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“Cutremur” pe Valea Prahovei.
după ce porcurorii anticorupţie au de-
clanşat o amplă anchetă care vizează
şefii Poliţiei din Sinaia, dar şi un pro-
curor din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Sinaia,
au ajuns acum şi la sediul
Primăriei din staţiune.
Săptămâna trecută a fost
rândul primarului Vlad
Oprea să fie citat la sediul
DNA din Ploieşti, în calita-
te de martor, într-un dosar
care vizează fapte de co-
rupţie. Împreună cu
Oprea, au dat declaraţii în
faţa procurorilor şi alţi doi
funcţionari din cadrul Primăriei Sinaia.
Este vorba despre Beatrice Rădu-
lescu, secretarul instituţiei condusă
de Oprea, dar şi despre o altă per-
soană, angajată cel mai probabil la
Serviciul Contabilitate.

După mai bine de o oră de au-
dieri, Oprea a explicat jurnaliştilor care

îl aşteptau în faţa sediului DNA că nu
poate da detalii despre cauza în care
a fost audiat ca martor. Singura in-
formaţie pe care a făcut-o publică s-a
referit la faptul că dosarul nu este

deocamdată unul public, dar că are
ca obiect de anchetă anumite con-
tracte de concesiuni de terenuri, iar
ancheta nu are legătură cu vreun poli-
tician sau cu angajaţii din Primărie.

Apariţie surprinzătoare, săptămâna trecută, la Ploieşti,
a Alinei Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, tânăra femeia
care a zdruncinat viaţa politică din România cu o serie de
denunţuri la adresa unor importanţi politicieni şi oameni de
afaceri. Fosta doamnă Măgureanu a venit miercuri şi la
Ploieşti, la sediul DNA, dar până în acest moment nu se cu-
noaşte motivul exact al prezenţei sale aici. Deşi, cu reprezen-

tanţii mass media din Bucureşti, Alina Petre a fost extrem de
deschisă, acordând mai multe interviuri, cu ziariştii din Praho-
va a fost foarte distantă şi a refuzat să dea detalii în legătură
personajele pe care intenţionează să le denunţe la Serviciul
Teritorial al DNA din Ploieşti, lăsând loc de multe speculaţii.

Pe surse am reuşit să aflăm, totuşi, că denunţurile doam-
nei au legătură cu un politician anchetat în prezent de procu-
rorii anticorupţie din Ploieşti. Cel mai probabil este vorba des-
pre Andrei Chiliman, edilul suspendat al Primăriei Sectorului
1 din Capitală, urmărit penal în cel puţin două dosare instru-
mentate de DNA Ploieşti. De altfel, presa centrală a publicat
denunţurile fostei doamne Măgureanu, iar într-unul dintre el
se află menţionat şi numele lui Chiliman. “Avem suspiciuni
rezonabile că cei doi membri ai familiei Antonescu, Antonescu
George-Crin-Laurenţiu şi Vălean Adina-Ioana, enumeraţi mai
sus, se fac vinovaţi de aderarea la un grup infracţional organi-
zat, fals intelectual şi uz de fals în acte publice, fals intelectual
şi uz de fals în declaraţiile de avere şi de interese, instigare la
uz de fals în raportul de evaluare al apartamentului, spălare
de bani, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă,
deturnarea licitaţiilor publice, solicitare de foloase necuvenite,
instigare la abuz în serviciu al primarului sectorului 1 Bucu-
reşti, Chiliman Andrei, cât şi a Primarului General al Capitalei,
Oprescu Sorin”, se arată în denunţul Alinei Petre publicat de
adevărul.ro. Chiliman este singurul personaj prezent în cele
şapte denunţuri ale doamnei Petre, care are legătură cu
anchetele instrumentate la Ploieşti.

“Cutremur” în Sinaia: Primarul
Vlad Oprea, citat la DNA Ploieşti

(continuare în pagina 3)
D.F.
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Primarul din Buşteni
va coordona campania
PSD Prahova
Cristian Ganea candidează
la Primăria Ploieşti

Procurorii DNA din Ploieşti s-au mişcat extrem de repe-
de în cazul fostului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Prahova, Radu Ionescu, pe care l-au trimis în judecată la
nici o lună de zile de la momentul în care a fost audiat în
calitate de suspect. Ionescu a fost deferit justiţiei, luni, 21
martie, sub acuzaţia de luare de mită. În rechizitoriu, anche-
tatorii au menţionat faptul că, la sfârşitul lunii octombrie
2006, Radu Ionescu, în calitate de vicepreşedinte al Con-
siliului Judeţean Prahova, a pretins şi primit de la doi oameni
de afaceri (denunţători în cauză) un autoturism marca
Volkswagen Golf, în valoare de 22.347 de euro, în scopul
de a sprijini societatea unuia dintre aceştia în derularea
unor contracte de lucrări încheiate cu Consiliul Judeţean
Prahova şi efectuarea la timp a plăţilor aferente.

Inculpatul a primit folosinţa gratuită a autoturismului
respectiv şi ca recompensă pentru numirea şi susţinerea
unuia dintre cei doi oameni de afaceri în funcţia de preşe-
dinte în Consiliul de administraţie al unei societăţi comer-
ciale cu capital integral de stat. Autoturismul a fost primit

(continuare în pagina 3)

efectiv de către inculpat la data de 1 februarie 2007 prin
intermediul uneia dintre firme care, în perioada 22 decembrie
2006 – 11 mai 2009, a achitat ratele de leasing din sumele
virate de societatea omului de afaceri ce derula contracte cu
Consiliul Judeţean Prahova, în baza unui contract fictiv încheiat
între cele două societăţi, precum şi celelalte cheltuieli aferente
con-tractului de leasing şi întreţinere a maşinii în valoare totală
de 101.340,55 lei. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii
asigu-ratorii a sechestrului asupra unui bun imobil ce aparţine
incul-patului Ionescu Radu Cezar Liviu, până la concurenţa
sumei de 101.340,55 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova,
Radu Ionescu fiind judecat în stare de arest preventiv. Acesta
a fost încătuşat în data de 1 martie, mandatul de arestare
având valabilitatea până în data de 31 martie inculsiv, dar
procurorii pot solicita instanţei prelungirea acestuia cu cel puţin
încă 30 de zile. În urma anchetei penale în care a fost implicat,
Ionescu a demisionat din toate funcţiile administrative şi
politice pe care le deţinea la data în care a fost arestat. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Radu Ionescu, vicepreşedintele
C.J. Prahova, trimis în judecată

Pe cine vrea să denunţe Alina Petre
(ex-Măgureanu) la DNA Ploieşti?

Ziua Mondială a Drepturilor
Consumatorilor,
la Colegiul „Virgil
Madgearu” din Ploieşti

Elevii Şcolii Gimnaziale
,,H. M. Berthelot” din
Ploieşti, implicaţi în
proiecte educaţionale

Cuvânt de
învăţătură:
25 Martie –
Buna Vestire

Judecătoarea Ruxandra Popes-
cu, magistrat în cadrul Judecătoriei
Sinaia a fost adusă marţi cu mandat
la sediul DNA din Ploieşti pentru a fi
audiată de procurorii anticorupţie. Po-
trivit unor surse judiciare, magistratul
este acuzat că ar fi dat o hotărâre ne-
legală într-un dosar de pe urma căreia
a beneficiat Marin Tudorică, fostul şef
al Poliţiei Sinaia, arestat deja într-o altă
cauză, în care este acuzat de trafic
de influenţă şi efectuarea de activităţi
ilegale incompatibile cu funcţia.

Judecătoarea ar fi primit de la Tu-
dorică o haină de blană în valoare de
500 de euro. În schimbul acestui ca-

dou, considerat mită de către procu-
rori, magistratul a dat o hotărâre în-
tr-un dosar civil în urma căreia CL Si-
naia a fost prejudiciat cu suma de
240.000 de euro.

Concret, în urma hotărârii judecă-
toreşti a fost redus în mod nelegal pre-
ţul stabilit de admnistraţia publică
pentru trei terenuri situate în staţiu-
nea de pe Valea Prahovei, terenuri pe
care fostul şef al Poliţiei Sinaia împreu-
nă cu un dezvoltator imobiliar au con-
struit o clădire cu apartamente. Clă-
direa, aflată într-o zonă de lux din
Sinaia, a fost scoasă la vânzare chiar
de către fostul şef al Poliţiei. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Judecătoare din Sinaia,
audiată la DNA
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La sediul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Prahova a avut loc joi, 17
martie, o şedinţă purtată între con-
ducerea instituţiei, departamentul
care se ocupă de mobilitatea per-
sonalului didactic şi directorii de uni-
tăţi de învăţământ, şedinţă desfă-
şurată în două reuniuni. A fost ca un
preambul la şedinţa care va fi organi-
zată joi, 24 martie, în care se va
discuta despre bilanţul învăţămân-
tului prahovean pe primul semestru
al acestui an şcolar.

Prof. Tudor Iancu, inspector şco-
lar pentru mobilitatea personalului
didactic, le-a adus la cunoştinţa direc-
torilor informaţii extrem de importante
din noua Metodologie privind mobili-
tatea personalului didactic, punctând
subiecte precum întregirea de norme,

completări de norme, lipsa de comu-
nicare între şcoli, lista cu posturi ce a
fost publicată şi pe site-ul inspe-
ctoratului şcolar, criterii şi punctaje de
evaluare a personalului didactic, la
conţinutul dosarelor de înscriere
pentru participarea la concursul de
Titularizare. De asemenea, prof. Tu-
dor Iancu a atras atenţia asupra
adeverinţei ce trebuie să fie prezentă
la dosar, spunând că ea trebuie să
conţină numai date despre activitatea
de la catedră, nu şi despre locul sau
locurile de muncă ce nu au legătură
cu sistemul educaţional. Ca o noutate,
comisia constituită la nivelul unităţii
şcolare nu mai are sarcina de a face
evaluări, aceasta trebuind să accepte
punctajul pe care-l acordă ins-
pectoratul şcolar.

S.O.S. clasa a IX-a!

S-a adus la cunoştinţa directorilor
că şcolile trebuie să acorde mai mare
atenţie claselor de liceu, în special
clasei a IX-a, acolo unde rezultatele
nu sunt dintre cele mai grozave, înre-
gistrându-se şi un număr mare de cori-
genţe sau de elevi cu situaţia şcolară
neîncheiată la timp.Totodată, s-a evi-
denţiat, de către prof. Nicolae Ange-
lescu – inspector şcolar general al ISJ
Prahova, şi faptul că numărul elevilor
este în continuă scădere, la examenul
de Bacalaureat de anul acesta esti-
mându-se că vor fi cu 1.600 de copii
mai puţini decât anul trecut.

Prof. Horia Toma, inspector şcolar
general adjunct, s-a referit, printre
altele, şi la atenţia pe care directorii
trebuie să o acorde verificării actelor
elevilor, părinţilor, la includerea lor în
diverse programe naţionale de aju-
torare cu sume de bani, dacă aceşti
copii şi părinţi se află şi în evidenţele
autorităţilor locale în ce priveşte pri-
mirea de ajutoare sociale. Ca urmare
a faptului că vor fi mai puţini elevi la
Bac-ul din acest an s-a luat în calcul
diminuarea cu 5 a centrelor de exa-
men. Şcolile care au candidaţi urmea-
ză să fie obligate să pună la dispoziţia
inspectoratului şcolar profesori care
să facă parte din comisia de examen!

Mihail Marinescu

Şedinţă înainte de bilanţ la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Ziua Mondială a Drepturilor
Consumatorilor, la Colegiul „Virgil

Madgearu” din Ploieşti
Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, 15 martie, Comisariatul

Regional pentru Protecţia Consumatorilor Prahova a organizat, la Colegiul Naţional
„Virgil Madgearu” din Ploieşti, o dezbatere cu tema „Comerţul on line”, popularizând
astfel semnificaţia şi importanţa acestei zile în rândul elevilor.

Se acordă o importanţă acestui subiect pe motiv că acest tip de comerţ a
luat o mare amploare şi la noi în ţară, iar oamenii trebuie să ştie anumite aspecte
legate de comerţul on line, pentru a lua astfel decizii corecte şi a nu se lăsa
păcăliţi, înşelaţi.

Celor prezenţi, comi-
sarii de la Protecţia Con-
sumatorilor – Victoria
Balaban, comisar şef
adjunct, Alexandru Câr-
dei şi Dragoş Drăgă-
nescu – le-au oferit sfa-
turi utile şi recomandări
pentru a preîntâmpina
eventualele probleme
atunci când fac achiziţii
on-line, cum ar fi: să veri-
fice, înainte de încheie-
rea contractului, dacă pe site comerciantul informează corect şi complet datele
sale de identificare, caracteristicile esenţiale ale produsului, preţul cu toate taxele
incluse, cheltuielile la livrare (dacă este cazul), modalităţile de plată şi de livrare,
perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului, durata minimă a contractului.
Totodată, clientul este sfătuit să contacteze comerciantul prin telefon pentru a
cere informaţii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vânzare sau a
condiţiilor de livrare. În cazul returnării produsului, consumatorul îşi poate primi
suma de la comerciant în termen de 14 zile de la primirea produsului.

S-a adus la cunoştinţa elevilor şi cadrelor didactice prezente la activitate că,
începând cu 1 martie a.c., a intervenit o modificare în ce priveşte perioada de
garanţie a produselor care necesită reparaţii, în sensul că, dacă produsul respectiv
stă la reparat, de exemplu, 10 zile, ei bine perioada de garanţie se prelungeşte cu
10 zile, ceea ce până acum nu se întâmpla.

Cu ocazia acestei acţiuni de la Colegiul „Virgil Madgearu”, comisar şef ad-
junct, Victoria Balaban, i-a oferit directoarei colegiului, prof. Petrica Dragomir, o
carte reprezentând legislaţia actuală în domeniul protecţiei consumatorilor.

Mihail Marinescu

PNL Prahova şi-a lansat, vineri,
la Sala Sporturilor Olimpia, candidaţii
pentru alegerile locale, momentul
fiind ales odată cu ziua de naştere a
preşedintelui de onoare Mircea Io-
nescu Quintus, care a împlinit 99 de
ani. La eveniment au participat co-
preşedinţii Alina Gorghiu şi Vasile
Blaga, secretarul general Ilie Bolojan,
amfitrioni fiind liderii judeţeni George
Ionescu şi Iulian Dumitrescu şi
candidatul la Primăria Ploieşti, Andrei
Volosevici.

Cuvântul de deschidere i-a apar-
ţinut sărbătoritului Mircea Ionescu
Quintus, care a susţinut un discurs în
faţa celor peste 2000 de persoane
aflate în sală, în care a depănat

amintiri din lunga sa carieră politică.
Toţi cei care au luat cuvântul au

afirmat că obiectivul acestor alegeri
îl reprezintă câştigarea Consiliului
Judeţean, Primăriei Ploieşti şi a 65%
din funcţiile de primar la nivelul ju-
deţului.

Andrei Volosevici a spus că
„istoria este ciclică, aşa cum în 2008
am preluat un oraş cenuşiu şi l-am
înfrumuseţat, iată că trebuie să
fac acelaşi lucru după un mandat
de nepăsare şi indiferenţă al PSD-
ului”.

La final, pe scenă au urcat o parte
din candidaţii la funcţia de primar din
cele 74 de localităţi în care aceştia
au fost validaţi.

Gorghiu şi Blaga,
la unison: Câştigăm
alegerile în Prahova

Cu prilejul unei conferinţe de pre-
să, cei doi au anunţat că în Prahova
„PNL va forma singur majoritatea în
Consiliul Judeţean, iar Prahova va fi
un judeţ galben. O alianţă cu PSD nu
vom face nici în mormânt”.

Andrei Volosevici - candidatul la
funcţia de primar al municipiului Plo-
ieşti  şi Iulian Dumitrescu - candidatul
la preşedinţia Consiliului Judeţean au
fost prezentaţi de către Alina Gorghiu
drept „echipa câştigătoare”.

Daniel Lazăr

PNL vrea 65% dintre primăriile din judeţ

Prima zi a acestei săptămâni a adus clarificările în privinţa nominalizării PSD
a candidatului la Primăria Ploieşti, în persoana actualului edil interimar, Cristian
Ganea.

În ceea ce priveşte coordonarea campaniei lelectorale a social-democraţilor
la alegerile locale, ea va fi asigurată de actualul primar al oraşului Buşteni, Emanoil
Savin, care a revenit în PSD după 12 ani. “PNL a luat prin absorbţie PDL, iar
organizaţiile funcţionează în paralel. Este şi motivul pentru care nu am participat
decât la câteva şedinţe pentru că cei de la PNL se întâlneau separat faţă de cei de
la fostul PDL. Se pare că funcţionează ca două structuri paralele. Nu m-am regăsit
în noul PNL. Am considerat ca fiind nedreaptă aducerea unui candidat la Consiliul
Judeţean din alt judeţ, Călăraşi, care are populaţia cât Ploieştiul, care să conducă
Prahova. Cei de la PNL, cu opt primari, au venit să conducă judeţul Prahova. Nu
ştiu de ce au acceptat cei de la PSD asta, pentru că Roberta (n.r. Anastase) s-a
dat la o parte, George Ionescu, nu ştiu pe ce motive s-a retras şi a venit cineva din
afară să conducă judeţul Prahova”.

Primarul din Buşteni
va coordona campania

PSD Prahova

Cristian Ganea candidează la Primăria Ploieşti

Daniel Lazăr
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“Alcool în exces? Surprinde-ţi ficatul!

Ficatul este organul care procesează toate substanţele pătrunse în orgasnim: nutrienţii,
alcoolul, grăsimile, medicamentele, E-urile ş.a. Asemenea unui filtru, ficatul curăţă sângele
de toxine, metabolizează alcoolul şi medicamentele.

Alcoolul suprasolicită ficatul, care pe lângă activităţile sale normale, este nevoit să
metabolizeze şi alcoolul. De fapt, cantităţile mari de alcool pot schimba permanent structura
celulelor hepatice, afectând capacitatea acestuia de a metaboliza grăsimile (depunerile de
grăsime se depozitează în ficat, fără a fi utilizate de organism). În consecinţă ficatul devine
gras (steatoză hepatică), inflamat şi cu cicatrice.

Un alt tip de boală de ficat este boala ficatului gras non-alcoolic. Această afecţiune se
datorează unei diete sărace şi creşterii consumului de glucoză. Uneori această boală este
asimptomatică şi poate progresa până la diagnosticare, provocând leziuni hepatice şi chiar
eşec, dacă nu este tratată.

••••• Boala hepatică indusă de alcool estBoala hepatică indusă de alcool estBoala hepatică indusă de alcool estBoala hepatică indusă de alcool estBoala hepatică indusă de alcool este o cauză majorăe o cauză majorăe o cauză majorăe o cauză majorăe o cauză majoră
a mora mora mora mora morbidităţii şi morbidităţii şi morbidităţii şi morbidităţii şi morbidităţii şi mortttttalităţii.alităţii.alităţii.alităţii.alităţii.

••••• ConfConfConfConfConforororororm estimărilor de la 20% până la 35% pacienţim estimărilor de la 20% până la 35% pacienţim estimărilor de la 20% până la 35% pacienţim estimărilor de la 20% până la 35% pacienţim estimărilor de la 20% până la 35% pacienţi
ce consumă alcool în ece consumă alcool în ece consumă alcool în ece consumă alcool în ece consumă alcool în exxxxxces sufces sufces sufces sufces suferă de pateră de pateră de pateră de pateră de patologie hepatică.ologie hepatică.ologie hepatică.ologie hepatică.ologie hepatică.

CholivCholivCholivCholivCholiver manifer manifer manifer manifer manifestă acţiune triplă asuprestă acţiune triplă asuprestă acţiune triplă asuprestă acţiune triplă asuprestă acţiune triplă asupra fa fa fa fa ficatului :icatului :icatului :icatului :icatului :
••••• curăţă şi decurăţă şi decurăţă şi decurăţă şi decurăţă şi detttttoooooxifxifxifxifxifică naturică naturică naturică naturică natural fal fal fal fal ficatul;icatul;icatul;icatul;icatul;
••••• scade nivscade nivscade nivscade nivscade nivelul colestelul colestelul colestelul colestelul colesterererererol din sânge şi fol din sânge şi fol din sânge şi fol din sânge şi fol din sânge şi ficaticaticaticaticat;;;;;
••••• stimulează secrstimulează secrstimulează secrstimulează secrstimulează secreţia biliară a feţia biliară a feţia biliară a feţia biliară a feţia biliară a ficatului.icatului.icatului.icatului.icatului.

Substanţele din compoziţia Choliver (turmeric, anghinare şi extract de bilă) manifestă
multiple efecte: hepathepathepathepathepatoproproproproproooootttttectectectectectororororor, coler, coler, coler, coler, colereeeeetic, detic, detic, detic, detic, detttttoooooxifxifxifxifxifiant, antiinfiant, antiinfiant, antiinfiant, antiinfiant, antiinflamatlamatlamatlamatlamatororororor, antiulcer, antiulcer, antiulcer, antiulcer, antiulceros,os,os,os,os,
antisepantisepantisepantisepantiseptic, colagog, nortic, colagog, nortic, colagog, nortic, colagog, nortic, colagog, normalizmalizmalizmalizmalizează digestiaează digestiaează digestiaează digestiaează digestia.

Ia o cură de
CHOLIVER!
CholivCholivCholivCholivCholiver er er er er este un produs
1111100% natur00% natur00% natur00% natur00% natural,al,al,al,al,
cu compoziţie unică:
AnghinarAnghinarAnghinarAnghinarAnghinare, Te, Te, Te, Te, Turururururmericmericmericmericmeric
şi eşi eşi eşi eşi extrxtrxtrxtrxtract de bilăact de bilăact de bilăact de bilăact de bilă;
bine cunoscut şi
apreciat de medici.

031 437 99 05

Întrebaţi de CHOLIVER la farmaciile din ţară!

PPPPPentrentrentrentrentru infu infu infu infu infororororormaţii suplimentmaţii suplimentmaţii suplimentmaţii suplimentmaţii suplimentararararare apelaţi la număre apelaţi la număre apelaţi la număre apelaţi la număre apelaţi la numărul de tul de tul de tul de tul de telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:

Cum se administrează Choliver?
Se recomandă să fie administrat înaintînaintînaintînaintînainte de masăe de masăe de masăe de masăe de masă.
Pentru adulţi, doza recomandată este de 2 t2 t2 t2 t2 tableableableableablettttte de 3 ori pe zi, time de 3 ori pe zi, time de 3 ori pe zi, time de 3 ori pe zi, time de 3 ori pe zi, timp de 1p de 1p de 1p de 1p de 15 zile5 zile5 zile5 zile5 zile (cură

de tratament).
Fiecare cutie de Cholivcutie de Cholivcutie de Cholivcutie de Cholivcutie de Choliver er er er er conţine un tub cu 1111100 de t00 de t00 de t00 de t00 de tableableableableablettttteeeee de dimensiuni mici, uşor de

înghiţit, care sunt suficiente pentru o cură deplină de tratament.

La Muzeul Judeţean de
Ştiinţele Naturii Prahova a fost
inaugurată, la mijlocul luni
martie, în prezenţa multor tineri,
o nouă expoziţie. Una despre
nanomateriale! În acest context
au fost desfăşurate diferite ac-
tivităţi formale şi non-formale în
cadrul unei Comunităţi de Învă-
ţare alcătuită din reprezentanţi
ai mediului educaţional (şcoli,
licee, universitate), de cercetare,
muzeal şi economic din judeţele
Dâmboviţa şi Prahova.

Înainte de toate trebuie pre-
cizat că nanomaterialele sunt
substanţe chimice sau mate-
riale fabricate şi utilizate la scară
foarte redusă. Structurile lor
variază între aproximativ 1 şi
100 nm, în cel puţin o dimen-
siune. Nanomaterialele au ca-
racteristici unice şi mai pronun-
ţate în comparaţie cu acelaşi
material fără caracteristici nano-
metrice. Prin urmare, proprie-
tăţile fizico-chimice ale nanoma-
terialelor pot fi diferite de cele
ale substanţei în vrac sau ale
particulelor de dimensiuni mai
mari.

Nanotehnologia se extinde
rapid. Pe piaţa europeană există
deja numeroase produse care
conţin nanomateriale (de exem-

plu, baterii, îmbrăcăminte cu
proprietăţi antibacteriene, cos-
metice, produse alimentare).
Practic,  nanomaterialele oferă
oportunităţi tehnice şi comercia-
le, însă pot prezenta riscuri pen-
tru mediu şi pot ridica probleme
de securitate şi sănătate pentru
oameni şi animale.

Profesoara Aurelia Burlan,
de la şcoala George Emil Palade
din Ploieşti, ne-a prezentat
motivaţia sa de a aduce elevi la
această expoziţie: “E important
ca elevii să ştie despre nano-
materiale. Curiozitatea de a ve-
dea care este structura substan-
ţelor, importanţa lor, la ce folo-
seşte omenirii i-au determinat
să fie prezenţi la această expo-

ziţie, să se implice, să pună în-
trebări. Unii dintre aceşti elevi e
posibil să ajungă viitori cercetă-
tori, mai ales că unii dintre ei au
efectuat şi lucrări practice. Ne-a
plăcut să fim în acest proiect!”

Tema expoziţiei deschise
este „Soarele şi lumea Nano”,
iar exponatele  prezentate au
fost realizate astfel încât tinerii
să-şi imagineze „lumea de
mâine” în care vor trăi şi pe care
vor trebui să o construiască apli-
când informaţii sau descoperiri
ştiinţifice noi legate de mediul
înconjurător, de energia, ali-

Lumea mare a materialelor minuscule!
mentele şi diferitele materiale pe
care le vor utiliza.

Obiectivul final al acestei
manifestări este promovarea în
rândul tinerilor a imaginii cerce-
tării ştiinţifice şi diseminarea in-
formaţiilor din domeniul energiei
solare şi cel al nanomaterialelor,
stimulându-i pe aceştia să-şi
aleagă modele şi să se formeze
ca viitori lideri aşa cum ne-a spus
d-na dr.Gabriela Măntescu, de
la Universitatea Valahia.

Despre ce înseamnă a-
ceastă expoziţie, dr. Magdalena
Banu a precizat:   “Expoziţia a
fost realizată în cadrul proiec-
tului european de cercetare IR-
RESISTIBLE– Including Respon-
sible Research and Innovation

in Cutting Edge Science and In-
quiry-based Science Education
to Improve Teacher’s Ability of
Bridging Learning Environ-
ments, finanţat prin Programul
Cadru 7 al Uniunii Europene, într-
un parteneriat compus din 14
parteneri şi coordonat de Univer-
sitatea din Groningen, Olanda.
Scopul principal al proiectului
este conştientizarea tinerilor că-
tre problemele specifice Cerce-
tării şi Inovării Responsabile”.

Expoziţia va putea fi vizitată
până la data de 30 iunie 2016.

Daniel Mihu

(urmare din pagina 1)
“Nu este vorba despre un dosar care are legătură cu Primăria sau cu vreo

suspiciune a unui angajat din Primărie, ci a unora care au avut legături într-un
fel sau altul cu Primăria prin anumite contracte de concesiune”, a declarat Vlad
Oprea.

Întrebat fiind dacă ancheta în care a fost audiat ca martor are legătură cu
dosarul lui Marin Tudorică, fostul comandant al Poliţiei din Sinaia, arestat la
începutul lunii ianuarie a acestui an, Oprea s-a eschivat şi a refuzat să răspundă
la întrebare. Fostul şef al Poliţiei Sinaia este urmărit penal şi pentru trafic de
influenţă, dar şi pentru că, în cursul anului 2010, a edificat un ansamblu imobiliar
în staţiunea Sinaia şi s-a implicat în mod direct în activitatea de vânzare a
apartamentelor respective. Concret, Tudorică este acuzat că a efectuat demersuri
personale pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare edificării
construcţiilor şi că a comercializat aceste apartamente  prin postarea de anunţuri
pe site-urile specializate. În plus, în momentul în care Tudorică era audiat la
sediul DNA, poliţiştii judiciari  au mers la sediul Primăriei condusă de Vlad Oprea
pentru a solicita mai multe documente.

Surse judiciare au precizat că acest nou dosar în care a fost audiat primarul
staţiunii Sinaia este abia la început şi nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană.

Vlad Oprea, în vârstă de 48 de ani, este primarul oraşului Sinaia din anul
2004, fiind la al treilea mandat consecutiv. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

“Cutremur” în Sinaia: Primarul
Vlad Oprea, citat la DNA Ploieşti

Pe cine vrea să denunţe
Alina Petre (ex-Măgureanu)

la DNA Ploieşti?
(urmare din pagina 1)
Primarul suspendat al Sectorului 1 din Capitală a

fost arestat de Tribunalul Prahova în iulie 2015, într-un
dosar în care a fost acuzat de trafic de influenţă şi
constituire de grup infracţional.  Această din urmă
acuzaţie, de constituire de grup infracţional, ar putea fi
cheia denunţurilor pe care Alina Petre se pare că vrea
să le facă şi la Ploieşti. Dacă vă aduceţi aminte, dosarul
lui Chilimant este rupt dintr-o altă cauză amplă în care
se fac încă cercetări cu privire la detrunarea de fonduri
europene destinate reabilitării canalizărilor din mai
multe localităţi din Prahova. În cauză sunt urmăriţi
penal, printre alţii, Sebastian Ghiţă, Vlad şi Mircea
Cosma, dar şi Iulian Herţanu, cumnatul fostului pre-
mier Victor Ponta. Surse judiciare au precizat că Alina
Petre urmează să mai vină la Ploieşti şi în cursul acestei
săptămâni pentru a-şi duce la bun sfârşit operaţiunea
de demascare a unora dintre cei mai influenţi politicieni
şi oameni de afaceri din România. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

După centralizarea datelor referitoare la înscrie-
rea în clasa pregătitoare, în judeţul Prahova a rezultat
un număr de 5.265 cereri depuse pentru copiii din
circumscripţie, plus 607 de cereri depuse pentru cei
proveniţi din alte circumscripţii (135 dintre aceste
cereri având bifată şi opţiunea întoarcerii la şcolile
de care aparţin în cazul în care cererile, de a urma
cursurile în şcolile din afara circumscripţiei, nu se
aprobă. Pentru anul şcolar 2016-2017 a fost prevăzut
un număr de 6.741 de locuri pentru „pregătitoare”,

cu 307 clase.  Şi în acest an, „bătăliile” cele mai
aprige s-au dat pentru unităţile de învăţământ aflate
în centrul Ploieştiului, unde este nevoie de supli-
mentarea cu încă o clasă de pregătitoare, ca urmare
a multor cereri de înscriere pentru copiii ce fac parte
din circumscripţie. Astfel de situaţii întâlnim la Şcoala
„Sf. Vineri”, Şcoala „Sf. Vasile”, C.N. „I.L. Caragiale”.
Mai sunt, încă, locuri la Şcoala „H.M. Berthelot” din
Ploieşti, o şcoală cu rezultate constant bune la
învăţătură.

În judeţul Prahova, 5.872 de cereri depuse pentru clasa pregătitoare

Mihail Marinescu

Zeci de pensionari din Valea
Doftanei aşteaptă de doi ani să li
se facă dreptate. Peste 40 de per-
soane din Valea Doftanei, în mare
parte pensionari, aşteaptă cu sufle-
tul la gură verdicul judecătorilor
care trebuie să se pronunţe în, poa-
te, cel mai complex dosar care s-a
aflat pe rolul instanţei penale din
cadrul Judecătoriei Câmpina în ulti-
mii ani. Este vorba despre un dosar
de înşelăciune în care prejudiciul
depăşeşte suma de 100.000 de
lei. Suma nu pare mare la prima
vedere, dar având în vedere că vor-
bim despre economiile de viaţă ale
unor bătrâni atraşi într-un circuit fi-
nanciar de genul celebrului Caritas,
ne dăm seama cât de gravă este
situaţia. Mai mult, printre victime
se află şi doi preoţi din comună, ca-
re au pierdut sume importante din
donaţiile enoriaşilor, în speranţa că
parohia pe care o păstoresc se va
îmbogăţi peste noapte.

Concret, zeci de oameni din
zona Valea Doftanei au fost păcăliţi
de doi indivizi, George Popa şi Cons-
tantin Clinci, administratorii unei co-

operative de tip Caritas, judecaţi
acum pentru înşelăciune. Cei doi
au reuşit de-a lungul timpului să
convingă mai mulţi bătrâni să de-
pună bani la această falsă bancă
în schimbul unor dobânzi foarte
avantajoase. Prea săraci şi încre-
zători în promisiunile deşarte ale
celor doi „bancheri”, oamenii s-au
luat unii după alţii şi şi-au depus
economiile în conturile cooperativei
Floreiul cu sediul în Valea Doftanei.
Visul pensionarilor s-a năruit atunci
când au încercat să retragă sumele
de bani cu tot cu dobândă şi au dat
peste uşi închise. Au început recla-
maţiile, a fost demarată o anchetă,
coordonată de Parchetul de pe
lângă Judecătoria Câmpina, iar de
la începutul anului 2014 cauza se
află pe rolul instanţei de judecată.
După doi ani de anchetă, procesul
a ajuns la final, iar instanţa urma
să se pronunţe în dosar în data de
22 martie. Vorbim însă doar de o
primă etapă a acestui proces, pen-
tru că sentinţa care va fi dată la
Câmpina nu va fi una definitivă.

(D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Înşelaţi prin metoda Caritas
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Cadrele didactice care solicită
pretransfer consimţit între unităţile de
învăţământ îşi pot depunde cererile
referitoare la acest aspect în perioada
25-30 martie, la sediul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Prahova. Între 1 şi 4

aprilie se primesc eventualele contes-
taţii apărute în urma punctajelor acor-
date. Calendarul pretransferării mai
cuprinde: 4 aprilie – desfăşurarea pro-
belor practice (dacă este cazul); 5
aprilie – soluţionarea de către consiliul
de administraţie al I.S.J. Prahova a con-
testaţiilor la punctaje; 5-8 aprilie – de-
punerea cererilor, însoţite de documen-
tele cerute în acestea, de către cadrele
didactice, la unităţile de învăţământ,
pentru obţinerea acordului/acordului

de principiu pentru pretransfer; 14
aprilie, orele 15.00-17.00- comunica-
rea la Comisia de mobilitate a I.S.J.
Prahova a hotărârii consiliilor de admi-
nistraţie ale unităţilor de învăţământ
cu privire la acordarea/neacordarea

acordului/acordului
de principiu pentru
pretransfer, de către
reprezentanţii unită-
ţilor şcolare; 15
aprilie, orele 11.00-
15.00 – depunerea,
de către candidaţi,
la inspectoratul şco-
lar, a acordului/acor-
dului de principiu/
refuzului pentru pre-
transfer, emis de
unităţile de învăţă-
mânt; 22 aprilie –
soluţionarea cereri-
lor de pretransfer

consimţit, între unităţile de învăţământ,
în şedinţă publică.

Pretransferul consimţit între
unităţile de învăţământ preuniversitar,
la cerere, al personalului didactic titu-
lar, se organizează şi se desfăşoară
conform Metodologiei - cadru privind
mobilitatea personalului didactic de
predare din învăţămantul preuniver-si-
tar în anul şcolar 2016-2017.

Mihail Marinescu

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din Ploieşti, di-
rector prof. Petrica Dragomir, deţine o ofertă educaţională
bogată şi atractivă pentru anul şcolar 2016-2017, atât
pentru liceu ruta directă, cât şi pentru şcoala profesională
şi cea postliceală. Noutatea constă în faptul că, la clasa
profesională, revine, după aproximativ 10 ani, specializarea
bucătar, la clasa a IX-a (cursuri de zi), domeniul turism şi
alimentaţie. Învăţământul profesional are o durată de 3
ani, iar cursanţii se vor putea alege cu calificare în domeniul
respective. Trebuie menţionat şi faptul că fiecare elev care
optează pentru calificările şcolii profesionale primeşte o
bursă în valoare de 200 de lei, fapt care amplifică motivaţia
acestora de a face performanţă în domeniile pentru care
se pregătesc. Oferta educaţională a Colegiului Economic
“Virgil Madgearu” din Ploieşti mai cuprinde: liceu rută
directă (cursuri de zi) - 9 clase a IX-a: o clasă filieră teoretică,
profil real, la specializarea mate-info (intensiv informatică);
8 clase filieră tehnologică, profil servicii, cuprinzând 3 clase
de tehnician în activităţi economice, 3 clase tehnician
achiziţii şi contractări, 1 clasa tehnician în turism (intensiv
limba engleză) şi tot o clasă de tehnician, dar în gastronomie
(intensiv limba engleză). La şcoală postliceală (cursuri de

Performanţă extraordinară a elevilor de la Liceul de Artă
„Carmen Sylva” din Ploieşti care au participat, recent, la Craiova,
la etapa zonală a Olimpiadei de interpretare instrumentală pentru
clasele III-VIII. Astfel, din cei 24 de participanţi ai liceului
ploieştean, 22 au obţinut premiul I, ceilalţi doi primind premiul
II. La etapa naţională, care va avea loc la Bucureşti, în perioada
18-20 aprilie, Liceul de Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti va avea,
însă, 9 elevi, ca urmare a faptului că, „Zonei 6" (din care face
parte Prahova, alături de Dolj, Argeş, Dâmboviţa, Gorj, Mehedinţi,
Olt şi Vâlcea) i s-au alocat doar 16 locuri.

Mihail Marinescu

zi) există în oferta pentru anul şcolar viitor 3 clase, astfel:
1 clasă în domeniul economic, specializarea asistent în
gestiune; 1 clasă în domeniul servicii, specializarea teh-
nician în activităţi de secretariat; 1 clasă în domeniul turism
şi alimentaţie, specializarea agent de turism-ghid.

Mihail Marinescu

Specializarea bucătar revine în învăţământul profesional,
clasa a IX-a, la Colegiul Economic “Virgil Madgearu”!

22 de elevi de la Liceul de
Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti
au obţinut premiul I
la etapa zonală a Olimpiadei de
interpretare instrumentală

Precizări privind depunerea cererilor de către
cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit

între unităţile de învăţământ sesiunea 2016

S-a încheiat etapa destinată îns-
crierilor pentru participarea la ediţia
din acest an a Concursului Naţional
“Tinerii dezbat”, concurs ce se adre-
sează elevilor din clasele a IX-a, a X-a
şi a XI-a. Astfel, din judeţul Prahova
candidează 11 echipe, de la C.N.
“Mihai Viteazul” Ploieşti, C.N. “I.L. Ca-
ragiale” Ploieşti, C.N. “Nichita Stă-
nescu” Ploieşti, C.N. “Al. I. Cuza” Plo-
ieşti, Grup Şcolar de Servicii “Sf.
Apostol Andrei”, Liceul Teoretic “Gri-
gore Tocilescu” Mizil, Colegiul Tehnic
“Toma Socolescu”Ploieşti, Liceul
Tehnologic Energetic Câmpina, Liceul
“Nicolae Grigorescu” Câmpina,
Colegiul “Mihai Cantacuzino” Sinaia,
Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”
Ploieşti. Fiecare liceu a avut voie să
înscrie o singură echipă, formată din
3 elevi, coordonaţi de un profesor.
Urmează, însă, o selecţie a acestor
echipe înscrise. Comisia naţională de
concurs, formată din reprezentanţi
ai Ministerului Educaţiei, ai ARDOR
şi ai partenerilor lor evaluează, pe
baza criteriilor de selecţie, formu-
larele de aplicaţie transmise de către
şcoli. În urma selecţiei, comisia trans-
mite inspectoratului şcolar rezulta-
tele etapei de selecţiei şi afişează pe

11 echipe prahovene
înscrise pentru Concursul
Naţional “Tinerii dezbat”

siteul www.edu.ro lista cu echipele
selecţionate să participe la etapele
regionale, care se vor desfăşura în
perioada 20-22 mai, iar etapa naţio-
nală va avea loc la Zalău, în perioada
10-12 iunie. Coordonator judeţean al
concursului este prof. Aurel Graur.

La ediţia trecută, la etapa regio-
nală, premiul I a fost câştigat de echi-
pa Colegiului Naţional “N. Grigo-
rescu” din Câmpina.

„Tinerii Dezbat” este cel mai
amplu campionat de dezbateri adre-
sat elevilor de liceu din România.
Alcătuit din trei etape competiţionale
distincte (judeţeană sau de selecţie,
regională şi naţională) şi un seminar
de formare adresat profesorilor coor-
donatori, Concursul „Tinerii Dezbat”
invită profesorii, alături de elevii lor,
într-o experienţă de învăţare a argu-
mentării şi de formare a gândirii cri-
tice. Concursul Naţional „Tinerii Dez-
bat” pune faţă în faţă echipe de elevi
pentru a dezbate teme diverse, cu
scopul dezvoltării competenţelor de
comunicare şi a atitudinilor social-
civice democratice, necesare tinerilor
pentru participarea activă la viaţa
socială.

Mihail Marinescu

În primul trimestru al anului 2016,
elevii Şcolii Gimnaziale ,, H. M. Berthelot”
din Ploieşti au fost implicaţi într-o serie
de activităţi în cadrul proiectului naţional
„Hristos împărtăşit copiilor”. Ei s-au pre-
gătit pentru a participa la concursul naţio-
nal de creaţie intitulat ,,Biserica şi Şcoala
din sufletul meu” ce face parte din acest
proiect general. Concursul se adresează
copiilor, preoţilor şi profesorilor de religie
implicaţi în Programul catehetic „Hristos
împărtăşit copiilor”, precum şi celor care
se ostenesc la catedră sau la amvonul
Bisericii, urmărind să educe copiii pentru
a-şi construi un viitor în care viaţa să fie
trăită în deplinătatea ei. Concursul îşi pro-
pune să îi ajute pe participanţi să îşi des-
copere, prin activităţi de creaţie, noi apti-
tudini şi să îşi formeze anumite deprin-
deri, să promoveze practici noi privind
învăţarea şi să realizeze schimbul de
experienţă între copii.

Scopuri: Potenţarea aptitudinilor şi
competenţelor sociale ale copiilor înscrişi
în program;

Identificarea elevilor cu aptitudini
speciale: artistice (literare şi de dezvolta-
re a interesului pentru lectură şi pentru
creaţie literară), plastice (desen, fotogra-
fie), teologice, de comunicare şi organiza-

re, etc. ; Cunoaşterea, afirmarea şi stimu-
larea potenţialului social, artistic, plas-
tic, teologic şi de comunicare al elevilor
din clasele I-XII; Conştientizarea rolului
educaţiei în viaţa unui copil şi a posibilită-
ţilor pe care le oferă aceasta pentru inte-
grarea în viaţa socială;

Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii
şi a delincvenţei juvenile; Integrarea
copiilor în viaţa şcolară prin reabilitarea
socio-emoţională şi comportamentală a
elevilor participanţi la programele cate-
hetice; Asigurarea educaţiei morale de
bază necesară fiecărui copil.

Obiective: : : : : înţelegerea valorilor copi-
lăriei ca etapă esenţială în formarea per-
sonalităţii copiilor; stimularea creativităţii
prin realizarea/redactarea unor creaţii ar-
tistice, plastice, literare sau teologice;
dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în
talentul lor; utilizarea corectă şi adecvată
a limbii române în producerea de mesaje
scrise; dezvoltarea competenţelor lingvis-
tice şi a abilităţilor artistice; interpretarea
plastică a unui mod de a-şi petrece copi-
lăria; socializarea şi culturalizarea elevilor
şi a comunităţii; integrarea copiilor de
vârstă şcolară şi formarea unei atitudini
favorabile faţă de şcoală; identificarea
elevilor cu devieri comportamentale şi

cuprinderea lor într-un program de reabili-
tare socio-emoţională şi comportamen-
tală de tip „Şcoala de duminică”; depista-
rea cauzelor care duc la înregistrarea ab-
senţelor şi a efectelor imediate resimţite
în plan şcolar, analiza complexităţii pro-
blemelor puse de prevenirea, diminuarea
şi înlăturarea lor; asigurarea unei bune
colaborări a şcolii cu familia şi monitori-
zarea copiilor a căror părinţi lucrează în
străinătate.

Concursul se adresează elevilor din
clasele I-XII, proiectul desfăşurându-se
până în luna mai 2016, el începând anul
trecut, în luna decembrie.

TTTTTema concurema concurema concurema concurema concursului şisului şisului şisului şisului şi

modalităţile de abormodalităţile de abormodalităţile de abormodalităţile de abormodalităţile de abordardardardardareeeee
Se va urmări alcătuirea unui portofo-

liu care să respecte tema propusă (Biseri-
ca şi Şcoala din sufletul meu) şi modalită-
ţile de abordare: Secţiunea literară; Sec-
ţiunea artistică ; Secţiunea multimedia;
O prezentare multimedia despre viaţa în
şcoală şi biserică (film, ppt. etc.)

La concurs se pot înscrie echipe for-
mate din preot, profesor de religie şi copii
din grupa de cateheză (7-18 ani, indife-
rent de număr, pe grupe de vârstă – pri-
mară, copiii mici din parohie/şcoală, gim-
nazială şi liceală tineri, care vor concepe
un portofoliu cu lucrări de creaţie.

Activităţile de creaţie desfăşurate în
Şcoala „H. M. Berthelot” din Ploieşti  sub
îndrumarea profesoarei de religie Cristina
Cîrstea:

Expoziţie de icoane pe sticlă - ,,Icoa-
na din sufletul copilului”, ,,Tradiţiile popu-
lare - identitatea neamului românesc”, ,,
Mărţişoare născute din iubirea pentru
primăvară”, ,,Şcoala - drumul deschis
spre viaţă”.

Elevii au putut fotografia şi filma mo-
mente din aceste activităţi la care au par-
ticipat şi apoi le-au folosit în creaţiile lor
multimedia cu care vor participa la con-
cursul prezentat anterior.

Mihail Marinescu

Elevii Şcolii Gimnaziale ,,H. M. Berthelot” din
Ploieşti, implicaţi în proiecte educaţionale
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Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, pache-
tele de servicii medicale şi Contractul-cadru privind
reglementarea condiţiilor acordării asistenţei me-
dicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medi-
cale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Actul normativ conţine elemente de noutate,
introduse în scopul creşterii accesului la serviciile
medicale atât pentru persoanele care pot dovedi
calitatea de asigurat, cât şi pentru cei care nu pot
dovedi această calitate, între care menţionăm:

----- La nivLa nivLa nivLa nivLa nivelul asistelul asistelul asistelul asistelul asistenţei medicale de me-enţei medicale de me-enţei medicale de me-enţei medicale de me-enţei medicale de me-
dicină dentdicină dentdicină dentdicină dentdicină dentară:ară:ară:ară:ară:

Pentru copii cu vârsta de până la 18 ani
se acordă o consultaţie la 6 luni (în prezent se
acordă o consultaţie la 12 luni)

S-a introdus serviciul obturaţia dintelui
după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gan-
grenei;

----- La nivLa nivLa nivLa nivLa nivelul asistelul asistelul asistelul asistelul asistenţei medicale ambula-enţei medicale ambula-enţei medicale ambula-enţei medicale ambula-enţei medicale ambula-

Societatea Română de
Pneumologie (SRP) şi Secţiunea
de Somnologie şi Ventilaţie Non-
Invazivă (SSVNI) din cadrul SRP
au celebrat vineri, 18 martie, Ziua
Mondială a Somnului, eveniment
ce a avut scopul de a atrage aten-
ţia asupra tulburărilor de somn
şi a impactului acestora în viaţa
fiecărui individ.

Ziua Mondială a Somnului s-
a desfăşurat în acest an sub
sloganul ,,Somnul odihnitor este
un vis accesibil” şi a pus accentul
pe faptul că cele mai multe tulbu-
rări de somn pot fi prevenite sau
tratate. Cu toate acestea, mai
puţin de o treime dintre suferinzi
caută ajutor medical, scrie revista
Doctorul Zilei.

“Apneea în somn este o
problemă la fel de serioasă şi în
rândul copiilor, 1 din 10 copii
având risc de a dezvolta tulburări
de respiraţie în timpul somnului,
aşa cum arată rezultatele primu-
lui studiu din România în acest
sens. La nivel internaţional sunt
date actuale care subliniază evo-
luţia acestor probleme către vârs-
ta de adult. Lipsa somnului sau
o calitate proastă a somnului au
un impact negativ pe termen
scurt şi lung asupra sănătăţii pa-
cienţilor şi se pot asocia inclusiv
cu obezitate, diabet, slăbirea sis-
temului imunitar, unele cancere
şi apariţia condiţiilor favorizante
ale depresiei sau anxietăţii”, a
declarat Prof. Dr. Florin Mihălţan,
Preşedintele Societăţii Române
de Pneumologie.

tttttorii de sorii de sorii de sorii de sorii de specialitpecialitpecialitpecialitpecialitatatatatate pentre pentre pentre pentre pentru su su su su specialităţile clinice:pecialităţile clinice:pecialităţile clinice:pecialităţile clinice:pecialităţile clinice:
În cadrul procedurilor diagnostice de

complexitate medie au fost introduse electro-
miograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului
galvanic al pielii

În cadrul procedurilor terapeutice/trata-
mente medicale complexe a fost inclus tratamen-
tul fracturii amielice fără deplasare a coloanei
vertebrale;

----- La nivLa nivLa nivLa nivLa nivelul asistelul asistelul asistelul asistelul asistenţei medicale ambula-enţei medicale ambula-enţei medicale ambula-enţei medicale ambula-enţei medicale ambula-
tttttorii de sorii de sorii de sorii de sorii de specialitpecialitpecialitpecialitpecialitatatatatate pentre pentre pentre pentre pentru su su su su specialităţile parpecialităţile parpecialităţile parpecialităţile parpecialităţile para-a-a-a-a-
clinice:clinice:clinice:clinice:clinice:

S-a introdus RMN sâni nativ şi RMN sâni
nativ şi cu substanţă de contrast

----- La nivLa nivLa nivLa nivLa nivelul asistelul asistelul asistelul asistelul asistenţei medicale senţei medicale senţei medicale senţei medicale senţei medicale spitpitpitpitpita-a-a-a-a-
liceşti:liceşti:liceşti:liceşti:liceşti:

Atât pentru internarea continuă, cât şi
pentru spitalizarea de zi, s-a prevăzut că nu este
necesară prezentarea biletului de trimitere în cazul
pacienţilor care au scrisoare medicală la externare
cu indicaţie de revenire pentru internare, precum
şi pentru pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul
naţional de hemofilie.

----- În ceea ce privÎn ceea ce privÎn ceea ce privÎn ceea ce privÎn ceea ce priveşteşteşteşteşte dise dise dise dise dispozitivpozitivpozitivpozitivpozitivele me-ele me-ele me-ele me-ele me-
dicale:dicale:dicale:dicale:dicale:

Pentru proteza de gambă s-a introdus
tipul de proteză modulară cu manşon din silicon

La proteza parţială de mână a fost intro-
dusă proteza de deget funcţională simplă acor-
dată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani cu
malformaţii congenitale.

Actul normativ va intra în vigoare începând
cu data de 1 aprilie 2016.

Reglementări privind creşterea
accesului la serviciile medicale

Lipsa somnului
poate duce

chiar la cancer!
“Somnul neodihnitor şi obo-

seala sau somnolenţa din timpul
zilei ascund de multe ori patologii
ale somnului cu multiple implicaţii
cardiovasculare, metabolice şi
socio-economice. Un număr deloc
neglijabil dintre accidentele mor-
tale de pe autostrăzi, provocate
de adormirea la volan, au fost
asociate cu tulburări ale somnu-
lui. Persoanele care suferă de
apnee în somn sunt de 6 ori mai
expuse riscului de a fi implicate
într-un accident de maşină. Din
acest motiv, întrucât ,,Somnul
odihnitor este un vis accesibil”,
dorim să subliniem cu această
ocazie importanţa includerii sin-
dromului de apnee în somn de tip
obstructiv pe lista patologiilor care
necesită evaluarea la acordarea
sau reînnoirea permisului de con-
ducere, reluând campania “Nu
porni cu somnul la drum”, a decla-
rat Dr. Oana Deleanu, Preşedin-
tele Secţiunii de Somnologie şi
Ventilaţie Non-Invazivă.

Societatea Română de
Pneumologie şi Secţiunea de
Somnologie şi Ventilaţie Non-In-
vazivă atrag atenţia asupra felului
în care România s-a aliniat la
Directiva Comisiei 2014/85/UE
din data de 1 iulie 2014, prin
transpunerea prevederilor în Or-
dinul nr. 1255/2016 pentru modi-
ficarea şi completarea normelor
minime privind aptitudinile fizice
şi mentale necesare pentru con-
ducerea unui autovehicul, pu-
blicat în Monitorul Oficial nr. 780
din 20 octombrie 2015, care in-

clude sindromul de apnee în
somn de tip obstructiv pe lista
patologiilor care necesită evalua-
rea la acordarea sau reînnoirea
permisului de conducere.

“Pentru a conduce în condiţii
de siguranţă sunt necesare 7-9
ore de somn zilnic, de bună cali-
tate. A fi treaz mai mult de 20 de
ore determină o depreciere a
vitezei de reacţie egală cu cea în
cazul unei alcoolemii de 0,08% –
limita legală în toate statele”, a
declarat Titi Aur, multiplu campion
la Raliul României şi fondatorul
Şcolii de Conducere Defensivă.

În aceste condiţii, Societatea
Română de Pneumologie este
alături de pacienţi, sprijinind ela-
borarea aplicaţiei Help Snoring! şi
formarea Asociaţiei Pacienţilor
Asistaţi Respirator. Aplicaţia Help
Snoring! testează riscul de apnee
în somn, oferă informaţii despre
boală, complicaţiile ei, diagnostic
şi tratament şi trimite utilizatorul
la cel mai apropiat cabinet de
Somnologie.

“Asociaţia Pacienţilor Asistaţi
Respirator are drept obiectiv îm-
bunătăţirea şi menţinerea calităţii
vieţii pacienţilor printr-o serie de
activităţi care includ şi demersuri
pentru apărarea drepturilor pa-
cienţilor”, a declarat Monica Vi-
dan, Preşedintele Asociaţiei
ASCID – Centrul de Informare şi
Îmbunătăţire a Calităţii Vieţii.

Pagină
coordonată de

Daniel Lazăr

Alimentele care abundă în zahăr şi au un gust
dulce intens nu sunt singurele care îţi ameninţă
sănătatea. Dacă alimentaţia ta este completată
de pâine, paste, chips-uri sau cartofi prăjiţi, înseam-
nă că aduci în organism zahăr sub o altă formă.
Amidonul din produse este descompus în zaharuri
şi produce în corp aceleaşi efecte pe care le au
dulciurile, mai ales atunci când este consumat în
exces, scrie revista Doctorul Zilei.

1. Zahărul te îmbătrâneşte

Printr-un proces cunoscut sub numele de gli-
care, zahărul este captat de proteine, cărora le
degradează structura. Colagenul şi elastina, esen-
ţiale pentru frumuseţea pielii, sunt două dintre
proteinele cele mai afectate de zahăr. Ridarea pielii
mature este consecinţa scăderii acestor proteine
în stratul profund al epidermei. La persoanele care
consumă zahăr, carbohidraţi simpli sau grăsimi
în exces, procesul de îmbătrânire devine foarte
accelerat.

Deşi mecanismul de glicare nu poate fi oprit
complet, acesta poate fi încetinit. Şi renunţarea la
zahăr este unul dintre cele mai bune moduri de a
face acest lucru!

Un studiu realizat pe 600 de femei şi bărbaţi
a relevat faptul că cei cu un nivel mai ridicat de
zahăr în sânge arătau mai în vârstă decât cei cu o
cantitate mai mică. Pentru fiecare 180g de glucoză
pe litru de sânge, vârsta lor estimată a crescut cu
5 luni. Iar persoanele cu diabet, care au avut un
nivel ridicat de zahăr în sânge pentru o perioadă
lungă de timp, arătau mai în vârstă decât colegii
lor care nu sufereau de această boală.

Pe lângă faptul că zahărul contribuie la îmbă-
trânirea pielii, este vinovat şi de agravarea acneei
şi în unele cazuri poate chiar declanşa această
afecţiune a pielii. Conform Rosacea Research &
Development Institute, zahărul este combustibilul
care întreţine inflamaţia care apare în rozacee.
Odată ce vei renunţa la unul dintre cele mai nesă-
nătoase obiceiuri alimentare, inclusiv carbohidraţi
simpli, vei observa în curând o îmbunătăţire evi-
dentă în modul în care arată şi se simte pielea ta.

2. Vei observa cum
kilogramele dispar

Un studiu recent a pus în evidenţă faptul că,
atunci când numărul de calorii consumate este
acelaşi, cei cu o dietă scăzută în zahăr şi carbo-
hidraţi au ars cu 325 mai multe calorii pe zi decât
cei care aveau o dietă săracă în grăsimi. Practic,
un exces permanent de zahăr în corp provoacă re-
zistenţă la insulină, determină organismul să depo-
ziteze grăsimi suplimentare şi încetineşte meta-
bolismul. Din moment ce organismul nu mai răs-
punde adecvat la insulina din sânge, devine un
proces greu de reversat astfel că prevenţia este
cel mai bun remediu.

Dar insulina nu este singurul hormon afectat
de zahăr. De asemenea, zahărul interferează cu
leptina, un hormon special, responsabil pentru con-
trolul apetitului şi care spune ficatului nostru ce
să facă cu toată glucoza stocată.

Pe măsură ce ne îngrăşăm, corpul începe să
elibereze tot mai multă leptină în sânge pentru a
restabili echilibrul prin stimularea arderilor ţesu-
turilor grase. În schimb, de multe ori, hormonul
ajunge să devină inactiv.

Atunci când nivelul de leptină se menţine ridi-
cat pe perioade îndelungate, corpul îşi pierde sensi-
bilitatea la acest hormon. În acest caz, creierul
începe să ignore semnalele leptinei, care îi indică
faptul că organismul e sătul, iar creierul nu se mai
supune semnalelor de a accelera metabolismul.
În plus, persoanele cu rezistenţă la leptină sunt
predispuse la boli cronice cauzate de excesul de
grăsime abdominală şi de inflamaţie.

3. Scapi de o dependenţă
nesănătoasă

Ţi-e poftă în continuu de ceva dulce? Contrar
a ceea ce mulţi dintre noi cred, dependenţa de za-
hăr nu este o tulburare emoţională de alimentaţie.
Potrivit doctorului Mark Hyman, este o tulburare

biologică, condusă de hormoni şi neurotrans-
miţători care ne determină să tânjim după dulce
şi carbohidraţi. Atunci când consumăm aceste
alimente corpul nostru elimină serotonină şi beta-
endorfină, neurotransmiţători care îmbunătăţesc
starea de spirit, reduc anxietatea ţi contribuie la
creşterea stimei de sine. Natural corpurile noastre
îşi doresc această sursă de fericire din nou şi din
nou, iar totul se transformă într-un cerc vicios. Dar
vestea bună este că odată ce renunţi la zahăr şi
poftele se va opri.

4. Somn liniştit

Concentraţiile ridicate de zahăr din sânge
sunt considerate a doua cauză responsabilă de
insomnii. Renunţând la dulciuri, mai ales înainte
de culcare, vei evita o creştere a nivelului de zahăr
din organism care te va ţine treaz toată noaptea.
Această creştere este urmată inevitabil şi de o
scădere, ce determină organismul să elibereze
hormoni pentru a regla nivelul de glucoză, stimu-
lând în acelaşi timp şi creierul. Prin evitarea acestor
fluctuaţii ce perturbă glucoza din sânge vei avea
un somn mult mai bun şi liniştitor. Dacă simţi nea-
părat nevoia de o gustare înainte de somn, poţi
încerca cerealele integrale. Sunt recomandate de-
oarece menţin nivelul de zahăr din sânge şi, toto-
dată, măresc cantitate de serotonină în creier,
promovând un somn sănătos şi consistent.

5. Un risc scăzut de
îmbolnăvire

Se consideră că astmul, alergiile, bolile de
inimă şi chiar cancerul sunt de fapt cauzate de
inflamaţia cronică din organism. Ce determină
creierul să interpreteze greşit semnalele şi să de-
clanşeze un răspuns inflamator chiar şi atunci
când nu există nicio ameninţare? O dietă bogată
în zahăr şi carbohidraţi, este unul dintre principalii
vinovaţi. Creşterea de zahăr din sânge, care rezultă
din gustări ce conţin pâine albă, cartofi prăjiţi sau
sucuri bogate în zahăr, determină organismul să
elibereze mesageri inflamatori numiţi citokine.
Citokinele sunt molecule de natură proteică ce
transmit informaţii între diferite celule. Au rolul
important de a transmite informaţii între celulele
sistemului imun – leucocitele. Citokinele intervin
şi în mecanismele inflamaţiei şi în apărarea con-
tra agenţilor infectioşi, în apărarea antitumorală,
în socul septic.

6. Fără fluctuaţii de energie

Cu siguranţă că alimentele ce conţin zahăr îţi
dau un impuls de energie. Din nefericire te poţi
bucura de acest sentiment numai pe termen
scurt, iar apoi te vei simţi epuizat, irascibil şi vei
simţi nevoia de a-ţi reface energia tot cu un produs
dulce. Zahărul blochează eliberarea de orexină,
un neurotransmiţător responsabil de starea de
veghe. Nu e de mirare ca îţi pierzi concentrarea
imediat după ce ai luat prânzul.

Organismul nostru foloseşte două tipuri de
“combustibili” – zaharuri şi grăsimi. O componentă
a nutrienţilor de bază, alături de proteine şi glu-
cide, grăsimea este un macronutrient ce furnizea-
ză energie. Desigur, ar trebui să utilizăm grăsimi
drept combustibil. Din păcate, cei mai mulţi dintre
noi folosesc zahărul ca sursă principală de energie,
care arde mult mai repede, lăsându-ne slăbiţi şi
fără putere de concentrare.

Prin renunţarea la zahăr şi carbohidraţi simpli
şi înlocuirea lor cu grăsimi sănătoase şi carbo-
hidraţi complecşi poţi spune adio fluctuaţiilor de
energie care te încetinesc.

Ce se întâmplă dacă
renunţi la zahăr?
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Program spectacole la Teatrul “Toma Caragiu Ploieşti”

Muzica zilelor noastre

CRONICĂ

ARTĂ PLASTICĂ
de PERIANU & SCĂRLĂTESCU (II)
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Inconfundabila artă picturală scărlă-
tesciană individualizează un artist până
acolo încât auzindu-i numele, fulgerător îl
ai dinaintea ochilor pe maestrul Valeriu
Scărlătescu! Între suav şi jemanfâşism, între
rubicondul spirit şaradic şi jovialul salut
juvenil trimis de sub borurile faimoasei
dumisale pălării, chipul – uşor gravat de o
vârstă emblematică – al acestui stilist în
pictura contemporană zâmbeşte prin filtrul
unei tristeţi filosofice şi te readuce în
preajma sa, prin impulsurile unei melancolii
oprimiste. Cu o aripă în gravul gest al gesticii
lui Chaplin şi cu cealaltă în sunetele Simfo-
niei albastre a hoinarului american prin
Paris, Gershwin, pictura mestrului Valeriu
Scărlătescu străbate, de când îl ştiu (şi sunt

vreo 25 de ani), propriul drum, propria doc-
trină estetică. Şarmul anatomiei persona-
jelor sale împleteşte şăgălnicia rezidând
dintr-o sensibilitate dură, pe care, când se

apleacă asupra pânzei fixată pe şevalet,
Maestrul o preface – conform Canonului
– într-un ecorşeu exclusiv scărlătescian.
Unul capabil să decripteze clasicismul,
dezvăluindu-ne cam ce se ascunde sub
cuminţenia lui structurală, în deosebi sub
clepsidra senzitivă care este corpul feminin.

Vernsiajul expoziţiei personale, oficiat
în 25 februarie, de maestrul Marcel Bejgu,
în compania unei asistenţe atrasă tocmai
de hieratismul picturilor Maestrului,  a
ocazionat spectacolul originalităţii  artei
scărlătesciene. Artă cu accente empatice
în dialogul vizaul privitor-creator, în tradu-
cerea figurativului ingenios şi simplificator,
în a cărei materie dimensiunile şi formele
vădit giacomettizate se structurează  avan-
gardistic. Tehnică şi stil de o stranie existen-
ţilitate ocupă – uneori situate în afara
echilibrului poziţionate – şi „joacă” sce-
nariul indus de Maestru personajelor în
oricare tablou. Senzaţia de eboşă a do-
minat expoziţia, accentuată de noncon-
formism, iar impresia de preludiu sau de
schiţă a generat un solid dat câştig de
cauză pentru valoarea artistică şi a dura-
bilităţii prin ani. „Toboşarii”, „Muzicienii”,
„Clovnii”, „Bacantele”, „Călăreţii” sunt fan-
tazaţi laolaltă cu recuzitele lor, iar „Caii”,
sobri şi totuşi vii, rămân „vehicolele”
neostoitului tranzit prin viaţă. Stenicul se
degajă din mai toate lucrările Maestrului,
lume în care Femeia se plimbă, gustă cafea-
ua, pozează nudă Eternităţii, trăieşte vraja
intimităţii conjugale, se relaxează în faţa
oglinzii ori între perne, adoptă ipostaze
ecvestre sau de societate. Oriunde, singură
ori însoţită, sinteză a senzualităţii. La con-
curenţă cu Bărbatul, Femeia scărlătesciană

impune o majestate percutantă, de
tip Hortensia Papadat Bengescu,
insuflând însă măreţie, forţă şi o
patentă plăcere dominatoare. În de-
senul – schelet al cosntrucţiei temei
– care,   transparent, coturează op-
era în ideea ei artistică. Din pânza
substanţei coloristice răzbate gân-
direa cu care Maestrul pictează / a
pictat „Vino când nu merge nimeni”
/(supermă metaforă poetică), „Nu
uita originalul” (idem), „Nud în floare”,
„Templu tânăr”, „Şic”, „Vestea bună”,
„Înger în grădină”, „Cortegiul mu-
zical”, Călăreţ în zori”.Captivat de su-

gestiva expresivitatea personajului din „Vâ-
nătoare”, dl. Mircea Constantinescu –
statornic admirator al artei scărlătesciene,
m-a luat de-o parte, să privim această

SESESESESECŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂ
Sâmbătă, 26 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Sinucigaşul”„Sinucigaşul”„Sinucigaşul”„Sinucigaşul”„Sinucigaşul”, de

Nikolai Erdman. Regia: Gelu Colceag.
Duminică, 27 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „MIRIAM W„MIRIAM W„MIRIAM W„MIRIAM W„MIRIAM W.”.”.”.”.”, de

Savyon Liebrecht.  Regia: Radu Afrim.
SESESESESECŢIA REVISCŢIA REVISCŢIA REVISCŢIA REVISCŢIA REVISTTTTTĂĂĂĂĂ
Joi, 24 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Bonsoir„Bonsoir„Bonsoir„Bonsoir„Bonsoir, P, P, P, P, Paris!”aris!”aris!”aris!”aris!”. Regia:

Marcela Ţimiraş.
SESESESESECŢIA PĂPUşICŢIA PĂPUşICŢIA PĂPUşICŢIA PĂPUşICŢIA PĂPUşI
Marţi, 22 Martie, ora 11:00, Miercuri, 23 Martie, ora 10:15, Joi, 24 Martie, ora 11:00

- Cercul Militar –, Duminică, 27 Martie, ora 11:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu -  „Căluţul „Căluţul „Căluţul „Căluţul „Căluţul
cocoşat”cocoşat”cocoşat”cocoşat”cocoşat”, adaptare de Mihaela Rus după P.Ersov.  Regia: Mihai Androne.

Nici Keith nu mai e…
Moartea răpindu-l necruţător în ăst

Mărţişor. Smulgându-l de pe clapele sale,
în ani, bogat creatoare. Noel Emerson fiind
nu doar instrumentist bun, ci şi-un creator
bine ancorat în rocku’ simfonic. Într-o vreme
când genurile astea s-au unit fertil. Mulţu-
mită unor muzicieni dornici a explora şi a
inova. El, cu siguranţă, unu’ dintre ei. Ştiindu-
i, de pildă, pe Bach, Mussorgski, Bartók,
Holst, Orff, Joplin, în profunzime. Ades tăl-
măcindu-i înnoitor, îndrăzneţ, izbutit. În va-
loare punându-i modern, onorant şi peren…

Noel avea chemare şi viziune. Talent
şi pregătire la note. Umbla dezinvolt, da’
folositor, pe diferite claviaturi. Improviza, pre-
lucra, orchestra combinând inventiv registre
sonore. În hard-rock jazz îngloba, baladesc.
Şi-n ample construcţii simfo-baroce le-
nveşmânta inspirat, să dureze. “The barbar-
ian”, “Pictures at an exhibition”, “Lucky
man”, “C’est la vie” stând mărturie oricând.
Semn incontestabil că nu trăi anonim pe
pământ. Şi lumea nu l-o uita, de aceea, în
veci pe Keith Noel Emerson…

 Adrian Simeanu

O seară magică de MărţIşor
Zici, azi, Mandeal, zici Orchestra Română de Tineret. Căci el se ocupă de ea cu

mână de fier. Şi randament consistent. Transformând-o treptat într-un brand. De la
un concert la altu’, şi mai evident. Ultimu’, văzându-l şi eu, la Ateneul bucureştean.
Unde “Primăvara magică” prilejui elevat o nouă-ntâlnire cu muzica de nivel înalt.
Theodor Rogalski, “Trei
dansuri româneşti”. Bineveni-
te, deplin reuşite. Ceaikovski,
“Variaţiuni pe o temă rococo”.
Superbe, atrăgătoare mereu.
Wagner, “Preludiu şi moartea
Isoldei”. Tulburătoare, nemuri-
toare. Strauss, “Cavalerul ro-
zelor”. Suită aşijderi. Iar bisuri,
vreo trei. “Hora staccato” pro-
gramu-ncheind ideal, incan-
descent, triumfal. Premierul
însuşi, în sală aflat, aplau-
dând harnic, lung şi apăsat…

Întrucât s-a cântat exce-
lent. Select, viguros şi fluent. Cu elan, nuanţat, virtuoz şi sudat. Tinereţea, maturităţii
dirijorale supusă, vărsând, inevitabil, sudoare, dar iscând, indiscutabil, valoare. Şi
performanţă neîndoios. În cazu’ de faţă, şi cu Andrei Ioniţă, solist. Violoncelist mai rar
întâlnit. Zic eu, înnăscut, nicidecum făcut. Îl ştiu de ani buni şi îs ferm convins că-i
fenomenal. Tehnică de top, trăire din plin. Sunet diamant, perfect, eclatant. Iute,
rafinat şi foarte vibrant. Aşa c-am plecat tare supărat că s-a terminat. Însă bucuros
că i-am ascultat. Jur c-au meritat fiindc-au făcut ceva minunat, Chiar de neuitat, cert
de repetat… Adrian Simeanu

Valeriu Scărlătescu, Pictură

lucrare cu o certă valoare estetică. „Obser-
vaţi cum se uită şi de ce se uită aşa tipa
din tablou?” Răspunsul meu, inspirat, a tras
eşarfa unei bucurii peste figura surprinsă
a interlocutorului, toată scena fiind, în de-
finitiv, izbânda ca o monedă de aur aşezată
în mâna plină de har a Maestrului Valeriu
Scărlătescu!

Serghie Bucur
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POPULAŢIA & INDUSTRIA
ADIACENTE  CÂMPINEI

Profesorul de Geografie preu-
niversitar Nicolae Geantă, remar-
cabil publicist şi cercetător în do-
meniul dezvoltării simultane a
populaţiei şi industriei în arealul
Câmpina – atestată documentar
de peste 500 de ani, a tipărit re-
cent două studii ştiinţifice comple-
mentare prin tematicile abordate,
de o deosebită importanţă istorică
şi, credem noi, premiere în dome-
niile analizate. Prima: Dinamica
populaţiei în arealul adiacent muni-
cipiului Câmpina, a doua: Dina-
mica industriei petroliere în arealul
adiacent municipiului Câmpina, cu
subtitlul 1857-2007, 150  de ani
de industrie petrolieră. Ambele, în
colecţia Geografie a editurii Top
From 2007. În ele, autorul sistema-
tizează şi argumentează meta-
morfozele care au străbătut timpul
şi societatea, cu arta şi minuţia bi-
jutierului dublat de elocvenţa
demonstraţiei ştiinţifice, riguros
convingătoare. Context istoric şi
geografic complex, Câmpina şi
împrejurimile exprimă prefacerile şi
maximele atinse demografic şi in-
dustrial, stimulate de influenţele
inevitabile situării ei la „răscruce  de
vânturi”, grefate pe exploziva lor di-
mensionare în  secolului XIX şi pri-
ma jumătăţi a secolului XX.

Temerarele cercetări ar trebui,
printr-o meritată voinţă financiară,
traduse în engleză, întrucât sunt
convins că, aceste elocvente de-
mersuri interesează cercetătorii de
profil ai ţărilor cu  respectabilă tra-
diţie petrolieră.

În prefaţa la “Dinamica popula-
ţiei”, conf. univ. dr. Radu Săgeată
semnifică din valoarea lucrării:
«Evoluţia în numai câteva decenii
de la o „comună suburbană alcă-
tuită dintr-un târg şi patru cătune
(1897) la al doilea oraş ca mărime
ale judeţului Prahova poate fi consi-
derată  (…) un studiu de caz repre-
zentativ. Se pune însă problema
care este viabilitatea acestei creş-
teri demografice în condiţiile schim-
bării modelului economic care a
generat-o, a fluctuaţiilor de pe
pieţele financiare internaţionale (…)
şi dispariţia factorului urbigen: pe-
trolul, iar numeroasele exemple de
după 1989 tind să confirme aceste
temeri”. Studiul este structurat pe
scala principalelor motive ale cerce-
tării demografice irefutabile. Atrag
atenţia evoluţiile populaţiei în epo-
cile începerii, respectiv maximei
exploatări a petrolului, între anii
1857-1897 şi 1897-1945, în Câm-
pina şi zonele riverane. Autorul tra-
tează apoi intervalele 1948-1989
şi de după 1990. Divizată de isto-
rie, în perioadele capitalistă şi so-
cialistă, demografia pe aceste

meleaguri s-a întrepătruns cu feno-
menul industrial în mişcarea lui
ineluctabilă, „aurul negru” (Cezar
Petrescu) devenind faimosul El Do-
rado ce a atras belgieni, germani,
francezi, austrieci, olandezi, englezi
şi chiar americani sadea. După ce
prof. N. Geantă ne spune  într-un
pasaj din Concluziile primei cărţi, că
„1840 este anul în care constatăm
prima creştere (rapidă) a populaţiei
(…) 1924 este unul din cei mai im-
portanţi (…), 1989 însemnă sfârşi-
tul comunismului, iar 2004 – ulti-
mele statistici oficiale (…)”, acesta
potenţează ideea cu câteva grafice
a căror „vorbire” are în vedere area-
lul analizat: Cornu, Telega, cele do-
uă Proviţe, Brebu, Băneşti, Poiana
(Câmpina), Breaza şi, evident Câm-
pina propriu zisă.

Bogat şi sugestiv ilustrată, lu-
crarea a doua, “Dinamica industriei
petroliere”, prefaţată de prof. univ.
dr. Cristian Braghină, este un ex-
traordinar compendium despre
acei fabuloşi 150 de ani de rai petro-
lifer care au ispitit   străinii – cu se-
cătuitorul lor apetit pentru ţiţeiul ro-
mânesc, în timpul I-lui şi mai cu sea-
mă al celui de-al II-lea război mon-
dial, al ocupanţilor germani şi apoi
sovietici, după un sfert de veac, ză-
cămintele fiind stoarse până la epui-
zare! Întoarcem una din paginile
eruditei lucrări, să surprindem, de-
sigur, aleatoriu, graficul producţiei
schelei Buştenari pe la 1900: 1857-
220 tone; 1869-2248; 1879-2500
şi 1891-5700 tone. Iată, într-altă
pagină, un fel de sinoptic al poziţiilor
primelor 4 mari concerne petroliere
la anul României 1920: Steaua Ro-
mână, capital -300.000.000 / locul
1; Astra Română -135.000.000 /
3; Romanian Consolid. Oil -
44.180.000 / 19 şi Sospire -
3.000.000 / 65.

„Cum ar fi arătat Câmpina as-
tăzi, dacă n-ar fi existat petrolul de
aici?”, se întreabă undeva, în Argu-
mentul său, autorul cărţii, prof. Nico-
lae Geantă, dezamorsând propria
nedumerire astfel: „Închipuiţi-vă un
orăşel monoindustrial subcarpatic,
cu o populaţie de 5-6 ori mai redusă
(…)”, ceea ce am şi făcut. Cu ajutorul
cărţilor pe care, cu acribie şi profe-
sionalism, dl prof. Nicolae Geantă
le-a scris, aşezându-le în raftul din
faţă al oricărei biblioteci publice sau
personale. Laborioasele şi doctele
studii cu titlurile de mai sus, sem-
nate de profesorul Nicolae Geantă,
demonstrează, conform conceptu-
lui lui Schlotzer, ales motto al primei
cărţi, Dinamica populaţiei, faptul că
„Statistica este istoria în repaus, iar
Istoria este statistică în mişcare”.

Serghie Bucur
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Ioana Decebal

INTEGRAMĂ

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)

Completaţi vocalele!
NTRBTR

NTRCT

1. S-P-Z-T 2. STRICATĂ 3. OASE-RR; 4. AMIC-CAI; 5. AD-CAS;
6. NT-CURAT 7. OMORÎ-R; 8. PLOMBATA; 9. O-OA-UT; 10. AGUD-ABA.

Rezolvarea integramei din
numărul trecut
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Casa de Pensii:  0244.577.406
Poliţia Comunitară: 0244.954
Primăria Ploieşti: 0244.546.161
Consiliul Judeţean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenţei în familie: 0244.983
Agenţia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurări de Sănătate: 0244.517869
Biroul de Evidenţă a Populaţiei: 0244.302378
Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială:

                         0244.577638
Biroul de Paşapoarte: 0244.302386

Apel Urgenţă: 112
Poliţia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaţii SNCFR: 0244.952
Ora exactă: 1958
Inspectoratul Şcolar: 0244.577699

RCL

PRPRT

FDL

DM

P

PTF

BS

D

C

R
E

Ţ
E

T
A

   
să

p
tă

m
â

n
ii

PESTO DE LEURDĂ

STT

R

SMŢ

S

DR

CT

MŢ

Praznicul Bunei Vestiri îl
serbăm în fiecare an, la 25 martie.
Acea zi fericită şi plină de bucurie
duhovnicească pentru neamul
românesc, zi în care îngerul Gavriil
a vanit la Sfânta Biserică, unde
se afla în rugăciune Fecioara
Maria şi i-a adus vestea cea mare
şi binefăcătoare, că va aduce pe
lume şi va purta în braţe pe Fiul
lui Dumnezeu şi Mântuitorul su-
fletelor noastre.

Ziua aceea fericită în care s-
a descoperit lumii întregi „taina
cea din veac ascunsă şi de îngeri
neştiută”, ziua aceea mare în care
Fiul lui Dumnezeu îşi ia sălaş de
om în pântece de fecioară şi astfel
Fiul lui Dumnezeu se face Fiul
omului.

Cu mintea copleşită de o
asemenea minune, cu inima
plină de sfântă bucurie pentru
această solie pe care îngerul lui
Dumnezeu o face uneia dintre
fiicele pământului, purcedem şi
noi să ne apropiem de lumina
acestui praznic, de taina pe care
o cuprinde el şi să arătăm cine

este aceea pe care cerul a ales-o
să fie „Născătoare de Dumne-
zeu”.

Noi, Născătoare de Dum-
nezeu, venim la acest prazic lu-
minos către lumina feţei tale,
călăuziţi de Sfânta Scriptură, aju-
taţi de Sfânta Biserică în mijlocul
căreia Tu stai ca „rugul aprins”,
primind rugăciunile şi lacrimile
noastre şi ducându-le sus în Ce-
ruri, către Fiul tău, Dumnezeul
nostru.

Îngerul Domnului se închină
înaintea Fecioarei Maria, o salută
cu salut îngeresc şi nemaiauzit.
Şi când te gândeşti că sunt unii
oameni care îşi zic „creştini” şi
susţin că ştiu Sfânta Scriptură,
dar nu dau cinstea cuvenită şi o
coboară în rândul oamenilor de
toate zilele pe Maica Domnului.
O, Doamne, câtă întunecare de
minte este la asemenea „creş-
tini”.

Fecioara Maria devine îm-
plinirea făgăduinţelor şi proo-
rocirilor din spiţa lui David, cres-
cută şi ocrotită ca o floare în gră-

dina darurilor. Ea a devenit, din
clipa auzirii cuvintelor îngereşti şi
primirea lor, izvorul nădejdilor şi
al credinţei puternice în dumne-
zeirea Fiului său, prin asigurarea
că „la Dumnezeu toate sunt cu
putinţă”.

Ca încheiere a acestor sfinte
cuvinte închinate marelui praznic
al Bunei Vestiri, să deschidem
pagini din tezaurul scrierilor Sfin-
ţilor Părinţi ai Bisericii şi să ne
amintim de duioasele cuvinte ale
Sf. Gherman – Patriarhul Cons-
tantinopolului, pe care să le adu-
cem şi noi ca o ofrandă în faţa
icoanei Maicii Domnului, zicând:
„iar noi, Fecioară, cu credinţă, te
binecuvântăm, în veci te fericim
şi te mărim. Căci cu adevărat fe-
ricit a fost tatăl tău Ioachim. Fe-
ricită a fost şi maica ta Ana, fericit
templul sfânt în care te-ai închinat
şi Zaharia, arhiereul care te-a
primit în braţele sale”. La aceste
cuvinte minunate să luăm mar-
tor şi pe Sfântul Marcu al Efesului
şi odată cu el să îngenunchem
astăzi la sărbătoarea cea mare a
Bunei Vestiri şi să zicem: „Fericiţi
sunt toţi aceia care rămân în casa
ta şi în vecii vecilor te vor lăuda.
„Fe-riciţi sunt cei ce văd icoana ta
prin care ne dăruieşti nouă şi lumii
întregi sfântă şi înaltă binecu-
vântare”.

De atunci şi mereu vese-
lindu-ne de această veste bună,
toată nădejdea noastră spre Tine
o punem. Maica lui Dumnezeu,
păzeşte-ne pe noi sub sfânt aco-
perământul tău, în veci de veci.
Amin.

25 Martie – Buna Vestire

Pe un şantier, vine o comisie în ins-
pecţie. Şeful de şantier le spune lucrătorilor:

- Orice s-ar întâmpla, reacţionaţi în aşa fel de parcă
aşa trebuia să fie.

Vine comisia, priveşte.
Deodată, cade un perete. Un lucrător, bucuros, se

uită la ceas:
- Zece şi treizeci. Exact după grafic!
 Doi scoţieni în compartimentul unui tren:

- Ştiţi, sunt în voiaj de nuntă, fac o călătorie în Italia,

spune unul.
- Dar soţia unde este? Întreabă celălalt.
- A, pe soţie am lăsat-o acasă, ea a mai fost

măritată şi a mai văzut Italia.
 O secretară blondă intra în biroul şefului:

- Boss, tocmai cineva ţi-a furat maşina!
- Sună imediat la poliţie! Ai reuşit să-i vezi

pe infractori?
- Nu, eu scriam numărul maşinii...

- Bulă, cine ţi-a învineţit ochiul?
- O ştii pe femeia aia drăguţă care a zis că e

văduvă?
- Da.
- Ei bine, nu e.
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de ml. de ulei de bună calitde ml. de ulei de bună calitde ml. de ulei de bună calitde ml. de ulei de bună calitde ml. de ulei de bună calitatatatatate, ze, ze, ze, ze, zeamă de la 1/2 de lămâie - opţional.eamă de la 1/2 de lămâie - opţional.eamă de la 1/2 de lămâie - opţional.eamă de la 1/2 de lămâie - opţional.eamă de la 1/2 de lămâie - opţional.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Se aleg frunzele, se spala bine sub jet de apă rece într-o strecurătoare, se

scutură bine apoi se zvânta între două şervete de bucătărie, presând uşor.
Migdalele (sau tipul de nuci pe care îl folosiţi) se pun în blender împreună

cu parmezanul fin răzuit. Se adauga frunze de leurda din belşug (nu va intra
toată cantitatea de 200 de grame deodată, va trebui să adăugaţi frunzele în
câteva transe) şi sarea.

Se mixează fin toate ingredientele şi se adaugă uleiul puţin câte puţin, mixând de fiecare
dată, până când se obţine o consistenţă a pastei destul de fluidă.

Odată obţinută consistenţa dorită, pesto-ul se toarnă într-un borcan şi se acoperă cu o
peliculă de ulei. Se păstrează sosul în frigider până la 6
săptămâni, cu condiţia ca de fiecare dată când se scoate o
cantitate de sos ceea ce rămâne să fie perfect acoperit de
ulei, este esenţial pentru că preparatul să se păstreze bine.
Pesto-ul de leurdă se poate ambala în caserole mai mici şi se
poate congela timp de câteva luni.

La ce poatLa ce poatLa ce poatLa ce poatLa ce poate fe fe fe fe folosi pestolosi pestolosi pestolosi pestolosi pesto-ul?o-ul?o-ul?o-ul?o-ul?
Fierbeţi paste al dente, adăugaţi 2-3 linguri de pesto de

leurdă şi cam 80-100 de ml. din apa în care au fiert pastele,
amestecaţi bine şi obţineţi o porţie de paste delicioase.

Aromaţi cu sosul pesto cartofii copţi sau fierţi.
Amestecaţi o lingură de pesto de leurdă cu 1 pahar mic

de iaurt gras şi obţineţi un sos delicios pentru carne sau le-
gume la grătar.

tact murdare duc la
apariţia acestora.
Absenţa măsurilor
adecvate de igienă
sau folosirea greşită
a lentilelor de con-
tact este cea mai
frecventă cauză a
acestor probleme.

6. Pur6. Pur6. Pur6. Pur6. Purtttttatulatulatulatulatul
lentilelor de con-lentilelor de con-lentilelor de con-lentilelor de con-lentilelor de con-
tttttact afact afact afact afact afectectectectectează ochiiează ochiiează ochiiează ochiiează ochii

Este adevărat
că purtatul lentilelor
de contact poate creşte riscul apariţiei unor afecţiuni
oculare, însă dacă respecţi instrucţiunile medicului
oftalmolog legate de modul în care să le îngrijeşti,
perioada în care să le porţi şi frecvenţa cu care să le
înlocuiesti, purtatul lor este sigur pentru ochi.

77777. N-o să po. N-o să po. N-o să po. N-o să po. N-o să pot niciodată să mi le pun în ochit niciodată să mi le pun în ochit niciodată să mi le pun în ochit niciodată să mi le pun în ochit niciodată să mi le pun în ochi
Aceasta este o reacţie absolut normală pentru o

persoană care nu a mai purtat niciodată lentile de con-
tact. Deşi ezitarea iniţială este firească, acest sentiment
va dispărea destul de repede. Poate părea greu la înce-
put,  dar cei mai mulţi oameni se obişnuiesc să şi le pu-
nă şi să şi le scoată mai repede decât s-ar fi aşteptat.

8. Lentilele v8. Lentilele v8. Lentilele v8. Lentilele v8. Lentilele vor ieşi din ochi în cazul în caror ieşi din ochi în cazul în caror ieşi din ochi în cazul în caror ieşi din ochi în cazul în caror ieşi din ochi în cazul în care fe fe fe fe facacacacac
mişcări rmişcări rmişcări rmişcări rmişcări rapideapideapideapideapide

În trecut, lentilele de contact dure puteau să sară
din ochiul celor care le purtau în timpul unor activitati
sportive sau a unor mişcări rapide. Datorită designurilor
lentilelor moderne, este practic imposibil ca lentilele
să cadă de pe ochi în cazul în care au fost aplicate în
mod corect. Lentilele de contact de astazi, inclusiv cele
mai dure, se “prind” de ochi mai bine, aşa că se întâm-
plă mult mai rar să iasă în mod neaşteptat.

9. Lentilele de cont9. Lentilele de cont9. Lentilele de cont9. Lentilele de cont9. Lentilele de contact sunt fact sunt fact sunt fact sunt fact sunt foaroaroaroaroarttttte scume scume scume scume scumpepepepepe
Costul real al lentilelor de contact este mai mic

decât se crede. Lentilele de contact pot fi chiar mai
ieftine decât unele perechi de ochelari. Chiar şi lentilele
de unică folosinţă, considerate cândva un lux, sunt
accesibile ca preţ.

111110. Sunt pr0. Sunt pr0. Sunt pr0. Sunt pr0. Sunt prea bătrân pentrea bătrân pentrea bătrân pentrea bătrân pentrea bătrân pentru a începe să poru a începe să poru a începe să poru a începe să poru a începe să porttttt
lentile de contlentile de contlentile de contlentile de contlentile de contactactactactact

O dată cu apariţia lentilelor de contact bifocale şi
a lentilelor de contact destinate persoanelor cu ochi
uscaţi, înaintarea în vârstă nu mai e o barieră pentru
cei care îşi doresc să le poarte. Singura restricţie este
prezenţa unei contraindicaţii pentru purtarea lentilelor
de contact. Dacă medicul oftalmolog îţi spune că sunt
potrivite pentru tine, le poţi purta fără grijă.

Sursa: descopera.ro
Preot

Ştefan Al. Săvulescu

Pentru persoanele cu probleme de vedere, lentilele
de contact reprezintă o opţiune practică şi esteti-
că.Lentilele de contact, la fel ca ochelarii pot fi utilizate
pentru corectarea miopiei şi, în mai mică măsură, în
caz de hipermetropie, astigmatism şi prezbitism.

Decizia privind portul lentilelor de contact cât şi a
ochelarilor de vedere trebuie făcută în urma unui con-
sult de specialitate, iar în urma acestuia, medicul oftal-
molog decide care este varianta potrivită pentru pa-
cientul respectiv. Deşi au apărut de mai mult de o sută
de ani, există încă multe mituri frecvent asociate purtării
lentilelor de contact.

11111. N. N. N. N. Nu pou pou pou pou pot purt purt purt purt purttttta lentile de conta lentile de conta lentile de conta lentile de conta lentile de contactactactactact
Ultimii ani au adăugat noi progrese în tehnologia

de fabricare a lentilelor de contact, aşa că majoritatea
oamenilor le pot purta. Mai mult, acum există lentile
de contact bifocale pentru persoanele cu presbiopie şi
lentile de contact torice moi pentru cei care suferă de
astigmatism.

2. Lentilele de cont2. Lentilele de cont2. Lentilele de cont2. Lentilele de cont2. Lentilele de contact poact poact poact poact pot rămâne blocatt rămâne blocatt rămâne blocatt rămâne blocatt rămâne blocate îne îne îne îne în
ssssspatpatpatpatpatele ochiuluiele ochiuluiele ochiuluiele ochiuluiele ochiului

 Nu este posibil ca lentila de contact să se piardă
sau să se lipească în spatele ochiului! O membrană
subţire acoperă partea albă a ochiului şi face legătura
cu interiorul pleoapelor, aşa că este imposibil ca lentila
de contact să se piardă în spatele ochiului. Lentila de
contact poate rămâne doar pe suprafaţa anterioară a
ochiului sau sub pleoapă, în cazul în care se descen-
trează.

 3. Lentilele de cont 3. Lentilele de cont 3. Lentilele de cont 3. Lentilele de cont 3. Lentilele de contact sunt inconfact sunt inconfact sunt inconfact sunt inconfact sunt inconfororororortttttabileabileabileabileabile
Fals. După o scurtă perioadă de adaptare cei mai

mulţi oameni nici nu mai simt că poartă lentile de con-
tact. În prezent, lentilele de contact sunt foarte moi,
subţiri şi flexibile şi, cel mai important, îşi menţin hidra-
tarea pentru un confort sporit. Mai mult, materialul şi
designul permit lentilei să imite forma unică a ochiului.

 4. Lentilele de cont 4. Lentilele de cont 4. Lentilele de cont 4. Lentilele de cont 4. Lentilele de contact sunt o bătact sunt o bătact sunt o bătact sunt o bătact sunt o bătaie de capaie de capaie de capaie de capaie de cap
prprprprprea marea marea marea marea mare ca să merite ca să merite ca să merite ca să merite ca să merite efe efe efe efe efororororortul de a le purtul de a le purtul de a le purtul de a le purtul de a le purtttttaaaaa

 Curăţarea şi dezinfectareal lentilelor este simplă
datorită soluţiilor care există acum pe piata. Daca ţi se
pare greu să le cureţi poţii să alegi lentile de contact de
unică folosinţă, pe care le porti o zi şi apoi le arunci,
sau lentile de contact pe care le porti 30 de zile şi apoi
le înlocuiesti cu altele. Cea mai bună metodă de dezin-
fectare şi de curăţare a lentilelor este să le lăsaţi peste
noapte, când dormiţi, în soluţia de îngrijire.

5. Lentilele de cont5. Lentilele de cont5. Lentilele de cont5. Lentilele de cont5. Lentilele de contact duc la apariţia infact duc la apariţia infact duc la apariţia infact duc la apariţia infact duc la apariţia infecţiilorecţiilorecţiilorecţiilorecţiilor
ocularocularocularocularoculareeeee

Lentilele de contact în sine nu produc infecţii.
Agenţii patogeni aflaţi pe suprafaţa unei lentile de con-

Mituri despre lentilele de contact



TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00  Starea naţiei (r);
10:00 Tot ce contează (r);

11:00 „Viaţa dublă a lui Eddie
McDowd” (s);
12:30 În grădina Danei;
13:00 Fără etichetă;
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Convieţuiri;
17:00 Profesioniştii;
18:00 Superconsumatoprul (live);
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Prim plan (live);
22:30 Starea naţiei, cu Dragoş
Pătraru;
23:25 Săptămâna generozităţii;
23:35 Maşini, teste şi verdicte;
00:10 „Rivalii din bucătărie” (dramă
bio, Anglia, 2010);
02:10 Telejurnal;
02:55 Superconsumatorul (r).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 5 minute de ştiinţă;
08:20 „Legea lui Doyle” (s);
09:10 Cartea cea de toate
zilele;

09:20 Academia 150;
09:30 Pescar hoinar;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Actual pe 2 I (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ştiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 „Moştenitoarea” (SUA, 1949);
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „În umbra legii” (s);
23:30 5 minute de ştiinţă;
23:30 Festivalul Internaţional George
Enescu 2015;
00:30 Poveste după poveste (r);
01:00 Cap Compas (r);
01:30 Mic dejun cu un campion (r);
02:30 Locuri, oameni şi comori (r);
03:00 La fix (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
15:00 „Lecţii de viaţă” (s);
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTV;
17:30 La Măruţă;
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 „Las Fierbinţi” (s);
23:30 Ştirile ProTv;
00:00 „Lista neagră” (s);
01:00 Ştirile ProTv;
02:15 Vorbeşte lumea (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani (live);
11:15 Mireasă pentru fiul

meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu (real-
ity show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 În puii mei (div.);
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 „Complici fără voie” (thriller,
acţiune, SUA, 1997);
03:30 Acces direct (r).

PRPRPRPRPRO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMA
08:00 La Măruţă;
09:30 „La Bloc” (r);
12:00 „Păstrează amintirile”
(dr, SUA, 2008);

14:00 „Un soţ perfect: Poves-tea lui
Laci Peterson” (thriller, SUA, 2005);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Karate Kid” (av. de fam., SUA,
1984);
20:30 „Oraşul corupt” (pol, SUA, 13);
22:45 „Tentaţia seducţiei” (thriller,
SUA, 1999);
00:45 „Oraşul corupt” (r);
02:45 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporporttttt
08:15 Sărituri cu schiurile;
09:30 Snooker;
11:00 Ciclism: Turul Cata-

loniei;
12:30 Atletism (r);
14:00 Snooker (r);
15:30 Ciclism (r);
18:15 Fotbal: Legendele fotbalului;
18:45 Fotbal: Liga Campionilor (live);
20:55 Ştirile Eurosport;
21:00 Snooker (live);
00:05 Ciclism: Turul Catalaniei;
01:00 Fotbal: Liga Campioanelor (r);
02:30 Fotbal: Legendele fotbalului;
03:00 Ciclism (r).

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naţiei (r);
10:00  Tot ce contează;

11:00 „Viaţa dublă a lui Eddie McDowd”;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 De joi până joi (live);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Akzente (live);
17:00 Interes general (live);
18:00 Lozul cel mare;
18:30 În culisele energiei;
19:00 Mediatorii;
19:45 Sport (r);
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Între bine şi rău (live);
22:25 Starea zilei;
22:30 Starea naţiei;
23:25 Săptămâna generozităţii;
23:35 „Maladii” (dramă, SUA, 2012);
01:20 În culisele energiei (r);
02:00 Telejurnal (r).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 5 minute de ştiinţă;
08:20 „Legea lui Doyle” (s);
09:10 Cartea cea de toate zilele;

09:20 Academia 150;
09:30 Europa 360 de grade;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Actual pe 2 (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ştiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 Poveste după poveste (live);
21:00 Arte, carte şi capricii;
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „În umbra legii” (s);
23:20 5 minute de ştiinţă;
23:30 Interviurile Festivalului George
Enescu, 2015;
00:30 Cariere (r);
01:00 A doua emigrare (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea!
15:00 Lecţii de viaţă;
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă (div.);
19:00 Ştirile ProTV;
20:30 „Las Fierbinţi” (s);
21:30 „Atletico Textila” (s);
22:30 Ştirile ProTV;
23:00 „Lista neagră” (s);
00:00 „Spitalul de demenţă” (s);
01:00 Ştirile ProTv;
02:15 Vorbeşte lumea (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi Dani
(live);
11:15 Mireasă pentru fiul meu;

13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
18:00 Ce spun românii;
19:00 Observator;
20:00 Next Star;
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 „Un caz de crimă” (pol, SUA, 93);
03:00 Observator (r).

PRPRPRPRPRO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMA
07:45 La Măruţă (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Karate Kid” (aventuri de
familie, SUA, 1984);

14:15 „Privind în urmă” (dramă,
SUA, 2010);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Karate Kid II” (fam. SUA, 1986);
20:30 „Ingrata” (co.Anglia-Germ, 2001);
22:45 „Onoare pătată” (acţ.SUA, 2002);
01:00 „Ingrata” (r);
02:15 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporporttttt
08:45 Biatlon (r);
09:30 Snooker (r);
11:00 Ciclism (R);

12:30 Fotbal Liga Campioanelor (r);
14:00 Snooker (r);
15:30 Ciclism (r);
18:15 Fotbal: Mondogoluri;
18:20 Fotbal – Liga Americană MLS;
18:50  Fotbal latin;
19:15 Fotbal FIFA;
19:40 Fotbal: Mondogoluri;
19:45 Omnisport: Watts Top 10;
20:10 Ştirile Eurosport;
20:15 Snooker (dec.);
21:00 Snooker (live);
00:00 Ştirile Eurosport;
01:00 Fotbal: Mondogoluri.

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naţiei (r);
09:50 Opinii fiscale;

10:00 Tot ce contează;
11:00 „Viaţa dublă a lui Eddie McDowd”;
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 În culisele energiei;
13:30 M.A.I aproape de tine (info);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Oameni ca noi;
16:00 Parlamentul României;
16:50 Săptămâna generozităţii;
17:00 Ne vedem la TVR!
19:00 Cooltura (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 O dată-n viaţă (div.);
00:10 „Zece ierni” (romantic, Italia-
Rusia, 2009);
02:00 Telejurnal (r).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 5 minute de ştiinţă;
08:20 „Legea lui Doyle” (s);
09:10 Cartea cea de toate zilele;

09:30 Natură şi sănătate;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix – Bucură-te de viaţă! (r);
12:00 Telejurnal;
13:20 Actual pe 2 (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Documentar 360 de grade;;
18:00 Ora de ştiri;
19:00 Viaţa Sfântului Francisc din Assisi;
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Sunt ceea ce sunt” (comedie,
SUA, 2011);
22:00 Telejurnal;
22:30 Dincolo de viitor;
23:10 „Autostrada 60" (aventuri, SUA-
Canada, 2002);
01:10 Dincolo de viitor;
01:40 Viaţa Sfântului Francisc din Assisi
(r);
02:30 Europa 360 de grade.

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
15:00 Lecţii de viaţă;
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă;
19:00 Ştirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:00 „Cronicile Casterilor: a 16-a lună”
(aventuri, SUA , 2013);
01:30 Ce spun românii (r);
03:00 „Cronicile Casterilor: a 16-a lună”.

AntAntAntAntAntenaenaenaenaena
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani (live);
10:55 Teleshopping;

11:15 Mireasă pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 „Lumea apelor” (fantastic, SUA,
1995);
23:30 În puii mei Xtra Show (diver/
tisment);
01:30 „Puşcaşi marini” (dramă, Ger/
mania-SUA, 2005);
03:30 Acces direct (r).

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
07:45 La Măruţă;
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Karate Kid II” (film de
familie, SUA, 1986);

14:15 „Un soţ perfect: Povestea lui Laci
Peterson” (thriller, SUA, 2005);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Karate Kid III” (film de familie,
SUA, 1989);
20:30 „Aviatorul” (dramă, SUA, 2004);
00:00 „Heli” (dramă, coprod, 2013);
02:00 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:00 Fotbal: Liga Camp.;
09:15 Omnisport: Watts (r);
09:30 Snooker (r);

11:00 Ciclism: Turul Cataloniei (r);
12:00 Fotbal: Mondogoluri;
12:05 Fotbal – Liga Americană MLS (r);
13:25 Fotbal Mondogoluri;
13:30 Snooker;
15:30 Ciclism (r);
16:30 Ciclism: Turul Cataloniei (live);
18:30 Ciclism: GP E3 (dec.);
19:30 Snooker (dec.);
21:00 Snooker: C. Players (live);
00:00 Ştirile Eurosport;
01:00 Ciclism (r);
02:00 Fotbal latin (r).

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Gala umorului (r);
08:00 „Micul Dracula” (s);
08:30 Dr. Fix (div.);
09:00 Politică şi delicateţuri;

10:00 Zon@;
10:30 Maşini, teste şi verdicte (r);
11:10 O dată-n viaţă (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Balul vienez;
15:00 Ora Regelui;
16:00 „Beau Geste” (acţiune, SUA,
1939);
17:50 Săptămâna generozităţii
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 „Ochiul magic”;
23:20 Starea naţiei;
23:50 Profesioniştii;
00:10 „Oameni de neclintit” (dramă,
SUA, 1971);
02:00 „Din tainele păsărilor” (s, doc.).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:30 Cap Compas;
09:00 Natură şi aventură (r);
09:30 Mic dejun cu un campion;

10:30 „Connor sub acoperire” (s);
10:55 Poveşti citadine;
11:10 Sacrificiul impune respect;
13:00 „Deportaţii” (doc.,s);
14:10 Vorbeşte-mi despre tine!
15:50 Poveşti citadine;
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Popasuri folclorice;
18:00 Telejurnal;
18:30 Locuri, oameni şi comori (s);
19:00 Arte, carte şi capricii (r);
20:10 Evanghelia după Giotto – Capela
Scrovegni din Padova;
21:10 5 minute de istorie;
21:20 Poveşti citadine;
21:30 Credo (live);
00:10 Sacrificiul impune respect (r);
02:00 Arte, carte şi capricii (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:00 I Like IT;

10:30 Ce se întâmplă, doctore?
11:00 Arena bucătarilor I;
11:30 „Eddie” (comedie, SUA, 1996);
14:00 Ferma vedetelor (r);
16:15 Românii au talent (r);
19:00 Ştirile ProTv;
20:00 „Columbiana” (acţiune, Franţa,
2011);
22:15 „Prietenie cu folos” (comedie,
SUA-Anglia, 2011);
00:15 „Columbiana” (acţiune, Franţa,
2011);
02:15 „Prietenie cu folos” (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
10:00 „Lassie” (s);
10:30 „Praşul infernului”

(catastr, SUA, 1997);
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasă pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva!;
23:15 „Serenity” (SF, SUA, 2005);
01:45 Observator (r);
02:30 „Texas dincolo de râu” (west, SUA,
1966).

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
06:00 La Măruţă (div.);
07:30 „Karate Kid II” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Karate Kid III” (film de

familie, SUA, 1989);
14:15 „I s-a întâmplat lui Jane”
(comedie, SUA, 1959);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „DElgo” (anim, SUA, 2008);
20:30 „Iubitul meu e zombi” (comedie,
SUA, 2013);
22:30 „Soţia împăratului” (aventuri,
coprod, 2003);
00:30 „Iubitul meu e zombi” (r);
02:30 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:00 Fotbal Mondogoluri;
08:05 Liga Americană de
fotbal MLS;

09:00 Fotbal FIFA;
09:30 Snooker (r);
11:00 Ciclism: Turul Cataloniei (r);
12:30 Ciclism GP E3 (r);
13:30 Snooker (r);
15:30 Ciclism: Turul Cataloniei;
18:15 Fotbal latin;
19:15 Curse de cai: Cupa Mondială
(live);
19:40 Ştirile Eurosport;
19:45 Snooker;
00:00 Ştirile Eurosport;
00:05 Ciclism (r);
01:30 Fotbal latin;
02:00 Fotbal FIFA;
02:30 Omnisport Watts.

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
08:10 Universul credinţei (live);
09:30 Pro Patria;
10:00 În grădina Danei;
10:35 Viaţa satului;

13:00 Tezaur folcloric;;
14:00 Telejurnal;
14:30 Descălecaţi în Carpaţi (doc);
15.00 Politică şi delicateţuri;
16:00 Gala umorului (r);
17:00 Preţuieşte viaţa!
18:00 Lozul cel mare (conc.);
18:35 La taifas cu Europa;
19:30 Vorbeşte corect!
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 Premiile muzicale Radio România;
23:00 Garantat 100%;
00:15 „Confidenţe pe pernă” (comedie,
SUA, 1959);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Gala umorului (r);
03:35 Vorbeşte corect!

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:00 Popasuri folclorice (r);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 „Connor sub acoperire”

(s);
11:20 Cartea cea de toate zilele;
12:00 Cap Compas;
12:30 Credo;
13:30 Natură şi sănătate;
14:10 Teatrul nostru de acasă;
16:00 Festivalul Internaţional de circ de
la Monte Carlo;
17:00 D’ale lu’ Mitică (rep.);
18:00 Telejurnal;
18:30 Drumul lui Leşe;
19:30 Europa 360 de grade;
20:10 „Telefonul” (comedie, România,
1991);
21:50 Poveşti citadine;
22:10 Evanghelia după Giotto (r);
23:10 „Hacker” (s);
00:10 Teatrul nostru de acasă (r);
01:50 Teatru: „Hangiţa” – de Carlo Gol-
doni;
03:20 Ferma (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:00 După 20 de ani;
11:00 „Vizitatori în America”

(comedie, Franţa-SUA, 2001);
13:00 Ştirile ProTv;
13:05 Ce spun românii;
14:00 Ferma vedetelor;
16:00 Bake Off România (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 Ştirile ProTv;
20:00 „Curierul 2" (acţiune, Franţa-SUA,
2005);
21:45 „Aurul negru” (dr. ist, coprod,
2011);
00:15 „Curierul 2" (r);
02:30 „Aurul negru” (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;

14:00 Next Star (r);
16:00 Super Bingo Metropolis;
17:30 X Factor: Best Moments;
19:00 Observator;
20:00 „Kung Fu Panda” (anim, SUA,
2008);
22:00 „Despărţiţi, dar împreună”
(comedie, SUA, 2006);
00:00 „Viaţa secretă” (dramă, SUA,
1998);
02:00 „Despărţiţi, dar împreună” (r).

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
07:00 Doamne de poveste;
08:00 „La Bloc” (s);
10:00 „I s-a întâmplat lui Jane”
(s);
12:00 „Delgo” (anim, SUA,

2008);
14:00 „Karate Kid III” (fam.SUA, 1989);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Ultimele ore ale Terrei” (SF de
acţiune, Canada, 2011);
20:30 „Numele meu este Khan” (dramă,
India, 2010);
00:00 „Jaf mortal” (acţiune, SUA, 2007);
01:30 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
09:30 Ciclism GP E3 (r);
10:30 Snooker: Campionatul
Players (r);

12:00 Ciclism: GP E3 (r);
13:30 Ciclism: Turul Cataloniei (live);
16:30 Ciclism: Criteriul Internaţional
(live);
18:00 Snooker: Campionatul Players
(live);
20:00 Ciclism Turul Cataloniei (r);
20:55 Ştirile Eurosport;
21:00 Ciclism: Criteriul Internaţional;
22:00 Snooker: Campionatul Players
(live);
01:00 Ştirile Eurosport;
01:05 Fotbal Liga Americană MLS (live);
03:00 Legendele fotbalului (r);
03:30 Ciclism: Criteriul Internaţional (r).

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Sport;
09:00 Starea naţiei (r);
09:50 Opinii fiscale;

10:00 Tot ce contează (live);
11:00 „Viaţa dublă a lui Eddie
McDowd” (s);
12:30 Descălecaţi în Carpaţi (r);
13:00 Germana de la 1;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:00 Teleshopping;
15:30 Maghiara de pe unu;
16:55 Vorbeşte coract!
17:00  Garantat 100% (r);
18:00 Întrebări şi răspunderi (live);
19:00 Emisiunea de luni (live);
19:45 Sport;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Prim plan (live);
22:30 Starea naţiei;
23:30 Nocturne (talk show);
00:30 Observatori la Parlamentul Eu-
ropean (r);
01:30 Pro Patria (r);
02:00 Telejurnal.

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 5 minute de ştiinţă;
08:20 „Legea lui Doyle” (r);
09:10 Cartea cea de toate zilele;
09:20 Academia 150;

09:30 Dincolo de viitor (r);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Actual pe 2 (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ştiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Teatru – „Noul locatar”;
22:00 Telejurnal;
22:30 „În umbra legii” (s);
23:20 5 minute de ştiinţă;
23:30 Replay;
01:00 Dincolo de viitor;
01:30 Drumul lui Leşe (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
15:00 „Lecţii de viaţă” (s);
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă;
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 Bake Off România (emisiune
con, ep.1);
22:30 „Las Fierbinţi” (s);
23:30 Ştirile ProTv;
00:05 „Criză naţională” (s).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani;

11:25 Mireasă pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuţite;
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 „Insula delfinilor” (acţiune,
Canada, 2010).

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
08:45 La Măruţă;
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Numele meu este
Khan” (romantic, India, 2010);

16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Conspiraţia tăcerii” (dramă,
SUA, 2010);
20:30 „Umbra vulturului” (comedie
acţiune, HongK, 2010);
22:30 „Atacul din Jersey” (horror, SUA,
2011);
00:30 „Prietenie cu folos” (comedie,
SUA-Anglia, 2011).

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:00 Ciclism: Criteriul Inter-
naţional;
09:15 Snooker: Campiona-

tul Players (r);
10:30 Snooker: Openul Chinei (live);
13:30 Scrimă;
14:30 Fotbal Liga Americană MLS;
15:30 Snooker: Openul Chinei;
18:30 Ciclism: Turul Cataloniei;
19:30 Călărie: Excelenţă ecvestră;
20:00 Fotbal Liga Americană MLS;
20:55 Ştirile Eurosport;
21:00 Snooker: Openul Chinei (r);
21:55 Omnisport;
22:00 Patinaj artistic (r);
00:00 Ciclism: Criteriul internaţional (r);
00:45 Omnisport: Watts.

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naţiei (r);
10:00 Tot ce contează;

11:00 „Viaţa dublă a lui Eddie Mc
Dowd” (s);
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 EURO polis;
14:00 Telejurnal;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeşte corect!;
17:00 Nocturne (r);
18:00 Europa mea (live);
19:00 Ochiul magic (r);
19:45 Sport;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Prim plan;
22:45 Starea naţiei;
23:30 „Câteva zile din viaţa lui Oblo-
mov” (dramă, Sov, 1979);
01:55 Discover România (doc.);
02:00 Telejurnal.

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 5 minute de ştiinţă;
09:10 Cartea cea de toate
zilele;
09:30 A doua emigrare (r);

10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Actual pe 2 (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minorităţilor (doc.);
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Documentar 360 de grade;
17:50 Cartea cea de toate zilele;
18:00 Ora de ştiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 D’ale lu’ Mitică (rep.);
21:00 Destine ca-n filme;
22:00 Telejurnal;
22:30 „În umbra legii” (s);
23:20 5 minute de ştiinţă;
23:30 Festivalul Internaţional George
Enescu 2015;
00:50 5 minute de istorie;
01:00 Locuri, oameni, comori (r);
01:30 Memorialul durerii (r).

PrPrPrPrPro To To To To TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
15:00 Lecţii de viaţă;
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă (div.);
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 „Las Fierbinţi” (s);
23:30 Ştirile ProTv (r);
01:00 „Spitalul de demenţă” (r);
02:00 Vorbeşte lumea.

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani;

11:15 Mireasă pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuţite;
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 „Imperiul” (pol, SUA, 2002);
02:45 Observator (r);
03:30 Acces direct (r).

PrPrPrPrPro Cinemao Cinemao Cinemao Cinemao Cinema
08:15 La Măruţă;
09:45 „La Bloc” (r);
12:15 „Karate Kid” (familie,
SUA, 1984);

14:45 „Vizitatori în America” (come-
die, Franţa-SUA, 2001);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Mamă pe fugă” (comedie,
SUA, 2009);
20:30 „Tatăl vitreg” (thriller, SUA,
2009);
22:30 „Fustangii” (sketch f., Franţa,
2012);
00:45 „Tatăl vitreg” (r);
02:45 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
09:00 Snooker: Openul
Chinei (r);
10:30 Openul Chinei la

snooker (live);
13:30 Călărie: Cupa Mondială (dec.);
14:30 Ciclism: Criteriul Internaţional;
15:30 Ciclism: Turul Cataloniei (r);
16:45 Ciclism: Cele trei zile de la
Panne (live);
19:00 Patinaj artistic: C.European (r);
20:25 Ştirile Eurosport;
20:30 Snooker;
22:00 Ciclism: Cele trei zile de la
Panne (r);
22:30 Patinaj artistic CE (r);
01:00 Campionatul Mondial de Turis-
me FIA by LG;
01:25 Ştirile Eurosport (r);
01:30 Omnisport: Destinaţii sportive;
01:45 Openul Chinei la snooker.
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Programe TV - pentru săptămâna  23 - 29 martie 2016Miercuri,
23 martie

Sâmbătă,
26 martie

Joi,
24 martie

Vineri,
25 martie

Luni,
28 martie

Duminică,
270 martie

Marţi,
29 martie



Ofer 2 milioane. Tel. 0736-
087912.

Cumpăr urgent 2 inte-
grate TDA 8561Q. Ofer preţul
pe loc. Tel. 0727-616347.

Schimb maşină de
tencuit marca PFT cu Opel
Vectra diesel, an de fabricaţie
2000-2002. Are capacitate de
lucru de 200 m2/zi, cu
întrebuinţări multiple. Telefon:
0761 604 233.

Închiriez garsonieră
utilată, Crângaşi, Bucureşti.
Preţ 230 Euro/lună. Tel. 0722-
336069.

Închiriez garsonieră la
bloc, etaj 1, complet mobilată,
preţ negociabil. Tel.
0721957817.

Închiriez spaţiu 90mp,
cu toate utilităţile funcţionale,
încălzire centrală, separat
centrală, separat  alarmă
Bidepa, Internet, ideal pentru
farmacie cu laborator sau cabi-
net medical + 30 mp al doilea
spaţiu, foarte elegant, zonă
centrală, Gh. Doja nr. 109. Tel:
0244-518649; 0722670300.

Ploieşti, zona Vest, Lă-
mâiţa, închiriez apartament
1(2) camere semimobilat, cu
toate utilităţile, pentru un (o)
pensionar(ă) sau 1(2) elevi
(studenţi), preţ negociabil. Tel.
0244-587351.

Închiriez cameră mo-
bilată la casă, intrare separată,
zona Bariera Bucov, toate uti-
lităţile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preţ: 100 Euro/
lună, negociabil. Tel: 0732-
429297.

Închiriez garaj, Bariera
Bucov, 200 lei/lună, pentru
maşină sau depozitare. Tel.
0732-429297.

Închiriez garsonieră,
toate utilităţile, perioadă lungă,
zona 23 August, Strada Zim-
brului, 150 Euro/lună negocia-
bil. Tel. 0732-429297.

Doamnă serioasă, su-
praveghez copii, bătrâni, fac
menaj la domiciliu. Tel. 0720-
744719.

Arhitect, întocmesc do-
cumentaţie pentru obţinere
autorizaţie de construire (civile
şi industriale). Tel. 0769-
090545; 0769-090540.

Doresc să fac menaj la
sedii de firmă sau persoane în
vârstă, 2-3 zile pe săptămână.
Tel. 0728-178920.

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clădiri şi terenuri) pentru rapor-
tare financiară la 31.12.2015
şi în alte scopuri. Tel. 0244-
533082.

Caut editură/sponsor/
asociat pentru tipărirea şi difu-
zarea a nouă volume ale lu-
crării mele “Din istoricul unor
şcoli prahovene”. Tel. 0244-
545869, orele 18.00 - 20.00,
luni - vineri.

Ofer servicii complete
de contabilitate (balanţă, de-
claraţii, bilanţ) şi personal sala-
rizare (Revisal, fişe fiscale). Tel:
0726-754238.

Maseur terapeut - efec-
tuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preţ 30
lei/şedinţă. Tel. 0729222993;
0244-590002.

Ofer meditaţii la limba
engleză la domiciliul meu sau
al dvs., în Ploieşti, pentru copii
şi adulţi. Preţ negociabil. Tel.
0720908819.

Meditez limba spa-
niolă, engleză, franceză, me-
todă rapidă şi eficientă pentru
copii şi adulţi. Preţ convenabil.
Tel: 0748-143037.
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Vând  casă bună, satul
Buda, comuna Ariceştii Rah-
tivani, cu acareturi, 4000 mp
teren, utilităţi, cadastrul efec-
tuat, ideală pentru crescătorie
de păsări sau  animale mari.
Tel. 0730565430.

Vând  garsonieră Plo-
peni, et.2, pe mijloc, fără îmbu-
nătăţiri. Preţ negociabil 11.000
euro. Tel. 0749064390.

Vând  casă bătrâneas-
că (2 camere + hol), curent, apă
+500mp teren, comuna Gor-
netu Cricov, sat Gornetu Cricov,
. Telefon: 0726-382333.

Vând teren, 1,2 hec-
tare, zonă pitorească deosebi-
tă, judeţul Buzău, Subcarpaţii
de Curbură. Preţ negociabil. Tel:
0720340362.

Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8
mp, et. 4/5, Ploieşti, str. Tache
Ionescu (lângă Cinemascop).
Preţ: 45.000 Euro, negociabil.
Tel: 0745-885947.

Vând casă 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Băr-
căneşti, DN1, toate utilităţile.
Telefon: 0769-301535.

Vând casă în Româ-
neşti, DN1, P+1, construcţie
2008, 7 camere + 3 băi, 240
mp construit, teren 2300 mp,
toate utilităţile, se pretează şi
pentru firmă sau cabinet medi-
cal. Preţ negociabil. Tel: 0244-
586460; 0727-924250;
0763681549.

Zona Nord, vând ur-
gent apartament 2 camere (se-
midecomandat), baie, hol, bu-
cătărie spaţioasă, balcon, etaj
4/4, preţ negociabil. Tel. 0730-
488955.

Vând teren în Lipă-
neşti, 245 mp, deschidere 10
m, fundaţie de casă construită,
cu suprafaţă de 75mp, branşa-
ment apă, împrejmuit, între ca-
se. Preţ negociabil. Tel. 0752-
120934 şi 0724-745004.

Vând teren intravilan,
str. Mihai Bravu, 9100 mp,
deschidere 21,34m, 57.000
euro, plata în 2 tranşe. Tel.
0744-586461.

Vând casă central,

comandat. Preţ negociabil. Tel.
0733-982288; 0724-346543.

Imobil de vanzare in
Ploiesti, Str. Constantei nr.11,
proprietar,  S+P+E+M, suprafa-
ta construita la sol 135 mp, te-
ren 331 mp, pret negociabil.
Relatii la tel. 0244 516 666;
0244 513 122.

Vând casă bună în
satul Buda, comuna Ariceştii
Rahtivani, cu multe acareturi,
4000 mp teren, două utilităţi,
cadastru efectuat, ideală
crescătorie păsări - animale
mici. Telefon: 0730-565430.

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonă centrală,
deschidere 21,5m, facilităţi
(apă, gaze, curent electric,
canalizare), preţ 38 Euro/mp,
negociabil. Tel. 0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieşti, Ba-
riera Bucov, lângă benzinăria
Mol, 58 mp, balcon 10 m, se-
paraţie gaze, aer condiţionat,
uşă metalică, carte funciară.
Preţ negociabil. Tel. 0725/
422.482.

Vând 12103 mp teren
extravilan, în sat Fânari, co-
muna Gorgota. Tel. 0744-
888126.

Vând loc de veci în Ci-
mitirul “Nou Bolovani”, cu bor-
dură şi cruce de mozaic, cate-
goria I, preţ negociabil. Telefon:
0747-131031; 0344-733804.

Vând  9100 mp teren
intravilan în Ploieşti, Mihai
Bravu, deschidere (21-34) m,
posibilităţi multiple variante.
Tel. 0744586461.

Mislea, vând o clădire
din cărămidă, parter + etaj, 287
mp la sol, 572 mp suprafaţă
desfăşurată + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.

Cheia, vând vilă 7
camere, 2 grupuri sanitare, 3
balcoane mari, teren 650 mp,
preţ negociabil, la faţa locului.
Tel. 0768-099935.

Ploiesti, vând aparta-
ment 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-
a-vis de Kaufland, termopane,
centrală, instalaţii cupru noi,
preţ 38000 euro. Tel. 0732-
183586.

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centra-
lă termică proprie, calorifere
noi, gresie, faianţă, accept
credit Prima casă. Tel. 0736-
476526.

Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preţ informatic
24000 euro.  Tel. 0736-
476526.

Vest - Kaufland, vând
apartament 2 camere, stradal,
47 mp, et. 2/10, balcon mare,
pe mijloc, uşă metalică, termo-
pane, calorifere noi, îmbunătă-
ţiri. Preţ negociabil. Tel. 0752-
881762.

Vând apartament 2
camere, Republicii, et 2/7, de-
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Vânzări
case,terenuri

Ţintea, teren 1300 mp, living,
3 dormitoare, bucătărie, 2
băi, cămară, cameră centrală
termică, beci, terasă închisă
cu geam la etaj, balcon spre
stradă. Toate utilităţile: apă,
gaze, electricitate, încălzire
centrală. Preţ 130.000 euro.
Telefon: 0744-660323.

Vând 2300 mp teren
intravilan, Cocorăştii-Caplii, Jud.
Prahova, cu utilităţi (apă, gaze,
lumină). Preţ 6 euro/mp, nego-
ciabil.  Tel: 0731-512011.

Vând teren intravilan
3300 mp in comuna Iordă-
cheanu, sat Iordăcheanu,
judetul Prahova (lângă Bel-
gianu‘), zonă centrală, deschi-
dere la drum judeţean 18 ml,
intabulare, cu utilităţi, apă,
gaze, lumină, cablu. Preţ nego-
ciabil. Relaţii la telefon 0724-
585954.

Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonă
centrală - Strada Malul Praho-
vei, facilităţi (gaze, apă, lumină).
Tel. 0729-119064; 0726-
128329.

 Vând 7500 mp teren
în Blejoi, lângă Cartier “Roua”,
ieşire la DN1. Tel. 0729-
119064; 0726-128329.

Vând Dacia 1310,
fabri-caţie 1999,  stare foarte
bună. Telefon: 0740-530334.

Vând Dacia 1310, fabr.
2000, proprietar, preţ nego-
ciabil. Telefon: 0740/530334.

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnică şi
funcţională foarte bună, rulat
95000 km reali, preţ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

Vând Logan 1,6 benzi-
nă, din 2005, 54.000 km, ga-
raj, jenţi cu cauciucuri iarnă,
dispozitiv remorcare, barcă cu
motor şi peridoc.  Telefon:
0762/630188.

Vând motod Dacia Lo-
gan, scaune tapisate faţă, tobă
eşapament completă, rezervor
benzină, toate noi, la preţ
scăzut. Tel. 0733755249.

Vând piese de schimb
motor, cutie de viteze, cau-
ciucuri vară-iarnă şi celelalte
componente dintr-o Dacie Lo-
gan nouă, dezmembrată, la
preţ scăzut. Tel. 0730-682829.

Vând maşină de cusut
portabilă, manuală şi electrică,
rusească, în stare foarte bună
de funcţionare. Tel: 0244-
533082.

Vând orgă Roland 170
şi radio receptor profesional
RX2000. Tel. 0244-573750,
după ora 18.00.

Vând placă de bază In-
finity NF-M2, DDR II, cu pro-
cesor AMD Athlon 64+ (3,2
Ghz.) pe Soket AM 2; două plă-
cuţe RAM de câte 1 GB fiecare
DDR II 1066; sursă Torent de
450 W. Stare foarte bună:
Preţuri negociabile. Tel.
0727980858.

Vând lemne pentru foc
şi tablă provenită de la o casă
demolată, oraş Băicoi. Tel.
1723-406498.

Vând bibliotecă, 2,20
m lungime, stare bună + 1
măsuţă şi 2 scaune. Preţ: 200
RON. Tel. 0344-402.496.

Cumpăr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încărcător şi telecomandă). Tel:
0736-406119.

Cumpăr telefon mobil
Samsung, model GT E1230.

comuna Vâlcăneşti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cămară, su-
prafaţă construită 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preţ; 16000 Euro. Tel:
0720-295909.

Vând apartament cu
2 camere, zona Profi Mără-
şeşti, decomandat, confort 1,
etaj 7/10, renovat recent, com-
plet mobilat, balcon 10 ml, ter-
mopan integral, uşi din lemn,
uşă intrare metalică, interfon.
Preţ:52500 Euro, uşor negocia-
bil.. Tel.: 0727372749.

Vând apartament cu 4
camere, în zona Baraolt, deco-
mandat, confort 1, etaj 3/4, 2
băi, centrală termică, izolat, gre-
sie/faianţă/parchet, termo-
pan, uşi de lemn, uşă intrare
metalică, aer condiţionat, bal-
con, interfon. Preţ: 64000
Euro. Tel.: 0725520820.

Vând apartament cu 3
camere, zona Vest, decoman-
dat, confort 1, etaj 6/10, gre-
sie/faianţă/parchet, izolat, ter-
mopan, uşi de lemn, uşă in-
trare metalică, balcon, interfon.
Preţ: 55000 Euro. Tel.:
0723385379.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaţii,
izolat termic, ct. cadastru, et. 3/
4, preţ 30.000 euro sau
schimb cu similar Ploieşti, zona
Nord sau Sud. Telefon: 0767/
101552.

Câmpina - vând aparta-
ment 2 camere, central, deco-
mandat, etaj 3/4, toate utilită-
ţile, centrală termică, izolaţie
exterioară, preţ 30.000 Euro
sau schimb cu similar în Plo-
ieşti, zona Sud sau Nord. Tel:
0720-503585.

Vând apartament 2 ca-
mere, conf. 1 decomandat, etaj
7/10, scară mijloc, termopan,
totul schimbat 70 mp, complet
mobilat. Preţ: 60.000 euro. Tel.:
0727.37.27.49.

Vând apartament 3 ca-
mere, decomandat, 100 mp,
situat în vilă, 3 balcoane, toate
utilităţile, gresie, faianţă, termo-
pane, str. Poieniţei nr. 2, preţ
80000 euro. Telefon: 0727/
932125.

Vând apartament 2
camere, Ploieşti, str. Mihai Bra-
vu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preţ 47.000 euro. Telefon:
0721-700544.

Vând în com. Cislău,
jud. Buzău, casă 5 camere bă-
trânească, parţial termopan,
prispă mare, teren 1100 mp,
apă curentă, zonă liniştită de
munte. Preţ 25000 euro
negociabil. Tel. 0727-372749.

Vând urgent aparta-
ment 2 camere, Buda, blocu-
rile mici, zonă liniştită, la 7 kilo-
metri de Ploieşti, preţ convena-
bil. Telefon: 0758.266.160 şi
0748.682.428.

Slănic, vând aparta-
ment  2 camere, cf. 1, et. 2, pe
faţă, zona A, ultracentral,
balcon 6.5  m, preţ 40.000 E
negociabil. Tel.: 0745-028954

Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent reno-
vat, mobilat, zona Vest
Lămâiţa. Tel: 0744/667742.

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 7/10, zona Republicii,
cu multiple îmbunătăţiri, Tel:
0745/121550.

Vând casă, zona Barie-
ra Unirii, 205 mp, 3 camere,
baie, bucătărie, debara, hol 12
mp, gresie, faianţă, parchet,
centrală termică, acoperiş Lin-
dab, canalizare, asfalt, preţ
75.000 euro. Telefon: 0723/
645809, 0721/555714.

Vând casă bătrâneas-
că şi 1500 mp teren în Pu-
chenii Moşneni, racord electric,
asfaltat, canalizare. Tel: 0728/
868022.

Vând casă cu teren, str.
Poeniţei nr. 3, lângă Gara de
Nord. Tel. 0744-476.698,
0726-708.405, 0730-
308.512.

Vând casă Băicoi

Vânzări electrice

Prestări servicii

Închirieri

Cumpărări

Vânzări diverse
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Vânzări auto

Schimburi BerBerBerBerBerbec (2bec (2bec (2bec (2bec (21 mar1 mar1 mar1 mar1 martie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)
Centrul de interes al Berbecilor pentru săptă-
mâna care începe va fi dragostea. Cei singuri
vor începe să caute ceva serios, sau chiar se
vor gândi să reia o fostă relaţie. Cei cuplaţi vor
dori să facă un pas înainte. Grijile financiare vor
trece pe planul al doilea, mai ales că un prieten
le va veni în ajutor cu o mică, dar binevenită,
suma de bani.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
În perioada următoare, Taurii vor fi cam dezorien-
taţi în ceea ce priveşte situaţia lor profesională.
Vor primi tot felul de propuneri derutante din mai
multe părţi şi nu vor şti ce să creadă. Mai bine
ar fi să se concentreze asupra jobului actual,
pentru că aşa au mai multe şanse să evolueze.
O sumă de bani primită de la cineva din familie
îi va ajuta să-şi rezolve nişte probleme legate de
locuinţă.

Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 21 iunie)1 iunie)1 iunie)1 iunie)1 iunie)
Gemenii vor fi foarte creativi şi spontani în relaţia
de cuplu. Partenerii lor se vor bucura de multe
surprize şi momentele plăcute se vor ţine lanţ.
Din păcate, această stare de veselie continua
va avea efecte negative asupra planului pro-
fesional: mintea Gemenilor nu va sta deloc la
job şi, conform, vor fi tentaţi să lase lucrurile pe
ultima clipă.

Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 21 iulie)1 iulie)1 iulie)1 iulie)1 iulie)
Racii vor fi nevoiţi să înveţe să comunice mai
bine cu partenerul de cuplu... comunicare însem-
nând altceva decât văicăreala continua. Deşi ei
pun foarte mare accent pe comunicare în teorie,
se pot dovedi destul de nerăbdători şi insensibili
în practică. Partenerul nu se va mai mulţumi cu
vorbe goale, ci va aştepta o schimbare vizibilă
de comportament.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Multe discuţii legate de bani vor transforma
săptămâna Leilor într-o negociere dura. Pro-
iectele lor pot da rezultate foarte bune, dar va fi
nevoie să lupte mult pentru ele. Planurile li se
vor schimba de mai multe ori şi nu vor primi un
răspuns sigur până la sfârşitul săptămânii.

FFFFFecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 septttttembrie)embrie)embrie)embrie)embrie)
Fecioarele fac multe eforturi în această perioadă
pentru a se remarca profesional. Nu e vorba doar
de mai multă muncă, ci şi de învăţarea unor lu-
cruri noi care le-ar putea evidenţia profesional.
Vor avea spor în tot ce întreprind, cu condiţia să-
şi facă un program de lucru eficient... ceea ce
nu e greu pentru aceasta zodie. O cheltuială
neprevăzută risca să le strice planurile.

Balanţa (23 sepBalanţa (23 sepBalanţa (23 sepBalanţa (23 sepBalanţa (23 septttttembrie - 22 octembrie - 22 octembrie - 22 octembrie - 22 octembrie - 22 octombrie)ombrie)ombrie)ombrie)ombrie)
Balantele se vor concentra foarte mult asupra
familiei în zilele următoare. O rudă apropiată le
va cere un ajutor financiar, dar ar fi recomandat
ca Balantele să nu pară că au cedat prea uşor,
altfel li se va cere şi mai mult. Tot de un eveni-
ment de familie va fi legat un drum la sfârşitul
săptămânii.

ScorScorScorScorScorpion (23 octpion (23 octpion (23 octpion (23 octpion (23 octombrie - 2ombrie - 2ombrie - 2ombrie - 2ombrie - 21 noiembrie)1 noiembrie)1 noiembrie)1 noiembrie)1 noiembrie)
Profesia va fi pe primul plan pentru Scorpioni în
această săptămână. Relaţia cu superiorii va fi
un pic tensionată în primele zile, dar se va destin-
de pe la mijlocul săptămânii. Scorpionii trebuie
să mai renunţe puţin la cuvintele acide şi la
încăpăţânare. O reacţie bună la stres va fi privită
cu admiraţie de către şefi.

SăgeSăgeSăgeSăgeSăgetăttăttăttăttător (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 21 decembrie)1 decembrie)1 decembrie)1 decembrie)1 decembrie)
Pentru Săgetători, urmează o săptămână foarte
favorabilă dialogului. Orice probleme ar avea cu
cei din jur, din orice motive, acum este momentul
să ia taurul de coarne. Vor fi extrem de convin-
gători, aşa că sunt toate şansele să fie mulţumiţi
de rezultatele discuţiilor. În profesie, vor avea
ocazia să încerce ceva nou, să abordeze un
proiect îndrăzneţ şi să se facă remarcaţi.

CapricorCapricorCapricorCapricorCapricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)
Săptămâna Capricornilor se va caracteriza printr-
o lipsă totală de racordare la tot ceea ce se
întâmplă în jurul lor. Vor întârzia mult, nu vor res-
pecta termenele care li se impun, vor uita multe
lucruri importante. Ar fi bine să aibă agenda bine
organizată, dacă vor să evite discuţiile cu şefii.

VărVărVărVărVărsătsătsătsătsător (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 18 f8 f8 f8 f8 febrebrebrebrebruarie)uarie)uarie)uarie)uarie)
Pentru Vărsători, urmează o săptămână a plină
de stres, în care li se vor contesta anumite reali-
zări şi vor fi nevoiţi să ia unele lucruri de la capăt.
Nici domeniul amoros nu este scutit. Vărsătorii
singuri vor fi nevoiţi să-şi justifice multe acţiuni
în fata partenerului, însă ar fi mai bine să fie
fermi, pentru că altfel vor da curând peste ace-
leaşi probleme.

PPPPPeşti (1eşti (1eşti (1eşti (1eşti (19 f9 f9 f9 f9 febrebrebrebrebruarie - 20 maruarie - 20 maruarie - 20 maruarie - 20 maruarie - 20 martie)tie)tie)tie)tie)
Peştii au în faţă o săptămână reuşită în ceea ce
priveşte negocierile de orice fel, fie că e vorba
de o mărire de salariu, sau de realizarea unor
planuri împreună cu persoana iubită. Ei vor şti
să îşi impună ideile fără să creeze invidie în jurul
lor, iar succesele de acum vor avea consecinţe
pe termen lung.
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Locuri de muncă vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii                                              Tip contract   Studii

PLOIEŞTIPLOIEŞTIPLOIEŞTIPLOIEŞTIPLOIEŞTI

Vechime Vechime  Tip contract
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103
104
105
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108
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110
111
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114
115
116
117
118
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149
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151
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165
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168
169
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173
174
175
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178

Angajatorii din Spaţiul Economic European
oferă, prin intermediul reţelei EURES România,
425 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

MarMarMarMarMarea Britea Britea Britea Britea Britanieanieanieanieanie – 209 locuri de muncă: 60
îngrijitor persoane/infirmier, 60 asistent medical,
58 bucătar, 30 îngrijitor persoane, 1 şofer
profesionist;

GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 88 locuri de muncă: 15 factor
poştal, 10 mecanic proces în tehnologia prelucrării
plasticului şi a cauciucului, 7 lucrător calificat în
producţie (industria automobilelor), 7 electrician,
7 sudor MIG- MAG/WIG, 6 hamal, 5 operator
stivuitor, 5 operator CNC (laminor şi strung), 5 elec-
trician industrial, 5 inginer proces în tehnologia
prelucrării plasticului şi a cauciucului, 5 şofer
camion pe distanţe lungi,2 inginer electrician, 2
ergoterapeuţi, 2 tehnician electronist (tehnologie
de operare), 1 inginer calitate (producţia de echi-
pamente în industria aerospaţială), 1 dezvoltator
software, 1 inginer sistem de navigaţie satelit
Galileo, 1 şofer camion (trafic local),1 mecanic
echipamente sanitare, de încălzire şi aer condi-
ţionat;

SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia     – 55 locuri de muncă: 20 femeie de
serviciu, 15 vopsitor auto, 10 mecanic auto, 10

tinichigiu auto;
SloSloSloSloSlovvvvvaciaaciaaciaaciaacia - 43 locuri de muncă: 30 şofer

autocamion transport internaţional, 7 îngrijitor
persoane/infirmieri, 6 sticlar;

RRRRRepublica Cehăepublica Cehăepublica Cehăepublica Cehăepublica Cehă     – 21 locuri de muncă: 15
şofer profesionist camion, 5 şlefuitor/ pilitor, 1
şofer camion (transport intern şi internaţional);

PPPPPolonia olonia olonia olonia olonia – 4 locuri de muncă: 1 administra-
tor / muncitor birou asistenţă, 1 dezvoltator An-
droid, 1 designer grafic, 1 asistent manager;

NNNNNorororororvvvvvegiaegiaegiaegiaegia – 3 locuri de muncă: 1 doctorand
în departamentul biomedical, 1 postdoctorand în
departamentul biomedical, 1 inginer instrumente
de măsurare;

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia     – 1 loc de muncă: 1 manager senior
de proces (inginer în industria chimică cu expe-
rienţă vastă în lucrul cu polimeri);

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 1 loc de muncă: 1 maseur.
Persoanele interesate să ocupe un loc de

muncă pot viziona ofertele accesând portalul
EURES naţional, www.eures.anofm.ro, sau se pot
prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocu-
parea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă,
unde consilierul EURES îi poate îndruma.

SurSurSurSurSursa: anofm.rsa: anofm.rsa: anofm.rsa: anofm.rsa: anofm.rooooo

425 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Muncitor necalificat în confecţii textile
Administrator financiar (contabil şef)
Agent de securitate
Agent de securitate şi intervenţie
Agent vânzări
Ambalator manual
Asfaltator
Asistent designer
Asistent manager
Barman
Barman
Barman
Bucătar
Bucătar
Bucătar
Calactoreasa
Călcător confecţii
Călcător confecţii
Călcător confecţii
Călcători
Coafor-stilist
Cofetar
Conducător activitate transport rutier
Conducător autospeciala vidanja
Confecţioner  asamblor art din textile
Confecţioner -asamblor articole din textile
Confecţioner asamblor articole textile
Confecţioner asamblor articole textile
Confecţioner asamblor articole textile
Confecţioner asamblor articole textile
Confecţioner -asamblor articole textile
Confecţioner în industria confecţiilor textile
Confecţioner tâmplărie aluminiu şi PVC
Confecţioner industria confecţiilor textile
Confecţioner industria confecţiilor textile
Confecţioner tâmplărie aluminiu şi PVC
Confecţioner textil
Confecţioner textile
Confectioner-asamblor articole dinn textile
Confecţioneri textile
Consilier vânzări auto
Consilier vânzări service
Control calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlori conformitate industria de maşini
Croitor
Croitor
Director adjunct
Director economic
Dispecer transport
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician montare şi reparaţii aparataj el.
Electromecanic auto
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie serviciu
Fierar betonist
Frizer
Gestionar
Imprimeur textil
Inginer
Inginer căi ferate, drumuri şi poduri
Inginer chimist
Inginer construcţii civile, ind şi agricole
Inginer mecanic- calitate
Inginer proiectant
Inginer proiectare
Îngrijitor clădiri
Instalator încălzire centrală şi gaze
Lăcătuş
Lăcătuş mecanic
Lăcătuş mecanic
Lăcătuş mecanic
Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii
Legător manual
Lucrător comercial
Lucrător comercial
Lucrător comercial
Lucrător comercial
Lucrător comercial
Lucrător gestionar
Lucrător în bucătărie (spălător vase mari )
Macaragiu

Maistru constructor
Manager calitate
Manipulant
Mecanic
Mecanic auto
Mecanic întreţinere - rep. maşini de cusut
Mecanic întreţinere şi reparaţii
Mecanic întreţinere şi reparaţii
Mediator
Modelier
Montator placaje
Montator subansamble
Montator subansamble
Montator subansamble
Montator tâmplărie aluminiu şi PVC
Muncitor calificat - electrician
Muncitor constructor
Muncitor în ind confecţiilor textile
Muncitor nec în ind confecţiilor textile
Muncitor nec.- turnător ob. ceramice
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în conf textile
Muncitor necalificat în ind conf textile
Muncitor necalificat în ind confecţiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecţiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecţiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecţiilor textile
Muncitor necalificat în industria confecţiilor
Muncitor necalificat în ind.confecţiilor textile
Muncitor necalificat tipografie
Operator date calcul
Operator jocuri
Operator la fabricarea altor produse chimice
Operator mase plastice
Operator maşini şi unelte automate
Operator tăietor textile
Operator tunsator textile
Ospătar
Ospătar
Ospătar
Ospătar
Ospătar
Ospătar
Pavator
Paznic
Paznic
Pictor pe sticlă
Pizzar
Pizzar
Planificator
Planificator
Pregătitor lansator confecţii
Pregătitor şi confectoner cataloage mostre
Programator producţie
Rabotor mortezor
Secretara
Şef de sala restaurant
Şef formaţie confecţii textile
Şef formaţie în ind de maşini
Şef linie ind. Confecţiilor
Şef restaurant
Şef şantier
Şofer
Şofer autobuz
Şofer autoturisme şi camionete
Şofer autoturisme şi camionete
Şofer maşină mare tonaj
Spălător vehicule
Spanuitor confecţii
Sticlar
Sudor
Tăietor confecţii
Tăietor confecţii
Tehnician aprovizionare-desfacere
Tehnician în ind confecţiilor şi tricotajelor
Tehnician mecanic
Tehnician metode logistic
Vânzătoare
Vânzător
Vânzător
Vânzător
Vânzător
Vidanjor
Vopsitor
Vopsitor auto
Zidar
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Baschetbaliştii de la CSM Ploieşti au suferit a doua înfrângere consecutivă
în faza semifinală a Ligii I, terminând învinşi în deplasare, de către Politehnica
Iaşi. Gazdele s-au impus cu 80-65, victoria concretizându-se în ultimul „sfert”
al jocului.

Ambele combatante au oferit un meci echilibrat în prima repriză, echipa
ploieşteană dând o replică bună gazdelor, remarcându-se în special în apărare.
În minutul 28, tabela indica scor favorabil ploieştenilor, care conduceau cu 54-
45, dar şi cu 55-50. După aceasta, însă, ieşenii aveau să pună tot mai multe
probleme CSM-ului, situaţia schimbându-se radical în ultimele 10 minute ale
partidei. Gazdele au avut, în americanul Jones, un jucător decisiv şi în mare
formă, acesta având 35 de puncte în confruntarea cu echipa ploieşteană.

Faza semifinală a Ligii I se va afla într-o scurtă pauză, următorul meci al
băieţilor antrenaţi de Eugen Ilie urmând să aibă loc pe 3 aprilie, tot în deplasare,
la CS Cuza Sport Brăila.

Scorul pe sferturi: 17-17, 18-18, 15-20, 30-10
CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT

1. BCM Olimpic Baia Mare (3-2) - 8 puncte
2. CSM Ploieşti (3-2) - 8 puncte
3. Timba Timişoara (3-2) - 8 puncte
4. Politehnica Iaşi (3-1) - 7 puncte
5. Ştiinţa Bucureşti (2-3) - 7 puncte
6. Cuza Sport Brăila (0-4) - 4 puncte
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În penultimul meci al sezonului
regulat din cadrul Ligii Naţionale mas-
culine de handbal, CSM Ploieşti a
pierdut în deplasare, la Reşiţa, scor
27-26. A fost cel de-al doilea meci la
rând pierdut de ploieşteni la limită,
după cel de acasă, cu Energia Tg. Jiu.

La Reşiţa, echipa ploieşteană a
dat o replică destul de bună şi nu mult
a lipsit să obţină un rezultat pozitiv.
De altfel, CSM Ploieşti a avut un start
de partidă promiţător, conducând pâ-
nă la 8-9. Reşiţenii au replicat, pentru

Handbal masculin

A doua partidă consecutivă
pierdută la limită!

HC AHC AHC AHC AHC Adrian Pdrian Pdrian Pdrian Pdrian Peeeeetrtrtrtrtreaeaeaeaea
RRRRReşiţa - CSM Ploieştieşiţa - CSM Ploieştieşiţa - CSM Ploieştieşiţa - CSM Ploieştieşiţa - CSM Ploieşti

222227-26 (17-26 (17-26 (17-26 (17-26 (16-16-16-16-16-12)2)2)2)2)

început, cu două goluri la rând, apoi,
de la 10-10, cu patru goluri conse-
cutive.

Prima repriză avea să se încheie
cu 16-12, însă ploieştenii au început
şi actul secund la fel de bine ca şi pe
primul, astfel că au revenit în joc şi au
trecut în avantaj cu un gol, în minutul
42. Dar avea să fie ultima dată când
ploieştenii s-au mai aflat la conducere
în această confruntare, asta pentru
că reşiţenii au forţat spre final şi au
trecut din nou la timona partidei. CSM

Ploieşti a reuşit să ţină aproape de
adversari, stând în spate la un gol dife-
renţă, aşa având să se încheie şi par-
tida, 27-26.

AAAAAdrian Pdrian Pdrian Pdrian Pdrian Peeeeetrtrtrtrtrea Rea Rea Rea Rea Reşiţa: eşiţa: eşiţa: eşiţa: eşiţa: Tevzadze,
Drăghici, Sămînţă - Vaidasigan 14 go-
luri, Trifkovic 5, Bahan 3, Dospinescu
2, Ignat 1, Rohozneanu 1, Pîrîianu 1,
Starchenko, Popovici, Lela, Huta, Ru-
gaci, Heimbach. Antrenor: Adrian
Petrea.

CSM Ploieşti:CSM Ploieşti:CSM Ploieşti:CSM Ploieşti:CSM Ploieşti: Szopka, Rotaru,
Antonaru - Hoinaru 6, Turcu 4, Dediu
4, Al. Farcaş 3, Tărîţă 3, Hodorogea
2, Capotă 2, Mihoci 1, Stăncioiu 1,
Zamfir, Năstase. Antrenor: Dragoş
Dobrescu.

Arbitri: Mihai Pârvu şi Alin Stama-
toiu (ambii din Bucureşti).Observator
FRH: Ioan Chira (Maramureş).

CSM Ploieşti îşi ia rămas bun de
la sezonul regulat într-o partidă care
va avea loc în Sala Olimpia, contra re-
dutabilei echipe Dinamo Bucureşti,
data de desfăşurare fiind în conti-
nuare incertă.

Fetele de la CSM Ploieşti au dis-
putat vineri, 18 martie, un meci ami-
cal la Braşov, în compania gazdelor
de la ASC Corona, fiind al doilea ami-
cal disputat pe parcursul săptămânii
trecute de handbalistele ploieştence,
după întâlnirea cu Rapid Bucureşti.
Ploieştencele au cedat cu 25-28 la
Braşov, însă antrenorul echipei noas-
tre, Neven Hrupec, a considerat util
acest test: „Sunt foarte mulţumit de
testul de ieri (n.r. vineri), pentru că fost
un joc interesant şi util pentru ambele
echipe. Chiar am vorbit la final cu an-
trenorul Coronei, domnul Burcea, şi
ambii ne-am declarat mulţumiţi de an-
trenamentul făcut de fete. Noi, în
perspectiva meciurilor de campionat
care urmează, iar ele, pentru meciu-
rile din semifinalele Cupei EHF pe care
le au de disputat. A fost un joc de un
bun nivel tactic, în care le-am putut
acorda şansa de a juca şi unor fete
care au evoluat mai puţin în campio-
nat. De altfel, nici nu m-a interesat
statistica jocului, ci doar să punem la
punct unele lucruri şi să facem o bună
repetiţie pentru partidele oficiale. Una

Handbal feminin

Test util la Braşov pentru CSM Ploieşti

peste alta, a fost o săptămână bună,
cu trei antrenamente la sală, unul de
spinning, plus şedinţele de pregătire
din Sala Olimpia şi cele două meciuri
amicale. De luni (21 martie), începem
pregătirea tactică pentru partida de
la Slobozia, pe care trebuie să o
câştigăm cu orice preţ”.

Liga Naţională se reia pe 26
martie, atunci când handbalistele
noastre au programat meci la Slo-
bozia. După această confruntare,
CSM Ploieşti o va înfrunta, pe teren
propriu, pe lidera CSM Bucureşti, cel
mai probabil pe 2 aprilie.

Mihail Marinescu

Duminică, la Giurgiu, a avut loc Concursul „Micul Judoka”, la care au
participat peste 240 de copii, cu vârste între 9 şi 12 ani, reprezentând cluburile
CSM Giurgiu, FC Giurgiu, LPS Piteşti, CSM Piteşti, CS Târgovişte, CSS Târgovişte,
Metalul Buzău, CSS Alexandria, CSS 2 Bucureşti, Mako Ryu Gym  şi, bineînţeles,
CSM-CFR-CSŞ Ploieşti.

Sportivii clubului ploieştean au reuşit să obţină 9 medalii - 4 locuri I, 4
locuri II şi un loc III - şi două locuri V, performanţele fiind următoarele:

Copii născuţi în  2007: locul I - Bianca Ungureanu (29 kg, fete) şi Alexandru
Usatencu (29 kg, băieţi); locul III - Ruxandra Predescu (26 kg, fete);

Copii născuţi în  2006:locul I - Alexandra Stan (26 kg, fete); locul II - Gabriela
Niţescu (29 kg, fete), Cătălin Burlacu (34 kg, băieţi), Robert Slăveanu (38 kg,
băieţi); locul V - Dan Ene (34 kg, băieţi);

Copii născuţi în 2005: locul I – Ştefania Nicolescu (36 kg, fete); locul II –
Denis Grădinariu (50 kg, băieţi); locul V – Alexandra Ciurcă (32 kg, fete). (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

În weekend-ul trecut, micuţa şahistă a clubului
CSM Ploieşti, Alina Tudor, avut o evoluţie excelentă
cu prilejul turneului „Antim Ivireanul”, ce a avut
loc la Râmnicu Vâlcea. Sportiva în vârstă de 10
ani, pregătită de antrenorul emerit prof. Gheorghe
Văsii şi soţia acestuia, Filoftia, a reuşit să
cucerească medalia de aur la „fete - 10 ani”, într-o
competiţie la startul căreia s-au aliniat 32 de şahişti
cu rating mai mic de 1800. (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

Mihail Marinescu

Judo

CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, 9 medalii
la Concursul „Micul Judoka”

Şah Alina Tudor, medalie aur la
turneul „Antim Ivireanul”

Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti au reuşit să obţină şapte medalii - două de aur, una de
argint şi patru de bronz - şi patru locuri VII la Finala Campionatelor Naţionale de judo rezervată
juniorilor „U21”, competiţie la care au participat 278 de sportivi reprezentând peste 50 de cluburi
din ţară. Concursul a avut loc la Cluj, în Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Iată care au fost performanţele sportivilor ploieşteni: locul I şi campioni naţionali - Marian
Tănase (-60 kg) şi Răzvan Ciolan (-73 kg); locul II şi vicecampioană naţională - Ioana Iosub (-70
kg); locul III - Cătălina Şchiopu (-52 kg), Andreea Ionescu (-63 kg), Paul Onofrei (-55 kg) şi Alberto
Minigote (-66 kg) -  locul VII - Georgiana Tuţică (-48 kg), Alexandru Comăniţă (-55 kg), Andrei
Pîrloga (-73 kg) şi Andrei Baicu (-90 kg). Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti sunt antrenaţi de
Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafirescu şi Doru Munteanu. (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

CSM-CFR-CSS Ploieşti, 7 medalii
la Campionatele Naţionale „U21"!

Baschet masculin

A doua înfrângere consecutivă
în contul CSM-ului Ploieşti

PPPPPolitolitolitolitolitehnica Iaşi - CSM Ploieşti 80-65 (35-35)ehnica Iaşi - CSM Ploieşti 80-65 (35-35)ehnica Iaşi - CSM Ploieşti 80-65 (35-35)ehnica Iaşi - CSM Ploieşti 80-65 (35-35)ehnica Iaşi - CSM Ploieşti 80-65 (35-35)
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CS CepCS CepCS CepCS CepCS Cepturturturturtura - Ta - Ta - Ta - Ta - Teleajenul Vălenii de Munteleajenul Vălenii de Munteleajenul Vălenii de Munteleajenul Vălenii de Munteleajenul Vălenii de Munteeeee 1-4 (1-0)1-4 (1-0)1-4 (1-0)1-4 (1-0)1-4 (1-0)
Au marcat: Adrian Sîrbu (28)/Lucian Cruceru (47, 70), Catrinel

Beznea (49), Liviu Cernea (51).
Arbitri: Mihai Amorăriţei - Ştefan Călăraşu (ambii, din

Câmpina) şi Romulus Sprînceană (Buşteni). Observator: Marian
Deaconu (Ploieşti).

PrPrPrPrProgrogrogrogrogresul Drăgăneşti - AFC Bresul Drăgăneşti - AFC Bresul Drăgăneşti - AFC Bresul Drăgăneşti - AFC Bresul Drăgăneşti - AFC Brebuebuebuebuebu 4-1 (1-0)4-1 (1-0)4-1 (1-0)4-1 (1-0)4-1 (1-0)
Au marcat: Ionuţ Oprea (12, 49, 85), George Oprea (60)/

Alexandru Zamfir (88-penalti).
Arbitri: Alex Vulpe - Mihai Pandelea (ambii, din Ploieşti) şi

Mădălina Crăciun (Brazi, Negoieşti). Observator: Stelian
Achimescu (Ploieşti).

AAAAAvântul Măneciu - CS Păuleştivântul Măneciu - CS Păuleştivântul Măneciu - CS Păuleştivântul Măneciu - CS Păuleştivântul Măneciu - CS Păuleşti 1-2 (1-0)1-2 (1-0)1-2 (1-0)1-2 (1-0)1-2 (1-0)
Au marcat: Constantin Olteanu (3)/Andrei Ciobanu (60-

penalti, 90).
Arbitri: Viorel Căunei (Plopeni) - Doru Petre (Bucov) şi Ştefan

Dumitrache (Râfov). Observator: Constantin Ciocoiu (Băicoi).
CS CorCS CorCS CorCS CorCS Cornu - Unu - Unu - Unu - Unu - Unirnirnirnirnirea Uea Uea Uea Uea Urrrrrlaţilaţilaţilaţilaţi 6-0 (2-0)6-0 (2-0)6-0 (2-0)6-0 (2-0)6-0 (2-0)
Au marcat: Marius Irimescu (5), Iustin Şovăială (36, 60),

Andrei Militaru (58-penalti), Alexandru Zamfir (78), Iosif Gheorghe
(90+2)/-.

Arbitri: Mădălin Dicu (Bucov) - Claudiu Dumitru şi Gabriel
Brăilă (ambii, din Ploieşti). Observator: Traian Notaru (Ploieşti).

TTTTTricolorricolorricolorricolorricolorul Brul Brul Brul Brul Breaza - AS Teaza - AS Teaza - AS Teaza - AS Teaza - AS Tufufufufufeni Băicoieni Băicoieni Băicoieni Băicoieni Băicoi 1-1 (0-0)1-1 (0-0)1-1 (0-0)1-1 (0-0)1-1 (0-0)
Au marcat: Bogdan Negotei (61)/Adrian Brebenel (70).
Arbitri: Andrei Moroiţă - Cătălin Popovici şi Florin Bureaţă

(toţi, din Ploieşti). Observator: George Negoiţescu (Ploieşti).
UUUUUnirnirnirnirnirea Cocorăştii Colţ - CSO Plopeniea Cocorăştii Colţ - CSO Plopeniea Cocorăştii Colţ - CSO Plopeniea Cocorăştii Colţ - CSO Plopeniea Cocorăştii Colţ - CSO Plopeni 0-3 (0-3)0-3 (0-3)0-3 (0-3)0-3 (0-3)0-3 (0-3)
Au marcat: -/Andrei Puiuleţ (12, 41), Cătălin Vlad (36).
Arbitri: Ovidiu Oprea - Sorin Nistor şi Gabriel Enache (toţi, din

Ploieşti). Observator: Octavian Grigore (Ploieşti).
AFC Băneşti-UAFC Băneşti-UAFC Băneşti-UAFC Băneşti-UAFC Băneşti-Urrrrrlelelelelettttta - AFC Astra - AFC Astra - AFC Astra - AFC Astra - AFC Astra IIa IIa IIa IIa II 8-2 (2-2)8-2 (2-2)8-2 (2-2)8-2 (2-2)8-2 (2-2)
Au marcat: Alexandru Petrescu (8-penalti, 48), Andrei Băcioiu

(42), Marian Turcu (46, 58, 68, 88)/Dragoş Gheorghe (10), Denis
Constantin (27).

Arbitri: Mădălin Marinescu – Luis Oprescu (ambii, din Ploieşti)
şi Eduard Neagu (Poienarii Apostoli). Observator: Radu Vasile
(Ploieşti).

VVVVVoinţa Găzaroinţa Găzaroinţa Găzaroinţa Găzaroinţa Găzarul Surul Surul Surul Surul Surani - CS Bleani - CS Bleani - CS Bleani - CS Bleani - CS Blejoijoijoijoijoi 0-3 (0-2)0-3 (0-2)0-3 (0-2)0-3 (0-2)0-3 (0-2)
Au marcat: -/Ştefan Stanca (8), Cătălin Ruptureanu (40),

Florin Badea (65).
Arbitri: Doralin Bîrziloiu (Vălenii de Munte) - Alin Ionică şi Mircea

Rusu (ambii, din Bertea). Observator: Constantin Safta
(Iordăcheanu).

CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT

1. CS Păuleşti 18      15       1 2       77-15        46(+19)
2. CS Blejoi 18      13       3 2         49-8        42(+18)
3. CS Cornu 18      13       2 3       54-16        41(+14)
4. AFC Băn.-Urleta 18      10       4 4       44-13       34 (+7)
5. Av. Măneciu 18      10       3 5       46-41       33 (+3)
6. Tel. Văleni 18        9       5 4       42-27       32 (+5)
7. CSO Plopeni 18        8       5 5       28-17       29 (+5)
8. AS T. Băicoi 18        8       4 6       29-34       28 (+1)
9. AFC Astra II 18        7       4 7       30-32       25 (+1)
10. U. Cocor. Colţ 18        7       1 10     27-31       22 (-5)
11. Unirea Urlaţi 18        6       1 11     25-43       19(-8)
12. Tric. Breaza 18         5      3 10     17-40       18 (-9)
13. Progr. Drăg. 18         4      5 9        30-44      17 (-13)
14. CS Ceptura 18         4      3 11      20-45      15(-15)
15. AFC Brebu 18         1      3 14      19-57         6(-21)
16. Voinţa Surani 18         0      1 17      22-96         1(-26)

Etapa a XIX-a: Teleajenul Vălenii de Munte - Progresul
Drăgăneşti (în tur: 3-3), AFC Brebu - Avântul Măneciu (1-5), CS
Păuleşti - CS Cornu (3-2), Unirea Urlaţi - Tricolorul Breaza (4-2),
AS Tufeni Băicoi - Unirea Cocorăştii Colţ (1-2), CSO Plopeni - AFC
Băneşti-Urleta (0-0), AFC Astra II - Voinţa Găzarul Surani (6-2), CS
Blejoi - CS Ceptura (0-0).

Liga A Prahova
- etapa a XVIII-a -

Sala de atletism din Bacău
a găzduit, în perioada 19 şi 20
martie a.c, Campionatul Naţio-
nal pentru Juniori categoria 3.
Au participat peste 300 de
sportivi din întreaga ţară, prin-
tre care şi atleţii de la CSM-CSS
Ploieşti, pregătiţi de profesorii
Maria Andrei şi Florin Andrei,
care au avut evoluţii excelente,
ei reuşind să obţină 3 medalii.
În prima zi, atletul Florin Nica a
reuşit, în proba de 400 m., să
obţină medalia de bronz, cu
timpul 54.83 sec. A doua zi,
atleţii de la CSM CSS Ploieşti
au obţinut două titluri de vice-
campioni ai României. Ştafeta
4 x 400 m. fete, în componenţa
Dariana Mototolea – Emilia
Zamfir Dan – Angela Cioroianu
– Raluca Baicu, au reuşit cu
timpul de 4.15.28 minute să
câştige medalia de argint. Şi
echipa de ştafetă 4 x 400 m.
băieţi, în componenţa Andrei
Florea – Dragoş Cozea – Sorin
Costache – Florin Nica, au

După atâta amar de vre-
me a venit şi primul punct pen-
tru Petrolul Ploieşti după nouă
jocuri în care înregistrase tot
atâtea înfrângeri. Poate noul
antrenor o fi ...omul cu punc-
tele, care deocamdată a înce-
put cu unul, dătător de moral
atât pentru Ionel Gane, dar şi
pentru echipă.

La jocul cu CFR, ploieştenii
trebuia să atace din primul
minut, că altă variantă nu era
decât să obţină victoria.

Cu părere de rău nu s-a în-
tâmplat acest lucru şi petroliştii
au obţinut doar un egal. Care
înseamnă mai nimic în econo-
mia din clasament. Ce-i drept,
Petrolul nu a câştigat niciun
meci pe teren străin în acest
sezon, obţinând doar patru re-
zultate de egalitate, inclusiv cu

Play-out, Etapa a 3-a

CCCCC.F.F.F.F.F.R. Clu.R. Clu.R. Clu.R. Clu.R. Cluj – Fj – Fj – Fj – Fj – F.C.C.C.C.C.....
PPPPPeeeeetrtrtrtrtrolul Ploieşti 0-0olul Ploieşti 0-0olul Ploieşti 0-0olul Ploieşti 0-0olul Ploieşti 0-0

Stadion: „Dr. Constan-
tin Rădulescu”. Spectatori:
2000.

CFR CLCFR CLCFR CLCFR CLCFR CLUJ:UJ:UJ:UJ:UJ: Marc – Coel-
ho, Larie, Goian, Camora
(cpt.) – Gomelt, Nouvier (’77
Păun), Petrucci (’55 Bud),
Lopez, V. Bruno (’55 Jakolis).
Antrenor: Antonio
Conceicao.

FC PFC PFC PFC PFC Peeeeetrtrtrtrtrolul: olul: olul: olul: olul: Cobrea
(cpt) – Al. David, Benga, Mi-
şelăricu, Begeorgi, Bucşa,
Stana (’88 Guerriero), Zou-
bir, Mareş, Ziani, Paolucci
(’68 Pacar). Antrenor: Ionel
Gane.

Cartonaşe galbene:
Jakolis (’90), L. Goian (’90
+3) / Bucşa (’12), Zoubir
(’77), Mareş (’85).

Au arbitrat: Iulian Călin
(Ştefăneşti), Iulian Timar
(Marghita), Gabriel Stroe
(Piteşti).

Jucătorul meciului:
Cobrea (Petrolul).

Petrolul, primul punct în 2016!

cel de la Cluj.
Petrolul întâlnea un CFR

cu opt meciuri oficiale fără în-
frângere şi neînvinsă în 2016,
una dintre cele mai bune
echipe din acest play-out.

Partida de pe stadionul
CFR-ului s-a disputat pe un
gazon cu mari porţiuni arse ale
ierbii, împiedicând ambele for-
maţii în a controla şi pasa bine
balonul. Despre joc, putem
spune că a fost unul echilibrat
în prima sa parte şi controlat
autoritar de CFR în partea a
doua.

În prima repriză, am asis-
tat la un joc de uzură, fără faze
deosebite la cele două porţi,
mai ales pentru Petrolul. Doar
spre sfârşitul reprizei, CFR-ul s-
a trezit din letargie şi a avut do-
uă ocazii de a deschide tabela.

Prima a fost cea în care
Stana (’39) a fost aproape de
autogol, el trimiţând un balon
ce a lovit stâlpul din dreapta
lui Cobrea.

Cea de-a doua oportunita-
te l-a avut pe Cobrea în prim
plan, când a salvat miraculos
din faţa lui Cristian Lopez!

Repriza a doua a început
cu o ocazie a Petrolului, cea a
lui Zoubir (’49), prima şi ultima
din acest meci, nefructificată,
căci Marc a fost la post.

Apoi, pe teren a fost o sin-
gură echipă, CFR controlând
autoritar jocul, creându-şi câte-
va oportunităţi la poarta lui
Cobrea, din nou, cel mai bun
jucător al Petrolului.

Astfel, Cristi Bud putea
aduce victoria pentru CFR da-
că marca măcar o dată din ce-

le trei ocazii avute, el trimiţând
de fiecare dată pe lângă poarta
apărată de Cobrea.

Ultima ocazie pentru gaz-
de a avut-o Camora (’86), când,
din lovitură liberă, de la mar-
ginea careului de 16 metri, nu
l-a putut învinge pe Cobrea, ca-
re a scos balonul de la înche-
ietura barelor.

Urmează jocul cu Poli Timi-
şoara, unul de şase puncte,
căci şi ea este pe loc de retro-
gradare. Ionuţ Mitoiu

reuşit, cu timpul de 3.55.90 mi-
nute să intre în posesia meda-
liilor de argint. Rezultate nota-
bile au mai obţinut Raluca Bai-
cu, locul 5 la 400 m., cu timpul
62.52 sec., şi Sorin Costache,
locul 9 la 60 m., în 7.81 secun-
de.

Atleţii de la CSM-CSS Ploieşti,
3 medalii la Campionatul

Naţional de juniori 3

Mihail Marinescu


