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Anchetele DNA Ploieºti au ajuns
din nou pe Valea Prahovei, de data
aceasta la sediul Primãriei din Sinaia.
Vineri, cu doar douã zile înainte de
Florii, Vlad Oprea,
edilul celei mai vestite
staþiuni de pe Valea
Prahovei, a fost citat
la Ploieºti în calitate de
martor pentru a fi au-
diat într-un dosar de
corupþie. ªase ore mai
târziu, aflam cã Vlad
Oprea este inculpat în
dosar, a fost plasat sub
control judiciar ºi are
interdicþia sã-ºi mai
exercite funcþia, ba
chiar sã se mai apropie
fizic de sediul instituþiei
pe care o conduce de 12 ani. În ace-
laºi dosar au mai fost plasaþi sub con-
trol judiciar ºi alþi funcþionari din Pri-
mãria Sinaia.

Primarul localitãþii Sinaia a ajuns,
vineri, la sediul DNA puþin dupã ora

zece. A venit în calitate de martor,
iniþial, dar însoþit de avocat. În tradu-
cere, cei care se prezintã la audieri
asistaþi de apãrãtori aleºi, înseamnã

cã ºtiu cã li se va schimba calitatea
din dosar pe parcursul anchetei. Aºa
s-a întâmplat ºi în cazul lui Vlad Oprea,
care a ieºit din sediul parchetului du-
pã nici o orã.

(continuare în pagina 2)

Situaþie complicatã pentru Vlad Oprea:
Candideazã la Primãria Sinaia,

dar nu are voie sã-ºi exercite funcþia
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Primele
premiante
din Prahova la

olimpiadele ºcolare
naþionale

Doresc ca Sfintele
Sãrbãtori Pascale sã vã
aducã sãnãtate, bucurii,
împliniri ºi speranþã
de mai bine.

Dr.Ec.,
Emanoil Savin,
Primarul
oraºului Buºteni

În noaptea Învierii,
când clopotele bat,
cu lumânãri aprinse,
cu sufletul curat,
sã spunem împreunã...

Primãria ºi C.L. Brazi
Primar,

Leonaº Radu
Viceprimar,

Nicolae Ivan

HRISTOS A ÎNVIAT!
PAªTE FERICIT!

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!



În urmã cu puþin timp s-a înche-
iat ºi Olimpiada Naþionalã de Limbã
Englezã, gãzduitã în acest an de cãtre
Tg. Jiu. Din cei ºase elevi care au re-
prezentat judeþul Prahova, trei au reu-
ºit sã se numere printre cei care au
obþinut menþiune, toþi fiind de la Cole-
giul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti.
Este vorba despre Ioana Stanciu
(clasa a XI-a, prof. Mãdãlina Parnichi),
Teodora Maria Jianu (clasa a X-a, prof.
Andreea Dorobanþu) ºi Dan ªerban
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(urmare din pagina 1)
Conform procedurii, fusese a-

nunþat cã este suspect pentru abuz
în serviciu în acelaºi dosar în care a
fost trimis în judecatã magistratul Ro-
xana Popescu, acuzatã de luare de
mitã.  Audierile au fost reluate de
anchetatori tot vineri, în jurul orelor
prânzului, iar puþin dupã ora 16
Oprea a ieºit din sediul DNA Ploieºti,
vizibil afectat de noua sa calitate, dar
optimist în ceea ce priveºte cariera
sa politicã. Acesta a þinut sã precizeze
cã, în ciuda acuzaþiilor care i se aduc,
nu va renunþa la cursa electoralã ºi
va candida pentru un al patrulea
mandat de primar al oraºului Sinaia.

Cum a ajuns Oprea sã
dea cu subsemnatul

Procurorii care îl ancheteazã a-
cum pe Vlad Oprea vor sã afle moda-
litatea în care mai multe terenuri afla-
te pe Colina Marei din Sinaia, consi-
deratã zonã imobiliarã de lux, au
ajuns în posesia lui Marin Tudoricã,
fostul comandant al Poliþiei din sta-
þiune, arestat ºi el pentru fapte de
corupþie. Se pare cã ofiþerul de poliþie
ar fi cumpãrat aceste terenuri la un
preþ mult mai mic decât cel al pieþei.
Acest lucru ar fi fost posibil cu compli-
citatea reprezentanþilor administraþiei
publice locale, dar ºi cu cea a unui
magistrat din cadrul Judecãtoriei Si-
naia. Pe scurt, Tudoricã ar fi pus ochii
pe acele terenuri, însã preþul de vân-
zare, stabilit prin Hotãrâre de Consiliu
Local, era mult prea mare pentru pu-
terea financiarã a fostului ºef al Poliþiei.
Singura modalitate prin care preþul

sã fie micºorat era o decizie a instan-
þei, iar pentru o sentinþã favorabilã, el
este acuzat cã s-a umblat cu cadouri
la judecãtor.

Care sunt acuzaþiile
care i se aduc

Conform unui comunicat DNA,
“în cursul anului 2010, în contextul
în care pe rolul Judecãtoriei Sinaia
se afla un dosar civil ce privea un liti-
giu între Primãria Sinaia ºi 3 persoane,
concesionari ai unor terenuri, incul-
patul Oprea Vlad Gheorghe, în calitate
de primar, cu ºtiinþã, ºi-a încãlcat atri-
buþiile de serviciu prin nesocotirea ho-
tãrârilor Consiliului Local care stabi-
leau foarte clar condiþiile în care se
puteau înstrãina, în anumite situaþii,
terenurile respective.

Concret, acesta, printr-o adresã,
a comunicat instanþei de judecatã,
care solicitase Consiliului Local sã-ºi
exprime poziþia procesualã faþã de
susþinerile reclamanþilor din dosarul
respectiv, cã Primãria Oraºului Sinaia
îºi însuºeºte rapoartele de evaluare
întocmite de cãtre evaluatorul auto-
rizat pentru terenurile a cãror vânzare
se solicitase, „atâta timp cât cei trei
concesionari nu solicitã Primãriei ora-
ºului Sinaia restituirea unor eventuale
diferenþe de bani”. Cu aceeaºi ocazie,
inculpatul Oprea Vlad Gheorghe a
mai precizat cã „rãmâne la latitudinea
instanþei oportunitatea vânzãrii”. Co-
municarea respectivã a fost semnatã,
pe lângã edilul Oprea Vlad Gheorghe,
ºi de inculpata Rãdulescu Beatrice
Eugenia, în calitate de secretar al
oraºului Sinaia.

Ulterior, la data de 11 noiembrie
2010, în calitate de magistrat
judecãtor, inculpata Popescu Ruxan-
dra a pronunþat o soluþie vãdit con-
trarã dispoziþiilor legale, prin care a
dat câºtig de cauzã reclamanþilor, în
detrimentul Primãriei Sinaia.

În acelaºi context, inculpaþii Ioniþã
Maria ºi Bunea Aurora Mihaiela, în
calitate de consilieri juridici în cadrul
Departamentului juridic al unitãþii
administrativ-teritoriale Sinaia, prin
încãlcarea atribuþiilor de serviciu care-
i obligau sã asigure apãrarea dreptu-
rilor ºi intereselor legitime ale unitãþii
în cadrul cãreia îºi desfãºura activita-
tea, deºi cunoºteau faptul cã hotãrâ-
rea respectivã afecta interesele unitãþii
administrativ teritoriale Sinaia, nu au
atacat aceastã hotãrâre”, se aratã în
comunicatul oficial.

Cât a pierdut
Primãria Sinaia

În urma acestei afaceri, oraºul
Sinaia ºi Consiliul Local au fost obli-
gate sã încheie contracte de vânzare
– cumpãrare pentru trei terenuri în
suprafaþã totalã de peste 500 de metri
pãtraþi care fãceau obiectul unor
contracte de concesiune, la preþuri
defavorabile, ceea ce a creat un
prejudiciu de 214.734,39 euro ºi un
folos necuvenit în acelaºi cuantum
pentru cei trei concesionari.

De la ºeful poliþiei
la ºeful administraþiei

locale

Situaþie complicatã pentru Vlad Oprea: Candideazã la
Primãria Sinaia, dar nu are voie sã-ºi exercite funcþia

Este interesant de urmãrit cum
decurg anchetele DNA Ploieºti, ex-
act ca un bulgãre de zãpadã care se
tot rostogoleºte ºi devine din ce în ce
mai mare. De exemplu, în iarna aces-
tui an, Marin Tudoricã a fost arestat
într-o cauzã prinvind intervenþia sa
pe lângã anumite organe de control
care verificau o societate comercialã
adminsitratã de un apropiat al sãu.
În subsidiar, procurorii DNA verificau
ºi modul în care Tudoricã ºi-a sporit
averea din vânzarea unor apartamen-
te construite într-o zonã de lux a sta-
þiunii Sinaia. La nici o lunã de la ares-
tarea lui Tudoricã, la DNA Ploieºti este
citat un magistrat, Roxana Popescu,
din cadrul Judecãtoriei Sinaia. Mo-
tivul? O mitã ridicolã: o hainã de blanã
ºi câteva sute de euro, pentru o de-
cizie favorabilã într-un dosar. Decizia,
în dosarul în care se cerea diminua-
rea preþului terenului pe care fostul
ºef al Poliþiei din staþiune avea sã-ºi
construiascã un bloc de locuinþe. Era
evident cã ºi angajaþi ai Primãriei
Sinaia erau pe lista procurorilor anti-
corupþie, pentru cã înstrãinarea unor
terenuri aflate în prorpietatea statului
nu se poate face fãrã acordul repre-
zentanþilor administraþiei publice lo-
cale. Era doar o chestiune de timp
pânã ce primarul Oprea avea sã fie
citat la DNA Ploieºti.

Controlul judiciar
poate fi prelungit
pânã la cinci ani

Procurorii nu au emis ordonanþã
de reþinere pentru 24 de ore pe

numele primarului ºi, implicit, nici
arestarea acestuia, însã au impus un
control judiciar cu obligaþii destul de
drastice, printre care interdicþia de a-
ºi exercita funþia de primar ºi cea de
a se apropia de clãdirea unde func-
þioneazã Primãria Sinaia. În plus, O-
prea nu are voie sã vorbeascã în mass
media ºi nici în public despre dosarul
în care este anchetat. Cu alte cuvinte,
candidatul PNL pentru primãria Sinaia
nu se va putea apãra în faþa alegãtorilor
sãi, nu va putea da explicaþii în legãturã
cu aceastã anchetã penalã în timpul
campaniei electorale care bate la uºã.
Ceea ce se cunoaºte mai puþin este
cã, în cursul urmãririi penale, procurorii
au dreptul sã prelungeascã mãsura
controlului judiciar pe o perioadã de
un an, dacã pedeapsa prevãzutã de
lege este amenda sau închisoarea de
cel mult cinci ani, respectiv doi ani,
dacã pedeapsa prevãzutã de lege este
detenþiunea pe viaþã sau închisoarea
mai mare de cinci ani, conform modifi-
cãrilor aduse Codul de procedurã pe-
nalã prin OUG. De asemenea, contro-
lul judiciar cu interdicþia exercitãrii
funcþiei poate fi luatã ºi de instanþã în
faza de judecatã a dosarului ºi nu
poate depãºi cinci ani. Concret, chiar
dacã Vlad Oprea va câºtiga alegerile
din iunie, existã riscul ca acesta sã
nu -ºi poate exercita deloc funcþia
pentru un an sau chiar mai mult. Nu
ar fi o premierã în Prahova. S-a întâm-
plat în cazul Mircea Cosma, care a re-
venit la conducerea Consiliului Jude-
þean Prahova la începutul acestui an,
dupã aproape un an ºi jumãtate de
interdicþie.

(D.F.)

Joi, 21 aprilie, preºedintele Consiliului Judeþean Prahova, Mircea Cosma,
a semnat cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice un con-
tract de finanþare în valoare de 800.000 lei, în cadrul Programului privind
reducerea riscului seismic la locuinþele multietajate. O parte din sumã va fi
repartizatã cãtre Municipiul Câmpina, iar restul Municipiului Ploieºti, conform
proiectelor transmise cãtre Ministerul Dezvoltãtii.  Programul a fost elaborat
de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, în baza
propunerilor consiliilor judeþene ºi al Consiliului General al Municipiului
Bucureºti, avizate de comitetele  pentru situaþii de urgenþã ale acestora ºi,
ulterior, de Comisia Naþionalã de Inginerie Seismicã.

(clasa a XI-a, prof. Andreea Dorobanþu).
Au mai participat: Drãghici M.S. Petre
(clasa a IX-a la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti, prof. Vasilica Panã),
Lazãr M. Andrei Lucian (clasa a X-a la
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti, prof. Janin Pinþea) ºi Mihai Da-
niel Ivãnescu (clasa a XII-a la Colegiul
Naþional „I.L.Caragiale” Ploieºti, prof.
Marian Ichim).

Trei menþiuni la Olimpiada
Naþionalã de Limbã Englezã
Elevii sunt de la C.N. “Mihai Viteazul”

Bani pentru reducerea
riscului seismic

Mihail Marinescu

Poliþiºtii Serviciului Rutier din
cadrul IPJ Prahova au organizat, în
acest weekend, o serie de acþiuni
pentru prevenirea ºi combaterea prin-
cipalelor cauze generatoare de ac-
cidente de circulaþie. Au fost aplicate
355 de sancþiuni contravenþionale,
în valoare de 91.990 lei, iar ca mãsuri
complementare au fost reþinute patru
permise de conducere ºi retrase trei
certificate de înmatriculare auto.

Astfel, poliþiºtii Biroului Rutier

Câmpina au organizat o serie de ac-
þiuni în localitãþile Valea Doftanei,
Brebu, Bãneºti, Mãgureni ºi Filipeºtii
de Pãdure, pentru combaterea princi-
palelor cauze generatoare de acci-
dente de circulaþie. Au fost controlate
64 de autovehicule ºi aplicate 57 de
sancþiuni contravenþionale, în valoare
de 16.905 lei.

Iatã câteva exemple de infracþiuni
rutiere: conducere a unui autovehicul
de cãtre o persoanã care are o îmbi-

355 de sancþiuni contravenþionale,
în valoare de 92.000 lei,  aplicate de

poliþiºtii Serviciului Rutier
baþie alcoolicã în sânge peste limita
legalã – cinci (douã în Ploieºti, Brazi,
Buºteni Aluniº); conducere a unui
autovehicul fãrã permis – trei (D.N.1,
Plopeni, D.J.100D Scorþeni); conduce-
re a unui autovehicul de cãtre o per-
soanã care are suspendat acest drept
– douã (Ploieºti); încredinþarea unui
autovehicul unei persoane care nu
deþine permis de conducere – una
(Plopeni); refuz recoltare probe bio-
logice de sânge – una (Sinaia).
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Vineri, 22 aprilie,  în  sala de con-
ferinþe din cadrul  Asociaþiei Centrul
de Resurse Apollo din Ploieºti, cu
sediul în  strada Bobâlna, nr. 9, s-a
desfãºurat o activitate de prezentare
a istoriei, tradiþiei ºi culturii rome, ini-
þiatã de reprezentanþii asociaþiei în
colaborare cu  Serviciului de Educaþie
ºi Asistenþã Psihosocialã din Peni-
tenciarul Ploieºti.

La eveniment au participat Petre
Gabriela, director executiv al Asocia-
þiei Centrul de resurse Apollo, Grama
Lucian, preºedintele asociaþiei, Ionel
Marghiolescu, preºedintele Partidei
Romilor, filiala Prahova, Ion Micuþã,
expert pe problemele romilor pe lângã

Joi, 21 aprilie, Lions Club Ploieºti
a organizat acþiunea de plantare arbori
în Ploieºti, în parcul Cina. Evenimentul
se înscrie pe linia acþiunilor derulate
de Asociaþia Lions Clubs International
ºi Asociaþia Lions Clubs District 124
România, privind Ziua Naþionalã Lions
de plantare arbori ºi arbuºti.

La acþiune au participat copii din
clasa a VIII-a A de la ªcoala Sfântu
Vasile Ploieºti. Aceºtia au plantat 12
puieþi de frasin,  contribuind astfel la
stimularea interesului pentru mediul
înconjurãtor, pentru promovarea biodi-
versitãþii ºi obþinerea unui aer mai
puþin poluat. Alãturi de copii au partici-
pat la aceastã acþiune mai mulþi mem-
bri ai Asociaþiei Lions Club Ploieºti, care
s-au ocupat de organizarea evenimen-

tului, având satisfacþia cã sprijinã o cauzã buna, cu impact de lungã duratã.
S.C. Serviciul Gospodãrire Urbanã Ploieºti a rãspuns pozitiv demersului iniþiat

de clubul Lions Ploieºti, ajutând cu achiziþionarea arborilor ºi posibilitatea de plantare
a acestora.

Clubul Lions îºi propune sã continue campania ecologistã ºi în anii urmãtori,
anul acesta fiind al ºaselea în care Clubul ploieºtean organizeazã aceastã acþiune.
Organizatorii intenþioneazã sã implice ºcoli locale ºi comunitatea, cu plantãri
succesive primãvara ºi toamna, în sprijinul ocrotirii mediului ºi al unui viitor mai
curat pentru generaþiile viitoare.

Aceastã acþiune reprezintã un prilej minunat de a lega numele Lions de ideea
de voluntariat în scopul înfrumuseþãrii spaþiilor naturale, de antrenare a copiilor,
stimulându-le interesul pentru protejarea mediului înconjurãtor ºi implicarea în
comunitate.

La Sala Europa, din cadrul Palatului Ad-
ministrativ Ploieºti, s-a desfãºurat, luni, 25 aprilie,
festivitatea de premiere ºi, odatã cu ea, ºi cea
de încheiere a etapei pe þarã a Olimpiadei
ºcolare la Limba germanã modernã. Pentru
început, au fost oferite premiile pentru echipele
de proiecte, dupã care au urmat premiile
pentru cadrele didactice ce au fãcut parte din

comisia de evaluare, iar la final s-au oferit premiile
individuale. Îmbucurãtor este faptul cã, printre
premianþi s-au numãrat ºi elevi din Ploieºti. Este
vorba despre Ioana Teodora Mitu (clasa a XI-a
la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof.
Octavia Maria Popescu) – care a obþinut premiul
I la individual, Alina Cristiana Tache (clasa a X-a
la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof.
Carmen Minculescu) – care a intrat în posesia
premiului III la proiecte ºi a menþiunii la indi-
vidual, Andrei Istrate (clasa a XI-a la Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” Ploieºti, prof.
Daniela Dragomir) – menþiune la proiect.

De remarcat ºi faptul cã Ioana Teodora
Mitu, Alina Cristiana Tache ºi Andreea Maria
Oprea (aceasta din urmã fiind elevã în clasa a
XI-a tot la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti, prof. Octavia Maria Popescu) au obþinut
calificarea pentru selecþia în lotul naþional lãrgit
pentru Olimpiada Internaþionalã. Iatã, aºadar,
un rezultat exceptional obþinut de echipa
prahovanã participantã la ediþia din acest an a
etapei naþionale de Limbã germanã.

La festivitatea de premire, Ins-
pectoratul ªcolar Judeþean Praho-
va a fost reprezentat de prof. Nico-
lae Angelescu – inspector ºcolar
general, prof. Horia Victor Toma –
inspector ºcolar general adjunct, ºi
de prof. Adriana Arcoºi – inspector
ºcolar de specialitate.

Olimpiada naþionalã de Limbã
germanã modernã a fost gãzduitã de Colegiul
Naþional „Jean Monnet” din Ploieºti ºi la ea au
participat 190 de elevi din þarã, dintre care 10
au reprezentat judeþul Prahova: Teodora Tenciu
(clasa a IX-a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti, prof. Rodica Ardeleanu),  Maria Stancu
Raluca (clasa IX-a la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti, prof. Rodica Ardeleanu),
Mircea Lazãr Cristescu (clasa a X-a la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof. Rodica
Ardeleanu), Alina Cristiana Tache (clasa a X-a la
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof.
Carmen Minculescu), ªtefan Filoti (clasa a X-a
la Colegiul Naþional „Jean Monnet” Ploieºti, prof.

Cristina Cinatti), Diana Ioana Cornea (clasa a X-
a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti,
prof. Rodica Ardeleanu), Andrei Istrate (clasa a
XI-a la Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti, prof. Daniela Dragomir), Ioana Teodora
Mitu (clasa a XI-a la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti, prof. Octavia Maria Popescu),
Andreea Maria Oprea (clasa a XI-a la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof. Octavia
Maria Popescu), Ioana Cristina Popescu (clasa
a XI-a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Plo-
ieºti, prof. Octavia Maria Popescu).

Premii importante pentru elevii prahoveni
la etapa naþionalã a Olimpiadei ºcolare la Limba

germanã: Premiul I, premiul III ºi menþiuni

Mihail Marinescu

Baza 2 Logisticã „Valahia” a orga-
nizat pe 20 aprilie 2016, timp de douã
ore, o expoziþie de tehnicã ºi echipa-
ment militar, armament ºi obiecte de
colecþie, precum ºi standuri de promo-
vare a carierei militare, la sediul unitãþii
din Ploieºti. În ciuda vremii foarte ne-
plãcute, a plouat ºi torenþial, la expo-
ziþie au  participat elevi din municipiul

Plantare de arbori în Parcul Cina –
acþiune anualã a Lions Club Ploieºti

Ploieºti ºi judeþul Prahova, prin progra-
mul “Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”,
continuare la programul naþional
“ªcoala altfel”.

Ce a însemnat aceastã acþiune,
din punctul de vedere al armatei, ne-
a vorbit Lt.col. Lucian Tãnase, ofiþer
responsabil cu informarea:

„La sediul Bazei Doi Logisticã

Valahia din Ploieºti s-a desfãºurat o
acþiune care reprezintã un proiect
dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi
Ministerul Educaþiei Naþionale la care
am invitat elevi mai mari ºi mai mici
din ºcoli generale ºi licee. Din pãcate,
timpul fiind aºa de potrivnic, din 11
ºcoli invitate au venit elevii doar de la
8 dintre ele. Ne-a plãcut sã remarcãm
faptul cã elevii au fost foarte entuzias-
maþi de ceea ce au vãzut aici. În prin-
cipal expoziþia a constat în elemente
de tehnicã militarã aparþinând Batalio-
nului 96 LAROM ºi Unitãþii 2494 Plo-
ieºti, armament de infanterie, stan-
duri cu armament de colecþie ºi insig-
ne precum ºi detalii despre avantajele
privind urmarea carierei militare. De
asemenea, cum de la Centru Militar
Prahova, am mai prezentat informaþii
despre profesia de militar, elevii fiind
foarte interesaþi ºi de acest lucru. Mai
precizez cã aceastã acþiune s-a des-
fãºurat ca un preambul al „Zilei
Forþelor Terestre”.

Daniel Mihu

Armata în „Sãptãmâna altfel”, la Ploieºti

Daniel Lazãr

Primãria Ploieºti ºi 20 de persoane
private de libertate care executã pe-
deapsa în regim semideschis de
etnie romã.

Organizarea acestei acþiuni a
constituit un bun prilej de cunoaº-
tere ºi înþelegere a modului de viaþã
a romilor, în încercarea de a depãºi
sau limita diferenþele de naturã so-
cialã ºi culturalã, valorizarea obice-
iurilor ºi tradiþiilor acestei etnii, pre-
cum ºi de identificare a unor resurse
viabile care sã vinã în întâmpinarea
nevoilor individuale, determinate de
revenirea în comunitate a persoa-
nelor private de libertate de etnie
romã.

Deþinuþi romi în comunitate

Premierã în Prahova

Condamnat pentru mitã electoralã
Fostul viceprimar al comunei Brebu,

Gabriel Briºcan, a fost gãsit vinovat pen-
tru infracþiunea de instigare la coruperea
alegãtorilor. Sentinþa, datã de Curtea de
Apel Ploieºti, este definitivã, astfel cã Briº-
can va trebui sã se supunã sentinþei. Ju-
decãtorii au decis ca fostul viceprimar sã
fie condamnat definitiv la un an de
închisoare cu suspendare. În plus acesta
va trebui sã presteze muncã în folosul
comunitãþii, pe o perioadã de 60 de zile,
în cadrul Primãriei Brebu, instutuþie pe
care a condus-o o perioadã de timp. Pe
de altã parte, conform aceleiaºi sentinþe,
Briºcan nu mai are voie sã fie ales în
autoritãþile publice sau în orice alte funcþii
publice ºi de a ocupa o funcþie care
implicã exerciþiul autoritãþii de stat pe o

perioadã de 2 ani. În aceleaºi dosar, o
pedeapsã similarã a primit ºi un fost consilier
local din Brebu, Nicolae Stocia. Acesta a fost
gãsit vinovat de sãvârºirea infracþiunii de
corupere a alegãtorilor. Atât Briºcan, cât ºi
Stoica au contestat la Curtea de Apel sentinþa
datã de Judecãtoria Câmpina, dar nu au avut
succes, astfel cã decizia instanþei de fond
rãmâne valabilã ºi va trebui pusã în aplicare.

Cei doi au fost trimiºi în judecatã de
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Câmpina în urmã cu un an. Ei au
fost acuzaþi cã ar fi împãrþit pachete cu alimente
unor cetãþeni sãraci din Brebu, în timpul
campaniei electorale pentru alegerile
europarlamentare din anul 2014. Este pentru
prima datã când, în Prahova, un ales local este
judecat pentru mitã electoralã.

Fostul viceprimar din Brebu va munciFostul viceprimar din Brebu va munciFostul viceprimar din Brebu va munciFostul viceprimar din Brebu va munciFostul viceprimar din Brebu va munci
fãrã salariu în cadrul Primãrieifãrã salariu în cadrul Primãrieifãrã salariu în cadrul Primãrieifãrã salariu în cadrul Primãrieifãrã salariu în cadrul Primãriei
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Potrivit calendarului admiterii la liceu,
în data de 28 aprilie 2016, inspectoratele
ºcolare trebuie sã publice broºurile de
admitere care sunt apoi distribuite în ºcoli,
pânã pe 9 mai, la elevii de clasa a VIII-a. Pe
8 iulie 2016 se afiºeazã, în fiecare unitate
de învãþãmânt gimnazial, lista candidaþilor,
în ordinea descrescãtoare a mediilor de
admitere, iar pe 11 iulie se eliberareazã fi-
ºele de înscriere pentru candidaþii care
solicitã sã participe la admitere în alt judeþ

Probele de aptitudini urmeazã sã se
susþinã între 25 ºi 28 mai 2016, iar cele
de verificare a cunoºtinþelor de limbã mo-
dernã sau maternã pe 25-28 mai.

Prima etapã de admitere în învãþã-
mântul liceal de stat, este programatã a
se desfãºura în perioada 8-12 iulie 2016,
repartizarea computerizatã fiind
programatã pentru 19 iulie. Între 21 iulie
ºi 29 iulie 2016 se depun dosarele de îns-
criere la ºcolile la care candidaþii au fost repartizaþi.

Calendar ECalendar ECalendar ECalendar ECalendar Evvvvvaluaraluaraluaraluaraluarea Nea Nea Nea Nea Naþionalã 20aþionalã 20aþionalã 20aþionalã 20aþionalã 201111166666
15-17 iunie: înscrierea la Evaluarea Naþionalã;
17 iunie: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
27 iunie: Limba ºi literatura românã - proba scrisã;
28 iunie: Limba ºi literatura maternã - proba scrisã;
29 iunie: Matematicã – proba scrisã;
1 iulie: afiºarea rezultatelor (pânã la ora 16:00);
1 iulie: depunerea contestaþiilor (orele 16:00-20:00);
2 - 4 iulie: rezolvarea contestaþiilor;
5 iulie: afiºarea rezultatelor finale dupa contestaþii
Profesorii supraveghetori nu au voie sa intre in salile de

examen cu telefoane mobile, cu calculatoare, cu orice alte
mijloace electronice de comunicare, cu ziare, reviste sau
cãrþi. Nu vor face parte din comisiile pentru evaluarea

naþionalã profesori care, în sesiuni anterioare, nu ºi-au
îndeplinit corespunzãtor atribuþiile sau care au fost sancþionate.

De asemenea, din acest an, toate examenele naþionale,
aºadar ºi Evalaurea Naþionalã, se vor susþine sub “imperiul”
atât a camerelor de supraveghere video, cât ºi audio!

Admiterea absolvenþilor de clasa a VIII-a la liceu se va
desfãºura dupã aceleaºi reguli ca în ultimii ani. Nu se va
modifica nici calculul mediei de admitere la liceu, care este
urmatorul: 75% media de la Evaluarea Naþionalã 2016 ºi
25% media generalã de absolvire a claselor V-VIII. Totodatã,
se mentine  ºi posibilitatea echivalãrii examenului de limba
strãinã (necesar la admiterea în clasele a IX-a cu program
blingv) cu examenele de recunoaºtere internaþionalã pentru
certificarea competenþelor lingvistice în limbi strãine, în cazul
în care elevul a promovat în timpul gimnaziului astfel de
examene ºi în cazul în care solicitã recunoaºterea ºi
echivalarea lor.

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice organi-
zeazã, în perioada 19 mai - 10 iunie a.c., concurs pentru ocuparea a
53 de funcþii vacante de inspector ºcolar general adjunct din inspec-
toratele ºcolare judeþene ºi a 13 funcþii vacante de directori ai caselor
corpului didactic (CCD). Printre posturile scoase la concurs se numãrã
ºi unul de inspector ºcolar general adjunct pentru Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova. Se mai organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor de inspector ºcolar general adjunct pentru judeþele Alba (2
posturi), Arad (2 posturi), Argeº (un post), Bacãu (2 posturi), Bistriþa-
Nãsãud (un post), Botoºani (un post), Braºov (3 posturi), Brãila (2
posturi), Bucureºti (2 posturi), Caraº-Severin (3 posturi), Constanþa
(3, posturi), Covasna (un post), Galaþi (2 posturi), Giurgiu (2 posturi),
Gorj (un post), Harghita (un post), Ialomiþa (un post), Iaºi (un post), Ilfov
(un post), Maramureº (3 posturi), Mehedinþi (2 posturi), Neamþ (1
post), Olt (2 posturi), Satu-Mare (2 posturi), Sibiu (2 posturi), Suceava
(1 post), Teleorman (1 post), Timiº (2 posturi), Vaslui (un post), Vâlcea
(2 posturi) ºi Vrancea (1 post). În ceea ce priveºte funcþiile de directori
ai caselor corpului didactic sunt scoase la concurs posturile din jude-
þele Arad, Bacãu, Bistriþa-Nãsãud, Gorj, Harghita, Ialomiþa, Mehedinþi,
Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui ºi Vâlcea.

Dosarele de înscriere se primesc pânã pe 4 mai, la sediile inspec-
toratelor ºcolare, startul la înscrieri fiind dat pe 20 aprilie. Probele vor
avea loc la sediul Ministerului Educaþiei. Concursul pentru ocuparea
funcþiilor de inspector ºcolar general adjunct, precum ºi a funcþiilor
de director CCD se organizeazã pe baza metodologiei valabile ºi în
cazul concursului pentru posturile de inspector ºcolar general.

În condiþiile în care, dupã finalizarea concursului, rãmân vacante
funcþii de inspector ºcolar general, de inspector ºcolar general ad-
junct ºi de director al casei corpului didactic, nu pot ocupa aceste
funcþii, prin detaºare în interesul învãþãmântului pânã la organizarea
unui nou concurs, persoanele care pânã la organizarea concursului
au ocupat funcþii de conducere în inspectoratele ºcolare sau în casele
corpului didactic ºi nu au participat la concurs ºi persoanele care s-
au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.

Mihail Marinescu

ªcoala Gimnazialã ,,Sfântul Vasile” din
Ploieºti a gãzduit sâmbãtã, 16 aprilie a.c.,
Concursul interjudeþean de matematicã ºi
limba românã “Discipolii lui Lazãr”. Concursul
a ajuns la cea de-a IX-a ediþie pentru matema-
ticã ºi la a IV-a ediþie pentru românã, el fiind
organizat de cãtre unitatea ºcolarã mai devre-
me amintitã împreunã cu Asociaþia “Discipolii
lui Lazãr”  Ploieºti.

La proba de matematicã au fost acordate
, la clasele III-IV, 4 premii I, 10 premii II, 8 premii
III ºi 11 menþiuni.

Premiile I au intrat în posesia elevilor:
Maria Pîrvuþoiu (clasa a III-a la ªcoala Gim-
nazialã ,,Sfântul Vasile” Ploieºti), Daria Maria
Popescu (clasa III-a la ªcoala “Grigore Moisil”
Ploieºti), Maria Stãnescu (clasa a III-a la ªcoala

Gimnazialã ,,Sfântul Vasile” Ploieºti), ªte-
fan Sturzu (clasa a III-a la ªcoala „An-
gels” Pãuleºti). Tot la matematicã, dar la
gimnaziu, s-au acordat 5 premii I, 11
premii II, 7 premii III ºi 17 menþiuni. Pre-
miile I au fost câºtigate de Alexandru

Daniel Dumitru (clasa a V-a la C.N. “Mihai Vi-
teazul” Ploieºti), Ionuþ Antonio Marcu (clasa a
V-a la ªcoala Gimnazialã “Spectrum” Ploieºti),
Alexandru Radu (clasa a V-a la C. N. “Mihai
Viteazul” Ploieºti), Petru Ruse (clasa a V-a la
C. N. “Mihai Viteazul” Ploieºti), Ilinca Tomºa
(clasa a V-a la  ªcoala Gimnazialã „Sfântul
Vasile” Ploieºti).

La concursul de limba românã, pentru
clasele III-IV, au fost acordate 8 premii I, 6 pre-
mii II, 7 premii III ºi 14 menþiuni. Premii I au
obþinut: Alex Mihai Costache (clasa a III-a la
ªcoala Gimnazialã “Sfânta Vineri”  Ploieºti),
Teodora Stoian (clasa a III-a la ªcoala Gim-
nazialã ,,Sfântul Vasile” Ploieºti), Emilia Albu
(clasa a III-a la “ªcoala Gimnazialã “G. E. Pala-
de” Ploieºti), Andreea Aldea (clasa a III-a la

Concursul a beneficiat de sprijinul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prahova ºi al Casei Corpului Didactic Prahova, fiind iniþiat de ªcoala Gimnazialã
,,George Coºbuc” Ploieºti în luna octombrie 2015 ºi fiind regãsit în C.A.E.R.I.
- 2016, la poziþia 1388. Lansarea proiectului s-a realizat prin intermediul
postãrii unor materiale electronice cu
regulamentul concursului pe site-ul didactic.ro,
în cadrul  cercurilor pedagogice, pe site-ul ºcolii.

Înscrierile s-au realizat în perioada 7-27
martie a.c., fiind implicate în proiect zece ºcoli
din judeþul Prahova: ªcoala nr. 13 Ploieºti,
ªcoala Gimnazialã ,,Candiano Popescu” Plo-
ieºti, ªcoala Gimnazialã ,,Mihai Eminescu”
Ploieºti, Colegiul Naþional ,,Jean Monnet” Plo-
ieºti, Colegiul de Artã ,,Carmen Sylva” Ploieºti,
Scoala Gimnazialã ,,Mihai Viteazul” Boldeºti-
Scãeni, ºi din alte judeþe: ªcoala Gimnazialã
,,Nicolae Iorga” Piteºti, Argeº, Liceul Tehnolo-
gic ,,Mihai Eminescu” Dumbrãveni, Suceava.
Au fost implicate 15 cadre didactice
coordonatoare a 87 de elevi participanþi la concurs. Compoziþiile au fost
transmise atât în format letric, precum ºi în format electronic, pãstrând cu
stricteþe condiþiile existente în regulamentul concursului: redactarea,
tematica, interzicerea plagiatului sau a intervenþiei adulþilor în creaþiile elevilor.
Prin creaþiile literare s-au verificat probleme de: teorie literarã, expresivitate,
realizarea ludicului la nivel poetic, corectitudinea în exprimare.Pentru prima

În atenþia absolvenþilor de gimnaziu!
Este pe cale sã aparã broºurile de admitere,Este pe cale sã aparã broºurile de admitere,Este pe cale sã aparã broºurile de admitere,Este pe cale sã aparã broºurile de admitere,Este pe cale sã aparã broºurile de admitere,

cunoscute mai bine sub denumirea „Ghidul candidatului”cunoscute mai bine sub denumirea „Ghidul candidatului”cunoscute mai bine sub denumirea „Ghidul candidatului”cunoscute mai bine sub denumirea „Ghidul candidatului”cunoscute mai bine sub denumirea „Ghidul candidatului”

Mihail Marinescu

Concurs pentru ocuparea postului
de „general” adjunct ºi la I.S.J. Prahova

ªcoala “Nestor Urechia” Buºteni), Delia Rãz-
meriþã (clasa a III-a la ªcoala Primarã “An-
gels” Pãuleºti), Mihai Matei Faur (clasa a III-a
ªcoala Gimnazialã “Sfânta Vineri” Ploieºti),
Andrei Nuþã (clasa a III-a la ªcoala Gimnazialã
“Sf.Vasile Ploieti”), Delia Martin (clasa a III-a
la ªcoala Gimnazialã Tinosu). La gimnaziu,
limba românã, o singurã elevã a intrat în po-
sesia premiului I. Este vorba despre Maria
Pãun (clasa a ªcoala Gimnazialã “Sf.Vasile
Ploieti”). Au mai fost oferite 2 premii II, 7 premii
III ºi 10 menþiuni.

Proba de matematicã a cuprins subiec-
tele structurate astfel: 14 probleme de tip
grilã (clasele III-VI); 12 probleme de tip grilã +
2 probleme cu rezolvare detaliatã (clasele
VII-VIII), iar proba de limba ºi literatura românã
a cuprin 14 exerciii grilã (clasele III-VIII).

Festivitatea de premiere a avut loc în
aceeaºi zi, la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova.

„Discipolii lui Lazãr”, de la ªcoala Gimnazialã
,,Sfântul Vasile” la Inspectoratul ªcolar

Mihail Marinescu

categorie de elevi, clasele II-IV, concursul a constat în prezentarea a douã
creaþii lirice, fiecare dintre ele fiind apreciatã cu câte 45 de puncte,
adãugându-se încã 10 din oficiu. Pentru a doua categorie de elevi, clasele
V-VIII, concursul a constat în prezentarea a trei creaþii lirice ce pãstreazã

tema concursului, fiecare dintre acestea primind
câte 30 de puncte, adãugându-se 10 puncte
din oficiu. Dintre profesorii ºi învãtãþorii din ºco-
lile participante s-au ales, prin tragere la sorþi,
membrii juriului, profesorii: Alexandra Iacob,
Elena Albu, Roxana  ªteoalfã, Elena Dragnea.
În perioada 28-31 martie a.c s-au centralizat
creaþiile literare primite în ºcoalã, evaluarea rea-
lizându-se între 1ºi 4 aprilie a.c. Comunicarea
rezultatelor a avut loc pe 5 aprilie. Rezultatele
obþinute în urma evaluãrilor s-au postat pe site-
ul unitãþii ºcolare (www.scoala10george
cosbuc.ro), fiind transmise ºi electronic parte-
nerilor. Vineri, 8 aprilie a.c., între orele 15:00-
16:00 a avut loc premierea elevilor, în incinta

ºcolii, acordându-se diplome pentru locurile I, II, III ºi menþiuni, în limitele
unui punctaj stabilit de cãtre instituþiile partenere ºi organizatori, pânã la
80 de puncte. Cadrele didactice îndrumãtoare au primit diplome de
participare ºi adeverinþe ce au dovedit implicarea în comisia de evaluare,
la încheierea proiectului.

Concursul regional de poezie ludicã, ediþia a VIII-a

Prof. Daniela Avãdanei ºi
prof. Elena Dragnea – iniþiatori proiect.

Au început sã aparã primele rezul-
tate de la etapa naþionalã a olimpiadelor
ºcolare, iar pentru noi, prahovenii, ele
sunt excepþionale. Astfel, eleva Alexan-
dra-Cristina Necula (în foto alãturi de
profesoara sa), de la ªcoalã Gimnazialã
„Sf. Vineri” din Ploieºti, a izbutit sã obþinã
premiul II la olimpiada de Limbã, co-
municare ºi literaturã românã, dar ºi
calificarea în lotul naþional al României
în vederea participãrii la olimpiada
internaþionalã, ce se va desfãºura în luna
august. Alexandra este în clasa a VIII-a,
ea având-o ca profesoarã la materia
Limba romanã pe Cristina Musgociu, iar

Primele premiante
din Prahova la olimpiadele

ºcolare naþionale

în ultimii doi ani a reuºit sã obþinã, con-
secutiv, premiul I la etapa judeþeanã a
olimpiadei de Limba romanã. Etapa
naþionalã a olimpiadei de romanã a avut
loc la Rm. Vâlcea, în perioada 16-20
aprilie.

De asemenea, eleva Ioana Rebe-
cca Pascu, clasa a IX-a la Liceul Teh-
nologic „C. Cantacuzino” din Bãicoi, prof.
Raluca Olteanu, a intrat în posesia pre-
miului I la etapa pe þarã a olimpiadei de
Limbã latinã, competiþia desfãºurându-
se la Piteºti.

Ioana RebeccaIoana RebeccaIoana RebeccaIoana RebeccaIoana Rebecca
Pascu, premiul IPascu, premiul IPascu, premiul IPascu, premiul IPascu, premiul I

la Limba latinãla Limba latinãla Limba latinãla Limba latinãla Limba latinã
ºi Alexandra-ºi Alexandra-ºi Alexandra-ºi Alexandra-ºi Alexandra-

Cristina Necula,Cristina Necula,Cristina Necula,Cristina Necula,Cristina Necula,
premiul IIpremiul IIpremiul IIpremiul IIpremiul II
la Limbala Limbala Limbala Limbala Limba

romanã ºiromanã ºiromanã ºiromanã ºiromanã ºi
calificare pentrucalificare pentrucalificare pentrucalificare pentrucalificare pentru

olimpiadaolimpiadaolimpiadaolimpiadaolimpiada
internaþionalãinternaþionalãinternaþionalãinternaþionalãinternaþionalã

Mihail Marinescu
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Ministerul Sãnãtãþii a prezentat
primul Plan Naþional Multianual
Integrat de Control al Cancerului
pentru perioada 2016-2020 (PNCC),
care înglobeazã strategii noi de con-
trol al cancerului în România, con-
form direcþiilor comune de la nivel eu-
ropean în ceea ce înseamnã lupta
împotriva cancerului. Planul include
o serie de programe prin care se ur-
mãreºte reducerea mortalitãþii ºi a in-
cidenþei cancerului, precum ºi îm-
bunãtãþirea stãrii de sãnãtate a
populaþiei la risc ºi creºterea calitãþii
vieþii bolnavilor de cancer.

Astfel, sunt prevãzute noi progra-
me pilot de screening la nivel regional
pentru cancerul de sân ºi cancerul
colorectal, strategii de îmbunãtãþire
a performanþei actualului Program Na-
þional de Screening pentru Cancerul
de Col Uterin, cu pilotarea regionalã
a screening-ului primar HPV (Human
Papilloma Virus), conform recoman-
dãrilor recente ale Ghidurilor Euro-
pene.

„Planul Naþional de Control al
Cancerului documenteazã strategia
comprehensivã a Ministerului Sãnã-
tãþii de control al cancerului, pentru
reducerea mortalitãþii ºi incidenþei
cancerului în România prin mãsuri
de profilaxie primarã ºi secundarã,
pentru îmbunãtãþirea supravieþuirii ºi
a calitãþii vieþii bolnavilor de cancer.
Vizãm realizarea unui diagnostic pre-
coce, asigurarea ºi controlul calitãþii

tratamentului multimodal, precum ºi
urmãrirea în timp atât ambulatorie,
cât ºi la domiciliu, mãsuri de reabili-
tare-reintegrare ºi alte acþiuni cu
caracter social. De asemenea, dorim
realizarea pregãtirii profesionale la
standarde europene a personalului
implicat în managementul afecþiunilor
oncologice. Totodatã, urmãrim dezvol-
tarea unui plan nou de cercetare la
toate nivelurile, centrat pe beneficiul
pacienþilor cu individualizare prognos-
ticã ºi personalizare”, a declarat conf.
univ. dr. Patriciu Achimaº-Cadariu,
ministrul Sãnãtãþii.

O componentã importantã a pla-
nului o reprezintã promovarea unui
comportament preventiv, prin informa-
rea populaþiei în vederea evitãrii
factorilor de risc, a expunerilor la noxe,
pentru reducerea riscului global de
cancer, precum ºi prin politici de
vaccinare împotriva hepatitei B ºi a
infecþiilor cu virus HPV.

La capitolul social, asociaþiile de
pacienþi sunt invitate sã participe în
grupul de lucru care va funcþiona sub
coordonarea Asociaþiei Ligilor Euro-
pene de Cancer, reprezentante pe
plan intern de Societatea Românã de
Cancer ºi de Coaliþia Europeanã a Pa-
cienþilor cu Cancer. În acest sens,
Asociaþia Ligilor Europene de Cancer
va desemna o organizaþie de pacienþi
din România, partenerã, ca reprezen-
tant în colaborarea din cadrul Parte-
neriatului Comun CanCon (Cancer

Control Joint Action). Aplicarea mã-
surilor incluse în Planul Naþional de
Control al Cancerului se va realiza
conform unor strategii pe termen
scurt, mediu ºi lung.

„Ministerul Sãnãtãþii va identifica
ºi prioritiza resursele necesare pentru
finanþarea implementãrii fiecãrei
mãsuri în parte, prin strategii pe ter-
men scurt - vizând bugetul pentru
Programe al Ministerului Sãnãtãþii, me-
diu ºi lung - prin proiecte de asigurare
a infrastructurii ºi de formare profe-
sionalã menite sã asigure pe viitor
baza materialã ºi umanã necesarã
unei acoperiri cât mai bune a
populaþiei cu servicii medicale preven-
tive ºi curative de o calitate cât mai
bunã, pentru a asigura în final con-
trolul cancerului în þara noastrã la un
nivel competitiv pentru un stat mem-
bru al Uniunii Europene”, a precizat
conf. univ. dr. Patriciu Achimaº-Ca-
dariu, ministrul Sãnãtãþii.

Prezentarea Planului Naþional
Multianual Integrat de Control al Can-
cerului a avut loc în contextul întâlnirii
grupurilor de lucru din cadrul proiec-
tului CanCon (Cancer Control Joint
Action), iniþiat de Uniunea Europeanã
în vederea consolidãrii unei abordãri
comune în lupta contra cancerului
la nivel european.

Planul are la bazã evaluarea nece-
sarului de resurse ºi mãsuri de con-
trol al cancerului existentã în docu-
mentul Raportului misiunii de eva-
luare ImPACT WHO-UICC-IAEA pentru
România, evaluare solicitatã de
Ministerul Sãnãtãþii.

Ministerul Sãnãtãþii va propune
Planul spre adoptare, prin Hotãrâre
de Guvern, pe agenda de lucru a Se-
cretariatului General al Guvernului în
luna iunie, cu publicarea ulterioarã
în Monitorul Oficial.

Cu aproximativ 48.300 de dece-
se cauzate de cancer anual, România
se situeazã peste media Uniunii Euro-
pene din punct de vedere a ratei mor-
talitãþii prin cancer. În România, diag-
nosticarea în stadii avansate este pre-
dominantã în mai multe tipuri de can-
cer. În cazul cancerului pulmonar,
spre exemplu, care înregistreazã cea
mai crescutã incidenþã în þara noastrã
– 7 din 10 pacienþi români depisteazã
boala abia în stadiul IV. De asemenea,
1 din 5 cazuri de cancer de sân este
descoperit în stadiul II sau III.

Transplantul pulmonar va fi re-
luat, în scurt timp, urmare a demer-
surilor Ministerului Sãnãtãþii, prin
semnarea scrisorii de intenþie între
Agenþia Naþionalã de Transplant ºi
Eurotransplant, organizaþia europea-
nã de profil. Ministrul român de re-
sort a avut o serie de întâlniri cu Prof.
Bruno Meiser, Preºedintele Euro-
transplant ºi Prof. Walter Klepetko,
ºeful Secþiei de chirurgie toracicã ºi
al programului de transplant pulmo-
nar de la Clinica Universitarã AKH

din Viena, acolo unde sunt efectuate operaþiile de transplant pentru pacienþii
români, cu organe prelevate ºi puse la dispoziþie prin reþeaua Eurotransplant.
Astfel, s-a stabilit cã pentru toþi cei 7 pacienþi români, aflaþi în evaluare, vor fi
reactivate procedurile necesare, primii 2 dintre aceºtia urmând sã fie supuºi
transplantãrii, imediat ce vor fi identificaþi donatorii compatibili.

La sediul Ministerului Sãnãtãþii a avut loc lansarea
campaniei de prevenire a comportamentelor la risc “Chiar
ºi o datã e prea mult”, implementatã de UNICEF în par-
teneriat cu Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Tineretului ºi
Sportului, Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã ºi Consiliul
Naþional al Elevilor.

Campania are rolul de a atrage atenþia adolescenþilor
asupra unor consecinþe imediate ale consumului de
alcool, chiar ºi ocazional. Campania este necesarã pentru
a rãspunde fenomenului tot mai rãspândit de consum
de alcool în rândul adolescenþilor ºi pentru a oferi informaþii
relevante, care sã demitizeze unele dintre credinþele care
încurajeazã consumul de alcool.

“Cred cã o astfel de iniþiativã nu este doar deosebit
de utilã, dar in acelaºi timp provocatoare deoarece ne
propune sã ne aplecãm asupra fenomenului riscului alco-
olismului nu numai din perspectiva tratamentului patolo-
giilor asociate consumului de alcool, ci si din perspectiva

Luni, 18 aprilie, ministrul Sãnãtãþii,
Patriciu Achimaº Cadariu, a participat
la Reuniunea Informalã a miniºtrilor
Sãnãtãþii statelor membre ale Uniunii
Europene, organizatã de Preºedinþia
olandezã la Amsterdam.

Principalele subiecte pe agenda
discuþiilor la reuniune au vizat inovarea
în domeniul farmaceutic cu privire la
accesul pacienþilor la medicamente ºi
a costurilor produselor faramaceutice,
îmbunãtãþirea produselor alimentare ºi
rezistenþa antimicrobianã.

În acest context, ministrul Sãnãtãþii
a subliniat importanþa cooperãrii sta-
telor membre în ceea ce priveºte schim-
bul de informaþii privind medicamen-
tele, preþurile acestora ºi tehnologiile
medicale. „Consider cã statele membre
trebuie sã-ºi uneascã eforturile atât la
nivelul Uniunii Europene, cât ºi la nivel
multilateral, pentru a identifica soluþii
în ceea ce priveºte asigurarea unor pre-
þuri rezonabile pentru noile terapii des-
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tinate pacienþilor”, a declarat ministrul
Achimaº Cadariu.

De asemenea, ministrul Sãnãtãþii
a reiterat angajamentul asumat cu
privire la nevoia de îmbunãtãþire a produ-
selor alimentare, în conformitate cu
viziunea europeanã „make the healthy
choice, the easy choice” ºi a dezvoltat
problematica profilaxiei obezitãþii, inclu-
siv din perspectiva scãderii procentului
de zahãr din alimente cu  10%  pânã în
2020.

În ceea ce priveºte problematica
rezistenþei antimicrobiene, Cadariu a
subliniat nevoia de coordonare globalã
ºi de colaborare în programele de cer-
cetare, arãtând faptul cã un element
fundamental în lupta împotriva rezisten-
þei antimicrobiene îl repreznitã angaja-
mentul guvernelor statelor membre de
a pune în aplicare iniþiative unitare, pe
bazã de acorduri stricte, care pot sta la
baza unui Plan de acþiune european în
domeniu.

Reuniune informalã a miniºtrilor Sãnãtãþii
ai statelor membre ale Uniunii Europene

 Vineri, 8 aprilie, ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achimaº Cadariu, alãturi de
Comisarul European pentru Dezvoltare Regionalã, Corina Creþu ºi ministrul ungar
al Sanatatii, János Lázár, a participat în Ungaria la o conferinþã de presã organizatã
în contextul Proiectului de cooperare transfrontalierã Româno-Ungarã „Dezvoltarea
infrastructurii pentru screening mamografic regulat în Microregiunea
Hódmezovásárhely, Szentes ºi Arad”.

Cu acest prilej, ministrul Sãnãtãþii a vorbit despre importanþa profilaxiei
cancerului mamar ºi necesitatea depistãrii timpurii: „Ne dorim sã ajungem cât mai
aproape de oameni în efortul de prevenire ºi depistare a cancerului mamar, iar
acest tip de cooperare transfrontalierã este un exemplu de bunã practicã, în acord
cu direcþiile strategice la nivel european în domeniu”, a declarat ministrul roman al
Sãnãtãþii.

Scopul proiectului a fost acela de a creºte substanþial numãrul pacienþilor care
beneficiazã de screening pentru depistarea precoce a neoplasmului mamar ºi
pentru instituirea timpurie a tratamentului adecvat. În acest sens, personalul medi-
cal din uitãþile spitaliceºti din  Hódmezõvásárhely, Szentes ºi Arad a beneficiat de
pregãtire de specialitate, unitãþile spitaliceºti au fost dotate cu o serie de
echipamente medicale de ultimã orã ºi, de asemenea, a fost pusã în funcþiune o
unitate mobilã de screening mamografic, care va deservi deopotrivã pacientele din
aceastã microregiune ºi, în special din zonele izolate. De asemenea, ministrul
Sãnãtãþii a vizitat Centrul de Screening Mamar din Arad dezvoltat de partea românã
din cadrul acestui Proiect, respectiv de Universitatea de Vest, „Vasile Goldiº”, unde
a discutat despre investiþiile în aparatura medicalã de ultimã orã, cât ºi despre
posibilitãþile de finanþare ulterioarã sustenabilã a activitãþii Centrului. Valoarea
aparaturii medicale achiziþionate în cadrul Proiectului este de peste 350.000 euro.

Proiect de cooperare
transfrontalierã
româno-ungarã
de dezvolatre a
infrastructurii pentru
screening mamografic

prevenirii acestui fenomen”, a declarat Patriciu Achimaº
Cadariu, Ministrul Sãnãtãþii.

Potrivit studiului UNICEF Analiza normelor sociale care
influenþeazã comportamentele de risc ale adolescenþilor
din România, adolescenþii încep sã consume tutun, alcool
sau droguri ilegale la o vârstã medie de 13-14 ani. Ei de-
clarã cã sunt împotriva acestor practici ºi par sã fie conºtienþi
de consecinþele negative pe care astfel de comportamente
le pot avea asupra dezvoltãrii lor; cu toate acestea,
declaraþiile sunt contrazise de practicile pe care le adoptã.
Alcoolul este utilizat ca instrument de reglare emoþionalã
de cãtre adolescenþii de 14-18 ani, fiind fie modalitate de
a obþine plãcerea sau când apar emoþiile negative
disfuncþionale – depresie.

Mesajele campaniei vor fi transmise publicului larg
timp de nouã luni, începând cu luna aprilie 2016, prin in-
termediul televiziunii, radioului, Internetului ºi a materialelor
tipãrite.

Campanie de prevenire a comportamentelor
la risc “Chiar ºi o datã e prea mult”

Ministerul Sãnãtãþii a deblocat
procedurile de transplant pulmonar
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Ramses – câinele sãu de companie

– un Dobermann colosal, mai înalt ca ea,
când se ridicã pe picioare, somnoleazã
încolãcit pe blana de urs polar întinsã ca
o hartã, lângã divanul în care, pentru a
citi, de multe ori chiar a scrie, Martha
încã leneveºte. Pe sub pleoapele cu
genele lungi, date cu sidefuri, grele de
somn, chipul regelui Alfonso al XIII-lea
radiazã toropit de soarele amiezii, de
cealaltã parte a mesei luatã împreunã cu
excelenþa sa domnul ambasador Roaul
Bossy, alãturea cu distinsa lui soþie,
invitaþi de monarhul iberic la un parti pris
în separeul de galã al Grand-Hotel-ului
bucureºtean. Alfonso uitase cât de aspru
fusese renegatã nu numai ultima spiþã
cu sânge albastru, de Bourboni, ci
întreaga lor dinastie, („La moartea lui
Alfonso al XII-lea, în 25 noiembrie 1885,
soþia sa Maria Cristina de Austria a fost
aleasã regentã de Cortes-uri, pânã la
naºterea lui, la 17 mai 1886. Din 1902,
încã sub minoratul mamei sale –
povestise Alfonso cu o fervoare derutantã,
celorlalþi pãrându-li-se cã nu lui i s-au
întâmplat cele înºirate zgomotos, cu
ironie, cu emfazã –, amintindu-ºi limpede,
fiindcã avea 17 ani, cum revoltele i-au
spulberat tronul ºi au impus republica (a
doua, dupã aceea din 1873-1874) – iar
el, exilatul, alesese România”. Toatã
istoria o citise cu nostalgie, în
Enciclopedia Spaniei, studiatã la
Biblioteca Fundaþiei Carol al II-lea).

Ceasurile sunt, din nefericire, tre-
cute de prânz, altfel camerista n-ar insista
sã bine-voiascã prinþesa sã pofteascã la
masã, cãci nici de dimineaþã n-a servit
nimic, iar „mãria-sa” prinþul Bibescu
numai griji ºi prãpãdenii îi pricinuieºte
scumpei sale stãpâne, cu avioanele lui,
cu fabrica lor de ciment Portland de pe
albia Prahovei, sub promontoriile Comar-
nicului. Implorând-o sã se dea jos din aº-
ternut, i se aºeazã în genunchi, cu mâini-
le împreunate ca la bisericã, sub privirile
bulbucate ale lui Ramses.

„Dragã Martha, ai viaþa dumitale
foarte feluritã, ca un mozaic în miºcare,
pe câtã vreme eu sunt prizoniera lui Jorj
ºi a himerelor lui, scoase tot timpul – ºi
când doarme le viseazã ºi le cântã – din
clapele pianului ºi din corzile viorii, în
valuri de sunete atât de misterioase încât
mã simt jenant de inferioarã soþului
meu!”, noteazã Maruca într-un caiet,
alarmatã; dacã întârzie vizita adresatã
prinþesei Bibescu, mãcar sã nu uite ideea
asta; rostitã ºaramntei musafire, îi va
prilejui constatarea unei femei care,
asemenea duduiei Lahovary de odinioarã,
rezistã cu greu în penumbra rãscolitoare-
lor serate muzciale, luminate parcã pen-
tru ºedinþe de spiritism (ºi se uitã, în clipa
aceea, la portretul Juliei ºi-al lui Hasdeu,
dãruite de profesorul Nicolae Iorga tatãlui
întâiului sãu soþ – de 20 de ani prin cine
ºtie ce grãdinã a raiului –, elegantului
ministru al Justiþiei ºi-apoi primarul
Bucureºtilor, Mihail Cantacuzino, pentru
vasta lui bibliotecã), invidiatã de mada-
mele protipendadei (desigur, ºi din „cauza”
fulgerãtorului Nae Ionescu). Dar uºa se

deschide aproape smulsã din cadrul ei
lucios, de o furtunã ce va fi scãpat aici, în
încãperile în care maestrul se simte aºa
cum de minune se simte în salonul din
Luminiº. ªi cine ar da buzna aºa nebu-
neºte, decât Alice – mereu bãrbãtoasa
Alice, nemulþumita Alice, revoltata Alice!

- M-au nãpãdit ruºii, mamã!, iar
dumneata, de când trãieºti cu lãutarul
ãsta ce umblã bezmetic prin þarã ºi prin
Europa mutilatã de rãzboi, simt, vãd cã
laºi de izbeliºte moºia de la Floreºti! Uite
de ce am venit, se propteºte pe picioarele
solide, de jokee cu palmares intim, Alice,
privind fiinþa din care s-a desprins, scan-
dalizatã. - Fac corp comun cu Titel (uneori
apelativul pentru Bâzu, fratele ei) ºi te
declarãm la tribunal iresponsabilã în pri-
vinþa moºtenirii averii de la tata! Ai auzit?
I-res-pon-sa-bi-lã!!! Episodul cu trata-
mentul dumitale, din sanatoriul de la
Viena, juridic ne este favorabil, prin urma-
re, sã ºtii ce te-aºteaptã de azi înainte!
Aºadar, „Veni, vedi, vici!”, madam!

Câteva bibelouri sãrirã din catifeaua
pe care mâinile delicate ale proprietarei
lor le aºezase în frenezia sonoritãþilor –
ieºite din pian, unduioase, profund me-
lancolice, aidoma unora din Schubert ori
din Chopin, altele cãzurã pe covor. Scurtul
cutremur survenit în clipa trântirii uºii de
cãtre „fata” ei, o zgudui ºi-i lãsã gustul
amar al nerecunoºtinþei. Domniþa de la
Floreºti pornise o luptã pe care tatãl ei
natural ºi soþul mamei ei într-adevãr na-
turalã, niciodatã n-ar fi îngãduit-o. Palatul
rãmas de la ilustrul ei bunic, dintr-o raris-
simã podoabã a artei Cantacuzinilor –
neam  de împãraþi, de domnitori ºi miniºtri
– devenise o pradã fãrã scãpare, din clipa
în care primul picior de soldat sovietic a
cãlcat domeniul identic cu Trianonul de
la Versailles. Prinþesa moldavã, captivatã
de „aiuritul” ei soþ, trecuse în lumea
muzelor acestui „ales” de ea, fãrã sã ezite,
din contra, cu pasiunea femeii exaltate
ºi mândre de faima, de celebritatea
„divinului” Pynx... Dacã i-o alãturã altei
prinþese – la fel de cuceritoare printre
bãrbaþii „invincibili” – aceasta nu e decât
buna ei prietenã de la Posada,
„ambasadoarea literelor româneºti”,
seducãtoarea Martha Bibescu – de care
încã nu e sigurã cã n-a flirtat sau chiar
mai mult, cu lordul Thomson sau cu
monsieur Paul Claudel; câþi alþii însã,
asemenea acestora, care o vor capital,
nu i-au arãtat sclavia lor
sentimentaloidã...!

Venise cãlare, sã epateze.
Fotoreporterii cotidianelor din Sãrindar se
þinurã ciopor dupã ea, cãþãraþi pe tramvaie
ºi taxiuri, alþii – în haitã, speriarã trotuarele
la ora aceea pline de coconeturi ieºite la
plimbare. Majestuoasã, Alice amintea
multora dintre damele uluite de apariþia
ei insinuantã, de preumblãrile reginei
Maria la 10 Mai ºi cu alte ocaziuni oficiale.
Un sergent de stradã se opri locului ºi o
salutã militãreºte, într-o rigidã poziþie de
„drepþi”, scenã care o amuzã ºi-i inspirã
un rãspuns elegant: „Pe loc repaus,
domnule!”.

Serghie Bucur

Sâmbãtã 16 aprilie 2016, salonul
Bibliotecii Istrati de pe bulevardul Cul-
turii din Câmpina a fost, pentru aproape
douã ore, amfiteatrul râsului în hohote,
urmare lansãrii volumului de POEZIE
INDIRECTÃ semnat de poetul, epigra-
mistul ºi parodistul ªtefan Alexandru
Saºa – prolific propagator al scrierilor
„practicii râsului” – cum l-a caracterizat
veþi cedea cine ºi de ce.

Nedumerire
„Poþi preface, Serghie, o suitã de

scrieri în rime ºi ritmuri clocotitoare în
umorul lor, într-un banal reportaj ?”, m-
am întrebat îndatã ce, dupã ultima vorbã
a poetului Saºa, a cãzut ca o cortinã pe
finalul reuniunii amintite mai sus. „Cu
altã ocazie, o cronicuþã literarã s-ar  cu-
veni, cunoscându-i acestui aed câmpi-
nean excelenþa poeticã. Cum sã nu!,

când am de-a face cu un poet umorist
premiat naþional, iar opera lui umple un
raft, cu mii de savuroase ºi percutante
stihuri!”.

Nord-Sud
Axã rutierã între Câmpina ºi Ploieºti,

DN 1 sau, cum era numit odinioarã, „ºo-
seaua naþionalã”, leagã capitala jude-
þului de urbea aºezatã între apele Dof-
tanei ºi-ale Prahovei, prin asfalt ºi prin

Culturã. Sã nu uitãm denumirea acele-
iaºi artere sugeratã prin romanul sãu,
de Eugen Barbu: „ªoseaua Nordului”.
Prin urmare, „axa” uneºte metropolele
prahovene cu evenimentele lor cultura-
le ºi artistice, prin scriitori, muzicieni,
poeþi, pictori, sculptori ºi publiciºti – o
lume a cãrei creaþie înfrumuseþeazã pe-
aceea a concreteþei materiale. În salonul
bi-bliotecii „Istrati”, printre invitaþii lui
ªtefan Alexandru Saºa i-am revãzut pe
Ana Hâncu,  Valentin Irimia, Mircea Tecu-

lescu, Dan Minoiu, Livia Dimulescu ºi
Dan Drãguº. Nord-Sud-ul Poeziei ro-
mâne ºi-a împrospãtat meridianul, alã-
turându-se confraþilor din urbea lui Cara-
giale ºi Nichita, scriitori ºi publiciºti din
aºezarea lui Grigorescu-Istrati-Hasdeu:
Alin Ciupalã, Constantin ºi Diana Tran-
dafir, Constanþa Mezdrea, Florin Dochia,
Iulian Moreanu, Elena Glodeanu, ªtefan
Muºoiu ºi – gazdã – Liliana Ene,
directoarea edificiului „Istrati”.

Laudatio
Despre poet ºi cartea lui, intitulatã

„Poezie indirectã a la maniere de...” au
glosat criticul lite-
rar Constantin
Trandafir, poetul
Florin Dochia ºi
eseistul Christian
Crãciun. În apre-
cierea valoricã a
personalitãþii po-
etice a lui ªtefan
Alexandru Saºa,
Florin Dochia es-
te convins cã
„Sunt puþini paro-
diºti contemprani
notabili, iar ªte-
fan Al. – Saºa se
desprinde din

micul pluton printr-un as-
pect care-l apropie mult
de maestrul sãu, l-am
numit pe Marin Sorescu,
anume faptul cã iese din
zona retoricii, a mecanis-
melor de suprafaþã, a ti-
curilor stilistice ºi uzeazã
de ceea ce aº numi de-
construcþie a originalu-
lui, astfel încât trece gra-
niþa în zona poeticului de
profunzime ºi atunci tex-
tul sunã mai degrabã ca
un fel de „a la maniere
de” superior asumat. Sa-
ºa nu aspirã, totuºi, la
deconstructivismul niet-

zechean al poetului ºaizecist craiovean,
dar pãstreazã de la acesta dimensiu-
nea poststructuralistã a unui pantextua-
lism care-l conduce la compunerea unor
adevãrate „mimotexte”, în termenii
unui Gerard Genette, mai degrabã decât
parodii”. Scriitorul Florin Dochia încheie
laudatio-ul sãu astfel: „Riguros în ceea
ce priveºte mecanica poeticã originarã,
poetul nu ocoleºte nici un mijloc prin

care ar putea obþine efectele focurilor
de artificii ale unei sãrbãtori intelectuale
a practicii râsului”!

Galeria parodiaþilor
Pasionat de arta parodierii, Saºa a

dat o raitã prin Poezia modernã a Lite-
raturii noastre ºi s-a oprit în dreptul unora
dintre cei mai de seamã poeþi ai Ro-
mâniei, precum Tudor Arghezi, George
Bacovia, Mihai Beniuc, Lucian Blaga,
Ana Blandiana, Geo Bogza, Marcel

Breslaºu. Nina Cassian, Radu Cârneci,
Aron Cotruº, Leonid Dimov, ªtefan Au-
gustin Doinaº, Geo Dumitrescu, Victor
Eftimiu, Octavian Goga, Ion Pillat, Marin
Sorescu, Radu Stanca, Ion Stratan,
Nichita Stãnescu, AL. O. Teodoreanu,
Virgil Teodorescu, Constant Tonegaru,
Matei Viºniec. Fãrã 1, cartea de „poezie
indirectã – a la maniere de” a lui ªtefan
Alexandru Saºa cuprinde 70 de nume
de autori supuºi de el parodierii, într-o
strãlucitã zodie a propensiunii lui scrii-
toriceºti! Alãturi de aceste cariatide sunt
ºi mai apropiaþii de noi Liviu Antonesei,
Emil Brumaru, Mircea Cãrtãrescu, Nichi-

ta Danilov, Mircea Dinescu, Florin Do-
chia, Florin Iaru, Valeria Manta Tãicuþu,
Maria Nicolai, Ioan Es. Pop, Nicolae
Stanciu, Adrian Suciu ºi Miruna Vlada.

Autoparodiere
Saºa însuºi se aºeazã cu fruntea

pe „eºafodul” umorului ºi îºi rosteºte
„sentinþa”, conºtient de posteritatea lui:
„Mi-ai dat de înþeles cã eºti otrava / ªi,
uneori, tãmâia vieþii mele, / Cobori îm-
brãþiºãrile din stele, / Iar pe cearceaf,
seminþe de gâlceavã. // Iubirea mãsu-
ratã-n gogonele, / Mã prinde cu furtuna-
i scandinavã, / Atuncea când drogat dau
tot pe þeavã, / Visând înfrigurat porniri
rebele... // Discret, te crâmpoþesc de
cele sfinte / ªi-mi pari fantasmagoricã-
Afroditã, / Frumoasã, gospodinã ºi cins-
titã... // Doar popa zice sã mai iau amin-
te, / Tãmâia ºi otrava nu-s totuna, / Deci,
beau, în consecinþã, mãtrãguna!” („Ale
tinereþii valuri”).

Bacovianã
Cum ar fi putut „scãpa” ironiei sa-

ºaniene un super-poet precum Bacovia
– acel poet care ºi-a luat numele de la
sintagma (ingenios condensatã) „Calea
lui Bachus, bãutorul, alcoolicul” –
„Bacho-Via”? Iatã-l pe „poetului Plum-
bului” universal în apoteoticul sãu je-
manfâºism: „În noapte, coboarã din turle
/ Senzaþii de frig ºi beþie, Nebunu-
nceput-a sã urle / Pe scara de la frizerie.
// Cu plumbu-n picioare prin ploaie, /
Se-ntorc drojdierii din birturi, / Iar vântul
cu falã despoaie / Fetiþe dispuse la flir-
turi. // E toamnã, cazarma rãsunã, / In-
jurii de mamã, de tatã, /  Frunziºul aº-
teaptã furtunã / ªi demonii colþii-ºi aratã.
// În triste, tãcute saloane / Mã chiamã
iubita fierbinte, / Cu ceai ºi cu douã
banane / Sã-i fac pânã-n zori jurãminte”
(„Isterii de toamnã”).

Efigie
Critica lucidã a publicistului Chris-

tian Crãciun sintetizeazã spiritul paro-
distic saºanian: „Rafinamentul lexical
al parodiilor lui Saºa (...) însoþeºte o
incursiune (...) ce are deseori aerul unor
explorãri: una psihologicã, indicând un
magnetism erotic de senzualitate (...) ºi
alta esteticã, relevând un simþ parodic
activizat mereu ºi mereu o atitudine
elegiacã”!

Doi romantici compatibili
Întâiu’, Chopin. Straºnic pianist, fertil componist. Mihail, al doilea. ªi el pianist ºi

activ solist. De ce amândoi pe afiº acu’? Fiindca Horia s-a însoþit în turneu-i în curs cu
Fryderik Franciszek. Cântându-i binevenit, nimerit, portative aflate-n tezaurul univer-
sal. Miniaturi giuvaer, tot mai strãlucite în timp. Mazurci, nocturne, balade ºi vals. Care

mai de care mai melodioase ºi
armonioase. Proaspete, frumoase,
veºnic delicioase…

Le-am savurat însetat,
captivat, sãptãmâna trecutã. Mihail
dându-le viaþã ales, rafinat, vibrant,
onorant. Pe suflet ungând
melomanii. ªi dor de Chopin într-
înºii crescând. Cãci marele roman-
tic franco-polonez nu doar virtuoz
fuse-n ce-a creat. Ci ºi inventiv,
profund, expresiv. Iar vrednicu’
nostru român îl simte astãzi intens
ºi îl redã cuvenit. Fluent, dezinvolt,
iscusit. Potrivitã punte peste vremi

clãdind. Aºa cã-n final aplauze vii þâºnirã instant ºi durarã minute constant. Semn
deplin convingãtor cã “Pianul cãlãtor” e la înãlþime ºi în acest an. Meritând deplin a
fi ascultat ºi apreciat. Declar apãsat ºi semnez îndat’,

Adrian SIMEANU

70 de poeþi pentru
PARODISTUL SAªA

Serghie Bucur

Saºa parodiindu-seSaºa parodiindu-seSaºa parodiindu-seSaºa parodiindu-seSaºa parodiindu-se
pe sinepe sinepe sinepe sinepe sine

FlorinFlorinFlorinFlorinFlorin
Dochia ºiDochia ºiDochia ºiDochia ºiDochia ºi
ChristianChristianChristianChristianChristian
CrãciunCrãciunCrãciunCrãciunCrãciun

Publicul ºi criticul literarPublicul ºi criticul literarPublicul ºi criticul literarPublicul ºi criticul literarPublicul ºi criticul literar
ConsConsConsConsConstantin Ttantin Ttantin Ttantin Ttantin Trrrrrandafandafandafandafandafiririririr

Invitaþii lui ªtefanInvitaþii lui ªtefanInvitaþii lui ªtefanInvitaþii lui ªtefanInvitaþii lui ªtefan
Alexandru Saºa.Alexandru Saºa.Alexandru Saºa.Alexandru Saºa.Alexandru Saºa.
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ANECDOTE:

Abstinenþa
credincioºi lor

Sãptãmâna luminatã
(masc.)

Mai jos!
Carte

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

Zile de Paºte
Ape

A scris poezia
“Paºtile” (Vasile)

Coloreazã
mormintele de Paºte

1. P-S-G-M 2. TRÂNTORI 3. IP-ALEE; 4. IªIÞÃ-GR; 5. ACE-VIE;
6. ACU-GEN 7. ALBINAR; 8. ARTA-I-O; 9. IO-INªI 10. CEROS-ST.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Rãsãrit

Înscris

Sãrbãtoare care
aminteºte Învierea

lui Hristos
La Paºte! Casa de Pensii:  0244.577.406

Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:

            0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699

Din Paºte în Paºte (pl.)
Slujbe religioase de

searã înainte de Paºte

Autorul poeziei
“Învierea” (George)

Sieºi

Pere!
Sãrbãtoarea creºtinã

a Paºtilor (pl.)

Alb-gãlbui

Aluniþã

R
E

Þ
E

T
A

  
 s

ã
p

tã
m

â
n

ii

Pascã fãrã aluat!

Au ºi ei un Paºte al
lor (fem.)

L-a purtat pe Hristos
la intrarea în

Ierusalim

Ieºire!

Versuri

DICÞIONAR:
MAS

Nici þie nici luiEste!

A se ivi

Unite!

Rãmas peste noapte
Ele se roagã la

mãnãstire

Sacrificaþi

de Paºte

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
500 gr brânzã dulce v500 gr brânzã dulce v500 gr brânzã dulce v500 gr brânzã dulce v500 gr brânzã dulce vaci,  1aci,  1aci,  1aci,  1aci,  150 gr zahãr50 gr zahãr50 gr zahãr50 gr zahãr50 gr zahãr,  3 ouã,,  3 ouã,,  3 ouã,,  3 ouã,,  3 ouã,
1 plic praf de budincã cu gust de vanilie,1 plic praf de budincã cu gust de vanilie,1 plic praf de budincã cu gust de vanilie,1 plic praf de budincã cu gust de vanilie,1 plic praf de budincã cu gust de vanilie,
80 ml smântâna dulce,  1 plic praf de copt,80 ml smântâna dulce,  1 plic praf de copt,80 ml smântâna dulce,  1 plic praf de copt,80 ml smântâna dulce,  1 plic praf de copt,80 ml smântâna dulce,  1 plic praf de copt,
1 plic zahãr vanilat,  1 plic extract vanilie,1 plic zahãr vanilat,  1 plic extract vanilie,1 plic zahãr vanilat,  1 plic extract vanilie,1 plic zahãr vanilat,  1 plic extract vanilie,1 plic zahãr vanilat,  1 plic extract vanilie,
1111100 gr s00 gr s00 gr s00 gr s00 gr staftaftaftaftafide,  30 gr unt tide,  30 gr unt tide,  30 gr unt tide,  30 gr unt tide,  30 gr unt topit,  1 fopit,  1 fopit,  1 fopit,  1 fopit,  1 fiola esenþa riola esenþa riola esenþa riola esenþa riola esenþa rom.om.om.om.om.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Stafidele se pun la hidratat în esenþã de rom ºi apã cãlduþã, cât

sã le acopere, lãsându-le cel puþin 30 minute. Brânzã de vaci se
amestecã cu ouãle, zahãrul, zahãrul vanilat, extractul de vanilie, praful de budincã

ºi praful de copt.
La compoziþie se adauga

smântâna, untul topit, stafidele
hidratate, iar la final se incorpo-
reazã uºor cu o lingurã albuºurile
bãtute spuma cu puþinã sare.

 Aluatul se pune într-o tavã
tapetatã cu hârtie de copt. Se dã
tava la cuptorul preîncãlzit, la 180
grade Celsius, pentru cca 1 orã.

Dupã cca 30 de minute, se
acoperã formã cu o hârtie de copt,
pentru cã pasca sã nu se ardã
foarte tare la suprafaþã.

O femeie, inginer de sistem, instala
un calculator în reþea pentru un coleg. Când

a ajuns la setarea parolei ea l-a întrebat ce cuvânt
vrea sã folosescã pentru logare. Vrând sã o intimideze,
tipul i-a spus “.....”.

Fãrã sã clipeascã, aceasta a introdus parola dori-
tã, a reintrodus-o pentru confirmare, dupã care s-a
prãbuºit pe scaun de râs. Curios, tipul se uitã peste
umãr ºi vede rãspunsul calculatorului: PASSWORD
REJECTED... NOT LONG ENOUGH.

Într-o secþie, comandantul îºi strânge
poliþiºtii în ºedinþã ºi le spune: Maine sã veniþi
îmbrãcaþi frumos cã mergem la Nunta lui
Figaro. Înþelege toatã lumea, iar în cea dea doua
zi vin poliþiºtii toþi îmbrãcaþi la costume, cu
neveste, copii, cadouri, flori. Când îi vede ºeful
de secþie se ia cu mâinile de cap:

- Dobitocilor, nu mergem la nuntã, propriu-
zis, Nunta lui Figaro este o operã mããã, operetã,
teatru, chestii dinastea, înþelegeþi?

Unul dintre poliþiºti:
-ªefu’, nu te supãra, dumneata când ai venit

la Lacul Lebedelor cu unditele, noi am zis ceva?

 Vinerea Mare
latã-ne cu toþii astãzi la denia

din vinerea Patimilor -Vinerea Mare
în jurul Sfântului Epitaf al Mântuito-
rului Hristos, cu fãclii aprinse în
mâini ºi cu primele flori ale primã-
verii, ca sã aducem odatã cu rugã-
ciunile noastre de mulþumire ºi
lacrimile noastre de pocãinþa Mân-
tuitorului nostru rãstignit pe crucea
Golgotei pentru iertarea pãcatelor
noastre ºi împãcarea cu Dum-
nezeu. Inimile noastre ale tuturor,
ca niºte altare de credinþã ºi iubire,
cu sufletele înduioºate de jertfã
Fiului lui Dumnezeu sãvârºitã pe
Golgota durerilor, tresar la Psalmi
ºi dulcea cântare de searã înmur-
murarea Prohodului Domnului. Par-
ticipând parcã mai mult ca oricând
cu fiinþa noastrã întreagã la aceas-
ta Sfânta Rugãciune a durerii lumii,
când Biserica lui Hristos comemo-
reazã îngroparea Scumpului ei în-
temeietor, sã dãm glas inimii noas-
tre ºi pe calea cea lãuntricã a sufle-
tului curat sã ne transportãm peste
vremi ºi peste spaþii acolo departe
în þara jertfelor ºi a nãdejdilor noas-
tre de bine în ziua cea mai tristã din
istoria mântuirii noastre. Printre
porþile deschise ale rugãciunii ºi ale
dorurilor de mântuire privind cu
conºtiinþa unei totale integrãri a
fiinþei noastre întregi în acest sfânt
omagiu de venerare adus lui Hristos
Domnul, sã cernem din stihurile
melodioase ale prohodului pulberea
de aur a dãruirii noastre pe altarul
smereniei ºi al jertfei celei de-a
pururea mântuitoare. În aceastã
searã sfântã, în Bisericile noastre
de lemn îmbãtrânite, odatã cu vea-
curile, ca ºi în Catedrale, toate sufle-
tele se vor uni în imn de prohod ca
sã trãiascã ºi sã comemoreze îngro-
parea Domnului ºi Mântuitorului
nostru lisus Hristos fãcut om, pe

noi oamenii sã ne facã din nou pãr-
taºi ai împãrãþiei Cereºti. Vom cãuta
sã adâncim pe mãsura puterii ºi a
sufletului nostru pasaje sfinte din
acest imn de prohod în care s-a pãs-
trat adevãrul dogmatic al credinþei
noastre strãmoºeºti întipãrit în
cadrul minunat al primãverii, în care
primãvara mântuirii noastre îºi
pune semnul sau asupra întregii
noastre vieþi spirituale. Este clipa

supremã în care pãmântul lasã în
mormânt ca pe un om pe Dãtãtorul
vieþii veºnice. Este clipa de jale în
care muritorii îngroapã ca pe un
mare mort pe Cel nemuritor, cel
care a dat viaþã tuturor. Este clipa
de durere în care viaþa se pogoarã
în mormânt ca sã biruiascã moar-
tea prin Înviere. Cu sentimente de
admiraþie pline de smerenie de iu-
bire ºi de nãdejde, în cugetãri împle-
tite cu tot tezaurul nostru dogmatic
în peisaje ce seamãnã în dimensiu-
nea lor ºi care vor cuprinde cerul,
pãmântul ºi infernul, întreaga su-
flare ortodoxã va depune odatã cu

florile omagiul în faþa Icoanei pu-
nerii în mormânt a Domnului
Hristos. Se desprind din minunata
icoanã a prohodului câteva persoa-
ne sfinte care ilustreazã durerea,
credinþa ºi nãdejdile noastre de
bine. În lumina Dumnezeirii lui Hris-
tos se reflectã în mod cu totul deo-
sebit chipul plin de suferinþã al
Maicii Domnului, Pururea Fecioara
Maria care în aceste clipe sfiinþe

îºi reaminteºte de vechile prorocii
ale Arhanghelului GavriiI sau ale
bãtrânului Simion. Durerea fãrã de
margini a Maicii Domnului capãtã
o razã de luminã cereascã ºi cât de
frumos se opreºte pânã inspiratului
autor al prohodului sã zugrãveascã
chipul lui losif din Arimatea pe care
îl aseamãnã cu bãtrânul losif cel
care altãdatã i-a slujit la fugã în Egipt
ºi care acum îl va aºeza în mor-
mânt. ªi astãzi ca ºi în clipele de
demult, durerea înlãcrimatã a Vi-
nerii celei Mari se va lumina încet-
încet conducându-ne pe noi pe toþi
spre zorii strãlucitori ai învierii.

Aceastã manifestare bimilenarã se
concretizeazã în duioasa rugãciune
pe care a înãlþat-o în clipa îngropãrii
sale ºi va rãsuna pânã la sfârºitul
veacurilor.

Hristos a înviat!
Acesta este salutul nostru

sfânt ºi sfinþit de veacuri cu care
noi, creºtinii ne întâmpinãm de Sfin-
tele Paºti, cu inimile pline de cea
mai înaltã bucurie cunoscutã în lu-
mea întreagã: Bucuria învierii Dom-
nului, care se înalta ca o infinitã
coloana de lumina între douã lumi:
lumea vieþii ºi lumea morþii. Ade-
vãrat a înviat! ªi negurile morþii s-au
risipit. Este cu adevãrat certitudinea
ºi mãrturia corespunzãtoare adevã-
rului Sfintei învieri!

Fiorul ce a strãbãtut lumea
acum douã mii de ani, care a cutre-
murat ºi pietrele ºi inimile de piatra
s-a extins pe faþa pãmântului de la
o margine la cealaltã a lumii. S-a în-
tâmplat atunci cel mai mare ºi mai
extraordinar eveniment din istorie.
Mântuitorul nostru lisus Hristos cel
rãstignit ºi îngropat, din mormânt
s-a înãlþat la cer, de unde venise.

Numai El a venit din cer ºi ne-
a spus cã este acolo ºi tot numai El
a înviat din morþi, a biruit moartea
ºi s-a înãlþat întru slava ca sã ne
deschidã nouã calea spre împãrãþia
Cerurilor. Prin moartea ºi prin învie-
rea Sa, Domnul ºi Mântuitorul nos-
tru lisus Hristos a adus în lumea
întreagã un aluat ceresc, care a
dospit toatã frãmântura istoriei ºi a
amestecat cu germenii nemuririi,
toate speranþele lumii. Toate gene-
raþiile creºtine au rãspuns în unani-
mitate ca Domnul lisus Hristos a
înviat cu adevãrat ºi au întãrit mãr-
turia lor adesea cu sânge de martiri.
De aceea ºi rãspunsul nostru nu

este doar un ecou îndepãrtat, ci
este viu, înrãdãcinat în viaþa noastrã
de aici ºi de dincolo, este un adevãr
mai tare decât moartea. învierea
Domnului nu este un fapt divers ºi
nimic mai mult, nu este un eveni-
ment local petrecut o singurã datã!
învierea Domnului ºi Mântuitorului
nostru lisus Hristos este un fapt
real cu virtuþi veºnice, pentru cã
este veºnica, ea depãºind ºi timpul
ºi spaþiul!

De veºnicia ei noi ne legãm
cu toate puterile acelea care alcã-
tuiesc ceea ce este veºnic în om.
Astfel, Învierea Domnului a învins
moartea ºi a deschis porþile împã-
rãþiei Cerurilor, ne-a deschis nouã
tuturor perspectiva veºniciei. De
aceea moartea nu-i înspãimânta
pe creºtinii adevãraþi. Grija lor cea
mare este ca moartea sã nu-i gã-
seascã nepregãtiþi ºi nevrednici de
împãrãþia de Sus, împãrãþia
Cerurilor.

Pentru cei vechi, Paºtele în-
semnã „trecere” ºi anume trece-
rea de la robie la libertate. Era un
simbol foarte puternic care le
amintea de datoria categoricã de
a-i respecta toatã istoria lor.

Pentru noi ºi pentru Sfânta
noastrã Bisericã, Sfintele Paºti
înseamnã praznicul de eliberare
din stãpânirea celui rãu ºi su-
punerea la rânduielile Tatãlui Ce-
resc. Cãci aceasta este singura ºi
deplina libertate, fiindcã liber cu
adevãrat este numai acela care se
supune voii lui Dumnezeu. ªi pentru
Sfânta noastrã Bisericã, Sfintele
Paºti, reprezintã cu adevãrat o
mare trecere realã din moarte la
viaþã ºi de la Pãmânt la Cer. Pentru
aceastã trecere, noi trebuie sã fim
gata oricând.

Învierea Domnului este ga-
ranþia învierii noastre, cãci El pen-
tru noi ºi pentru a noastrã mân-

tuire a îndurat torturile rãstignirii pe
Crucea Golgotei ºi a înfruntat
moartea. Crucea lui este cu adevãrat
o culme a durerii aºa cum pentru
cei ce-l rãstignesc este o culme a
cruzimii. Este cea mai înaltã culme
a cruzimii din lumea întreagã, de pe
care se zãresc cel mai adânc valurile
însângerate ale lumii. Numai din
vârful ei se poate vedea Cerul cu Mila
lui ºi cu tainele dumnezeieºti ale
mântuirii noastre.

Numai convinºi de acest ade-
vãr sfânt aflam cu adevãrat rostul
vieþii noastre ºi al morþii, al Învierii
ºi al sclaviei. Abia atunci aflãm cu
adevãrat cum suntem, de unde ve-
nim ºi spre ce liman ne îndreptam
paºii cu adevãrat. Prin Mântuitorul
Hristos cel înviat ne întoarcem ia-
rãºi la Bunul Dumnezeu, dupã un
mic popas pe pãmânt. începe pen-
tru noi, o lume nouã, o viaþã nouã
numai dacã suntem convinºi de
adevãrul Sfintei Învieri.

Hristos cel Înviat este Cel ce
guverneazã lumea ºi ne conduce
pe noi pe toþi spre zãrile împãrãþiei
Cerurilor. Tuturor un cãlduros salut
pascal „Hristos a Înviat” ºi urarea
din suflet de a petrece Sfintele Paºti
cu pace, bucurie, sãnãtate, belºug
în casã ºi binecuvântare în veci de
veci.

Vinerea Mare si Invierea Domnului

Pãrintele ªtefan Al.
Sãvulescu

Lunã!

Ulei sfinþit



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00  Starea naþiei (r);
10:00 Tot ce conteazã (r);
11:00 „Armãsarul sãlbatic” (s,

anim.);
12:30 Transcendenþe;
13:00 Fãrã etichetã;
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Convieþuiri;
17:00 Profesioniºtii;
18:00 Superconsumatoprul (live);
19:00 Preþuieºte viaþa!;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Prim plan (live);
22:30 Starea naþiei, cu Dragoº Pãtraru;
23:30 Maºini, teste ºi verdicte;
00:10 „Un strãin în oraº” (Canada,
1994);
02:00 Telejurnal;
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Superconsumatorul (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 „Legea lui Doyle” (s);
09:10 Cartea cea de toate

zilele;
09:20 Interzis, arestat, cenzurat;
09:30 Sãlãºluiri în Grãdina Maicii
Domnului;
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 minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
20:10 „Cesar ºi Rosalie” (telecine-
mateca);
21:50 cartea cea de toate zilele;
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „Dr. House” (s);
23:30 5 minute de ºtiinþã;
23:30 Festivalul Internaþional George
Enescu 2015;
01:50 A doua emigrare (r);
01:20 5 minute de ºtiinþã;
02:30 Locuri, oameni ºi comori (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 „Iisus din Nazareth”
(dramã, Italia-Anglia, 1977);

12:00 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 „Lecþii de viaþã” (s);
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTV;
17:30 „Iisus din Nazareth III” (dramã,
Italia-Anglia, 1977);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
21:30 Fotbal UCL: Atletico Madrid –
Bayern Munchen (live);
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „CSI: Miami” (s);
01:15 „Atletico Textila” (s);
02:00 Ferma vedetelor (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi
Dani (live);

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (reality
show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 În puii mei (div.);
22:30 În puii mei Xtra Show;
23:30 „Evan Atotputernicul” (comedie,
SUA, 2007);
01:30 „Complici fãrã voie” (thriller, SUA,
1997).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 Ne-am fãcut mari (r);
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Bunã ziua, tristeþe!”

(dramã, SUA, 1958);
14:30 „Abracadabra” (co,SUA, 1958);
16:45 „La Bloc” (s);
19:00 „Viaþa începe la 17 ani” (dramã,
SUA, 1958);
20:30 „Echipa de ºoc” (comedie, SUA-
Germania-Belgia, 1999);
22:15 „Fratele” (thriller, coprod, 2000);
00:45 „Doctor în dragoste” (comedie,
SUA, 2007).

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Scrimã: C. Mondial;
11:00 Sporturi cu motor:
Formula E (r);

11:30 C.Mond.de Turisme FIA by LG (r);
12:00 Snooker: C.Mondial (live);
15:00 Ciclism: Turul Turciei (live);
16:30 Snooker: Campionatul Mondial
(live);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:00 Snooker: Campionatul Mondial;
00:55 ªtirile Eurosport;
01:00 Fotbal: Vive la France (r);
01:30 Maratonul de la Londra (r);
02:30 Ciclism: Turul Turciei (r).

T V RT V RT V RT V RT V R 11111
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naþiei (r);
10:00  Tot ce conteazã;

11:00 „Armãsarul sãlbatic” (s);
12:30 Transcendenþe;
13:00 De joi pânã joi (live);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Akzente (live);
17:00 Interes general (live);
18:30 În culisele energiei;
19:00 Mediatorii;
19:45 Sport (r);
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Între bine ºi rãu (live);
22:30 „Prinþul Valiant” (aventuri, Irlanda-
Anglia-Germania, 1997);
00:10 „Simþuri” (romantic, SUA, 2005);
02:00 Sport;
02:10 Telejurnal (r).

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

09:20 Interzis, arestat, cenzurat;
09:30 Cununi monahale în Munþii Stâni-
ºoarei;
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 minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
16:50 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 Poveste dupã poveste (live);
21:00 Arte, carte ºi capricii;
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „Dr. House” (s);
23:20 5 minute de ºtiinþã;
23:30 Interviurile Festivalului George
Enescu, 2015;
00:30 Pasiuni ºi cariere (r);
01:00 Cu nuni monahale în Munþii
Stâniºoarei (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Iisus din Nazareth (r);
12:00 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea!
15:00 Lecþii de viaþã;
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTv;
17:40 „Iisus din Nazareth IV” (dramã, Italia-
Anglia, 1977);
19:00 ªtirile ProTV;
20:00 „Las Fierbinþi” (s);
21:30 „Atletico Textila” (s);
22:00 Fotbal Europa League: Villareal -
Liverpool (live);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „CSI Miami” (s);
01:30 „Tanti Florica” (serial, România,
sezon 1);
02:15 „Atletico Textila” (s).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
18:00 Ce spun românii;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Next Star;
00:30 „La început a fost cuvântul”
(dramã, SUA, 2000).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:30 „Bunã ziua, tristeþe!”
(dramã, SUA, 1958);
09:30 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);

13:00 „Viaþa începe la 17 ani” (SUA, 1958);
14:30 „Echipa de ºoc” (co, SUA, 1999);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Renunþã, Dorothy!” (dr, SUA, 2006);
20:30 „Oraºul corupt” (pol, SUA, 2013);
22:45 „Jaf mortal” (acþiune, SUA, 2007);
00:15 „Oraºul corupt” (r).

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Scrimã: C. Mondial;
11:00 Ciclism Clasice – Cele
mai frumoase curse (dec.);

12:00 Ciclism: Turul Turciei (live);
15:00 Snooker: C.Mondial (live);
18:00 Fotbal: Mondogoluri;
18:05 Fotbal latin;
18:35 Fotbal FIFA;
19:00 Fotbal: Mondogoluri;
19:05 ªtirile Eurosport;
19:10 Snooker: Campionatul Mondial (r);
21:00 Camp. Mondial la snooker (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Ciclism: Clasice – Cele mai fru-
moase curse.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Rugãciunea din zid;
10:00 Tot ce conteazã;
11:00 „Armãs. sãlbatic” (s, anim);

12:00 Teleshopping;
12:30 Transcendenþe;
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 Ecce Via – Aceasta este Calea;
18:50 Universul credinþei (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Dragoste veºnicã” (dr. SUA, 1998;
22:50 „Pe urmele fiului” (dr. Italia, 2009);
00:45 „Rugãciunea din zid” (r);
01:45 În culisele energiei (r);
02:20 Telejurnal;
03:10 Tot ce conteazã.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 „Legea lui Doyle” (s);
09:10 Cartea cea de toate zilele;
09:30 Fost-a odatã un schit

smerit... Mãnãstirea Secu;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix – Fixurile românilor (live);
12:00 Telejurnal;
13:20 Actual pe 2 (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
16:50 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 Naturã ºi aventurã;
20:10 „Am ales Paradisul” (dramã bio,
Italia, 2010);
22:00 Telejurnal;
22:30 Dincolo de viitor;
23:10 „Aurora borealã” (dramã, SUA-
Canada, 2005);
01:00 Fost-a odatã un schit smerit...
Mãnãstirea Secu (r);
01:30 Deportaþii (r);
02:30 Europa 360 de grade;
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 „Iisus din Nazareth” (r);

12:00 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 Lecþii de viaþã;
16:00 Ce spun românii;
17:00 „Iisus din Nazareth V” (dramã, Italia-
Anglia, 1977);
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
00:30 „Ultima misiune” (acþiune, SUA,
2011);
02:00 Ce spun românii (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
10:55 Teleshopping;

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 „Nea Mãrin Miliardar” (comedie,
România, 1979);
22:30 iUmor (divertisment);
00:30 „Impact iminent” (SF, Canada-SUA,
2005);
02:15 Observator (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:45 Doamne de poveste;
07:45 „Renunþã, Dorothy” (r);
09:30 Ce spun românii;

10:45 „La Bloc” (s);
13:00 „Echipa de ºoc” (comedie acþiune,
SUA-Germania-Belgia, 1999);
14:45 „Ne-am fãcut mari” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Irezistibilul Harold” (co, SUA-Anglia,
2006);
20:30 „Conspiraþia tãcerii” (dr,SUA, 2010);
22:30 „Ucis nevinovat” (thriller, SUA, 1995);
00:15 „Umbra vulturului” (comedie acþiu-
ne, HongK, 1978);
02:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:00  Fotbal: Mondogoluri;
07:05 Snooker: C. Mondial (r);

09:30 Ciclism: Clasice – Cele mai
frumoase curse (r);
10:30 Fotbal: FIFA;
11:00 Snooker: Campionatul Mondial (r);
15:00 Ciclism: Turul Turciei (live);
16:30 Snooker: C.Mondial (live);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:00 Snooker: C.Mondial (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Ciclism: Turul Yorkshire;
01:30 Sporturi cu motor: Formula E (dec.).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Zestrea românilor (doc);
08:00 Vorbeºte corect!
08:15 „Dragonul, ursul ºi alte

animale” (anim);
09:450 Discover România (doc.);
10:00 Zon@;
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (r);
11:10 Ecce Via – Aceasta este Calea (r);
12:20 „Dragoste veºnicã” (dr,SUA, 1998);
14:00 Telejurnal;
14:30 „Ecosisteme din Þara Galilor” (s,
doc.);
15:00 Ora Regelui;
16:10 „Departe de casã” (dramã, Aus-
tria, 2002);
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Pentru cine bat clopotele” (roman-
tic, SUA, 1943);
23:50 Universul Credinþei – Slujba Învierii
Domnului (live);
00:45 La masa de Paºti – Best of.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:30 Oglinda Cerului;
09:00 Pângãraþi, harul dintr-o
paginã de letopiseþ (r);

09:30 Mic dejun cu un campion;
10:30 Sãlãºuiri în Grãdina Maicii
Domnului (r);
11:00 Cununi monahale (r);
11:30 Destine ca-n filme (r);
12:30 Prin Þara Zânelor (doc.);
13:00 „Deportaþii” (doc.,s);
14:10 „Miracol în pãdure” (dr, SUA, 1997);
15:50 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Popasuri folclorice;
18:00 Telejurnal;
18:30 Locuri, oameni ºi comori (s);
19:00 Arte, carte ºi capricii (r);
20:10 „Am ales Paradisul” (dramã bio,
Italia, 2010);
22:10 „Iluzionistul” (anim., 2010);
23:45 Interviurile Festivalului Interna-
þional George Enescu (r);
01:25 „Miracol în Pãdure” (dramã, SUA,
1997).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;

10:30 Ce se întâmplã, doctore?
11:00 Arena bucãtarilor I;
11:30 Ferma vedetelor (r);
13:00 Bake Off România (r);
15:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Iisus din Nazareth” (dramã, Italia-
Anglia, 1977);
22:00 „Clipa de fericire” (div);
23:45 „Slujba de Înviere” (r);
00:15 „Doamna Doubtfire, tãticul nostru
trãsnit” (comedie, SUA, 1993);
02:30 Clipa de fericire (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 „Lassie” (s);
10:30 Bravo, România! (r);

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva!;
23:40 Slujba de Înviere;
01:15 „La început a fost cuvântul”
(dramã, SUA, 2000);
02:00 Observator (r);
02:45 „O minciunã grosolanã” (comedie,
SUA-Germania, 2002).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 Ce spun românii (r);
08:30 „Povestea lui Esther
Costello” (dramã, Anglia, 1957);
10:00 „Irezistibilul Harold”

(comedie, SUA-Anglia, 2006);
11:45  „La Bloc” (s);
14:00 „Conspiraþia tãcerii” (dramã, SUA,
2010);
16:15 „La Bloc” (s);
18:15 „Cum þi-e scris” (co,, SUA, 1994);
20:30 „Barabba” (dr,, Italia-SUA, 2012);
00:30 „Conspiraþia tãcerii” (dramã, SUA,
2010);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Fotbal: Vive la France
(r);

10:00 Fotbal: FIFA;
10:30 Omnisport: Watts (r);
11:00 Cãlãrie: Seria Cupei Naþiunilor FEI;
12:00 Snooker: Campionatul Mondial
(live);
14:30 Fotbal Premier League: Swansea
– Liverpool (live);
21:30 ªtirile Eurosport;
21:35 Snooker: C.Mondial (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Ciclism: Turul Yorkshire;
01:30 Ciclism: Turul Turciei;
02:30 Superbike: C.Mondial (dec.);
03:15 Fotbal: Vive la France (r);
03:45 Omnisport: Watts (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:10 Universul credinþei (live);
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:30 Zestrea românilor (doc.);

13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Drumul spre Stockholm (doc);
15.00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Gala umorului (r);
17:00 Preþuieºte viaþa!
18:00 Lozul cel mare (conc.);
18:45 România deºteaptã la New York;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Farul de la capãtul lumii”;
23:20 Concert Alessandro Safina;
00:20 „Comorile pierdute din Marele
Canion” (aventuri, Canada, 2008);
01:55 Telejurnal (r);
02:45 Gala umorului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Popasuri folclorice (r);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;

10:30 Petrecerea iepuraºilor (div);
11:30 Fost-a odatã un schit smerit...
Mãnãstirea Secu (r);
12:00 Cap Compas;
12:30 A doua emigrare;
13:30 Naturã ºi sãnãtate;
14:10 „Haiducii” (aventurã, România,
1966);
15:50 Poveºti citadine;
16:10 Sãrbãtoarea Primãverii;
18:00 Telejurnal;
18:30 Drumul lui Leºe;
19:30 Europa 360 de grade;
20:10 „Rãpirea fecioarelor” (acþiune,
România, 1968);
22:10 „Rãzbunarea haiducilor” (aventuri,
România, 1968);
23:45 Festivalul Internaþionale George
Enescu 2015;
01:20 Teatru: „Cavalerii tristei figuri” (r);
03:00 Ferma (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:45 „Doamna Doubtfire,
tãticul nostru trãsnit” (comedie,
SUA, 1993);

09:15 „Puterea imaginaþiei” (comedie,
SUA, 2009);
11:30 „Epoca de gheaþã 3: Apariþia
Dinozaurilor” (anim, SUA, 2009);
13:30 Apropo Tv;
14:30 „Avem un zoo” (comedie, SUA,
2011);
17:00 „Cum sã dai afarã din casã un burlac
de 30 de ani” (comedie, SUA, 2006);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 Clipa de fericire (div);
00:30 ApropoTv (r);
01:15 „Puterea imaginaþiei” (r);
03:00 Ferma vedetelor (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:30 Te cunosc de undeva (r);
12:30 Next Star (r);

16:00 Observator (live);
17:00 „Nea Mãrin Miliardar” (comedie,
România, 1979);
19:00 Observator;
20:00 Chef de râs (div.);
22:00 În puii mei (r);
00:30 „O loviturã îndrãzneaþã” (comedie,
SUA, 2009);
02:15 Chef de râs (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „La Bloc” (s);
09:30 „Cum þi-e scris” (comedie,
SUA, 1994);
11:45 „Barabba” (dramã, Italia-
SUA, 2012);

15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Michael Jackson: Asta-i tot!” (doc.
muzical, SUA, 2009);
20:30 „500 de zile cu Summer” (comedie
rom, SUA, 2009);
22:30 „Inimã nebunã” (dramã, SUA, 2009);
01:00 „500 de zile cu Summer” (r);
02:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:30 Snooker: Campionatul
Mondial (r);
09:30 Omnisport Watts (r);

10:15 Superbike: C.Mondial (r);
11:00 Ciclism: Turul Yorkshire (r);
12:15 Supersport: Campionatul Mondial
(live);
13:00 Sporturi cu motor: Formula E (r);
13:30 Superbike: Campionatul Mondial;
15:00 Omnisport Watts (r);
15:15 Fotbal Premier League: Manches-
ter United - Leicester (live);
17:30 Snooker: Campionatul Mondial
(live);
19:00 Superbike: Campionatul Mondial
(r);
19:55 ªtirile Eurosport;
20:00 Snooker: Campionatul Mondial
(live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Ciclism: Turul Yorkshire;
01:30 Ciclism: Turul Turciei (r);
02:30 Snooker: Campionatul Mondial (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 România deºteaptã la New
York (r);
08:00 Armata delfinilor (doc.);

09:00 Gala umorului (r);
10:00 Opera comicã pentru copii – Pe-
ter Pan;
11:10 „Tom Sawer ºi Huckleberry Finn”;
12:45 „Charlot mutã pianul”;
13:00 Germana de la 1;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:00 Teleshopping;
15:30 Maghiara de pe unu;
15:30 Concert Maria Ciobanu;
18:45 România deºteaptã la New York;
19:45 Sport;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 O datã-n viaþã;
00:10 „Tom Sawyer ºi Huckleberry Finn”;
01:45 Telejurnal;
02:45 „Charlot mutã pianul” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 Mic dejun cu un campion;
09:10 Petrecerea iepuraºilor;

10:10 La zi de mare Sãrbãtoare;
12:00 Cap Compas (r);
12:30 „Aproape cãsãtoriþi” (comedie,
SUA, 2013);
14:00 Locuri, oameni ºi comori (r);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
15:30 Prin Þara Zânelor (doc.);
16:10 „Iubirea vieþii mele” (comedie
rom., SUA, 2000);
17:50 5 minute de istorie;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 Teatru: „Mult zgomot pentru
nimic”;
22:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
22:30 „Dr. House” (s);
23:20 5 minute de ºtiinþã;
23:30 O searã minunatã cu cântec de
poveste;
00:40 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
00:50 Cartea cea de toate zilele;
01:00 Dincolo de viitor;
01:30 Drumul lui Leºe.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
12:00 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 „Lecþii de viaþã” (s);
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTv;
17:30 „Iisus din Nazareth” (dramã, Italia-
Anglia, 1977);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Bake Off România (emisiune con,
ep.1);
22:30 „Las Fierbinþi” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „CSI Miami” (s);
01:00 „Culisele puterii” (s);
01:45 „Las Fierbinþi” (r);
02:30 Bake Off România (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 „Ursuleþul Yogy” (anim.,

SUA-NZ, 2010);
13:00 Observator;
14:00 X Factor: Best Moments (r);
16:00 Observator;
16:30 Chef de râs (r);
19:00 Observator;
20:30 Chefi la cuþite;
23:00 „Doar tu ºi eu. Al treilea e în plus”
(comedie, SUA, 2006);
01:00 Chefi la cuþite (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Cum þi-e scris” (comedie,
SUA, 1994);
13:45 „Pãcalã” (comedie,

România, 1974);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Mamã pe fugã” (co, SUA, 2009);
20:30 „Oraºul corupt” (pol, SUA, 2013);
22:45 „Sã nu mã pãrãseºti” (dramã, SUA-
Anglia, 2010);
01:00 „Oraºul corupt” (r);
03:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Lupte: Turneu de calif.
la Jocurile Olimpice;
10:00 Superbike: Campio-

natul Mondial (r);
11:00 Ciclism: Turul Yorkshire (r);
12:30 Fotbal Liga Americanã de Fotbal
MLS (dec.);
15:00 Snooker: Campionatul Mondial;
19:00 Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã;
19:15 Omnisport: Watts (r);
19:55 Omnisport: Drumul spre aur;
20:00 ªtirile Eurosport;
20:10 Snooker: Campionatul Mondial (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Fotbal: Eurogoluri;
00:05 Liga Americanã de fotbal MLS;
00:30 Fotbal: Vive la France.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Galeria dell’Accvademia
ºi Muzeul San Marco;
08:50 Vorbeºte corect!

09:00 Gala umorului;
10:00 Opera comicã pentru copii –
Hansel ºi Gretel;
11:10 „Povestea lui Noah Dearborn”
(dramã, SUA, 1999);
12:45 „Charlot ºi umbrela” (s, SUA,
1914);
13:00 EURO polis;
14:00 Telejurnal;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
15:35 O datã-n viaþã (div.);
18:30 Steaua: 30 de ani de la câºtigarea
Cupei Campionilor Europeni (live);
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Nadia Comãneci – gimnasta ºi
Dictatorul;
22:05 Starea naþiei;
23:10 Premiile Europene „Dincolo de
Frontiere” 2016;
00:25 Steaua: 30 de ani de la câºtigarea
CCE (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:20 „Legea lui Doyle” (s);
09:10 Cartea cea de toate zilele;
09:20 Interzis, arestat, cenzurat;
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);
14:30 Cultura minoritãþilor (doc.);
15:00 Telejurnal;
15:30 Naturã ºi sãnãtate (r);
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
16:50 Interzis, arestat, cenzurat;
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 Poveºti citadine;
20:20 Destine ca-n filme;
22:00 Telejurnal;
22:30 „Dr. House” (s);
23:30 Festivalul Internaþional George
Enescu 2015;
01:00 Locuri, oameni, comori (r);
01:40 Memorialul durerii (r).

Pro TVPro TVPro TVPro TVPro TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 „Iisus din Nazareth”;
12:00 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 Lecþii de viaþã;
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTv;
17:30 „Iisus din Nazareth” (dramã, Italia-
Anglia, 1977);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
21:45 Fotbal UCL: ManchesterCizy –
Real Madrid (live);
23:45 ªtirile ProTv (r);
00:15 „CSI: Miami” (s);
01:15 „Las Fierbinþi” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi
Dani;

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Bravo, România! (divertisment);
23:00 Un show pãcãtos (live);
01:00 „Invazia” (horror, SUA, 2009);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
07:15 „Din dragoste pentru
Evbanghelie” (dr. romantic,
SUA, 1998);
09:15 Ce spun românii (r);

10:30 „La Bloc” (r);
12:45 „Prinþesa Diana” (dramã bio,
Anglia, 2013);
15:00 „Nãzdrãvanii din pãdure 3" (anim,
SUA, 2010);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Model de la Paris”;
20:30 „Inamic ºi aliat” (acþiune, Anglia-
SUA, 2013);
22:30 „Hotel particular” (co, SUA, 1985);
00:15 „Inamic ºi aliat” (r);
02:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Ciclism: Turul Flandrei;
11:00 Superbike: C. Mond.
12:00 Ciclism (r);

13:00 Omnisport: Watts;
14:00 Snooker: Campionatul Mondial;
16:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
19:00 Fotbal: Eurogoluri (r);
19:05 Fotbal Liga Americanã NLS;
19:30 Fotbal: Vive la France (r);
19:55 Fotbal: Eurogoluri (r);
20:00 ªtirile Eurosport;
20:05 Snooker: Camp. Mondial (r);
21:30 Ciclism: Turul Yorkshire (r);
22:30 Omnisport: Watts (r);
23:30 Iahting;
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Ciclism: Turul Flandrei (r).
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(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.

Cumpãr telefon mobil
Samsung, model GT E1230. Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912.

Cumpãr urgent 2 inte-
grate TDA 8561Q. Ofer preþul
pe loc. Tel. 0727-616347.

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

Închiriez garsonierã
utilatã, Crângaºi, Bucureºti. Preþ
230 Euro/lunã. Tel. 0722-
336069.

Închiriez garsonierã la
bloc, etaj 1, complet mobilatã,
preþ negociabil. Tel.
0721957817.

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

Ploieºti, zona Vest, Lã-
mâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensio-
nar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244-
587351.

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.

Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace -
Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729-
682282.

Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zim-
brului, 150 Euro/lunã negocia-
bil. Tel. 0732-429297.

Doamnã serioasã, su-
praveghez copii, bãtrâni, fac
menaj la domiciliu. Tel. 0720-
744719.

Arhitect, întocmesc do-
cumentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile
ºi industriale). Tel. 0769-
090545; 0769-090540.

Doresc sã fac menaj la
sedii de firmã sau persoane în
vârstã, 2-3 zile pe sãptãmânã.
Tel. 0728-178920.

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

Caut editurã/sponsor/
asociat pentru tipãrirea ºi difu-
zarea a nouã volume ale lucrãrii
mele “Din istoricul unor ºcoli
prahovene”. Tel. 0244-545869,
orele 18.00 - 20.00, luni - vineri.

Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Re-
visal, fiºe fiscale). Tel: 0726-
754238.

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.

Meditez limba spaniolã,
englezã, francezã, metodã rapidã
ºi eficientã pentru copii ºi adulþi.
Preþ convenabil. Tel: 0748-
143037.
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durã ºi cruce de mozaic, cate-
goria I, preþ negociabil. Telefon:
0747-131031; 0344-733804.

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

Vând  casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.

Vând  garsonierã Plo-
peni, et.2, pe mijloc, fãrã îmbu-
nãtãþiri. Preþ negociabil 11.000
euro. Tel. 0749064390.

Vând  casã bãtrâneas-
cã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.

Vând teren, 1,2 hectare,
zonã pitoreascã deosebi-
tã, judeþul Buzãu, Subcarpaþii de
Curburã. Preþ negociabil. Tel:
0720340362.

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

Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãr-
cãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.

Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.

Zona Nord, vând urgent
apartament 2 camere (se-
midecomandat), baie, hol, bu-
cãtãrie spaþioasã, balcon, etaj 4/
4, preþ negociabil. Tel. 0730-
488955.

Vând teren în Lipãneºti,
245 mp, deschidere 10 m,
fundaþie de casã construitã, cu
suprafaþã de 75mp, branºament
apã, împrejmuit, între case. Preþ
negociabil. Tel. 0752-120934 ºi

24000 euro.  Tel. 0736-476526.
Vest - Kaufland, vând

apartament 2 camere, stradal,
47 mp, et. 2/10, balcon mare,
pe mijloc, uºã metalicã, termo-
pane, calorifere noi, îmbunãtã-þiri.
Preþ negociabil. Tel. 0752-
881762.

Vând apartament 2
camere, Republicii, et 2/7, de-
comandat. Preþ 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 casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã,
deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, se-paraþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
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-

Vând apartament 2
camere, cf. 1, decomandat,
gresie, faianþã, termopan, uºã
metalicã, etaj 4/10, 2 lifturi, lângã
ªcoala 29 ºi grãdiniþã, Aleea
Godeanu. Preþ 37500 euro,
negociabil. Tel. 0724-082434.

Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.

Cheia, vând vilã 7
camere, 2 grupuri sanitare, 3
balcoane mari, teren 650 mp,
preþ negociabil, la faþa locului. Tel.
0768-099935.

Vând casã 3 camere,
baie, bucãtãrie, supr. 224mp,
construit 78, beci, zonã rezi-
denþialã, str. 13 Septembrie, zona
Cantacuzino, preþ 69.000 Euro.
Tel. 0729-316523.

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

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.

Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
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Vânzãri
case,terenuri

Vând casã cu teren, str.
Poeniþei nr. 3, lângã Gara de Nord.
Tel. 0744-476.698, 0726-
708.405, 0730-308.512.

Vând casã Bãicoi Þintea,
teren 1300 mp, living, 3
dormitoare, bucãtãrie, 2 bãi,
cãmarã, camerã centralã
termicã, beci, terasã închisã cu
geam la etaj, balcon spre
stradã. Toate utilitãþile: apã,
gaze, electricitate, încãlzire
centralã. Preþ 130.000 euro.
Telefon: 0744-660323.

Vând 2300 mp teren
intravilan, Cocorãºtii-Caplii, Jud.
Prahova, cu utilitãþi (apã, gaze,
luminã). Preþ 6 euro/mp, nego-
ciabil.  Tel: 0731-512011.

Vând teren intravilan
3300 mp in comuna Iordã-
cheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.

Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.

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

Vând Dacia 1310, fabri-
caþie 1999,  stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vând Dacia 1310, fabr.
2000, proprietar, preþ negociabil.
Telefon: 0740/530334.

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

Vând Logan 1,6 benzi-
nã, din 2005, 54.000 km, garaj,
jenþi cu cauciucuri iarnã, dispozitiv
remorcare, barcã cu motor ºi
peridoc.  Telefon: 0762/630188.

Vând motod Dacia Logan,
scaune tapisate faþã, tobã
eºapament completã, rezervor
benzinã, toate noi, la preþ scãzut.
Tel. 0733755249.

Vând piese de schimb
motor, cutie de viteze, cauciucuri
varã-iarnã ºi celelalte compo-
nente dintr-o Dacie Logan nouã,
dezmembratã, la preþ scãzut. Tel.
0730-682829.

Vând maºinã de cusut
portabilã, manualã ºi electricã,
ruseascã, în stare foarte bunã
de funcþionare. Tel: 0244-
533082.

Vând orgã Roland 170
ºi radio receptor profesional
RX2000. Tel. 0244-573750,
dupã ora 18.00.

Vând placã de bazã In-
finity NF-M2, DDR II, cu pro-cesor
AMD Athlon 64+ (3,2 Ghz.) pe
Soket AM 2; douã plãcuþe RAM
de câte 1 GB fiecare DDR II
1066; sursã Torent de 450 W.
Stare foarte bunã: Preþuri
negociabile. Tel. 0727980858.

Vând lemne pentru foc
ºi tablã provenitã de la o casã
demolatã, oraº Bãicoi. Tel. 1723-
406498.

Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese

0724-745004.
Vând teren intravilan, str.

Mihai Bravu, 9100 mp, des-
chidere 21,34m, 57.000 euro,
plata în 2 tranºe. Tel. 0744-
586461.

Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, su-
prafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Vând apartament cu 2
camere, zona Profi Mãrã-ºeºti,
decomandat, confort 1, etaj 7/
10, renovat recent, complet
mobilat, balcon 10 ml, termopan
integral, uºi din lemn, uºã intrare
metalicã, interfon. Preþ:52500
Euro, uºor negociabil. Tel.:
0727372749.

Vând apartament cu 4
camere, în zona Baraolt, deco-
mandat, confort 1, etaj 3/4, 2
bãi, centralã termicã, izolat, gre-
sie/faianþã/parchet, termopan,
uºi de lemn, uºã intrare metalicã,
aer condiþionat, balcon, interfon.
Preþ: 64000 Euro. Tel.:
0725520820.

Vând apartament cu 3
camere, zona Vest, decoman-dat,
confort 1, etaj 6/10, gre-sie/
faianþã/parchet, izolat, termopan,
uºi de lemn, uºã intrare metalicã,
balcon, interfon. Preþ: 55000
Euro. Tel.: 0723385379.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

Câmpina - vând aparta-
ment 2 camere, central, deco-
mandat, etaj 3/4, toate utilitã-
þile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Plo-ieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720-
503585.

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

Vând apartament 3 ca-
mere, decomandat, 100 mp,
situat în vilã, 3 balcoane, toate
utilitãþile, gresie, faianþã, termo-
pane, str. Poieniþei nr. 2, preþ
80000 euro. Telefon: 0727/
932125.

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

Vând în com. Cislãu, jud.
Buzãu, casã 5 camere bã-
trâneascã, parþial termopan,
prispã mare, teren 1100 mp, apã
curentã, zonã liniºtitã de munte.
Preþ 25000 euro negociabil. Tel.
0727-372749.

Vând urgent aparta-ment
2 camere, Buda, blocu-rile mici,
zonã liniºtitã, la 7 kilo-metri de
Ploieºti, preþ convena-bil. Telefon:
0758.266.160 ºi
0748.682.428.

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

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

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

Vând casã, zona Barie-
ra Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.

Vând casã bãtrâneascã
ºi 1500 mp teren în Puchenii
Moºneni, racord electric, asfaltat,
canalizare. Tel: 0728/868022.

Vânzãri electrice

Cumpãrãri
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Vânzãri diverse

Prestãri servicii

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Sãptãmâna Berbecilor va începe cu niºte
discuþii cam penibile legate de bani. Vor fi nevoiþi
sã cheltuiascã mult pentru a se revanºa faþã
de cineva care le-a fãcut cândva o favoare, sau
pentru a plãti niºte datorii la timp. Tot discuþii,
ºi tot neplãcute, vor avea cu cineva din anturaj
care le va face niºte reproºuri neîntemeiate.

Taur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Taurii sunt rãsfãþaþi de astre în aceste zile: tot
ce vor începe, vor termina cu bine, în special
dacã e vorba de examene, sau proiecte pro-
fesionale. Energia ºi puterea lor de muncã vor
atinge cote maxime, ar fi bine sã le foloseascã
în mod util. Tot în aceastã perioadã vor fi remu-
neraþi în urma unui serviciu fãcut mai demult.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Pentru Gemeni, sãptãmâna începe cu o sur-
prizã plãcutã pe latura profesionalã: o avansa-
re, un bonus, un rezultat foarte bun. Se preconi-
zeazã ºi necesitatea unor cheltuieli importante,
dar care îi vor scuti pe viitor de probleme mai
mari. Oricum, banii vor veni conform aºteptã-
rilor, aºa cã n-au de ce sã-ºi facã griji.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Racii vor avea iar o perioadã nostalgicã (ceea
ce pentru ei nu e nimic anormal): îºi vor aminti
de trecut, de foste iubiri, de prieteni cu care au
rupt legãtura, de copilãrie. Spre sfârºitul sãp-
tãmânii însã, îºi vor recãpãta energia ºi vor fi
gata de luptã E posibil sã aibã niºte dificultãþi
financiare, sã nu mai primeascã niºte favoruri
sau bani care li s-au promis.

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)
Moralul Leilor ar putea fi pus la pãmânt sãp-
tãmâna aceasta, încã din primele zile, de o
discuþie neplãcutã în relaþia de cuplu. Atenþie,
relaþia este în pericol, aceste semnale nu tre-
buie ignorate! Din pãcate, nu vor fi ei cei care
vor avea puterea de decizie, aºa cã nu au de
fãcut decât sã spere cã va fi bine.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Fecioarele s-ar putea trezi în aceste zile în niº-
te situaþii neplãcute care le vor afecta imaginea.
E posibil sã fie expuse în mod jenant într-o
situaþie, sã fie surprinse bârfind pe cineva, sau
sã li se descopere niºte secrete bine ascunse.
Ca sã evite aceste neplãceri, ar fi bine sã nu se
joace cu focul ºi sã fie discrete.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna Balanþelor începe cu o nemulþu-
mire legatã de cineva din anturaj: ar putea
avea de-a face cu o atitudine jignitoare din par-
tea unui prieten, sau li s-ar putea refuza cat-
egoric ajutorul într-o problemã. Ar fi bine sã nu
punã la inimã, pentru cã aceste tensiuni sunt
superficiale ºi se vor rezolva repede.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
O sãptãmânã de emoþii mari pentru Scorpioni,
pe cele douã laturi atât de importante: dragos-
tea ºi banii. În dragoste, vor aºtepta un rãspuns
important legat de viitorul relaþiei. Sã nu se
aºtepte la un rãspuns rapid, o clarificare va
veni abia la sfârºitul sãptãmânii!

Sãgetãtor (22 nov. - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 nov. - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 nov. - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 nov. - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 nov. - 21 decembrie)
Sãgetãtorii vor avea o sãptãmânã foarte bunã
în ceea ce priveºte comunicarea: vor fi foarte
convingãtori, vor reuºi sã deschidã uºi dincolo
de care se trece foarte greu, li se va cere sfatul
în multe domenii. Li se va propune o investiþie,
o achiziþie importantã, dar ar fi bine sã mai
aºtepte un pic. În dragoste, vor reuºi sã evite la
limita un conflict serios.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Capricornii vor începe sãptãmâna într-o situaþie
dificilã, în sensul cã vor trebui sã facã o alegere
legatã de viaþã sentimentalã: poate vor trebui
sã aleagã între douã iubiri, poate va fi cazul sã
facã o mãrturisire neplãcutã partenerului, sau
sã hotãrascã viitorul relaþiei.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Vãrsãtorii vor avea o sãptãmânã încãrcatã sub
aspectul vieþii sociale ºi profesionale. Mobilul
principal al acestei activitãþi intense va fi jobul:
întâlniri legate de afaceri, evenimente unde se
pot lega relaþii avantajoase, interviuri, sau
demarãri de proiecte. Familia s-ar putea sã le
creeze mici probleme, vor fi câteva momente
mai încordate spre mijlocul perioadei.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
În zilele urmãtoare, Peºtii vor avea de fãcut
niºte alegeri profesionale importante. Acestea
pot fi consecinþele unor propuneri interesante,
sau ale unor nemulþumiri legate de activitatea
actualã. Ar fi bine sã nu se împrãºtie în mai
multe direcþii ºi sã aleagã varianta cea mai
sigurã.
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Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii   Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime Vechime  Tip contract

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Tip contract

Administrator financiar
Agent de securitate
Agent de securitate ºi intervenþie
Agent reclama publicitarã
Ambalator manual
Analist
Asistent designer
Asistent manager
Asistent manager logisticã
Barman
Betonist
Bibliotecar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Casier
Ciontolitor - tranºator carne
Cofetar
Cofetar
Colator publicitar
Conducãtor auto
Confecþioner  asamblor art din textile
Confecþioner  textile
Confecþioner -asamblor articole din textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner montator tâmplãrie al. ºi PVC
Confecþioner prelucrãtor în ind textila
Confecþioner prelucrãtor în ind. confecþiilor
Confecþioner textile
Consilier vânzãri auto
Consilier vânzãri service
Contabil
Control calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlori conformitate
Director adjunct
Director comercial
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Economist în gestiunea economicã
Economist resurse umane
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician montare ºi reparaþii aparataj el.
Electromecanic auto
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Frizer
Frizer
Gestionar
Inginer
Inginer cãi ferate, drumuri ºi poduri
Inginer chimist
Inginer construcþii civile, ind ºi agricole
Inginer electroenergetica
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer petrolist
Inginer proiectant în instalaþii
Inginer sudor
Inginer textile tehnolog proces
Îngrijitor clãdiri
Îngrijitor spaþii verzi
Instalator
Instalator încãlzire centralã ºi gaze
Laborant
Laborant construcþii
Lãcãtuº
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic de întreþinere ºi reparaþii univ.
Lucrãtor benzinãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor în bucãtãrie

Lucrãtor în bucãtãrie (spãlãtor vase mari )
Maistru constructor
Manager calitate
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Menajera
Modelier
Montator placaje
Mun necalif în ind conf textile
Mun necalif la asambl montare piese
Mun necalif la asamblarea pieselor
Mun necalificat (preparare mezeluri)
Mun. necalificat
Muncitor calificat - electrician
Muncitor construcþii
Muncitor în ind confecþiilor textile
Muncitor nec în ind confecþiilor
Muncitor nec la asamblarea, montarea pieselor
Muncitor nec.- glazurator ºi turnãtor ob. ceramice
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat (manipulant)
Muncitor necalificat în ind conf textile
Muncitor necalificat în ind conf textile
Muncitor necalificat în ind conf textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în industria confecþiilor
Operator CNC
Operator introducere validare date
Operator la fabricarea prod. zaharoase
Operator la maºini unelte
Operator tãietor textile
Operator tunsator textile
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Patiser
Paznic
Paznic
Paznic
Pizzar
Pizzar
Pregãtitor lansator confecþii
Pregãtitor ºi confectoner cataloage mostre
Presator metale la rece
Recepþioner
ªef de sala restaurant
ªef formaþie confecþii textile
ªef linie confecþii
ªef restaurant
ªef secþie producþie
Servant pompier
ªofer de autoturisme ºi camionete (ºofer taxi)
ªofer de autoturisme ºi camionete (ºofer taxi)
ªofer livrator
ªofer maºinã mare tonaj
ªofer maºinã mare tonaj
ªofer TIR
Spãlãtor vehicule (mun necalificat)
Spanuitor confecþii
Stivuitorist
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor elecric
Tehnician aprovizionare-desfacere
Tinichigiu
Tinichigiu auto
Vânzãtoare
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor industrial
Vulcanizator
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar montaje termosistem
Zugrav

1
5
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
3
2
5
1
1
1
2
1
1
5
5

10
7
5
2
5

10
4
1
2
1
2
2
1
5
5
1
1
2
2
5
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
5
1
1
1
3
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
5
1
1
2
5
2

2
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
2
1
2
1
5
3
5
1
5
1
5
5

10
5
1
1
5
5
3
5
1
4
5
5
5

10
4
5
5
1
1
1
1
4
3
1
2
2
1
2
1
4
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1

10
2
1
3
1
1
5
2
3
2
1
1
2
5
3
3
1
2
1
1
1
3
2
1
5
5
2

superioare
10 clase
medii
medii
medii
generale/ medii
0
medii/sup
st sup. ec. /tehnic
-
calificare
st superioare
medii
medii
Medii
-
0
-
St medii
ªc. prof/lic./ student
medii
Medii
-
medii/sup
st medii
0
St medii
min 8 clase
minim 8 clase
calificare
calificare
10 clase
medii
generale
sup
sup
de specialitate
medii
0
0
St medii
st medii
sup. tehnice
st super
Medii
calificare
calificare
sup
sup. econ.
sup. econ.
medii
ªc profes
St de spec.
medii
Medii
0
Medii
-
Medii
calificare
Medii
0
-
St sup
sup. tehnice
sup. tehnice
sup.
Ing Energ./Electr.
0
st super
st superioare
st super
St univ.
st super
medii
-
Medii
calificare
st super
Sc profes
Cert. de calif.
0
calificare
0
ªc profes
st medii
medii
-
-
Liceu
ªcoala prof
medii
liceu/sc prof
st medii
medii /de spec.

medii
ºc. de maistri
0
0
10 clase
ºc generalã
ºc prof/lic/stud
0
10 clase
Medii
calificare
mecanic auto
Generale
medii
scoala prof.
st medii
0
st medii
scoala generala
Medii
Medii
medii
0
ºc.gen.
ºc gimn
ºc gen.
scoala gen.
8 clase
calificare
St minime
0
8 clase
generale
Medii
10 clase
min 8 clase
medii
minim 8 clase
St medii
calificare
medii
mecanic auto
ºc prof/ lic.
-
10 clase
medii
medii
medii /de spec
Medii
medii
8 clase
calificare
medii
Medii
medii / de spec
medii
medii
-
Medii /spec.
Medii /spec.
0
St medii
sup. de spec.
St univ.
medii
0
0
ºc prof auto
medii
-
ºc prof.
-
0
-
Medii
Cert. Calif.
ºc profes
calificare
medii
calificare
St de spec.
medii
0
st de spec.
medii
medii
Medii
ºc prof./lic.
Cert. Calif.
8 clase
Medii
calificare
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Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România, 278
locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 110 locuri de muncã: 55
îngrijitori persoane, 50 bucãtari, 5 îngrijitori per-
soane la domiciliu;

SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia – 55 locuri de muncã: 20 femei de
serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10
tinichigii auto;

GermaniaGermaniaGermaniaGermaniaGermania – 39 locuri de muncã: 15 factori
poºtali, 8 ingineri mecanici, 8 ingineri electricieni, 2
energoterapeuþi, 1 dezvoltator software, 1 mo-
delator specialist Maya/3D Studio Max 3D, 1 ingi-
ner calitate ( producþia de echipamente în indus-
tria aerospþialã), 1 inginer sistem navigaþie satelit
Galileo, 1 mecanic industrial, 1 tâmplar(alternativ
dulgher);

SloSloSloSloSlovvvvvaciaaciaaciaaciaacia - 37 locuri de muncã: 30 ºoferi auto-
camion transport internaþional, 7 îngrijitori persoa-
ne/infirmieri;

RRRRRepublica Cehãepublica Cehãepublica Cehãepublica Cehãepublica Cehã – 24 locuri de muncã: 15
ºoferi profesioniºti camion, 5 ºlefuitori/ pilitori, 3
ºoferi de camion, categ.C+E, 1 ºofer camion (trans-
port intern ºi internaþional);

IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 5 locuri de muncã: 5 ciontolitori
tranºatori carne;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda     – 3 locuri de muncã:3 dulgheri;
NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 3 locuri de muncã:1 doctorand

în departamentul de analizã date mobile, 1 post-
doctorand în dep. reþele mobile de date despre
instrumente de analizã, 1 miner(extracþie diaman-
te);

Spania Spania Spania Spania Spania – 1 loc de muncã: 1 maseur;
BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 1 loc de muncã: 1 baby sitter.
Persoanele interesate sã ocupe un loc de

muncã pot viziona ofertele accesând portalul
EURES naþional, www.eures.anofm.ro, sau se pot
prezenta la sediul AJOFM de domiciliu sau reºe-
dinþã, unde consilierul EURES îi poate îndruma.

M.M.; Sursa: anofm.ro

Potrivit datelor furnizate de
agenþii economici privind locurile
de muncã vacante, în evidenþele
Agenþiei Naþionale pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã (ANOFM)
sunt înregistrate 22.387 locuri
de muncã, în data de 20 aprilie
2016.

Situaþia locurilor de muncã
vacante, în fiecare judeþ: Bucu-
reºti – 2.897, Arad -1.485, Dolj -
1.162, Timiº – 1.159, Ilfov –
1.156, Satu Mare – 891, Argeº -
812, Harghita – 805, Olt - 767,
Vâlcea – 751, Iaºi – 736, Hune-
doara – 728, Prahova – 724,
Cluj – 583, Bistriþa-Nãsãud –
572, Neamþ – 497, Maramureº
– 488, Brãila – 474, Dâmboviþa
– 454, Vrancea – 423, Teleor-
man – 402, Alba Iulia – 359, Bi-
hor – 354, Braºov -351, Sibiu –
336, Vaslui – 310, Caraº-Severin
– 282, Galaþi – 272, Mureº –

Noi locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European 249, Suceava – 237, Giurgiu –

222, Constanþa – 206, Cãlãraºi
– 186, Covasna – 175, Tulcea –
161, Mehedinþi – 140, Ialomiþa
– 126, Botoºani – 121, Gorj –
106, Bacãu – 82, Buzãu – 78,
Sãlaj – 68.

La nivel naþional, cele mai
multe locuri de muncã sunt ofe-
rite pentru: confecþioner asam-
blor articole textile (1.169), mun-
citor necalificat în industria con-
fecþiilor (1.032), muncitor necali-
ficat la asamblarea, montarea
pieselor (948), agent de securita-
te (824), lucrãtor comercial
(688), manipulant mãrfuri (630),
confecþioner cablaje auto (554),
operator confecþioner industria
îmbrãcãminte din þesãturi, trico-
taje, materiale sintetice (483),
vânzãtor (471), analist servicii
client (396). Cele 22.387 locuri
de muncã vacante sunt oferite

de 3.861 de companii. În topul
angajatorilor se aflã Praktiker
România - 84 locuri de muncã,
Profi Rom Food SRL – 51, Asocia-
þia Healty Club – 33, SC Auchan
România SA – 32, Novara T Im-
pex SRL – 32, Robert Bosh SRL
– 30, SC Dedeman SRL – 26,
Trans Grup Agapia SRL – 25, Flex-
tronics România SRL – 24, Fa-
bryo Corporation SRL – 24.

Persoanele interesate sã
ocupe un loc de muncã se pot
adresa agenþiilor teritoriale pen-
tru ocuparea forþei de muncã de
domiciliu sau de reºedinþã ale
cãror date de contact se aflã pe
site-ul www.anofm.ro. Oferta
locurilor de muncã se actualizea-
zã în timp real ºi poate fi vizualiza-
tã pe site-ul www.card-profesio
nal.ro.

Peste 22.000 locuri de muncã vacante la nivel
naþional, dintre care 724 se gãsesc în Prahova

M.M.
Sursa: anofm.ro



Victorie la Alba Sebeº
ºi locul VI pentru C.S.M. Ploieºti!
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Handbalistele de la CSM Ploieºti au
încheiat ediþia 2015-2016 a Ligii
Naþionale aºa cum au ºi început-o, anu-
me cu victorie. Aceasta din urmã a venit
în meciul jucat în deplasare, pe terenul
celor de la Alba Sebeº, codaºa clasa-
mentului, fetele pregãtite de Neven
Hrupec ºi Daniel Gheorghe impunându-
se cu un scor categoric 36-20, dupã ce
la pauzã ploieºtencele aveau 9 goluri
avans. Încã din  startul partidei s-a vãzut
clar cine era în stare sã câºtige aceastã
partidã, CSM Ploieºti având 3-0, graþie
reuºitelor Ramonei Farcãu (2 goluri) ºi
„cãpitanului” Mihaela Tivadar, pentru ca,
în minutul 10, tabela de marcaj sã indice
7-2 pentru echipa ploieºteanã. În conti-
nuare, diferenþa dintre cele douã echipe
avea sã se majoreze vizibil, de la 13-7
s-a fãcut ºi 18-8 cu câteva minute înain-
te de pauzã. La cabine s-a intrat cu 19-
10 pentru CSM Ploieºti.

Actul secund avea sã confirme
valoarea team-ului ploieºtean, uºor, uºor

scorul luând proporþii. A fost 23-10, apoi
33-14, dupã care antrenorul ploieºten-
celor a fãcut câteva modificãri, scoþând
jucãtoarele titluare ºi introducându-le,
treptat,  pe toate cele care se aflau pe
bancã. Chiar dacã scorul s-a mai strâns
puþin, nu era niciun pericol pentru stabili-
rea învingãtoarei, care nu putea sã fie
decât CSM Ploieºti.

S-a terminat 36-20 pentru echipa
ploieºteanã ºi, odatã cu acest meci, s-a
încheiat ºi Liga Naþionalã, sezonul
2015-2016, cu cea mai bunã clasare
pentru CSM Ploieºti de când aceastã
echipã s-a înfiinþat. Fetele de la CSM
Ploieºti au obþinut acum, în acest sezon,
o clasare înaintea unor echipe care, în
alþi ani, ocupau în mod constant locuri
în zona europeanã, Craiova, Zalãu, Vâl-
cea, Cluj – chiar dacã dintre aceste echi-
pe enumerate sunt unele care, în pre-
zent, traverseazã o perioadã de recons-
trucþie.

Pentru CSM Ploieºti, au evoluat:

Elena  ªerban, Alina Dumitru – Marina
Dmitrovic (7 goluri), Iryna Burtea-Shutska
(5),Mihaela  Tivadar (4), Balaban-
Curtean (4), Farcãu (4), Chiricuþã (3), Far-
cãu (2), Vasilescu (2), Caraºol (2), Sheiko
(1), N. Tudor (1) ºi Florea (1).

Este de apreciat acest rezultat, locul
VI în Liga Naþionalã, chiar dacã unii s-au
grãbit sã le penalizeze pe fete chiar în
timpul derulãrii campionatului, pe motiv
cã nu ºi-au îndeplint obiectivul, clasarea
în primele 5 locuri, deºi mai erau ceva
meciuri de jucat ºi ºanse, cel puþin ma-
tematice, mai erau! Nu s-a fãcut decât
sã demoralizeze echipa ºi sã se nascã
întrebãri despre viitorul handbalului la
Ploieºti, mai ales cã, la scurt timp dupã
anunþul cu penalizãrile, au urmat achiziþii
consistente la echipa de baschet mas-
culin! Acum aceleaºi persoane s-au
declarat mulþumite de prestaþia echipei
feminine de handbal, susþinând cã do-
resc performanþã la CSM Ploieºti!

Mihail Marinescu

Handbal feminin HC Alba Sebeº – CSM Ploieºti 20-36 (1HC Alba Sebeº – CSM Ploieºti 20-36 (1HC Alba Sebeº – CSM Ploieºti 20-36 (1HC Alba Sebeº – CSM Ploieºti 20-36 (1HC Alba Sebeº – CSM Ploieºti 20-36 (10-10-10-10-10-19)9)9)9)9)

Miercuri, 27 aprilie, echipa de handbal
masculin a Clubului Sportiv Municipal Ploieºti
va primi, pe teren propriu, replica celor de la
HCM Minaur Baia Mare, partida contând
pentru etapa a V-a a play-out-ului. Pânã acum,
CSM Ploieºti a înregistrat o înfrângere, la Vaslui,
douã victorii - la Galaþi ºi acasã cu Focºani, dar
ºi un rezultat de egalitate – în deplasare la Tg.
Jiu, acest ultim meci desfãºurându-se
sâmbãtã, 23 aprilie. A fost un egal obþinut dupã
un efort susþinut, rezultatul stând mult timp pe
muchie de cuþit. Gazdele au avut 8-6 ºi 12-9,
dar CSM Ploieºti a ºtiut cum sã revinã în joc, sã
egaleze ºi sã þinã meciul în tensiune. La pauzã
a fost 13-12. Repriza secundã a început
echilibrat, însã a urmat o serie foarte bunã a
ploieºtenilor, cu patru goluri înscrise la rând,
15-18 (minutul 39). Acum, era rândul gazdelor
sã alerge dupã egalare ºi aveau sã reuºeascã
acest lucru în minutul 45, egalând la 18. A
urmat din nou o perioadã jucatã în nota
echilibrului, niciuna dintre echipe nereuºind sã
se desprindã decisiv pe tabelã, astfel cã finalul
a venit cu nun rezultat normal, 22-22, cu
menþiunea cã ploieºtenii au fost cei care au
avut 22-21 (minutul 54), gazdele egalând dupã
câteva secunde. Interesant este ºi faptul cã, în
ultimele 5 minute nu s-a mai marcat deloc!

„A fost un meci de luptã în care am condus
ºi noi în câteva rânduri ºi am avut ºansa de a
câºtiga, la fel cum, pe final, puteam sã ºi
pierdem când au avut superioritate numericã.
E un rezultat bun pentru noi, un punct care

probabil va conta la final, obþinut pe terenul celei
mai bune echipe din play-out. Am reuºit, cu un lot
restrâns numeric, sã facem un rezultat bun,
pentru cã avem un grup unit, care îºi doreºte sã
iasã cu bine din acest play-out. Vreau sã-i remarc
pe Capotã, care a evoluat foarte bine, pe Stãncioiu
ºi Tãrîþã, care au reuºit câteva goluri importante
pe contraatac, ºi sã spun cã toatã echipa a luptat
pânã la epuizare pentru acest rezultat. Sperãm
sã confirmãm cu prilejul partidei de miercuri, cu
Minaur, în care poate îl vom folosi ºi pe Claudiu
Dediu, pe care nu l-am forþat nici astãzi pentru a
nu risca sã i se agraveze acea întindere”, a spus
coordonatorul secþiei de handbal masculin a CSM
Ploieºti, Ion Nicolae.

În partida de sâmbãtã, Dragoº Dobrescu i-a
folosit pe: Szopka, Antonaru - Stãncioiu (6 goluri),
Tãrîþã (5), Capotã (5), Turcu (2), Al. Farcaº (2),
Botezatu (1), Zamfir (1), Hoinaru ºi Hodorogea.

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out

1. Energia Târgu Jiu - 31 puncte
2. Minaur Baia Mare - 29 puncte
3. CSM Ploieºti - 21 puncte
4. Handbal Club Vaslui - 20 puncte
5. CSM Focºani - 19 puncte
6. Danubius Galaþi - 1 punct

Etapa a V-a (miercuri, 27 aprilie): CSM Ploieºti
– Minaur Baia Mare (ora 20.30), HC Vaslui –
Danubius Galaþi, CSM Focºani – Energia Târgu
Jiu.

Handbal
masculin C.S.M. Ploieºti continuã sã spere!

Mihail Marinescu

S.C. CRONOSCAR SRL Plo-S.C. CRONOSCAR SRL Plo-S.C. CRONOSCAR SRL Plo-S.C. CRONOSCAR SRL Plo-S.C. CRONOSCAR SRL Plo-
ieºti pune la vânzare urmãtoare-ieºti pune la vânzare urmãtoare-ieºti pune la vânzare urmãtoare-ieºti pune la vânzare urmãtoare-ieºti pune la vânzare urmãtoare-
le vehicule din parcul auto pro-le vehicule din parcul auto pro-le vehicule din parcul auto pro-le vehicule din parcul auto pro-le vehicule din parcul auto pro-
priu:priu:priu:priu:priu:

1. Renault Fluence, 1598 cmc, an
fabricaþie 2009, benzinã, 78 kw, AC, geamuri
electrice faþã, ABS, airbag, radio CD MP3,
cutie viteze automatã, preþ 10000 lei;

2. Dacia Duster 4X4 diesel, 1498
cmc, an fabricaþie 2011, 66 kw, AC, gea-
muri electrice faþã, ABS, airbag, radio CD
MP3 cu comandã pe volan, preþ 15000 lei;

3. Hyundai Accent 1.5 diesel, gri,
1493 cmc, 81 kw, an fabricaþie 2010, airbag
ºofer + pasager, AC, geamuri electrice faþã/
spate, oglinzi electrice, preþ 8000 lei;

4. Dacia Duster 1.5 diesel, an fa-
bricaþie 2013, 66 kw, radio CD-MP3, com-
puter bord, airbag ºofer ºi pasager, AC,
geamuri ºi oglinzi electrice, ABS, ESP,
aproximativ 200000 km, preþ 23000 lei.

5. Dacia Logan MCV 7 locuri, 1461
cmc, diesel, an fabricaþie 2011, 55 kw, airbag
ºofer/pasager, ABS, geamuri electrice faþã/
spate, radio CD-MP3, AC, computer bord,
preþ 9500 lei;

6. Dacia Logan Laureate, 1461 cmc,
diesel, an fabricaþie 2011, 55 kw, airbag
ºofer/pasager, ABS, geamuri electrice faþã/
spate, radio CD-MP3, AC, computer bord,
preþ 9000 lei;

7. Hyundai I20,1248 cmc, benzi-nã,
an fabricaþie 2011, 57 kw, airbag ºofer/
pasager, geamuri electrice faþã, radio CD-
MP3, AC, computer de bord, preþ 9500 lei;

8. Chevrolet Aveo, 1399 cmc, ben-
zinã, an fabricaþie 2011, 74 kw, airbag ºofer/
pasager, geamuri electrice faþã/spate, ra-
dio CD-MP3, AC, computer de bord, preþ
10000 lei;

9. Renault Clio Estate, 1461 cmc,
diesel, an fabricaþie 2011, 55 kw, AC, radio
CD MP3, geamuri electrice faþã/spate, com-
puter de bord, preþ 12500 lei;

10. Hyundai IX35 4X4, tracþiune ma-
nualã, 2000 cmc, diesel, fabricaþie 2011,
135 kw, geamuri electrice faþã/spate, radio
CD MP3, ABS, computer bord, preþ 30000
lei;

11. Hyundai Santa Fe 4X4, tracþiu-
ne automatã, 2200 cmc, diesel, fabricaþie
2011, 145 kw, geamuri electrice faþã/spate,
radio CD MP3, ABS, climã, computer bord,
preþ 35000 lei;

12. Hyundai I30, 1598 cmc, diesel,
culoare negru, an fabricaþie 2012, 66 kw,
geamuri electrice faþã/spate, radio CD MP3,
AC, ABS, ESP, comenzi volan, preþ 19500
lei;

13. Hyundai I30, 1598 cmc, diesel,
an fabricaþie 2012, 85 kw, culoare gri, gea-
muri electrice faþã/spate, radio CD MP3, cli-
matronic, ABS, ESP, comenzi volan, preþ
20000 lei;

14. Skoda Octavia, 1598 cmc, die-
sel, an fabricaþie 2012, 77 kw, culoare negru,
geamuri electrice faþã, radio CD MP3, clima-
tronic, ABS, ESP, 6 airbag-uri, preþ 22000 lei.

15. Dacia Dokker Van, 1461 cmc,
diesel, an fabricaþie 2012, 66 kw, culoare
gri, geamuri electrice, AC, navigaþie, sen-zori
parcare barã spate, radio CD MP3, preþ
23000 lei.

Detalii la tel. 0730111002 sau la sediul
firmei.

Echipa de handbal juniori III a CSM
Ploieºti a reuºit, la finele sãptãmânii tre-
cute, sã treacã de Turneul semifinal I ºi sã
facã un nou pas important spre Turneul
final al campionatului national destinat
acestei categorii de vârstã. Handbaliºtii pre-
gãtiþi de Gheorghe Puia ºi Ramona ªtefan
au evoluat, la Caracal, în Grupa I, alãturi de
formaþia gazdã, ACS Romanaþi Sport, de
LPS Vaslui I ºi CSª 2 Baia Mare.

Ploieºtenii au pierdut primul meci, dis-
putant în compania favorite grupei, LPS
Vaslui I, cu 20-34 (11-18), dar s-au revanºat
în urmãtoarele douã partide, 25-23 (16-10)
cu CSª 2 Baia Mare ºi 26-25 (10-8) cu gaz-
dele de la ACS Romanaþi Sport Caracal. În
clasamentul final, CSM Ploieºti a reuºit sã
ocupe locul al II-lea în grupã ºi sã se califice
pentru Turneul semifinal 2.

“A fost un turneu greu, pe care l-am
dus bine ºi, cu o strategie bine gânditã, am
reuºit sã ne îndeplinim obiectivul ºi sã ne

calificãm mai departe. În primul meci am
pierdut în faþa celei mai bune echipe din
grupã, LPS Vaslui I, diferenþa mare de la
final explicându-se însã ºi prin faptul cã
am folosit toþi jucãtorii care au fãcut
deplasarea. Apoi, am trecut de Baia Mare
ºi, în partida decisivã, cu Caracal, am avut o
inspiraþie ºi l-am folosit pe Marian Pleºea,
un copil mai mic de vârstã care a reuºit sã
facã un meci foarte bun ºi sã surprindã pe
toatã lumea. Am condus la pauzã ºi nu am
avut emoþii în privinþa calificãrii, pentru cã
ºi un rezultat de egalitate ne-ar fi dus la
Turneul semifinal 2. Vreau sã-i felicit pe co-
pii ºi sã le mulþumesc pentru sprijin tuturor
celor care ne sunt aproape ºi în special
pãrinþilor, care au fost în numãr mai mare
decât ai celor de la Caracal”, a declarant
antrenorul Gheorghe Puia pentru site-ul
clubului.

De reþinut ºi faptul cã CSM Ploieºti
este singura formaþie prahoveanã care a

reuºit, la nivelul juniorilor III, sã se califice
pentru Turneul semifinal II!

Jucãtorii folosiþi la Caracal au fost:
David Mitricã, Fabian Oprea, Adrian Tã-
nãsescu, Marian Pleºea, Gabriel Herghe-
legiu, Eric Moldoveanu, Flaviu Mereu, Mihai
Iorga, Andrei Anghelescu, ªtefan Cons-
tantin, Octavian Nica, Cãtãlin Albu, Vlad
Rãducanu, Robert Bucur, Andrei Drãghici ºi
Sebastian Dinu.

Echipa ploieºteanã le va avea ca ad-
versare, în Turneul semifinal 2 (care va avea
loc în perioada 20-22 mai) pe LPS Cluj Na-
poca, CS ªtiinþa Municipal Bacãu ºi CS
Olimpic Târgu Mureº. Primele douã clasate
în fiecare dintre cele patru grupe se vor
califica pentru turneul final, programat în
intervalul 8-12 iunie.

Handbal juniori

Drumul continuã!

Mihail Marinescu
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Atletul Clubului Sportiv
Municipal Ploieºti, Marius Io-
nescu, a reuºit, recent, sã ocu-
pe locul al doilea la Maratonul
de la Dusseldorf, cu timpul de
2 ore 12 minute 58 secunde.
Sportivul pregãtit de Robert
Munteanu ºi Cãtãlin Geapana
a fãcut o cursã foarte bunã,
fiind, în ultimii 27 de ani, al doi-
lea român dupã Cãtãlin An-
dreica (2:12:30) al cãrui timp
coboarã sub 2:13.00 ore, la
capãtul celor 42.195 kilometri.
Marius era câºtigãtorul ediþiei
de anul trecut a Maratonului
de la Dusseldorf, dar, deºi a
reuºit sã-ºi îmbunãtãþeascã
timpul de atunci (2:13:19 ore)
cu 21 de secunde, reuºind un
nou „personal best”, nu a putut
sã-l învingã pe kenianul Japhet
Kosgei, care a terminat cursa
de astãzi dupã 2:10:44 ore.

apropierea Jocurilor Olimpice
de la Rio fãcând ca mulþi
sportivi sã fie într-o formã bunã,
unii participând aici chiar
pentru a obþine calificarea la
Olimpiadã”.

Aceasta a fost ultimul

maraton la care Marius Iones-
cu a participat înaintea Jo-
curilor Olimpice de la Rio, rea-
lizarea celei mai bune perfor-
manþe personale fiind motiv de
optimism în perspectiva impor-
tantului eveniment din luna
august.

Prezent alãturi
de Marius în Ger-
mania, coordona-
torul secþiei de atle-
tism a CSM Ploieºti,
Augustin Iancu, a
povestit: „A fost o
cursã dificilã din cau-
za vremii, de-a lungul
celor douã ore ºi ce-
va având parte de
toate anotimpurile. A
plouat, a fost soare,
a bãtut vântul, iar
asta a influenþat per-
formanþa sportivilor.
Marius a mers bine,
iar în ultimii patru kilometri a
recuperat cam un minut faþã
de Kosgei, dar nu a putut face
mai mult. Este, oricum, un
rezultat bun în condiþiile în
care concurenþa a fost net
superioarã ediþiei anterioare,

Atletul Marius Ionescu, locul al II-lea la Dusseldorf

(M.M.)

Pe un timp frumos ºi pe un
teren impecabil, cel de la Mogo-
ºoaia, s-a disputat finala Cupei
Regiunilor între AJF Prahova ºi se-
lecþionata Braºov. Dupã un meci
frumos ºi interesant, „Cupa Re-
giunilor” a fost adjudecatã de pra-
hoveni, pentru a treia oarã de la

Selecþionata Prahova a câºtigat
„Cupa Regiunilor” 2016

înfiinþarea competiþiei.
Partida a fost una contro-

latã de jucãtorii Prahovei, mai
valoroºi ºi bine aºezaþi în teren
de antrenorul Nicolae Constan-
tin, fost jucãtor de la Petrolul ºi
Rapid.

Prima reprizã a fost total

dominatã de Prahova, când s-a
marcat un gol ºi s-au ratat câteva
ocazii de gol prin Ciobanu ºi Nae.

Min. 9, 1-0:Min. 9, 1-0:Min. 9, 1-0:Min. 9, 1-0:Min. 9, 1-0: Cãtãlin
Vlad înscrie din centrarea lui Ca-
tanã, venitã la bara a doua.

În partea a doua aveau sã
se întâmple mai multe eveni-
mente cu goluri, ratãri ºi suspans
pe final de joc.

Min. 5Min. 5Min. 5Min. 5Min. 511111, 2-0: , 2-0: , 2-0: , 2-0: , 2-0: Vlad cen-
treazã bine ºi Bãrãgan marchea-
zã cu latul din mijlocul careului.

Prahovenii puteau face 3-
0, dar ºutul lui Rãileanu (’55) se
duce în stâlpul din dreapta por-
tarului braºovean.

Surprinzãtor, braºovenii a-
veau sã micºoreze diferenþa la
un gol, când totul mergea în fa-
voarea celor din Prahova.

Min. 59, 2-1:Min. 59, 2-1:Min. 59, 2-1:Min. 59, 2-1:Min. 59, 2-1: Popa mar-
cheazã din interiorul careului, bi-
ne gãsit de centrarea lui Dascãlu.

Stadion: „Mogoºoaia”. Spectatori: 100. Au marcat: C. Vlad
(’9), Bãrãgan (’51), C. Gavrilã (’102) / E. Popa (’59, ’85).

PRAHOVA: PRAHOVA: PRAHOVA: PRAHOVA: PRAHOVA: A. Gheorghe – R. Catanã (’100 Zecheru), Pîrvan,
Gînju, Stanca – Rãileanu (’77 M. Mihai), Bãrãgan (cpt.), Butufei –
Nae (’52 D. Gheorghe), C. Vlad (’92 Gavrilã), Ciobanu. Antrenor:
Nicolae Constantin.

BRAºOV: BRAºOV: BRAºOV: BRAºOV: BRAºOV: Ailincãi – Dobre, Stancu (’52 Tiþã), Preda (’70
Dumitraº), R. Mirlos (’21 Stan) – ªt. Micliº, Burlacu, C. Vasilache,
Dascãlu (cpt.), M. Nicolae, Popa. Antrenor: Gheorghe Mihalã.

Cartonaºe galbene: Butufei (’70), Bãrãgan (’82), Stanca
(’109) / Burlacu (’80), Micliº (’116), Stan (’117), Dumitraº (’120).

Au arbitrat: Dan Botescu, Vlad Velicu, Costin Vãtãmanu (toþi
din Bucureºti).

Prahova – Braºov 3-2 (1-0) (2-2)Prahova – Braºov 3-2 (1-0) (2-2)Prahova – Braºov 3-2 (1-0) (2-2)Prahova – Braºov 3-2 (1-0) (2-2)Prahova – Braºov 3-2 (1-0) (2-2)

Apoi, prahovenii rateazã
bune oportunitãþi prin Ciobanu
(’62, ’73) ºi Butufei (’75).

ªi când nimeni nu se mai
aºtepta, braºovenii egaleazã ºi
trimit meciul în prelungiri.

Min. 85, 2-2:Min. 85, 2-2:Min. 85, 2-2:Min. 85, 2-2:Min. 85, 2-2: Acelaºi
Popa înscrie cu noroc, mingea
trimisã de el, mai mult centrare,
se duce peste portarul Gheorghe.

În minutul 90+2, Butufei
trimite cu capul din 6 metri ºi por-
tarul Braºovului scoate miracu-
los, în corner, soarta partidei ju-
cându-se în prelungiri.

Pânã la urmã, partida ºi tro-
feul au fost câºtigate de praho-
veni, în prima reprizã a prelun-
girilor.

Min. 102, 3-2:Min. 102, 3-2:Min. 102, 3-2:Min. 102, 3-2:Min. 102, 3-2: Gavrilã
dribleazã tot în careu ºi mar-
cheazã golul victoriei, câºtigând
astfel „Cupa Regiunilor” ºi me-
daliile aferente.

Competiþia a fost una bine
organizatã de FRF, culminând cu
decernarea unei foarte fru-
moase cupe, ca design ºi mã-
rime.

Ionuþ Mitoiu

Statistica a fost datã peste cap. Cu Botoºani, Petrolul câºtigase toate
meciurile disputate pe „Ilie Oanã”, dar acest ºir s-a întrerupt acum. Petrolul
a pierdut un meci foarte important ºi speranþele s-au dus pe apa Sâmbetei.

Petrolul, nu numai cã a fost înfrântã pe propriul teren, dar a pierdut la
un scor greu de imaginat înaintea partidei.

De la Petrolul au lipsit doi titulari, Begeorgi ºi Stana (ambii suspendaþi),
iar jocul ploieºtenilor nu a mai fost ca în partida cu Craiova, disputatã cu o
etapã în urmã, fiind unul fãrã sare ºi piper.

Se poate spune despre acest joc cã a fost unul controlat de Petrolul,
iar despre Botoºani cã a fost cea cu golurile. Oaspeþii au avut lipici la goluri,
intrându-le tot ce-au avut ca ocazii, mai ales în prima reprizã.

Meciul a început cu o ocazie a oaspeþilor, cea a lui Ngadeu (’16), când
mingea s-a dus de puþin pe lângã încheietura barelor, pentru ca apoi sã vinã
cea mai mare ocazie a Petrolului.

Zoubir (’20) paseazã decisiv lui Paolucci ºi ºutul de gol al acestuia este
deviat de Bordeianu în corner.

Apoi, a venit seria neagrã pentru Petrolul, când în 14 minute a primit
trei goluri!

Min. 25, 0-1: Min. 25, 0-1: Min. 25, 0-1: Min. 25, 0-1: Min. 25, 0-1: Argentinianul Cabrera înscrie cu un ºut imparabil
din marginea careului de 16 metri, pe jos, la colþul din stânga lui Cobrea.

 Min. 38, 0-2:Min. 38, 0-2:Min. 38, 0-2:Min. 38, 0-2:Min. 38, 0-2: Fulop marcheazã cu capul, din colþul careului de 6
metri, dupã o centrare bunã a lui Ivanovici

 Min. 39, 0-3: Min. 39, 0-3: Min. 39, 0-3: Min. 39, 0-3: Min. 39, 0-3: Dupã o neatenþie a lui Benga, Ivanovici scapã spre
poartã ºi, singur cu Cobrea, înscrie un gol uºor.

Imediat dupã pauzã, seria bunã a celor de la Botoºani continuã,
marcând încã un gol.

 Min. 49, 0-4: Min. 49, 0-4: Min. 49, 0-4: Min. 49, 0-4: Min. 49, 0-4: Cabrera ºuteazã din marginea careului mare ºi
mingea deviatã de Miºelãricu se duce peste Cobrea în poartã.

Petrolul, în schimb, s-a zbãtut ca peºtele pe uscat, având posesie ºi
doar atât, atacul fiind inexistent.

În aceastã parte a doua, ploieºtenii n-au avut nicio mare ocazie de
gol, doar o micã oportunitate din min. 90, când ºutul lui Markos s-a dus de
puþin pe lângã colþul barelor.

Mai urmeazã încã ºase meciuri ºi vom afla câte puncte mai poate
aduna Petrolul pe acest final de campionat, mãcar pentru îndeplinirea
baremului, cãci salvarea de la retrogradare a rãmas doar un vis.

Ionuþ Mitoiu

Avântul Mãneciu - CS CornuAvântul Mãneciu - CS CornuAvântul Mãneciu - CS CornuAvântul Mãneciu - CS CornuAvântul Mãneciu - CS Cornu 2-3 (0-3)2-3 (0-3)2-3 (0-3)2-3 (0-3)2-3 (0-3)
Au marcat: Ovidiu Onea (60), Mihail Cîrstocea (88-penalti)/Ionuþ Pîrvan

(13), Iustin ªovãialã (14), Marius Ene (29).
Arbitri: Ionuþ Neagu (Poienarii Apostoli) - Cristian Lefter (Urlaþi) ºi

Mihail Pandelea (Ploieºti). Observator: Iulian Ilaºi (Ploieºti).
PrPrPrPrProgrogrogrogrogresul Drãgãneºti - Tesul Drãgãneºti - Tesul Drãgãneºti - Tesul Drãgãneºti - Tesul Drãgãneºti - Tricolorricolorricolorricolorricolorul Brul Brul Brul Brul Breaza 3-1 (1-0)eaza 3-1 (1-0)eaza 3-1 (1-0)eaza 3-1 (1-0)eaza 3-1 (1-0)
Au marcat: George Oprea (24), Iulian Zaibert (62), Ionuþ Oprea (73)/

Eduard Þigãnuº (79).
Arbitri: Ovidiu Oprea (Ploieºti) - Doru Petre (Bucov) ºi Mircea Rusu

(Bertea). Observator: Constantin Ciocoiu (Bãicoi).
TTTTTeleajenul Vãleni - Ueleajenul Vãleni - Ueleajenul Vãleni - Ueleajenul Vãleni - Ueleajenul Vãleni - Unirnirnirnirnirea Cocorãºtii Colþea Cocorãºtii Colþea Cocorãºtii Colþea Cocorãºtii Colþea Cocorãºtii Colþ 2-2 (1-0)2-2 (1-0)2-2 (1-0)2-2 (1-0)2-2 (1-0)
Au marcat: Lucian Cruceru (40), Sergiu Toader (84)/Gheorghiþã Neagu

(71), Giorgian Durlea (81).
Arbitri: Mãdãlin Marinescu - Octavian Ciorescu (ambii, din Ploieºti) ºi

Eduard Neagu (Poienarii Apostoli). Observator: Octavian Grigore (Ploieºti).
AFC Brebu - AFC Bãneºti-UrletaAFC Brebu - AFC Bãneºti-UrletaAFC Brebu - AFC Bãneºti-UrletaAFC Brebu - AFC Bãneºti-UrletaAFC Brebu - AFC Bãneºti-Urleta 1-0 (0-0)1-0 (0-0)1-0 (0-0)1-0 (0-0)1-0 (0-0)
A marcat: Bogdan Dumitru (48)/-.
Arbitri: Andrei Moroiþã - Alexandru Chivu ºi Emil Mateescu (toþi, din

Ploieºti). Observator: Mugurel Drãgãnescu (Breaza).
CS Pãuleºti - Voinþa Gãzarul SuraniCS Pãuleºti - Voinþa Gãzarul SuraniCS Pãuleºti - Voinþa Gãzarul SuraniCS Pãuleºti - Voinþa Gãzarul SuraniCS Pãuleºti - Voinþa Gãzarul Surani           11-0 (5-0)          11-0 (5-0)          11-0 (5-0)          11-0 (5-0)          11-0 (5-0)
Au marcat: Andrei Ciobanu (19, 21, 35, 67, 82), Decebal Nae (28-

penalti), Laurenþiu Dumitru (32), Vladimir Butufei (46, 82), Marian Þugui
(50), Florin Cocoº (71)/-.

Arbitri: Marius Petre (Poienarii Apostoli) - Bogdan Mociorniþã (Bãicoi)
ºi Alexandru Zafiriadis (Ploieºti). Observator: Marian Deaconu (Ploieºti).

Unirea Urlaþi - CS BlejoiUnirea Urlaþi - CS BlejoiUnirea Urlaþi - CS BlejoiUnirea Urlaþi - CS BlejoiUnirea Urlaþi - CS Blejoi  (joc înterupt în minutul 48, la scorul de
0-5, dupã ce echipa gazdã a rãmas în ºase jucãtori).

Au marcat: -/Mircea Ivan (6, 30, 37), Florin Prodan (11), Ionuþ Filip
(44-penalti).

Arbitri: Doralin Bîrziloiu (Vãlenii de Munte) - Alin Ionicã (Bertea) ºi
Sebastian Pãduraru (Gura Humorului, Suceava). Observator: Decu Crîngaºu
(Ploieºti).

AS TAS TAS TAS TAS Tufufufufufeni Bãicoi - AFC Aseni Bãicoi - AFC Aseni Bãicoi - AFC Aseni Bãicoi - AFC Aseni Bãicoi - AFC Astrtrtrtrtra IIa IIa IIa IIa II 1-1 (1-0)1-1 (1-0)1-1 (1-0)1-1 (1-0)1-1 (1-0)
Au marcat: Valentin Iordache (5)/Paulin Banu (71)
Arbitri: Mihai Amorãriþei (Câmpina) - Cãtãlin Popovici (Ploieºti) ºi Gabriel

Þene (Roºiori de Vede, Teleorman). Observator: Radu Vasile (Ploieºti).
CSO Plopeni - CS CepturaCSO Plopeni - CS CepturaCSO Plopeni - CS CepturaCSO Plopeni - CS CepturaCSO Plopeni - CS Ceptura 3-1 (2-1)3-1 (2-1)3-1 (2-1)3-1 (2-1)3-1 (2-1)
Au marcat: Andrei Paraschivoiu (5, 17), Nicuºor Copilu (68)/Cãtãlin

Micloiu (18).
Arbitri: Robert Nuþu - Mihai Vizitiu ºi Andrei Sotir (toþi, din Ploieºti).

Observator: Traian Notaru (Ploieºti).

CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT

1. CS Pãuleºti 23      20     1 2     110-17     61      (+25)
2. CS Cornu 23      17     2 4       70-27     53      (+20)
3. CS Blejoi 22      16     3 3       67-10      51      (+18)
4. AFC Bãn.-Urleta 23      13      4 6       52-18      43 (+10)
5. CSO Plopeni 23      12      5 6       35-20      41 (+8)
6. Avântul Mãneciu 23      12      4 7       56-46      40 (+4)
7. AS Tufeni Bãicoi 23      10      5 8       46-46      35 (-1)
8. Teleajenul Vãleni 23        9      7 7       48-40      34 (-2)
9. AFC Astra II 23        8      5 10     33-41      29 (-4)
10. U. Cocor. Colþ 23        9      2 12     35-51      29 (-4)
11. Tricolorul Breaza 23        7      4 12     26-46      25 (-8)
12. Progr. Drãg. 23        6      5 12     37-58      23 (-13)
13. Unirea Urlaþi 22        6      1 15     27-54     19 (-14)
14. CS Ceptura 23        5      4 14     24-60     19 (-17)
15. AFC Brebu 23        3      3 17     22-65     12 (-24)
16. Voinþa Surani 23        2      1 20  30-119        7 (-26)

Etapa a XXIV-a (29 aprilie, ora 17.00): CS Cornu - CS Ceptura (în tur: 6-
1), Tricolorul Breaza - Avântul Mãneciu (1-1), Unirea Cocorãºtii Colþ -
Progresul Drãgãneºti (1-2), AFC Bãneºti-Urleta - Teleajenul Vãlenii de Munte
(1-0), Voinþa Gãzarul Surani - AFC Brebu (1-3), CS Blejoi - CS Pãuleºti (2-1),
AFC Astra II - Unirea Urlaþi (1-0), CSO Plopeni - AS Tufeni Bãicoi (2-2).

Clasamentul include rezultatele etapei a XXIII-a, neomologate.

Liga A Prahova - etapa a XXIII-a

Play out – Etapa 8 FC Petrolul Ploieºti – FC Botoºani 0-4 (0-3)FC Petrolul Ploieºti – FC Botoºani 0-4 (0-3)FC Petrolul Ploieºti – FC Botoºani 0-4 (0-3)FC Petrolul Ploieºti – FC Botoºani 0-4 (0-3)FC Petrolul Ploieºti – FC Botoºani 0-4 (0-3)

Speranþe nãruite... Stadion: „Ilie Oanã”. Spectatori: 4500. Au marcat: Cabrera (’25,
’49), Fulop (’38), Ivanovici (’39).

FFFFF.C.C.C.C.C. PETR. PETR. PETR. PETR. PETROLOLOLOLOLUL: UL: UL: UL: UL: Cobrea (cpt.) – David (’59 Mareº), Miºelãricu,
Benga, Beþa – Bucºã, Ziani (’84 Guerriero), Gavrilã, Astafei – Zoubir –
Paolucci (’61 Markos). Antrenor: Ionel Gane.

FFFFF.C.C.C.C.C. BO. BO. BO. BO. BOTTTTTOªANI:OªANI:OªANI:OªANI:OªANI: Pleºca – Muºat, Miron, Ngadeu (cpt.), Dimitrov
(’51 Patache) – Bordeianu, Cucu (’87 Casado) – Ivanovici, Cabrera,
Fulop – Matulevicius (’65 Hadnagy). Antrenor: Leontin Grozavu.

Cartonaº galben: Zoubir (’54).
Au arbitrat: Radu Petrescu, Mircea Grigoriu, Gabriel Constan-

tinescu (toþi din Bucureºti).
Observatori: Tolea Constantin (Galaþi) ºi Corneliu Fecioru (Bu-

cureºti).
Jucãtorul meciului: Cabrera (Botoºani).

Sala Sporturilor „Leonard
Doroftei” din Ploieºti a gãzduit
sâmbãtã, 23 aprilie, etapa Eu-
roregionalã de judo pentru juniori
IV – „U15", la care au participat
72 de sportivi de la 8 cluburi din
judeþele Argeº, Dâmboviþa ºi
Prahova. 13 dintre reprezentan-
þii CSM-CFR-CSª Ploieºti au reu-
ºit sã se califice pentru etapa fi-
nalã din 13-15 mai, de la Drobe-
ta Turnu Severin, dupã ce au ocu-
pat 5 locuri I, 3 locuri II ºi 5 locuri
III: locul I - Anca Ion (32 kg), Nicol
Comºa (63 kg), Vladimir Grã-

dinariu (46 kg), Sergiu Anastase
(60 kg) ºi Andrei Ene (66 kg); locul
al II-lea – Andra Ion (32 kg), Alin
Moise (55 kg) ºi Roberto Grigore
(50 kg); locul al III-lea – Fabian
Doru (38 kg), Radu Mãrculescu
(42 kg), Cosmina Cãlin (44 kg),
Andrei Marin (55 kg) ºi Ionuþ
Gheorghe (66 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-
CSª Ploieºti sunt pregãtiþi de
Gheorghe Savu (coordonator),
Mihai Trandafirescu ºi Doru Mun-
teanu.

(M.M.)

Judo
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