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O investiþie de câteva milioane de euro,
care ar fi trebuit sã scoatã din anonimat una
dintre cele mai sãrace comune din Prahova,
s-a transformat în motiv de disputã între foºtii
ºi actualii reprezentanþi ai administraþiei
publice locale din Proviþa de Sus. Un drum
de 900 de metri, care leagã judeþul Prahova
cu Dâmboviþa, este considerat de majoritatea
oamenilor din comunã inutil, ba chiar mai
mult, un moft de care chiar nu aveau nevoie
atâta vreme cât cei mai mulþi locuitori înoatã
la propriu în noroaie în perioadele ploioase
din an.

Proviþa de Sus, o cumunã care se aflã la
15 kilometri de Câmpina ºi la doar 10 kilo-
metri distanþã faþã de DN1, se luptã sã iasã
din sãrãcie, de ani buni încercând sã atragã
investitori care sã fie interesaþi de zona agro-
turismului. Aceasta se pare cã a fost ºi ideea
fostului primar Elena Cosmoiu, atunci când
a decis sã amenajeze drumul care face legã-
tura prin pãdure, peste islazul comunei, cu
alte localitãþi din Dâmboviþa. Doar cã, aºa cum
s-a întâmplat de atâtea ori în România, acest
proiect s-a dovedit a fi un eºec, unul extrem
de scump pentru cã cei 900 de metri de as-
falt au costat nu mai puþin de 102 miliarde
de lei vechi, bani proveniþi din fonduri

guvernamentale.
Când au aflat câþi bani s-au cheltuit

pentru drumul din pãdure, oamenii din locali-
tate s-au revoltat, iar unii dintre ei au început
sã facã plângeri ºi reclamaþii la organele de
control, în speranþa cã cineva va rãspunde
pentru nesãbuinþa cu care au fost cheltuiþi
aceºti bani cu care, spun ei, ar fi putut fi asfal-
tate toate drumurile ºi reparate toate podurile
ºi podeþele din comuna Proviþa de Sus. Mai
grav este cã drumul care traverseazã izlazul
comunei spre judeþul Dâmboviþa este pre-
vãzut, de o parte ºi de alta, de stâlpi de iluminat
public, lucrare în care s-a investit suma de 12
milioane de lei, dar care nu funcþioneazã!

(continuare în pagina 3)

La Proviþa de Sus,

Un drum comunal a costat
cât un kilometru de autostradã!

Supranumit Marea sãracilor sau
locul unde scapi de toate bolile de oase,
lacul sãrat de la Telega a atras atenþia
unuia dintre cei mai importanþi jucãtori
de pe piaþa medicalã din România. Este
vorba despre Hexi Medical Farma,
societatea devenitã celebrã în urma
scandalului legat de dezinfectanþii diluaþi
folosiþi în spitalele din România, care a
achiziþionat la un preþ derizoriu com-
plexul hotelier situat în imediatat apro-
piere a Bãilor Mienerale Telega.

În ciuda faptului cã recunoscutele
calitãþi curative ale acestui lac au ade-
menit afaceriºti cu potenþial financiar,

zona de agrement ºi tratament de la
Telega este o ruinã, iar turiºtii care aleg
sã se relaxeze aici o fac pe riscul lor. Din
cauza lipsurilor legate de igienã, sigu-
ranþa clienþilor, datoriile cãtre stat ºi ad-
minsitraþia localã, Primãria Telega a
refuzat sã mai elibereze autorizaþia de
funcþionare pentru ocietatea Oaky, cea
care a concesionat lacul ºi baza de tra-
tament de la Consiliul Local Telega pe o
perioadã de 50 de ani. În ciuda acestor
aspecte, Virginca Cacarumbas, adminis-
tratorul societãþii, a deschis ºi în acest
sezon porþile complexului balnear,
mizând pe faptul cã turiºtii nu sunt

interesaþi de scandalurile administra-
tive, ci doar de calitãþile apei sãrate unde
se trateazã de ani de zile.
Cum au ajuns Bãile Telega

la Hexi Medical Farma
Explicaþia este cât se poate de

simplã. Dezastrul de la Bãile Telega
începe undeva în anul 2009, atunci
când, în urma un fenomen extrem de
rar, apa din lac se scurge printr-o fisurã
apãrutã între faliile munþilor de sare.

Marea sãracilor, în ruinã
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CS Pãuleºti a câºtigat ºi
meciul retur cu Euromania
Dumbrãveni (Vrancea),
promovând în Liga a III-a

Preot din Mizil
hãrþuit de o
enoriaºã: Poliþia
a deschis
o anchetã

Noul Contract Cadru
privind condiþiile
acordãrii asistenþei
medicale
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Coadã ca la
„Alimentara”
la Inspectoratul
ªcolar!

mitã ºi spãlare de bani. Încãtuºarea lui Vãduvan
vine în contextul în care, de la începutul anului, doi
ºefi ai Poliþiei Sinaia, Marin Tudoricã ºi adjunctul
sãu, Ionuþ Roºca, Daniel Bucur, un alt procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoriei Sinaia,
un judecãtor din aceeaºi localitate, dar ºi Vlad
Oprea, primarul reales al localitãþii, au fost trimiºi
în judecatã pentru fapte de corupþie.

(continuare în pagina 2)
D.F.

Sinaia, din nou
pe harta corupþiei

FFFFFososososostul prim prtul prim prtul prim prtul prim prtul prim procurocurocurocurocurororororor,,,,,
arestat pentru mitãarestat pentru mitãarestat pentru mitãarestat pentru mitãarestat pentru mitã
Sinaia a fost aºezatã din nou pe harta corupþiei.

Iulian Vãduvan, fostul prim – procuror al Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Sinaia, a fost arestat, la
finele sãptãmânii trecute, la solicitarea procurorilor
din cadrul DNA Ploieºti care îl acuzã de luare de

Un poliþist de la
Secþia 4 Ploieºti,
prins în timp
ce lua mitã

Matematica a dat, din nou, bãtãi de cap
la Evaluarea Naþionalã.
Procentul mediilor egale sau mai mari
de 5.00 este, în Prahova, de 86%,
cu opt medii de 10
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Se împlinesc cinci ani de când linºtea specificã
unei parohii de oraº de provinicie, aºa cum este
Mizil, a fost spulberatã din cauza tensiunilor dintre
preot ºi o enoriaºã excesiv de evlavioasã. Femeia,
în vârstã de 49 de ani, de profesie psiholog, susþine
cã de curând a devenit pe nedrept þinta acuzelor
întregii comunitãþii care o considerã nedemnã de
a mai intra în biserica Adormirea Maicii Domnului
din Mizil, din cauza comportamentului sãu inadec-
vat atât în viaþa de zi cu zi, cât ºi în timpul slujbelor.
Ramona Puiu spune cã, deºi oamenii cred ea ar fi
fãcut o pasiune pentru preotul Gheorghe Croitoru,
în realitate între cei doi nu este decât o relaþie ca
între un credincios ºi duhovnicul sãu, nimic mai
mult. De cealaltã parte, gura lumii sare în apãrarea
preotului, declarat în unanimitate victima insis-
tenþelor doamnei psiholog, care de ani de zile, aºa
cum singurã recunoaºte, îl bombardeazã cu
mesaje, uneori chiar ºi câte treizeci pe zi. Aºa cum
era de aºteptat, toatã aceastã poveste a ajuns pe
mâna poliþiºtilor care au deschis o anchetã penalã
pentru hãrþuire, dupã ce familia preotului Croitoru
a depus o plângere împotriva enoriaºei.

“Vorbind mai des decât mã spovedeam ºi mã
împãrtãºeam, ne-am apropiat duhovniceºte, dar
eu nu l-am vãzut ca pe un bãrbat, ci ca pe un preot.
Soþia lui a avut suspiciuni, nu am fost eu singura
femeie pe care a gelozit-o…Aºa cã am fost nevoitã
sã trimit niºte sms-uri de apãrare…., ” susþine
Ramona Puiu.

Speriatã de atitudinea oamenilor, aceasta a
gãsit de cuviinþã sã dea explicaþii preotesei, sã

explice femeii timpul petrecut la bisericã ºi dupã
ce slujba se finaliza, prin cea mai la îndemânã cale
de comunicare: telefonul mobil. Doar cã aceste
mesaje, în numãr extrem de mare, zeci de sms-uri
pe zi timp de cinci ani, au adus-o la exasperare pe
preoteasã care a decis sã cearã ajutorul auto-
ritãþilor pentru a rezolva problema pe cale legalã.

“I-am explicat preotesei cã între mine ºi preot
nu existã nicio problemã, pentru cã vorbim mai
des au existat suspiciuni cã eu cu preotul merg la
hoteluri, cã trãiesc cu el, aºa cã am încercat sã-i
explic ei, ca sã nu-i stric familia, pentru ca pãrintele
sã nu-ºi piardã parohia. De cinci ani de zile tot trimit
sms-uri, am trimis ºi câte 30 pe zi, foarte multe,
pentru cã nu mai suportam situaþia,” a mai spus
Ramona Puiu, speriatã de ancheta penalã pe care
au deschis-o acum poliþiºtii prahoveni.

Mai grav este cã toatã aceastã poveste,
demnã de telenovele sud-americane, a ajuns ºi la
urechile soþului Ramonei Puiu, un bãrbat care stã
mai puþin prin þarã, lucrând mai bine de jumãtate
din an în strãinãtate. Orbit de gelozie, ºi cu onoarea
pãtatã, bãrbatul a decis sã-ºi alunge soþia din casã,
dar nu înainte de a o ameninþa cu cuþitul.

Acum, Ramona Puiu a rãmas ºi fãrã duhovnic,
ºi fãrã bãrbat, dar ºi fãrã casã, iar toatã furia ei se
îndreaptã spre oamenii din Mizil care vor s-o alunge
ºi din bisericã. Femeia nu mai sperã acum decât
sã reuºeascã sã-i convingã pe poliþiºti cã a fãcut
totul cu un scop nobil, fãrã sã aibã în intenþie
defãimarea preotului.

(D.F.)

Preot din Mizil hãrþuit
de o enoriaºã: Poliþia
a deschis o anchetã

Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova (ISJ) a fost asaltat luni, 27 iunie,
de directori de ºcoalã, ºefi de centre de examen, dar ºi de jandarmi, pentru
a da curs ordinului ministrului Educaþiei în ce priveºte corectarea lucrãrilor
de la Evaluarea Naþionalã. Mai exact, toate lucrãrile elevilor din Ploieºti au
fost centralizate la sediul ISJ Prahova, aduse de cei enunþaþi mai devreme,
dupã care acestea au fost trimise cãtre un centru de corectare din alt judeþ,
bineînþeles pãzite de jandarmi! Se formase o coadã interminabilã pe holul
inspectoratului, multã nemulþumire, nervi, cãldurã mare..., asta din cauzã
cã „cineva” are suspiciuni în ce priveºte sinceritatea cadrelor didactice
care corecteazã lucrãrile. Sã mai adãugãm aici ºi decizia, tot de la minister,
ca fiecare salã de examen sã fie dotatã cu camere de supraveghere video
ºi audio! Suntem la mai mult de douã decenii de la revolta popularã din
decembrie 1989 ºi iatã cât control existã asupra omului în ziua de azi, elevii
ºi profesorii ajungând sã fie pãziþi de poliþiºti ºi jandarmi atunci când se dau
examene, plus supraveghere video ºi audio. Ce mai urmeazã?

Revenind la lucrãrile de la Evaluarea Naþionalã, acestea vor fi corectate
în alt judeþ ºi acolo vor rãmâne, notele urmând sã fie transmise electronic,
tot la fel procedându-se ºi cu eventualele contestaþii. Cineva se întreba, în
timp ce stãtea la coadã: „Ce se întâmplã dacã, pe traseu, maºina care
transportã lucrãile are accident ºi lucrãrile vor lua foc? Se mai dã încã
odatã examen?”

Coadã ca la „Alimentara”
la Inspectoratul ªcolar!
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Mihail Marinescu

(urmare din pagina 1)

Vãduvan a „albit”
12 dosare penale în

care era vizat un
afacerist din Comarnic

Conform anchetatorilor, Iulian
Costin Vãduvan, în timp ce îndeplinea
funcþia de prim procuror ºi efectua ºi
supravegherea urmãririi penale ca
procuror de caz, a pretins ºi a primit cu
titlu gratuit, în mod repetat, de la un om
de afaceri (denunþãtor în cauzã)
carburant auto pentru alimentarea
autoturismelor pe care le deþinea,
cuantificat la 9.819,69 litri în valoare
totalã de 46.863,79 lei, precum ºi sume
de bani în cuantum de 105.815,67 lei.

Aceste foloase au fost pretinse ºi
primite de magistrat în schimbul
asigurãrii protecþiei omului de afaceri,
în sensul soluþionãrii cât mai rapid sau
în mod favorabil (dupã caz) a plângerilor
penale formulate de denunþãtor
împotriva altor persoane ºi
instrumentate la nivelul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Sinaia, precum ºi
pentru soluþionarea favorabilã a
cauzelor care îl vizau pe el sau
societãþile pe care le reprezenta.

În acest context, în perioada 2007
– 2015, inculpatul Vãduvan Iulian
Costin, în nume propriu sau ca prim

Ionuþ Bucur, cunoscut în Ploieºti sub pore-
cla de Balon, este poliþistul prins de ofiþerii
DGA în timp ce lua mitã. Banii fuseserã solicitaþi
pentru a scoate de sub urmãriea penalã un
tânãr din Câmpina, cercetat într-un dosar de
viol.  Poliþistul Bucur, angajat la secþia nr. 4 din
Ploieºti, ar fi cerut de la protejatul sãu suma
de 3000 de euro susþin surse judiciare, doar
cã la el nu au ajuns decât 500 de euro.
Diferenþa de 2.500 de euro a fost luatã de doi
interlopi, de altfel cei care au ºi intermediat
aceastã afacere.

În urma flagrantului, agentul de poliþie a
fost reþinut pentru 24 de ore de cãtre procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Prahova ºi a fost prezentat instanþei cu propu-

procuror, a adoptat soluþii favorabile
denunþãtorului în 12 dosare penale.

Soþia procurorului,
implicatã

Pentru a nu atrage atenþia asupra
veniturilor sale, procurorul din Sinaia a
gãsit o soluþie pentru ca mita primitã de
la protejatul sãu sã parã ceva cât se
poate de legal. Conform procurorilor de
caz, Vãduvan a disimulat adevãrata
naturã a provenienþei sumei de
105.815,67 lei, pretinsã ºi primitã cu
titlu de mitã de la omul de afaceri, ce-
rându-i acestuia, în prealabil, sã o as-
cundã în forma unor contracte de spon-
sorizare încheiate între firmele acestuia
ºi soþia sa, medic la o clinicã din Bu-
cureºti.

Cine este denunþãtorul
lui Vãduvan

Surse judiciare au precizat cã
Vãduvan a fost denunþat chiar de omul
pe care l-a protejat din 2007 ºi pânã la
sfârºitul anului trecut. Este vorba despre
un controversat afacerist din Comarnic,
Vlad Constantin, conoscut mai degrabã
dupã porecla ªomeru’ din Comarnic. El
se ocupã cu afaceri cu produse
petroliere, fiind reprezentantul societãþii
Tibi Oil Company, care are mai multe

benzinãrii în zona Valea Prahovei. Tot
despre Constantin se spune cã l-ar fi
denþunþat chiar ºi pe deputatul liberal
Mircea Roºca, ºi el trimis în judecatã
pentru fapte de corupþie. Vlad Cons-
tantin este la rândul sãu inculpat într-un
dosar instrumentat de procurorii DIICOT
Ploieºti, trimis spre judecatã Tribunalului
Prahova. În acest dosar acuzaþiile sunt
de evaziune fiscalã ºi constituire de grup
infracþional organizat cu un prejudiciu
stabilit de procurori la suma de 4 mili-
oane de euro. Dosarul afaceristului din
Comarnic se aflã pe rolul secþiei penale
a Tribunalului Prahova din august 2013.
O parte dintre inculpaþi, colaboratori ai
lui Vlad Constantin, au fost deja con-
damnaþi la pedepse de trei ani ºi ºase
luni de închisoare cu executare, fiind
gãsiþi vinovaþi, printre altele, de evaziune
fiscalã. Instanþa a decis însã sã disjungã
cauza în ceea ce-i priveºte pe Vlad
Constantin ºi pe alte douã persoane
(Dochian Lucreþiu Tudor ºi Topalã Marius
Tiberiu), consideraþi liderii grupãrii de
evazioniºti. Din 2013, atunci când a
început anceta, Vlad Constantin a fãcut
cel puþin douã denunþuri care s-au
finalizat cu reþinerea a douã persoane
extrem de importante: deputatul Mircea
Roºca ºi procurorul Iulian Vãduvan. Fap-
tul cã denunþurile s-au concretizat îi va
aduce afaceristului din Comarnic o
reducere a pedepsei, conform prevede-
rilor legale. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Sinaia, din nou pe harta corupþiei

nere de arestare preventivã sub acuzaþiile de luare
de mitã ºi favorizarea fãptuitorului. Instanþa a
considerat însã cã poliþistul poate fi cercetat în con-
tinuare în stare de libertate, dar sub control judiciar.

În perioada în care se aflã sub control judiciar,
Bucur nu va avea voie sã ia legãtura cu suspecþii
Stan Gabriel ºi Mecic Lucian, ºi nici cu martorii Dinu
Gheorghe, Iordache Florentin, Stan Mancu Augustin
ºi nici sã comunice cu aceste persoane, direct sau
indirect, pe nicio cale. În plus, poliþistului i s-a interzis
sã-ºi exercite funcþia în perioada în care se aflã sub
puterea mãsurii preventive.

De la începutul anului ºi pânã acum, doar în
Prahova, nu mai puþin de 12 poliþiºti au fost anche-
taþi ºi trimiºi în judecatã pentru luare de mitã mitã,
cei mai mulþi fiind agenþi de la serviciul rutier. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Un poliþist
de la Secþia
4 Ploieºti,
prins în timp
ce lua mitã

Matematica a dat, din nou, bãtãi de cap la Evaluarea
Naþionalã. Procentul mediilor egale sau mai mari de 5.00

este, în Prahova, de 86%, cu opt medii de 10
Tradiþia s-a respectat ºi la Eva-

luarea din acest an, candidaþii obþi-
nând rezultate mult mai bune la
proba de Limba ºi literatura românã
decât la cea de la matematicã. În
judeþul Prahova, la proba de mate-
maticã, procentul notelor mai mari
sau egale cu 5.00 a fost de 81%, în
timp ce la Limba românã de 92%.
La Evaluarea din judeþul nostru, au

participat 5.87 de candidaþi, absol-
venþi ai clasei a VIII/a, dintr-un total
de 5.279 înscriºi. Procentul medii-
lor mai mari de 5 a fost, în Prahova,
de 86%, din nou peste media înre-
gistratã la nivel naþional, care a fost
de 75%. De asemenea, opt elevi
din Prahova au obþinut media maxi-
mã, 10, la Evaluarea Naþionalã din
acest an, ei fiind de la Colegiul Naþio-
nal „Al. Ioan Cuza” din Ploieºti,
ªcoala Gimnazialã „Andrei Mure-
ºanu” din Ploieºti, ªcoala Gimna-

zialã „Sfântul Vasile” din Ploieºti,
ªcoala Gimnazialã din satul Slon –
comuna Ceraºu, ªcoala Gimnazialã
„Grigore Moisil” Ploieºti, Colegiul
Naþional „Nicolae Grigorescu” din
Câmpina ºi Colegiul Naþional “Mihai
Viteazul” din Ploieºti, cu precizarea
cã, la acest colegiu, doi elevi au ob-
þinut respectiva performanþã. În
þarã, conform statisticii prezentate

de edu.ro, observãm cã cei mai mulþi
elevi care au primit media 10 se
aflã în Iaºi, 23 la numãr, dupã care
urmeazã Constanþa, cu 17 medii
de 10, Bihor, cu 16 medii de 10. La
polul opus întâlnim Covasna, Cãlã-
raºi ºi Alba, unde niciun candidat
nu a obþinut media maximã.

Cu greu, totuºi, s-a intrat în
posesia rezultatelor la ediþia din
acest an a Evaluãrii Naþionale, chiar
mai greu decât ne aºteptam. Se
stãtea la... mâna unei aplicaþii virtua-

le, iar dacã nu exista permisiunea
sã se intre pe acea aplicaþie nu se
putea afla nimic, nici mãcar câte
medii de 5 existã, de exemplu. Au
fost unele ºcoli care, din pricina
acestui sistem informatic introdus
în premierã de Ministerul Educaþiei,
s-au vãzut nevoite sã întârzie afiºa-
rea rezultatelor, chia rºi cu o orã!

Mii de
contestaþii!

În judeþul Prahova, numeroºi
candidaþi au fost nemulþumiþi de
notele obþinute la probele din cadrul
Evaluãrii Naþionale, astfel cã au ur-
mat, dupã cum era ºi firesc, contes-
taþiile. Au fost înregistrate 1.114
contestaþii la nivelul judeþului nos-
tru, cele mai multe fiind la Limba ºi
literatura românã, 712 la numãr.
La Matematicã s-au consemnat
402 contestaþii. Lucrãrile vor fi re-
corectate tot în alt judeþ, iar rezul-
tatele finale vor fi fãcute publice pe
5 iulie. Sã vedem ºi la ce orã!

Ponderea Evaluãrii Naþionale
pentru admiterea la liceu este de
75%, restul de 25% fiind ponderea
notelor obþinute în ºcoala generalã.
Dupã afiºarea rezultatelor finale,
elevii ºi pãrinþii trebuie sã comple-
teze, în perioada 8-12 iulie, fiºele
de înscriere la liceu, urmând ca, pe
19 iulie, sã aibã loc repartizarea
computerizatã, iar pe 20 iulie sã se
afiºeze rezultatele, potrivit calen-
darului Ministerului Educaþiei.

Mihail Marinescu



3

actualitate localã
6 - 12 iulie 2016 www.informatiaprahovei.ro

La Proviþa de Sus,

Un drum comunal a costat
cât un kilometru de autostradã!

(urmare din pagina 1)

Drumul este închis
jumãtate din an

Din cauza reliefului, drumul cu
pricina este închis din toamnã pânã
în primãvarã ºi asta pentru cã pantele
foarte înclinate sunt greu de des-
zãpezit, iar ºoferii riscã foarte mult
dacã circulã pe aici în sezonul rece.

“Pentru acest drum pe care trec
douã-trei maºini s-au investit 102 mi-
liarde lei vechi, 12 miliarde sunt
fonduri pentru iluminat, iar restul de
90 de miliarde sunt fonduri guver-
namentale alocate drumului. Ideea
a fost a doamnei primar Elena Cos-
moiu, însã de ce sã investeºti 90 de
miliarde pe acest drum pe care trec
câteva maºini zilnic, iar ºapte luni pe
an este închis. Doamna primar avea
de partea ei, la acea vreme, un numãr
de opt consilieri din totalul de 11,
ceea ce era imposibil de combãtut ºi
a trecut proiectul acesta. Eu ºtiu cã a
venit ºi un domn inspector de la
Curtea de Conturi ºi asta pentru niºte
reparaþii ale acestui drum, care au
costat în jur de trei miliarde, bani veniþi
pentru situaþii de urgenþã. Noaptea,

lumina nu se aprinde pentru cã nici
lucrarea nu este plãtitã în totalitate.
La vremea respectivã, când s-a venit
cu hotãrârea în ºedinþa de CL, suna
cam aºa: extindere iluminat public
Proviþa de Sus. Niciodatã, nici secre-
tarul Primãriei ºi nici primarul nu au
spus în ce punct va fi fãcut aceastã
extindere a iluminatului public. Vã
spun, avem peste 800 de gospodãrii
ºi câteva zeci de case de vacanþã, iar
totalitatea becurilor de la iluminatul
public este în jur la 250 de becuri,
montate undeva în anul 2007, între
care 40-50 de bucãþi nu mai sunt în
stare de funcþionare cu toate cã am
fãcut nenumãrate reclamaþii pe tema
asta. Deci unde nu avem infrastruc-
turã în comunã nu avem nici ilumi-
nat public, iar aici, unde în urmã cu
cinci ani de zile era doar o potecã...
Hai sã zicem cã au fãcut drumul, l-au
fãcut ºi gata, dar nici mãcar nu este
bine realizat. Eu nu ºtiu ce inginer a
putut sã aprobe înclinaþia acestei
pante, nici mãcar Transfãgãrãºanul
nu are o înclinaþia cum are acest
drum, cu toate cã spaþiul permitea
executarea unei lucrãri de calitate,”
susþine Dragoº Gheorghe David, fost
consilier local al comunei Proviþa de

Sus.
Acesta mai susþine cã lucrarea a

fost prost executatã ºi aduce drept
argument faptul cã, la doar scurt timp
de la inaugurare, a fost nevoie de in-
tervenþii, asflatul fiind puternic afectat
de alunecãrile de teren. În plus ºi
acum, dupã patru ani de la finalizarea
asfaltãrii ºi la doar doi de la reparaþii,
asfaltul este fisurat pe porþiuni lungi,
mai ales în zonele cu panta foarte
abruptã, astfel cã, cel mai probabil,
se vor aloca din nou fonduri pentru
reparaþii sau, din contrã, drumul va fi
închis.

Ce spun oamenii
din comunã

Disperaþi cã au fost lãsaþi în beznã
ºi în noroi, izolaþi de ape, cei mai mulþi
localnici s-au rãsculat la propriu, astfel
cã în ziua alegerilor au refuzat sã o
voteze din nou pe Elena Cosmoiu, fe-
meia care a condus destinele comu-
nitãþii locale de trei mandate. Mai
mult, în momentul în care au aflat cã
reprezentantul PNL nu a mai fost ales,
pe uliþele din comunã a fost bucurie
fãrã margini. “Ca la revoluþie, ca la
meci era pe stradã. Au ieºit oamenii
din case sã se bucure. Au huiduit-o
pe Cosmoiu. Doar Poliþia i-a mai cal-
mat. Dacã nu interveneau poliþiºtii, nu
ºtiu ce se întâmpla. Erau atât de bu-
curoºi ºi în acelaºi timp atât de furioºi
pe Elena Cosmiu, încât orice se putea
întâmpla în noaptea aceea,” a povestit
David.

Furia oamenilor este explicatã de
nivelul de trai extrem de scãzut al
unora dintre proviþeni. Sunt oameni
care locuiesc în satul Sultanu, de
exemplu, care sunt obligaþi sã-ºi lase
maºinile la o distanþã de câþiva kilo-
metri faþã de locuinþele lor pentru cã
nu au drum de acces pânã în faþa
porþii. Ajung acasã fie traversând o

punte pietonalã din lemn, veche de
mai bine de 40 de ani, fie traversând
peste o improvizaþie de pod realizatã
de sãteni din conducte metalice.
Localinicii supun cã îºi carã pe braþe
bolnavii pânã la Ambulanþã sau se
uitã cum le ia casã foc pentru cã
pompierii nu au cum sã ajungã pânã
la incendiu.

Elena Cosmoiu:
“Atât am putut

sã fac!”

Pe de altã parte, Elena Cosmoiu,
fotul primar al comunei Proviþa de
Sus, susþine cã acel drum este de
fapt o mare realizare pentru localitate
ºi cã acest lucru se va vedea în viitor.
Ideea realizãrii acelui drum a fost în
special dezvoltarea turismului în zonã
ºi atragerea de fonduri europene care
sã aducã turiºti ºi implicit bani la bu-
getul local. Doar cã, la mai bine de
patru ani de la inaugurarea acesturi
drum, niciun investitor român sau
strãin nu ºi-a fãcut simþitã prezenþa,
iar explicaþia este cât se poate de
simplã: drumul traverseazã islazul co-
munei, adicã un teren a cãrei destina-
þie nu poate fi schimbatã, aºa cum
sunt prevederile legale, iar amena-
jarea de pensiuni sau vile de vacanþã
este interzisã.

“Dacã nu exista acest drum,
asfaltarea drumului din satul Plaiu pe
SAPARD, noi nu puteam sã facem

parte din asociaþia GAL Dealurile
Sultanului ºi pe baza cãruia am fãcut
proiecte pe fonduri europene. Au fost
proiecte europene care au venit
dupã. Noi am fost prima localitate din
Prahova care am fãcut parte dintr-
un grup de acþiune localã cu alte
patru localitãþi din Dâmboviþa tocmai
pentru cã exista acest drum de
legãturã, dupã care am fãcut douã
drumuri în satele Gorãneºti ºi Luncã,
dotare grãdiniþe pe fonduri europene
cu mobilier ºi IT,  fãrã cofinanþare.
(...)Pentru viitor acel drum înseamnã
foarte mult, pentru cine poate sã
înþeleagã asta. ªapte luni pe an acel
drum nu este închis. Cea mai tare
pantã pe care aþi vãzut-o dumneavoas-
trã este pusã cãtre soare ºi este sin-
gurul loc unde se duce zãpada din
start. Iluminatul de acolo este fãcut
tot pe fonduri europene, tot pe GAL
(GRUPUL DE ACÞIUNE LOCALÃ
DEALURILE SULTANULUI n.r.).ªtiþi de
ce nu funcþioneazã? Vreþi sã vã spun?
Pentru cã în 2012-2014, din pãcate
am avut un consiliu local care nu a
vrut sã facã treabã ºi ºtie asta ºi
Consiliul Judeþean ºi fostul Prefect ºi
toatã lumea...,” a explicat Elena
Cosmoiu, fostul primar al comunei
Proviþa de Sus.

Proviþenii au rãmas însã cu expli-
caþiile pe cap, cu un drum costisitor
care nu-i ajutã cu nimic pentru cã
nu îl folosesc, iar singurul lor vis este
ca sã vadã cineva ºi sã valorifice într-
un fel sau altul potenþialul comunei
ºi sã-i scoatã din sãrãcie.

(urmare din pagina 1)
Este momentul în care Virginica Cacarumbas,

administratorul SC Oaky, se asociazã cu un influ-
ent medic din Bucureºti, Morel Rosenthal, care
promite cã va investi la Telega pentru a salva cât
se mai putea, bãile minerale. Din pãcate, susþine
Cacarumbas, Rosenthal nu se implicã financiar
deloc, astfel cã societatea Oaky ajunge în faliment.
Cum se întâmplã în astfel de situaþii, ANAF decide
sã scoatã la licitaþie bunurile firmei în vederea
recuperãrii datoriilor. Primele au fost licitate
cabanele din lemn ºi motelul aflat la intrare în
compex. Evaluate iniþial la suma de aproximativ
70.000 de lei, cãsuþele din lemn ºi motelul sunt
vândute la a treia ºedinþã de licitaþie cu suma de
35.400 lei, fãrã TVA  de cãtre Hexi Medical Farma,
reprezentatã de Miron Panaitescu, un personaj
cunoscut opiniei publice dupã izbunirea
scandalului cu dezinfectanþii diluaþi din spitale. Este
nimeni altul decât asociatul lui Dan Condrea,
patronul grupurilor de firme Hexi. Panaitescu este
un personaj destul de controversat. Conform Kanal
D, Miron Panaitescu a ajuns director la Hexi Pharma
în 2010, dupa o tinereþe zbuciumatã ºi câþiva ani
petrecuþi în închisoare. În 2003, Panaitescu a fost
condamnat la închisoare, fiind gãsit vinovat pentru
delapidarea a 100 de miliarde de lei de pe bursã.
În 2015, Miron Panaitescu ajunge însã din nou în
spatele gratiilor. De aceastã datã el este condamnat

la doi ani ºi nouã luni pentru ucidere din culpã, du-
pã ce maºina pe care o conducea s-a prabuºit de
pe un pod, iar soþia sa, pasager în autoturism, a
murit.

Aºa se explicã, probabil, ºi de ce ºi de data
aceasta Bãile Minerale Telega rãmân din nou fãrã
un investitor care ar fi putut sã le aducã strãlucirea
de altã datã. Cu atâtea probleme pe cap, Paraschi-
vescu nu se mai intereseazã de complexul hote-
lier, ba mai mult, în urmã cu doi ani acceptã o
colabroare cu Virginica Cacarumbas pe care o lasã
în continuare sã administreze cabanele ºi motelul
unde se cazeazã turiºtii care ajung la tratament.

Fãrã un sprijin financiar ºi înglodatã în datorii,
Cacarumbas nu reuºeºte decât sã facã niºte
amenajãri improvizate, cu ajutorul unor tâmplari
din sat ºi o investiþie minimã.

Consiliul Local  vrea terenul
concesionat înapoi

Pentru cã ani de zile, societatea Oaky a acu-
mulat datorii cãtre bugetul local, dupã ce nu ºi-a
plãtit redevenþa, Ilie Gheorghe, primarul comunei
Telega, a precizat cã acesta nu a mai emis
autorizaþie de funcþionare ºi cã, în plus, Consiliul
Local solicitã acum rezilierea contractului de

concesiuni ºi predarea terenului liber de orice
sarcinã.

“Lacul numãrul 1 a primit o adresã de notificare
de la un expert evaluator judiciar pentru cã socie-
tatea respectivã, care adminstreazã lacul, a intrat
în faliment aºa cã avem obligaþia de a rezilia con-
tractul de concesiune cu bãile. Nu ne-am mai con-
fruntat niciodatã cu situaþii de genul acesta, am
consultat ºi noi oameni de specialitate ºi aºa am
aflat cã trebuie ca evaluatorul judiciar sã vinã la
faþa locului pentru a aduce la cunoºtinþã ºi pentru
sigilarea activitãþii. Am infomrat aºa-zisul adminis-
trator al societãþii cã se interzic prestãrile de servicii,
întrucât dacã societatea este dizolvatã, bãnuiesc
cã tot ceea ce se întâmplã la lacul numãrul 1 este
o evaziune fiscalã”, a declarat Ilie Gheorghe,
primarul comunei Telega.

În notificãrile pe care Virginica Cacarumbas le-
a primit este specificat în clar cã se solicitã încetarea
oricãrei activitãþi comerciale ºi predarea terenului
cãtre primãrie. Doar cã legile din România sunt
mult mai complicate, aºa cã o simplã hârtie, fie ea
dusã la vinovat cu un echipaj de Poliþie Comunitarã,
nu a rezolvat deloc problema. Cel mai probabil se
va ajunge ca Virginica Cacarumbas, femeia care
ad-ministreazã Bãile de mai bine de 14 ani, sã fie
datã afarã cu intervenþia executorului judecãtoresc
ºi a unui echipaj de jandarmi.

Turiºtii, singurii care pierd
Ce se va întâmpla de acum încolo cu cel mai

sãrat lac din România unde vin sã se trateze an-
nual zeci de mii de persoane nici mãcar primarul
din Telega nu ºtie sã explice. “Este prematur sã
dau acum un rãspuns pentru cã nici noi nu ºtim.
Nu ne-am mai confruntat pânã acum cu aºa ceva.
Nu ºtiu dacã lacul va fi preluat de administraþia
localã sau dacã va fi concesionat unei alte
societãþi,” a explicat Ilie Gheorghe.

Cacarumbas a fãcut denunþ
la DNA!

În schimb, Cacarumbas este chititã sã nu
cedeze nici mãcar un centimetru din afacerea
pentru care s-a luptat atât amar de vreme. Femeia
susþine cã este victima intereselor unor afaceriºti
care au mirosit potenþialul acestei oaze de sãnãtate
ºi care acum vor s-o evacueze ilegal. Virginica
Cacarumbas a precizat cã a aºternut toate
bãnuielile sale pe o hârtie pe care a transmis-o sub
formã de denunþ cãtre DNA de unde aºteaptã un
rãspuns.

În tot acest timp în care autoritãþile locale se
cautã prin catastife sã gãseascã o soluþie, iar
investitorii interesaþi dau bir cu fugiþii din cauza
situaþiei complicate de la Telega, turiºtii vor fi
vãduviþi  de apa  cea mai bogatã în cloruri de sodiu,
potasiu, calciu, sulfaþi ºi iod din România, de apa
care are proprietãþi curative ºi ajutã în tratamentul
unor boli ale sistemului osos ºi nervos, recunoscutã
pentru acest lucru la nivel internaþional. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Marea sãracilor, în ruinã
HeHeHeHeHexi Medical Fxi Medical Fxi Medical Fxi Medical Fxi Medical Farararararma a cumma a cumma a cumma a cumma a cumpãrpãrpãrpãrpãrat comat comat comat comat complepleplepleplexul hoxul hoxul hoxul hoxul hotttttelier de la Bãile Telier de la Bãile Telier de la Bãile Telier de la Bãile Telier de la Bãile Telegaelegaelegaelegaelega
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Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a organizat vineri,
17 iunie, la Palatul Parlamentului
(Sala „Spiru Haret”), festivitatea de
premiere a celor 60 de unitãþi de învã-
þãmânt preuniversitar câºtigãtoare în
cea de-a XIII-a ediþie a Competiþiei

Naþionale „ªcoalã Europeanã”. Prin-
tre unitãþile de învãþãmânt care au
primit aceastã distincþie se numãrã
ºi douã din Ploieºti. Este vorba despre
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
ºi ªcoala „Sf. Vineri”. Acestea nu se
aflã la prima performanþã de acest

gen, Colegiul Economic „Virgil Mad-
gearu” Ploieºti fiind la cel de-al treilea
titlu de „ªcoalã Europeanã”, iar ªcoa-
la Gimnazialã „Sf. Vineri” Ploieºti la al
doilea titlu.

Fiecare unitate de învãþãmânt
câºtigãtoare a certificatului „ªcoalã
Europeanã” primeºte ºi un premiu în
valoare de 5.000 lei, ce va fi utilizat
pentru dotãri. Decizia privind bunurile
care vor fi achiziþionate aparþine
conducerii fiecãrei unitãþi ºcolare.

La ediþia din acest an s-au înscris
117 unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar din  34 de judeþe ºi din Capitalã.
Primele 5 locuri au fost ocupate, în
ordine, de Liceul „ªtefan Procopiu”
din Vaslui (198 puncte), Colegiul Na-
þional „Nicolae Titulescu” din Pucioa-
sa (187 puncte), Liceul „Voievodul
Mircea” din Târgoviºte (186 puncte),
ªcoala Superioarã Comercialã „Nico-
lae Kretzulescu” din Bucureºti (182
puncte) ºi Colegiul Tehnic ,,Mihai Bã-
cescu” din Fãlticeni (178 puncte).

Dintre cele 1.794 de unitãþi de învãþã-
mânt preuniversitar participante la
cele treisprezece ediþii anterioare, 651
au primit titlul de „ªcoalã Euro-
peanã”.

Competiþia se adreseazã tuturor
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-si-
tar care au fost ºi sunt implicate în
programele europene din domeniul
educaþiei ºi formãrii profesionale ºi
constã în evaluarea calitãþii ºi coe-
renþei managementului ºcolii, reflec-
tat în documentele manageriale, pre-
cum ºi a impactului pe care activitãþile
derulate în cadrul proiectelor euro-
pene l-a avut asupra culturii organi-
zaþionale ºi a ethosului ºcolii.

Certificarea ºcolilor cu titlul

„ªcoalã Europeanã” le conferã recu-
noaºtere ºi prestigiu în cadrul comu-
nitãþilor educaþionale, iar eforturile pe
care le fac pentru menþinerea titlului
obþinut determinã un interes tot mai
crescut pentru dezvoltarea de noi
proiecte.

Certificatul obþinut are o valabilita-
te de trei ani, dupã care ºcoala trebuie
sã concureze din nou pentru a re-
confirma titlul. În acest sens, trebuie
sã dezvolte noi proiecte de parteneriat
cu alte ºcoli din Uniunea Europeanã,
iar managementul ºcolii trebuie sã fie
unul coerent ºi performant, centrat
pe dezvoltarea dimensiunii europene
a educaþiei.

Mihail Marinescu

Într-un cadru festiv, la Palatul Parlamentului,
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” ºi ªcoala

„Sf. Vineri” din Ploieºti au primit
certificatul de „ªcoalã Europeanã”

Naþional „Jean Monnet” Ploieºti,  Colegiul Eco-
nomic „Virgil Madgearu” Ploieºti ºi Colegiul de
Artã Carmen Sylva Ploieºti, însoþiþi de profesorii
Mihaela Contescu, Ileana Cocuz , Vasilica
Comiºel ºi Gina Popescu.

Elevii s-au bucurat de prezenþa
doamnei Monica Custura, reprezen-
tant al Ambasadei SUA la Bucureºti,
doamnei Flori Gãinuþã, reprezentant al
BSA/The Software Alliance ºi domnului
Rãzvan Caºmoiu reprezentant al
Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor.

Fiecare dintre cei trei invitaþi au
prezentat elevilor informaþii despre lega-
litatea utilizãrii unor soft-uri, pericolele
ce pot apãrea prin publicarea unor
amãnunte personale pe site-urile de so-
cializare, despre pirateria on-line, des-
pre infractorii cibernetici. La finalul

întâlnirii s-au oferit tuturor diplome de participare
la acest eveniment.

Noi, conducerea liceului gazdã, prin direc-
tor profesor Camelia Neacºu ºi director adjunct
profesor Mihaela Contescu, le mulþumim ºi pe
aceastã cale invitaþilor de la Bucureºti pe care îi
mai aºteptãm ºi cu alte ocazii, precum ºi invitaþilor
– elevi ºi profesori – de la celelalte colegii din
oraº care au participat.

Prof. Camelia Neacºu
Prof. Mihaela Contescu

„Educaþie pentru drepturile de proprietate
intelectualã” este o nouã disciplinã opþionalã a
cãrei programã a fost aprobatã prin OMECS nr.
3542/ 27.03.2015 ºi este adresatã elevilor de
la nivelul ciclului liceal. Aceasta face parte din

programul pilot cu acelaºi nume, realizat de trei
instituþii – Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, Oficiul Român pentru Drep-
turile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru
Invenþii ºi Mãrci (OSIM) care au semnat Proto-
colul de colaborare nr. MECS 10725/
19.10.2015.

În cadrul acestui program pilot, în 9 iunie
2016, Liceul Tehnologic „21 Mai” din Ploieºti a
organizat o activitate extracurricularã la care
au participat elevi din liceul gazdã, de la Colegiul

Elevi de la ªcoala Gimnazialã sat Mãrginenii de Jos, ªcoala Gimnazialã Filipeºtii de Tîrg, ªcoala
Gimnazialã Nedelea, ªcoala Gimnazialã comuna Mãgureni, Liceul Teoretic Filipeºtii de Pãdure au
participat vineri, 17 iunie a.c., la Concursul judeþean „Permis de bun pieton”, ediþia a V-a. Concursul s-
a desfãºurat în cadrul proiectului cu acelaºi nume coordonat de prof. Tonia Bucurica, prof. Eliza
Furdui, implementat de ªcoala Gimnazialã, sat Mãrginenii de Jos, comuna Filipeºtii de Tîrg. Proiectul
ºi-a propus sã formeze, în rândul populaþiei ºcolare, comportamentul rutier responsabil pe baza
cunoaºterii ºi respectãrii regulilor de circulaþie pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaþie.
Cum se poate face, într-un mod cât mai atractiv? Rãspuns: implicând elevii în acþiuni placate, concursul
propriu- zis ºi posibilitatea elevilor de a interacþiona ºi a cunoaºte. Astfel de acþiuni reprezintã un
beneficiu pentru toþi participanþii.

„Proprietatea  intelectualã”, gãzduitã
de Liceul Tehnologic ”1 Mai” Ploieºti

Mihail Marinescu

Concursul judeþean „Permis de bun pieton”,
la ªcoala Gimnazialã sat Mãrginenii de Jos

Pornind de la ideea cã educaþia este cel mai
important lucru în viaþa copiilor, în anul ºcolar 2015-
2016 ªcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu” din
Ploieºti a continuat colaborarea (desfãºuratã ºi pe
parcursul anului ºcolar 2014-2015) cu Biblioteca
Judeþeanã „Nicolae Iorga” din Ploieºti, în cadrul
unui parteneriat propus de ªtefania Ionescu -
preºedinte al Asociaþiei pentru Educaþie Non-
Formalã. Astfel,în cadrul proiectului intitulat „Sprijin
pentru viaþã”, ªcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”
– coordonator, prof. Viorica Maftei, Asociaþia pentru
Educaþie Non-Formalã –coordonator ªtefania
Ionescu ºi Biblioteca Judeþeanã „Nicolae Iorga”
Ploieºti – coordonator Elena Vasile ºi director
Mihaela Radu  au colaborat în desfãºurarea unor
activitãþi ce au avut ca scop reducerea riscului de
abandon ºcolar în rândul a 10 elevi defavorizaþi de
la ªcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu” Ploieºti.
Obiectivele proiectului au fost sã ofere ajutor ºi
supraveghere pentru efectuarea temelor zilnice,
sã creascã interesul pentru educaþie ºi sã implice
elevii în activitãþi de educaþie non-formalã. Ca
urmare, începând cu luna octombrie a acestui an
ºcolar un grup de elevi din ciclul primar de la clasele
II,III ºi IV de la ªcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”
Ploieºti au participat zilnic la activitãþile desfãºurate
în sala dedicatã copiilor, salã pusã la dispoziþie de
Biblioteca „Nicolae  Iorga” ºi special amenajatã de
Constanþa ªandru, sub atenta îndrumare a volun-

tarilor inimoºi, de altfel ºi ei elevi la licee de
renume din oraº . Cu acordul pãrinþilor, elevii
defavorizaþi au primit ajutor ºi supraveghe-
re pentru efectuarea temelor zilnice, pentru
creºterea interesului faþã de educaþie,
creºterea motivaþiei pentru activitãþile
extraºcolare prin activitãþi ludico-recreative,
scopul fiind reducerea abandonului ºcolar
în rândul acestor elevi. Asociaþia pentru
Educaþie Non-Formalã este o asociaþie
non-profit al cãrui scop este sã ofere tinerilor
ºi copiilor oportunitãþi de dezvoltare perso-
nalã prin voluntariat ºi educaþie non-forma-
lã pentru a-ºi construi viitorul conform moti-
vaþiei ºi potenþialului lor ºi pentru a deveni
cetãþeni activi ºi responsabili. La Biblioteca

Judeþeanã „Nicolae Iorga” a fost organizatã ºi
serbarea care a marcat încheierea cursurilor des-
fãºurate în cadrul proiectului, iar copiii s-au bucurat
de mici atenþii oferite de Fundaþia Comunitarã
Ploieºti, care, de altfel, a sprijinit proiectul pe tot
parcursul anului, Fundaþia Autonom Service Ploieºti,
care le-a oferit copiilor ghiozdane cu rechizite ºi
dulciuri. Copiii s-au bucurat ºi de prezenþa pãrinþilor
dar ºi de cea a lui Constantin Plumb care, în timpul
liber, a fost permanent alãturi de copiii ºi care s-a
implicat activ în toate activitãþile asociaþiei.

Mulþumim tuturor pentru implicare ºi dãruire!!!
Prof. Viorica Maftei – ªcoala

Gimnazialã „Mihai Eminescu” Ploieºti

ªcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”
din Ploieºti oferã „Sprijin pentru viaþã”
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Guvernul României a aprobat noul Contract
Cadru care reglementeazã condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului de
asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2016
– 2017. Hotãrârea de Guvern 161 / 2016 va
intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.

Prin noul Contract Cadru se vor asigura
mai multe servicii pentru asiguraþi. La acestea
se adaugã un cadru de reglementare pentru
gestionarea mai bunã a sistemelui SIUI ºi a
cardurilor de asiguraþi aºa încât aceºtia sã nu
mai fie afectaþi de disfuncþionalitãþi tehnice. De
asemenea, se are în vedere suplimentarea valorii
plãþilor pentru medicina de familie ºi tratamentul
ambulator aºa încât aceste categorii de personal
medical sã se armonizeze cu prevederile Ordo-
nanþei de Urgenþã privind salarizarea în sectorul
bugetar.

Important de subliniat este ºi obligativitatea
ca toþi actorii din sistemul sanitar (Ministerul
Sãnãtãþii, Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate, Casele Judeþene, Direcþiile de Sãnãtate
Publicã ºi furnizorii de servicii) sã aibã întâlniri
trimestriale în care vor analiza calitatea serviciilor
furnizate asiguraþilor ºi vor putea aduce ºi pe
parcurs îmbunãtãþiri la funcþionarea sistemului,
dacã acestea vor fi considerate necesare.

Mãsurile detaliate:

Se întãreºte obligaþia generalã a furnizorilor
de servicii medicale de a informa asiguraþii
despre consecinþele nerespectãrii indicaþiilor
terapeutice. Totodatã, se clarificã obligaþia
furnizorilor de  respectare a protocoalelor
terapeutice în vigoare.

Pentru asistenþa medicalã primarã:
- se reglementeazã acordarea gratuitã a avi-

zelor epidemiologice pentru re(intrarea) în
colectivitate ºi a adeverinþelor medicale pentru
preºcolari ºi elevi;

- situaþiile în care asiguraþii se pot transfera
de pe o listã de pacienþi pe lista altui medic de
familie mai devreme de o datã la ºase luni se
completeazã cu cazurile în care domiciliul asigu-
ratului se schimbã dintr-o localitate în alta, asigu-
ratul este în arest preventiv, executã o pedeapsã
privativã de libertate, precum ºi la încetarea stãrii
respective;

- se eliminã serviciul spirometrie dintre cele
furnizate de medicii de familie, având în vedere
cã abilitãþile necesare pentru acest serviciu intrã
în sfera de competenþã a medicului pneumolog.

Pentru asistenþa medicalã ambulatorie
clinicã de specialitate:

- se introduc noi proceduri diagnostice (elec-

tromiograma ºi evaluarea cantitativã a rãspun-
sului galvanic al pielii);

- se introduce tratamentul fracturii amielice
fãrã deplasare a coloanei vertebrale.

Pentru medicina dentarã:
- minorilor li se vor putea acorda consultaþii

decontate de CNAS o datã la ºase luni, faþã de
o datã la 12 luni în prezent

- se introduce un nou serviciu decontat,
obturaþia dintelui dupã tratamentul afecþiunilor
pulpare sau al gangrenei;

- se redefinesc alte servicii.
Pentru asistenþa medicalã ambulatorie

paraclinicã:
- se introduce printre serviciile decontate

efectuarea de RMN de sâni cu sau fãrã subs-
tanþã de contrast;

- se renunþã la decontarea examenului fun-
gic de urinã, considerat de specialiºti ca irelevant
pentru patologia pacientului;

- se revizuiesc reglementãrile referitoare la
situaþiile în care casa de asigurãri de sãnãtate
sesizeazã neconcordanþe între investigaþiile
medicale efectuate ºi cantitatea de reactivi
achiziþionaþi de laboratoarele de analize me-
dicale.

Pentru asistenþa medicalã spitaliceascã:
- se introduce condiþia ca, în cazul furnizo-

rilor de servicii de spitalizare de zi care nu au ºi
spitalizare continuã, sã se asigure obligatoriu
prezenþa unui medic de specialitate pentru un
program de activitate de minim 7 ore/zi;

- pentru pacienþii cãrora la externarea din
spital li se indicã prin scrisoare medicalã sã re-
vinã pentru  internare, precum ºi pentru pacienþii
cu hemofilie din programul naþional respectiv
nu va mai fi necesarã prezentarea biletului de
trimitere de la medicul din ambulatoriu;

- decontarea serviciilor efectuate în secþiile
spitaliceºti de paliaþie se va efectua similar cu
cea a serviciilor acordate în secþiile/spitalele de
bolnavi cronici.

Pentru furnizorii de servicii de consultaþii
de urgenþã la domiciliu ºi de transport sanitar
neasistat se introduce obligativitatea prezentãrii,
la contractare, a avizelor de utilizare sau a bu-
letinelor de verificare periodicã pentru dispozi-
tivele medicale aflate în dotarea unitãþilor mo-
bile de intervenþie, dupã caz.

Pentru farmacii se revizuiesc reglementãrile
referitoare la situaþiile în care casa de asigurãri
de sãnãtate sesizeazã neconcordanþe între can-
titatea de medicamente/materiale sanitare
eliberatã ºi cea achiziþionatã.

Asiguraþilor li se vor putea acorda douã noi
proteze decontate din bugetul CNAS: proteza
modularã de gambã cu manºon de silicon, pre-

cum ºi proteza de deget funcþionalã simplã (pen-
tru copiii cu malformaþii congenitale având vârsta
peste 3 ani). În situaþia în care furnizorii de
dispozitive medicale  nu transmit CNAS toate
preþurile de vânzare cu amãnuntul ºi sumele
de închiriere ale dispozitivelor medicale contrac-
tate, casa de asigurãri de sãnãtate va putea
denunþa unilateral contractul respectiv.

La ora actualã se aflã pe circuitul institu-
þional de avizare un proiect de act normativ de
completare a noului Contract-Cadru, care are
ca principal scop crearea fundamentului legal
pentru renunþarea la raportarea bilunarã/
lunarã/trimestrialã a serviciilor efectuate de

furnizori, dupã caz, în favoarea raportãrii on-li-
ne în timp real. Perioada de raportare în platfor-
ma informaticã a serviciilor medicale acordate
urmeazã sã fie extinsã de la 72 de ore la 3 zile
lucrãtoare dupã data acordãrii serviciului
respectiv, pentru evitarea problemelor create de
zilele nelucrãtoare/sãrbãtorile legale.

Totodatã, proiectul vizeazã:
- optimizarea informãrii asiguraþilor prin

introducerea obligativitãþii afiºãrii la furnizori a
informaþiilor privind pachetele de servicii medi-
cale ºi a tarifelor corespunzãtoare, în formatul
stabilit de CNAS;

- revizuirea sancþiunilor aplicabile furnizorilor
de servicii medicale;

- implementarea unui sistem de manage-
ment a listelor de prioritate la nivelul asistenþei
medicale paraclinice din ambulatoriu ºi a asis-
tenþei spitaliceºti, în vederea optimizãrii transpa-
renþei în sistemul de asigurãri sociale de sã-

nãtate;
- punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016

privind creºterile salariale în sistemul sanitar.
Tot pe circuitul instituþional de avizare se

aflã ºi proiectul normelor de aplicare a Con-
tractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe
propuneri ale organizaþiilor reprezentative ale
furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi, de
exemplu, cea a medicilor de familie referitoare
la redefinirea grupelor de vârstã pentru exami-
narea ºi înregistrarea parametrilor de dezvoltare
pentru pacienþii minori, sau cea referitoare la
modificarea unor servicii medicale preventive
ºi profilactice.

Acelaºi proiect mai prevede:
- simplificarea demersurilor de obþinere a

unor dispozitive medicale (saci de stomie, apara-
te de oxigenoterapie etc.);

- introducerea posibilitãþii acordãrii de servicii
conexe actului medical de fiziokinetoterapeuþi
ºi profesorii de culturã fizicã medicalã;

- includerea insuficienþei respiratorii severe
printre afecþiunile care permit prezentarea di-
rect la medicul de specialitate din ambulatoriu;

- redefinirea specialitãþilor clinice care pot
încheia acte adiþionale pentru efectuarea
ecografiei de vase sanguine;

- redefinirea condiþiilor de vechime a apara-
telor din laboratoarele de analize medicale, de
radiologie – imagisticã medicalã ºi de medicinã
nuclearã;

- majorarea tarifelor pentru unele servicii
medicale, alte majorãri intenþionate aflându-se
în prezent în analiza CNAS.

Noul Contract Cadru privind condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri

sociale de sãnãtate pentru anii 2016 – 2017

„Feng Fu” este un punct de preso-
puncturã de la baza craniului, puþin mai
jos de osul craniului ºi unde începe gâtul.
Þine un cub de gheaþã în aceastã zonã
timp de câteva minute în fiecare zi ºi te
vei bucura de efecte magnifice pentru
sãnãtatea ta. Aºazã-te pe burtã, pune
cubul de gheaþã în punctul Feng Fu ºi
lasã-l acolo timp de 20 de minute. Poþi
fixa cubul cu un bandaj dacã nu ai timp
sã stai culcat cele 20 de minute. Ideal
ar fi sã urmezi acest procedeu diminea-
þa, pe stomacul gol, ºi seara înainte de

culcare. Iatã care sunt beneficiile:
Îmbunãtãþeºte calit.somnului;
Îmbunãtãþeºte starea de spirit
Regleazã tranzitul intestinal
Trateazã rãcelile
Uºureazã durerile de cap ºi de dinþi
Trateazã bolile de plãmâni ºi cele

cardiovasculare
Ajutã în tulburãrile tiroidei
Uºureazã simptomele sindromu-

lui premenstrual
Îmbunãtãþeºte sãnãtatea min-

talã.

Probabil sunã incredibil, dar acest tratament chiar
trebuie încercat. Potrivit HealthyFoodHouse.com, nu trebuie
decât sã preparaþi o mixturã din ulei vegetal nerafinat ºi
sare, cu care vã veþi masa zonele afectate.

Ingrediente:Ingrediente:Ingrediente:Ingrediente:Ingrediente:
10 linguri de sare, 20 de linguri de ulei (mãsline, floarea

soarelui).
Preparare:Preparare:Preparare:Preparare:Preparare:
Amestecaþi uleiul ºi sarea într-un recipient de sticlã,

închideþi-l ºi lãsaþi pentru câteva zile.
Aplicare:Aplicare:Aplicare:Aplicare:Aplicare:
Trebuie sã masaþi zonele dureroase în fiecare diminea-

þã. Începeþi cu 2-3 minute progresiv ºi creºteþi durata în

fiecare zi, cu alte 2-3 minute, astfel încât sã ajungeþi la
20 de minute. La sfârºitul procedurii, stergeþi zona cu
un prosop umezit cu apã caldã. Uneori, lichidul provoaca
mici iritaþii ale pielii. Pentru a evita aceste efect, aplicaþi
pe zona masatã puþinã pudrã pentru bebeluºi. Se
recomandã sã repetaþi procedura timp de 10 zile.
Tratamentul va stimula circulaþia sanguinã ºi regenerarea
þesutului osos ºi cartilaginos. În afarã de eventualele iritaþii,
nu vã veþi confrunta cu niciun alt efect advers. Fanii
medicinei alopate susþin cã acest tratament îmbu-
nãtãþeºte vederea ºi þine la distansã migrenele, datoritã
faptului cã în timpul procedurii sunt eliminate toxinele
din organism.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Ce se întâmplã dacã pui un
cub de gheaþã pe ceafã?

Amestec miraculos care te scapã de durerile reumatice
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Serghie Bucur

„Maman e departe, singurã, soarta
a dus-o, e drept, într-o þarã – Elveþia –
unde oamenii ºi legile sunt într-o armonie
ce distoneazã cumplit cu societatea noas-
trã, de dupã întoarcerea armelor ºi a
cursului rãzboiului abia isprãvit! Dra-
gostea i-a fost ºi a rãmas instinctul pro-
fund al existenþei sale. Când trãia tatãl
meu ºi al lui Bâzu, întâi de toate soþul ei,
acolo, în vãzul regelui Ferdinand ºi al
reginei Maria, „zeiþa” îl fãcuse prizonierul
sentimentelor ei, pe Enescu. Cât va fi
suferit el din pricina capriciilor ºi absur-
delor ei pretenþii, de amfitrioanã! Mãcar
acum e scãpatã de  invadatori – care îºi
zic „eliberatorii României”, „Scânteia”
ridicã zilnic osanale lor ºi „Marelui Urs”
de la Moscova!” Alice are dinaintea
privirilor ei o „Maman izbucnind isteric,
în salonul mereu ticsit de lumea bunã a
Curþii regale în refugiul moldovenesc,
comandându-i ce sã cânte pentru ea ºi
cui sã dedice  ºi ce anume, ceea ce bietul
de el cânta cu o supuºenie de orb la ce-
rineþele adoratei sale... Când s-a prãbuºit
lumea noastrã, Maman, într-o disperatã
avariþie, îndatã ce Pynx cãzuse de pe
platforma pupitrului  (fusese dus din plin
concert, într-un pat de spital), a urlat cã
vrea sã vadã în mâinile ei, pe de o parte,
toate partiturile compoziþiilor maestrului,
inclusiv toate acelea aflate la diverºii
editori din Paris, din Bucureºti ºi din
Londra („Câteva, rãmase la New York,
maestrul le socotise un patrimoniu
pentru aceia care îl gãzduiserã pe timpul
concertelor date ºi dirijate pãtruns de
„moldovia” lui!”, ºopteºte un personaj
neluat în seamã de nimeni, nici mãcar
de poliþie ori de vreun „eliberator”), iar pe
de alta, actele care consfinþeau proprie-
tatea asupra averilor din Bucureºti, Flo-
reºti, Buºteni ºi Tescani, iar când legatarul
creaþiei enesciene, Romeo Drãghici, i-a
atras atenþia sã legalizeze urgent aceste
acte, Groza ºi Dej iscãliserã de mult de-
cretul de confiscare a acestora ºi trecerea
lor „sub dictatura proletariatului”! Ce alte
obstacole i-ar mai fi putut presãra lui
Maman, calea spre tribunalul deja intrat
pe mâinile comuniºtilor  controlaþi de Iosif
Vissarionovici, prin fidelul sãu servitor
Vâºinski (de a cãrei inteligenþã în sinea
lui, se temea ºi, sã aibã liniºte, îl pusese
pe Beria sã-i intercepteze toate telefoanle
ºi rapoartele)?” „Dragã Alice – îi spusese
Bâzu acum câteva seri, prin telefon (era
în braþele noii lui soþii, sora primei consoar-
te, pe care o relua în cãsãtorie) – ameri-
canii sunt la zi cu mersul evenimentelor
în þara noastrã! Din pãcate, ne-au vândut,
laolaltã cu englezii, Moscovei! Stalin i-a
pãcãlit repede ºi substanþial, lãsându-le
sud-vestul Europei, pentru popoarele fals
definite ca „slave”, românii – cu precãdere!
Monstrul ãsta, parcã frate cu Hitler, va
sugruma naþia noastrã, în anii ce vin...
Bine cã ai scãpat de bestiile-astea care,
cred, eºti deja convinsã cã trag de
România s-o facã „republicã socialistã
sovieticã”! Se cutremurã carnea pe mine,
Alice, cã ºtiu,  vãd ºi  simt pe ce „drum”
este împinsã þara noastrã!”.

Pentru ea – Alice, din nou lângã fos-
tul cãpitan Lupoaie, dar amândoi conce-
sivi (senzaþia de solidaritate în faþa înstrãi-
nãrii Þãrii) cu primul ei soþ, Mihai Sturdza,
ºi pentru el – Constantin, alias „Bâzu” –
aviatorul celebru, cu sute de avioane
nemþeºti ºi câteva ruseºti doborâte pe
front ºi deasupra capitalei, viaþa se
schimbase brusc într-un rãu iremediabil.
Moºiile Nababului deveneau, pentru ei –
nepoþii acestui bogãtaº cantacuzin,
ultimul în genealogia de peste o mie de
ani a dinastiei de împãraþi, regi, voievozi
ºi miniºtrii – amintiri; li se luaserã – ca-n
1907, când Nababul era primul ministru
al României, iar fiul lui ºi tatãl ei ºi al lui
Bâzu, minitrul Justiþiei – pãmânturile ºi
castelele ºi palatele ºi pãdurile agonisite
de predecesorii lor, cu demnitatea ºi no-
bleþea blazonului princiar... Cuvântul „bur-
jui” era apelativul de ordine impus de „eli-
beratori”, de Kavtaradze, de Susiakov ºi
Vâºinski, ºi pronunþat cu o cruzime slu-
garnicã de Pãtrãºcanu ºi de Bodnãraº.

„ – Domnule Maniu, primul soþ al
mamei mele încã din anii petrecuþi la Iaºi,
vã ruga sã aveþi grijã de mine ºi de Bâzu!
ªtiþi bine cã ruºii ne urãsc...”

„ – Aºa este, duduie Alice, dar ºtiu
din sursã sigurã cã mama dumitale l-a
simpatizat pe Stalin, iar ãstuia i-a ajuns
la ureche dorinþa doamnei Cantacuzino
de a fi primit de el la Kremlin! Aci e un nod
gordian, dacã îmi daþi voie sã folosesc o
figurã de stil! Aveþi relaþii la ambasadele
Americii ºi Angliei din Bucureºtii noºtri,
chiar ºi în rândul acelora din ambasada
Franþei... Eu zic cã deja aveþi uºi sigure
deschise, prin ele e momentul sã
ajungeþi lângã ilustra prinþesã moldavã,
acolo, la Vevey!”

„ – V-am fost o adeptã consecventã,
domnule Maniu, nu accept sã mã „expe-
diaþi” în astfel de maniere. Am frecventat
persoane rezonabile din toate aceste
ambasade, m-am trezit chematã la Sigu-
ranþã ºi chiar la cabinetul lui Petru Groza,
din cauza „preferinþelor mele mondene
ºi politice”... Poate cã nu ºtiþi sã doamnele
românec din Paris m-au ales preºedinta
lor!... Ce preþ mai pun Aliaþii pe dumnea-
voastrã ºi pe Brãtianu, iubite domn?”

„ – Suntem deja sub pumnul de fier
al lui Vâºinski, duduiþã dragã!  Ni s-au
rupt legãturile cu Londra, cu New-York-ul
ºi Parisul! Eu însumi sunt urmãrit ºi
ameninþat... Cred cã vom avea soarta ma-
reºalului Ion Antonescu – spre nenorocul
nostru, al poporului român, duºamnul
URSS-ului alãturi de ridicolul ºi idiotul de
Adolf Hitler”

Simpatiile „Domniþei” pieriserã din
clipa în care Iuliu Maniu ºi „clica lui de
trãdãtori” au fost arestaþi ºi închiºi pentru
„judecatã ºi condamnare”. Soarta
nimiceºte adeseori o prietenie, un
legãmânt, o viaþã cândva pãrându-ni-se
eternã. Þinea încã minte o scurtã poveste
–  relatarea unor cuvinte ºi idei citite de
Maniu, de pe o notiþã pe care fusese
transcrisã în fugã, scriptorul sã nu fie
prins asupra „comiterii cu rea intenþie,
duºman al poporului”, prin deconspirarea
„actului secret” pe care îl tradusese, cu
inima cât aluniþa de pe obrazul ei, din
limba rusã în cea românã. Ecourile o
sperie tot ca atunci, când încã volubilul
avocat ºi lider þãrãnist îi vorbise – la o
dulceaþã servitã ceremonios în locuinþa
din spatele monumentalei Case cu Lei,
de faþã cu Maman. Rezematã de pianul
lui Pynx, prinþesa Cantuzino-Enescu
asculta, cu ochii pierduþi departe, istoria
spusã rar, cu respiraþia opritã de presimþiri
grele, glasul „omului Occidentului impe-
rialist” cu infelxiuni baritonale, sclipind
printre dinþii cãptuºiþi cu aur. „Majestatea
Sa Mihai Întâiul telefonase lui Groza cã
doreºte sã stabileascã în urmãtoarele zile
relaþii foarte bune cu guvernul sãu.
Nenorocirea pornea însã din sânul
anturajului regal, fiindcã pãrerile acelor
ce îl alcãtuiau erau atât de opuse încât
Regele ºi Regina mamã cãzuserã în
disperare... Erau pentru concilierea asta
mareºalul Curþii, Negel ºi Ioaniþiu,
secretarul particular al Regelui. Se
opuneau demersului regal grupul
Niculescu-Buzeºti, Viºoianu ºi generalul
Niculescu, întãrâtaþi de câþiva apropiaþi
ai lor – voind ca Mihai Întâiul sã mai aºtep-
te evoluþia ulterioarã a evenimentelor! Eu
însumi am stãruit în faþa Majestãþii Sale
sã nu se grãbeascã ºi, dând apã la moarã
lui Dej ºi Groza, sã-l vãd izgonit de pe tronul
þãrii! Fapt cert, dacã vom reuºi sã aducem
mãcar cinci mii de cetãþeni în Piaþa pa-
latului, sã manifesteze pentru monar-
hie!...”

Încã o sorbiturã din ceaºca de cafea
însoþeºte miºcãrile tocului cu care Ma-
man îºi scrie „Amintirile”...”Copiii m-au
pãrãsit! Ei m-au declarat amenzicã. Tre-
buie sã supravieþuiesc cu orice preþ. Pynx
nu mai este ceea ce a fost – bãrbatul
mereu pentru mine, al meu, ºi eu a lui!
Muzica l-a prãpãdit, bagheta ºi arcuºul i-
au cãzut din mânã. Medicul meu, doctorul
Paul Cortez, oare m-a uitat?”

Sâmbãtã, 23 aprilie 2016, în Câmpina, dupã orele 10
dimineaþa, sala „Constantin Radu” a Casei de Culturã „Geo
Bogza” a freamãtat de afluenþa publicului asaltând scãrile de
acces în vechea instituþie (din 1960) din strada Griviþei 95,  sã
ocupe pânã la refuz, scaunele ºi, în picioare, interiorul devenit o
imensã expoziþie de Artã.

Factotum
Doamna Amalia Suruceanu a iniþiat ºi prezidat acest triplu

eveniment, în calitatea complexã de preºedintã a Sucursalei
Câmpina a Uniunii Artiºtilor Plastici din România, de artistã
plasticã ºi de promotoare a proiectului artistic umanitar „Terapie
prin Artã”, conceput sã dezvolte capacitãþile psihosomatice ºi
creatoare ale copiilor cu dizabilitãþi. În jurul sãu s-au aflat artiºti
plastici, artizani ºi numeroºi pãrinþi ai multor copii cu vãdite
vocaþii artistice. În locul imensei galerii care s-ar cuveni trecutã
în revistã, mã rezum la a-i felicita in corpore, alãturi de  distinsa
artistã plasticã Amalia Suruceanu!

Pictura
...A umplut trei din pereþii sãlii „Constantin Radu”,

reprezentatã de nume rezonante al artiºtilor invitaþi sub arcadele
„Anotimpului”, circa 50 de uleiuri, acuarele ºi desene alcãtuind
un univers acaparant, remarcabil prin cele mai valoroase dintre
ele. Peisaje, portrete, compoziþii ºi naturi statice – au purtat
privitorii prin locuri fie cunoscute, fie închipuite, pline de mirajul
poetic al culorilor, formelor ºi sugestia generatã de teme ºi
redarea lor plasticã. Au impresionat uleiurile maestrului Ion
Hãloiu – un pictor foarte original, a cãrui tehnicã induce fiecãrui
tablou o uimitoare luminozitate, o magnificienþã inalterabilã, o
vrajã insaþiabilã!

„Anotimpul”
...În esenþa lui a însemnat o paradã a ARTEI redatã de

culori – de apã ºi în ulei – de þesãturi ºi combinaþii ingenioase
din textile ºi lemn ºi metal, precum ºi prin imagini ale „ochiului”
unui fotoreporter pasionat de tot ceea ce pentru dânsul este
totdeauna Natura în sublima ei ipostazã: Primãvara! Grupul de
puºti ºi puºtoaice cãrora d-na Amalia Surucxeanu le-a acordat
premiile însoþite de aplauzele publicului ºi de lacrimile de bucurie
ale pãrinþilor acestora, a fost „capul de afiº” al evenimentului,
desfãºurarea lui fiind miezul unei stãri emoþionale
indescriptibile. Alãturi de micii artiºti s-au pus în valoare florile
cele mai vii ºi mai iubite, amintind celor mai mulþi scene din
serbãrile de odinioarã ale copilãriei nu prea depãrtate – de-
cum vreo 60-70 de ani, cînd, în plin rãzboi, Educaþia ºi
Învãþãmântul zideau generaþii de români responsabili ºi creatori!
Împreunã cu acei vreo 30 de mici artiºti, confraþii lor – din
saloanele spitalului Voila, animaþi de concursul „Terapie prin
Arte”, au imprimat actului artistic valoarea specificã vârstelor
sublime. Doamna Amalia Suruceanu a devenit pentru o vreme
cuceritoarea „Mamã” a acestui mic ºi spontan „popor” de
viitoare valori ale Artelor plastice.

Micul ieºan
Invitatul de onoare ale acestui „Anotimp” a fost deja

consacratul – de propriile lucrãri rãsplãtite cu Diplome
naþionale ºi europene – Alexandru David, originar din Iaºi!
Omniprezent pe Facebook, artistul de sub dealul Copoului

convinge de vreo doi ani, prin
lucrãri impresionante, recu-
nocute în lumea artelor plas-
tice, câteva din ele fiind
expuse în ansamblul plastic
al „Anotimpului” nostru. La
doar 11 ani, cu panoplia
trofeelor care îi rãsplãtesc
valoarea artei lui, Alexandru
David e deja o certitudine.
Frumos, talentat ºi – îmi
spune mie cineva – cuminte,
adicã educat ºi silitor, Alexan-
dru mi-a inspirat câteva ver-
suri – pe care le-am citit
acolo, în mijlocul „Anotimpu-
lui”, ca ºi cum el ar fi fost de
faþã (cauze serioase nu i-au
permis a fi cu noi, între noi!).
Sigur cã stihurile erau ecou-

rile unei întâlniri între Câmpina ºi Iaºi – vetre binecuvântate
de Dumnezeu cu Hasdeu ºi Grigorescu, respectiv cu
Eminescu ºi Junimea, cu Istrati ºi Negruzzi... „Au darurile
freamãtul iubirii / Ca-n „Dupã-amiaza unui faun” / Când lu-
mea uitã cã e-un clown / Dar prin credinþã e din nou a firii //
Într-un atom cât noi de mare / Încap – îmbrãþiºate – Câmpina
ºi Iaºul. / Prviþi-le, avem acum oraºul / La anotimpul darului
în floare”!

Fotograful
Multor câmpineni ºi multora din lumea facebooksiºtilor

le este cunoscut domnul ªtefan Muºoiu – artistul fotograf
din speþa „nobless oblige”, „zugravul de subþire” pe suportul
de carton sau electronic, de o vãditã sensibilitate muzicalã.
Nu e floare sau frunzã sã scape ochilor sãi, umbrã ºi trunchi
de arbore, lãstãriº, alee, cãrare ºi drum, clãdire, zid, parc,
peluzã, nor, apus ºi rãsãrit de soare, clipã nocturnã, în lu-
mina lunii, colþ de cer sau de oraº, de cartier, zâmbet sau
tristeþe, chip uman sau de animal, artizanat, lucru încãrcat
cu amintiri, copil ºi adult, ceasul public, piaþã, vehicul terestru
ºi aerian, oameni de demult sau pe lângã trecem, un þest
dintr-o curte la þarã, o ulicã, o potcoavã, un cui, o brãþarã, o
uºã cu clanþã ori lacãt, un alcov, o doniþã, o ºapcã, un laptop,
o glastrã cu flori, o vatrã a sobei bunichii, un livret militar, o
poartã întredeschisã, o lizierã de cireºi înfloriþi, rãmuriºul
liliacului zburând spre ceruri, felinarele de pe bulevardul
Culturii, bãncile lui, umbra arborilor lui, chipuri ºi interioare
din Bbilioteca Istrati, din sala Costicã Radu, trofee ale
campionului mondial Purge, medalii ºi tablouri, oho!, infinitã
colecþie de imagini marca ªtefan Muºoiu!

Muzicanþii
Recitalul duetului de chitariºti Dinu Olãraºu-Titu

Constantin a excelat cu asupra de mãsurã în clipa în care li
s-a alãturat graþioasa violonistã Rodica Boldurea – de la
Oprea din Braºov, care s-au dezlãnþuit, preþ de un ceas, pe
coardele instrumentelor ºi ale sufletelor lor cuprinse de fervori
sonore explozive. Canta-autori cu albume ºi repertorii
performante, aceºti doi Apollo plus delicata Eutherpe au
ridicat sala în picioare, cu arta lor vocal-instrumentalã! Rãsunã
în auz ºi acum, stihurile unuia din melodioasele lor cântece:

„Sunã-mã noaptea dupã patru,
Când actorii pleacã din teatru!”

Serghie Bucur

Ceasuri pentru un „ANOTIMP
AL DARURILOR DE FLORI”

Alexandru David,Alexandru David,Alexandru David,Alexandru David,Alexandru David,
pictândpictândpictândpictândpictând
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În preajma zilei de 14 iulie, Ziua Naþionalã
a Franþei, Cãlin Catargiu publicã volumul
„Scriitori francezi”, consacrat unor oameni iluºtri
francezi, care aparþin patrimoniului universal.

Profesorul Cãlin Catargiu s-a dovedit a fi un
subtil analist al operelor unor scriitori români ºi
strãini, afirmaþie demonstratã de cele cincispre-
zece cãrþi ale sale de criticã literarã apãrute pânã
acum.

Cartea de faþã este o incitantã culegere de
eseuri. Chiar din titlul eseului, Cãlin Catargiu
defineºte profilul fiecãrei personalitãþi printr-o
sintagmã care reflectã chintesenþa acesteia.
Citãm: Blaise, Pascal sau armonia tragicã, André
Gide, nonconformistul, Louis – Ferdinand Céline
sau treptele disperãrii, Samuel Beckett sau
eterna agonie, Eugene Ionesco, iconoclastul,

Albert Camus sau sfinþenia laicã.
Cãlin Catargiu are în vedere opera cu valorile

ei artistice ºi scoate în evidenþã atât matricea
originalitãþii, cât ºi ansamblul creaþiei.

Astfel, prin faþa ochilor noºtri, se perindã o
fabuloasã pleiadã.

Blaise Pascal, omul de ºtiinþã, filozoful ºi
omul religios, este înfãþiºat cu toate meandrele
existenþei sale.

De la André Gide, laureat al Premiului
Nobel în 1947, se poate învãþa lecþia noncon-
formistã a disponibilitãþii ºi autenticitãþii.

De la Céline, am reþinut convingerea sa:
„cu adevãrat aportul meu va fi recunoscut în
sensul cã am fãcut ca limba francezã scrisã sã
fie mai sensibilã, mai emotivã, cã am deza-
cademizat-o”.

În 1969, lui Samuel Beckett i s-a decernat
Premiul Nobel „pentru scrisul sãu care – în
forme noi, atât în roman, cât ºi în teatru – îºi ca-
pãtã elevaþia în însãºi starea de indigenþã a
omului modern”.

Originalitatea ireductibilã a teatrului lui Eu-
gene Ionesco este opera unui iconoclast. A fost
primul dintre avangardiºti ºi a devenit ultimul
clasic al secolului al XX-lea.

În cãrþile sale, Albert Camus, cel mai tânãr
scriitor francez deþinãtor al Premiului Nobel din
1957, a creat mitul înstrãinãrii ºi negaþiei
(„Strãinul”), mitul revoltei solidare („Ciuma”) ºi
mitul coeziunii în suferinþã („Cãderea”), totul
expus cu simplitatea desãvârºitã a artei clasice.

Cartea profesorului Cãlin Catargiu, densã
ºi gravã, documentatã ºi echilibratã, ne oferã

Cãlin Catargiu: „Scriitori francezi”,
o remarcabilã culegere de eseuri

alese satisfacþii.
Ca filolog, consider aceastã lucrare un

eveniment editorial remarcabil ºi un instrument
benefic la orele de literaturã universalã.

Dupã cum ne-a mãrturisit autorul, cartea
aceasta este un omagiu adus Franþei, care, prin
valorile sale spirituale, a reprezentat de-a lungul
timpului farul cultural al Europei.

Prof. Nicoleta Preda,
Colegiul Naþional „Jean Monnet”

Am vãzut ºi admirat opere ale artistului
plastic Ion Hãloiu în capricioasa primãvarã
2016, întâia oarã pe 27 februarie, în
expoziþia personalã adãpostitã de salonul
subteran al Castelului Julia Hasdeu, apoi în
expoziþia de grup ce a animat sala
„Constantin Radu” a Casei de Culturã „Geo
Bogza”. Prima, ocazionatã de simpozionul
„Bogdan Petriceicu Hasdeu – In memo-
riam”,  patronat de d-na dr. Jenica Tabacu,
directoarea Muzeului, cea de-a doua, de
proiectul cultural „Anotimpul darurilor de
flori”, inþiat ºi onorat de d-na Amalia Suru-
ceanu, preºedinta Sucursalei UAP Câmpina.
Surprizã ºi revelaþie, picturile d-lui Ion Hãloiu
fascineazã cu  atmosfera romanticã a
fiecãrui tablou ºi, într-un chip nemaiîntâlnit,
cu o tehnicã de maestru, relevantã printr-o
secretã manierã  a irizãrii culorilor; pesiajul
ºi personajele fiecãruia existã ontologic; ele
recompun epoci de un romantism viu, o
Belle-Epoque dupã care generaþiile care au
prins acele vremuri tânjesc dupã ele, între-
þin un meritoriu parfum  nostalgic. Desenul
conform cãruia clãdirile ºi oamenii se com-
pleteazã ideal redã un discret giaco-
mettianism, plasându-le în momente ale unei
zile ºi ale oricãrui anotimp, în relaþia reci-
procitãþii – de unde ºi profunzimea unei

tonice aure, care însufleþeºte lucrãrile –
exerciþii de o poeticã plasticã personalã,
exlusiv hãloianã. Fenomenul parcurge
timpul ºi secretele miºcãri ale penelului
între viziune ºi finisare, pe fire nevãzute /
neºtiute, ascunse în talentul acestui pictor
cu propesniuni pentru clasic, care revigo-
reazã plãcerea privirii ºi recompenseazã
viul fluid al frumuseþii mereu aceeaºi, dar
altfel oferitã, de la un tablou la altul, de
maestrul Ioan Hãloiu.

Arta pictãrii hãloiene se lasã acoperitã
de suflul acestei irizãri care e, în fapt,  o
iluzia opticã realã, adevãratã; pleacã dintr-
un ocult subterfugiu tehnic care gene-
reazã  senzaþia visãrii, ipostaza trans-
cenderii imaginaþiei artistului ca mediu al
suprailuzoriului. al lumii posibilã ºi doritã
în existenþa mirificã a visului – lume pre-
zentã numai în gândirea ºi simþirea artis-
tului nostru. Ne aflãm în faþa unei veritabile
„Poeme Române” adusã, prin tente ºi
contururi în ardente iluminãri, pe pânzele
de o expresivitate în care sublimul tuteleazã
construcþia temei ºi autentificã un stil ar-
tistic dominat de o viziune poeticã ne-
maiîntãlnitã de noi. M-am simþit în melea-
gurile transpuse sonor în variantele I ºi II,
ale „Raposdiei Române” de George

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de     Irizând culorile,

ION HÃLOIU
Enescu, admirând
– într-o înlãnþuire
proprie artistului,
ºirul subtilelor tre-
ceri de la o temã la
alta – palate din Ca-
pitalã ºi din provin-
cie, clãdiri cu peceþi
istorice ºi artistice
unice, edificii cu no-
torie recunoaºtere
pentru însemnãta-
tea lor în cumpãna
secolelor XIX ºi XX,
în impecabilul Inter-
belic, cum de ase-
menea am retrãit
scene inspirate –
suav – de evidente
ecorui plastice din
Nicolae Grigorescu,
dacã amintim de
„Carul cu boi”, cu
„Moara” ºi de „Þã-
ranii la horã” etc.

Un veritabil tur
de orizont care conservã arhitecturi din
vremurile nobleþei ºi al rafinamentelor
adevãraþilor boieri îndrãzneºte maestrul
Ion Hãloiu – cu profiund suces – în re-
constituirea palatelor – cele ale Can-
tacuzinilor fiind, spre binele Istoriei,
indiscutabile capodopere – capodopere
de pe Calea Victoriei ºi din Buºteni, case
bo-iereºti superbe, edificii istorice ale
Capitalei, precum  palatele ªtirbey ºi ªuþu.
Lumea secolului XIX ºi a primei jumãtãþi
a secolului XX e din nou sub privirile
noastre, datoritã pictorului cu penelurile
fermecate care este maestrul Ion
Hãloiu!

Haloul rãmâne caracteristica fiecãrei
lucrãri. Compoziþia e însufleþitã de o
luminozitate pe care tocmai tehnica
irizãrii o izvorãºte, transpunând retinele
prin coluþuri de lume magice, care acum,
când le-am întâlnit, ºtiu sigur cã ele existã!
Artistul plastic Ion Hãloiu le-a descoperit!
Ne sunt relevate de  autentica sa „hartã”
a locurilor cu oameni ºi aºezãri fericite ºi
prin urmare eterne.

Serghie Bucur



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00  Rãzboiul lui Stalin cu
URSS-ul;
10:00 Europa mea (r);

11:00 „Viaþa cu Derek” (s);
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi – Colþ de
Rai cu naturã ºi cai (r);
13:00 Fãrã etichetã;
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Convieþuiri;
17:00 Profesioniºtii;
18:00 Superconsumatoprul (live);
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Ochiul magic;
22:10 „Mireasa hoþomanã” (comedie,
SUA, 2011);
23:45 „Chiriaºul favorit” (s, SUA, 1914);
00:00 Jurnal Euro (live);
00:10 Maºini, teste ºi verdicte;
00:40 „Jpod” (s);
01:35 Exclusiv în România (r);
02:15 Telejurnal.

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

09:20 Comorile Toscanei (r);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:30 Comorile Toscanei;
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Actual pe 2 (live);
18:00 Ora de ºtiri (live);
19:00 „Prinþesa sãbiilor” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Dezonorata” (dr. SUA, 1952);
22:00 Telejurnal;
22:30 „Urmele paºilor noºtri” (mini-s,
Italia-Franþa, 2010);
00:30 Televiziunea, dragostea mea (r);
01:30 Mic dejun cu un campion;
02:30 Locuri, oameni ºi comori (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 „Las fierbinþi” (s);
21:45 Fitbal UEFA Euro 2016 (live);
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
00:30 „Spion pe cont propriu” (s, SUA,
2007);
01:30 „Las fierbinþi” (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
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 „Tentaculele Bermudelor” (SF,
SUA, 2014);
02:30 Observator special (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
06:15 „Ne-am fãcut mari!”
(comedie, SUA, 1958);
08:00 La Mãruþã (r);
09:00 „La Bloc” (r);

11:30 „Vizitatori în America” (comedie,
SUA, 2001);
13:30 „Will” (dramã, Anglia, 2011);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Brusc, vara trecutã” (dr., SUA,
1959);
20:30 „Master and Commander: La
capãtul Pãmântului” (aventuri, SUA,
2003);
23:15 „1612" (dramã, Rusia, 2007);
03:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:30 Atletism: Concurs
european EAA (r);
09:30 Ciclism (r);

11:00 Sporturi cu motor: Formula E (r);
11:30 Omnisport;
11:35 Atletism: Campionatul European
(live);
14:45 Omnisport: Watts (r);
15:00 Ciclism: Turul Franþei (live);
18:45 Atletism: C.European (live);
21:00 ªtirile Eurosport;
21:05 Omnisport: În culisele perfor-
manþei (r);
21:30 Fotbal: Liga Americanã MLS (r);
22:30 Ciclism: Le Tour cu LeMond;
23:30 Ciclism: Turul Austriei;
00:00 Atletism: C. European (r);
00:45 ªtirile Eurosport;
02:15 Fotbal (r).

T V RT V RT V RT V RT V R 11111
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 „Charlot la patinaj” (burl,
SUA, 1916);

10:00  Filler JO;
11:00 „Viaþa cu Derek” (s);
12:30 Comorile Parmei (doc.);
13:00 De joi pânã joi (live);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Akzente (live);
17:00 Rezistenþa prin culturã;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Dincolo de hartã;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Amintiri din infern;
22:10 „Omul din Sierra” (west, SUA, 1966);
00:00 Jurnal Euro;
00:15 „Neil Young ºi Crazy Horse” (doc,
SUA, 1997);
02:05 Telejurnal (r);
02:55 Amintiri din infern (r).

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

09:20 Comorile Toscanei;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:30 Comorile Toscanei;
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Actual pe 2 (live);
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 „Prinþesa sãbiilor”;
20:10 „Legendary – eroul din fiecare”
(dramã, SUA, 2010);
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „Urmele paºilor noºtri” (mini-s, Italia-
Franþa, 2010);
00:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
00:30 Televiziunea, dragostea mea;
01:30 Interviurile Festivalului Interna-
þional George Enescu (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;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile ProTV;
20:40 „Las Fierbinþi” (s);
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016 (live);
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!;
00:30 „Spion pe cont propriu” (s);
01:30 „Las fierbinþi” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:15 Mireasã pentru fiul meu;

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).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Brusc, vara trecutã” (dr.,
SUA, 1959);
11:00 „La Bloc” (s);
13:30 „Ne-am fãcut mari!”

(comedie, SUA, 1958);
15:15 „Crimã în Greenwich” (pol, SUA,
2002);
16:30 „La Bloc” (s);
19:15 „Insula interzisã” (aventuri, SUA,
1959);
20:30 „Alarmistul” (comedie, SUA, 1997);
22:30 „Notorious” (dr. bio, SUA, 2009);
01:00 „Alarmistul” (r);
02:45 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:00 Sporturi cu motor: For-
mula E (r);
09:30 Fotbal (r);

09:40 Ciclism (r);
10:35 Fotbal (r);
10:45 Atletism: Campionatul European
(live);
15:00 Ciclism: Turul Franþei (live);
18:45 Atletism: Campionatul European
(live);
21:00 ªtirile Eurosport;
21:05 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
22:00 Fotbal (r);
22:30 Atletism: Campionatul European;
00:45 ªtirile Eurosport;
00:50 Fotbal;
01:00 Ciclism: Turul Frabþei (r);
02:20 Fotbal (r);
02:30 Atletism: Campionatul Euro-
pean (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Rezistenþa prin culturã;
10:00 Amintiri din infern;

11:00 „Viaþa cu Derek” (s, venturi);
12:00 Teleshopping;
12:30 “Comorile Parmei” (doc);
13:00 Dincolo de hartã;
13:30 M.A.I aproape de tine (info);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Oameni ca noi;
16:00 Cursa de cai din Siena (doc.);
17:00 Ne vedem la TVR! (live);
18:55 Exclusiv în România;;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 O datã-n viaþã;
00:00 Jurnal Euro (live);
00:15 „Pedeapsa de pe Muntele Eiger”
(acþiune, SUA, 1975);
02:20 Sport;
02:35 Telejurnal.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 „Prinþesa sãbiilor” (s);
09:10 Poveºti citadine;

09:20 Comorile Toscanei;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix – Fixurile românilor (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:30 Comorile Toscanei;
14:00 5 minute de ºtiinþã;
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Actual pe 2 (live);
18:00 Ora de ºtiri (live);
19:00 Naturã ºi aventurã
20:10 „Betty Anne Waters” (drama bio,
SUA, 2010);
22:00 Telejurnal;
22:30 “Urmele paºilor noºtri” (mini-s, Italia-
Franþa, 2010);
00:30 Televiziunea, dragostea mea ®;
01:30 Deportaþii (r);
02:30 Dincolo de viitor ®.

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;
20:45 “Las fierbinþi” (s);
21:30 “Comoara naþionalã: Cartea
Secretelor” (aventuri, SUA, 2007);
00:00 “Rupe tot” (comedie, SUA, 2010);
01:45 “as fierbinþi” ®;
02:30 La Mãruþã ®.

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 Plasa de stele – Rãzbunarea
vedetelor (div., r);
22:30 Poftiþi pe la noi: Poftiþi de vã iubiþi!
®;
01:15 Plasa de stele ®;
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:30 “Insula interzisã” (aven-
turi, SUA, 1959);
07:45 La Mãruþã (r);
08:45 “La Bloc” (s);

11:15  „Crimã în Greenwich” (pol, SUA,
2002);
13:15 „Brusc, vara trecutã” (dr SUA, 1959);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Michael Jackson: Asta-I tot!” (doc.
Muz., SUA, 2009);
20:30 „Punct de impact” (SUA, 2008);
22:15 „Casa celor 13 fantome” (horror,
SUA-Canada, 2001);
00:15 „Punct ºi de la capãt” (r);
02:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Atletism: Campionatul
European ®;
09:30 Fotbal ®;

09:40 Ciclism: Le Tour cu LeMond ®;
10:40 Ciclism: Turul Austriei ®;
11:10 Fotbal ®;
11:25 Fotbal: Liga Americanã MLS ®;
11:50 Atletism: C.European ®;
15:00 Ciclism: Turul Franþei Extra (live);
18:45 Atletism: C. European (live);
23:00 ªtirile Eurosport;
23:05 Ciclism: Le Tour cu LeMond;
00:00 Ciclism: Turul Austriei;
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Cãlãrie (dec.);
01:30 Ciclism: Turulk Franþei ®;
02:30 Atletism: C.European ®.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Preþuieºte viaþa! (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 Descãlecaþi în Carpaþi (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:15 „Francis în armatã”;
17:50 “Toate pânzele sus” (aventuri,
România, 1976);
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 “Detectiv cu greutate: alb ºi negru”
(acþiune, SUA-Germania-Italia, 1991);
23:00 Profesioniºtii: Best of;
00:00 Jurnal Euro;
00:15 “Atentatul” (thriller, Franþa-Italia-
RFG, 1972);
02:10 Telejurnal ®;
03:05 Preþuieºte viaþa! ®.

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 „Cãlãtori în lumi paralele” (aventuri,
Canada, 2002);
11:30 Poveºti citadine;
11:30 Destine ca-n filme (r);
12:30 Dincolo de viitor ®;
13:00 „Deportaþii” (doc.,s);
14:10 „Tribul curcubeului” (comedie,
Cehia-SUA, 2008);
15:50 5 minute de istorie;
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Popasuri folclorice (s);
18:00 Ora de ºtiri;
18:30 Locuri, oameni ºi comori (s);
19:00 Documentar 360 de grade;
20:10 „Jane Eye” (romantic, coprod,
1996);
22:20 “Stormy Monday” (f.a., SUA-Anglia,
1998);
00:10 “Diamante” (s);
01:00 Naturã ºi aventurã ®;
02:00 Deportaþii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:05 Arena bucãtarilor;
10:35 “Stuart Little – ªoricelul

familiei 2” (comedie, SUA, 2001);
12:15  “Comoara naþionalã: Cartea
Secretelor (aventuri, SUA, 2007);
14:45 “Inelul Muºchetarilor” (aventuri,
SUA-Germania, 1992);
16:30 “Un an bun” (comedie, SUA-Anglia,
2006);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 “Need for Speed: Începuturi”
(acþiune, SUA, 2014);
00:00 “Joc periculos 4” (pol., SUA, 2010);
01:45 “Las fierbinþi” (s);
02:30 “Need for Speed: Începuturi” ®.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:30 Chefi la cuþite (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 FanTastic Show (div);
22:00 Poftiþi pe la ni: Poftiþi de vã iubiþi! (r);
01:00 Observator ®;
02:00 Insula iubirii ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 La Mãruþã ®;
08:45 „Insula interzisã” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Michael Jackson: Asta-I

tot!” (doc. muz, SUA, 2009);
14:45 „Crimã în Greenwich” (pol, SUA,
2002);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „A 19-a soþie” (dramã, SUA, 2010);
20:30 „Idiocraþie” (comedie, SUA, 2006);
22:15 „Ospiciul” (horror, SUA, 2008);
23:45 “Idiocraþie” (r)®;
01:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Ciclism: Le Tour cu
LeMond ®;

10:30 Ciclism: Turul Austriei;
11:00 Omnisport: Watts ®;
11:30 Fotbal: Liga Americanã MLS ®;
12:00 Atletism: Campionatul European
®;
13:30 Ciclism: Turul Franþei (live);
19:00 Atletism: Campionatul European
(live);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:00 Atletism: Campionatul European
(live);
23:00 Cãlãrie: Circuitul Campionilor Glo-
bal (live);
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Superbike: Campionatul Mondial
(live);
01:30 Ciclism: Turul Austriei;
02:00 Ciclism: Le Tour cu LeMond;
03:00 Raliraid: Dtumul mãtãsii ®;
03:15 Atletism: C.European ®.

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 Descãlecaþi în Carpaþi;
15.00 Politicã ºi delicateþuri;
16:10 Seri de varã la Mamaia;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Exodul mamelor;
19:30 Vorbeºte corect!;
19:45 Filler Jocurile Olimpice de varã, Rio
2016;
20:00 Telejurnal;
21:10 Drumul spre glorie;
22:30 Garantat 100%;
23:30 „Charlot ºi Fatty, cheflii” (f.burl, SUA,
1914);
00:00 Jurnal Euro (live);
00:45 Seri de varã la Mamaia (r);
02:30 Telejurnal (r);
03:25 Exodul mamelor (r).

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);
11:20 5 minute de istorie;
11:30 Pasiuni ºi cariere;
12:00 Cap Compas;
12:30 A doua emigrare;
13:30 Naturã ºi sãnãtate;
14:10 „Filip cel bun” (dr, România, 1975);
16:00 Gustul Moldovei;
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 Telejurnal;
18:30 Drumul lui Leºe;
19:30 Europa 360 de grade;
20:10 „Ilustrate cu flori de câmp” (dr,
România, 1974);
21:50 Olimpicii României;
22:10 „Eu când vreau sã fluier, fluier”
(dramã, România-Suedia, 2010);
23:50 Interviurile Festivalului Internaþional
George Enescu;
00:50 Teatru: „Buzunarul cu pâine”;
02:30 A doua emigrare (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:05 Ce spun românii? (r);
11:05 „Inelul Muºchetarilor”

(aventuri, SUA-Germania, 1992);
13:00 Apropo Tv;
14:15 „Cum ºtii dacã ai noroc?” (com. rom,
SUA, 2010);
16:45 „Minþi diabolice” (comedie, acþiune,
SUA, 1997);
19:00 ªtirile ProTv;
20:45 „Las fierbinþi” (s);
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016 (live);
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
00:30 ApropoTv (r);
01:30 „Las fierbinþi” (r);
02:15 „Minþi diabolice” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:00 “Paulie” (co, SUA, 1998);
11:00 “August Rush” (dramã,

SUA, 2007);
13:00 Observator (live);
14:00 Plasa de stele  - rãzbunarea
vedetelor (r);
16:00 Observator;
17:00 FanTastic Show (r);
19:00 Observator (live);
20:00 „Cartea junglei” (av, SUA, 2016);
21:30 “Pasiune periculoasã” (comedie,
SUA, 1998);
00:00 „Cartea junglei” (r);
01:30 „August Rush” (r);
03:30 „Pasiune periculoasã” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:45 „Mamã pe fugã” (comedie,
SUA, 2009);
08:30 „Stuart Little – ªoricelul
familiei 2" (com de fam, SUA, 2001);

10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „A 19-a soþie” (dragoste, SUA, 2010);
14:00 „Michael Jackson: Asta-i tot!” (doc.
muz, SUA, 2009);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Renunþã, Dorothy!” (drSUA, 2006);
20:30 „Cum s-o dai în SF-uri” (comedie,
SUA, 2009);
22:15 „Bãieþii care fac istoria” (comedie,
Anglia, 2006);
00:30 „Cum s-o dai în SF-uri” (r).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Raliraid (r);
09:45 Ciclism: Turul Austriei (r);
10:15 Atletism: C. Europ. (live);

12:15 Ciclism: Turul Austriei (r);
12:45 Ciclism: Turul Franþei (live);
18:45 Atletism: C.European (live);
20:00 ªtirile Eurosport;
20:05 Ciclism: Turul Franþei (r);
21:30 Atletism: Campionatul European (r);
22:30 Ciclism: Le Tour cu LeMond;
00:00 Raliraid: Drumul mãtãsii (r);
00:15 ªtirile Eurosport;
00:20 Fotbal;
00:30 Superbike: C.Mondial (live);
01:30 Ciclism (r).

T V RT V RT V RT V RT V R11111
07:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 „Toate pânzele sus” (r);

10:00 Superconsumatorul (r);
11:00 „Viaþa cu Derek” (s, Canada, 2005);
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi;
13:00 Germana de la 1 (live);
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%;
17:55 Gãri de poveste;
18:55 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Rãzboiul lui Stalin cu URSS-ul”;
23:10 „Generaþia 1000 de euro”
(comedie, Italia, 2009);
00:50 Exclusiv în România (r);
01:45 Filler Jocurile Olimpice de varã, Rio
2016 (r);
02:00 Telejurnal.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:20 Mic dejun cu un campion
(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;
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:35 Comorile Toscanei (doc.);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Actual pe 2 (live);
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 „Prinþesa sãbiilor” (s);
19:50 Teatru: „Othello – de W. Sha-
kespeare”;
22:00 Telejurnal;
22:30 Olimpicii României;
22:40 Dincolo de viitor
23:10 Locuri, oameni ºi comori;
23:40 Replay;
01:10 Europa 360 de grade (r);
01:40 Drumul lui Leºe;
02:30 Cap compas (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 “Las fierbinþi” (s);
21:30 „Obligat sã ucidã” (acþiune,
Canada, 2010);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (s);
01:00 „Obligat sã ucidã” (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 (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Poftiþi pe la noi: Poftiþi de vã iubiþi;
23:00 Un show pãcãtos (live);
01:00 „Conspiraþie la Praga” (acþiune,
coprod, 1995);
02:30 Observator special (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:30 „Renunþã, Dorothy!” (r);
08:45 La Mãruþã (r);
10:00 „La Bloc” (s);
11:45 „Stuart Little – ªoricelul

familiei 2" (com de fam, SUA, 2001);
13:30 „Cum ºtii dacã ai noroc?” (comedie,
SUA, 2010);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Vacanþã la Paris” (com, SUA-
Elveþia, 1958);
20:30 „Iubitul meu e zombi” (comedie
horror, SUA, 2013);
23:30 „Gothika” (thriller, SUA, 2003);
00:30 „Joc periculos 4" (pol.SUA, 2010).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Raliraid: Drumul
mãtãsii ®;
09:45 Ciclism: Le Tour cu

LeMond ®;
10:45 Fotbal ®;
12:10 Superbike: C.Mondial ®;
12:45 Fotbal: C. Europ. UEFA U 19 (live);
15:00 Atletism: Campionatul European;
16:30 Ciclism: Turul Franþei ®;
19:00 Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã;
19:15 Fotbal Liga Americanã MLS ®;
20:05 ªtirile Eurosport;
20:15 Omnisport: Drumul spre aur;
20:20 În culisele performanþei;
20:45 Omnisport: Watts;
00:00 Superbike: C.Mondial ®;
01:00 Ciclism: Turul Franþei ®.

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

09:00 „Rãzboiul lui Stalin cu URSS-ul”;
10:00 Gãri de poveste;;
11:00 „Viaþa cu Derek” (s);
12:30 Comorile Parmei;
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;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 „Rãzboiul lui Stalin cu URSS-ul”;
22:15 “Cod pentru crimã” (thriller,
Anglia, 2012);
23:10 „Povestea lui Glenn Miller” (dra-
mã, SUA, 1953);
01:05 Exclusiv în România (r);
01:55 Telejurnal (r);
02:00 Europa mea (r).

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

09:20 Comorile Toscanei;
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:30 Comorile Toscanei (s);
14:10 5 minute de istorie;
14:30 Cultura minoritãþilor (doc.);
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Actual pe 2;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00Olimpicii României;
10:10 „Prinþesa sãbiilor” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Povestea lui Noah Dearborn”
(dramã, SUA, 1999);
21:50 Cartea cea de toate zilele;
22:00 Telejurnal;
22:30 Olimpicii României;
22:40 „Eu ºi Marilyn” (comedie, Italia,
2009);
00:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
00:30 Televiziunea, dragostea mea.

PROPROPROPROPRO TV TV TV TV 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 “Las Fierbinþi” (s);
21:30 „Spionul din vecini” (acþiune, SUA,
2010);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (s, 2010);
01:00 „Spionul din vecini” (r);
02:45 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 Poftiþi pe la noi: Poftiþi de vã iubiþi;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 „Camelot” (s);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
06:30 „Vacanþã la Paris”
(comedie romanticã, SUA-
Elveþia, 1958);
08:30 La Mãruþã;

19:30 „La Bloc” (r);
12:00 „A 19-a soþie” (dramã, SUA, 2010);
14:00 „Renunþã, Dorothy” (SUA, 2006);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Înfrângerea” (dr. SUA, 1958);
20:30 „Anaconda” (horror, SUA, 1997);
22:15 „Sex ºi minciuni” (SUA, 2008);
00:15 „Anaconda” (r).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Omnisport: Watts (r);
09:00 Fotbal: Liga Ameri-
canã MLS (r);

09:30 Raliraid: Drumul mãtãsii (r);
09:45 Superbike: C.Mondial (r);
10:30 Fotbal (r);
10:40 Fotbal: C.European (r);
12:00 Atletism: C.European (r);
13:30 Ciclism: Turul Franþei (r);
18:50 Fotbal: Campionatul European
UEFA U-19: Germania - Italia (r);
20:20 Fotbal: Campionatul European
UEFA U-19: Franþa – Anglia (live);
22:30 Ciclism: Le Tour cu LeMond;
23:25 ªtirile Eurosport;
23:35 Curse de maºini: Super Cupa
Porche (dec.);
00:00 Atletism: C. European (r);
01:30 Ciclism: Turul Franþei (r);
02:15 Raliraid: Drumul mãtãsii (r);
02:30 Fotbal Campionatul European
UEFA U-19: Franþa – Anglia (r).
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Vând sufragerie sculpta-
tã manual, furnir de nuc, 5 piese,
2000 lei, covor persan 200 lei.
Tel. 0723-245247.

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
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 ten-
cuit marca PFT cu Opel Vectra
diesel, an de fabricaþie 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.

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

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.

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.
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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, separaþie
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

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

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

Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
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, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),

Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

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

Vând  garsonierã Plopeni,
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 came-
re, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane
mari, teren 650 mp, preþ negocia-
bil, la faþa locului. Tel. 0768-
099935.

Ploiesti, vând aparta-
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Tel:

Vânzãri
case,terenuri

cu multiple îmbunãtãþiri, Tel:
0745/121550.

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

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

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 Renault 11TS elec-
tronic, an 1994, perfectã stare
de funcþionare, preþ 2000 RON.
Tel. 0747-787696.

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 procesor
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.

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

Vând teren în Lipãneºti,
245 mp, deschidere 10 m,
fundaþie de casã construitã, cu
suprafaþã de 75mp, branºament
apã, împrejmuit, între case. Preþ
negociabil. Tel. 0752-120934 ºi
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 Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720-
503585.

Ultracentral, vând apar-
tament 2 camere, complet
renovat, utilat ºi mobilat, centralã
termicã, totul nou. La subsol 2
pivniþe 1x7,3mp ºi 1x11,43mp.
În folosinþã 60mp teren (garaj).
Preþ: 49.000 euro, negociabil. Tel.:
0746.261142.

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 apartament
2 camere, Buda, blocurile mici,
zonã liniºtitã, la 7 kilometri de
Ploieºti, preþ convenabil. Telefon:
0758.266.160 ºi
0748.682.428.

Slãnic, vând apartament
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,

Vânzãri electrice
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Prestãri servicii

Vânzãri auto

HOROSCOP

Schimburi

Vânzãri diverse

Cumpãrãri

Închirieri

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)
Eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în ochii celorlalþi la începtul
acestei sãptãmâni. Fii prudent în relaþiile cu
ºefii, pentru cã unii vor încerca sã te încurce
prin întrebãri-capcanã. Însã prin situaþiile ivite
vei putea soluþiona conflicte vechi.

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)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de
banii ºi bunurile comune cu partenerul de viaþã,
rudele sau colaboratorii. Este un bun prilej de
a achita datorii, de a face planuri de investiþii,
de a discuta cu ceilalþi despre îmbunãtãþirea
situaþiei financiare comune. Totuºi ar fi bine
sã te rezumi la strictul necesar în tot ce þine
de cheltuieli.

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)
Chestiunile bãneºti ºi moºtenirile sunt în
atenþia ta în primele zile ale sãptãmânii. Achitã
datorii, informeazã-te cu privire la sporirea
economiilor sau discutã cu cei apropiaþi despre
posibilitãþi noi de câºtig. Zilele de 23 ºi 24
Iunie sunt potrivite pentru a viziona un film
bun.

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)
Începutul sãptãmânii este destul de tensionat
în plan profesional. Relaþiile parteneriale sunt
în prim plan, lucrul în echipã este la ordinea
zilelor, dar se pare cã îþi este dificil sã te con-
centrezi pe ceea ce ai de fãcut sau pe dialo-
gurile cu ceilalþi. Pe 23 ºi 24 Iunie sunt posibile
veºti legate de chestiuni bãneºti sau moº-
teniri.

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)
Primele zile ale sãptãmânii aduc multã forfotã
în segmentul muncii, de aceea fii prudent ºi
ocup-te serios de sarcinile tale de lucru.
Relaþiile colegiale sunt tensionate ºi puþin
probabil sã primeºti sprijin de la alþii. Sãnãtatea
va da semne deosebite ºi este bine sã le iei în
calcul. Sunt vizate sistemul osos, articular,
sistemul digestiv, stomacul, sânii.

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)
Relaþiile cu cei dragi te solicitã mult, însã sunt
zile bune la începutul sãptãmânii pentru a
lãmuri chestiuni vechi ºi pentru a pune la
punct planuri noi fie pentru distracþii, fie pentru
acti-vitãþi comune de genul hobby. În
urmãtoarele zile te pui pe treabã, implicându-
te cu spor în activitãþile specifice locului de
muncã.

Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Activitãþile domestice ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt preocupãrile importante de la
începutul acestei sãptãmâni. Ambianþa
familialã este destul de tensionatã, dar cu
farmecul tãu nativ poþi restabili armonia ºi
echilibrul în viaþa ta ºi a celor dragi. Existã
persoane în preajma ta care au nevoie de
sprijinul ºi sfaturile tale pertinente.

Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)
Eºti vorbãreþ la începutul sãptãmânii, ceea ce
spui este important, astfel cã se vor aduna
mulþi în preajma ta. Unii sunt sceptici vizavi
de pledoariile tale. Totuºi ar fi bine sã vorbeºti
direct, la obiect ºi mai ales oferã sfaturi numai
la cererea expresã a celorlalþi.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în
viaþa ta, lucru foarte bun, dacã te focalizezi pe
scopuri importante ºi de duratã. Strãlucirea
pe care o emani va atrage în preajma ta
admiratori, dar ºi personaje curioase, care
pânã la urmã îþi vor pune beþe în roate dacã le
acorzi prea multã încredere.

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)
ºti gânditor ºi destul de retras la începutul
sãptãmânii. Controleazã-þi atitudinea, pentru
cã astfel relaþiile cu ceilalþi se vor desfãºura
anost ºi în detrimental tãu. Sãnãtatea rãmâne
vizatã, putând interveni consultaþii, analize
medicale sau intervenþii chirurgicale.

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)
Sãptãmâna debuteazã cu stãri interioare
controversate, astfel cã reacþiile tale vizavi de
ceilalþi ºi de evenimentele în care eºti implicat
sunt pe mãsurã. Relaþiile de prietenie nu mai
sunt ce au fost, iar acum vei primi dovezi clare
asupra celor pe are îi considerai prieteni pânã
nu demult.

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)
Eºti înconjurat de prieteni în primele zile ale
sãptãmânii, care te vor ajuta sã descâlceºti
iþele din segmentul profesional. Totuºi, unii
sunt nesinceri ºi vor doar sã epateze în faþa
ta. Cântãreºte bine cele spuse de alþii ºi hotã-
rãºte doar tu cu tine ce vei face mai departe.
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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

Tip contract

Administrator financiar
Agent de securitate
Agent de securitate intervenþie
Agent de vânzãri
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ajutor de bucãtar
Ajutor de ospãtar
Ambalator manual
Asamblator montator
Asistent manager
Auditor intern
Barman
Bucãtar
Cofetar
Confecþioner  industria confecþiilor
Contabil
Contolori conformitate
Controlor calitate
Curatitor-sablator
Director adjunct
Director comercial
Director magazin
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician auto
Electrician constructor
Electrician echip. electrice ºi energetice
Electrician întreþinere ºi reparaþii
Faianþar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fochist
Frezor
Frezor universal
Funcþionar comercial administrativ
Gestionar
Gestionar depozit
Incarcator-descarcator
Inginer chimist
Inginer constructor
Inginer energetician
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inspector general
Instalator ins. tehnico sanitare ºi de gaze
Instalator inst. termice ºi sanitare
Laborant
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic-confectii textile
Lucrãtor benzinãrii
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor salubrizare
Maistru lãcãtuº construcþii metalice

Manager proiect
Manager proiect
Manipulant
Manipulant depozit
Manipulant marfã
Manipulant mãrfuri
Maºinist la maºini pentru terasament
Mecanic auto
Mecanic întreþinere linie îmbuteliere
Mecanic utilaj ind. alam
Mn nec în construcþii
Mn necalificat
Modelier
Montator placaje
Montator subansamble
Motostivuitorist
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor nec. îmbuteliere ºi ambalare
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Operator instalaþii distilare fructe
Operator introducere validare date
Operator la instalaþii de cazane
Operator la instalaþii de turbine
Operator maºini-unelte
Ospãtar
Ospãtar
Pizzar
Pregãtitor lansator confecþii
Proiectant inginer constructor
Recepþionar
Recepþioner
Recepþioner contractãri achiziþii
Rectificator
Referent achiziþii
Referent de specialitate marketing
Referent resurse umane
Retusier confecþii
Sablator
ªef de sala restaurant
ªef departament
ªef exploatare turbine
ªef restaurant
ªofer autobuz
ªofer autocamion maºina de mare tonaj
ªofer maºinã mare tonaj
Stivuitorist
Strungar universal
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric ºi Mig-Mag
Tâmplar universal
Tehnician devize
Tehnician mentenanþa electromecanicã
Tinichigiu auto
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Zidar
Zilier
Zugrav

1
2
2
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
2
3

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

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

10
1
1
5
2
5
6
2

10
5

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

superioare
medii
medii
0
superioare
medii
medii
medii
medii
gimnaziu
super
st super
medii
medii
medii
medii
de specialitate
medii
0
gimnaziu
sup. tehnice
st super
-
st minime
medii
medii
0
calificare
de specialitate
sc prof.
st medii
-
sc profes
0
st minime
medii
-
0
sc prof
st super
medii
medii
medii
sup. tehnice
superioare
st super
st super
st super
0
superioare
superioare
st medii
calificare
st super
medii
sc prof
0
calificare
calificare
calificare
0
medii
medii
medii
-
medii
medii
medii

superioare
super
8 clase
st medii
-
medii
medii
calificare
-
calificare
medii
st minime
0
scoala prof.
sc prof.
medii
scoala gen.
8 clase
medii
8 clase
medii
gimnaziu
medii
min 10 clase
-
-
medii
st medii
st medii
medii
medii de spec.
medii
medii de spec.
medii
superioare
medii
medii/spec.
st medii/ sup.
0
medii
medii/spec.
super
st medii
medii
medii / spec.
-
st super
st super / spec.
de specialitate
medii
gimnaziu
medii
sc prof
medii
st medii
medii
0
calificare
0
0
superioare
medii/sc.prof.
de specialitate
liceu
medii
-
medii
0
calificare

-
-
0
0

2 ani
-

min 6 luni
min 6 luni

0
-

1an
1-3 ani

min 6 luni
min 6 luni

2 ani
0
0
0
0
-
5

5 ani
-
0

2 ani
-
0
-
3

5 ani
1-3 ani

-
0
0
0

2 ani
-
0

min 5 ani
0
-

2 ani
5 ani

3
-

1-3 ani
5 ani
3 ani

0
5 ani
5 ani

1-3 ani
da

5 ani
0

min 5 ani
0

da
3 ani

-
0
-

min 2 ani
-
-

3 ani
-
-

-
3 ani
1 an

0
-

2 ani
2 ani

3
-

min 1 an
2 ani

0
0
1

vechime
-
1
-
-
-
-
-
0

min 6 luni
-
-
3

1-3 ani
1-3 ani

-
min 2 ani
min 6 luni
min 2 ani

0
-

min 6 luni
min 2 ani

0
0

1 an
min 2 ani

1an
0
-

min 2 ani
-

1-3 ani
min 2 ani

3
2 ani

-
min 6 luni
min 5 ani

-
1-3 ani

0
0

da
0
0
-

min 6 luni
3
0
-
-

2 ani
0

5 ani

per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
-
per det
per ned

per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned

per ned
per ned
per det
per ned

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã aminteºte angajatorilor cã pot beneficia
de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250
lei, acordat din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj,
pentru fiecare elev ºi student încadrat în muncã.
Angajarea elevilor ºi studenþilor se poate realiza
pe perioada vacanþelor, iar stimulentul financiar
se poate acorda pentru o perioadã de maximum
60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic, pentru
fiecare elev ºi student pentru care s-a încheiat con-
tract individual de muncã. Diferenþa dintre stimu-
lentul lunar acordat ºi salariul realizat se suportã
de cãtre angajator din fonduri proprii.

Beneficiazã de stimulentul financiar lunar pre-
vãzut mai sus angajatorii care încadreazã în muncã
elevi ºi studenþi în baza:

a) unui contract individual de muncã pe duratã
determinatã, egalã sau mai micã decât durata va-
canþei, încheiat în condiþiile legii, cu normã întreagã
sau, dupã caz, cu timp parþial;

b) unui contract de muncã temporarã, numai
dacã durata misiunii de muncã temporarã este

egalã sau mai micã decât
durata vacanþei.

În cazul tinerilor în
vârstã de pânã la 18 ani,
contractul individual de
muncã încheiat cu durata
timpului de muncã de 6
ore pe zi ºi de 30 de ore
pe sãptãmânã se considerã încheiat cu normã
întreagã.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului
financiar, angajatorii trebuie sã încheie o convenþie
cu agenþia pentru ocuparea forþei de muncã jude-
þeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în termen
de 30 de zile de la data angajãrii elevilor ºi stu-
denþilor.

Suma reprezentând stimulentul financiar se
deduce de cãtre angajator din contribuþia de asigu-
rãri pentru ºomaj datoratã de angajator, pe care
acesta este obligat, conform legii, sã o vireze lunar
în contul bugetului asigurãrilor pentru ºomaj.

Nu beneficiazã de stimulentul financiar:

- angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi
studenþi anterior datei de începere a vacanþei stabi-
lite potrivit legii, pentru elevii ºi studenþii respectivi;

- angajatorii care au beneficiat, pentru elevii ºi
studenþii respectivi, de stimulentul financiar prevã-
zut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrã-
toare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesaþi se pot adresa pentru in-
formaþii suplimentare la sediile agenþiilor judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã, ale cãror date
de contact sunt disponibile la adresa: http://
www.anofm.ro/contacteaza-ne.

La sfârºitul lunii mai 2016, rata ºomajului înregis-
trat la nivel naþional a fost 4,61%, cu 0,01 pp mai micã
faþã de cea din luna aprilie 2016 ºi cu 0,39 pp mai micã
faþã de cea din luna mai 2015.

În evidenþele agenþiilor teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã erau înregistraþi 410.509 ºomeri, dintre
care 73.589 primeau indemnizaþie de ºomaj. În perioada
de raportare a continuat tendinþa de scãdere a ratei ºo-
majului, atât în rândul bãrbaþilor, cât ºi în rândul femeilor.
Astfel, rata ºomajului masculin a fost de 5,07%, iar rata
ºomajului feminin de 4,08%. În func•ie de mediul de
reziden•ã, 116.884 •omeri provin din mediul urban •i
293.625 din mediul rural. Cei mai mulþi ºomeri aveau
între 40 – 49 de ani (122.803 persoane), urmaþi de cei
din grupa de vârstã 30 – 39 de ani (88.402), la polul
opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (31.857).

ªomerii fãrã studii ºi cei cu nivel de instruire primar,
gimnazial ºi profesional aveau ponderea cea mai mare
în totalul ºomerilor înregistraþi în evidenþele ANOFM
(84,10 %), în timp ce ºomerii cu nivel de instruire liceal
ºi post-liceal reprezentau 11,89%, iar cei cu studii uni-
versitare 4,01 %.

În luna mai 2016, 18 judeþe ºi municipiul Bucureºti
au înregistrat reduceri ale ratei ºomajului, cele mai mari
scãderi fiind în: Vâlcea (cu 0,37 pp), Covasna (cu 0,32
pp), Mehedinþi (cu 0,25 pp), Constanþa (cu 0,22 pp), Olt
(cu 0,17 pp), Brãila (cu 0,13 pp) ºi Gorj (cu 0,13 pp).

Nivelurile cele mai ridicate au fost atinse în judeþele
Vaslui (10,88%), Teleorman (10,62%), Mehedinþi
(10,29%), Buzãu (9,27%), Dolj (9,24%), Galaþi (8,55%),
Ialomiþa (7,42%), Olt (7,24%), Bacãu (6,67%) ºi Brãila
(6,64%).

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

4,61% , rata ºomajului
înregistrat în evidenþele
ANOFM în luna mai 2016

Stimulente pentru
angajarea elevilor ºi

studenþilor pe
perioada vacanþei

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro
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Bãuturã

rãcoritoare

Apã mineralã
Bãuturã rãcoritoare

Cefe!

 Cuvânt de învãþãturã  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
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Îngheþatã de ciocolatã

Confuz
Bãuturã

rãcoritoare

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

Rãcoritoare

1. I-F-L-C 2. INVITATÃ 3. DELATOR; 4. TIRANICI; 5. CITAÞIE;
6. FAÞETA-R 7. ÞALI-II; 8. BIBI-UNS; 9. VIªINET 10. DELTAICI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Ger
Veta Tudor

Bãuturã rãcoritoare

Cazonã!
Bãuturã rãcoritoare

Primele litere

Peºte marin

Bãut cald sau rece

Pahare, cãni etc.

De acord

Cuve!

Bãuturã

rãcoritoare
Unitate de mãsurã

a presiunii

DICÞIONAR:
ARN; ABC

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
350 de ml. de lapte cu 3,5 % grãsime, 250 de ml. smântânã pentru friºcã cu 32

% grãsime, 150 de ml. de lapte condensat îndulcit (din conservã), 2 linguri de sirop de
malþ (sau sirop de porumb, sau de arþar sau, în ultimã instanþã, miere de albine), 4
linguriþe de amidon din porumb, 35 de grame de cacao, 80 de grame de ciocolatã cu
+ 75% conþinut de cacao, 50 de grame de zahãr, 1 lingura de extract de vanilie, 1 praf
de sare

MOD DE PREPARARE:MOD DE PREPARARE:MOD DE PREPARARE:MOD DE PREPARARE:MOD DE PREPARARE:
Se mãsoarã laptele, laptele condensat ºi smântânã pentru friºcã ºi se pun

împreunã cu cele 50 de grame de zahãr într-o cratiþã, pe foc mediu, pãstrând deoparte
50 de ml. de lapte rece. Cacaua se amestecã bine cu amidonul de porumb ºi se
adãugã laptele rece pãstrat, omogenizând bine.

Se adãugã siropul de malþ peste amestecul de lichide de pe foc (imaginea din
stânga). Când amestecul se înfierbântã, se adãugã cacaua ºi amidonul umezite cu
lapte rece ºi se amestecã energic, pe cât posibil sã se evite formarea cocoloaºelor.

Se fierbe pe foc mic, amestecând continuu, pânã când compoziþia se îngroaºã.
Apoi se trage deoparte cratiþa de pe foc ºi se adãugã ciocolatã ruptã în bucãþi ºi extractul de vanilie.
Se amestecã pânã când ciocolatã se topeºte complet. Se aºazã o sitã deasupra unui castron ºi toatã
crema de bazã se trece prin sitã, pentru a elimina orice urmã de mici cocoloaºe care s-ar fi putut

forma. Crema din castron se acoperã cu folie alimentarã, aplicatã direct
pe suprafaþã, ca sã se evite formarea pojghiþei, ºi se rãceºte în baie de
apã foarte rece, eventual cu cuburi de gheaþã, pânã ajunge la temperatura
camerei, apoi se dã la frigider pentru 2 ore, ca sã fie foarte rece în
momentul în care se va turna în aparatul de îngheþatã. Dupã ce s-a rãcit
bine, crema se toarnã în vasul aparatului de îngheþatã, care în prealabil
trebuie sã fie bine îngheþat (peste noapte) în congelator. Se porneºte
aparatul ºi îngheþatã va fi gata în 15 minute. Dacã nu aveþi aparat de
îngheþatã, va tebui sã amestecaþi energic în vasul cu îngheþatã pus la
congelator la fiecare jumãtate de orã, pentru a sparge cristalele de gheaþã
ce s-ar putea forma, pânã când îngheþatã este suficient de legatã. Dupã 15
minute în aparat, se transfera îngheþatã într-un castron cu capac ºi se dã
la congelator sã se mai întãreascã.

Îngheþatã se poate pãstra sãptãmâni bune la congelator sau se
poate servi deîndatã, fiecare dupã cât de pofta îi este. E o îngheþatã cu gust
bogat de ciocolatã ºi cu o texturã minunatã, cremoasã.

Ofiþerul de stare civilã: „Acceptaþi cã
statutul vostru pe Facebook sã se schimbe din celibatar/
celibatarã în cãsãtorit/cãsãtorit?”

Mireasa: „Da.”
Mirele: „Da.”
Ofiþerul de stare civilã: „Se se apropie martorii ºi sã

dea click pe like.”
Doi tipi ies din bar:

-Hotarat. Mergem la femei!
-Asculta frate, soþia mea este tânãrã, frumoasã...
-Am înþeles. Deci mergem la tine!

Instructorul de paraºutism:
- Dupã ce sãriþi, numãraþi pânã la 50 ºi dupã

trageþi de inel. Ardelenii sã numere doar pânã la 3.
Într-un atelier de reparaþii auto:

- ªi acum, zice maistrul cãtre ucenicul sãu, sã
învãþãm cum sã ne mirãm la deschiderea capotei.

O doamnã XXL îºi întreabã medicul de familie:
- Domnule doctor, ce pot sã fac pentru a pãrea

mai subþiricã?
- Întuneric, doamna…

- Ai tupeu sã vii la ora asta acasã? Te aºtept
de câteva ceasuri cu lumina aprinsã !!

 - ªi eu aºtept de câteva ceasuri în faþa casei
sã te culci...

Un cercetãtor din Berlin spunea, în anul 1982, cã artefactul este „singurul
exemplu de text în care Iisus face referire directã la faptul cã a avut o soþie”.

Profesorul Karen King (Universitatea Harvard) susþinea cã, în anul 2011,
a cumpãrat de la un specialist în domeniul egiptologiei un fragment din aºa-
numita ,,Evanghelie a Soþiei lui Iisus”, un text în care se sugereazã cã Mân-
tuitorul a fost, la un mo-
ment dat, cãsãtorit. Cer-
cetãtoarea a aflat recent
cã inscripþia achiziþiona-
tã era, de fapt, un fals,
iar vânzãtorul nu era,
sub nicio formã, om de
ºtiinþã, ci producãtor de
filme pornografice.

Specialista ºi-a dat
seama cã fragmentul
pe care îl cumpãrase
era un fals, dupã ce a
citit o scrisoare trimisã de aºa-zisul cercetãtor, Walter Fritz, unui jurnalist al
ziarului american The Atlantic. În urmã cu 5 ani, profesorul King a intrat în
posesia artefactului ºi a aflat cã acesta fusese acompaniat de fotocopia unui
contract de vânzare, în care era menþionat cã textul a fost vândut, în anul
1999, de un german din Potsdam, pe nume Hans Ulrich Laukamp.

Karen King prezintã fragmentul de papirus (Foto:harvardmagazine.com).
Fritz, care, la acea vreme, avusese intenþia sã devinã preot, a cumpãrat

întreaga colecþie de papirusuri a lui Laukamp, iar nimeni nu a mai ºtiut de ea
timp de peste 10 ani. În cele din urmã, textul misterios, în care este menþionat
faptul cã Iisus Hristos ar fi fost cãsãtorit, a ajuns în posesia lui Karen King.
Recent, Ariel Sabar, ziarist al publicaþiei The Atlantic, a investigat cazul textului
falsificat ºi a aflat cine este, de fapt, Walter Fritz. S-a dovedit cã acesta trãieºte
în Florida, are aproximativ 50 de ani ºi este asociatul lui Laukamp într-o
afacere cu activitãþi în industria metalurgicã. Mai mult decât atât, în anul 2003,
Fritz deþinea câteva site-uri pornografice, în care apãreau videoclipuri cu soþia
sa fãcând sex cu alþi bãrbaþi. Niciunul dintre site-uri nu mai existã astãzi.

Din postura de autodeclarat „absolvent al unui program de masterat în
domeniul artelor”, Fritz a publicat, în anul 1991, un articol, în revista Studien
zur Altägyptischen Kultur, în care menþiona cã a descifrat textul unui papirus
egiptean antic. Aºa-zisul cercetãtor spune ºi acum cã a primit documentul din
partea unui coleg de-al sãu, de la Universitatea Liberã din Berlin, Peter Munro.
Acesta afirma, în anul 1982, cã artefactul este ,,singurul exemplu de text în
care Iisus face referire directã la faptul cã a avut o soþie”.

În momentul în care Sabar l-a întrebat pe Fritz dacã documentul pe care
l-a vândut era, de fapt, un fals, acesta a rãspuns: ,,sã presupunem cã eu sau
domnul Laukamp am falsificat textul, numai pentru a veni cu o teorie...nu
existã dovezi ºtiinþifice care ar demonstra cã noi am fãcut acel lucru”. Întrebat,
de data aceasta, în mod direct de Sabar dacã a falsificat „Evanghelia Soþiei lui
Iisus”, Fritz a rãspuns simplu: ,,Nu”.

Sursa: Mail Online

Un fragment de papirus în care
se sugera cã Iisus a fost cãsãtorit

s-a dovedit a fi, de fapt, un fals

Unice!
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Râu în Franþa

Singular (abr.)

Volum
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Bãuturã chioarã

Învãþãtura creºtinã ne
spune cã anii ºi vremurile sunt
sub cârma lui Dumnezeu, cã
El este începutul, mijlocul ºi
sfârºitul vieþii noastre. Dum-
nezeu a creat lumea, dar dupã
ce a creat-o nu a pãrãsit-o, ci îi
poartã de grijã, o apãrã de dis-
trugere ºi îi conduce pe oa-
meni spre desãvârºire, spre
viaþã veºnicã.

Aceastã lucrare divinã se
numeºte Providenþã. Natura
înconjurãtoare grãieºte la tot
pasul despre providenþa divinã.
De la firicelul de iarbã ce se
ridicã primãvara pânã la ste-
jarul de multe sute de ani care
îºi lasã podoaba la fiecare în-
ceput de iarnã, ca sã se
împodobeascã din nou la ve-
nirea primãverii, de la grãun-
tele de nisip pânã la cel mai
înalt munte, de la bobul de
grâu pânã la holda cea bogatã
din bãtaia soarelui, toate
grãiesc despre purtarea de
grijã a lui Dumnezeu, cã el ne
ajutã sã ne îndeplinim chema-
rea în lume, este un real sprijin
al vieþii noastre.

Dumnezeu ne poartã de
grijã mereu în chip minunat ºi
tainic.  Numai cã purtarea Lui
de grijã n-o înþelegem mereu,
nu ne dãm seama de ea. Ca s-
o înþelegem, trebuie sã ºtim cã
Dumnezeu l-a creat pe om ºi i-

10 iulie – Duminica a III-a dupã Rusalii
a dat omului acest mare dar –
libertatea. În aceasta stã mã-
reþia lui, dar de aici poate în-
cepe ºi tragedia lui. Dumnezeu
vrea ca omul sã fie liber ºi nu

face nimic care i-ar ºtirbi sau
micºora aceastã libertate.
Dumnezeu nu ne constrânge
sã ajungem pe drumul cel
bun, El lasã aceasta la voia
noastrã. Iisus Hristos a spus:
„Cel ce vrea, sã vinã dupã Mine,
fãrã sã constrângã pe cineva
sã-l urmeze.

Dumnezeu ne îngãduie sã
mergem pe drumul vieþii me-
reu, fãrã sã ne dãm seama cã
El ne însoþeºte ºi abia la sfârºit

ne dãm seama cã El este me-
reu cu noi.

Pentru ochii noºtri, viaþa
se desfãºoarã ca ºi cum
Dumnezeu n-ar avea grijã de

ea, dar El nu-ºi pãrãseºte
niciodatã creaþia Sa. Se poate
vedea cum uneori Dumnezeu
rãspunde cu daruri la rãutãþile
ºi fãrãdelegile noastre, cum El
împlineºte voia, respectând to-
tal libertatea oemenilor. Datoria
noastrã este sã credem în
Dumnezeu, sã-l rugãm sã ne
ajute ºi sã ne folosim libertatea
spre bine.

La Sfânta Liturghie ne ru-
gãm mereu pentru pacea lu-

mii, pentru liniºtea vãzduhului,
pentru roadele pãmântului,
pentru cei bolnavi, pentru cei
ce cãlãtoresc, pentru cei vii ºi
pentru cei adormiþi, pentru
cele ce ne sunt de folos sufle-
tului ºi trupului nostru. ªi tot
pentru aceasta îl numim pe
Dumnezeu, precum ne-a în-
vãþat Domnul nostru Iisus
Hristos, „Tatãl nostru” ºi nu
„Tatãl meu” sau „Tatãl tãu”.

Este cu putinþã ca unii sã
primeascã mai mult ajutorul lui
Dumnezeu, dar asta nu spre
a-i îndepãrta pe alþii, ci având
mereu în vedere binele între-
gului, ca pe cei ce au cinci ta-
lanþi sã-i aºeze mai mult în
slujba celorlalþi. Observãm cã
providenþa divinã binecuvân-
teazã, rânduieºte pe unii oa-
meni cu rosturi salvatoare în
istoria comunitãþii, a Bisericii ºi
a poporului. A crede în pro-
videnþa divinã înseamnã a-þi
dãrui viaþa pentru binele altora,
a munci, a te îngriji sã urmezi
pilda iubirii ºi a purtãrii de grijã
pentru toþi cei ce sunt daþi în
seama ta. Credinþa noastrã în
providenþã este un necesar iz-
vor pentru binele semenilor
noºtri, pentru propãºirea nea-
mului nostru românesc ºi creº-
tinesc, în veci de veci. Amin.

Pãrintele ªtefan Al.
Sãvulescu

Nes!

Atribuþie
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CS Pãuleºti a câºtigat ºi meciul
retur cu Euromania Dumbrãveni
(Vrancea), promovând în Liga a III-a

executã lovitura de la punctul cu var în stânga
portarului, tot cum a fãcut-o ºi la Dumbrãveni,
dar de data asta slab ºi portarul a apãrat.

Partea a doua a jocului curge tot în favoarea
celor de la Pãuleºti, care mai înscriu o datã, dar
ºi rateazã încã vreo patru mari oportunitãþi.

Astfel, Ciobanu are douã mari ratãri, singur
cu portarul (’52 ºi ’57), iar Butufei îl imitã în
douã rânduri (’67 ºi ’69).

Golul de 2-0 vine cu 20 de minute înainte
de final.

Min. 70, 2-0:Min. 70, 2-0:Min. 70, 2-0:Min. 70, 2-0:Min. 70, 2-0: Ciobanu nu mai rateazã
ºi marcheazã simplu, din faþa porþii.

Atmosfera de meci a fost una frumoasã,
de sãrbãtoare: tribuna plinã, terenul de joc
excelent, dar, din pãcate, partida s-a jucat pe o
cãldurã ce a necesitat pauze de hidratare

Tripla Pãuleºtiului: Campioanã judeþeanã,
câºtigãtoarea „Cupei României” – faza jude-
þeanã ºi promovarea în Liga a III-a se datoreazã
ºi conducerii administrative a clubului, împreunã
cu primarul: Sandu Tudor (primar), Vasile Vasile
(preºedinte), Iancu Daniel (director sportiv), Banu
Cristinel (secretar).

An de an aducem laude lui Gheorghe Bãrã-
gan pentru cã n-avem încotro. Anul acesta câºti-
gã al ºaptelea baraj la rând cu ºapte echipe

diferite. Este o performanþã remarcabilã, mai
rar întâlnitã.

Acum urmeazã o binemeritatã vacanþã,
dupã care va veni perioada de pregãtire pentru
debutul în Liga a III-a.

Felicitãm ºi noi formaþia din Pãuleºti pentru
tot ce a câºtigat anul acesta ºi îi urãm succes în
viitorul sezon!

Ionuþ Mitoiu

CS Pãuleºti – Euromania Dumbrãveni 2-0 (1-0)CS Pãuleºti – Euromania Dumbrãveni 2-0 (1-0)CS Pãuleºti – Euromania Dumbrãveni 2-0 (1-0)CS Pãuleºti – Euromania Dumbrãveni 2-0 (1-0)CS Pãuleºti – Euromania Dumbrãveni 2-0 (1-0)
Stadion: „Pãuleºti”. Spectatori: 500. Au marcat: Negoiþã (autogol),

Ciobanu (’70).
CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: Rãdulescu – Þugui, Pripu (cpt.), Neacºu, C. Mihai (’82

Iliescu), Bãrãgan, Butufei (’73 I. Alexandru), D. Nae (’61 Cocoº), L. Dumitru,
M. Mihai (’61 Arnãutu), Ciobanu. Antrenor: Iulius Mãrgãrit.

Euromania: Euromania: Euromania: Euromania: Euromania: Sava (cpt.) – Sãpunaru, Gurguiatu, Negoiþã, Mihãilã –
Chivu, Niþã (’55 Popa), Crãciun (’69 Mihãiescu), Stanciu (’70 Lera), Târcã
(’82 Apostolescu), Cechea. Antrenor: Dan Bãnicã.

Cartonaºe galbene: Ciobanu (’47), M. Mihai (’51) / Mãhãilã (’17), Tîrcã
(’38).

Au aritrat: Cristina Trandafir, Mihaela Þepuºã, Roxana Ivanov (toate din
Bucureºti).

Observatori FRF: Irina Mîrþ ºi Andrei Simion (ambii Bucureºti).
Jucãtorul meciului: Andrei Ciobanu (Pãuleºti).

Înainte de startul partidei retur a barajului
pentru promovare în Liga a III-a, dintre CS Pãu-
leºti ºi Euromania Dumbrãveni, a avut loc o
festivitate de premiere.

Preºedintele AJF Prahova, Silviu Crîngaºu,
i-a înmânat golgeterului Ligii „A” Prahova, Andrei
Ciobanu, o cupã, o diplomã ºi o minge pentru
cele 57 de goluri marcate în ediþia 2015-2016.

Apoi, partida a început cu o ocazie a

oaspeþilor, când Tîrcã (’5) a fost blocat la timp
de portarul Rãdulescu.

Peste alte 12 minute asistãm la deschiderea
scorului.

Min. 1Min. 1Min. 1Min. 1Min. 17, 1-0: 7, 1-0: 7, 1-0: 7, 1-0: 7, 1-0: D. Nae insistã la o minge
în careu, în urma cãreia Negoiþã, de la oaspeþi,
înscrie în propria poartã.

Min. 2Min. 2Min. 2Min. 2Min. 24, 4, 4, 4, 4, Mihãilã îl faulteazã în careu pe
D. Nae ºi se dicteazã penalty. Decebal Nae

pentru ambele echipe.
Despre arbitraj numai cuvinte de laudã la

adresa trioului feminin, condus excelent de
Cristina Trandafir, la centru.

Sã mai spunem cã primarul din Dumbrã-
veni, prezent la meci, a fost impresionat de
infrastructura bazei sportive de la Pãuleºti, in-
comparabilã cu stadionul din comuna vrân-
ceanã.

lui Cãtãlin Burlacu, preºedintele onorific al secþiei
dându-ºi acordul sã coboare pe parchet, alãturi de
mai tinerii sãi colegi, în sezonul viitor, ºi pe cea a
pivotului George Toth, coordonatorii proiectului au
parafat înþelegeri pe un an cu Angel Nunez (24 ani,
2.03 m, 92 kg), un baschetbalist cu dublã cetãþenie
americano-dominicanã, ºi cu Baris Aktas (25 ani,
1.93 m), component de bazã al primei reprezen-
tative a României.

Baschet

4 achiziþii la CSM Ploieºti
Echipa masculinã de baschet seniori a

Clubului Sportiv Municipal Ploieºti continuã sã se
întãreascã în perspectiva participãrii, în premierã,
în Liga Naþionalã. Dupã ce au obþinut semnãtura

Dupã dubla barajului de promovare în Liga a III-a dintre CS Pãuleºti
ºi Euromania Dumbrãveni (Vrancea), câºtigatã de prahoveni, ne-a atras
atenþia în mod deosebit fuindaºul dreapta Marian Þugui, un tânãr de 20
de ani.

Atât în meciul de la Pãuleºti, dar mai ales în cei de la Dumbrãveni,
ne-a impresionat dârzenia, ambiþia ºi travaliul din jocul sãu. De aceea
l-am asemuit, la o scarã mai micã, cu fostul mare jucãtor al Petrolului,
Gheorghe Gruber. La ambii era ºi este: „Pe aici nu se trece!”.

Tânãrul Þugui a început fotbalul la Conpet Ploieºti, avându-l ca
antrenor pe Virgil Pascu. Acum joacã la CS Pãuleºti, fiind antrenat de
mai cunoscutul Iulius Mãrgãrit. Întrebat fiind „la ce echipã i-ar plãcea sã
joace?”, a rãspuns sec: „Petrolul”. Din fotbalul internaþional îi place Real
Madrid, iar dintre antrenori îl simpatizeazã pe Murinno. Sperãm ca ºi pe
viitor vom auzi numai cuvinte de laudã la adresa lui, bazându-ne pe felul
cum se motiveazã la fiecare joc în care este angrenat.

Þugui (C.S. Pãuleºti), o copie a lui
Gheorghe  Gruber de odinioarã!

I. Mitoiu

În cea de-a doua zi a lunii iulie, localitatea Krusevac,
din Serbia, a gãzduit Campionatul Balcanic rezervat
juniorilor de la categoria 2. Au participat 14 þãri din
balcanice, printre care ºi România, din echipa noastrã
naþionalã fãcând parte ºi doi atleþi legitimaþi la CSS-
CSM Ploieºti. Cea mai bunã performanþã din lotul
ploieºtean a obþinut-o Mihai Pîslaru, sportivul pregãtit
de prof. Maria Andrei reuºind, în proba de 400 m., cu
timpul de 47.94 sec., sã intre în posesia medaliei de
argint. Nici Andrei Nãstãsache nu s-a lãsat mai prejos,
sportivul pregãtit de prof. Florin Andrei reuºind, cu echipa
de ºtafetã 4 x 100 m. a României, unde l-a avut  coleg
ºi pe Mihai Pîslaru, sã urce pe treapta a treia cu timpul
de 42.78 sec. ºi sã-ºi adjudecce ºi el medalia de
bronz.Cei doi sportivi au fost însoþiþi de prof. Maria
Andrei care a fãcut parte din delega•ia României.

În continuare, Mihai Pîslaru ºi Andrei Nãstãsache
împreunã cu prof. Maria Andrei, se deplaseazã într-un
stadiu de pregãtire la Poiana Braºov, urmând ca în data
de 12 iulie sã plece cu echipa României la Campionatul
European pentru juniori 2, ce va avea loc la Tibilisi în
Georgia. Mihail Marinescu

Medalii importante pentru atleþii de la CSS-CSM
Ploieºti la Campionatul Balcanic din Serbia
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