu și stil la Petrașcu”

SCRISoARE DESCHISĂ
ADRESATĂ PRImĂRIEI mUnICIPIULUI TECUCI (II)

În ziua de 20 ianuarie 2022, Cristian 
și Silviu Pavel - nepoți și profesor Virgil 
Pavel - frate mai mare al celui plecat, au 
anunțat o tristă și nedorită veste: încetarea 
din viață a profesorului universitar doctor 
NICOLAE PAVEL, cu dublă cetățenie 
româno-americană (stabilit cu familia în 
SUA - statul Ohio, orașul Athens, din 1985). 
Vă asigurăm, dragi prieteni, că mesajele 
dumneavoastră au adus un strop de alinare 
și de speranță în inimile și sufletele noastre 
cernite. Prin tot ce ați transmis, răscolitoare 
gânduri de iubire și de prețuire pentru cel 
plecat dintre noi, am înțeles, încă o dată, 
că acest român a avut în el o scânteie de 
divinitate. Primiți caldele și sincerele noastre 
mulțumiri împreună cu gratitudinea noastră. 
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze dincolo 
de măsură! Infinitele seri să le petreacă în 
liniște și pace!

Prof. Virgil Pavel, tecuci

DECES

Ce dificil este, 
când nu știi cu 
ce să începi....

cu începutul,  ori cu 
sfârșitul, atunci când îți 
dorești ca nevinovatele 
tale gânduri să se lipească 

de foaia de hârtie și să rămână peste timp. Mi-e greu 
întotdeauna să vorbesc la trecut de omul care, până 
mai ieri era veteranul învățământului bujorean. 
Rodica Flori tighici Iacomi, de profesie învățător a 
cochetat cu viața 90 de ani și nu oricum. Bujoreancă 
la origine, un dascăl riguros al vremurilor ascunse 
de cortina timpului, director de școală, colaborator 
al Inspectoratului Școlar Galați, învățător metodist...
și un fin observator ”a toți și toate”...indiferent de 
conjunctura vremurilor, schimbările politice majore 
și transformările aduse societății. A dus o viață 
din bucăți, construită după modelul vremurilor, 
cu tendința spre aristocrație, începând-o pe cea 
adevărată, cu o pereche alături, foarte târziu, însă 
rămânând ”comandantul vasului”. După vârsta de 
60 de ani, așezată la pensie, ruptă de ”nebunia” din 
învățământ, pe care, din declarații o detesta, alege să 
se dedice scrisului, dar nu oricum....cu o intensitate 
pe care cei mai mulți n-o pot găsi... Devine o 
împătimită a bibliotecilor și începe o riguroasă 
documentare, care mai apoi, va reprezenta baza 
întregii sale opere. Devine scriitoare, acceptată fiind 
în Societatea Scriitorilor ”Costache Negri” Galați, 
recunoscută pentru zestrea pe care ne-a lăsat-o. 
Căsuța cu turnuleț înconjurată de brazi, de bujori 
altoiți albi, cu o alee îngustă, ceea ce păstrez încă din 
copilărie....pentru că aveam o relație specială...eram 
prima cred care citeam manuscrisele...Chiseaua cu 
dulceață de trandafiri, ori de cireșe negre, paharul 
cu apă proaspătă și un fruct erau tratamentul 
gazdei cu care îl primea pe oaspetele așteptat. În 
intimitatea micii fortărețe puteai păși doar dacă erai 

invitat, doar dacă respectai o anumită oră și doar 
dacă erai la fel de riguros, de concis ca dumneaei 
și avei preocupări asemănătoare. Am înțeles mai 
târziu, ”când am mai crescut”, de ce era atât de 
prolifică...pentru că își trata cu responsabilitate 
propriul țel, acela de a crea fără a irosi timpul. 
Nobilă, ușor sarcastică, ”citea” omul foarte bine și-i 
acorda tratamentul cuvenit. Departe de biserică în 
timpul comunismului se întoarce la un moment 
dat cu pocăință pe calea Domnului și rămâne 
nedespărțită până la capăt, căutând să respecte 
ritualurile, să aibă comportamentul unui adevărat 
creștin...crea siguranța pe care și-o pregătea pentru 

finalul acestei călătorii lumești zbuciumate... Pe 
plan literar merge pe o arteră principală aleasă cu 
sufletul, respectiv istoria locală, bujoreană. Pentru 
mine personal, cartea de căpătâi care îi dă un nume 
sonor este ”Tg.Bujor – File de Cronică”. Frumos, 
simplu, dar înălțător este mesajul către urmași...
citez doar finalul:

”Istoria rămâne o punte care leagă/ Prezentul 
cu trecutul /Pe veci, pe viața-ntreagă, /Al vieții 

căpătâi, /O carte fără moarte / Și cartea cea 
dintâi...”

O descriere impresionantă a celei ce până mai 
ieri era în mijlocul nostru, realizează profesor 
de limba și literatura română Aneta Lepădatu, 
soția regretatului profesor universitar Gheorghe 
Lepădatu, bujorean și el la origine și care ne-o 
descrie ”ca pe o fiică a orașului, un om de o rară 
noblețe, inteligență și putere de muncă și creație...un 
produs al școlii ieșene, care i-a permis să-și lărgească 
orizontul de cunoștințe generale prin frecventarea 
concertelor, audierea de conferințe, vizionarea de 

piese de teatru și expoziții pe diferite domenii... 
doar cu bani puțini, trimiși de părinți, folosiți doar 
pentru a se dezvolta, lumina și împlini spiritual. 
Era o împătimită a muzicii ușoare contemporane 
cu influență occidentală, o iubitoare a muzicii de 
operă, a muzicii de cameră, având ca preferințe 
Beethoven, Mozart, Vivaldi, George Enescu, Ciprian 
Porumbescu. Avea multe proiecte distinsa doamnă, 
unele rămânând nefinalizate.... ”Cântecul, versul și 
dansul o însoțesc din fragedă copilărie, ajutând-o să 
se refacă în momentele grele din viață. Îi plăcea să 
trăiască pentru oameni și dragostea lor se revarsă 
ca o bucurie peste dânsa...” Acum eu merg pe firul 

amintirilor, al vorbelor rostite, ori rămase nouă 
urmașilor și recunosc că este atât de greu, pentru 
că nimic nu a vestit plecarea... Despărțirile trebuie 
acceptate, e important să luăm în seamă urmele, 
amprentele... Nu știu de câte ori i-am surprins 
zâmbetul sau poate nu... dar în spatele ochilor 
albaștri erau lacrimi... ”Doamne, ce frumos mai 
era....cu ochi iscoditori priveam salcâmii în floare, 
ascultam cântecul păsărilor sau fluierul ciobanului...
Dar aceste momente s-au dus de mult lăsând în 
urmă doar cartea amintirilor copilăriei, care nu se 
uită, însoțindu-ne viața...” Frumoasă, emoționantă 
descrierea pe care distinsul domn Coriolan 
Păunescu i-o face doamnei Iacomi...căci așa îi 
spuneam toți... ”...Dascăl emerit al școlii românești, 
făclier spiritual al multor generații, martor ocular 
al realității istorice din zonă timp de șapte decenii, 
ce se bucură de prestigiu din partea acestora, fiind 
totodată și un cronicar local inspirat, împlinește atât 
o aspirație generoasă, temerară și chiar exemplară 
în planul activității intelectuale individuale din 

provincie, cât și un deziderat istoric bine motivat.” 
Toate lucrurile sunt așezate de Domnul...27 09 2021 
de ziua poetului Grigore Hagiu....Sfânta Biserică 
bujoreană, Biblioteca bujoreană au rămas fără acea 
care era cumva ”motorul”...era acum ”ferecată” în 
căsuța cu turn de la strada principală....ea împreună 
cu boala ei....cu temerile ei.... Atinsă de Covid 19, 
nenorocita boală care a secerat atâtea vieți avea 
să-i aducă sfârșitul....și a murit demnă....după o 
suferință din spatele ușilor închise, acceptă să plece 
spre ambulanță pe propriile picioare...iar dangătul 
greu și apăsător al clopotului bisericii ne anunța 
în ziua următoare că s-a stins.... Prevăzătoare cum 
era își alesese un copil de suflet... ne-am bucurat...
părintele Mihăiță Popoiu care ne va împărtăși poate 
vreodată ultimele dorințe ale acestei ”doamne de 
fier” a noastră...alintată de sângeriul parfumat al 
bujorilor și protejată de spiritele tuturor celor pe 
care i-a pomenit în proza și versurile sale. Și timpul 
parcă s-a oprit...mi-ar plăcea ca pe aceste urme să 
se calce...ca opera să nu se îngroape, iar cuvintele 
de aducere aminte să se așeze pe nevinovate foi...
pentru mâine. Nimeni nu știe decât ce-a fost...ce 
va fi...e o enigmă... Doamna scundă, cu părul ca 
neaua, cu ochi ageri, cu vorba sacadată și ”punctul 
pe i” a plecat printre stele... luând cu ea o istorie 
a noastră. Școala este tot mai săracă, cuvintele 
mai puține, dascălii alții...trăitori ai unor vremuri 
goale... în care dispare respectul, moartea este mai 
mult decât firească, oamenii ca sloiurile...iar cărțile 
....doar niște simple obiecte pe care majoritatea nu 
sunt tentați să le deschidă. Anul acesta veți asculta 
din brațele Domnului colindul Nașterii...cu leru-i 
ler. Considerație și bun rămas stimată doamnă că 
ați părăsit lumea pe nevestite. Vă vom regăsi în 
amintiri și vă vom păstra în suflete! Odihnă veșnică!

Un dascăl... Înv. Maria Bălan
școala Gimnazială ”Grigore Hagiu” 

tg.Bujor, jud. Galați

In memoriam  învățător Rodica Tighici Iacomi
Din nou...mai săraci... mai goi...mai triști...

campanie Realitatea
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CARTE DE VIZITĂ

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI 
AGRICULTURĂ GALAŢI

  ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

Proiectul « Eastern Romanian Business Support Network « 

Aniversaţii 
ediţiei

POEZII DE ION ZIMBRU

Din colecţia „Cele mai 
frumoase poezii rămase tablou”

Ochii 
PărinţilOr

(dosarele Z)

MOTO:
„şi vine cerşetorul de fântâni:/ daţi-mi, vă 
rog, şi mie, o fântână,
să beau puţin şi să mă spăl pe mâni/ – vin 
de departe, tocmai de la stână !!!
am un izvor în buzunarul stâng/ – vi-l las 
oricând, să nu vă fie sete – 
mi-i sete, însă pot să vă mai ning/ cu 
MIORIŢA – Opere Secrete !!!
vă las un fluier ostenit de dor,/ mă duc 
departe, ca să dau la câni – 
ca un lipan mă pregătesc să mor/ – şi 
pleacă cerşetorul de fântâni” !!!

   (Iolanda Cremene – „Cerşetorul de 
Fântâni”)

!!! încă mai au fântânile apă/ din ochii 
părinţilor care
ne-au aşteptat mereu cu dulceaţă/ ş-apoi 
au plecat la izvoare
să le desfunde şi să le-ndrepte/ spre setea 
noastră de lumină,
şi să se odinească până când/ vor şti că 
trebuie să vină
iarăşi, fiecare cu steaua lui/ curată şi 
strălucitoare – 
şi iarăşi să ne scoată şi pe noi/ din moarte, 
ca dintr-o uitare !!!

Respect ION ZIMBRU 
Uniunea Scriitorilor din România

Rubrica lui 
ONICESCU

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Galaţi, organizaţie parteneră a Enterprise Europe 
Network, oferă servicii de consultanţă pentru afaceri 
şi inovare în sprijinul IMM-urilor şi altor categorii, 
cum ar fi start-up-uri şi ONG-uri. Principalele 
categorii de servicii sunt: furnizarea de informaţii 
de ultimă oră în ceea ce priveşte regulamentele, 
programele şi politicile europene precum şi sursele 
de finanţare, cooperarea în afaceri, transferul de 
tehnologie pentru creşterea capacităţii de inovare şi 
încurajarea participării în programele de cercetare 
ale Uniunii Europene. În acest context, CCIA 
Galaţi, prin Centrul Enterprise Europe Network 
vă aduce la cunoştinţă oportunitatea participării 
la urmatoarele evenimente de brokeraj: 

01/03/2022 MWC Open Innovation Challenge 
2022 - B2B 
Brokerage Event – Barcelona /online 
(Spain)

01/03/2022 Cycling Europe - Matchmaking and 
expert talks
Brokerage Event – online (Germany)

02/03/2022 Matchmaking Brokerage Event at 
Futurebuild 2022
Brokerage Event – London (United 
Kingdom)

07/03/2022 Multisectoral Lithuanian company 
mission to Portugal
Company Mission – Lisbon (Portugal)

07/03/2022 Indo and Central German Business 
Meeting
Brokerage Event – online (Germany)

08/03/2022 Veterinary Public Health Meetings
Brokerage Event – online (France)

08/03/2022 Virtual Matchmaking at IPEC 2022
Brokerage Event – Nuremberg 
(Germany)

09/03/2022 Machining Industry Meetings 2022 
@ SIMODEC
Brokerage Event - La Roche-sur-Foron 
(France)

12/03/2022 FoodExpo 2022 Company Mission
Company Mission – Athens (Greece)

15/03/2022 SIVAL - VIBE 2022: plant and crop 
productions business meetings
Brokerage Event – Angers (France)

17/03/2022 MBM TOURISM PRAGUE 2022 
Hybrid event
Brokerage Event – Prague (Czechia)

23/03/2022 Energy Week 2022 Matchmaking
Brokerage Event – Vaasa (Finland)

25/03/2022 German company mission during 
FOR BIKES 2022 Company Mission – 
Prague (Czechia)

28/03/2022 InnoElectro Expo with hybrid B2B 
forum
Brokerage Event – Budapest/online 
(Hungary)

29/03/2022 Advanced Factories and Industry 
4.0 Congress
Company Mission – Barcelona (Spain)
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Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Galaţi, organizaţie parteneră a Enterprise Europe 
Network,  oferă asistenţă IMM-urilor în identificarea 
potenţialelor oportunităţi de cooperare în afaceri, 
pe piaţa europeană. Bazele de date existente în 
cadrul reţelei, oferă oportunitatea de a vinde sau 
cumpăra noi tehnologii şi de a promova servicii şi 
produse din toate sectoarele de activitate. În acest 
sens, vă facem cunoscute următoarele profile de 
cooperare:

• Designer francez de difuzoare de uleiuri 
esențiale caută un partener capabil să producă 
articole din lemn în baza unui acord de producție 
BRFR20211202001

• O companie bulgară, specializată în producția 
de snack-uri artizanale dulci și sărate, cu o prezență 
bine stabilită pe piața internă, caută în prezent 
să își extindă vânzările în regiunea CEE și UE. 
Gama de produse dulci include: batoane cu trei 
arome diferite; prăjituri cu fulgi de ovăz. Gama de 
produse sărate include: stcks-uri; biscuiti crocanti 
(doua arome diferite); produse congelate de mici 
dimensiuni. BOBG20210204002

• O companie turcă caută producători de granule 
de plastic folosite pentru producerea pungilor care 
pot fi folosite în industria farmaceutică și alimentară, 
din HDPE și reciclabile BRTR20211104002

• Producător polonez de perne și pilote de 
lux caută distribuitori - agenții comerciale, 
angrosisti, magazine online și companii din 
industria HORECA pentru a-și distribui produsele. 
Cooperarea ar avea la bază un acord de servicii de 
distribuție. BOPL20210125001

• Distribuitor sloven cu experiență de 
automatizare software și hardware, cu o bază de 
date mare de clienți, caută noi produse IT software/
hardware pentru agenție comercială și distribuție 
în regiunea Balcanilor de Vest. BRSI20211109001

• IMM britanic cu experiență caută partener 
pentru a produce produse din piele în baza unui 
acord de producție BRUK20211123001

• Companie poloneză, activă pe piață din 
2001, caută producători și furnizori de produse 
chimice industriale pentru a deveni distribuitor. 
BRPL20210118001 

• Compania olandeză produce vopsea minerală 
praf pentru diferite suprafețe, atât de interior, cât și 
de exterior. Deoarece apa nu este utilizată în procesul 
de producție sau în transporturi, se economisesc o 
mulțime de emisii de CO2. Pentru exportul lor 
în alte țări europene, compania olandeză caută 
distribuitori în cadrul unui acord privind serviciile 
de distribuție. BONL20210216001

• Companie olandeză producătoare en-gros de 
mobilier de birou caută un producător european 
de blaturi și mobilier de birou. BRNL20211202001

Mai multe profile de cooperare găsiţi pe 
site-ul CCIA Galaţi (http://www.cciagl.ro/een/

oportunitati.html) 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi 

Centrul Enterprise Europe Network – CCIA 
Galati, e-mail: een@cciagl.ro, tel: 0236/460545.
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Reînviaţi, părinţi, mi-e dor de voi, 
În lipsa voastră, noaptea mă inundă,
De unul singur văd că mă-ncovoi
Şi tot ce am crezut în lut se-afundă.

Reînviaţi, părinţi, sunt mai sărac,
De când plecarăţi, totul ne lipseşte,
Cu-averea ce-aţi lăsat, ce pot să fac
Când fiii mei visează-n englezeşte ?

Reînviaţi, părinţi, ca să vedeţi
Cum stirpea noastră e dezmoştenită

Şi am ajuns din băştinaşi, drumeţi
Pe-o cale de ruşine nedorită.

Reînviaţi, părinţi, dacă puteţi,
Şi dacă nu, rămâneţi într-un nor,
Speranţa noastră nu mai are preţ,
Fără trecut n-avem nici viitor.

Coboară-te, Grigore, jos, din slavă
Şi sparge cupa noastră de otravă !

                              VIOREL DINESCU

COBOARĂ, GRIGORE !...
Lui Grigore Vieru

1 martie - ZIUA MĂRŢIŞORULUI; 
prof. Iolanda Narcisa Bulgaru,  din 
Tg.Bujor; Gheorghe Ioniţă, colonel în 
rezervă, în adolescenţă un talentat actor; 
Maricel Nicolae Lazăr, inspector școlar; 
Eleonora Stamate, scritoare din Tecuci; 
2 martie-Iuliana Apostu, fina lui șefu’; 3 
martie - Ion Iliescu, fostul președinte al 
României, 92 de ani; Ionel Cernea, căpitan 
navă, să ne trăiți!; 4 martie- Sebastian 
Golomoz, scriitor, jurist;   Florin Năhut, 
coleg de liceu cu bossul;  Sofia Nedelcu, 
prietenă pe FB cu redacția; George Căpătan, 
polițist, zis Profesorul; % martie- Costel 
Gafton-director Piețe; Florin Balcan, polițist 
Tecuci. Iancu Huzum, scriitor; 6 martie-
Marian Maxim, inginer, om politic;  7 
martie - Octav Chivu, manager, 62 de ani; 
Paul Gorban, scriitor, profesor universitar 
ieșean, 40 ani; Alexandrina Soare, doamna 
handbalului;  8 martie -  ZIUA FEMEII; 
col.(r) Aurel Sârbu, ex-director Casa 
Armatei; 9 martie - prof. Florin Păunescu; 
Leonard Atanase, profesor universitar, 
decan Facultatea de Medicină Universitatea 
Apollonia Iași; 10 martie – prof.univ.dr. 
Liviu Pendefunda, om de știință, editor; 
Genica Totolici, director;  11 martie- 
Gheorghe Gurău, scriitor, 72 ani; Dan 
Ujeucă, arhitect; 12 martie - George 
Nedelcu, om de afaceri, 72 de ani; 13 
martie-Cristi Bejenaru, fiul adoptiv al 
șefului;  14 martie - Angela Baciu, poet, 
scriitor, animator cultural, 52 de ani; 
Alexandra Teacă, mamă și soție exemplră, 
om de afaceri; Florin Nini, antrenor baschet; 
Iulian Ciupercă, distins om de afaceri; 16 
martie - Vasile DĂNĂILĂ-PAZVANTE, 
fratele de suflet al directorului nostru 
executiv, om de afaceri de care ne este 
mare dor, 69 ani; Victor Contzo, prietenul 
nostru din Deltă; Marian Filimon, şeful 
filialei judeţene a IMM-urilor, 72 de ani; 
conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie, 69 
de ani; Gheorghe Nour, artist plastic, 59 
de ani; George Seferi, model de conducător 
de club de fotbal; Ionel Ursu, prieten de 
la malul mării; 17 martie – dr. CASIAN, 
Arhiepiscopul Dunării de Jos; Constantin 
Oancă, Despina Botezatu, Mihai Turcu-
trei vechi prieteni; 19 martie – Cleopatra 
Coforea, nașa lui Seby și Mady; Marius 
Dobrea, comandant Poliția Locală; 20 
martie – Liviu Balâc, caricaturist, om 
de afaceri, 60 de ani; 21 martie-Adrian 
Filote, primar Fârțănești; 22 martie – 
Maximilian Onose, specialist în imagine; 
23 martie- Enică Ioniţă, redactorul nostru 
și fin;  24 martie - Alexandru Doca, unul 
dintre cei mai buni prieteni de pe FB; 25 
martie - conf. univ. dr. Lucean Mihalcea, 
72 de ani; Toader Tudorel, profesor de 
Drept, rector Universitatea Al.I Cuza, 62 
de ani;  26 martie - Andrei Tornea, fratele 
regretatului Mitică, prietenii noștri din 
Giurgiulești; Relu Druțu, antrenor de 
handbal; 27 martie  - Ovidiu Peligrad, 
om de afaceri; Mădălin Dediu, medic, 
Sf.Pantelimon București: 28 martie - ing. 
dr. Dumitru Buţurcă, inginer agronom, 66 
de ani; 29 martie- Andrei Bordeianu, preot, 
redactorul nostru de religie, 31 ani; Petru 
Frăsilă, om de televiziune, gazetar, 67 ani; 
30 martie – Irina Petrucă, cadru didactic 
Universitatea Apollonia Iași; Antonică 
Marin, caricaturist brăilean de mare talent; 
Ştefan Arfire, ex primar Tg.Bujor. Tot în 
această perioadă își sărbătorește ziua de 
naștere prof. univ. dr. Petru Alexe. Tuturor 
le adresăm din partea cititorilor noștri 
multă, multă sănătate, fericire și spor în 
gânduri!

REALITATEA   

Cineva invoca Facerea ca să-mi strice ziua. 
Cred că s-a uitat evenimentul, că Biserica 
e ocupată să strângă și ce-i al Cezarului, in 
loc să ne mențină trează memoria la izvoare. 
Vă reamintesc eu. Facerea primilor oameni: 
dintâi, Bătrânul a făcut grosul, pe Adam, și 
apoi a luat spuma, coasta numita Eva, da, da, 
din coastă, d-aia am rămas noi vulnerabili 
în zona inimii. Nici nu ne spune care coastă, 
măcar ne puteam apăra. Deducem și noi cum 
putem. Vina a picat pe noi bărbații, ca într-o 
pandemie adamică, mai persistentă decât 
pandemia de wuhan. Oricum, în golul coastei 
lipsă, în inima largă pot încăpea mai multe 
femei deodată. Apropo, n-am văzut ființă 
să își urască originea și implicațiile ei cum 
e femeia! D-aia și noi bărbații ne suflecăm 
manșetele pantalonului și o luăm la picior 
de ni se ițește glezna, și apoi tot noi picăm 
vinovați de frivolitate. Doamne, am și eu o 
întrebare, când ne-ai făcut după chipul și 
asemănarea ta, aveam coasta la locul ei, că eu 
bănuiesc, in nemernicia mea că nu!

Adrian Onicescu
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DREPtUL LA OPINIE

PERSONALITĂȚI
GĂLĂȚENE

A.O.: De unde v-au venit ideea, preocuparea?
P.B.: Din Rai. La mine în familie erau mulți 

lăutari, artișți populari. Văzând obiceiuri și 
tradiții ale satului, m-am atașat de ele. Mai apoi, 
la Tecuci, La Casa de Cultură, aveam să încep 
să înlocuiesc vechile sloganuri cu „Trăiască și 
înflorească” și am pus în locul lor obiceiuri și 
tradițîi autentice. În zonă nu existau studii în 
acest domeniu, nici măcar în Galați, Se spunea 
chiar că zona era „o pată albă în acest domeniu 
al studierii tradițiilor”, iar eu m-am ambiționat 
să dovedesc contrariul.

A.O.: Și cum de-ați reușit? Ce ați întreprins 
în acest domeniu?

P.B.: Pe când lucram la Ansamblul „Doina 
Siretului” am început să cer-cetez. Am plecat 
prin județ, pe toate coclaurile cu un magnetofon 
Maiak de 18 kg, Mă duceam la bătrâni și îi 
întrebăm cum jucau, cum sărbătoreau, cum 
petreceau, Am descoperit astfel că măștile se 
foloseau nu numai pe timpul sărbătorilor de 
iarnă, se făceau și la înmormântări. Asa am aflat 
ca în Vrancea, la Nereju s-au jucat măștile de 
înmormântare până prin 1978-1980. La nuntă 

se trimiteau doi mascați care primeau socrul 
mic. În Cudalbi ,de exemplu, erau două cete de 
mascați, „harachii” (arapii n.red.) se chemau, și 
un bătrân al locului îmi spunea că erau într-o 
ceată vreo 50 de oameni, imaginați-va două cete, 
o sută de oameni! Îmi pare rău că nu sunt un om 
al condeiului, că aș fi scris mult pe această temă.

A.O.: Îmi permit să va contrazic, chiar aveți 
capacitatea de a transpune esențialul subtil în 
cuvinte întradins colocviale.

P.B.: Probabil. Directoarea a muzeului 
din Goleșți, care m-a cunoscut la un târg de 
meșteri populari de la Bran, Filofteia Păli o 
chema, auzind de câte peripețîi au avut loc prin 
cercetările mele de prin satele din județ, voia 
să-mi ofere un reportofon să mă înregistrez 
povestindu-le.

A.O.: Spuneți-mi va rog, în afară de tradiție, ce 
lecturi au contribuit la fosmarea dumneavoastră, 
ce autori?

P.B:Am început cu o mătușa citindu-mi 
poveștile lui Ispirescu pe când mai aveam încă 
lampa cu petrol în casă În Rai 
se făcea plăcintă de bostan 
în vreme ce zăpezile erau cât 
casa. Eu chiar trăiam acele 
poveșți auzite și le îmbinam 
cu tot ce vedeam și trăiam 
eu. Mai târziu am urmat liceul pedagogic de 
la Bârlad, dar profilul s-a schimbat și de acolo 
am început capitolul de etnografie. La muzeul 
meu de la Șivița e o cameră numai cu cărți de 
etnografie și folclor, indiferent ce apărea, nu 
putea să-mi scape, făceam pe naiba-n șapte. Pe 
atunci nu era internet. Prima oară am început să 
citesc cartea lui Romulus Vulcănescu „Mitologia 
Populară” dar după o sută de pagini am dat-o 
deoparte, mi-am zis că asta e o carte pentru 
oameni deștepți, nu pentru de-alde mine. 
Am luat alte cărți, și altele, am citit cartea lui 
Vulcănescu „Masca Populară” după care m-am 
întors la prima pe care am citit-o cu mare drag. 
Încerc acum la 60 de ani să-mi trăiesc filozofia 
de viață astfel că, decât să am dreptate mai bine 

am liniște, după cum spune o zicală populară 
din zona mea. 

A.O.: Să revenim din mitul satului în prezentul 
lărgit, când ați ajuns la Galați?

P.B.:În 1993 am venit la Galați și am jucat în 
primul spectacol de revistă intitulat „Mai dați-o 
naibii de politică”. Apoi am participat la Festivalul 
Estradelor de la Constanța unde am luat premiul 
pentru cel mai bun actor de comedie, Premiul 
“Alexandru Giugaru” primit din mâna fiicei 
marelui actor. Au urmat oferte de la diferite 
teatre din țară, dar am refuzat. Așa cum Jean 
Constantin a putut să facă din “Fantasio” un 
teatru de renume, și eu am să reușesc să fac așa 
ceva la Galați. Inițiativa mi-a blocat-o zece ani 
acel director Florin Melinte care mi-a tăiat și 
aripile și picioarele și nu mi-a reușit acel vis. Caut 
acum să fac oamenii fericiți așa cum pot, prin 
etnografie, prin folclor, prin ultimul spectacol 
pe care chiar acum l-am scris (și care s-a jucat la 
Teatrul Muzical în dată de 9 ianuarie a.c. n.red.) 
în adaptarea și regia mea.

A.O.  A fost debutul 
dumneavoastră ca regizor?

P. B . :  N u ,  a m  m a i 
regizat un spectacol de 
revistă intitulat „Curs de 
fantomodele” și de asemenea 

trei spectacole pentru copii pe care le-am adaptat 
că text.

A.O. Ați mai întâmpinat problemele din 
trecut la realizarea acestor spectacole?

P.B. : Nu, absolut deloc, am fost lăsat să fac 
tot ce mi-a trecut prin cap.

A.O. Cine putea să interfereze administrativ 
sau artistic cu inițiativa dumneavoastră ?

P.B. O putea face și directorul, directorul 
adjunct, șeful de secție de la revistă. Uneri 
astăzi chiar și altcineva care are o relație undeva 
îți poate închide gură. Din fericire mi s-a dat 
libertate deplină, nu am întâmpinat niciun 
impediment.Trebuie să fac o mențiune, la acest 
ultim spectacol eu practic am realizat o adaptare, 
Am pornit de la ideea că eu nu fac regia, ci 

pun un spectacol în scenă .Pentru mine regia 
înseamnă mult mai mult decât ceea ce am făcut 
eu aici, tocmai de aceea nu înțeleg pretențiile de 
a fi făcut regie, ale unor persoane cu o anumită 
notorietate în teatru.

A.O. Care ar fi diferența dintre o punere în 
scenă și o regie?

P.B.: Regia vine cu o foarte mare încărcătură 
personală, unii brodează atât de mult încât 
schimbă tot sensul spectacolului. Vedeți ce face 
Andrei Șerban , demers pentru care unii îl critică, 
unii îl laudă, aproape că nu înțelegi care e limita.

A.O.: Dar despre cântat? De când cântați?
P.B. De mic, în curtea grădiniței, la noi în 

Rai era o movilă mare de nisip în curte, unde ne 
jucam toți copiii. Acum, în grădinițe sunt tot felul 
de jucării, care mai de care, noi aveam movila 
cu nisip. Din când în când mai trimiteau câte 
o căruță cu nisip și refăceau movila. Am cântat 
ca orice copil, doar că eu eram mai „cântacios” 
Eram așa mititel și inimos, spunea paznicul de 
la noi de la CAP. Mă lua de subsuori, mă ridică 
în vârful movilei, de parcă eram statuie pe soclu 
și-mi comanda: „Cântă, mă, tu-ți bardanul mă-
tii! “ La urmă, după ce cântam, îmi dădea trei 
lei. Era extraordinar de mult. Îi văd și acum o 
moneda de trei lei. De-atunci am tot cântat. Mai 
mult la ansamblul folkloric, dar am și dansat. Din 
cauza unei răgușeli puternice am încetat să mai 
cânt, dar recunosc folclorul autentic în cântecele 
altora. Poți interpreta melodii proprii la fel cum 
poți să interpretezi folclor, problema e să nu le 
amesteci unele cu altele.

A.O.: Pornind de la această pasiune a 
dumneavoastră de o viață pentru folclor, mă 
întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră 
a fi patriot? Nu am remarcat în discursul 
dumneavoastră această legătură declamată între 
devotamentul față de valorile tradiționale și 
iubirea de țară

P.B. Mulți cred că patriotismul e ceva înalt, 
ceva mai presus de tine. Nu! Patriotismul e în 
TINE și în relația cu cel de lângă TINE.

A consemnat, Adrian Onicescu

PERSONALItăȚI GăLăȚENE

Față Nouă peNTru piețele GălățeNe (iX)

paul Buța, uN arTisT veNiT DiN rai (ii)

interviu-fluviu cu economista Marcela-Daniela COSTEA, 
director general al Administrației Piețelor Agroalimentare SA

-Pentru gălățeni, piața înseamnă produse de 
calitate, acasă și în țară

-Dragi gălățeni, este important să stiţi că 
Administrația Piețelor Galați este membru 
fondator al Asociației Administratorilor de 
Piețe din România (A.A.P.R.) din anul 2013. 
Beneficiile membrilor A.A.P.R. înseamnă, printre 
multe altele, promovarea produselor agricole 
tradiţionale și apărarea intereselor membrilor de 
practici concurenţiale abuzive. Și în 2022 piața 
rămâne locul în care tradiția, prospețimea și 
gustul produselor românești respiră împreună cu 
fiecare dintre noi, cumpărătorii. Prieteni, suntem 
aici pentru dumneavoastră, pentru producătorii 

agricoli, pentru sănătate. Să continuăm să ne 
luăm energia din roadele pâmântului nostru, 
direct de la producătorii noștri! Ne vedem 

-Vă îndemn să facem câteva halte în locurile 
unde invitați gălățenii. De acord?

- Un prim capitol este mâncarea gătită cu 
har. Dragi gălățeni, știm cum arată și ce gust 
are mâncarea gătită de mama sau de bunica. 
În piața din Micro 19 regăsim mâncarea 
savuroasă, preparată în timp, fără grabă și doar 
cu ingrediente proaspete. Să ne facem timp să ne 
bucurăm de masă, de prieteni, de râs și o vorbă 
bună. Bucătărie cu gust și aromă găsim și în Piața 
Mare. Vorbim de miresme de mâncăruri coapte 
îndelung, parfumate de poveștile copilăriei? 
BUCĂTĂRIA CU GUST din Piața Mare te 
salvează de la nostalgie când gustul mâncării de-

acasă, gătită 
d e m u l t  d e 
mama, devine 
doar un vis 
î n c e ț o ș a t . 
T e n t a ț i i l e 
c u l inare  de 
la Bucătăria 
cu gust  din 
P i a ț a  Ma r e 
î n s e a m n ă 
s a v o a r e  ș i 
aromă. Cartofi 
copți la cuptor 
s t r ă l u c i n d 
auriu,  pește 
f r i p t  ( a t â t 
cât trebuie!), 
p l a t o u r i 

rafinate și atât de delicios colorate în cărnuri, 
legume și preparate proaspete. Varietatea 
sortimentelor servite și savoarea lor sunt 
singurele în măsură să iște ceva dileme: adică, 

ce să alegi mai întâi? Că prea îți lasă 
toate gura apă! Poftă mare și un 
sfârșit de săptămână de neuitat! 

- Vorbiți-ne un pic și despre 
serialul economatelor de care ne-
ați mai vorbit și în alte episoade ale 
interviului-fluviu.

- Avem un economat la care țin 
în cartierul DIMITRIE CANTEMIR 
(ANL). Dragi gălățeni, ne găsiți 
în cartierul Dimitrie Cantemir, 
strada Berlin, numărul 11, bloc 
S9, parter (lângă Biserică). Vă 
propunem cea mai avantajoasă 
matematică: prețuri minime plus 
produse de calitate maximă. Punem 
la dispoziția dumneavoastră zahăr, 
ulei, făina, mălai, orez, produse 
de pâine și panificație; lactate și 
brânzeturi; conserve, paste făinoase, 
condimente; băuturi răcoritoare și 
alcoolice; cafea, dulciuri; o gamă diversificată de 
produse chimice și menaj; produse pentru igiena 
personală. Vreți o veste bună? Iată: prețurile 
ECONOMAT vă înseninează ziua ! Beneficiați 
de promoțiile noastre doar în magazinele 
ECONOMAT! Program: Luni-vineri: 08.00-
12.00; 16.00-20.00. Sâmbătă și duminica: închis.

-Unii ne-au atenționat că în Piața Centrală 
putem da nas în nas cu Cornul abundenței la 
halele de carne și halele industriale

-Dragi prieteni, dacă în mitologie cornul 
abundenței îi oferea lui Zeus orice delicii și-ar 
fi putut dori, la fel stau azi lucrurile în Piața 
Centrală. Toate cele necesare în gospodărie pot fi 

găsite în halele de carne, ca și în halele industriale 
(pe acestea din urmă nici măcar stăpânul 
zeilor din Olimp nu le avea!). La fața locului 
vă convingeți de calitate, prețuri prietenoase și 
atmosfera animată de fiecare zi, de la piață! Ne 
vedem la târguieli, la halele de carne și la halele 
industriale din Piața Centrală! Dar și în oricare 
dintre piețele administrate de noi în folosul 
cumpărătorilor și producătorilor, mai ales că 
numai astfel susținem cu toții afacerile locale. 
#hailapiață #pofteșteromânește

- va urma -          
A consemnat prof. univ. asoc. 

Pompiliu COMȘA


