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La Bursa de valori educaþionale,
eveniment care s-a desfãºurat
sãptãmâna trecutã la Sala Coloanelor
din incinta Palatului Culturii din Ploieºti,
am avut ocazia de a-l întâlni pe Alin
Daniel Ene, un elev care se eviden-
þieazã ºi prin realizarea unor lucruri
foarte interesante. Acum, acesta a
uimit asistenþa cu o husã care are rolul
de a încãrca telefonul mobil cu ajutorul
Soarelului. Pentru Alin, astfel de realizãri
par simple, pãrând mai mult o joacã,
însã vã asigurãm cã sunt lucruri extrem
de serioase ºi migãlos realizate.

„Am avut nevoie de un cablu de

alimentare, o celula fotovoltaicã ºi hu-
sã în ºine”, spunea Alin despre reali-
zarea sa. A atras atenþia ºi inspec-
torului ºcolar general al ISJ Prahova,
prof. Nicolae Angelescu, acesta fe-
licitându-l pe elev pentru ceea ce a
putut face.

„Pânã acum, faceam alte proiec-
te, cu plãci Arduino Uno, ºi m-am gân-
dit sã fac ceva practic, care sã mã
ajute. ªi pentru cã tot vine vremea
caldã, am ajuns la ideea Husei Solare.
Deocamdatã am participat, cu husa,
la un singur concurs, care s-a desfãºu-
rat la Colegiul Tehnic „Elie Radu”, dar
am de gând sã mai particip ºi la alte
concursuri”, ne-a delcarat în exclusi-
vitate Alin Daniel Ene, în vârstã de 17
ani, elev în clasa a XI-a la Colegiul
Tehnic „Elie Radu” din Ploieºti.

Mihail Marinescu

Poliþiºtii din Prahova reþinuþi de
Direcþia Generalã Anticorupþie (DGA),
dupã ce au fost prinºi în flagrant cã au
luat mitã de la cetãþeni, au început sã-ºi
primeascã pedepsele. Este ºi cazul unui
agent din cadrul Postului de Poliþie Mizil
care a fost gãsit vinovat pentru
înºelãciune, faptã pentru care a fost
condamnat la ºase luni de închisoare
cu suspendare ºi la un termen de doi
ani de zile de supraveghere. Poliþistul a
fost însã achitat pentru trafic de
influenþã, dupã ce instanþa secþiei
penale a Tribunalului Prahova, pe rolul
cãreia s-a aflat dosarul, a considerat cã
fapta nu existã. Judecãtorii au decis
totodatã sã confiºte de la Rusoiu ºi

suma de 200 de lei, despre care se
presupune cã a fost câºtigatã în urma
sãvârºirii unei infracþiuni, poliþistul fiind

obligat ºi la plata unor cheltuieli de
judecatã în valoare de 550 de lei.
Corneliu Rusoiu a fost trimis în judecatã
exact cu un an în urmã, dupã ce a fost
prins în momentul în care a primit de la
o persoanã suma de 100 de lei, cãreia
îi promisese cã o ajutã sã obþinã un act
de la Poliþie. Aceastã persoanã a fost ºi
cea care l-a denunþat pe agentul de
poliþie la DGA Prahova care a ºi declanºat
imediat o anchetã în caz. Rusoiu este
doar unul dintre zecile de poliþiºti din
Prahova care au ajuns, doar în ultimul
an, în atenþia Direcþiei Generale Antico-
rupþie, sau mai rãu în atenþia DNA ºi
DIICOT, dupã ce au acceptat banii sau
alte favoruri pentru a nu-ºi îndeplini
îndatoririle de serviciu. Mulþi dintre poli-
þiºtii corupþi au fost prinºi în flagrant de
ofiþeri DGA care au acþionat sub aco-
perire. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

sursa foto: facebook

Dosar… de 250 de hectare
redeschis la Ploieºti
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Agent de poliþie din Mizil, ºase luni de
închisoare cu suspendare pentru înºelãciune

Un elev din Ploieºti a realizat o husã care
încarcã telefonul mobil cu ajutorul Soarelui!
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Plafonul de garanþii pentru Programul Prima
Casã, suplimentat cu 500 de milioane de lei

Amãnunte în pagina 2Amãnunte în pagina 2Amãnunte în pagina 2Amãnunte în pagina 2Amãnunte în pagina 2

I-au prins!
Evazioniºti
din Câmpina,
banii înapoi

În atenþia elevilor
de clasa a VIII-a!
Începe prima etapã
de admitere la liceu

Modificãri privind
tarifele de utilizare
a reþelei de
drumuri naþionale

Noi mãsuri
financiare temporare
pentru susþinerea
agricultorilor

Activitatea de voluntariat
în situaþii de urgenþã, consideratã
experienþã profesionalã
ºi/sau în specialitate

Adrian Militaru,
medalie de bronz
la „Cupa Academiei
de ºah”
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Plafonul de garanþii pentru anul
2016 al Programului Prima casã a
fost suplimentat cu 500 de milioane
de lei, potrivit unei Hotãrâri adoptate
astãzi de Guvern, la propunerea

Ministerului Finanþelor Publice. Mãsu-
ra Guvernului rãspunde solicitãrilor
potenþialilor beneficiari ai programului
ºi þine cont de dinamica   volumelor
garantate în cadrul programului ºi de
adoptarea legislaþiei privind darea în
platã.

Totodatã, Hotãrârea de Guvern
introduce prevederi în cadrul Progra-
mului Prima casã, în scopul responsa-
bilizãrii instituþiilor finanþatoare par-

ticipante. Astfel, finanþatorii eligibili par-
ticipanþi în cadrul programului nu pot
prelua solicitãri de acordare a unei
finanþãri garantate dacã acestea
conduc la depãºirea plafonului alocat.

În cazul în care prevederea nu se res-
pectã, responsabilitatea cu privire la
modalitatea de soluþionare a acestor
situaþii revine în totalitate finanþato-
rului. Aceste precizãri au fost introduse
pentru a fi preîntâmpinate situaþii care
sã conducã la încurajarea clienþilor
sã semneze antecontracte de vân-
zare-cumpãrare, fãrã a avea o certi-
tudine în privinþa sursei de finanþare
ºi garantare.

De la iniþierea Programului Prima
casã, în 2009, pânã la data de 1 mai
2016, au fost acordate peste 178.000
de garanþii, reprezentând un volum
total de garantare de circa 15 miliar-
de de lei, aferent unor finanþãri în
va-loare de 29,8 miliarde de lei. Rata
de neplatã în cadrul Programului es-
te de 0,34% din total credite acor-
date.

Pe parcursul dezbaterii iniþiativei
legislative parlamentare privind darea
în platã, aprobatã prin Legea nr. 77/
2016, în primele patru luni ale anului
2016  a crescut cererea pentru acor-
darea de garanþii în cadrul Progra-
mului.  Astfel, în anul 2016, pânã la
data de 1 mai, au fost acordate
13.100 de garanþii în valoare de 1,2
miliarde de lei faþã de perioada
similarã a anilor 2015 ºi 2014, în care
au fost acordate garanþii în valoare
de cca. 668 milioane de lei ºi res-
pectiv 536 milioane de lei. Aceste evo-
luþii au condus la necesitatea celei
de-a doua redistribuiri a plafoanelor
alocate pe instituþii financiare în
2016. Ministerul Finanþelor Publice
va monitoriza indicatorii pieþei cre-
ditelor ipotecare pentru persoane
fizice în perioada imediat urmãtoare
ºi va anunþa strategia pe termen
mediu privind derularea Programului
Prima Casã, astfel încât, acest pro-
gram sã nu producã distorsiuni asu-
pra pieþei.

Muzeul Judeþean de ªtiinþele Na-
turii Prahova va implementa proiectul
Imaginarul Naturii ºi al Corpului Uman,
prin programul Ro 01-Fondul pentru
Relaþii Bilaterale, Mãsura B-Sprijin
pentru deplasãri, finanþat prin Granturi
SEE ºi Norvegiene. Proiectul se va des-
fãºura pe parcursul lunii Iunie 2016 ºi
va consta într-o deplasare pe care
membrii echipei de implementare o vor
efectua la Muzeul Naþional Liech-
tenstein din Vaduz, Principatul Liech-
tenstein. Scopul acestei deplasãri îl re-
prezintã schimbul de bune practici ºi
semnarea unui Acord de Colaborare
ce are în vedere realizarea proiectului
expoziþional cu tema Imaginarul Naturii
ºi al Corpului Uman. Cele douã instituþii
muzeale participante la proiect vor realiza în mod independent o expoziþie cu
tema precizatã mai sus ºi o vor itinera la instituþia partenerã pânã la data de 1
septembrie 2017. Prin acest proiect expoziþional se urmãreºte promovarea
diversitãþii culturale, imaginarul reflectând în modul cel mai subtil realitãþile
culturale profunde existente în cele douã þãri participante la proiect.

Guvernul a aprobat, printr-o Ho-
tãrâre, unele mãsuri financiare tem-
porare pentru stimularea gradului de
absorbþie a fondurilor alocate în ca-
drul schemelor de plãþi directe pen-
tru agriculturã, a ajutoarelor excep-
þionale cu caracter temporar, a mã-
surilor de piaþã ºi intervenþie în agri-
culturã, a celor de informare ºi pro-
movare pentru produsele agricole pe
piaþa internã ºi în þãrile terþe, a mãsurii
de promovare a vinurilor.

Practic, prin actul normativ adop-
tat sãptãmâna trecutã, se alocã tem-
porar, pânã la 31 decembrie 2016,
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale suma de 1,786 milioane lei,
din veniturile din privatizare. Aceastã
sumã se adaugã alocãrii temporare
de 3,6 milioane lei, adoptatã prin HG
174/2016 Ministerului Agriculturii, în
acelaºi scop ºi prin acelaºi meca-
nism. Din sumele alocate temporar
din venituri din privatizare se vor de-
conta mai rapid plãþile agricultorilor,
mãsurã care îi va sprijini sã-ºi asigure
resursele financiare pentru desfãºu-
rarea activitãþilor din agriculturã.

Dupã ce Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã efec-
tueazã plãþile, cheltuielile realizate se
transmit Comisiei Europene prin De-
claraþiile lunare, iar Comisia Europea-
nã le ramburseazã Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, urmând
sã fie restituite Ministerului Finan-
þelor Publice.

Noi mãsuri
financiare

temporare pentru
susþinerea

agricultorilor

Plafonul de garanþii pentru Programul Prima
Casã, suplimentat cu 500 de milioane de lei

Imaginarul Naturii ºi al Corpului
Uman – proiect la Ploieºti

O reþea de traficanþi de produse
petroliere, condusã de la Câmpina
de Silviu Florin Teodosiu, un con-
troversat om de afaceri, a fost ani-
hilatã de procurorii DIICOT din
Ploieºti, iar acum membrii reþelei ºi-
au primit pedepsele: ani grei de
închisoare cu executare, dar ºi plata
unor despãgubiri civile cãtre stat,
record pentru Prahova. În total, eva-
zioniºtii de la Câmpina au fost
condamnaþi sã plãteascã nu mai
puþin de 60 de milioane de lei, re-
prezentânnd prejudiciul cauzat
statului. Trbiunalul Prahova a dat
sentinþa recent în acest dosar în
care s-au fãcut cercetãri de evaziune
fiscalã, spãlare de bani ºi constituire
de grup infracþional organizat. Con-
damnãrile nu sunt însã definitive,
Curtea de Apel Ploieºti fiind instanþa
care va da sentinþa definitivã în acest
complex dosar.

Judecãtorii Tribunalului Prahova
au decis ca Silviu Florin Teodosiu sã
fie condamnat la ºapte ani de în-
chisoare cu executare, iar complicii
sãi, Gabriel ºi George Bâþu, au primit
câte cinci ani de închisoare fiecare.
Cei trei evazioniºti, ale cãror nume
apar ºi în alte dosare instrumentate
de DIICOT, au fost prinºi în anul 2012
de procurorii ploieºteni, fiind acuzaþi
de trafic ilegal cu produse petroliere.

Conform procurorilor DIICOT
Ploieºti, sub coordonarea liderului
grupãrii, câmpineanul Teodosiu Flo-
rin Silviu, membrii grupãrii au utilizat

Sâmbãtã, 21 mai, a avut loc etapa
judeþeanã a concursului ”Educaþie
rutierã – Educaþie pentru viaþã”, la care
o echipã de elevi din Mizil s-a calificat
pentru faza naþionalã. La competiþie au

participat 6 echipe, formate din câte 4
elevi fiecare, echipe calificate în urma
disputãrii fazelor zonale ale concursului.
Probele de concurs au constat în parcur-
gerea unei probe teoretice, a unui traseu
de îndemânare cu bicicleta în poligon,
testarea cunoºtinþelor de circulaþie cu
bicicleta în parcul-ºcoalã ºi a unei probe

de arbitraj. În urma punctajului acumu-
lat, câºtigãtor al concursului a fost de-
semnat un echipaj format din elevi din
Mizil, doi ai ªcolii Gimnaziale nr. 1 ºi alþi
doi ai Liceului Tehnologic ”Grigore

Tocilescu” din localitate. Locul al doilea
a fost ocupat de o echipã formatã din
elevi din Buºteni, locul al treilea revenind
unei echipe din Ploieºti. Câºtigãtorii vor
reprezenta judeþul Prahova la etapa
naþionalã a competiþiei, care va avea
loc în perioada 11-14 iulie, în municipiul
Sfântu Gheorghe (Covasna).

un numãr de 20 de societãþi comer-
ciale pentru a obþine beneficii finan-
ciare substanþiale, prin crearea de
circuite comerciale ºi financiare fic-
tive, având drept scop sustragerea de
la plata impozitelor ºi taxelor datorate
bugetului de stat, rezultate din
operaþiuni comerciale cu produse
petroliere.

“În fapt , se achiziþiona subprodus
petrolier de la furnizori reali, dupã
care prin firmele administrate de Bîþu
Gabriel, Mihãilescu  Tudor, Bîþu Alexan-
dru George, Nuþulescu Cristian Ga-
briel, se schimba calitatea mãrfii,
scriptic, din combustibil lichid uºor în
motorinã, dupã care se factura mo-
torinã cãtre firmele deþinute de cãtre
Teodosiu Florin Silviu sau alte persoa-
ne indicate de acesta, dupã care
acesta, la rândul lui, vindea marfa
cãtre diferiþi beneficiari drept moto-
rinã. O altã modalitate de comitere a
infracþiunilor consta în achiziþionarea
motorinei de la societãþi aflate în
insolvenþã care erau scutite de plata
TVA –ului, de cãtre firmele aparþinând
membrilor grupului infracþional, dupã
care aceasta era vândutã cãtre
firmele administrate de cãtre Teodosiu
Florin Silviu, în preþ fiind inclus TVA-
ul”, se precizeazã într-un comunicat
de presã.

Sentinþa datã de Tribunalul Pra-
hova, în martie 2016, nu este una
definitivã, iar Teodosiu ºi complicii sãi
au apelat deja sentinþa la Curtea de
Apel Ploieºti. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

I-au prins! Evazioniºti din
Câmpina, banii înapoi

“Educaþie rutierã – Educaþie pentru viaþã”

În aceastã perioadã, SC Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL
Ploieºti, prin personalul de specialitate, deruleazã activitãþi de
plantare a materialului floricol anual, precum: begonia, gazania,
petunie, crãiþe, cineraria, floare de piatrã, dalia, salvia  etc. De
asemenea, personalul societãþii executã ºi tãieri de corecþie la arborii
de pe aliniamente, în scopul de a asigura o vizibilitate mai bunã a
semnelor de circulaþie. Materialul floricol este plantat în toate zonele
oraºului, pânã în acest moment fiind plantate aproximativ 150.000
bucãþi, din speciile menþionate mai sus.

SGU, plantare material floricol
anual ºi tãieri de corecþie
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Printr-un proiect de lege adoptat
miercuri, Guvernul a modificat ºi
completat Ordonanþa 15/2002 pri-
vind aplicarea tarifului de utilizare ºi
a tarifului de trecere pe reþeaua de
drumuri naþionale din România, în
scopul transpunerii în legislaþia naþio-
nalã a unor prevederi din Directiva
europeanã de aplicare a taxelor la ve-
hicule grele de transport marfã pen-
tru utilizarea anumitor infrastructuri.

Un aspect important vizat de
transpunere constã în stabilirea unor
proporþii între nivelul anual ºi cel in-
termediar al tarifului de utilizare (rovi-
nietei) cu valabilitate de o zi, ºapte
zile ºi 30 zile. În acest sens, prin mo-
dificarea tarifelor existente în confor-
mitate cu prevederile Directivei 2011/
76/UE, se vor aplica urmãtoarele
proporþii: tariful lunar va reprezenta
maximum 10% din tariful anual, tariful
sãptãmânal va fi maximum 5% din
tariful anual ºi tariful zilnic va avea
valoarea de 11 de euro, dar nu mai
mult de 2% din tariful anual. Tarifele
pentru celelalte categorii de vehicule
(pentru transport persoane ºi pentru
transport marfã cu masa totalã maxi-
mã autorizatã de pânã la 3,5 tone)
rãmân la nivelul aplicat în prezent.

Având în vedere cã modificarea
tarifelor nu se aplicã ºi la vehiculele
de transport persoane, vor apãrea în
aceastã situaþie douã noi categorii de
vehicule, H ºi G, care reprezintã vehi-
culele de transport persoane cu mai
mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv
conducãtorul auto) ºi maximum 23

de locuri pe scaune (inclusiv condu-
cãtorul auto) ºi, respectiv, vehicule de
transport persoane cu mai mult de
23 de locuri pe scaune (inclusiv con-
ducãtorul auto). Aceste tipuri de ve-
hicule sunt cuprinse, în prezent, în

categoriile C ºi, respectiv D. Pentru
prima categorie se vor percepe tarife
cuprinse între 4 euro (rovinietã vala-
bilã o zi) ºi 320 de euro (valabilitate
un an), în timp ce pentru vehiculele
cuprinse în categoria H preþurile rovi-
nietei variazã între 7 euro (valabilitate
o zi) ºi 560 de euro (pentru 12 luni).

Astfel, tariful rovinietei pentru o
zi în cazul vehiculelor de transport
marfã cu MTMA mai mare de 3,5 tone
ºi mai micã sau egalã cu 7,5 tone ar
urma sã se majoreze la 11 euro, com-
parativ cu 4 euro cât este în prezent.

De asemenea, preþul pentru o sãptã-
mânã se va situa la 27 de euro (faþã
de 20 de euro), iar pentru 30 de zile
la 55 de euro (de la 52 de euro). În
ceea ce priveºte tariful perceput pen-
tru o rovinietã valabilã un an, acesta
va fi de 550 de euro, faþã de 320 de
euro, în prezent, în cazul vehiculelor
de transport marfã cu MTMA mai ma-
re de 3,5 tone ºi mai micã sau egalã
cu 7,5 tone.

Totodatã, tarifele pentru roviniete
se modificã, în funcþie de valabilitate,
ºi pentru categoriile D (vehicule de
transport marfã cu MTMA mai mare
de 7,5 tone ºi mai micã decât 12 tone)
ºi E (vehicule de transport marfã cu
MTMA mai mare sau egalã cu 12 tone,
cu maximum 3 axe, inclusiv).

Pentru vehiculele de transport de
marfã cu MTMA între 7,5 ºi 12 tone,
exceptând rovinieta pentru o zi - care
va fi de 11 euro în loc de 7 - ºi cea
pentru 12 luni - care va fi de 635 de
euro în loc de 560 -,  tarifele vor scã-
dea, dupã cum urmeazã: pentru ºap-
te zile: 31 de euro (faþã de 35, cât
este în prezent); pentru 30 de zile:
63 de euro (faþã de 91); pentru 90
de zile: 180 de euro (faþã de 210).

Referitor la vehiculele de trans-

Modificãri privind tarifele de utilizare  a reþelei de drumuri naþionale

Ferma
Undeva în anul 2005, la Primãria Gorgota

are loc una dintre cele mai mari afaceri imo-
biliare din istoria judeþului Prahova, pânã la acel
moment. 250 de hectare de teren agricol, apar-
þinând Fermei de cercetare ºi producþie agricolã
Stoeneºti, aflatã în administrarea Universitãþii de
ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã
Bucureºti, sunt retrocedate unor cetãþeni din
Bucureºti. Ulterior, au apãrut indicii ºi probe care
au scos la luminã faptul cã aceastã retrocedare
s-a realizat în baza unor docuemente (testa-
mente) false, iar procurorii DNA Ploieºti deschid
o anchetã. În decembrie 2008 nu mai puþin
de 14 inculpaþi sunt deferiþi justiþiei, printre care
s-au aflat ºi Viorica Diaconu, fosta primãriþã din
comuna Gorgota, Constantin Stan, fost
subprefect al judeþului Prahova, dar ºi directorul
de la acea vreme al Administraþiei Domeniilor
Statului (ADS) Prahova, Dumitru Oproescu. Erau
acuzaþi de producerea unui prejudiciu de 20
de milioane de euro, un record în materie, pen-
tru Prahova, la acel moment. Dupã ºapte ani
de proces, mai exact în noiembrie 2015, Tribu-
nalul Prahova a decis ca fostul primar Veronica
Diaconu ºi fostul subprefect Cãtãlin Stan sã fie
condamnaþi la ºase ani, respectiv patru ani de
închisoare cu executare. Alþi 12 inculpaþi au
fost, de asemenea, condamnaþi, unii primind
pedepse de închisoare cu suspendare. În afara
pedepsei cu închisoarea, Diaconu ºi Stan au

fost obligaþi de instanþã sã plãteascã în solidar
pãrþii civile, adicã Universitãþii de ªtiinþe Agro-
nonimce Bucureºti, suma de 2.301.250 euro.
De asemenea, instanþa a decis ca ºi ceilalþi
inculpaþi sã plãteascã despãgubiri Universitãþii
pânã la diferenþa de aproimativ 20 de milioane
de euro, reprezentând contravaloarea terenului
retrocedat în mod ilegal. Decizia Tribunalului
Prahova nu este definitivã, parte din inculpaþi
au contestat sentinþa la Curtea de Apel Ploieºti,
iar apelul încã se aflã în faza de judecatã.

Intrã ºi Adrian Semcu în
ecuaþie

La momentul în care cele 250 de ha de
teren agricol au fost retrocedate, Adrian Semcu
era parlamentar, mai exact deputat PNL ºi
…vicepreºedinte al Comisiei permamente pentru
agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi
servicii specifice din cadrul Camerei Deputaþilor.
Din aceastã posturã, susþin surse judiciare, adicã
deputat angrenat în activitatea agricolã la nivel
naþional, Semcu ar fi fãcut unele demersuri pen-
tru ca terenul Fermei Stoeneºti, aflatã în adminis-
trarea Universitãþii de ªtiinþe Agronomice, sã fie
retrocedat chiar dacã cei care revendicau a-
veau în mânã un testament dovedit în instanþã
ca fiind fals.

O informaþie cel puþin interesantã, care iese
chiar din autobiografia fostului parlamentar pu-
blicatã pe site-ul oficial al Camerei Deputaþilor,

ar putea fi cheia acestei afaceri care a prejudiciat
una dintre cele mai importante universitãþi din
România cu suma de aproximativ 20 de mili-
oane de euro. Conform acestui document,
Adrian Semcu este un fost student al Univer-
sitãþii Agricole din Bucureºti, unde a studiat
Îmbunãtãþirile funciare - tema “Dezvoltarea
ruralã a jud. Prahova”.

Dat fiind aceste noi informaþii depistate în
urma anchetei, procurorii DNA Ploieºti au
solicitat instanþei (Tribunalului Prahova) re-
deschiderea urmãririi penale în dosarul
retrocedãrilor de terenuri. Dacã în prima fazã a
anchetei s-a urmãrrit dovedirea falsului sub sem-
nãturã privatã, spãlãrii banilor ºi înºelãciunii, de
data aceasta procurorii vor sã scoatã la luminã
faptele de corupþie care au stat la baza acelei
afaceri ilegale de la Gorgota – ferma Stoeneºti.

Tribunalul Prahova a admis, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, solicitarea DNA de redes-
chidere a urmãririi penale astfel: “Admite în
parte cererea Parchetului de pe lângã ICCJ –
D.N.A. STRUCTURA CENTRALÃ În baza art. 335
C.p.p, constatã legalitatea ºi temeinicia Ordo-
nanþei nr. 37/C1/2016 din data de 01.03.2016,
emisã de Parchetul de pe lângã ICCJ – D.N.A.
STRUCTURA CENTRALÃ – Secþia de combatere
a corupþiei, redeschiderea ºi reluarea urmãririi
penale în dosarul 295/P/2008 ºi confirmã re-
deschiderea urmãririi penale, cu privire la faptele
ºi faþã de urmãtorii fãptuitori: STOIAN MARIANA,
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de dare de

Dosar… de 250 de hectare
redeschis la Ploieºti

port de marfã cu MTMA mai mare
sau egalã cu 12 tone (cu maximum
trei axe),  rovinieta pentru o zi va fi de
11 euro în loc de 9 euro, pentru ºap-
te zile: 36 de euro (faþã de 45, cât es-
te acum); pentru 30 de zile: 72 de
euro (faþã de 117); pentru 90 de zile:
205 euro (faþã de 270); pentru 12
luni, tariful va fi în continuare de 720
de euro.

În schimb, pentru vehiculele de
transport marfã cu MTMA mai mare
sau egalã cu 12 tone, cu minimum 4
axe (inclusiv), încadrate în categoria
F, preþul rovinietei se menþine atât la
valabilitatea pentru o zi (11 euro), cât
ºi la valabilitatea pentru un an (1.210
euro). În privinþa celorlalte tipuri de
perioade, tarifele scad faþã de cât sunt
în prezent, iar cea pentru 30 sau 90
de zile va costa mai puþin (121 de
euro, faþã de 143, respectiv 350 de
euro, faþã de 374).

Proiectul de lege va fi transmis
spre dezbatere ºi adoptare Parlamen-
tului, noile tarife urmând sã intre în
vigoare în termen de 60 de zile de la
data publicãrii legii în Monitorul Oficial,
iar tarifele de utilizare achitate ante-
rior intrãrii în vigoare a noii grile de
tarifare îºi menþin valabilitatea.

mitã prev. de art. 255 Cp DIACONU (fostã IONIÞÃ)
VERONICA sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de luare de mitã prev. de art. 254 Cp; VASILE
TUDORA sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
luare de mitã prev. de art. 254 Cp; STAN
CONSTANTIN CÃTÃLIN, sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de luare de mitã prev de art 254 Cp;
SEMCU ADRIAN EMANUIL, sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de luare de mitã prev. de
art. 254 Cp; Respinge ca neîntemeiatã cererea
de redeschidere a urmãririi penale faþã de
fãptuitorii: TRIF LUCIEAN sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de luare de mitã prev. de art. 254
Cp. PARASCHIV VASILE sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de dare de mitã prev. de art. 255
Cp; În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile
judiciare rãmân în sarcina statului. Definitivã.
Pronunþatã în Camera de Consiliu azi
19.05.2016 “, conform portalului instanþelor de
judecatã.

Ce urmeazã?
Conform procedurilor, Semcu, Diaconu,

Stan ºi ceilalþi coinculpaþi pe numele cãrora s-a
admis redeschiderea urmãririi penale pentru
luare de mitã urmeazã sã fie citaþi la sediul DNA
din Ploieºti unde li se va aduce la cunoºtiinþã
calitatea de inculpaþi sau martori, dupã caz, ºi
se vor lua mãsurile preventive, dacã procurorii
vor considera cã acest lucru este necesar, având
în vedere vechimea faptelor. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)
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dau o nouã loviturã: se redeschidedau o nouã loviturã: se redeschidedau o nouã loviturã: se redeschidedau o nouã loviturã: se redeschidedau o nouã loviturã: se redeschide
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Olimpiadei de Educaþie Tehnologicã a
judeþului nostru prin rezultatele remar-
cabile pe care le-a obþinut: douã premii
întâi ºi un premiu special. Lotul olimpic
a fost format din: Ionuþ Luminãraru,
clasa a V-a la ªcoala Gimnazialã Filipeºtii
de Târg; Maria-Alexandra Haralambie,
clasa a VI-a la ªcoala Gimnazialã Fili-
peºtii de Tîrg-Brãtãºanca; Claudiu
Divoiu, clasa a VII-a la ªcoala Gimnazialã
nr.1 Mizil; Vlãduþ Sãraru, clasa a VIII-a la
ªcoala Gimnazialã nr.2 Boldeºti-Scãeni.
Profesor însoþitor, Violeta Juganaru -
ªcoala Gimnazialã Filipeºtii de Târg.
Aceºti minunaþi copii au fãcut sã rãsune
numele judeþului Prahova la cel mai înalt
forum al olimpiadei ºcolare, succesul
lor fiind rezultatul fericitei întâlniri dintre
„un elev studios ºi pasionat cu un pro-
fesor dedicat”. Eleva Maria Alexandra
Haralambie a obþinut Premiul I la clasa
a VI-a, coordonatã de prof. Violeta Jugã-
naru, elevul Claudiu Divoiu – Premiul I
la clasa a VII-a, profesor coordonator
Gheorghe Frâncu, iar elevul Vlãduþ
Sararu - Premiul Special la clasa a VIII-a,
profesor coordonator Niculina Puiu

Matei. Educaþia tehnologicã, o disciplinã
interesantã ºi atractivã pentru elevi prin
complexitatea ºi interferenþa dome-
niilor studiate, oferã posibilitatea desco-
peririi unor pasiuni ºi vocaþii, dar ºi com-
petenþe de studiu, ce anunþã, poate,
specialiºtii de mâine, creatori ºi promo-
tori de tehnologie modernã.

Adelina, aºa cum îi spunem noi ele-
vei Haralambie,este la a doua partici-
pare la olimpiada naþionalã ºi, dacã în
clasa a V-a a obþinut prima menþiune,
anul acesta ºi-a demonstrat cã poate fi
prima între cei mai buni elevi din þarã.
Iar pentru ªcoala Brãtãºanca, este
simbolul „arcului peste timp”, deoarece
performanþa ei egaleazã o altã expe-
rienþã notabilã din anul 2008, când
eleva Veronica Mãrãcineanu a obþinut
Premiul I (pe atunci elevã în clasa a VIII-
a, acum studentã la medicinã).

“Este o mare mândrie pentru
judeþul Prahova reprezentarea atât de
meritorie prin rezultatele obþinute de
echipa care a participat la etapa naþio-
nalã a olimpiadei de educaþie tehnolo-
gicã desfãºuratã la Iaºi, în perioada 18-

200 de elevi din toatã þara au luat
parte la probele Olimpiadei naþionale
de Educaþie Tehnologicã – proba
teoreticã ºi proba practicã, iar cei mai

buni au ajuns pe podium, competiþia
desfãºurându-se în perioada 17-22
aprilie. Echipa olimpicã a judeþului Pra-
hova a scris o paginã de istorie în cartea

22 aprilie. Cele douã premii I ºi premiul
special pe care elevii prahoveni le-au
adus acasã demonstreazã faptul cã
aceastã disciplinã de studiu este iubitã
de cãtre elevii îndrumaþi, cu mare dedi-
care, de cãtre profesorii coordonatori.
Felicitãri elevilor, cadrelor didactice
îndrumãtoare, pãrinþilor ºi doamnei prof.
Violeta Jugãnaru, cea care a însoþit lotul
olimpic prahovean ºi a fost ºi profesor
coordonator al elevei Haralambie care
participã pentru al doilea an consecutiv
la naþionalã, anul acesta obþinând pre-
miul întâi!”sunt cuvintele adresate de
cãtre dna inspector Ramona Popescu,
cea care a însoþit echipa atât la plecare
cât ºi la întoarcerea de la olimpiadã ºi a
trãit emoþia succesului alãturi de echipã.

Vreau sã aduc mulþumiri tuturor ce-
lor implicaþi, elevi, profesori coordona-
tori, pãrinþi, care au întâmpinat cu vãditã
emoþie ºi mândrie micii învingãtori.
Succesul din acest an este o promisiune
pentru viitor, micii „tehnologi” de azi –
viitorii specialiºti de mâine!

Prof. Violeta Jugãnaru,
educaþie tehnologicã

Elevii din judeþul Prahova, pe podiumul Olimpiadei Naþionale de Educaþie Tehnologicã

De curând, în ºcoli, a fost distribuit Ghidul can-
didatului, acesta având rolul de a oferii elevilor  de
clasa a VIII-a, care participã la admiterea în învãþã-
mântul liceal ºi profesional, pãrinþilor acestora, dar
ºi cadrelor didactice o serie de informaþii utile, ghidul
cuprinzând informaþii despre calendarul admiterii
în învãþãmântul profesional de stat pentru anul
ºcolar 2016-2017, planurile de ºcolarizare pentru
anul ºcolar viitor, modele pentru fiºele de înscriere.
Mai pe scurt, ghidul candidatului oferã informaþiile
de care au nevoie elevii pentru înscrierea la liceu ºi
ºcoalã profesionalã.

Informaþii generale

Absolvenþii clasei a VIII-a participã la Evaluarea
Naþionalã, examen naþional care reprezintã modali-
tatea de evaluare sumativã a competenþelor
dobândite pe parcursul învãþãmântului gimnazial.
Media generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã
constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în
învãþãmântul liceal de stat. Absolvenþii clasei a VIII-
a din promoþia 2016, indiferent de vârstã, precum
ºi cei din promoþiile anterioare care nu împlinesc
18 ani pânã la începutul cursurilor, se înscriu în
învãþãmântul liceal, la cursuri de zi. Absolvenþii învã-
þãmântului gimnazial din promoþii anterioare, care
împlinesc 18 ani pânã la data de 1 septembrie
2016 inclusiv, se pot înscrie în învãþãmântul liceal
doar la cursuri serale sau cu frecvenþã redusã, în
perioada prevãzutã de calendarul admiterii. Îns-
crierea în clasa a IX-a, în liceele de stat, se face fãrã
examen, pe baza mediei de admitere. Media de
admitere este media ponderatã între media gene-
ralã la Evaluarea Naþionalã susþinutã de absolvenþii
clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, ºi media
generalã de absolvire a claselor V-VIII, care are o
pondere de 25% în calculul mediei de admitere.
Media de admitere se calculeazã indiferent dacã
media generalã la Evaluarea Naþionalã din clasa a
VIII-a este inferioarã notei cinci.

Media generalã de absolvire a claselor V-VIII ºi
media de admitere se calculeazã cu douã zeci-
male, fãrã rotunjire.

Înscrierea în clasa a IX-a, la învãþãmântul de zi,
a absolvenþilor de gimnaziu (cu excepþia celor care
candideazã pentru licee/clase pentru care se susþin
probe de aptitudini, a celor care solicitã înscrierea
în învãþãmântul special ºi a celor care candideazã
pe locurile speciale pentru romi) se face prin repar-
tizare computerizatã, în ordinea descrescãtoare a
mediilor de admitere, în baza opþiunii candidatului
pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul
respectiv ºi în limita locurilor aprobate, prin planul
de ºcolarizare, pentru unitãþile ºcolare finanþate
de la bugetul de stat. În cazul în care doi candidaþi
au medii de admitere egale, aceºtia vor fi departa-
jaþi folosind, în ordine, urmãtoarele criterii: a) me-
dia generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã din

clasa a VIII-a; b) media generalã de absolvire a clase-
lor V-VIII; c) nota obþinutã la proba de limba ºi liteara-
tura românã din cadrul Evaluãrii Naþionale; d) nota
obþinutã la proba de matematicã din cadrul Evaluãrii
Naþionale.

Pentru liceul teoretic ºi vocaþional, repartizarea
candidaþilor se efectueazã pe filiere, profiluri ºi
specializãri, în ordinea descrescãtoare a mediilor
de admitere/mediilor finale de admitere ºi în funcþie
de opþiuni.

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candi-
daþilor se face pe domenii, în ordinea descrescãtoa-
re a mediilor de admitere ºi în funcþie de opþiuni.
Repartizarea pe calificari profesionale se face în
urmãtorii ani de studii, potrivit structurii curriculare
aprobate ºi conform reglementãrilor în vigoare.
Pentru liceele din filiera vocaþionalã (profilurile spor-
tiv, militar, teologic, artistic, pedagogic) se vor orga-
niza, înainte de începerea repartizãrii computeriza-
te, probe de aptitudini.

Probe de aptitudini

Pentru liceele/clasele la care se organizeazã
probe de aptitudini, înscrierea se desfãºoarã în pe-
rioada 23-24 mai 2016. Înscrierea pentru probele
de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoºtin-
þelor de limbã modernã se face direct de cãtre
candidaþi cu o anexã a fiºei de înscriere eliberatã
de unitatea ºcolarã la care aceºtia absolvã cursurile
gimnaziale. Probele de aptitudini se desfãºoarã în
perioada 25-28 mai a.c., în centrele stabilite de
comisia judeþeanã de admitere: Colegiul Naþional
„Jean Monnet”, Municipiul Ploieºti, (profil pedago-
gic), Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”, Municipiul
Ploieºti, (profil sportiv), Colegiul de Artã „Carmen
Sylva”, Municipiul Ploieºti, (profil artistic), Liceul
Tehnologic „Anghel Saligny”, Municipiul Ploieºti,
(profil sportiv), Liceul Teoretic, Oraºul Azuga, (profil
sportiv), Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir”, Oraºul
Breaza, (profil militar), Liceul Tehnologic “Ludovic
Mrazek” Municipiul Ploieºti, (Profil sportiv).

Rezultatele se vor afiºa pe 30 mai, la unitãþile
ºcolare care au organizat probele. În aceeaºi zi, la
unitatea respectivã se depun ºi se rezolvã even-
tualele contestaþii, acolo unde metodologia preve-
de acest lucru. Rezultatele contestaþiilor se afiºeazã
în 31 mai.

Calendar Evaluarea
Naþionalã

5-17 iunie – înscriere; 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 dupã contestaþii.

Completarea opþiunilor/
Repartizarea

computerizatã

Candidaþii pot participa la repartizarea
computerizatã într-un singur judeþ, înscrierea pentru
admiterea în liceele din judeþul de provenienþã
putându-se face în perioada prevãzutã de calen-
darul admiterii, 8-12 iulie a.c., la ºcolile gimnaziale
pe care aceºtia le-au absolvit (inclusiv pentru
absolvenþii din seriile anterioare). Candidaþii care
participã la admitere în alte judeþe se înscriu la
Centrul special de înscriere din judeþul în care do-
resc sã fie admiºi, în perioada prevãzutã de Calen-
darul admiterii, 8-12 iulie . Centrul special de înscrie-
re pentru elevii din alte judeþe va funcþiona în sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, Munici-
piul Ploieºti, Str. Democraþiei, Nr. 35. Înscrierea
candidaþilor la admitere se face prin completarea
fiºelor de înscriere, conform modelului stabilit de
Comisia Naþionalã de Admitere ºi transmis comi-
siilor de admitere judeþene.

Acþiunile de completare a opþiunilor se
desfãºoarã în perioada 8-12 iulie, la fiecare ºedinþã
participând elevii, pãrinþii/tutorii legal instituiþi (un
pãrinte/tutore pentru fiecare elev), diriginþii precum
ºi un membru sau un delegat al consiliului de admi-
nistraþie al unitãþii ºcolare. În cadrul acestor ºedinþe,
elevii ºi pãrinþii sunt informaþi asupra rezultatelor
obþinute la nivelul judeþului, la Evaluarea Naþionalã
din clasa a VIII-a precum ºi asupra ierarhiei absol-
venþilor de clasa a VIII-a din judeþ. Candidaþii comple-
teazã pe fiºa de înscriere, în ordinea descrescãtoare
a preferinþelor, codurile opþiunilor pentru profilurile,
specializãrile sau domeniile de pregãtire dorite.
Completarea listei de opþiuni se face de cãtre
candidat în prezenþa pãrintelui/tutorelui legal ins-
tituit ºi a dirigintelui clasei. Aceºtia vor semna, îm-
preunã cu candidatul, fiºa de înscriere. Repartiza-
rea computerizatã este planificatã a se desfãºura
pânã la data de 19 iulie, valabilã pentru absolvenþii
de clasa a VIII-a care au participat la prima etapã
de admitere, în ordinea descrescãtoare a mediilor
de admitere ºi în funcþie de opþiunile candidaþilor,
înscrise în fiºa de opþiuni.

A doua etapã de admitere

La a doua etapã a repartizãrii computerizate
participã candidaþii din seria curentã, indiferent de
vârstã, ºi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc
18 ani pânã la data începerii anului ºcolar 2016-
2017, ºi care se aflã în una din situaþiile urmãtoare:

au participat ºi au rãmas nerepartizaþi dupã prima
etapã, sau nu au participat, din diferite motive, la
prima etapã de admitere. Candidaþii care nu au
participat la prima etapã de repartizare comple-
teazã fiºa de opþiuni, în perioada 20-25 iulie. În
aceeaºi perioadã completeazã o nouã fiºã de
opþiuni candidaþii care au participat la prima etapã,
dar au rãmas nerepartizaþi. Completarea opþiunilor
se face la ºcolile de provenienþã sau la centrul
special de înscriere pentru elevii din alte judeþe.

În situaþia în care au rãmas locuri neopcupate
la clasele pentru care se susþin probe de aptitudini
sau de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã,
înscrierea candidaþilor pentru aceste probe se face
în data de 20 iulie, iar susþinerea probelor se face
în perioada 21-22 iulie. Afiºarea rezultatelor se
face pe 23 iulie. Candidaþii respinºi la probele de
aptitudini ºi candidaþii care au participat la probele
de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã
completeazã opþiunile în data de 25 iulie.

Cea de-a doua repartizare computerizatã se
efectueazã pânã la data de 27 iulie.

În perioada 21-29 iulie, absolvenþii depun, la
unitãþile ºcolare la care au fost admiºi, dosarele de
înscriere cuprinzând actele de studii în original, iar
cei care nu-ºi depun dosarele de înscriere se
considerã retraºi, locurile corespunzãtoare fiind
declarate neocupate ºi vor fi utilizate pentru
rezolvarea cazurilor speciale de cãtre comisia
judeþeanã de admitere. Aceºti candidaþi vor fi
repartizaþi de comisia de admitere, pe locurile
rãmase libere, dupã rezolvarea cazurilor speciale.

În perioada 1-4 august, comisia de admitere
judeþeanã rezolvã situaþiile speciale apãrute dupã
repartizarea computerizatã: situaþii medicale
speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candida-
þilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri
rãmase libere pentru apropiere de domiciliu, co-
rectarea unor erori de transcriere greºitã în baza
de date computerizatã a opþiunilor exprimate de
elevi, etc.

În perioada 11-13 iulie, comisia de admitere
judeþeanã asigurã repartizarea candidaþilor romi
care au depus cereri pânã la data de 24 iunie, ora
16.00, pe locurile speciale, în ordinea descres-
cãtoare a mediilor de admitere ºi în baza opþiunilor
exprimate de candidaþi. Repartizarea se face în
ºedinþã publicã.

În atenþia elevilor de clasa a VIII-a!
Începe prima etapã de admitere la liceu

Mihail Marinescu
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Guvernul a completat ºi modificat
Statutul personalului voluntar din ser-
viciile de urgenþã, în scopul îmbunã-
tãþirii cadrului legislativ de recunoaº-
tere a activitãþii de voluntariat la nivelul
comunitãþilor ºi, implicit, al creºterii
numãrului membrilor activi din ser-
viciile voluntare.

Astfel, activitatea de voluntariat în
situaþii de urgenþã se va considera
experienþã profesionalã ºi/sau în spe-
cialitate, în funcþie de tipul activitãþii,
dacã aceasta este realizatã în dome-
niul studiilor absolvite, potrivit noilor
reglementãri.

De asemenea, se reglementeazã
parcursul profesional al voluntarului
ºi se stabilesc competenþele minime
pe care trebuie sã le aibã fiecare

membru al serviciilor de urgenþã vo-
luntare pentru a putea evolua în
aceastã carierã. Una dintre condiþiile
minime pentru a avea un parcurs pro-
fesional al voluntarului în situaþii de
urgenþã este absolvirea obligatorie a
unui curs de iniþiere servant pompier,
în maximum un an de la încheierea
contractului de voluntariat. Dupã ab-
solvirea acestui curs obligatoriu, în
funcþie de specializare, pentru a
evolua profesional, trebuie absolvite
alte cursuri de formare profesionalã.
De exemplu, pentru a putea ocupa
un post de conducãtor autospeciale
într-un Serviciu de voluntariat de si-
tuaþii de urgenþã, este obligatorie ab-
solvirea unui curs de mecanic utilaj,
iar, ulterior, dupã minim un an, a unui

curs de conducãtor autospeciale. Ori,
pentru a ocupa un post de ºef com-
partiment prevenire, este obligatorie
absolvirea unui curs de specialist pre-
venire (în minim doi ani de la ab-
solvirea cursului de iniþiere de servant
pompier), iar, dupã minim un an, a
unui curs de ºef compartiment pre-
venire.

Pentru a candida pentru un post
de ºef serviciu într-un SVSU, cursu-
rilor menþionate li se adaugã absol-
virea unui curs de ºef serviciu, într-o
perioadã de minimum un an de la
absolvirea cursurilor precedente.

Parcursul profesional al volun-
tarului este confirmat de certificatul
nominal de voluntar.

Statutul personalului voluntar din
serviciile de urgenþã voluntare (apro-
bat prin HG 1579/2005) reglemen-
teazã selecþionarea, promovarea ºi
facilitarea personalului voluntar, în
spiritul solidaritãþii civice, la acþiunile
organizate de autoritãþile adminis-
traþiei publice locale în cadrul servi-
ciilor de urgenþã voluntare, precum
ºi drepturile ºi obligaþiile acestuia.

Voluntariatul se desfãºoarã în
baza unui contract, încheiat în scris
între voluntar ºi beneficiarul volun-
tariatului. Primul contract de volun-
tariat cuprinde o perioadã de probã
de 3-6 luni, care se finalizeazã prin
teste ºi verificãri practice, susþinute
în prezenþa unei comisii.

Activitatea de voluntariat în situaþii
de urgenþã, consideratã experienþã
profesionalã ºi/sau în specialitate

Începând cu data de 1 iunie
2016, vor  fi livrate cãtre Direcþiile de
Sãnãtate Publicã un numãr de
125.000 doze de vaccinuri hexava-
lent pentru continuarea activitãþii de
vaccinare a copiilor eligibili la grupele
de vârstã 2-4-11 luni, precum ºi pen-
tru recuperarea copiilor care nu au
fost vaccinaþi în aceastã perioadã.
Ministerul Sãnãtãþii face apel cãtre
medicii de familie sã demareze

Guvernul a modificat douã acte
normative referitoare la ajutoarele de
urgenþã acordate familiilor persoa-
nelor rãnite în accidentul de la Clubul
Colectiv. Astfel, hotãrârea adoptatã
sãptãmâna trecutã  prevede cã aju-

torul acordat pentru însoþitorul rãni-
tului la tratament în strãinãtate, pentru
transport ºi pentru cazare ºi masã,
se acordã în cuantum de 1.500 de
euro, respectiv 200 de euro/zi, ºi nu
în limita a 1.500 euro, respectiv 200
de euro/zi.

Contract nou de furnizare a vaccinului hexavalent

programarea la vaccinare a copiilor
eligibili ºi a celor care nu au fost vac-
cinaþi pânã în prezent.

Cu alte cuvinte, dat fiind carac-
terul excepþional al acestor ajutoare
de urgenþã, hotãrârea stabileºte cã
nu se solicitã documente doveditoare
privind costul transportului sau ca-
zãrii. De asemenea, actul normativ

asigurã acordarea ajutoarelor
de urgenþã ºi persoanelor care
nu au respectat termenele
prevãzute pentru depunerea
cererii de acordare, acestea
urmând sã beneficieze de
ajutor de la data depunerii
cererii.

Hotãrârea mai reglemen-
teazã ºi faptul cã acordarea
acestor ajutoare de urgenþã
nu se supune controlului de-

cât pentru recuperarea sumelor afe-
rente zilelor care depãºesc perioadele
de spitalizare sau de tratament, fãrã
a se pune problema recuperãrii ba-
nilor deja alocaþi pentru sprijinirea
familiilor persoanelor rãnite în ac-
cidentul de la Clubul Colectiv.

Modificare ajutoare de urgenþã pentru
familiile rãniþilor din Clubul Colectiv

Cel mai des, durerea de burtã trãdeazã o
esofagitã, gastritã, ulcer gastric sau duodenal.
În acest caz, ea e declanºatã de condimente,
de stres, dar ºi de cruditãþi, de alcool, dulciuri ºi
mâncãruri tip fast-food. Pânã ajungeþi la medic
e bine sã ºtiþi cã aceasta e calmatã de lapte sau
medicamente care scad aciditatea gastricã.
Este important sã recunoaºteþi primele semne
ale bolii ºi sã mergeþi urgent la medic.

1. Gastritã1. Gastritã1. Gastritã1. Gastritã1. Gastritã
Durerea de stomac este uºoarã ºi apare

imediat dupã masã ori în situaþii stresante. Alte
simptome sunt greaþa ºi vãrsãturile, lipsa poftei
de mâncare, indigestiea ºi balonarea.

2. Ulcer2. Ulcer2. Ulcer2. Ulcer2. Ulcer
Durerea de stomac este intensã, de obicei

ca o arsurã. În ulcerul duodenal, apare la 1-3
ore dupã masã, iar în cel gastric este mai uºoarã.
“O agravare a unei gastrite netratate, ulcerul
gastric are potenþial de cancerizare”, avertizeazã
Cristian Doru Gavrilã, medic internist la Policlinica
nr.2 din Brãila, citat de revista Doctorul Zilei.
Printre simptome se aflã: vãrsãturi cu sânge,
modificarea apetitului alimentar sau scãderea

bruscã în greutate. Cele mai frec-
vente cauze sunt tutunul, alcoolul, stre-
sul ºi tratamentul cu analgezice.

3. Calculi biliari3. Calculi biliari3. Calculi biliari3. Calculi biliari3. Calculi biliari
Prezenþa acestora este sem-

nalatã prin durere ascuþitã care por-
neºte din capul pieptului ºi coboarã spre partea
dreaptã, sub coaste. Durerea se poate agrava
dupã masã. Aceste formaþiuni apar ca urmare
a unei diete bogate în grãsimi sau a disfuncþiei
vezicii biliare.

4. Reflux gastroesofagian4. Reflux gastroesofagian4. Reflux gastroesofagian4. Reflux gastroesofagian4. Reflux gastroesofagian
În cazul acestei boli, apar dureri sau arsuri

sub stern, care se amplificã dupã masã sau în
poziþia culcat. Dacã refluxul apare doar de
câteva ori pe an nu se impune tratament, altfel
însã e important sã fie fie tratat. Netratatã,
afecþiunea poate duce la o esofagitã de reflux.
“Acestã agresiune acidã se traduce prin
alterarea epiteliului esofagian, care duce la
apariþia de cicatrici care împiedicã înaintarea
mâcãrii prin esofag”, explicã medicul.

5. Cancer de stomac5. Cancer de stomac5. Cancer de stomac5. Cancer de stomac5. Cancer de stomac
Durerea este de severitate variabilã, dar

persistentã. Se agraveazã treptat ºi devine
chinuitoare, trece doar cu calmante, dar apoi
reapare. “E o boalã perfidã, care poate fi recu-
noscutã abia în stadii avansate”, avertizeazã me-
dicul. “Apare de obicei pe fond de gastritã cro-
nicã atroficã ºi în urma consumului de alimente

conservate prin sãrare, de condimente iuþi sau
de afumãturi”.

6. Semn de hernie6. Semn de hernie6. Semn de hernie6. Semn de hernie6. Semn de hernie
Herniile trebuie trecute ºi ele pe listã.

Acestea se fac simþite în special imediat dupã
efortul fizic sau la ridicarea de greutãþi, iar uneori
durerea poate fi violentã ºi însoþitã de vãrsãturi,
greaþã ºi oprirea tranzitului intestinal. În acest
caz, un simplu consult medical poate fi suficient
pentru a pune diagnosticul corect.

77777. În caz de colon irit. În caz de colon irit. În caz de colon irit. În caz de colon irit. În caz de colon iritabil poatabil poatabil poatabil poatabil poate fe fe fe fe fiiiii
însoþitã de balonareînsoþitã de balonareînsoþitã de balonareînsoþitã de balonareînsoþitã de balonare

Durerea hepaticã este localizatã sub coaste,
în partea dreaptã, ºi poate fi însoþitã de scãdere
în greutate ºi edeme ale membrelor inferioare,
iar pentru diagnostic sunt recomandate teste
hepatice. ªi colonul iritabil dã aceleaºi semne,
iar disconfortul (care este însoþit de zgomote
intestinale, alternanþã diaree – constipaþie,
balonare sau flatulenþã) apare în condiþii de
stres. Pentru colonul iritabil, cea mai indicatã
analizã e colonoscopia.

8. Pot fi probleme ginecologice8. Pot fi probleme ginecologice8. Pot fi probleme ginecologice8. Pot fi probleme ginecologice8. Pot fi probleme ginecologice
ªi afecþiunile de cauzã ginecologicã se pot

ascunde în spatele celebrului simptom. De
obicei, acestea sunt localizate în partea de jos a
abdomenului, fie central, fie lateral, ºi sunt
însoþite de tulburãri ale ciclului menstrual,
scurgeri vaginale ºi chiar anemie. În acest caz,
examenul ginecologic este de neevitat.

Ce boli
trãdeazã

durerea de burtã?

Un mãr pe zi þine grãsimea la distanþã, po-
trivit unui nou studiu, publicat în revista Food
Chemistry.

Cum e posibil? Fibrele ºi polifenolii din me-
re rãmân nedigerate ºi fermenteazã în intes-
tine, creând bacterii sãnãtoase care ajutã la
menþinerea unei greutãþi corporale sãnãtoase.
Menþinerea echilibrului microbian reduce infla-
maþia cronicã, una dintre cauzele obezitãþii, ºi
ajutã la menþinerea senzaþiei de saþietate.

“Oamenii obezi au un dezechilibru intes-
tinal. Aºa cã schimbarea bacteriilor din intes-
tine poate ajuta la slãbit. În cadrul studiului,
ºoarecii de laborator obezi hrãniþi cu compuþi
din mere au ajuns sã aibã aceleaºi bacterii in
intestine ca ºoarecii cu greutate normalã”, a
explicat autoarea studiului, Giuliana Noratto.

Însã, conteazã ºi ce fel de mere mãnânci.
Cea mai mare cantitate de fibre ºi polifenoli o
conþine soiul Granny Smiths.

Fructul care
slãbeºte

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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Program spectacole la Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”

Cervantes a fost cel mai de seamã
scriitor spaniol ºi unul dintre marii scriitori
ai lumii. Ca recunoºtinþã ºi preþuire,
spaniolii i-au ridicat la Madrid în Plaza
de Espaana, un impresionant monu-
ment care îl înfãþiºeazã pe scriitor având
în spate un mãreþ obelisc ºi în faþã sta-
tuile eroilor sãi, Don Quijote ºi Sancho
Panza.

Cervantes s-a nãscut în 1547 la
Alcala de Henares, într-o familie sãracã,
dar de origine nobiliarã. Îmbrãþiºând de
tânãr cariera militarã, ia parte la bãtãlia de la Lepanto, unde îºi pierde un braþ. La
întoarcere este capturat de piraþi, care îl duc la Alger, unde rãmâne cinci ani, pânã
când familia reuºeºte, cu mare greutate, sã îl rãscumpere.

Reîntors în þarã, se luptã cu vicisitudinile vieþii, ocupã o slujbã umilã ºi este
întemniþat de douã ori pentru datorii. Cervantes a murit sãrac în 1616.

Marea artã a lui Cervantes este aceea de narator care topeºte parabola în
þesãtura epicã.

Aºa-numitele „Romane exemplare” sunt în realitate nuvele. În numãr de
douãsprezece, ele se numesc exemplare, în înþelesul moral, dând pilde de
urmat. Nuvelele oglindesc cele mai variate laturi din viaþa socialã ºi se carac-
terizeazã prin accentele lor critice ºi prin realismul observaþiilor.

Cea mai de seamã carte a sa ºi una dintre capodoperele literaturii universale
este romanul „Iscusitul Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Iatã subiectul, pe
scurt: Un modest proprietar de pãmânt, victima unor romane cavalereºti, îºi
pierde minþile ºi îºi pune în gând sã reînvie „cavaleria rãtãcitoare”. Acesta este
Don Quijote, care îºi ia drept scutier pe Sancho Panza, un biet þãran care spera cã
pe aceastã cale va scãpa de sãrãcie. Don Quijote pleacã în lume ºi eºueazã în
toate aventurile sale. În cele din urmã, un prieten, care voia sã îl lecuiascã, ia chip
de cavaler, îl înfrânge într-o luptã ºi îi impune, ca preþ al înfrângerii, întoarcerea în
satul sãu. Lovit în iluzia lui cã a fost biruit, Don Quijote, înapoiat acasã, îºi revine,
dar pierderea încrederii în sine ºi în misiunea lui îi provoacã moartea.

Don Quijote întruchipeazã simbolul visãtorului care opune prozaismului
cotidian idealurile sale de dragoste, onoare ºi dreptate ºi care preferã „nebunia
sublimã” ºi „eroismul absurd” în locul mediocritãþii eterne. Don Quijote constituie
imaginea complexã a ireductibilului conflict dintre real ºi ideal.

Sancho Panza, prototipul omului din popor, pãtruns de realismul vieþii, cu o
vorbire pitoreascã ºi hazlie, rãmâne o figurã memorabilã.

„Don Quijote” reprezintã dovada elocventã a geniului fabulos al lui Cervantes.
Din bibliografia consacratã a operei lui Cervantes, menþionãm douã lucrãri

de referinþã: „Viaþa lui Don Quijote ºi a lui Sancho Panza” de Miguel de Unamuno
ºi „Meditaþii despre Don Quijote” de Jose Ortegay Gasset.

Parafrazându-l pe Dostoievski, considerãm cã toþi purcedem din „Don
Quijote” al lui Cervantes.

SECTIA DRAMASECTIA DRAMASECTIA DRAMASECTIA DRAMASECTIA DRAMA
Joi, 26 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „„„„„TTTTTakakakakake, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke, Iankeeeee

si Cadâr”si Cadâr”si Cadâr”si Cadâr”si Cadâr”, de Victor Ion Popa. Regia: Lucian Sabados.
Sâmbãtã, 28 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Când„Când„Când„Când„Când

ploaia se va opri”ploaia se va opri”ploaia se va opri”ploaia se va opri”ploaia se va opri”, de Andrew Bovell. Regia: Radu Afrim.

SESESESESECTIA REVISCTIA REVISCTIA REVISCTIA REVISCTIA REVISTTTTTAAAAA
Vineri, 27 Mai, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Concer„Concer„Concer„Concer„Concerttttt

EmEmEmEmEmy Dry Dry Dry Dry Dragoi - Cagoi - Cagoi - Cagoi - Cagoi - CARAARAARAARAARAVVVVVANANANANANA JA JA JA JA JAZZ MANOUCHE”AZZ MANOUCHE”AZZ MANOUCHE”AZZ MANOUCHE”AZZ MANOUCHE”.
Duminicã, 29 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „ªlagãr„ªlagãr„ªlagãr„ªlagãr„ªlagãreeeee

în revenire”în revenire”în revenire”în revenire”în revenire”, texte de Dan Mihãescu. Regia: Viorel Gavrilã ºi George Liviu
Frîncu. Conducerea muzicalã : Viorel Gavrilã. Soliºti : Nico, Daniela Raduicã,
Daniel Iordãchioaie, George Cãpanu, Romeo Zaharia, Rodica Tudor,
Mãdãlina Cernat.

SESESESESECTIA PCTIA PCTIA PCTIA PCTIA PÃPUªIÃPUªIÃPUªIÃPUªIÃPUªI
Marþi, 24 Mai, ora 11:00, Joi, 26 Mai, ora 11:00  - Cercul Militar –

„D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”, de Roxana Matache. Regia: Mihai Androne.
Duminicã, 29 Mai, ora 10:00, Duminicã, 29 Mai, ora 11:30  - Foyerul

Teatrului Toma Caragiu – „Prinþesa mecanicã”„Prinþesa mecanicã”„Prinþesa mecanicã”„Prinþesa mecanicã”„Prinþesa mecanicã”, de Lenia Major. Regia:
Radu Dinulescu.

EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT:::::
Luni, 23 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Teatrul Arte

dell’Anima Bucureºti – „Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea”„Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea”„Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea”„Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea”„Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea”.

Poate cã mai elocventã ar fi aºe-
zarea substantivului Ferestre între
ghilimele, dar prefer sã mã las în voia
– transcedentalã – a oarecum veri-
dicei scene în care, din Eternitatea
lui, pictorul Dan Platon (1931-2006)
zãreºte lumea noastrã, aceea pe care
a lãsat-o în urma sa, dupã moarte
ºi pesemne cã, primit printre cei drepþi,
aºterne, cu aceeaºi secretã frene-
zie, culorile pe spaþii circulare,
dreptunghice, frânte, rombice, intre-
þesându-le – ºi acolo – sub forþa  ma-
gicã a fanteziilor lui plastice. De bunã-
seamã cã Maestrul ne-a vãzut prin
„ferestrele” lãsate drept tezaur
naþional ºi moºtenire pãmânteanã,
opere pe care, în momentele de exu-
berantã inspiraþie le-a pictat în maniere
ºi forme artistice profund platoniene,
relevând publicului taine ale creaþiei
picturale, relevându-ne, astfel, nouã
– acelor vreo 30 de invitaþi ai sculpto-
rului Alfred Dumitriu, iniþiatorul eve-
nimentului, în mansarda Casei mu-
zeale a marelui Nicolae Griogrescu,
în dupã-amiaza zilei de joi 7 aprilie
2016 – miraculoasã întâlnire cu
autorul infailibilelor FERESTRE!  De-
numite cu metafore cu tâlc, unele, al-
tele – simple spaþii de vãzut nevãzutul,
prin ele, Ferestrele rãmase de la Dan
Platon ne convertesc, prin structuri
geometrice fabuloase, arabescuri ºi
simboluri cu reverberaþii antice, cãtre
acel univers care a fost, pe meridia-
nele a peste 70 de ani de gândire ºi
expresie plasticã figurativã, fiinþa de
dincolo de fiinþa trecãtoare Dan
Platon! O privire superioarã a supra-
feþei Pãmântului brãzdat de oceane,
continente ºi mãri, sublimatã de neve-
rosimile contururi convergente-diver-

gente, precum Concertele branden-
burgice de Bach!

Riguros trasatã, liniatura direc-
þioneazã nuanþele, umbrele ºi luminile
dupã impulsurile unei evidente ar-
monii cromatice. Un alfabet strict
platonian învedereazã ºtiinþa cu care
retina ºi penelul imprimã mâinilor

artistului traiectorii incalculabile, care
duc spre esenþe muzicale cu rezo-
nanþe mozartian-beethoveniene.

Palat posibil a fi fost acela în care
Cãtãlin viseazã a o iubi pe Cãtãlina,
prcum Mihai Eminescu a povestit în
„Luceafãrul” sãu, Dan Platon l-a
înzestrat cu Ferestrele deocamdatã
„împrumutate” pentru expoziþia de la
„Nicolae Grigorescu”, pentru ca pri-
vitorii sã poatã vedea nemãrginirle
Universului! Dacã în planul imediat
nouã, Pãmîntului pe care trãim, îi

descoperim „Orizont-ul”, ne simþim
purtaþi sau teleportaþi „Spre ne-
cunoscut”, vãmuiþi de emoþii în labi-
rintul „Schiþei de compoziþie”, vederi
aeriene a unor aºezãri omeneºti ºi
industriale; devenim ºi mai curioºi,
dornici sã trecem prin „Poarta” ca
un hublou pãtrat, pesemne în nemu-
rire, nedumeriþi de ambiguitatea
„Perspectivei subiective” pe curba din
„Reflexiile în noapte” fremãtând în
vreme ce Maestrul elaboreazã „Am-
prenta” – urma pe care un penel –
cu siguranþã al Artistului, o lasã în „ca-
reul de aºi color” ai tabloului omonim.
„Miºcãri” ale simfoniei culorilor calde,
ordonate de câteva reci, toate acestea
se refuleazã prin poligonala arie a
Ferestrelor – în a cãror transparenþã
se odihnesc tribulaþiile geometriei
inventate în sufletul lui faustic, de
creatorul lor.Trebuie sã fi ascultat

mãcar odatã  Poema Românã
de George Enescu, dacã nu,
Concertul nr.1 în Do major
pentru pian ºi orchestrã, de
Mozart, spre a-þi da seama de
sensurile acelor lucruri vãzute
prin fiecare Fereastrã plato-
nianã, suma lor fiind o ciudatã
recuzitã transcedentalã.

Transa trãitã de Dan Pla-
ton, în rãstimpii pictãrii acestor
Ferestre, rãmâne cheia adu-
cerii lor sub ochii noºtri uimiþi
de arta pe care o simþim izbind
prin acele locuri unde ea ri-
coºeazã când entuziastã,
când tristã – pe mãsura sãdirii
sensibilitãþii prin Culturã, în noi.
Prin Ferestrele lui Dan Platon
ne vedem pe noi ºi privim în
noi înºine, mãsurându-ne pli-
nurile ºi golurile care ne alcã-

tuiesc. ªi negreºit rãmâne faptul cã
Dan Platon în acest scop ni le-a lãsat.
Motiv sã nu plecãm niciodatã de lângã
ele.

FERESTRELE LUI PLATON

Serghie Bucur

REMEMBER - Miguel de
Cervantes (1547 – 1616),
400 de ani de la moartea sa

Cãlin Catargiu
PS: Recent, am revãzut pe canalul RTV2 dramatizarea romanului „Don Quijote”

în viziunea regizoralã a lui Petre Bokor, cu prestaþiile de excepþie ale actorilor Gina
Patrichi, Constantin Rauþchi ºi Virgil Ogãºanu.

Muzica zilelor noastre

Festival Shakespeare, luna trecutã, în România.
Teatru mondial de nivel conþinând. Da’ ºi, nimerit,
muzicã de soi. La filarmonica neobositã de la Craiova.
Concert adecvat, opusuri ingleze. Sonoritãþi ample,
marea amintind. Blânde, zbuciumate, mândre,
minunate. Elgar, Vaughan-Williams, Walton ºi Matthew-
Walker, ai lor meºteri autori. Ultimul, în viaþã ºi prezent
în salã. Stând lângã ambasador, ºi acesta spectator…

Orchestra doljeanã le tãlmãci reuºit. Fluent,
nuanþat, cu deplin impact. Toatã preþuirea pentru
membrii ei. Cã-ºi fac treaba bine ºi cu randament.
Serios, sudat, mereu avântat. Acu, la pupitru, c-un tânãr
ºtiut. Care i-a condus ºi cu alt prilej. Din Essex, de fel,
Petrie Christopher este reþinut în gestica sa. Însã purtã

Domnu’ Doctor Sbârcea

trupa peste aºteptãri în greul parcurs. La fix lucrând
împreunã ºi, în final, aplauze lungi împãrþind meritat…

I-a fost partenerã o compatrioatã. Tanya Sweiry, încã,
ºi ea, junã. Cu folos ºcolitã de Azoiþei. Cald prietenoasã ºi
deloc fiþoasã. Cãci fuse-n Bãnie ºi concertmaestru, ºi solistã
brici. Are sculã þais, arcuºu’, vioi ºi sunet, cristal. Mâna-i
umblã sigur, lejer, cu vibrato. ªi cântã Enescu de ne
încântã. La bis, “Lãutarul”, ne unse pe suflet. O felicitai ºi
îi mulþumii cu ochi lãcrimaþi. Convins integral cã diplomatu’
din Capitalã avu bun motiv sã se afle-n public. ªi sã sa-
lute pe larg, româneºte. Legând nouã punte spiritualã-
ntre þãri ºi culturi cu vechime pe continent. Good job,
thank you!

Englezi, în Bãnie

Adrian Simeanu

Nu e medic, cum s-ar crede, ci
muzician. Sbârcea, nume de familie,
cu obârºia-n Ardeal. Iarã Doctor
Petru, ãle de botez înscrise în acte
tocmai la Segarcea. Unde s-a

nãscut, în timp interbelic, a’
lor purtãtor. Vrednic dirijor ºi
astãzi activ pe scenã, cu spor.
O dovedi iarã, la Piteºti, recent.
Conducând orchestra filarmo-
nicii loco neºovãielnic, cãtre
aplauze îndelungate ºi me-
ritate…

Stã drept, vigilent, la
pupitru. N-are partiturã, cã ºtie
la fix ce e de cântat. Se miºcã
puþin ºi-i foarte atent la ins-

trumentiºti. Pe care îi poartã lesne ºi
precis pe drumu’ cel bun. Le insuflã
putere, vitezã, siguranþã ºi dinamism,
din belºug. Aºa cã “Italiana” lu’

Mendelssohn, de exemplu, ieºi strã-
lucit. Cinstind negreºit p-al ei com-
ponist sigur iscusit. Cu priceperea
sa evidentã, ºi pasiunea, ºi dãruirea,
neprecupeþite…

Cert te cucereºte de-l vezi con-
ducând cu sobrietate, lejeritate, se-
ninãtate. Socot, de aceea, benefic
deplin ca meºteru’ Sbârcea sã fie,
oriunde, la pult. Poate, ºi cu Jora,
Enescu-n program. Sau Caudella,
Constantinescu ºi Negrea, îndeo-
sebi. ªtie-a-i tãlmãci mereu potrivit,
proaspãt, izbutit. Cu succes din cela
musai nelipsit. La Ploieºti, pe când?

Adrian Simeanu
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 Cuvânt de învãþãturã  Cuvânt de învãþãturã 

ANECDOTE:

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

La jumãtatea drumului între
Galileea ºi Iudeea, în þinutul Sa-
mariei se afla orãºelul Sihar ºi
lângã el era fântâna lui Iacob.
Fântâna aceasta era de douã ori
foarte însemnatã. Mai întâi pen-
tru faptul cã în acel þinut secetos
o fântânã era o adevãratã bine-
facere. Locuitorii oraºului Sihar
duceau de la aceastã fântânã
apa trebuitoare pentru ei ºi vitele
lor veneau sã se adape din apa
ei.

Fântâna era foarte adâncã,
ne spune Sfânta Evanghelie, ºi
apa se scotea cu o gãleatã cu
lanþ, precum se poate vedea pâ-
nã-n zilele noastre. În al doilea
rând, fântâna aceasta era însem-
natã pentru samarineni, fiindcã
le aducea aminte de strãmoºul
ºi Patriarhul Iacob. Era o fântânã
istoricã, deosebit de preþuitã de
samarineni. Întrte iudei ºi sama-
rineni era o veche disputã, fiind
acuzaþi cã s-au amestecat cu alte
neamuri. Samarinenii socoteau
fântâna lui Iacob aproape ca pe
un loc sfânt. De ea erau legate
tradiþii ºi obârºia lor ca neam bi-
necuvântat de Dumnezeu. Aici
ei aflau nu numai apa trebuitoare
pentru trup, ci ºi o tradiþie foarte
scumpã pentru viaþa lor.

Vrând sã treacã Iisus din Iu-
deea în Galileea, nu a mai ocolit
Samaria, ci a poposit într-o zi pe
la amiazã lângã fântâna lui Ia-
cob. Ajuns la fântânã, se odih-
neºte, iar ucenicii se duc în oraº
pentru cele ale mâncãrii. În acest
timp, din oraº vine la fântânã o
femeie samarineancã, ca sã ia
apã. Când îl vede pe Iisus, se mirã
cum el, iudeu fiind, a trecut prin

Samaria ºi a poposit la aceastã
fântânã. Între Iisus ºi femeia sa-
marineancã se naºte un dialog
de o mare frumuseþe ºi de o a-
dâncã înþelepciune care o ridicã

pe aceastã femeie pânã la vred-
nicia de vestitoare a Dumnezeirii
lui Iisus în mijlocul locuitorilor din
oraºul Sihar. Fericitã a fost clipa
în care femeia samarineancã
s-a întâlnit cu Iisus la fântâna lui
Iacob. Aceastã atitudine avea sã
schimbe întru totul cursul vieþii
ei. Pânã aici cunoºtea numai apa
de care are nevoie trupul. Orizon-
tul vieþii ei se întindea numai la
lumea simþurilor. Acum ea a aflat
despre apa cea vie de care are
nevoie sufletul.  Pânã atunci ea
nu ºtia despre Dumnezeu, decât
cã este o ceartã foarte mare în-
tre iudei ºi samarineni cu privire
la locul unde trebuie sã se închi-
ne. Acum afla cã Dumnezeu es-
te Duh, cã adevãrata închinare
este închinarea în duh ºi în ade-
vãr. Pânã aici, rostul ei era sã slu-
jeascã trupului, sã fie roabã a pa-
timilor, de acum ea devine pro-
povãduitoarea lui Hristos în ceta-

tea Siharului.
Tradiþia spune cã ea a deve-

nit mamã, a avut ºapte copii ºi a
plecat prin moarte martiricã pe
vremea împãratului Nero. De un-
de aceastã transformare a vieþii
ei? Evanghelia ne spune cã a-
cest lucru nou a început de când
a zis cãtre Iisus: „Doamne, dã-
mi aceastã apã vie, ca sã nu mai
însetez, nici sã mai vin aici sã o
iau!”. Este momentul în care a
cunoscut Harul lui Dumnezeu,
cel ce ne ajutã sã ne transfor-
mãm viaþa ºi sã devenim oa-
meni noi. Harul lui Dumnezeu es-
te puterea cereascã revãrsatã
peste fãptura noastrã, în mintea,
în voinþa ºi în sentimentele noas-
tre, ajutându-ne sã ieºim biruitori
asupra pãcatului, sã fim buni ºi
milostivi.

Precum lumina soarelui în-
cãlzeºte ºi lumineazã pãmântul,
tot astfel harul lui Dumnezeu lu-
mineazã ºi încãlzeºte neîncetat
viaþa noastrã. Precum lumina
soarelui este izvor de sãnãtate
ºi distruge microbii care o atacã,
tot astfel harul lui Dumnezeu
este izvor de sãnãtate moralã ºi
biruinþã asupra pãcatului.

Totul este sã ne împãrtãºim
la izvorul acestei ape vii. Avem
fântâna lui Iacob care este Sfân-
ta Bisericã, avem ºi pe Iisus Hris-
tos care ne aºteaptã ºi mereu
ne cheamã sã venim la El, avem
ºi pe Sfântul Duh care ne împãr-
tãºeºte din acest dar, în veci de
veci. Amin.

Conform unui studiu publicat de cercetãtorii
chinezi, folosind gãurile de vierme pentru cãlãtoria
în timp, poate fi demonstratã invaliditatea Principiul
incertitudinii al lui Heisenberg. Acesta este cunoscut
ca fiind unul dintre cele mai faimoase ºi, probabil,
cele mai puþin înþelese idei din domeniul fizicii. Mai
mult decât atât, cu ajutorul soluþiilor ecuaþiilor referi-
toare la spaþiu ºi timp, am putea rezolva unele dintre
cele mai dificile probleme din domeniul informaticii.

Gãurile de vierme sunt descrise ca fiind portaluri
între douã locuri diferite din Univers, dar, de ase-
menea, se presupune cã aceste structuri fac legã-
tura între douã ,,timpuri”, care pot exista în acelaºi
timp în spaþiul cosmic.

Se crede cã în cazul în care cele douã pãrþi ale
unei gãuri de vierme ar fi destul de apropiate, ne-am
putea opri sã cãdem în interiorul unor astfel de

Observatorul, care va purta
numele astronautului român Du-
mitru Dorin Prunariu, va fi construit
pe arealul Therme Bucureºti în
urmãtoarele cateva luni ºi va fi
dotat cu tehnologii de ultimã ge-
neraþie. Investiþia este estimatã
la circa 1 milion de euro, potrivit
unui anunþ al Therme.

Observatorul astronomic va
fi dotat cu aparaturã destinatã
specialiºtilor, precum ºi cu teles-
coape destinate astronomilor
amatori ºi un planetariu digital de
ultimã generaþie. Observatorul se
va adresa atât specialiºtilor din
domeniu, universitãþilor care do-
resc sã facã cercetare ºi observa-
þii cu caracter ºtiinþific, cât ºi as-
tronomilor amatori ºi, nu în ultimul
rând, copiilor, elevilor ºi studen-
þilor. Observatorul va fi constituit
dintr-o clãdire principalã, care va
cuprinde un planetariu cu o cu-
polã cu diametru de 5 metri, cu o
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Prãjiturã Kinder felie de lapte
INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
5 ouã, 90 g zahãr pudrã, 90 g fãinã, 30 g cacao, 12 g5 ouã, 90 g zahãr pudrã, 90 g fãinã, 30 g cacao, 12 g5 ouã, 90 g zahãr pudrã, 90 g fãinã, 30 g cacao, 12 g5 ouã, 90 g zahãr pudrã, 90 g fãinã, 30 g cacao, 12 g5 ouã, 90 g zahãr pudrã, 90 g fãinã, 30 g cacao, 12 g

praf de copt, Crema, 40 g budincã de friºcã, 250 ml lapte,praf de copt, Crema, 40 g budincã de friºcã, 250 ml lapte,praf de copt, Crema, 40 g budincã de friºcã, 250 ml lapte,praf de copt, Crema, 40 g budincã de friºcã, 250 ml lapte,praf de copt, Crema, 40 g budincã de friºcã, 250 ml lapte,
80 g zahãr80 g zahãr80 g zahãr80 g zahãr80 g zahãr, 25 g unt, 1, 25 g unt, 1, 25 g unt, 1, 25 g unt, 1, 25 g unt, 150 g mascar50 g mascar50 g mascar50 g mascar50 g mascarponeponeponeponepone

MOD PREPMOD PREPMOD PREPMOD PREPMOD PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Într-un vas se bat spumã 5 ouã ºi se amestecã cu zahãrul, fãina

cernutã, cacaoa ºi praful de copt. Se toarnã compoziþia obþinutã într-o
tavã de 32/39 cm, tapetatã cu hârtie de copt. Se preîncãlzeºte cuptorul
la 180 grade ºi se dã tava la cuptor pentru 12 minute. Se lasã blatul la
rãcit, dupã care se taie în douã pãrþi egale iar o parte se feliazã în 9 pãrþi
egale.

Într-un vas se amestecã praful de pudincã, cu zahãrul ºi cu laptele ºi se fierbe pudinca.
Se lasã la rãcit. Untul se amestecã cu mascarpone, pânã ce se omogenizeazã ºi se

adãugã pudinca rãcitã. Crema
obþinutã se toarnã peste blatul care
nu a fost feliat, se întinde în mod egal,
iar deasupra se aºazã cele 9 felii de
blat. Se aºazã tava în frigider pentru
câteva ore, dupã care, cu ajutorul unui
cuþit, se taie crema ºi blatul de jos.
Copii adorã Kinder felie cu lapte iar
acestã reþetã este delicioasã ºi se
pregãteºte foarte repede.

Peste
Insecte numite ºi

scorpii

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

Roiuri de insecte

1. B-S-P-M 2. PÃDUREÞE 3. NUC-RAR; 4. SADURI-A; 5. NERO-AR;
6. FE-IDOL 7. O-A-I-UT; 8. IONATANE; 9. MINOLE 10. VIN-RATE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Emilia Ciobanu

Pãduche de lemn

Arici!
Harpã

Adverb (abr.)

Insectã numitã
þ igãrar
C a r n e !

Zbor agitat al
i n s e c t e l o r

Puiul caprei

Râu în Mongolia

Muscã africanã care
provoacã boala

somnului

Acar!

DICÞIONAR:
ADV

Miare

Cute!

Ere!

Ieºire!

Pãstor

Cap de mort!

Mãrime

Arbore înrudit cu

paltinul
Fluture dãunãtor

Colecþie de insecte

Fluture numit cap
de mort

Masa de searã

Sprinten

Vãzduh

Insecte tropicale
care seamãnã

cu furnica

29 mai - Duminica Samarinencii

Nevasta unui director aflã cã acesta
are o nouã secretarã ºi îl ia în primire:

- Secretara asta a ta are picioare frumoase?
- N-am bãgat de seamã.
- Ochii ce culoare au?
- N-am observat...
- Dar de-mbrãcat, cum se-mbracã?
- Foarte repede.

Doi eschimoºi întâlnesc un urs polar. Unul se
apucã sã-ºi punã schiurile. Celãlalt îi spune:

- Oricum nu vei reuºi sã alergi mai repede
decât ursul.

- Important e sã alerg mai repede ca tine...
Un autocar cu turiºti intra într-un tunel.

La ieºire, ghidul spune:
- Acest lung tunel este lung de 5 km ºi a

costat peste 20 de milioane de euro!
- A meritat - spuse o fatã, aranjâjndu-ºi

pãrul ºi þinuta.
- Scuzã-mã, era sã mã aºez pe ochelarii

tãi.
- Nu-i nimic! Au vãzut ei lucruri mult mai

rele...

Preot,
ªtefan Al. Sãvulescu

capacitate de 20-30
de spectatori, o cu-
polã cu diametru de
4 metri, care va gãz-
dui un telescop de tip
Ritchey Chretien cu o
deschidere de 500
mm (similar cu renu-
mitul telescop Hub-
ble), destinat specia-
liºtilor, un spaþiu ex-
poziþional ºi un astro-
boutique, de unde se
vor putea achiziþiona
suveniruri ºi produse astrofoto.

În imediata vecinãtate a
clãdirii principale, se vor construi
patru cupole cu un diametru de
2,5-3 metri, în care vor fi ampla-
sate patru instrumente desti-
nate pasionaþilor de astronomie:
o lunetã cu o aperturã de 180-
200 de mm, destinatã studiului
planetelor, precum ºi a galaxiilor,
nebuloaselor ºi altor obiecte

cereºti îndepãrtate, un telescop
catadioptric (Cassegrain) cu o
aperturã de 400 de mm, potrivit
pentru observaþii „deep sky” (ob-
servaþii ale obiectelor cereºti în-
depãrtate), ºi o lunetã solarã cu
ajutorul cãruia va putea fi obser-
vat soarele ºi, nu în ultimul rând,
un telescop newtonian cu aper-
turã de 400 de mm.

Sursa: descopera.ro

Primul observator astronomic privat din România
va purta numele astronautului român Dumitru Dorin Prunariu

Cãlãtoriile în timp ar putea
fi posibile în curând!

structuri ºi am putea cãlãtori în timp. Aceastã
posibilitate a fost denumitã de specialiºti ,,curbã
temporalã închisã”, însã nu este pe deplin accep-
tatã în lumea ºtiinþificã, deoarece, în încercarea
de a o înþelege, cercetãtorii au întâmpinat nume-
roase probleme de logicã. De exemplu, dacã ne
oprim sã sãrim într-o gaurã de vierme, atunci cum
putem sãri în aºa fel încât sã ajungem pe partea
cealaltã ºi sã fim în douã locuri în acelaºi timp?

Pentru a clarifica toate aceste problemele
legate de existenþa curbelor temporale închise,
experþii chinezi au venit cu o alternativã denumitã
,,curbã temporalã deschisã”. Conform specia-
liºtilor, acestea ne-ar permite sã cãlãtorim în timp,
însã este nevoie ca în Univers sã existe gãrui de
vierme suficient de depãrtate, care, indiferent de
ce am face, ne-ar atrage în interiorul lor. În cazul
unor astfel de structuri, am avea ºansa sã fim în
douã locuri în acelaºi timp, însã nu am avea ºansa
de a ne întâlni cu noi înºine.

Sursa: sciencealert.com



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

aventuri);
12:30 Alegeri locale 2016;
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 Alegeri locale 2016 (live);
23:00 Starea naþiei, cu Dragoº Pãtraru;
00:00 Maºini, teste ºi verdicte;
00:35 „Ultimul rege” (dr. ist, Italia, 2009);
02:30 Telejurnal;
03:20 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 Pescar hoinar;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Actual pe 2 I (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
16:50 Interzis, arestat, cenzurat;
17:00 Alegeri locale 2016 (live);
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 5 minute de istorie;
19:10 Cartea cea de toate zilele;
19:20 „Cercul roºu” (pol, Franþa-Italia,
1970);
21:50 Interzis, arestat, cenzurat;
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „Primãria lui da Vinci” (s);
23:20 5 minute de ºtiinþã;
23:30 Festivalul Internaþional George
Enescu 2015;
01:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
01:30 Mic dejun cu un campion (r);
02:30 Locuri, oameni ºi comori (r);
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
11:30 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;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 ªtirile ProTv;
23:00 „Tactici de evadare” (s);
00:00 „Tanti Florica” (s);
01:00 Ferma vedetelor (r);
02:00 Vorbeºte lumea (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
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 Temptation Island – Insula iubirii;
23:30 Un show pãcãtos;
01:00 „Provocarea albastrã 2" (dr. rom,
SUA-Africa de Sud, 2011);
02:30 Observator special;
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „Vacanþã la Paris”
(comedie romanticã, SUA-
Elveþia, 1958);
10:15 „La Bloc” (r);

12:30 „Ptiu!” (comedie, SUA, 1954);
14:30 „Pina” (doc, coprod, 2011);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Ne-am fãcut mari!” (comedie,
SUA, 1958);
20:30 „Umbra vulturului” (comedie acþ,
HongK, 1978);
22:30 „Masacrul din Texas” (horror, SUA,
2013);
00:30 „Umbra vulturului” (r);
02:30 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
07:00 Tenis: Openul Franþei;
10:00 Omnisport: Watts (r);
10:15 Tenis: Duelul zilei (r);

11:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
11:45 Tenis: Openul Franþei Roland
Garros (live);
15:15 Ciclism: Giro Extra (live);
15:30 Ciclism: Turul Italiei (live);
18:30 Ciclism: Giro Extra (live);
18:45 Tenis: Openul Franþei (live);
21:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Duelul zilei (rez.);
23:00 Ciclism: Turul Italiei;
00:00 Tenis: Openul Franþei (r);
01:00 ªtirile Eurosport;
02:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (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 „Povestitorul” (s);
12:30 Alegeri locale 2016;
13:00 De joi pânã joi (live);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Akzente (live);
17:00 Interes general (live);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Dincolo de hartã (doc.);
19:00 Mediatorii;
19:45 Sport (r);
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Alegeri locale 2016 (live);
23:00 Starea naþiei;
00:10 „Începuturi” (dr. Canada, 1994);
01:50 Telejurnal (r);
02:40 Interes general (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 Drumul lui Leºe (r);
09:10 Cartea cea de toate zilele;

09:20 Interzis, arestat, cenzurat;
09:30 Pasiuni ºi cariere (r);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Actual pe 2 (live);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
16:50 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
17:00 Alegeri locale 2016 (live);
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 „Primãria lui da Vinci” (s);
23:20 5 minute de ºtiinþã;
23:30 Interviurile Festivalului George
Enescu, 2015;
00:30 Pângãraþi, harul dintr-o paginã de
letopiseþ (r);
01:00 Europa 360 de grade.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
11:30 Vorbeºte lumea;

14:00 Vorbeºte lumea!
15:00 Lecþii de viaþã;
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile ProTV;
20:30 „Profã rea, dar buuunã” (comedie,
SUA, 2011);
22:30 ªtirile ProTv;
23:00 „Tactici de evadare” (s);
00:00 „Tanti Florica” (s, Rom,, sezon 1).

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 Te pui cu blondele;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 Te pui cu blondele? (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 Ce se întâmplã, doctore?
07:30 La Mãruþã (r);
08:30 „Ne-am fãcut mari”
(comedie, SUA, 1958);

10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Pina” (r);
14:45 „Vacanþã la Paris” (comedie, SUA-
Elveþia, 1958);
17:00 „La Bloc” (s);
19:00 „Aterizare forþatã” (dr, SUA, 1958);
20:30 „Solo” (acþiune, Mexic-SUA, 1996);
22:30 „Proiect Cobra II” (acþiune, SUA,
1994);
00:30 „Solo” (comedie, SUA, 1997);
02:30 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Ciclism: Turul Italiei (r);
10:15 Tenis: Duelul zilei (r);
11:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats;

11:45 Tenis: Openul Franþei (live);
15:15 Ciclism: Giro Extra (live);
15:30 Ciclism: Turul Italiei (live);
18:30 Ciclism: Giro Extra /â(live);
18:45 Fotbal Liga Campionilor (live);
21:00 Tenis: Openul Franþei (live);
21:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Duelul zilei;
23:00 Ciclism: Turul Italiei;
00:00 Tenis: Openul Franþei (r);
01:25 ªtirile Eurosport;
01:30 Fotbal latin;
02:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naþiei;
10:00 Tot ce conteazã;

11:00 „Povestitorul” (s, venturi);
12:00 Teleshopping;
12:30 Alegeri locale 2016;
13:00 Dincolo de hartã (doc.);
13:30 M.A.I aproape de tine (info);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Oameni ca noi;
16:00 „Lumi secrete” (s);
17:00 Ne vedem la TVR! (live);
19:00 Cooltura (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Alegeri locale 2016 (live);
23:10 „Anchetele detectivului Tom
Thorne” (pol, coprod, 2010);
01:20 „Lumi secrete” (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;
09:20 Interzis, arestat, cenzurat;

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 Alegeri locale 2016;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 Naturã ºi aventurã;
20:10 „Domniºoara Pettigtew” (com.
rom, Anglia-SUA, 2008);
22:00 Telejurnal;
22:30 Dincolo de viitor;
23:10 „La limita extremã” (acþiune, SUA,
1991);
01:20 5 minute de istorie;
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 La Mãruþã (r);

11:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 Lecþii de viaþã;
16:00 Ce spun românii;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
00:45 „Duºmanul din ape” (acþiune, SUA-
Anglia-Bulgaria, 2005);
02:45 Ce spun românii (r);
03:30 La Mãruþã (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 „Calul de luptã” (dr. rãzb, SUA-In-
dia, 2011);
23:30 Insula iubirii (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Aterizare forþatã” (dramã,
SUA, 1958);
09:00 La Mãruþã (r);
10:15 „La Bloc” (s);

12:15 „Ne-am fãcut mari!” (co, SUA, 1958);
14:00 „Jonglerul”;
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Amicul Joey” (co,muz., SUA, 1957);
20:30 „Dragoste otrãvitoare” (dramã,
SUA, 2002);
22:45 „Fratele” (thriller acþiune, coprod,
2000);
01:00 „Dragoste otrãvitoare” (dramã,
SUA, 2002);
03:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Ciclism: Turul Italiei (r);
10:15 Tenis: Duelul zilei (r);
11:15 Tenis: Ghem, set ºi

Mats;
11:45 Tenis: Openul Franþei (live);
15:15 Ciclism: Giro Extra (live);
15:30 Ciclism: Turul Italiei (live);
18:30 Ciclism: Giro Extra (live);
18:45 Tenis: Openul Franþei (live);
21:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Duelul zilei;
23:00 Ciclism: Turul Italiei;
00:00 Cãlãrie: Setia Cupei Naþiunilor FEI
(dec.);
01:00 ªtirile Eurosport;
01:05 Tenis: Openul Frabþei (r);
02:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r).

TVR TVR TVR TVR TVR 11111
07:00 Gala umorului (r);
08:00 „Micul Dracula” (s);
09:00 Politicã ºi delicateþuri;

10:00 Zon@;
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (r);
11:10 O datã-n viaþã (divertisment);
14:00 Telejurnal;
14:30 Ecosisteme din Þara Galilor (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:10 „Linia vieþii” (aventuri, SUA, 1945);
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Alegeri locale 2016 (live);
23:00 Starea naþiei;
00:00 Profesioniºtii;
01:10 Anchetele detectivului Tom Thorme
(pol, coprod, 2010);
03:10 Exclusiv în România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:30 Cap Compas;
09:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
09:30 Mic dejun cu un campion;

10:30 „Prietenie cu nãbãdãi” (s);
11:30 Destine ca-n filme (r);
12:30 Sãlãºluiri în Grãdina Maicii
Domnului;
13:00 „Deportaþii” (doc.,s);
14:10 „Un prieten fidel” (comedie, SUA,
2006);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Alegeri locale 2016 (live);
18:00 Telejurnal;
18:30 Locuri, oameni ºi comori (s);
19:00 Arte, carte ºi capricii (r);
20:10 „Întâlnire cu destinul” (dramã, SUA,
2014);
21:50 Poveºti citadine;
22:10 „Ei au luptat pentru patrie” (dr. ist,
Rusia, 1975);
00:50 5 minute de istorie;
01:10 „Un prieten fidel” (r);
03:00 Arte, carte ºi capricii (r).

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);
14:00 Ce spun românii (r);
15:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Dictatorul” (comedie, SUA, 2012);
21:45 Fotbal UCL: Real Madrid – Atletico
(live);
00:00 „Dictatorul” (r);
01:30 Ferma vedetelor (r);
03:30 Ce spun românii? (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 „Camera Cafe” (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 iUmor (r);
02:30 „Camera Cafe” (s);
03:00 Insula iubirii (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 Ce se întâmplã, doctore?
07:30 „Amicul Joey” (comedie
muzicalã, SUA, 1957);
09:45 „La Bloc” (s);

12:00 „Jonglerul” (r);
14:00 „Aterizare forþatã” (dramã, SUA,
1958);
15:30 „La Bloc” (s);
17:45 „Silverado” (west, SUA, 1985);
20:30 „Ingrata” (comedie horror, SUA,
2013);
22:45 „Hotel particular” (comedie, SUA,
1985);
00:30 „Ingrata” (r);
02:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Ciclism: Turul Italiei (r);
10:15 Tenis: Duelul zilei (r);

11:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
11:45 Tenis: Openul Franþei (live);
15:15 Ciclism: Giro Extra (live);
15:30 Ciclism: Turul Italiei (live);
18:30 Ciclism: Giro Extra (live);
18:45 Tenis: Openul Franþei (live);
21:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Duelul zilei;
23:00 Ciclism: Turul Italiei (rez.);
00:00 Campionatul Mondial de Turisme
FIA by LG (dec.);
00:40 ªtirile Eurosport;
00:45 Cãlãrie: Circuitul Campionilor Glo-
bal (dec.);
02:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
02:30 Ciclism: Turul Italiei (r).

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

10:35 Viaþa satului (live);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Charlot în Carmen;
15.00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Gala umorului (r);
17:00 Preþuieºte viaþa!
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Ziua Românilor de pretutindeni;
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Alegeri locale 2016 (live);
23:00 Garantat 100%;
00:10 „Ultima iubire” (Austria, 1997);
01:50 Sport;
02:05 Telejurnal (r);
02:55 Gala umorului (r);
03:45 „Charlot la music-hall” (SUA, 1915)..

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

10:30 „Cãlãtori în lumi paralele” (aventuri,
Canada, 2002);
11:30 Pasiuni ºi cariere;
12:00 Cap Compas;
12:30 A doua emigrare;
13:30 Naturã ºi sãnãtate;
14:10 „Mijlocaº la deschidere” (România,
1979);
15:50 Poveºti citadine
16:00 China, gust ºi savoare;
17:00 Alegeri locale 2016 (live);
18:00 Telejurnal;
18:30 Drumul lui Leºe;
19:30 Europa 360 de grade;
20:10 „Faleze de nisip” (dramã, România,
1983);
21:50 Interzis, arestat, cenzurat;
22:10 „Aferim!” (dramã, România, 2015);
00:00 Poveste dupã poveste (r);
01:10 Teatru: „Femeia mãrii” de Henrik
Ibsen;
03:00 Ferma (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Dupã 20 de ani;
11:00 Ferma vedetelor (r);

13:00 ªtirile ProTv;
13:05 Apropo Tv;
14:00 Ce spun românii? (r);
15:00 „Jerry Maquire” (comedie, SUA,
1996);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Insurgent” (aventuri, SUA, 2015);
22:45 „În spatele liniilor inamice” (acþiune,
SUA, 2001);
01:00 ApropoTv (r);
02:00 „Insurgent” (r);
03:00 „Jerry Maquire” (r).

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

14:00 „G-Force: Salvatorii planetei”
(aventuri, SUA, 2009);
16:00 Observator (live);
16:15 Chefi la cuþite;
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
22:00 Bravo, România! (div);
00:30 Insula iubirii (r);
03:00 „G-Force: Salvatorii planetei” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:45 „Amicul Joey” (comedie muz,
SUA, 1957);
09:00  „La Bloc” (s);
11:15 „La pescuit în deºert”

(comedie, Anglia, 2011);
13:30 „Silverado” (west, SUA, 1985);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Secretul Evei” (dramã, SUA, 2010);
20:30 „Omul bicentenar” (SF, SUA, 1999);
23:15 „Blestemul 3: Cheia misterului” (hor-
ror, SUA, 2009);
01:15 „Hotel particular” (co, SUA, 1985);
02:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:00 Tenis: Openul Franþei (r);
09:30 Ciclism: Turul Italiei (r);
10:15 Tenis: Duelul zilei (r);

11:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
11:45 Tenis: Openul Franþei (live);
15:15 Ciclism: Giro Extra (live);
15:30 Ciclism: Turul Italiei (live);
18:30 Ciclism: Giro Extra (live);
18:45 Tenis: Openul Franþei (live);
21:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Duelul zilei;
23:00 Fotbal: Liga Americanã MLS (live);
00:55 ªtirile Eurosport;
01:00 Ciclism: Turul Italiei (rez.);
02:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
02:30 Fotbal: Liga Americanã MLS (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
08:00 Starea naþiei;
10:00 Tot ce conteazã (live);

11:00 „Povestitorul” (s);
12:30 Alegeri locale 2016;
13:00 Germana de la 1;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100% (r);
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
19:00 Emisiunea de luni (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Alegeri locale 2016;
23:00 Starea naþiei;
00:00 Nocturne;
01:00 Ziua Românilor de pretutindeni
(r);
01:50 Telejurnal;
02:40 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
03:30 Emisiunea de luni (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 Mic dejun cu un campion;
09:10 Cartea cea de toate zilele;
09:20 Interzis, arestat, cenzurat;

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;
16:50 Interzis, arestat, cenzurat;
17:00 Alegeri locale 2016 (live);
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 „Legea lui Doyle” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 Teatru: „Jocul de-a vacanþa”;
22:00 Telejurnal;
22:30 „Primãria lui da Vinci” (s);
23:20 5 minute de ºtiinþã;
23:30 Replay;
01:00 Dincolo de viitor;
01:30 Drumul lui Leºe;
02:30 Cap compas (r);
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
11:30 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;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 ªtirile ProTv;
23:00 „Tactici de evadare” (s);
00:00 „Tanti Florica” (s);
01:00 Ferma vedetelor (r);
02:00 Vorbeºte lumea (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 (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
23:00 Un show pãcãtos (live);
01:00 Chefi la cuþite (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 La Mãruþã (r);
08:15 „La Bloc” (s);
10:45 „Omul bicentenar” (SF,
SUA, 1999);

13:30 „Jerry Maquire” (comedie, SUA,
1996);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Jonglerul”;
20:30 „Regele asasinilor” (acþiune, SUA-
HongK, 1998);
22:45 „Jaf mortal” (acþiune, SUA, 2007);
00:15 „Regele asasinilor” (r);
02:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Scrimã: Circuitulk de la
Grand Prix;
10:30 Tenis: Duelul zilei

(r);
11:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
12:00 Tenis: Openul Franþei (live);
21:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats;
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Duelul zilei (rez.);
23:00 Omnisport: Drumul spre aur;
23:05 Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã;
23:15 Ciclism: Turul Italiei;
00:10 ªtirile Eurosport;
00:15 Omnisport: Watts;
00:30 Fotbal: Eurogoluri;
00:35 Fotbal: Liga Americanã de fotbal
MLS;
01:00 Fotbal: Vive la France;
01:25 Fotbal: Interviu unu la unu.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
08:50 Vorbeºte corect!

09:00 Starea naþiei;
10:00 Tot ce conteazã (live);
11:00 „Povestitorul” (s, Anglia, 1987);
12:30 Alegeri locale 2016;
13:00 EURO polis;
14:00 Telejurnal;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne (r);
18:00 Europa mea (live);
19:00 Ochiul magic (r);
19:45 Sport;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Alegeri locale 2016;;
23:00 Starea naþiei;
00:10 „Zilele Tribunilor”;
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Europa mea (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 Drumul lui Leºe (r);
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);
14:10 5 minute de istorie;
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 Alegeri locale 2016 (live);
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 Aniversãri 2016;
20:10 D’ale lu’ Miticã (rep.);
21:00 Destine ca-n filme;
22:00 Telejurnal;
22:30 „Primãria lui da Vinci” (s);
23:20 5 minute de ºtiinþã;
23:30 Festivalul Internaþional George
Enescu 2015;
01:20 Cartea cea de toate zilele.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
11:30 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 Lecþii de viaþã;
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
21:30 „Hitman: Rãu necesar” (acþiune,
SUA-Franþa, 2007);
23:15 ªtirile ProTv (r);
23:45 „Tactici de evadare” (s);
00:00 „Tanti Florica” (r);
02:00 „Hitman: Rãu necesar” (r);
03:30 Vorbeºte lumea (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 „Sãrutul dulce al rãzbunãrii”
(acþiune, SUA, 1996);
23:00 Un show pãcãtos (live);
01:00 „Sãrutul dulce al rãzbunãrii”
(acþiune, SUA, 1996);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
07:45 La Mãruþã;
08:45 „La Bloc” (r);
11:15 „Omul bicentenar” (SF,
SUA, 1999);

14:00 „Secretul Evei” (dr, SUA, 2010);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Pe chei” (dramã, SUA, 1954);
20:30 „Anaconda 2: Goana dupã
Orhideea Blestematã” (hor,SUA, 2004);
22:30 „Mã omori cu zile” (co,SUA, 2007);
00:30 „Anaconda 2: Goana dupã
Orhideea Blestematã” (r);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Fotbal: Eurogoluri (r);
09:35 Fotbal: Liga Ameri-
canã MLS (r);

10:00 Fotbal: Vive la France (r);
10:25 Fotbal: Interviu unu la unu;
10:40 Fotbal: Eurogoluri (r);
10:45 Tenis: Duelul zilei (r);
11:45 Tenis: Openul Franþei – Roland
Garros (r);
12:30 Ciclism: Turul Italiei (r);
13:30 Tenis: Duelul zilei (r);
14:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
15:00 Tenis: Openul Franþei – Roland
Garros (live);
21:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
21:25 ªtirile Eurosport;
21:30 Tenis: Duelul zilei;
22:30 Tenis: Openul Franþei (r);
23:30 Sporturi cu motor;
00:30 Curse de maºini;
01:30 C.Mondial de Turisme FIA by LG.
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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.

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

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.

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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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-
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  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,

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
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

Vând apartament 2
camere, parter, Complex Mare
Nord. Preþ: 22.000 Euro,
negociabil. Tel. 0733-096553.

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

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
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Vânzãri
case,terenuri

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

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 în 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 Lo-
gan, nou, 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 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
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.

Cumpãr telefon mobil

fundaþie de casã construitã, cu
suprafaþã de 75mp, branºament
apã, împrejmuit, între case. Preþ
negociabil. Tel. 0752-120934 ºi
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 Mãrãºeºti,
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.

Vânzãri electrice

Cumpãrãri
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Vânzãri diverse

Prestãri servicii

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

HOROSCOP
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 aceasta ai mai multã energie decât
de obicei, aºa cã gândeºte-te bine pe ce o vei
consuma. La serviciu, nu ai de ce sã-þi faci griji,
pentru cã proiectele la care te-ai chinuit atât
timp se vor încheia cu succes ºi apare în plan o
posibilã mãrire de salariu. Este posibil ca în
viaþa ta sã aparã o veche cunoºtinþã, pe care te
vei bucura sã o revezi.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Începi sãptãmâna cu dreptul în ceea ce priveºte
locul de muncã. Ai toate ºansele sã primeºti o
ofertã din partea ºefilor, însã nu te grãbi sã dai
un rãspuns. ªi cu sãnãtatea stai bine, dar evita
excesele culinare, dacã vrei sã te simþi bine.
Încearcã sã nu pui la suflet toate rãutãþile.

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)
Ai tendinþa sã devii irascibila în acest interval.
Încearcã sã vezi partea plinã a paharului mãcar
în prima parte a sãptãmânii. Trebuie sã mai ºtii
cã ai ºanse mari sã primeºti o sumã de bani pe
la mijlocul sãptãmânii. Dedica sfârºitul de
sãptãmâna partenerului de viaþã, pe care l-ai
cam neglijat în ultimul timp.

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)
E o sãptãmânã uºoarã din multe puncte de
vedere. Doar sãnãtatea þi-ar putea da ceva bãtãi
de cap, dar din fericire nu e nimic din ce nu se
poate rezolva cu o vizitã la medic. Ia-þi partenerul
ºi fã-le o vizitã pãrinþilor. În felul acesta nu vor
mai putea sã îþi reproºeze cã i-ai neglijat.

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)
Nu prea eºti la zi cu ceea ce ai de fãcut, dar
parcã tot nu te deranjeazã. Nimic nu reuºeºte
sã te atingã sãptãmâna aceasta, pentru cã eºti
destul de cu capul în nori. Adunã-þi forþele ºi
energia pe care le mai ai, apucã-te de treabã ºi
sigur vei obþine rezultate bune.

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)
Nu prea eºti în apele tale ºi ai tendinþa sã
respingi pe oricine încearcã sã te ajute. Nu
lãsa aceastã stare sã îþi afecteze ºi eficientã la
serviciu, pentru cã acolo nu vei avea parte de
înþelegere. Chiar dacã nu vei fi cea mai veselã
persoanã, familia ºi prietenii îþi vor sta mereu
alãturi ºi îþi vor asculta toate nemulþumirile.

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)
Eºti epuizatã fizic, iar acest lucru se va vedea ºi
la serviciu. Cel mai bine ar fi sã îþi iei câteva zile
libere, sã te relaxezi, sã te concentrezi asupra
ta. Partenerul te susþine în orice faci, aºa cã nu
îþi va da bãtãi de cap zilele astea. Te va lãsa sã
te încarci cu energia de care ai nevoie. Vineri ºi
sâmbãta vor fi benefice pentru viaþa ta socialã,
poþi întâlni persoane noi cu care ai putea lega
relaþii de prietenie.

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)
Eºti într-o dispoziþie perfectã întreaga sãptãmânã
ºi nimic nu îþi poate perturba liniºtea, nici mãcar
colegii de muncã. Vei face faþã cu brio tuturor
sarcinilor, oricât de multe ar fi. În viaþa amoroasã
apare un admirator secret sau revine cineva
din trecutul care nu poate renunþa la tine.
Gestioneazã cu atenþie situaþia ºi nu renunþa
din prima. Ai tendinþa sã cheltuieºti exagerat ºi
nu þi-ar prinde rãu puþinã chibzuialã.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Eºti cam aerianã sãptãmâna acesta ºi prea vei
reuºi sã te concentrezi la mai nimic. Nu te în-
hamã la sarcini prea dificile la birou, fiindcã n-
ai sã dai randamentul scontat. ªeful îþi va oferi
oportunitatea de a câºtiga niºte bani în plus,
lucrând ºi în timpul liber. Ar fi bine sã te consulþi
cu partenerul pentru a lua decizia potrivitã.

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)
Prima zi a sãptãmânii te gãseºte uºor abãtutã.
Deºi te strãduieºti sã îþi faci treabã cât mai
bine, nu reuºeºti sã strãluceºti în acest inter-
val. Chiar ºi aºa, mijlocul sãptãmânii aduce noi
oportunitãþi de câºtiguri financiare în plus, aºa
cã ar fi bine sã nu le ratezi. Ar fi bine sã acorzi
mai multã atenþie partenerului de viaþã, care s-
a simþit neglijat în ultima perioadã. Poate ieºiþi
în weekend într-un loc frumos.

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)
La serviciu, þi se solicitatã la maxim abilitãþile
de comunicare, aºa cã este indicat sã te laºi de
glume, pentru a nu lãsa o impresie greºitã. În-
cearcã sã nu pui la suflet tot ce þi se spune. Ulti-
mele zile ale sãptãmânii vor fi benefice vieþii
de cuplu. Încearcã sã profiþi de aceste momente
petrecute împreunã.

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)
Se anunþã o sãptãmânã destul de relaxatã,
atât la serviciu cât ºi în cadrul familiei. Atenþie!
Ai grijã sã nu faci excese, mai ales în ceea ce
priveºte alimentaþia de zi cu zi. Partenerul te
sprijinã în perioada asta ºi nu te cicãleºte, astfel
ca aceastã perioadã vã va apropia foarte mult.
Închei sãptãmâna cu o vizitã la pãrinþi, pe care
sigur nu i-ai mai vãzut de ceva timp. Poþi da ºi
un telefon, dacã îþi este mai uºor.



Agent asigurãri
Agent de securitate
Agent de securitate
Agent de vânzãri
Agent securitate
Agent securitate
Ajutor ospãtar
Ambalator manual
Arhivist
Auditor intern
Barman
Barman
Brutar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Buldoexcavatorist
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtoreasa
Casier
Casier
Casier barman
Confecþioner  asamblor art din textile
Confecþioner  textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner prelucrãtor în ind. conf.
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Contabil
Control calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Corespondent comercial
Director adjunct
Director comercial
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician reparaþii maºini utilaje
Electrician echipamente electrice
Facturist
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Funcþionar comercial administrativ
Geofizician
Gestionar
Inginer chimist
Inginer constructor
Inginer energetician
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Inspector resurse umane
Instalator
Instalator
Instalator ins. tehnico sanitare ºi de gaze
Laborant
Lãcãtuº
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic-confectii textile
Lucrãtor bucãtar
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor gestionar
Lucrãtor sortator
Lucrãtor sortator deºeuri reciclabile
Maistru
Maistru lãcãtuº construcþii metalice
Manager calitate
Manager marketing
Manager proiect
Manipulant
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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
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Tip contract

naþional, 7 îngrijitori persoane/infirmieri,
1 inginer de calitate; NNNNNorororororvvvvvegiaegiaegiaegiaegia– 31 lo-
curi de muncã: 6 tâmplari/parchetari, 6
tâmplari tradiþionali, 6 montatori, 6
zugravi, 2 doctoranzi cercetãtori în com-
portament uman complex, 1 doctorand
cercetãtor în studii internaþionale, 1
doctorand cercetãtor în inteligenþã arti-
ficialã, 1 doctorand cercetãtor sisteme
inteligente, 1 doctorand în Depar-
tamentul de Informaticã, 1 doctorand
cercetãtor în domeniul eticii organiza-
þionale; Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria – 20 locuri de muncã
: 10 operatori reþea de telefonie mobilã,
10 operatori în industria de prelucrare a
lemnului; FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda - 7 locuri de muncã:
4 operatori CNC, 2 sudori, 1 lucrãtor în
metal- sudor; OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda- 6 locuri de

Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 418 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

GerGerGerGerGermania mania mania mania mania – 91 locuri de muncã:
15 factori poºtali, 15 electricieni în

construcþii, 10 edu-
catoare, 5 ºoferi de
camion, 4 lãcãtuºi
mecanici, 3 asis-
tenþi medicali geria-
trie, 3 dezvoltatori
aplicaþii IT, 3 mun-
citori necalificaþi în
industria prelucrãrii
metalelor, 3 insta-
latori instalaþii în-
cãlzire, 3 muncitori

necalificaþi în industria metali-cã
(galvanizare), 3 instalatori instalaþii apã
ºi gaz, 2 ºoferi profesioniºti, 2 coordo-
natori Departamentul Planificare Finan-
ciarã, 2 Visual designeri, 2 bucãtari, 2
tâmplari (alternativ dulgher), 1 sudor

MAG, 1 asistent medical în pediatrie, 1
asistent medical Terapie Intensivã, 1 Go
Backend Developer, 1 Dezvoltator IT, 1
manipulant mãrfuri; Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie
– 60 locuri de muncã: 55 îngrijitori per-
soane, 5 îngrijitori persoane la domiciliu;
ItaliaItaliaItaliaItaliaItalia – 60 locuri de muncã : 30 asis-
tenþi medicali, 30 îngrijitori persoane;
Suedia Suedia Suedia Suedia Suedia – 55 locuri de muncã: 20 femei
de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 me-
canici auto, 10 tinichigii auto; Repub-Repub-Repub-Repub-Repub-
lica Cehãlica Cehãlica Cehãlica Cehãlica Cehã – 45 locuri de muncã: 25
ºoferi profesioniºti camion, 15 ºle-
fuitori/ pilitori, 3 ºoferi de camion ca-
teg.C+E, 1 ºofer camion (transport in-
tern ºi internaþional), 1 manager logis-
ticã; SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia - 38 locuri de muncã: 30
ºoferi autocamion transport inter-

Manipulant
Manipulant depozit
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri /Lucrãtor comercial
Maºinist
Maºinist la maºini speciale fãrã aºchiere
Mecanic agricol
Mecanic întreþinere - rep. maºini de cusut
Modelier
Modelier
Montator placaje
Montator placi gips carton
Motostivuitorist
Muncitor nec în ind confecþiilor
Muncitor nec.- turnãtor ob. ceramice
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
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 industria confecþiilor
Muncitor necalificat la ind conf textile
Muncitor necalificat la ind conf textile
Muncitor necalificat-asamblare piese
Muncitor-ambalator
Operator introducere validare date
Operator la instalaþii de cazane
Operator la instalaþii de turbine
Operator la maºini de fragmentare
Operator maºini-unelte automate
Operator tãietor textile
Operator tãietor textile
Operator tunsator textile
Ospãtar
Ospãtar
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Paznic
Pizzar
Pregãtitor lansator confecþii
Proiectant inginer constructor
Recepþioner
Recepþioner
Recepþioner contractãri achiziþii
Rectificator
Retusier confecþii
Sablator
ªef echipã (linie)
ªef exploatare turbine
ªef formaþie confecþii textile
ªef formaþie confecþii textile
ªef linie confecþii
ªef linie ind. Confecþiilor
ªef restaurant
ªef sala restaurant
ªef secþie confecþii textile
ªef secþie producþie
ªef secþie producþie
ªofer
ªofer
ªofer autocamion
ªofer maºinã mare tonaj
ªofer tir
Spanuitor-taietor sala de croit
Strungar
Strungar
Strungar/Frezor/ Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor electric ºi Mig-Mag
Tãietor confecþii (bandzigar)
Tehnician aprovizionare-desfacere
Tehnician devize
Termist tratamentist
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
zidar
Zidar rosar tencuitor
Zilier
Zugrav vopsitor

5
14
5
1
2
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
3
5
5
1
7
1
5
5
5
5

10
10
8

10
4
5
1
2
2
1
5
8
3
2
1
1
5
1
2
1
1
1
3
1
2
1
5
1
2
1
1
1
5
2
1
1
1
3
1
3
3
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
3
2
5
1
2
1
1
2
5
1
5
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1

5
3
7
4
4
1
5
1
1
2
1
1
2
1

10
1
1
8
5
7

20
5
2
3
4
5
1

10
4
5
5
5
5
5
1
1
5
5
6
1
4
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5

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

medii
st medii
st medii
0
medii
Calificare
medii
medii
medii
st super
medii
-
st medii
calificare
st medii
medii
-
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muncã: 6 muncitori în agriculturã; Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-
triatriatriatriatria – 1 loc de muncã: 1 ofiþer proiecte
europene; IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 2 locuri de muncã:
1 tinichigiu auto, 1 vopsitor auto; Spa-Spa-Spa-Spa-Spa-
nianianianiania – 1 loc de muncã: 1 maseur; FranþaFranþaFranþaFranþaFranþa
– 1 loc de muncã: 1 lucrãtor în hotel.

Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã pot viziona ofertele ac-
cesând portalul EURES naþional,
www.eures.anofm.ro, sau se pot
prezenta la sediul agenþiei judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã de
domiciliu sau reºedinþã, unde consilierul
EURES îi poate îndruma.

418 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

M.M.
Sursa: anofm.ro

PLATON:
Christian Crãciun,
e” lui Dan Platon.
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În zilele de 21 ºi 22 mai a.c., s-a desfãºurat,
pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Piteºti,
Campionatul Naþional pentru seniori, tineret ºi
juniori 1, etapa I. Au participat cel puþin 300 de
sportivi din toatã þara. Atleþii de la CSS – CSM
Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria Andrei ºi
Florin Andrei, au obþinut rezultate remarcabile,
þinând cont cã sunt juniori 2 sau 3.

Cel mai bun  rezultat din competiþie l-a
obþinut sportivul Mihai Pislaru (foto 1 alãturi de
prof. Maria Andrei), în proba de 400 m. (47.23
sec.), elevul pregãtit de prof. Maria Andrei
ocupând locul I la seniori, reuºind un nou record
naþional de juniori 2 (record deþinut de Florin
Suciu la Santiago de Chile, în anul 2000, cu
47.44 sec.), dar ºi mai important, realizarea
baremului de calificare pentru Campionatul
Mondial de juniori 1, ce va avea loc în perioada
19-24 iulie a.c., la Bydgoszcz - Polonia. Tot Mihai
Pîslaru a ocupat locul I la „tineret” ºi II la
„seniori” în proba de 200 m. (21.81 sec.),
reuºind sã obþinã un nou barem de calificare
pentru Campionatul European rezervat juniorilor
2, dupã cel obþinut în probã de 400 m. Al doilea
rezultat notabil a fost obþinut de Andrei

Un nou record naþional obþinut de atletul Mihai Pîslaru
Nãstãsache (foto 2 alãturi de prof. Florin Andrei),
elevul pregãtit de prof. Florin Andrei reuºind, în
proba de 200 m.,cu timpul de 22.40 sec., sã
obþinã baremul de calificare la Campionatul Eu-
ropean de juniori 2 de la Tibilisi, care se va des-
fãºura în perioada 14 -17 iulie a.c. (baremul
este de 22.55 sec.).

Atleþii de la CSS – CSM Ploieºti (Mihai Pîsla-
ru, Radu Ciocãnescu, Andrei Nãstãsache),
împreunã cu Nicolae Daroczi, de la SCM Piteºti,
care au reprezentat echipa naþionalã a Ro-
mâniei în proba de ºtafetã 4 x 100 m., au
obþinut, cu timpul de 42.69 sec., locul I la „ti-
neret” ºi locul II la „seniori”. Rezultate meritorii
au mai obþinut la categoria juniori 1, urmãtorii
sportivi: Andreea Neagu – locul 2 la 800 m.
(2.19.05) ºi locul III la 400 m. (59.53 sec.); Andrei
Nãstãsache – locul IV la 100 m. (11.37 sec.) ºi
locul V la 200 m. (22.40 sec.); David Nãstase –
locul 5 la 400 m. (50.01 sec.) ºi locul 7 la 200
m. (22.59 sec.); Radu Ciocãnescu – locul 6 la
100 m. (11.53 sec.) ºi locul 8 la 200 m. (22.98
sec.) ºi junioara 3, Raluca Baicu – locul 8 la
400 m. (61.52 sec.).

Mihail Marinescu

Sâmbãtã ºi duminicã, la Bucu-
reºti, a avut loc concursul de ºah cla-
sic „Cupa Academiei de ºah” – ediþia
a II-a, concurs organizat de Asociaþia
Club Sportiv „Oxigen” Bucureºti. CSM
Ploieºti a fost reprezentat de un
singur sportiv, Adrian Mihai Militaru,
acesta reuºind ca, din 42 de con-
curenþi, sã ocupe locul al III-lea ºi sã
câºtige medalia de bronz la categoria
„bãieþi, 10 ani”. Adrian este pregãtit
pe antrenorul emerit prof. Gheorghe
Vãsii ºi de soþia acestuia, Filoftia.
(M.M.)

Sursa: csmploiesti.ro

A fost Lunã albastrã sâmbãtã, 21 mai 2016. A fost ºi
ziua în care, din pãcate, echipa de handbal masculin a
Clubului Sportiv Municipal Ploieºti ºi-a luat rãmas bun de la
Liga Naþionalã, echipa ploieºtea-
nã retrogradând în liga secundã.
În ultima etapã a play-out-ului,
CSM Ploieºti a întâlnit, în depla-
sare, pe HCM Baia Mare, având
nevoie mãcar de un rezultat de
egalitate pentru a nu „pica” di-
rect în liga secundã ºi de a nu
depinde de rezultatul partidei din-
tre Energia Tg. Jiu ºi CSM Focºani.

Din nefericire, lucrurile a-
veau sã se petreacã altfel decât
ne-am fi dorit noi, ploieºtenii. CSM
Ploieºti a pierdut la Baia Mare, dar
la Tg. Jiu s-a înregistrat un rezultat
nu atât surprinzãtor, cât mai ales
bãtãtor la ochi, oaspeþii din Foc-
ºani obþinând punctele de care
aveau nevoie pentru a nu retrograda direct! A retrogradat
CSM Ploieºti, echipã care astfel se întoarce în Divizia A dupã
un an jucat în Liga Naþionalã.

Clasica întrebare „Cine poartã vina pentru acest
rezultat?” ar putea avea multe rãspunsuri, depinzând ºi
din ce parte sunt privite lucrurile. Ce-i drept, în unele meciuri,
echipa nu a dat un randament prea bun, dar asta nu
înseamnã sã trecem cu vederea ºi peste unele rezultate
ciudate ale altor echipe, CSM Ploieºti fiind victima acestor
rezultate „surprinzãtoare”, cum a fost ºi acesta de la Tg Jiu.
Suspendãri sau renunþãri la unii jucãtori care s-au adus în
vara anului trecut au fãcut ca echipa sã sufere în joc, în

exprimare, omogenitatea lãsând mult de dorit în unele
meciuri. A mai fost ºi acea penalizare de la începutul
anului, jucãtorilor fiindu-le oprite anumite procente din

salariile pe februarie, la de-
cizia conducerii clubului,
pe motiv cã rezultatele nu
sunt mulþumitoare ºi cã
este compromis obiectivul.
A fost o mare gafã din par-
tea acutalei conduceri inte-
rimare a clubului ploieºtean
sã facã aºa ceva, mai ales
cã meciuri mai erau de ju-
cat ºi nu era totul pierdut.
Astfel, echipa a fost demo-
ralizatã ºi lipsitã de moti-
vaþie, ori în aceste condiþii,
când vezi cã de la „vârf”
nu prea eºti dorit, este greu
sã poþi juca la adevãrata
valoare.

Mihail Marinescu
PLAPLAPLAPLAPLAYYYYY-OUT-OUT-OUT-OUT-OUT, e, e, e, e, etttttapa a X-aapa a X-aapa a X-aapa a X-aapa a X-a
Minaur Baia Mare – CSM Ploieºti      32-26 (12-8)
Danubius Galaþi – HC Vaslui         32-39 (14-23)
Energia Târgu Jiu – CSM Focºani      32-37 (16-22)
CLASCLASCLASCLASCLASAMENT PLAAMENT PLAAMENT PLAAMENT PLAAMENT PLAYYYYY-OUT-OUT-OUT-OUT-OUT
1. Energia Târgu Jiu – 36 puncte
2. Handbal Club Vaslui – 36 puncte
3. Minaur Baia Mare – 36 puncte
4. CSM Focºani – 32 puncte
5. CSM Ploieºti – 31 puncte
6. Danubius Galaþi – 1 punct

De abia s-a încheiat sezonul
2015-2016 la handbal feminin ºi iatã
cã deja au început „miºcãrile” pe pia-
þa transferurilor, vizatã fiind ºi echipa
ploieºteanã a municipalitãþii ploieº-
tene. Dupã ce i s-a prelungit contrac-
tul antrenorului Neven Hrupec, CSM
Ploieºti a convins trei jucãtoare de la
Dunãrea Brãila sã vinã sã evolueze
din sezonul urmãtor la echipa ploieº-
teanã. Este vorba despre interul
dreapta, Aneta Pârvuþ-Udriºtoiu,
pivotul Oana Apetrei (în foto) ºi ex-
trema dreapta Carmen Gheorghe.
Cele trei handbaliste vor semna con-
tracte valabile un an cu CSM Ploieºti,
cu opþiune de prelungire pentru câte
încã un sezon.

Pârvuþ-Udriºtoiu, Apetrei ºi Car-
men Gheorghe se aflã la final de con-
tract cu Dunãrea Brãila, alãturi de
care au încheiat pe locul 4 ultimul
sezon din Liga Naþionalã.

Dacã vin jucãtoare, evident cã
trebuie sã se bifeze ºi ceva nume la
capitolul plecãri. Aici, subiectul este

încã necopt, însã dupã toate probabi-
litãþile ºi zvonurile se pare cã vor pleca,
fie prin transfer, fie prin împrumut, trei
sau chiar patru jucãtoare care au
îmbrãcat echipamentul CSM-ului
Ploieºti pânã acum, una dintre ele fiind
Alla Sheiko, dupã care urmeazã
unele care nu prea au jucat titulare,
cel mai probabil, bãnuim noi, cã ar fi
vorba despre campioana mondialã la
junioare, Alexandra Caraºol, dar ºi de
Izabela Mitrescu.

Mihail Marinescu

Guvernul a stabilit o serie de modificãri legislative care
au în vedere o verificare mai riguroasã a condiþiilor de
siguranþã pe care trebuie sã le îndeplineascã organizatorii
pentru ca pe arenele sportive sã poatã fi organizate competiþii.

Printr-un proiect de lege adoptat, Guvernul a modificat ºi
completat Legea nr.4/2008 privind prevenirea ºi combaterea
violenþei cu ocazia competiþiilor ºi a jocurilor sportive. Proiectul
de act normativ aprobat revizuieºte, printr-o serie de mãsuri,
componenþa ºi rolul Comisiei de verificare a modului în care
sunt respectate condiþiile de siguranþã pe arenele pe care se
desfãºoarã activitãþi sportive. Astfel, din aceastã comisie vor
face parte ºi reprezentanþi ai Inspectoratelor pentru Situaþii
de Urgenþã, care se vor alãtura reprezentanþilor direcþiei
judeþene pentru sport, unitãþii de jandarmi competente
teritorial, organizatorului competiþiei ºi responsabilului de
ordine ºi siguranþã al organizatorului de joc. De asemenea,
se redefineºte rolul comisiei de verificare, în sensul cã, dacã
are observaþii cu privire la îndeplinirea condiþiilor de siguranþã
de cãtre organizatori, comisia va sesiza (în prezent propune)
federaþia de specialitate pentru aplicarea sancþiunilor
incidente.

Includerea unor reprezentanþi ai ISU în cadrul Comisiei de
verificare, precum ºi redefinirea rolului acesteia, sunt mãsuri
menite sã conducã la creºterea gradului de siguranþã a
spectatorilor.

De asemenea, prin proiectul de lege vor fi înãsprite
sancþiunile aplicate pentru nerespectarea obligaþiilor pe care
le au organizatorii competiþiilor pe arenele sportive. Amenzile
prevãzute de lege vor creºte, în funcþie de gravitatea încãlcãrii
obligaþiei, de la 3.000 de lei la 15.000 de lei cât este în prezent,
la 30.000 de lei la 50.000 lei. De asemenea, mãsura sancþiunii
prin suspendarea dreptului de a organiza competiþii ºi jocuri
sportive pe teren propriu pentru o perioadã de la o lunã la 6 luni
se va înlocui cu mãsura administrativã a suspendãrii dreptului
de a organiza jocuri sportive cu spectatori în arena respectivã
sau cu interzicerea accesului spectatorilor în anumire sectoare
de tribunã, pe o perioadã cuprinsã între 30 ºi 90 de zile, în
funcþie de gravitatea obligaþiilor încãlcate de organizator.

Legea nr.4/2008 prevede ca la începutul fiecãrui sezon
competiþional, toate arenele în incinta cãrora se desfãºoarã
competiþii cu grad de risc se supun unor verificãri privind
respectarea condiþiilor de siguranþã.

Luna albastrã nu le-a purtat noroc
handbaliºtilor de la CSM Ploieºti!

Handbal feminin

Trei jucãtoare experimentate
de la Dunãrea Brãila
vin la C.S.M. Ploieºti!

Adrian Militaru, medalie de bronz
la „Cupa Academiei de ºah”

Mãsuri pentru creºterea gradului de siguranþã
a spectatorilor pe arenele sportive

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 1

foto 2foto 2foto 2foto 2foto 2
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Peste 200 de fani ploieº-
teni au luat cu asalt tribunele
stadionului din Voluntari, în
speranþa cã Petrolul ar putea
câºtiga meciul ºi ar spera în
ocuparea locului de baraj. N-a
fost sã fie aºa, deºi ploieºtenii
au fãcut un joc bun, mai ales
în repriza a doua, deºi evoluau
cu un om mai puþin.

În prima reprizã, echipa pe-
trolistã nu prea s-a regãsit, lã-
sând pe cei din Voluntari sã
aibã controlul jocului, care au
avut acþiuni mai clare decât
cele ale ploieºtenilor.

Mai mult, jucãtorii Petrolu-
lui fac greºeli în apãrare, culmi-
nând cu gafa impardonabilã a
lui Benga, când pe început de
meci, face un henþ hilar, în
careu!

Min. 9: Min. 9: Min. 9: Min. 9: Min. 9: Benga loveºte

în sãriturã balonul cu mâna ºi
arbitrul dicteazã corect pen-
alty.

Min. 10, 1-0:Min. 10, 1-0:Min. 10, 1-0:Min. 10, 1-0:Min. 10, 1-0: Ad. Bãlan
executã bine lovitura de la
punctul cu var, înscriind în
dreapta lui Cobrea.

Min. 35: Min. 35: Min. 35: Min. 35: Min. 35: ªi ca negrul
sã fie ºi mai negru, Benga nu
se regãseºte ºi comite un fault,
ce-i aduce al doilea galben ºi
este eliminat.

Benga, poate cel mai de
bazã jucãtor al Petrolului, a
greºit în niºte momente im-
portante în economia acestui
final de play-out. Ne-au venit în
minte ºi eliminãrile stupide ale
lui Pulhac ºi Stana, din jocul
tur cu FC Voluntari.

Repriza a doua este una
cu totul diferitã faþã de prima.
Petrolul, cu un jucãtor în mi-

nus, face un joc bun, creân-
du-ºi mai multe ocazii de gol
la poarta gazdelor.

Min. 62:Min. 62:Min. 62:Min. 62:Min. 62: ªut bun al lui
David, de la 25 de metri ºi
Bornescu respinge cu greu în
lateral.

Min. 7Min. 7Min. 7Min. 7Min. 74: 4: 4: 4: 4: David cen-
treazã bine ºi Zoubir, din poziþie
excelentã, ºuteazã, dar Bornes-
cu respinge cu vârful degetelor
un gol ca ºi fãcut.

Min. 79:Min. 79:Min. 79:Min. 79:Min. 79: Ocazie mare
pentru Markos, care loveºte
prost din 7-8 metri, ratându-
se egalarea.

Min. 85: Min. 85: Min. 85: Min. 85: Min. 85: Ocazie Zoubir,
care dupã ce dribleazã fru-
mos pe câþiva jucãtori ai gaz-
delor, ºuteazã de la 14 metri,
dar Bornescu „scoate” din
nou.

Min. 90+1: Min. 90+1: Min. 90+1: Min. 90+1: Min. 90+1: O altã opor-

Petrolul retrogradeazã dupã 5 ani în Liga I

tunitate o are Markos, care din
faþa porþii, loveºte cu bibia ºi cei
din Voluntari respirã uºuraþi.

Min. 90+3, 2-0: Min. 90+3, 2-0: Min. 90+3, 2-0: Min. 90+3, 2-0: Min. 90+3, 2-0: Pe
acest fond de ocazii ale Petro-
lului, gazdele înscriu pe con-
traatac. Bãlan înscrie singur cu
Cobrea, dupã o pasã de la
Pancu, contraatacul gazdelor
fiind format din cinci jucãtori
contra a doi ploieºteni.

Supãrare mare dupã meci
pentru fanii ploieºteni. Dupã
aceºti 5 ani frumoºi ai Petrolu-
lui petrecuþi în Liga I, cu douã
locuri 3, o cupã a României ºi
douã sezoane în Cupele Euro-
pene, formaþia ploieºteanã ia
drumul Ligii a II-a. Trist ºi apã-
sãtor!

FFFFF.C.C.C.C.C. V. V. V. V. Voluntoluntoluntoluntoluntari – Fari – Fari – Fari – Fari – F.C.C.C.C.C. P. P. P. P. Peeeeetrtrtrtrtrolul 2-0 (1-0)olul 2-0 (1-0)olul 2-0 (1-0)olul 2-0 (1-0)olul 2-0 (1-0)
Stadion: „Anghel Iordãnescu”. Spectatori: 3000. A marcat: Adi

Bãlan (’10 penalty, ’90+3).
FFFFF.C.C.C.C.C. VOL. VOL. VOL. VOL. VOLUNTUNTUNTUNTUNTARI: ARI: ARI: ARI: ARI: Bornescu – Filipov (’46 Iorga), Þâru, Maftei

(cpt.), Mitache (’82 Novakovic), Moke – Rus, Achim (’76 Pancu),
Novac, Enceanu, Bãlan. Antrenor: Sorin Popescu.

FFFFF.C.C.C.C.C. PETR. PETR. PETR. PETR. PETROLOLOLOLOLUL: UL: UL: UL: UL: Cobrea (cpt.) – David, Miºelãricu, Benga,
Begeorgi (’43 Beþa) – Gavrilã (’72 Markos), Ziani, Guerriero, Astafei,
Zoubir, Pacar (’43 Bucºa). Antrenor: Ionel Gane.

Cartonaºe galbene: Novac (’31), Filipov (’37), Iorga (’63),
Bornescu (’87) / Benga (’10, ’35), Miºelãricu (’48), Gavrilã (’63).

Cartonaº roºu: Benga (’35).
Au arbitrat: Cristian Bãlaj (Baia Mare), Ovidiu Artene (Vaslui),

Aurel Oniþa (Constanþa).
Observator LPF: Viorel Anghelinei (Galaþi), Alexandru Deaconu

(Bucureºti).
Jucãtorul meciului: Adrian Bãlan (Voluntari).

Ionuþ Mitoiu

TTTTTricolorricolorricolorricolorricolorul Brul Brul Brul Brul Breaza - Ueaza - Ueaza - Ueaza - Ueaza - Unirnirnirnirnirea Cocorãºtii Colþ  5-3 (3-3)ea Cocorãºtii Colþ  5-3 (3-3)ea Cocorãºtii Colþ  5-3 (3-3)ea Cocorãºtii Colþ  5-3 (3-3)ea Cocorãºtii Colþ  5-3 (3-3)
Au marcat: Daniel Modriºan (2, 25, 86), Ciprian Chivu (38),

Alexandru Brînzea (57)/Florin Bãlan (24, 34-penalti), Marius Balaº
(44).

Arbitri: Robert Nuþu (Ploieºti) - Iulian Bãlãnescu (Plopu) ºi
Alexandru Zafiriadis (Ploieºti). Observator: Tiberiu Argãsealã
(Bãicoi).

CS Cornu - AFC Bãneºti-UrletaCS Cornu - AFC Bãneºti-UrletaCS Cornu - AFC Bãneºti-UrletaCS Cornu - AFC Bãneºti-UrletaCS Cornu - AFC Bãneºti-Urleta          1-2 (1-1)         1-2 (1-1)         1-2 (1-1)         1-2 (1-1)         1-2 (1-1)
Au marcat: Cristian Gavrilã (38)/Adrian Stãncescu (39),

Andrei Bãcioiu (65).
Arbitri: Ovidiu Oprea - Gabriel Brãilã (ambii, din Ploieºti) ºi

Bogdan Mociorniþã (Bãicoi). Observator: Marian Deaconu
(Ploieºti).

AAAAAvântul Mãneciu - Vvântul Mãneciu - Vvântul Mãneciu - Vvântul Mãneciu - Vvântul Mãneciu - Voinþa Suroinþa Suroinþa Suroinþa Suroinþa Suranianianianiani       nedisputat      nedisputat      nedisputat      nedisputat      nedisputat
Echipa oaspete nu s-a prezentat la joc.
Arbitri: Alex Vulpe (Ploieºti) - Cristi Damian (Slãnic) ºi Eduard

Neagu (Poienarii Apostoli). Observator: Tudor Negoiþã (Mãgurele).
Progresul Drãgãneºti - CS BlejoiProgresul Drãgãneºti - CS BlejoiProgresul Drãgãneºti - CS BlejoiProgresul Drãgãneºti - CS BlejoiProgresul Drãgãneºti - CS Blejoi          1-2 (1-1)         1-2 (1-1)         1-2 (1-1)         1-2 (1-1)         1-2 (1-1)
Au marcat: Ionuþ Oprea (17)/Marius Matei (45-autogol),

Cãtãlin Ruptureanu (53).
Arbitri: Mihai Safta (Iordãcheanu) - Andrei Bobeicã (Ploieºti)

ºi Mircea Rusu (Bertea). Observator: Constantin Niþã (Ploieºti).
TTTTTeleajenul Vãleni - AFC Aseleajenul Vãleni - AFC Aseleajenul Vãleni - AFC Aseleajenul Vãleni - AFC Aseleajenul Vãleni - AFC Astrtrtrtrtra IIa IIa IIa IIa II          3-1 (3-0)         3-1 (3-0)         3-1 (3-0)         3-1 (3-0)         3-1 (3-0)
Au marcat: Ion Milu (3), Lucian Cruceru (22), Liviu Cernea

(34)/Mãdãlin Rãileanu (52).
Arbitri: Marius Petre (Poienarii Apostoli) - Alexandru Chivu

(Ploieºti) ºi Dragoº Pantilie (Câmpina). Observator: Stelian
Achimescu (Ploieºti).

AFC Brebu - CSO PlopeniAFC Brebu - CSO PlopeniAFC Brebu - CSO PlopeniAFC Brebu - CSO PlopeniAFC Brebu - CSO Plopeni          2-1 (1-1)         2-1 (1-1)         2-1 (1-1)         2-1 (1-1)         2-1 (1-1)
Au marcat: Valentin Bunea (37, 53)/Bogdan Roºu (8).
Arbitri: Doralin Bîrziloiu (Vãlenii de Munte) - Claudiu Dumitru

ºi Mihai Vizitiu (ambii, din Ploieºti). Observator: Ionuþ Borcan
(Ploieºti).

CS Pãuleºti - AS TCS Pãuleºti - AS TCS Pãuleºti - AS TCS Pãuleºti - AS TCS Pãuleºti - AS Tufufufufufeni Bãicoieni Bãicoieni Bãicoieni Bãicoieni Bãicoi          2-0 (1-0)         2-0 (1-0)         2-0 (1-0)         2-0 (1-0)         2-0 (1-0)
Au marcat: Marius Mihai (34), Ionuþ Neagu (89)/-.
Arbitri: Sergiu Târºoreanu (Ariceºti, Tg. Nou) - Mãdãlina

Crãciun (Brazi, Negoieºti) ºi Adrian Voicilã (Plopeni). Observator:
Radu Vasile (Ploieºti).

CS Ceptura - Unirea UrlaþiCS Ceptura - Unirea UrlaþiCS Ceptura - Unirea UrlaþiCS Ceptura - Unirea UrlaþiCS Ceptura - Unirea Urlaþi          6-2 (2-2)         6-2 (2-2)         6-2 (2-2)         6-2 (2-2)         6-2 (2-2)
Au marcat: Ionuþ Lascu (23), Andrei Neagu (33, 52), Cãtãlin

Micloiu (72), Laurenþiu Costache (80), Cristian Vlad (85)/Erol
Gan Burducea (3), Valeriu Rob (36).

Arbitri: Viorel Cãunei (Plopeni) - ªtefan Cãlãraºu (Câmpina)
ºi Doru Petre (Bucov). Observator: Constantin Ciocoiu (Bãicoi).

CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT
1. CS Pãuleºti 27        24       1 2 130-18 73 (+31)
2. CS Blejoi 27        20      3 4 85-17 63 (+24)
3. CS Cornu 27        20      2 5 83-30 62 (+20)
4. AFC Bãn.-Urleta 27        16      5 6 63-20 53 (+14)
5. CSO Plopeni 27        14      5 8 41-27 47 (+8)
6. Av. Mãneciu 26       14       4 8 67-49 46 (+7)
7. Tel. Vãleni 27        11      8 8 58-46 41 (-1)
8. AS Tufeni Bãicoi 27        11      5 11 56-57 38 (-1)
9. AFC Astra II 27          8       6 13 37-57 30  (-9)
10. Progr. Drãg. 27          8       5 14 44-67 29 (-13)
11. U. Coc. Colþ 27          9       2 16 41-74 29  (-10)
12. Tric.Breaza 27          8       4 15 33-57 28 (-14)
13. CS Ceptura 27          8       4 15 37-68 28  (-14)
14. AFC Brebu 27          6       3 18 33-75 21 (-21)
15. Unirea Urlaþi 27          6       2 19 31-76 20  (-19)
16. Voinþa Surani 26          2       1 23 30-131    7 (-32)

Etapa a XXVIII-a (28-29 mai): Unirea Cocorãºtii Colþ - CS
Ceptura (în tur: 1-2), AFC Bãneºti-Urleta - Tricolorul Breaza (3-0),
Voinþa Gãzarul Surani - CS Cornu (0-3), CS Blejoi - Avântul
Mãneciu (1-1), AFC Astra II - Progresul Drãgãneºti (2-2), CSO
Plopeni - Teleajenul Vãlenii de Munte (2-2), AS Tufeni Bãicoi -
AFC Brebu (2-0), Unirea Urlaþi - CS Pãuleºti (0-6).

Clasamentul include rezultatele etapei a XXVII-a, neomologate.

Liga A Prahova
- etapa a XXVII-a -

Clubul Sportiv Municipal Ploieºti ºi Federaþia
Românã de Baschet au ajuns la un acord cu
postul de televiziune Digi Sport pentru transmi-
terea, în direct, a turneului de promovare în Liga
Naþionalã, din Sala Sporturilor Olimpia, din acest
weekend viitor.

Deocamdatã, a fost stabilit programul primei
zile, astfel cã, vineri, 27 mai, cu începere de la ora
17:15, „patrulaterul” de la Ploieºti va fi deschis
de meciul dintre BCM Olimpic Baia Mare ºi
Politehnica Iaºi, urmând ca, de la ora 19:30, în
scenã sã intre baschetbaliºtii echipei noastre,
CSM Ploieºti, în confruntarea cu Timba
Timiºoara.

Pentru zilele de sâmbãtã ºi duminicã, Clubul
Sportiv Municipal a înaintat forului de la Bucureºti
aceleaºi ore de start, existând, însã, posibilitatea
ca, în cazul în care postul Digi Sport va dori sã
transmitã aceste partide ºi va propune variante

Sala Sporturilor din Bacãu
a gãzduit, pe 21 mai a.c., „Cupa
1 iunie” la judo, competiþie
rezervatã copiilor U13 ºi U11.
Au participat 170 de sportivi
reprezentând cluburile Royal
Bacãu, Bronz Bacãu, PC Ba-
cãu, CSª Oneºti, CSM Oneºti,
Viitorul Vaslui, LPS Roman,
CSª Gura Humorului, CSª „U”
Iaºi, LPS Focºani, Unirea Foc-
ºani, CSª Galaþi, Shinzoran Su-
ceava ºi CSM-CFR-CSª Ploieºti.

Reprezentanþii CSM Plo-
ieºti au reuºit sã obþinã 15
medalii – 7 locuri I, 3 locuri II
ºi 5 locuri III – ºi 4 locuri V, cla-
sându-se pe prima poziþie în

competiþia pe echipe atât la
U13, cât ºi la U11.

Iatã care au fost rezulta-

tele sportivilor noºtri:
La U13: locul I – Alexan-

dra Ciurcã (32 kg), Daniela

Brãslaºu (40 kg), Roberto
Simion (38 kg) ºi Rareº Arsenie
(50 kg); locul II – Andrei Pre-
descu (42 kg) ºi Alexandru
Petre (55 kg); locul III – Ale-
xandra Stan (26 kg), Teodora
Cristescu (32 kg), Teodor Mititã
(34 kg) ºi Denis Grã-dinariu (55
kg); locul V – ªtefan Niþescu
(38 kg);

La U11: locul I – Alexia
Cristea (26 kg), Bianca Ungu-
reanu (29 kg) ºi Denisa Mini-
gote (32 kg); locul II – Ana
Tunea (29 kg); locul III – Dan
Ene (34 kg); locul V – Fabian
Comºa (27 kg), Alexandru
Usatencu (28 kg) ºi Robert
Slãveanu (38 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-
CSª Ploieºti sunt antrenaþi de
Mihai Trandafiescu, Doru
Munteanu ºi Roxana Prunã.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Judo 15 medalii la Cupa 1 iunie pentru CSM Ploieºti

Baschet Turneu de promovare, la Ploieºti
convenabile, sã aparã unele modificãri ce vor fi
anunþate, în cel mai scurt timp, de cãtre orga-
nizatori.

Intrarea la toate cele ºase partide din cadrul
turneului de promovare va fi liberã!

 Programul turneului de la Ploieºti: Programul turneului de la Ploieºti: Programul turneului de la Ploieºti: Programul turneului de la Ploieºti: Programul turneului de la Ploieºti:
 Vineri – 2Vineri – 2Vineri – 2Vineri – 2Vineri – 27 mai7 mai7 mai7 mai7 mai
ora 17:15: BCM Olimpic Baia Mare –

Politehnica Iaºi (Digi Sport)
ora 19:30: CSM Ploieºti – Timba Timiºoara

(Digi Sport)
Sâmbãtã – 28 maiSâmbãtã – 28 maiSâmbãtã – 28 maiSâmbãtã – 28 maiSâmbãtã – 28 mai
ora 17:15: Timba Timiºoara – BCM Olimpic

Baia Mare
ora 19:30: CSM Ploieºti – Politehnica Iaºi
Duminicã – 29 maiDuminicã – 29 maiDuminicã – 29 maiDuminicã – 29 maiDuminicã – 29 mai
ora 17:15: Politehnica Iaºi – Timba Timiºoara
ora 19:30: CSM Ploieºti – BCM Olimpic Baia

Mare.

La VLa VLa VLa VLa Voluntoluntoluntoluntoluntari s-a decis soarari s-a decis soarari s-a decis soarari s-a decis soarari s-a decis soarttttta Pa Pa Pa Pa Peeeeetrtrtrtrtroluluioluluioluluioluluiolului
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