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S-a încheiat perioada destinatã îns-
crierilor pentru cea de-a doua sesiune a
Bacalaureatului. Astfel, în judeþul Pra-
hova figureazã înscriºi 1.167 de candi-
daþi, dintre care 705 sunt din promoþia
curentã. Curios este faptul cã acest nu-
mãr, al celor care provin din seria curen-
tã, este mult mai mic decât cel al can-
didaþilor care nu au luat examenul în
iulie (1.367 era cifra elevilor care au acu-
mulat medii mai mici de 6 la prima se-
siune). În Prahova, vor fi puse la dispozi-
þie 5 centre în care se vor susþine probe-
le scrise din sesiunea a doua a Bacalau-
reatului, dintre care 4 în Ploieºti, iar pen-
tru susþinerea competenþelor (probele
orale ºi cele digitale) vor fi 7 centre.

Aºadar, Ministerul Educaþiei organi-
zeazã o nouã sesiune a Bacalaurea-
tului, valabilã pentru cei care nu au reuºit
sã promoveze examenul la sesiunea
din iulie. Aceasta se desfãºoarã înce-
pând cu 16 august ºi pânã pe 26 au-
gust.

Dar iatã calendarul complet al se-
siunii a doua a Bacalaureatului:

16-17 august – Evaluarea com-
petenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã – proba A;

16-17 august – Evaluarea compe-
tenþelor lingvistice de comunicare oralã
în limba maternã – proba B;

17-19 august – Evaluarea compe-
tenþelor lingvistice într-o limbã de
circulaþie internaionalã – proba C;

18-19 august – Evaluarea com-
petenþelor digitale – proba D;

22 august – Limba ºi literatura ro-
mânã – proba E)a) – proba scrisã;

23 august – Limba ºi literatura ma-
ternã – proba E)b) – probã scrisã;

24 august – Proba obligatorie a pro-
filului – proba E)c) – probã scrisã;

26 august – Proba la alegere a pro-
filului ºi specializãrii – proba E)d) – probã
scrisã;

Rezultatele se vor cunoaºte pe 29
august, ele urmând a fi publicate pe
edu.ro (pânã la ora 16,00), în aceeaºi zi
putându-se depune ºi eventualele con-
testaþii (orele 16,00 – 20,00).

Reamintim cã, la prima sesiune,
procentul de promovabilitate, în judeþul
Prahova, a fost de 74,10%, dupã rezol-
varea contestaþiilor. Trei unitãþi de învãþã-
mânt din judeþul nostru au reuºit sã ob-
þinã procent de 100% de promo-
vabilitate la prima sesiune a Bacalau-
reatului: Colegiul Naþional Militar „Dimi-
trie Cantemir” Breaza, Colegiul Naþional
„Al.I. Cuza” Ploieºti ºi Colegiul Naþional
„Nicolae Grigorescu” Câmpina.

Douã eleve prahovene au reuºit sã
obþinã media maximã la „Bac”. Este
vorba despre Amalia Gabriela Florescu,
de la Colegiul Naþional „Nicolae Grigo-
rescu” Câmpina, mate-info ºi de Tama-
ra-Alexandra Nedelcu, Colegiul Naþional
„I.L. Caragiale” Ploieºti, tot mate-info.

Mihail Marinescu

În Prahova, 1.167 de candidaþi pentru
sesiunea a doua a Bacalaureatului

Potenþialii creditori ai societãþii Astra Asigurare Reasigurare
mai au la dispoziþie doar trei zile pentru a solicita de la Fondul
de Garantare a Asiguraþilor (FGA) plata despãgubirilor cuvenite
pentru evenimente produse aferente poliþelor de asigurare
valabile emise de asigurãtorul aflat în faliment.

Plata se va face în limita a 450.000 de lei pentru fiecare
creditor de asigurare al societãþii în faliment.

În conformitate cu articolul 14, alin. 1 din Legea 213/
2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraþilor, orice persoanã
care pretinde un drept de creanþã împotriva Astra Asigurare
Reasigurare poate formula o cerere de platã, motivatã, în termen
de 90 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de

deschidere a procedurii falimentului sau de la data naºterii
dreptului de creanþã, atunci când acesta s-a nãscut ulterior.
Termenul prevãzut de aceastã dispoziþie legalã, de 90 de
zile, se împlineºte în data de 28 iulie 2016, în cazul societãþii
Astra Asigurare Reasigurare, aflatã în faliment. “Evident,
dispoziþia legalã prevede ºi situaþia în care dreptul de creanþã
al creditorului de asigurãri s-a nãscut ulterior datei rãmânerii
definitive a hotãrârii judecãtoreºti de faliment, respectiv, ul-
terior datei de 28 aprilie 2016. În aceastã situaþie, termenul
de 90 de zile se va calcula/aplica de la data naºterii dreptului
de creanþã, precum data producerii evenimentului asigurat,
aferent poliþei de asigurare valabilã, emisã de societatea
Astra Asigurare Reasigurare SA - în faliment. FGA recomandã
potenþialilor creditori de asigurãri ai companiei Astra Asigurare
Reasigurare SA - în faliment, sã transmitã cãtre Fond cereri
de platã, pânã la data de 28 iulie 2016, pentru a putea
beneficia de despãgubirile cuvenite (Anexa 6 publicatã pe
site-ul fgaromania.ro)”, precizeazã FGA.

Fondul reaminteºte potenþialilor creditori de asigurãri ai
companiei Astra Asigurare Reasigurare cã, potrivit art. 266
alin. 2 din Legea nr. 85/2014, este în drept sã efectueze
plãþi din disponibilitãþile sale doar cãtre creditorii de asigurãri
care au depus cereri de platã ºi care au dosarele complete.

Potenþialii creditori ai
societãþii Astra pot solicita

plata despãgubirilor
cuvenite pânã joi, 28 iulie
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O nouã promoþie a
ªcolii de Subofiþeri
de Pompieri ºi Protecþie
Civilã „Pavel Zãgãnescu”
Boldeºti

Federaþia
“Solidaritatea Sanitarã”
solicitã acordarea
tuturor drepturilor

aferente gãrzilor suplimentare

Prof. dr. Leon Dãnãilã:
“Multã lume se plânge
cã uitã. Uitarea este
un fenomen natural”

O stea a scenei româneºtiO stea a scenei româneºtiO stea a scenei româneºtiO stea a scenei româneºtiO stea a scenei româneºti
a plecat în alt Universa plecat în alt Universa plecat în alt Universa plecat în alt Universa plecat în alt Univers

Adio, maestre
RADU BELIGAN!

Se scumpeºte
energia electricã?

Modificãrile aduse Legii energiei
electrice ar fi putut duce la scumpirea
electricitãþii pentru consumatorii cas-
nici ºi industriali, întrucât ar fi permis
subvenþionarea energiei din surse
mai scumpe pe seama energiei pro-
duse mai ieftin, a declarat, luni, pentru
Agerpres, Bogdan Chiriþoiu, preºedin-
tele Consiliului Concurenþei. Parla-
mentul a aprobat, în urmã cu o lunã,
mai multe modificãri la Legea 123/
2012 (legea cadru a energiei electrice
ºi gazelor naturale), printre care ºi
faptul cã producãtorii de energie pot
încheia contracte între ei pentru a-ºi
forma propriul mixt de electricitate.
Preºedintele Klaus Iohannis a trimis
legea spre reexaminare în Parlament
pe 20 iulie, dupã ce a cerut un punct
de vedere Consiliului Concurenþei.

Urmãtoarea ediþie
a ziarului Informaþia
Prahovei va apãrea
în data de
24 august 2016

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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De vineri, românii pot dona ºi prin inter-
mediul unui SMS ce conþine cuvântul
“BRANCUSI” trimis la numãrul 8833 pentru a
participa la subscripþia naþionalã pentru achiziþia
operei lui Constantin Brâncuºi, „Cuminþenia
pãmântului”. Numãrul este valabil în reþelele
Digi Mobile, Orange, Telekom Romania Mobile
ºi Vodafone pânã în data de 30 septembrie
2016. Donaþiile prin SMS au fost facilitate de
ONG-urile Asociaþia pentru Relaþii Comunitare
(ARC) ºi Asociaþia Culturalã „Patrimoniu pentru
Viitor”, implicate pro bono în campanie.

Prin trimiterea unui mesaj text ce conþine
cuvântul “BRANCUSI” la numãrul de SMS 8833
sunt donaþi doi euro pentru achiziþia „Cuminþe-
niei pãmântului”. Pentru donaþiile de pe abona-
ment nu se percepe TVA, iar, în reþelele Orange
ºi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele
preplãtite, TVA-ul a fost reþinut la achiziþionarea
creditului. Pentru donaþiile de pe cartele pre-
plãtite, în reþeaua Vodafone utilizatorii nu plãtesc
TVA.

Achiziþia operei lui Constantin Brâncuºi se
poate face printr-un efort conjugat al statului

român ºi al cetãþenilor: suma de cinci milioane
de euro a fost alocatã deja de Guvern ºi e
nevoie ca ºase milioane de euro sã fie colectate
prin intermediul contribuþiilor voluntare ale per-
soanelor private ºi cele juridice, pânã, cel târziu,
pe 30 septembrie 2016.

Printre personalitãþile care ºi-au arãtat deja
sprijinul pentru campania de subscripþie publicã
se regãsesc  Doina Lemny, Mircea Cãrtãrescu,
Dan Perjovschi, Mircea Cantor, Alexandru
Tomes-cu, Vlad Alexandrescu, Tudor Giurgiu,
François Saint-Paul - ambasadorul Franþei,
Rãzvan Bur-leanu, Oana Manea, Alexandru
Dedu ºi Cosmin Alexandru. De asemenea, în
spotul publicitar îºi declarã susþinerea Maia
Morgenstern, Oana Pellea, Victor Rebengiuc,
Andrei Pleºu, Iuliana Tudor, Melania Medeleanu,
Irina Pãcurariu, Dra-goº Bucurenci, Pãrintele
Constantin Necula, Ma-riana Lungu, Dan
Amariei, Matei Oprina, Cristia-na Mongol Stancu,
Iv cel Naiv ºi Virgil Stãnescu.

Cum pot dona românii azi:
• Doi euro printr-un mesaj ce conþine

cuvântul “BRANCUSI” la numãrul de SMS
8833;

• Direct prin intermediul site-ului cam-
paniei http://www.brancusiealmeu.ro;

• Prin intermediul celui mai mare retailer
online din România, eMag, românii pot cumpãra
virtual pe http://www.emag.ro “Cuminþenia pã-
mântului”, donând astfel în conturile campaniei
pentru achiziþia operei lui Constantin Brâncuºi;

• Sunt disponibile conturi în lei, euro ºi
dolari în care se pot face donaþii prin transfer
bancar sau prin depunere de numerar într-unul
din cele specificate mai jos, deschise pe numele
Ministerului Culturii, CIF 4192812:

TREZORERIA STATULUI
RO46TREZ700500702X010908 deschis

la D.T.C.P.M.B
(prin ordin de platã sau prin mandat poºtal)
Banca Transilvania
RON - RO48BTRLRONCRT0345325001

EUR - RO95BTRLEURCRT0345325001
USD - RO02BTRLUSDCRT0345325001
Cod Swift: BTRLRO22XXX
Banca Comercialã Românã
ROL RO57RNCB0082005629820013
EUR RO30RNCB0082005629820014
USD RO03RNCB0082005629820015
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
BRD – SMCC
RON- RO75BRDE450SV95804494500
EUR- RO59BRDE450SV95804814500
USD- RO06BRDE450SV95804904500
Cod SWIFT: BRDEROBU
UniCredit Bank
RON - RO53BACX0000003018913000
EUR - RO26BACX0000003018913001
USD - RO96BACX0000003018913002
Cod SWIFT – BACXROBU
CEC Bank S.A. – Sucursala Timpuri Noi
RON- RO21CECEB31644RON4211471
EUR-RO89CECEB316T6EUR4211474
USD -RO22CECEB316T5USD4211516
CONT SWIFT: CECEROBUXXX
RAIFFEISEN BANK
RON - RO68RZBR0000060018536354
EUR  - RO14RZBR0000060018536356
USD -  RO30RZBR0000060018536359
Cod SWIFT: RZBRROBU
Alpha BankSucursalaUnirii
RON – RO63BUCU1081215948600RON
EUR – RO56BUCU1081215948601EUR
USD – RO53BUCU1081215948602USD
COD SWIFT : BUCUROBU
ING BANK
RON - RO 68 INGB0001008221198910
EUR 17 INGB0001008221190710
USD 60 INGB0001008221194010

Despre “Cuminþenia
pãmântului”

“Cuminþenia pãmântului” a fost realizatã
de Constantin Brâncuºi în anul 1907 ºi aparþine

patrimoniului cultural naþional, în categoria
Tezaur. Brâncuºi spunea despre operã:
“«Cuminþenia pãmântului»... A fost încercarea
mea de a da de fundul oceanului, cu degetul
arãtãtor (încercarea de a atinge vechimea,
arhaicul). Cãci mi-a fost prea mare spaima când
i-am ridicat vãlul... Femeia nu trebuie niciodatã
dezvãluitã... Isis trebuie sã rãmânã acoperitã sub
cel puþin unul din cele ºapte vãluri ale frumuseþii
sale, cel al misterului - care îi oferã ºi preþuirea
ºi nemurirea. «Cuminþenia pãmântului» a fost,
pentru mine, ceea ce este cu mult mai adânc
femeia – dincolo de psihologia dumneavoastrã!”

“Cuminþenia pãmântului” e realizatã în cal-
car crinoidal ºi, din informaþiile de la primul
posesor, se ºtie cã Brâncuºi ar fi folosit pentru
corpul statuetei un bloc de piatrã din
catacombele Parisului - grotele Savonnières. În
prezent, ”Cuminþenia pãmântului” este în
proprietatea moºtenitorilor arhitectului
Gheorghe Romaºcu, care a cumpãrat opera
de artã de la Constantin Brâncuºi în anul 1911.

Despre Brâncuºi
Constantin Brâncuºi s-a nãscut la 19

februarie 1876 în Hobiþa, Gorj. Este considerat
unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al
XX-lea. Sculpturile sale se remarcã prin eleganþa
ºi puritatea formei, prin utilizarea sensibilã a
materialelor. Verticalitatea, orizontalitatea,
greutatea, densitatea cât ºi importanþa acordatã
luminii ºi spaþiului sunt trãsãturile caracteristice
ale creaþiei lui Brâncuºi. Opera sa a influenþat
profund conceptul modern de formã în
sculpturã.

Ansamblul sculptural “Calea Eroilor” de la
Târgu-Jiu este una dintre cele mai cunoscute
opere ale lui Constantin Brâncuºi din România.
Cele patru componente sculpturale — “Masa
tãcerii”, “Aleea scaunelor”, “Poarta sãrutului”
ºi “Coloana fãrã sfârºit” — sunt dispuse pe
aceeaºi axã, orientatã de la apus spre rãsãrit,
cu o lungime de 1275 de metri. Ansamblul a
fost inaugurat în anul 1938.

Românii pot dona prin SMS
la numãrul 8833 pentru
“Cuminþenia pãmântului”

Vineri, 22 iulie a.c., la  ªcoala de
Subofiþeri de Pompieri   ºi Protecþie
Civilã „Pavel Zãgãnescu” Boldeºti, a
avut loc ceremonialul acordãrii pri-
mului grad militar celor 123 de ab-
solvenþi ai promoþiei 2014-2016,
calificarea subofiþeri de pompieri ºi

protecþie civilã.
Festivitatea, desfãºuratã în pre-

zenþa ºefului  Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne, secretar de
stat dr. Raed Arafat, inspectorului
general al Inspectoratului General

pentru Situaþii de Urgenþã, general de
brigadã dr. Ovidiu Vasilicã, reprezen-
tanþilor inspectoratelor judeþene pen-
tru situaþii de urgenþã, ai autoritãþilor
judeþene ºi locale, pãrinþilor ºi apro-
piaþilor tinerilor absolvenþi, a avut o
rezonanþã aparte pentru aceºtia,

marcând începutul carierei de sal-
vator în slujba comunitãþii.

Calitatea pregãtirii elevilor în
aceastã instituþie de învãþãmânt a fost
demonstratã de rezultatele obþinute
la sfârºitul perioadei de ºcolarizare,
media generalã de absolvire la
specialitatea subofiþeri de pompieri ºi
protecþie civilã fiind de 8,96.

Pe placa de onoare a fost inscrip-
þionat numele ºefului promoþiei subo-
fiþerilor de pompieri ºi protecþie civilã,
Sanda Mihai-Constantin, absolvent cu
media 9,67.

Pe parcursul celor 30 de ani de
existenþã, ºcoala a format 3.044 subo-
fiþeri ºi maiºtri militari ºi a asigurat
pregãtirea continuã a peste 4.784 de
cadre din cadrul Inspectoratului Ge-
neral pentru Situaþii de Urgenþã ºi a
altor structuri ale Ministerului Aface-
rilor Interne.

Procesul de pregãtire este pro-

iectat conform standardelor ocupa-
þionale care descriu competenþele ºi
performanþele individuale, specifice
situaþiilor de urgenþã, atât în plan
naþional, cât ºi internaþional.

ªcoala de Subofiþeri de Pompieri
ºi Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu”
Boldeºti s-a aflat într-un permanent
proces de modernizare ºi perfecþio-
nare, atât din punct de vedere mana-
gerial, cât ºi logistic, urmãrind cu con-
secvenþã îmbunãtãþirea programelor
de studii ºi creºterea calitãþii serviciilor
educaþionale.

Nu în ultimul rând, demersul di-
dactic vizeazã formarea competen-
þelor necesare îndeplinirii eficiente a
misiunilor specifice ºi modelarea per-
sonalitãþii absolvenþilor potrivit valorilor
umanistice ºi etice, astfel încât aceºtia
sã demonstreze o atitudine civicã
ireproºabilã atât în activitatea profe-
sionalã, cât ºi în viaþa de zi cu zi.

O nouã promoþie a ªcolii de Subofiþeri de Pompieri
ºi Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” Boldeºti



3

actualitate localã
27 iulie - 2 august 2016 www.informatiaprahovei.ro

1.Doborâri - 20 arbori
2.Tãieri corecþie/Înãlþãri de

coronament -  la 255 arbori
3.Lucrãri de întreþinere executate

pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini publi-
ce, aliniamente, peluze): strâns ºi în-
cãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri de
gunoi, curãþenie-(strâns gunoi mena-
jer, pet-uri, hârtii, mãturat alei etc),
îndepãrtat resturi vegetale.

 Sere ºi pepiniere – activitãþi de
îngrijire, întreþinere material dendro-
floricol, livrat material la terþi etc.

4. Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie ca-
pelã, grupuri sanitare ºi clãdiri admin-
istrative, monitorizare ºi intervenþii uti-
litãþi ori de câte ori a fost necesar. De
asemenea, au continuat activitãþile de
îndepãrtare a vegetaþei crescute în
exces parcuri, grãdini publice, locuri
odihnã, asociaþii proprietari etc.

5.Intervenþii pe domeniul public:
intervenþii locuri de joacã/domeniu
public: supravegheat funcþionarea

S.C. Servicii de Gospodãrire Urbanã S.R.L.
Ploieºti a efectuat, în perioada 18-22 iulie a.c.,

mai multe lucrãri pe domeniul public

fântânilor arteziene ºi a ciºmelelor
tip Sanitas-reparat robineþi ciºmele
din parcurile Aurora ºi Sala Sporturilor
Olimpia; reparat pavaj ºi fântâna
pietonalã – Centrul Civic; loc de joacã
Carol Davila –înlocuit cãluþ carusel
ºi rigle bãnci; vopsit 108 bãnci, re-
parat ºi vopsit 3 pergole ºi alte obiecte
de joacã din parc - Sala Sporturilor
Olimpia; reparat 80 bucãþi plase de

gard ºi remontat 400 metri gard –
ªoseaua Vestului; reparat gard din Bd.
Republicii – zona Cablul Românesc;
montat 3 bãnci – Petuniei; strâns jar-
diniere separator sens Bd. Bucureºti
ºi transportat la sediul societãþii pentru
înlocuit pãmânt ºi flori; tãiat 2 bolarzi
– Parc Jianu; verificat stare fântâni din
Parc Libertãþii ºi punere în funcþiune.

6. Iluminat public - în urma celor
40 de sesizãri primite la Dispeceratul
societãþii au avut loc intervenþii în
urmãtoarele zone ale oraºului: Cartier
9 Mai, Bereasca, Centrul Civic, Demo-
craþiei, Mihai Eminescu, Gheorghe
Doja, Lupeni, Malu Roºu, Mihai Bravu,
Mimiu, Cartier Nord, Bd. Petrolului,
Pictor Rosenthal, Rudului, Traian,
Cartier Vest. Acestea au vizat înlocuirea
a 62 de becuri defecte/arse, 12 cor-
puri de iluminat defecte (reparate la
atelierul societãþii), 10 siguranþe fu-
zibile. De asemenea, au fost refãcute
56 de legãturi electrice întrerupte. În
aceastã perioadã a fost fãcutã revizia
Sistemului de iluminat public în zona
9 Mai ºi Bd. Independenþei.

Recent, un grup de 50 de per-
soane  al Consiliului Seniorilor „Pe-
trotel Lukoil” a efectuat o excursie cu
vizite la mãnãstirile Crasna, Suzana
ºi Biserica Neagrã din Braºov.

Prima oprire s-a fãcut în localitatea
Schiuleºti, de unde deplasarea cãtre
mãnãstirea Crasna s-a fãcut pe jos,
pe un traseu lung de patru kilometri.
La sosire s-a gãsit un frumos aºe-
zãmânt bisericesc, culminând cu mã-
nãstirea propriu-zisã, de unde s-a ad-
mirat în mod deosebit arhitectura in-
teriorã. S-au aprins lumânãri ºi depus
acatiste la preotul care tocmai þinea
o slujbã în bisericã.

S-a continuat traseul cu autocarul
cãtre mãnãstirea Suzana, ceva mai
micã decât Crasna, dar la fel de inte-
resantã ca aspect arhitectural. De la
magazinul cu obiecte bisericeºti s-au
cumpãrat ca amintire podoabe de
cult.

Consiliul seniorilor „Petrotel Lukoil”,
în vizitã la mãnãstirile Crasna, Suzana ºi

Biserica Neagrã din Braºov

S-a ajuns apoi la Braºov, unde
s-a vizitat obiectivul principal al ex-
cursiei, Biserica Neagrã, cea mai mare
bisericã din România, datatã din anul
1383. Am aflat cu acest prilej cã bi-
serica se numeºte aºa datoritã unui
incendiu devastator, când pereþii s-
au înnegrit ºi totul a ars, rãmânând
doar cristelniþa. De asemenea, Bise-
rica Negrã are cinci orgi, patru fiind
funcþionale, iar una dintre ele este
cea mai mare orgã mecanicã din Ro-
mânia, cu 3993 de tuburi.

Mai trebuie ºtiut faptul cã acest
lãcº de cult deþine cea mai mare colec-
þie de covoare anatoliene din lume,
în afara Turciei, cu 200 de exemplare.

Dupã aceastã vizitã s-a continuat
traseul de întoarcere, prin Poiana
Braºov, Râºnov ºi Pârâul Rece, unde
s-a luat masa. A fost o zi frumoasã de
iunie, atât ca vreme, cât ºi ca obiective
de vizitat. Ionuþ Mitoiu

Patronatele din transporturile rutiere solicitã Guvernului
îngheþarea primelor RCA la valorile medii calculate de
Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) în luna iunie
2016, tarife care, potrivit conducerii ASF, oferã stabilitate

financiarã pe piaþa RCA. Într-un comunicat al patro-
natelor - COTAR, UNTRR, ARTRI, APTE 2002, APULUM
- se menþioneazã cã, la categoria autoutilitare/auto-
camioane, toate vehiculele cu masa totalã maximã auto-
rizatã (MTMA) de pânã la 3,5 tone, indiferent de clasa
de bonus - malus, ar urma sã plãteascã o primã de
1.117 lei pe 12 luni, vehiculele între 3,5 tone ºi 7,5 to-
ne ar urma sã achite o primã de 1.966 lei pentru un
an, vehiculele între 7,5 tone ºi 16 tone vor plãti un tarif
RCA de 2.207 lei pe an, iar vehiculele cu MTMA peste
16 tone vor putea cumpãra un RCA la un preþ de 8.489
lei pentru un an. La categoria de transport persoane,
vehiculele cu pânã la 18 locuri vor plãti 3.210 lei pentru
un an, vehiculele între 18 ºi 40 locuri vor achita 4.366
lei pentru un an, iar vehiculele peste 40 de locuri vor
plãti 3.017 lei pe an.

Patronatele din transporturile
rutiere solicitã îngheþarea

primelor RCA la valoriile medii
calculate de ASF în iunie

Valoarea depozitelor constituite în bãnci de
populaþie ºi firme s-a majorat, în iunie 2016, cu
1,3% faþã de mai, pe fondul creºterii depozitelor în
lei constituite de populaþie cu 1,7%, reiese din
datele publicate luni de Banca Naþionalã a
României (BNR).

Comparativ cu iunie 2015, depozitele în bãnci
au crescut cu 12,3% pe seama economiilor în lei
realizate de companii, unde s-a consemnat un
avans anual de 21,5%. În acelaºi timp, economiile
în lei ale persoanelor fizice au înregistrat un ritm
anual de creºtere de 10,7%.

Depozitele în lei ale firmelor au crescut, ºi ele,
în iunie faþã de mai, cu 1,3%, pânã la 77,6 miliarde
de lei. Potrivit BNR, depozitele în valutã ale
rezidenþilor gospodãrii ale populaþiei ºi persoane
juridice (societãþi nefinanciare ºi instituþii financiare
nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,8%,
pânã la nivelul de 84,328 miliarde lei. Exprimate
în euro, depozitele în valutã au crescut cu 0,6%,
pânã la 18,653 miliarde euro.

Comparativ cu aceeaºi lunã a anului prece-
dent, depozitele în valutã ale rezidenþilor exprimate
în lei au crescut cu 6,7% (exprimate în euro, acestea
s-au majorat cu 5,6%), depozitele în valutã ale
gospodãriilor populaþiei exprimate în lei au crescut
cu 6,9% (exprimate în euro, s-au majorat cu 5,7%),
iar depozitele în valutã ale persoanelor juridice
(societãþi nefinanciare ºi instituþii financiare
nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 6,3%
(în euro, s-au majorat cu 5,2%), se mai spune în
comunicatul bãncii centrale.

Soldul creditului acordat
firmelor ºi populaþiei, în

scãdere cu 0,1% în iunie, la
peste 217,59 miliarde lei

Soldul creditului acordat firmelor ºi populaþiei
a scãzut cu 0,1% în iunie faþã de luna precedentã ºi
a crescut cu 1,2% comparativ cu nivelul înregistrat
în aceeaºi lunã din 2015, pânã la 217,59 miliarde
de lei. “Soldul creditului neguvernamental acordat
de instituþiile de credit a scãzut în luna iunie 2016
cu 0,1% (zero la sutã în termeni reali) faþã de luna
mai 2016, pânã la nivelul de 217,594 miliarde de
lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,2% (1,4% în
termeni reali), în timp ce creditul în valutã exprimat
în lei s-a redus cu 1,7% (exprimat în euro, creditul în
valutã a scãzut cu 1,9%). La 30 iunie 2016, creditul
neguvernamental a înregistrat o creºtere de 1,2%
(1,9% în termeni reali) faþã de 30 iunie 2015, pe
seama majorãrii cu 16,2% a componentei în lei
(17,0% în termeni reali) ºi a diminuãrii cu 12,5% a
componentei în valutã exprimatã în lei (exprimat
în euro, creditul în valutã s-a redus cu 13,4%)”, se
aratã în comunicat.

Creditul guvernamental s-a majorat în luna
iunie 2016 cu 0,1% de luna mai 2016, pânã la
90,992 miliarde de lei. La 30 iunie 2016, creditul
guvernamental a crescut cu 3,7% (4,4% în termeni
reali) faþã de 30 iunie 2015.

Federaþia “Solidaritatea Sanitarã” precizea-
zã cã în disputa cu Ministerul Sãnãtãþii pe tema
plãþii gãrzilor suplimentare, problema este re-
prezentatã de semnificaþia diferitã a cuvântului

“platã” pe care o dã ministerul, iar sindicatele
cer acordarea tuturor drepturilor aferente
acestora. “Luând act de declaraþiile publice ale

Depozitele constituite în bãnci
au crescut, în iunie, cu 1,3%
Economiile în lei ale populaþiei, în urcare cu 1,7%

Federaþia “Solidaritatea Sanitarã”
solicitã acordarea tuturor drepturilor

aferente gãrzilor suplimentare
Ministerului Sãnãtãþii, din data de 24 iulie 2016,
aºa cum au fost preluate de mass-media, privind
faptul cã va plãti gãrzile suplimentare (gãrzile
suplimentare vor fi plãtite), precizãm urmã-

toarele: Federaþia “So-
lidaritatea Sanitarã” nu
a afirmat niciodatã cã
gãrzile suplimentare
normei de bazã, ce vor
face obiectul unui con-
tract individual cu timp
parþial, nu vor fi plãtite.
Plata acestora este
stabilitã în cadrul OUG
nr. 20/2014.

Problema o repre-
zintã semnificaþia dife-
ritã a cuvântului “platã”
(drepturi salariale), pe
care o dã Ministerul Sã-
nãtãþii faþã de noi. Cu
alte cuvinte, în discuþie
este cuantumul plãþilor,
respectiv acordarea

tuturor drepturilor aferente acestora, aºa cum
le-am precizat în mod public, solicitãrile noastre
fiind clare”, se aratã în comunicat.
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Sãptãmâna trecutã, pe 19 iulie, a avut loc
prima Repartizare computerizatã valabilã pentru
admiterea la liceu a absolvenþilor de învãþãmânt
gimnazial. Astfel, conform datelor valabile pentru
judeþul Prahova, au fost repartizaþi 4.589 elevi,
dintr-un total de 4.619 înscriºi pentru aceastã
primã etapã de Admitere. Nu au fost repartizaþi
30 de candidaþi, ei putând sã participe la o nouã
repartizare computerizatã în a doua etapã de
Admitere.

Cinci eleCinci eleCinci eleCinci eleCinci elevi cu media de admitvi cu media de admitvi cu media de admitvi cu media de admitvi cu media de admitererererere 1e 1e 1e 1e 100000
Judeþul Prahova are 5 elevi care au intrat

la liceu cu media de admitere 10. Media de ad-
mitere este media ponderatã între media gene-
ralã la Evaluarea Naþionalã susþinutã de absol-
venþii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,
ºi media generalã de absolvire a claselor V-VIII,
care are o pondere de 25%. Este vorba despre
ªtefania Porlogea (Colegiul Naþional „Alexandru
Ioan Cuza” Ploieºti), Ioan Radu (Colegiul Naþional
„Nicolae Grigorescu” Municipiul Câmpina),
Alexandru Rãducanu (Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Municipiul Ploieºti), Mara Alexandra
Surdu (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Municipiul Ploieºti), Laura Vasile (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Municipiul Ploieºti).

Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti, fruntaº la media de admiterePloieºti, fruntaº la media de admiterePloieºti, fruntaº la media de admiterePloieºti, fruntaº la media de admiterePloieºti, fruntaº la media de admitere

Topul liceelor din Prahova, în ce priveºte
cele mai mari medii de admitere, este dominat
de Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti,
unde s-a intrat cu 9.70 la mate-info, bilingv en-
glezã, cu 9.51 la mate-info limba românã, 9.36
la ºtiinþe ale naturii. Dupã care urmeazã Colegiul
Naþional „Al. I .Cuza”: 9.33 la mate-info, 9.30 la
mate-info bilngv englezã, 9.07 la ºtiinþe ale naturii.
Cu medii mari s-a intrat ºi la Câmpina, la Colegiul
Naþional „Nicolae Grigorescu”, 9.25 la mate-info,
9.16 la ºtiinþe ale naturii ºi cu 9.15 la bilngv
germanã ºtiinþe ale naturii. La Colegiul Naþional
„I.L. Caragiale”, ultima medie de admitere cu
care s-a intrat la mate-info a fost 9.12, aceeaºi
medie fiind ºi la bilingv englezã mate-info. La
Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti s-
a intrat cu 8.92 la ºtiinþe ale naturii, cu 8.87 la
mate-info ºi cu 8.67 la ºtiinþe sociale.

Sute de locuri rãmase vacanteSute de locuri rãmase vacanteSute de locuri rãmase vacanteSute de locuri rãmase vacanteSute de locuri rãmase vacante
În judeþul Prahova, au rãmas neocupate,

coform datelor afiºate pe www.admitere.edu.ro,,,,,
381 locuri, dintr-un total de 4.970 câte au fost
puse la dispoziþie pentru anul ºcolar 2016-2017.
Cele mai multe locuri libere au rãmas la Colegiul
Tehnic „Gheorghe Lazãr” Plopeni, tehnic-meca-
nicã, 41 de locuri, dupã care urmeazã Colegiul
Agricol „Gheorghe Ionescu-Siseºti”, Comuna
Valea Cãlugãreascã, resurse naturale ºi protecþia

mediului – agriculturã, 35 de locuri, Colegiul
„Mihail Cantacuzino” Sinaia – 27 de locuri.

Elevii repartizaþi în aceatã primã etapã mai
au timp pânã pe 29 iulie sã se prezinte la uni-
tãþile de învãþãmânt unde au fost repartizaþi sã-
ºi depunã dosarele de înscriere, iar cine nu fa-
ce acest lucru este considereat restras ºi pierde
locul pe care a fost repartizat.

A doua etapã de admitere

La a doua etapã a repartizãrii computerizate
participã candidaþii din seria curentã, indiferent
de vârstã, ºi cei din seriile anterioare, care nu
împlinesc 18 ani pânã la data începerii anului
ºcolar 2016-2017, ºi care se aflã în una din si-
tuaþiile urmãtoare: au participat ºi au rãmas ne-
repartizaþi dupã prima etapã, sau nu au parti-

cipat, din diferite motive, la prima etapã de
admitere. Candidaþii care nu au participat la
prima etapã de repartizare au avut timp pânã
pe 25 iulie sã completeaze fiºa de opþiuni. În
aceeaºi perioadã au completat o nouã fiºã de
opþiuni candidaþii care au participat la prima
etapã, dar au rãmas nerepartizaþi.

Cea de-a doua repartizare computerizatã
se efectueazã pânã la data de 28 iulie.

În perioada 1-4 august, comisia de admitere
judeþeanã rezolvã situaþiile speciale apãrute
dupã repartizarea computerizatã: situaþii medi-
cale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea
candidaþilor gemeni, distribuire sau redistribuire
pe locuri rãmase libere pentru apropiere de do-
miciliu, corectarea unor erori de transcriere gre-
ºitã în baza de date computerizatã a opþiunilor
exprimate de elevi etc.

Mihail Marinescu

La concursul organizat pentru
ocuparea posturilor/catedrelor vacante
din învãþãmântul prahovean, din data
de 20 iulie a.c., au participat 795 de
candidaþi, absentând 98. Interesant este
faptul cã 85 de candidaþi s-au restras
din examen, pãrãsind sala în timpul
probei scrise. Se pare cã aceºtia au
preferat sã rãmânã cu notele obþinute
la concursul din anii anteriori, nefiind
siguri cã pot obþine acum o notã mai
mare, legea permiþând participarea la
repartizarea pe posturi, în ºedinþã
publicã, ºi pe baza notelor din anii trecuþi.
De asemenea, doi candidaþi au fost
eliminaþi din examen, unul fiind prins cu
cãºti în urechi, iar celãlalt copiind.
Aºadar, la evaluare au intrat 708 teze
din judeþul Prahova, care sunt corectate,
evident, într-un alt judeþ.

Candidaþii nemulþumiþi de puncta-
jele obþinute pot depune contestaþii la
sediul Inspectoratului ªcolar pe 27 iulie,
pânã la ora 21,00, ºi pe 28 iulie, pânã
la ora 15,00. Rezultatele acestora sunt
prevãzute a se afiºa pe 3 august. Iniþial,
figurau înscriºi 1.048 candidaþi pentru
concursul din acest an, însã, dupã pro-
bele de la clasã, au mai rãmas 911 în
concurs. Dar nici aceasta nu avea sã fie
cifra finalã, asta pentru cã au existat ºi
persoane, dintre cele care au terminat
ºcoala în acest an, care nu au luat licenþa,
astfel cã numãrul candidaþilor s-a redus
la 893.

„Bãtãlia” cea mai mare
se dã pentru un singur

post de românã
În Prahova, sunt scoase la concurs

1.505 posturi, din care 166 sunt titula-
rizabile. Ca ºi anul trecut, situaþia cea
mai de remarcat o întâlnim la limba ro-
mânã, unde existã un singur post titulari-
zabil, iar numãrul celor care se “bat”
pentru el este 125! Respectivul post se
gãseºte la Liceul Tehnologic din comuna
Sângeru.

De asemenea, raportând la numã-
rul înscriºilor faþã cel al posturilor vacan-
te, foarte cãutate sunt posturile de
învãþãtori, unde numãrul înscriºilor trece
lejer de 200, dar ºi la Limba englezã, cu
109 candidaþi pentru 8 posturi titula-
rizabile. La polul opus se situeazã Mu-
zica instrumentalã, Biologie, Muzicã, De-
sen – chiar dacã acum, în comparaþie
cu alþi ani, numãrul înscriºilor a crescut
simþitor. Totodatã, de semnalat ºi faptul
cã avem, în judeþul Prahova, mulþi candi-
daþi proveniþi din alte judeþe, aceºtia
cãutând posturi de Religie, Matematicã,
Istorie, Geografie, Filozofie, Economie
etc.

Din cele 1.505 posturi scoase la
concurs pentru anul ºcolar 2016-2017,
805 se aflã în mediul urban ºi 700 în
cel rural. Dintre cele titularizabile, 100
se gãsesc în mediul urban ºi 66 în me-

diul rural. Numãrul posturilor complete,
din cele netitularizabile, este de 492, în
timp ce incomplete sunt 847 (821
vacante ºi 26 rezervate).

Prima repartizare
în ºedinþã publicã,

pe 8 august
Conform metodologiei de organiza-

re, concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate
în învãþãmântul preuniversitar presupu-
ne promovarea unei probe practice sau
inspecþii speciale la clasã ºi a probei
scrise. Astfel, doar candidaþii care au
obþinut minimum nota 5 (cinci) la inspec-
þia specialã la clasã sau la proba prac-
ticã, pot participa la proba scrisã. În
vederea ocupãrii posturilor didactice/
catedrelor vacante pe perioadã nede-
terminatã (titularizabile), candidaþii tre-
buie sã obþinã minimum nota 7 atât la
proba practicã în profilul postului, cât ºi
la proba scrisã.

Repartizarea candidaþilor pentru
angajare pe perioadã nedeterminatã se
realizeazã în ºedinþe publice organizate
de inspectoratele ºcolare în zilele de 8
ºi 9 august. Transformarea posturilor ºi
actualizarea listei posturilor didactice/
catedrelor pentru angajare pe perioadã
determinatã rãmase neocupate va a-
vea loc pe 10 august. Repartizarea can-
didaþilor pentru angajare pe perioadã
determinatã are loc în perioada 26-29
august 2016. Emiterea ºi comunicarea
deciziilor de repartizare pe post/catedrã
sunt programate în perioada 11-29 au-
gust.

În perioada 16-25 august se desfã-
ºoarã detaºarea la cerere sau în intere-
sul învãþãmântului, etapã de mobilitate
la care poate participa doar personalul
didactic titular (anagajat pe perioada
nedeterminatã). Cadrele didactice care,
în perioada 13-20 mai 2016, nu au de-
pus cereri de înscriere pentru detaºare
la cerere, au aceastã posibilitate în zilele
de 16 ºi 17 august, prin concurs spe-
cific.

Mihail Marinescu

Elevii care ºi-au echivalat studiile
efectuate în strãinãtate cu clasa a VIII-a în
sistemul de învãþãmânt românesc sau sunt
în curs de echivalare, pot depune cerere de
repartiþie, cu documentele doveditoare:
copie a atestatului de echivalare a studiilor;
documente de studii gimnaziale efectuate
în România (dacã existã). Comisia
judeþeanã primeºte cererile ºi documentele

justificative în zilele de 1 ºi 2 august, în
intervalul orar 9:00-14:00, acte ce pot fi
depuse de cãtre pãrinþii/tutorii elevilor. Pe
data de 4 august se afiºeazã, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova
(ISJ), decizia comisiei de admitere judeþene,
referitoare la rezolvarea situaþiilor speciale.
Cererile tip de înscriere se gãsesc pe site-
ul www.isj.ph.edu.ro sau la copiatorul ISJ
Prahova.

La repartizare se va þine cont de: me-
dia de absolvire a claselor de gimnaziu stu-
diate în România (dacã existã); opþiunile
exprimate în cerere (alese din lista de locuri
rãmase libere dupã etapa a doua de repartiþie
computerizatã ºi a neînscrierii candidaþilor
admiºi în cele douã etape ale admiterii);
domiciliul candidatului.

Elevii care nu au început procedura de
echivalare a studiilor cu clasa a VIII-a în sis-
temul de învãþãmânt românesc, vor depune
la secretariatul ISJ documentele necesare,
în vederea echivalãrii studiilor.

Mihail Marinescu

Conform calendarului de Admitere în învãþãmântul liceal, perioada 1 – 4 au-
gust a.c. este stabilitã pentru rezolvarea, de cãtre comisia de admitere judeþeanã, a
situaþiilor speciale apãrute dupã repartizarea computerizatã: situaþii medicale
speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaþilor gemeni, distribuire sau
redistribuire pe locuri rãmase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor
erori de transcriere greºitã în baza de date computerizatã a opþiunilor exprimate de
elevi etc.

Dupã rezolvarea situaþiilor speciale, comisia de admitere judeþeanã repartizeazã,
pe locurile rãmase libere, absolvenþii învãþãmântului gimnazial care au fost
repartizaþi, dar nu ºi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevãzutã de
metodologie ºi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizãrile
computerizate.

La repartizare, trebuie sã se þinã cont de câteva prevederi legale, cum ar fi: sã
nu se depãºeascã numãrul maxim de 30 de elevi la clasã; respectarea, în toate
cazurile, a criteriului referitor la media de admitere.

Totodatã, se are în obiectiv ºi cazurile speciale ale absolvenþilor învãþãmântului
gimnazial care au studiat în strãinãtate ºi, din aceastã cauzã, nu au participat la
Evaluarea Naþionalã de la sfârºitul clasei a VIII-a. Pentru aceºti absolvenþi, la media
generalã de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obþinute în anii
de studiu parcurºi în România.

Iatã ºi programul pentru „situaþiile speciale”: 1 – 2 august (între orele 9:00 –
14:00) – depunerea, la comisia judeþeanã, a cererilor ºi documentelor justificative,
de cãtre pãrinþii / tutorii elevilor aflaþi într-una dintre situaþiile indicate mai devreme;
4 august – afiºarea la sediul inspectoratului ºcolar a deciziei comisiei de admitere
judeþene, referitoare la rezolvarea situaþiilor speciale înregistrate.

Precizare: toate documentele justificative medicale (în cazul în care existã)
trebuie sã fie vizate de cãtre Direcþia de Sãnãtate Publicã Prahova. Cererile tip de
înscriere se gãsesc pe site-ul www.isj.ph.edu.ro sau la copiatorul ISJ Prahova.

Mihail Marinescu

Admitere
- 2016 -

Titularizare 2016

S-au speriat de subiecte ºi au renunþat la examen!
Admitere 2016

Rezolvarea situaþiilor speciale,
între 1 ºi 4 august, la ISJ Prahova

În atenþia
elevilor care
au studiat în
strãinãtate
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Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu,
a aprobat planul de mãsuri urgente
privind igienizarea Spitalului Clinic de
Urgenþã Chirurgie Plasticã Reparatorie
ºi Arsuri Bucureºti. Activitãþile sunt
urmãtoarele:

-Igienizarea Secþiei de terapie in-
tensivã(ATI);

-Înlocuirea uºilor de acces în ATI ºi
în saloanele pentru pacienþi cu uºi
glisante cu senzori;

-Igienizarea blocurilor operatorii ºi
a spaþiilor de cazare;

-Dotarea cu echipamente / mobi-
lier pentru Unitatea de Transfuzii (UTS),
ATI ºi sãli de operaþie conform bugetului
anexat;

-Angajarea unei firme pentru igie-
nizarea / dezinfectarea aparatelor de
climatizare;

-Organizarea unui concurs pentru
ocuparea postului de epidemiolog;

-Includerea în schema de personal
ºi organizarea ulterioarãa unui concurs
pentru postul de infecþionist. Acesta va
fi responsabil cu antibioprofilaxia, anti-
bioterapia ºi supravegherea rezistenþei

la antibiotice;
-Achiziþia unei staþii de clorinare a

apei uzate;
-Instalarea de dispensere pentru

dezinfectanþi de mâini la intrarea ºi
ieºirea din toate saloanele ºi toate spa-
þiile în care se oferã îngrijiri medicale.

Bugetul estimat pentru aceste acti-
vitãþi este de 449.310 lei. Termenul de
îndeplinire estimat este de 30 de zile
de la virarea fondurilor necesare, proces
care a demarat deja la Ministerul Sãnã-
tãþii în regim de urgenþã.

Ministrul Vlad Voiculescu a vizitat
Spitalul de Arºi ºi a avut discuþii cu me-
dicii ºi asistentele de acolo. Toate efor-
turile instituþionale se concentreazã pe
siguranþa pacienþilor de acolo, dar ºi a
echipei medicale cu expertizã unicã în
aceastã þarã în tratarea pacienþilor arºi.
Ministrul este convins cã majoritatea
medicilor ºi asistentelor îºi face meseria
cu bunã credinþã ºi cã aceºtia au nevoie
la fel de mare de siguranþa actului medi-
cal precum pacienþii internaþi acolo.

Paginã realizatã de
Daniel Lazãr

Tuturor, indiferent de vârstã, ni
se întâmplã sã uitãm unde am parcat
maºina, ce-am fãcut cu telefonul mo-
bil sau cum se numeºte o persoanã
cu care avem nevoie sã comunicãm.
Pot fi toate acestea semnale de alarmã
care sã ne punã în gardã vizavi de o
posibilã boalã?

“Multã lume se plânge cã uitã.
Uitarea este un fenomen natural. Nor-
mal pentru memorie. Uiþi ca sã faci
loc datelor noi”, explicã neurochi-
rurgul academician profesor doctor

Leon Dãnãilã, citat de revista Doctorul
Zilei.

„În sens larg, memoria este un
atribut al întregii materii ºi constã în
proprietatea oricãrui corp de a înregis-
tra ºi pãstra în timp urmele sau efec-
tele influenþelor exercitate asupra sa
din afarã. Ca urmare, fiecare nouã
influenþã amplificã urmele influenþelor
anterioare”, se aratã în Tratatul de
neoropsihologie semnat de acade-
micianul Dãnãilã ºi profesorul uni-
versitar Mihai Golu.

Profesorul Leon Dãnãilã spune
cã memoria este localizatã în
hipocamp, acesta din urmã fiind o
formaþiune a lobului temporal. “Acest
hipocamp capteazã primele fenome-
ne de memorie recentã ºi are legãturi
cu lobul frontal, cu cel parietal ºi cu
cel occipital pentru cã, în creier, totul
este legat cu totul”, mai spune
academicianul.

Dacã, iniþial, memoria recentã es-
te stocatã în hipocamp, ulterior, ea se
localizeazã în diverse formaþiuni cere-
brale. De exemplu, memoria vizualã,
în lobul occipital, iar cea cognitivã în
lobul frontal.

Hipocampul este destul de mic
faþã de cantitatea mare de memorie
care trebuie acumulatã de cãtre un
individ, însã la nivelul lui existã foarte
multe celule. “Iar aceste celule acu-
muleazã date de memorie. Oamenii
de ºtiinþã din neurologie ºi-au pus
problema câtã informaþie poate acu-
mula o astfel de celulã care are doar
câþiva microni. ªi aºa s-a constatat cã
la nivelul hipocampului apar celule noi
care le înlocuiesc pe cele vechi atunci
când acestea se umplu cu informaþie.
În acest fel, individul continuã sã acu-
muleze informaþie. Fiind plinã la un
moment dat ºi venind o nouã celulã

care preia date noi de informaþie ce-
lula veche se mai atrofiazã neavând
o funcþie. ªtiþi cã funcþia creeazã
organul. ªi aºa apare uitarea.

Uitarea, este, de fapt, un fenomen
al memoriei. Este un fenomen obiº-
nuit. Uiþi, uneori, ca sã poþi acumula
date mai importante ºi date mai noi”,
explicã academicianul întregul meca-
nism.

De la hipocamp pleacã datele de
memorie cãtre ceilalþi lobi cerebrali.
“Cu timpul, din cauza foarte multor
factori, cortexul cerebral se atrofiazã.
Pot fi cauze toxice, alimentare, dar
cele mai multe sunt date de ateroscle-
rozã. Celulele nu sunt bine vasculari-
zate, iar dacã creierul nu este hrãnit
se atrofiazã. Am vãzut în cariera mea
creiere numai cu lichid prin ele. Tot
cortexul cerebral este foarte impor-
tant pentru cã acolo se localizeazã
memoria veche”.

Atrofia celulelor cerebrale apare
la unii indivizi mai devreme, în timp
ce la alþii mai târziu ºi duce de cele
mai multe ori la senilitate. În sine,
aceasta nu este o boalã. Senilitatea
se accentueazã odatã cu vârsta ºi
diminueazã buna funcþionare a cre-
ierului ºi a memoriei.

Tulburãrile de memorie cauzate

de Alzheimer sunt însoþite de tulbu-
rãri de limbaj ºi comportament, bol-
navii cu aceastã afecþiune fiind inca-
pabili sã pregãteascã sau sã aºeze o
masã. Punerea unor obiecte în locuri
bizare cum ar fi pieptenele în punga
cu fãinã, depresia, confuzia ºi dezo-
rientarea sunt alte simptome ale bolii
pentru care nu existã tratament. Se
pot administra doar medicamente
care controleazã întrucâtva simpto-
mele, însã s-a dovedit cã în unele
cazuri, nu sunt eficiente.

Academicianul Leon Dãnãilã,
unul dintre primii neurologi care a stu-
diat aceastã boalã la noi, explicã faptul
cã analizele de laborator pe care le-a
fãcut au arãtat cã la aceºti bolnavi se
depun un fel de proteine care între-
rup legãturile între celulele nervoase.
“Depunerile împiedicã circulaþia in-
formaþiei de la o celulã la alta ºi atunci
omul nu mai ºtie cum sã procedeze
într-o situaþie sau alta.  Acum 30 de
ani a venit la mine un profesor de
matematicã ºi mi-a spus cã atunci
când trebuie sã scrie formule pe tablã
nu ºi le mai aminteºte. Avea 49 de
ani ºi testele au arãtat cã are Alzhei-
mer. Adevãrata maladie Alzheimer
începe devreme”, conchide acade-
micianul.

Prof. dr. Leon Dãnãilã: “Multã lume se plânge
cã uitã. Uitarea este un fenomen natural”

Inspectorii sanitari împreunã cu
Departamentul Supraveghere din cadrul
DSP Bucureºti au efectuat, luni, 18 iulie
a.c., între orele 18:30-22:30, un control
la spitalul Bagdasar-Arseni. Acþiunea a
vizat situaþia pacientului în vârstã de 44
de ani, internat pe data de 10 iulie în
urma accidentului din comuna Comana,
judeþul Giurgiu.

În data de 11 iulie, pacientului i-au
fost recoltate probe din aspiratul bronºic.
Rezultatele analizei bacteriologice au
evidenþiat prezenþa Achomobacter xylo-
xidans - multirezistent, sensibil la Levo-
floxacin.

În data de 14 iulie au mai fost recol-
tate probe din aspiratul bronºic ºi au
fost trimise spre analizã la Institutul Na-
þional de Boli Infecþioase „Matei Balº”.
Rezultatele atestã prezenþa Acinetobac-
ter baumanii - multirezistent, sensibil la
Colistin, ºi prezenþa Klebsiella, rezisten
la Colistin. Pacientul a fost introdus pe
tratament specific.

Controlul a evidenþiat nereguli la
respectarea normelor de efectuare a
operaþiunilor de curãþenie ºi dezinfecþie
- acesta este un serviciu externalizat de
cãtre spital. Alte nereguli constatate se
referã la gestionarea deºeurilor pericu-

loase rezultate din activitãþile medicale.
La control  nu au putut fi verificate docu-
mentele privind activitatea Serviciului
pentru Prevenirea ºi Controlul Infecþiilor
Nosocomiale ºi nici cele care privesc
prestarea serviciilor de curãþenie ºi
dezinfecþie. Inspecþia Sanitarã a decis,
drept urmare, extinderea controlului pe
durata urmãtoarei zile ºi derularea unei
întregi operaþiuni de recontrol. Asta în-
seamnã cã va fi verificatã situaþia res-
pectãrii tuturor mãsurilor impuse la con-
troale anterioare. Odatã finalizat
raportul, concluziile acestuia vor fi publi-
cate fãrã întârziere.

Lupusul este o boalã autoimunã în care sistemul imunitar
interpreteazã în mod eronat celulele, þesuturile ºi organele
sãnãtoase ca fiind strãine organismului ºi genereazã anticorpi
care le atacã ºi le distrug, scrie revista Doctorul Zilei. Cele mai
afectate în acest caz sunt pielea, oasele, rinichii, plãmânii,
sistemul nervos. În general, bolnavilor le apar leziuni pe piele
asemãnãtoare muºcãturii de lup. Din cauzã cã simptomele
variazã mult de la un pacient la altul ºi pot fi specifice ºi altor
afecþiuni, diagnosticarea lupusului este dificilã. În medie, sunt
necesari patru ani ºi consultarea a trei medici diferiþi înainte ca
pacienþilor sã li se stabileascã diagnosticul corect. Mai multe
tipuri de analize de sânge sunt folosite în mod frecvent pentru
diagnosticarea LES, inclusiv analiza pentru determinarea
anticorpilor antinucleari ºi anti-ADNdc ºi a valorilor serice ale
complementului seric, însã în prezent nu existã un test unic
pentru diagnostic.

Cele mai frecvente simptome de Lupus, care sunt aceleaºi
pentru femei ºi barbati, sunt: oboseala extremã (sfârºealã), dureri
de cap (migrene), articulaþii dureroase sau umflate, febrã, anemie

(numãr scãzut de celule roºii sau al hemoglobinei sau volu-
mul total de sânge redus),  umflarea (edem) la picioare,
picioare, mâini, ºi/sau din jurul ochilor, dureri în piept pe
respiraþie profundã (pleurezie), erupþii cutanate în formã de
fluture peste obraji ºi nas, sensibilitatea la soare sau la
lumina flourescentã (fotosensibilitate), cãderea pãrului,
coagularea sângelui anormalã, degetele devin albe ºi/sau
albastre la temperaturi scãzute (fenomenul Raynaud),
ulceraþii în gurã sau în nas.

Multe dintre aceste simptome apar ºi în alte boli în
afarã de Lupus. De fapt, Lupusul este uneori numit „marele
imitator” deoarece simptomele lui sunt de multe ori ca
simptomele de artritã reumatoidã, anomalii de sânge,
fibromyalgia, diabet, probleme tiroidiene, boala Lyme ºi un
numãr de boli de inimã, plãmâni, musculare ºi osoase.

Cauzele bolii nu sunt cunoscute cu exactitate, însã
faptul cã un numãr mai mare de femei suferã de aceastã
boalã poate indica faptul cã ea poate fi declanºatã de anu-
miþi hormoni, pe lângã o predispoziþie geneticã. Existã însã
ºi o serie de factori externi care stimuleazã declanºarea
bolii: stresul, expunerea la ultraviolete ºi fumatul. “Lumea
ºtiinþificã ºi medicalã face eforturi susþinute pentru înþele-
gerea Lupusului Eritematos Sistemic ºi descifrarea acestei
patologii complicate ce afecteazã calitatea vieþii unor pa-
cienþi tineri, în plinã activitate profesionalã. În acest mo-
ment, asistãm la schimbãri esenþiale în managementul
Lupusului Eritematos Sistemic, axate pe introducerea unor
noi medicamente obþinute prin biotehnologie, ce ºi-au con-
firmat eficienþa în studii clinice randomizate ºi au obþinut
aprobarea forurilor competente”, declarã prof. dr. Ruxandra
Ionescu.

Ministerul Sãnãtãþii a aprobat
planul de investiþii de urgenþã

al Spitalului de Arºi

O singurã boalã distruge
plãmânii, rinichii, oasele ºi
pielea. Cum o recunoºti?

Inspecþia Sanitarã a sesizat
nereguli la spitalul Bagdasar-Arseni
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Serghie Bucur

Septembrie se strecura printre
amintirile cãrora, când le cãdea pra-
dã, Alice simþea cã îmbãtrâneºte
brusc (o durere se insinua în pielea
ei încã tânãrã ºi mereu parfumatã).
Mohorâtã, aºtepta – împresuratã de
gânduri – sã urce soarele cam pe
la jumãtatea turnului Effel, în um-
bra cãruia se oprise abãtutã de rân-
durile primite de la Maman – ºtiutã
de toatã lumea drept „prinþesa mol-
davã”, „mon princesse” în inima
omului cu care se mãritase ºi pe
care avusese o ciudã stãruitoare,
cã n-o sã-i poatã spune mãcar odatã
„Tatã”.

Alice începuse  ziua cu cititul
ziarelor ºi cana de porþelan de Saxa
alãturi, plinã ochi cu cafeaua cu lap-
te, în veranda locuinþei închiriate
aproape de malul Senei. Acum doar
bunul ºi sãritorul prieten ºi fosta ei
amoare, Mihai Sturdza, însoþit de
fiul sãu fãcut cu o altã femeie, Maria
- de care divorþase, cu toate cã ieºise
bolnav din închisorile care l-au þinut
câineºte, îi adusese de-asearã câ-
teva gazete – în francezã ºi în româ-
nã, rezervate din marfa pe care el o
vindea în chioºcul de presã la care
fusese cu chiu cu vai angajat, un-
deva, pe lângã Domul Invalizilor
(„Pãstrez o mare admiraþie faþã de
Marele Corsican, dragã Alice!”, îi
spusese cu vreme-n urmã, citin-
du-i „Memorialul din Sfânta Elena”,
culmea, tipãrit în þara ai cãrei militari
îl exilase pe Napoleon, fãcându-ºi-l
prizonier, contrar asigurãrilor date
oficial, dupã abdicare). Alice se
oprise la publicaþia cu titlul din litere
groase, pe care l-ar fi citit de departe,
fãrã sã punã ochelarii: „Dreptatea”.
„Domnul Maniu a plãtit comuniºtilor
cu viaþa!, a þinut Mihai, fâflâind ziarul
în aerul salonului de primire, sã
remarce odioasa farsã stalinistã, faþã
de omul ei acum legitim, ex-cãpita-
nul Lupoaia. „V-am adus ziarul ãsta
anevoie editat aici, de diaspora noas-
trã... Aveþi o ºtire undeva, spre finele
gazetei, doamnã, care vã priveºte
direct...!” Nimeni nu ºtiuse cã, prin
fir direct, tovarãºii Vinogradov ºi
Iakovlev – din Comisia Aliatã de Con-
trol telegrafiaserã la Moscova, lui
Vâºinski, faptul cã – era în august
1945 – „Maniu organizeazã o de-
monstraþie împotriva guvernului Gro-
za”, de unde bãnuiala lor: „Conside-
rãm cã aceasta este legatã de sosi-
rea membrilor Congresului ame-
rican...”

Gândul revine viu: Alice vorbeº-
te aiurea, cu ea însãºi, dând paginile
rãbdãtoare, sã lase câteva clipe
privirile sã umble pe titluri ºi fotografii.
Spre sfârºitul ediþiei hârtia e de
culoare galbenã – culoare ce am-
plificã plãcut corpul de literã ºi, în
ansamblul sãu, articolul din pagina
a 12-a, unde, în partea de sus, o
imagine cu portretul lui George
Enescu îi trece un cuþit prin inimã;
atrage atenþia figura melancolicã a
muzicianului – tatãl sãu vitreg ºi
idolul mamei sale, mort de ºase ani.
Vede chipul, pentru ea, al „lãutaru-
lui”, deasupra cãruia scrie ceva des-
pre Bucureºti ºi Enescu. Poza este
elocventã pentru oricare cetãþean
care a rãmas în România, fie cã n-a
avut încotro, fie cã a simpatizat cu
proletariatul „stãpân pe soarta lui”:
secvenþa e luatã din sala Palatului

Republicii, peste care Alice plimbã
ochii în lungul rândurilor – în ghili-
mele – reproduse  parcã anume sã
stârneascã hilarul limbaj tovãrãºesc:
„În seara zilei de 5 septembrie a avut
loc în sala Palatului R. P. Române
din Bucureºti deschiderea festivã
a celui de-al doilea Concurs ºi Festi-
val Internaþional „George Enescu”.
În loja oficialã au luat loc tovarãºii:
Gheorghe Apostol, Petre Borilã,
Chivu Stoica, Alexandru Drãghici,
Dumitru Coliu, ªtefan Voitec ºi Mihai
Dalea”. Printre invitaþi – îi tresãri pu-
ternic inima – fusese ºi distinsa
Nadia Boulanger, simpatie certã a
lui Enescu (soþia lui, Maruca, verita-
bil studiu de caz pentru violonista
francezã, moºtenitoarea capodo-
perelor „marelui Chou” – nume sub
care se ascundea în scrisorile cãtre
apropiaþii lui, Enescu). O întâlnise la
Ateneul Român, unde concertase
dirijatã de maestru ºi-i primise
emoþionatã complimentele inspirate
de Maruca – într-o þinutã de o no-
bleþe imperialã. „Ruºii au devastat
Micul Trianon ºi biserica bunicilor
mei, Maman! Am citit asta într-un
cotidian nemþesc, venind de la
Viena, la reuniunea doamnelor orto-
doxe din Paris,  asociaþie pe care
ele m-au ales s-o conduc!” Vorbise
în ebonita lucioasã a telefonului tris-
tã, deznãdãjduitã, ca ºi cum nu mai
avea pe nimeni ºi nimic. Maman
replicase arogantã, rece: „Dacã m-
aþi declarat în instanþã iresponsabilã,
duduie Alice! Deh! Altfel m-aº fi dat
cu biniºorul pe lângã Petricã Groza
ºi negreºit obþineam un act oficial
pentru bunurile noastre trecute pe
numele lui Enescu! Sã ºtii cã Pynx
în persoanã m-a implorat sã fac un
asemenea pas... Acum, tu ºi Bâzu
aþi pierdut averea rãmasã de la
bunicul vostru, Nababul! Tradiv re-
gret!”

De-ar fi fost în Bucureºti, Alice
s-ar fi dus sã vadã cu ochii ei cum
fusese evocat bãrbatul mamei sale,
de comuniºtii lui Dej. I-ar fi îmbrãþi-
ºat pe mademoiselle Nadia ºi pe sir
Yehudi ºi le-ar fi vorbit franc despre
tatãl ei vitreg, ferindu-se sã se lase
atrasã în þesãtura elogiilor. Dar Mihai
ºi Ion erau de-o parte ºi de alta a
mesei pe care ea poruncise sã se
aducã gustãrile ºi vinul cu emblema
Cantacuzinilor. Viaþa împãrþitã cu
Mihai – un Sturdza inteligent dar ti-
mid, o schimbase cu aceea pe care
ofiþerul Lupoaia o colorase cu umo-
rul ºi melancoliile lui, de militar cã-
ruia ruptura din 23 august îi anihilã
drumul spre gradul mult-visat, de
general. Numai viaþa ei, aºezându-
se în capul mesei, era sigurã cã nu
se mai poate divide între cei doi bãr-
baþi – inºi distruºi, odatã cu ea, de
o istorie brutalã, cã nici ei sieºi nu-ºi
mai aparþine; se întreabã dacã nu
cumva, între ei nu mai este decât o
strãinã – pânã ºi de sinea ei –, um-
bra  unei românce Cantacuzino,
alintatã de floreºteni „Domniþa”,
febleþea reginei Maria în refugiul de
la Iaºi... Îi vine aºa, dintr-un reflex al
memoriei, un vers de-al lui Emines-
cu, „Ce-þi doresc eu þie, dulce Româ-
nie” ºi surâde printre paharele în
clinchet, ridicate cu disperare ºi
amãrãciune...

Tsunami al ºtirilor de cele mai uimitoare naturi,
reþeaua Facebook aduce veºti fãrã egal, ceea ce, în spiritul
simplei prudenþe, pune pe gânduri (ºi din pricina unor
inevitabile prejudecãþi), aduce îndoiala asupra veridicitãþii
conþinutului majoritãþii lor. De unde ºi dihotomia:
Facebook-ul = Minciunbook.

Confidenþã
Prin 1975, fuseserã condamnaþi la muncã

corecþionalã doi tineri – un proiectant din Mizil ºi un
inginer informatician din Ploieºti, cu ispãºirea pedepselor
– de 3 ani fiecare – în Fabrica de Anvelope „Victoria”
Floreºti. Manieraþi, cu bun simþ, tipii au fost încadraþi,
pentru cercetãri ºi întocmiri de proiecte tehnice, în
schema Cabinetului Tehnic pentru Invenþii ºi Inovaþii pe
care îl conduceam atunci (1962-1989).  Experimentaþi
în creativitatea tehnologicã, Telu – proiectant la „Relaxa”
ºi Teodor – inginer calculatorist în Ploieºti, au elaborat
teme cu aplicare în producþie ºi au ajuns chiar inventatori.
Dacã Telu, din nefericire, a pierit într-un accident stupid
(maºina în care se afla a intrat, într-o noapte neagrã,  într-
un car plin cu trunchiuri de arbori tãiaþi), n-a ajuns sã-ºi
vadã invenþiile aplicate, Teodor a fost mutat în serviciului
de Calcul electronic al Fabricii, care, împreunã cu un
coleg de breaslã, au inaugurat era electronicã în
tehnologia anevlopelor, de la Amestecurile de cauciuc la
Confecþia ºi la Vulcanizarea pneurilor. Printre numeroºii
opozanþi a introducerii electronizãrii fabricaþiei, m-am aflat
multã vreme, speriat cã – aºa cum de altfel s-a ºi întâmplat
– foarte multe braþe de muncã au fost înlocuite cu
aparaturã cu comenzi ºi procesãri dirijate de calculatoare.
Urând aceastã nouã tehnologie, m-am ferit din calea ei,
dar, cum spune zicala: „De ce fugi, d-aia nu scapi”!, iatã-
mã... ahtiat dupã ea, silit sã înlocuiesc maºina de scris cu
computerul – condiþie radicalã a jurnalismul de dupã
1990. De-aci, un pas pânã în universul Facebook...

Etape
Din 15 februarie 1999 închisesem JURNALUL DE

PRAHOVA, început la 8 septembrie 1992, cu Radu
Mircescu ºi, peste 4 ani, cu Florin Frãþilã. Dan Diaconescu
era director ºi Marius Tucã, redactor ºef ai  companiei

Carnet de Varã: REVERII FB
JURNALUL – cu redacþia în Bãneasa.
Am intrat cu  sãptãmânalul nostru pe
mâinile unei minunate doamne
tehnoredactor, Florica Ionescu, timp
de 7 ani de zile. Fenomenul necru-
þãtor al privatizãrii, precum ºi sabotãrile
în difuzarea ziarului, ne-au dus la
faliment, astfel cã, pe alte venituri
sprijiniþi (de-ale noastre), în 8 martie
1999 apãrea OGLINDA CÂMPINEI –
cotidian „mic dar rãu”.  Dan Dia-
conescu s-a rupt de Marius Tucã ºi a
înfiinþat propria companie de presã ºi
de televiziune, viitoarea OTV. Anii de
pasiune gazetãreascã aduceau însã
noii ei promotori – câteva domniºoare
dornice sã se îmbrace în falsele mantii
ale celebritãþii. Cum prestigiul scriito-

rului Victor Sterom – pseudonimul lui Ion Vergu Dumi-
trescu – era ascensiv ºi INFORMAÞIA PRAHOVEI îi pub-
lica cronici despre operele poeþilor atunci vreo 40, reuniþi
de el în „Grupul de la Ploieºti”, regretatul ctitor ºi ºef de
cenacluri s-a bucurat cã, împreunã, vom lucra o paginã
de Culturã în publicaþia la cârma cãrei venise – „într-un
ceas afarã din cale de bun!” – domnul Daniel Lazãr! De-
atunci – din 7 noiembrie 2002 – au trecut aproape 14
ani... Iniþiat sã mânui tastele calculatorului, de Christian
Crãciun, îmi scriu singur materialele pentru „Informaþia
Prahovei” ºi pentru „Revista Nouã”. Ura ºi dispreþul faþã
de aceste aparate cu sensibilitate tehnicã ºi iuþealã în
scriere ºi transmitere, s-au topit de mult.

Înþelepciuni
Vara 2016, vizualizatã pe Facebook, e plinã de imagini

ºi texte care mai de care senzaþionale. Le vãd toþi aceia /
toate acelea care se deprind cu ceea ce deja s-a încetãþenit
ca mijloc de apropiere între noi: cu socializarea. Curentul
a prins, pãtimaºii feluritelor opþiuni – politice, sportive,
economice, ºtiinþifice, artistice, scandaloase, isterizante etc.
– comenteazã,  asociazã ori mãresc distanþele între ei,
dupã împrejurãri. Chiar dacã e încã valabil perceptul „Mens
sana in corpore sano”, consacrat de sportivi ºi adepþii lor,
înainte de 22 decembrie 1989, multã lume scria ºi citea
cãrþi apãrute pe sub mânã, iar dupã, editurile au invadat
piaþa cu mii de titluri din toate domeniile ºi preferinþele,
scriitorii – minus aceia care, sã-ºi scurteze pedepsele
penale, pretind cã au scris op-uri peste op-uri – incitã
publicul printre standurile cu operele lor tipãrite, întreþinând
climatul – oscilant, e drept – al gândirii / formãrii / educaþiei
prin literaturã, istorie, medicinã etc. Adaptãm un alt latinism:
„Mirabile dictu” care înseamnã „E minunat de spus”, ºi,
de-l scriem întreg: „Mirabile dictu (visu)” avem de-a face
cu „E minunat de spus (de vãzut)”. Citeºte câteva – zece,
o sutã, o mie de cãrþi, ºi vei fii fericit sã te ºtii cel din „E
minunat de scris, de citit, de bun ºi frumos” sufleteºte,
moralmente, conºtiincios”!

Serghie Bucur
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Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii   Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime Vechime  Tip contract

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

92
93
94
95
96
97
98
99

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

Tip contract

Agent de securitate
Agent de securitate
Agent de securitate intervenþie
Agent transporturi
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ajutor de bucãtar
Ajutor de ospãtar
Ajutor ospãtar
Analist gestiune stoc
Asistent analist debutant
Asistent analist debutant
Asistent manager logisticã
Auditor intern
Barman
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtoreasa
Coafor
Cofetar
Confecþioner asamblor art. din textile
Confecþioner prelucrãtor în ind textila
Confecþioner textil
Confecþioner, prel. în ind conf. textile
Contabil
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Cosmetician
Director adjunct
Director comercial
Dispecer
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electrician auto
Electrician echip. electrice ºi energetice
Electrician întreþinere ºi reparaþii
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fochist
Frezor
Frezor universal
Frizer
Frizer
Gestionar
Gestionar depozit
Incarcator-descarcator
Inginer chimist
Inginer constructor
Inginer energetician
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Îngrijitor clãdiri
Îngrijitor spaþii verzi
Inspector SSM
Instalator
Instalator ins. tehnico sanitare ºi de gaze
Laborant
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº constr metalice
Lãcãtuº construcþii structuri
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº montator
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor în  benzinãrie
Lucrãtor în bucãtãrie
Macaragiu
Maistru construcþii civile
Maistru lãcãtuº construcþii metalice
Manager marketing
Manager proiect
Manichiurist
Manipulant
Manipulant
Manipulant

Manipulant marfã
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Maseur
Maºinist la maºini pentru terasament
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic întreþinere linie îmbuteliere
Mecanic utilaj ind. alam
Mn nec în ind confecþiilor textile
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Montator aer condiþionat
Montator placaje
Montator subansamble
Motostivuitorist
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Muncitor necalificat la asamblare-montare piese
Mn nec la spargerea ºi tãierea mat. de construcþii
Operator control nedistructiv
Operator instalaþii distilare fructe
Operator introducere validare date
Operator introducere validare date
Operator la instalaþii de cazane
Operator la instalaþii de turbine cu abur sau gaze
Operator mase plastice
Operator maºini automate ºi semiautomate
Operator maºini-unelte semiaut. ºi automate
Ospãtar
Ospãtar
Ospãtar
Pizzar
Pregãtitor lansator confecþii
Proiectant inginer constructor
Recepþioner
Recepþioner
Reprezentant comercial
Responsabil proces
Sablator
Secretar
ªef de sala restaurant
ªef departament
ªef exploatare turbine
ªef linie
ªef restaurant
ªef secþie producþie
ªofer
ªofer
ªofer autobuz
ªofer maºinã mare tonaj
ªofer persoane
Spãlãtor auto
Spãlãtor vehicule
Stivuitorist
Strungar carusel
Strungar universal
Strungar/frezor/ strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor (mig-mag)
Tehnician devize
Tehnician mentenanþa electromecanicã
Tencuitor (constructor)
Tinichigiu auto
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Zidar
Zidar
Zugrav

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

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

10
2
1

medii
medii si Atestat
medii
medii
superioare
medii
medii
medii
-
medii/ postlic.
super
super
sup. ec./ tehnice
st super
medii
medii de spec.
-
medii
fara studii
medii
medii
min 8 clase
0
fara studii
10 clase
0
medii
medii
medii
0
medii
medii
sup. tehnice
st super
medii
st minime
medii
medii
calificare
de spec
st medii
-
sc profes
medii
0
st minime
-
0
sc prof
medii
10 clase
medii
medii
medii
sup. tehnice
superioare
st super
st super
0
8 clase
-
medii de spec.
medii
st medii
st super
calificare
liceu
-
medii
sc prof
0
calificare
calificare
medii
calificare
medii/ de spec.
-
medii
medii
medii
medii
liceu
-
medii
medii
superioare
superioare
medii
8 clase
medii
sc profes

0
0
0
0

2 ani
-

min 6 luni
min 6 luni

-
1an
1an
1an

vechime
1-3 ani

min 6 luni
min 2 ani

-
min 6 luni

1 an
-

2 ani
0
0

1 an
1 an

0
-
0
-
0

1 an
-
5

5 ani
0
0

vechime
1 an

-
3

1-3 ani
-
0

vechime
0
0
-
0

min 5 ani
-

1 an
-

2 ani
5 ani

3
-

1-3 ani
3 ani

0
1 an

-
5 ani

vechime
1-3 ani
5 ani

Exp. 3 ani
10 ani

-
0

min 5 ani
0

3 ani
-
0

Exp. 3 ani
min 2 ani

-
3 ani
1 an

0
-
0
-

vechime
-

5 ani
-
-

1 an
-

3 ani

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

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

10
5

10
5
6
4
2

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

-
medii
fara studii
medii
medii
medii
dipl. de calif.
experienta
medii
-
calificare
0
st minime
8 clase
medii
medii
medii
medii
scoala prof.
sc prof./ liceu
medii
scoala generala
8 clase
medii
0
8 clase
medii
min 10 clase
-
10 clase
min 8 clase
scoala generala
0
0
calificare
0
medii
medii
st medii
st medii
medii
medii
medii
medii de specialitate
-
medii
medii de specialitate
0
superioare
medii/specialitate
medii
-
absolv de studii sup.
medii
medii/superioare
medii / specialitate
super
st super
medii
st sup. / speci.
superioare ing. mec
sc profes
medii
de specialitate
-
medii
10 clase
experienta
medii
medii
sc prof
calificare .
st medii
medii
calificare
calificare
-
sc prof
medii
superioare
medii/sc. prof.
liceu
de specialitate
medii
-
medii
0
medii
0
absolv 2015,2016
medii
8 clase
8 clase

-
2 ani

0
-

2 ani
2 ani

3
1 an
5 ani

-
min 1 an

1 an
0
0

1 an
min 2 ani

0
vechime

1
vechime

-
1
-
-
0
-
0

min 6 luni
-

1 an
0
-
0
0

Exp. 2 ani
0
3
0

1-3 ani
1-3 ani

0
1 an

-
min 2 ani

-
min 6 luni
min 2 ani

0
-

min 2 ani
min 6 luni

1 an
min 3 ani

min 5 ani
min 2 ani

1an
1-3 ani
1 an

min 2 ani
5 ani
3 ani

0
3
-

6 luni
0

1 an
0

5 ani
min 5 ani

5 ani
1-3 ani

0
da

experienta
-

1 an
0
-

min 6 luni
10 ani

3
-
-
-
0

2 ani
0
0

min 6 luni
0
0

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

Angajatorii din Spaþiul Economic Euro-
pean oferã, prin intermediul reþelei EURES
România, 1.452 locuri de muncã vacante,
dupã cum urmeazã:

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 801 locuri de muncã: 800
muncitor necalificat în agriculturã, 1
maseur;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 166 locuri de muncã: 80
dulgher / tâmplar construcþii, 30 instalator,
30 zugrav, 10 montator acoperiºuri, 6 tâm-
plar, 6 tâmplar / parchetar, 4 dugher cofraje;

Germania Germania Germania Germania Germania – 121 locuri de muncã:
20 ºofer camion, 18 asistent medical, 15
ospãtar, 9 bucãtar, 5 ospãtar pentru ban-
chete, 5 brutar, 3 medic specialist ortopedie,
3 manipulant mãrfuri, 3 operator CNC (fre-
zor / strungar), 3 ajutor în producþie, 3 lãcã-
tuº mecanic, 3 operator maºini prelucrare
mase plastice, 3 mecanic maºini ºi utilaje,
3 integrator software, 3 bucãtar grill, 3 ajutor
în producþie alimentarã, 2 inginer software,
2 dezvoltator software, 2 barman, 2 recep-
þioner, 2 ospãtar pentru restaurant, 1 dez-
voltator IT – aplicaþii mobile, 1 demichef de
rang, 1 personal servire mic dejun, 1 ºofer
profesionist, 1 excavatorist, 1 vopsitor auto,
1 inginer automatist, 1 mãcelar – sacrifi-
carea animalelor, 1 mãcelar – prelucrarea
cãrnii;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 73 locuri de mun-
cã: 60 îngrijitor persoane la domiciliu, 5

laminator/modelator/sudor þevi de sticlã
ºi materiale plastice, 5 operator CNC, 3
asistent medical;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 70 locuri de muncã: 20 ope-
ratori maºini-unelte-sculer (presã de mâ-
nã), 20 manipulant marfã, 15 ºlefuitor/

pilitor, 10 ºofer profesionist camion (Euro-
pa), 5 tractorist-operator maºinã de recoltat
ºi expeditor;

ItaliaItaliaItaliaItaliaItalia – 60 locuri de muncã: 30 asis-
tent medical, 30 îngrijitor persoane;

SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia – 45 locuri de muncã: 20 fe-
meie de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 tini-
chigiu auto;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 44 locuri de muncã: 30
ºofer autocamion transport internaþional,
7 îngrijitor persoane / infirmier, 5 sticlar, 2

bucãtar;
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania – 27 locuri de muncã: 20

asfaltator, 5 tehnician electrician, 1 teh-
nician mecatronist, 1 inginer în industria
maselor plastice;

FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda – 17 locuri de muncã: 10
mãcelar – tranºator, 7 operator
CNC;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 11 locuri de mun-
cã: 4 sortator fructe, 3 ambalator
carne de pasãre, 2 manipulant, 2
tranºator carcase porc ºi vitã; Bul-
garia – 10 locuri de muncã: 10
operator în industria de prelucrare
a lemnului;

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 3 locuri de muncã:
2 dulgher – tâmplar, 1 baby sitter;

FranþaFranþaFranþaFranþaFranþa – 3 locuri de muncã:
1 dezvoltator Full Stack, 1 inginer
dezvoltare în informaticã, 1 dez-

voltator front-end;
AustriaAustriaAustriaAustriaAustria – 1 loc de muncã: 1 ofiþer

proiecte europene.
Persoanele interesate sã ocupe un loc

de muncã pot viziona ofertele accesând
www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta
la sediul agenþiei judeþene pentru ocuparea
forþei de muncã de domiciliu sau reºedinþã,
unde consilierul EURES îi poate îndruma.

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro

Potrivit datelor furnizate de agenþii economici privind locurile de muncã vacante, în
evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) erau înregistrate
26.192 locuri de muncã, în data de 21 iulie 2016.

Situaþia locurilor de muncã vacante, în fiecare judeþ: Bucureºti – 3.579, Arad – 1.806,
Sibiu – 1.487, Timiº – 1.393, Iaºi – 1.310, Argeº – 1.217, Dolj – 1.176, Vâlcea – 1.083,
Ilfov – 1.066, Bistriþa-Nãsãud – 927, Hunedoara – 880, Harghita – 828, Alba - 743, Cluj –
715, Maramureº – 576, Braºov- 515, Neamþ – 512, Bihor – 486, Satu Mare – 484, Prahova
– 465, Brãila – 463, Olt – 378, Constanþa – 376, Buzãu – 337, Covasna - 319, Mureº –
285, Vaslui – 258, Tulcea – 251, Cãlãraºi – 241, Galaþi – 218, Giurgiu – 209, Dâmboviþa
– 196, Sãlaj- 196, Suceava – 194, Vrancea – 169, Teleorman – 160, Gorj – 141, Ialomiþa
– 134, Caraº-Severin – 127, Botoºani – 106, Bacãu – 106, Mehedinþi- 80.

La nivel naþional, cele mai multe locuri de muncã sunt oferite pentru: muncitor
necalificat la asamblarea/montarea pieselor (2.328), muncitor necalificat în industria
confecþiilor (1.264), manipulant mãrfuri (944), confecþioner asamblor articole textile (941),
lucrãtor comercial (888), ºofer autocamion/maºinã de mare tonaj (558), ambalator manual
(537), vânzãtor (529), muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi
mozaic, faianta, gresie, parchet (501), operator confecþioner industrial îmbrãcãminte din
þesãturi, tricotaje, materiale sintetice (473).

Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã se pot adresa agenþiilor teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã de domiciliu sau de reºedinþã ale cãror date de contact se
aflã pe site-ul www.anofm.ro. Oferta locurilor de muncã se actualizeazã în timp real ºi
poate fi vizualizatã pe site-ul www.card-profesional.ro.

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

1.452 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European 26.192 locuri de muncã
vacante la nivel naþional



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00  Adio, Tovarãºi! (s, doc);
10:00 Dosar România (r);

11:00 „Viaþa cu Derek” (s);
11:30 “Necazuri de puºtoaicã” (s);
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi – Colþ de
Rai cu naturã ºi cai (r);
13:00 Fãrã etichetã;
14:00 Telejurnal;
15:30 Convieþuiri;
17:00 Profesioniºtii;
18:00 Superconsumatoprul (live);
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
22:15 „Nebunii de pe Madison Avenue”
(s, SUA, 2007);
23:10 „Îmi vei lipsi” (dramã, Franþa,
2009);
00:50 „Nebunii de pe Madison Avenue”
(r);
02:00 Vorbeºte corect! Exclusiv în
România (r);
02:05 Telejurnal;
02:55 Întrebãri ºi rãspunderi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 5 minute de ºtiinþã;
08:10 „Prinþesa sãbiilor” (s);
09:00 „Tatã de vacanþã” (s);
10:00 Documentar 360 de

grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:20 „Tatã de vacanþã” (mini-s);
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);
19:10 „Prinþesa sãbiilor” (s);
20:10 „Viciul blond” (dramã, SUA, 1932);
21:50 Cartea cea de toate zilele;
22:00 Telejurnal;
22:40 „Finaluri fericite” (comedie, SUA,
2005);
00:30 Televiziunea, dragostea mea (r);
01:30 Mic dejun cu un campion;
03:00 La fix (r).

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

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 „Lecþii de viaþã” (s);
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Condamnaþii” (acþiune, SUA,
2007);
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Spion pe cont propriu” (s, SUA,
2007);
01:15 „Condamnaþii” (r);
03:00 „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 (reality
show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Temptation Island – Insula iubirii;
23:30 Un show pãcãtos;
01:00 „Mãrturie sub torturã” (poliþist,
SUA-Canada, 2008);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:30 Ce spun românii? (r);
08:30 „La Bloc” (r);
11:00 „Nopþi albe în Seattle”
(comedie, SUA, 1993);

13:15 „Omul bicentenar” (SF, SUA,
1999);
16:15 „La Bloc” (s);
18:15 „Pe chei” (dramã, SUA, 1954);
20:30 „Combinaþie periculoasã”
(acþiune, SUA, 1998);
22:30 „Jucãtoarea” (comedie, SUA,
2012);
00:30 „Combinaþie periculoasã” (r);
02:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:30 Ciclism: Turul Valoniei
(r);
09:00 Snooker: Openul

Mondial;
12:00 Iahting: În spiritul Iahtingului (r);
12:30 Ciclism: Turul Valoniei (r);
13:15 Fotbal Liga Americanã MLS;
14:15 Ciclism: Turul Franþei (r);
15:15 Ciclism: Turul Valoniei;
18:15 Fotbal Liga Americanã MLS;
18:45 Ciclism: Turul Franþei (r);
19:45 Ciclism: Turul valoniei (r);
20:50 Omnisport: Drumul spre aur (r);
21:00 Snooker: Openul Mondial (dec.);
23:00 Ciclism: Turul Franþei (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:05 Ciclism: Turul Valoniei (r);
01:00 Fotbal Liga Americanã MLS.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Drumul spre glorie (r);

11:00 „Necazuri de puºtoaicã” (s);
12:30 Din tainele pãsãrilor (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;
22:15 „Nebunii de pe Madison Avenue”
(s, SUA, 2007);
23:10 „La 18 ani” (dramã, Canada, 2005);
01:00 „Nebunii de pe Madison Avenue”
(r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Amintiri din infern (r);
03:40 Din tainele pãsãrilor (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 „Prinþesa sãbiilor” (s);
09:10 „Tatã de vacanþã” (mini-s);
10:00 Documentar 360 de grade;

11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:20 „Tatã de vacanþã” (mini-s);
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 „Ocolul Pãmântului în 80 de zile”
(aventuri, SUA, 1989);
22:00 Telejurnal (live);
22:40 „Planul Armaghedon” (Franþa-Italia,
1977);
00:30 Televiziunea, dragostea mea;
01:30 Interviurile Festivalului
Internaþional George Enescu (r);
02:30 Pescar hoinar (r);
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Lecþii de viaþã (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 „Iarna rãzbunãrii” (s);;
19:00 ªtirile ProTV;
20:40 „Las Fierbinþi” (s);
21:15 „Commando” (acþiune, SUA, 1985);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (s);
00:45 „Commando” (r);
02:15 „Palomino” (romantic, SUA, 1991).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
18:00 Ce spun românii;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Te pui cu blondele;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 „Accident” (România, 1976);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 „La Bloc” (s);
11:15 „Mizerabilii” (dramã, SUA-
Anglia-Germania, 1998);
14:00 „Iubitul meu se însoarã”

(comedie, SUA, 1977);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Un Cadillac din aur masiv”
(comedie, SUA, 1956);
20:30 „Rãpire de persoanã” (thriller, SUA-
Germania, 2004);
22:30 „Masacrul din Texas” (horror, SUA,
2013);
00:30 „Rãpire de persoanã” (thriller, SUA-
Germania, 2004);
02:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Snooker: Openul
Mondial (live);
12:00 Ciclism: Turul Valoniei (r);

13:25 Omnisport: Drumul spre aur (r);
13:30 Ciclism: Turul Franþei (r);
14:30 Snooker: Openul Mondial (live);
18:30 Ciclism: Turul valoniei (r);
19:30 Ciclism: Turul Franþei (r);
20:30 Omnisport: Drumul spre aur (r);
20:35 Fotbal Campionatul European
feminin UEFA U-19 (dec.);
23:30 Fotbal Liga Americanã MLS;
23:35 ªtirile Eurosport;
00:00 Ciclism: Turul Franþei (r);
01:00 Fotbal Campionatul European
Feminin UEFA U-19 (r);
02:30 Snooker: Openul Mondial (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Rezistenþa prin culturã;
10:00 Amintiri din infern;

11:00 „Necazuri de puºtoaicã” (s);
12:00 Teleshopping;
12:30 “Viaþa secretã a pãsãrilor” (doc);
13:00 Dincolo de hartã (doc.);
13:30 M.A.I aproape de tine (info);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Oameni ca noi;
16:00 “Pe urmele lui Vittorio de Sica”;
17:00 Ne vedem la TVR! (live);
18:55 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;
22:15 “Nebunii de pe Madison Avenue”
(s, SUA, 2007);
23:10 “Martor din umbra” (thriller, coprod,
1999);
01:00 “Nebunii de pe Madison Avenue”
®;
01:55 Sport;
02:10 Telejurnal;
03:00 Rezistenþa prin culturã ®.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 „Prinþesa sãbiilor” (s);
09:00 “Tatã de vacanþã” (mini-
s);
10:00 Documentar 360 de

grade;
11:00 La fix – Fixurile românilor (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:20 “Tatã de vacanþã” (mini-s);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Actual pe 2 (live);
18:00 Ora de ºtiri (live);
19:10 Naturã ºi aventurã
20:10 „Ocolul Pãmântului în 80 de zile”
(aventuri, Anglia-SUA-Italia, 1989);
22:00 Telejurnal;
22:40 “Dupã ploaie”;
00:30 Televiziunea, dragostea mea
®;
01:30 Deportaþii (r);
02:30 A doua emigrare®;
03:00 La fix (r).

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

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 Lecþii de viaþã;
16:00 Ce spun românii;
18:00 La Mãruþã;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Eroi de sacrificiu 2” (acþiune, SUA,
2010);
22:30 “Vice” (acþiune, SUA, 2015);
00:30 “Ultimul glonþ” (acþiune, SUA, 2012);
02:15 “Eroi de sacrificiu” ®.

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 de vã iubiþi! ®;
01:30 Observator ®;
02:30 Observator special ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii? ®;
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 „Condamnat pe nedrept”
(drama bio, SUA, 2010);

14:15 „P echei” (dramã, SUA, 1954);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Jonglerul” (drama istoricã, SUA,
1953);
20:30 „Paravanul de fum” (pol, SUA,
2010);
22:30 „Operaþiunea Omega” (SF acþiune,
SUA, 1997);
00:15 „Patriotul” (aventuri, SUA, 2000);
03:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Snooker: Openul
Mondial;
12:00 Fotbal Liga Americanã

MLS;
14:00 Snooker: Openul Mondial;
18:30 Fotbal Campionatul European
feminine UEFA U-19 ®;
19:30 Fotbal Liga Americanã MLS;
21:00 Snooker: Openul Mondial;
23:00 Fotbal Liga Americanã MLS;
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Cãlãrie: Seria Cupei Naþiunilor FEI
(dec.);
01:00 Fotbal Liga Americanã MLS;
02:30 Snooker: Openul Mondial ®.

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);
11:00 Tot ce conteazã ®;
12:00 Olimpicii României;
12:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;
14:00 Telejurnal;
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:10 „Frenchie” (romantic, SUA, 1950);
17:50 “Toate pânzele sus” (aventuri,
România, 1976);
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:15 “Detectiv cu greutate: Filiera din
Miami” (acþiune, Germania-Italia, 1991);
23:00 Profesioniºtii: Best of;
00:10 “ªapte drumuri de la Apus” (west,
SUA, 1960);
01:45 Preþuieºte viaþa! ®;
02:40 Telejurnal ®;
03:30 Tot ce conteazã ®.

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 „Uºa de aur” (comedie, SUA, 2009);
15:50 5 minute de istorie;
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Popasuri folclorice (s);
18:00 Telejurnal;
18:30 Locuri, oameni ºi comori (s);
19:00 Cantores Amicitiae, o cãlãtorie
muzicalã de 40 de ani;
19:50 Interzis, arestat, cenzurat;
20:10 „Ocolul Pãmântului în 80 de zile”
(aventuri, Anglia-SUA-Italia, 1989);
22:10 “Mona Lisa” (pol, Anglia, 1986);
00:10 Televiziunea, dragostea mea ®;
01:10 Locuri, oameni ºi comori ®;
02:10 “Deportaþii” (r);
03:10 Mic dejun cu un campion ®.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Divã cu greutate” (s);
11:00 “Un monstru la Paris”

(anim, Franþa, 2011);
13:00 “Laguna albastrã” (aventuri, SUA,
1980);
15:15 “Jurat de profesie” (comedie, SUA,
1995);
17:00 “Gaºca nebunã” (comedie, SUA,
2007);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Bãieþi rãi” (comedie de acþiune,
SUA, 1995);
23:00 “Vinovat ºi victimã” (pol, SUA, 2009);
01:15 “Bãieþi rãi” (r);
03:00 “Vinovat ºi victimã” ®.

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);
00:45 “Un colt de rai” (comedie, SUA,
2011);
02:30 Chefi la cuþite ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 Ce spun românii?;
08:15 „Jonglerul” (dr. ist, SUA,
1953);
10:00 „La Bloc” (s);

12:15 „Un Cadillac din aur masiv”
(comedie, SUA, 1956);
14:15 „Paravanul de fum” (pol, SUA,
2010);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Robbertsonii ºi poliþia” (comedie,
SUA, 1994);
20:30 „Misiunea lui Jesse Stone” (dramã,
SUA, 2009);
22:15 “Fratele” (thriller, SUA-Anglia-
Japonia, 2000);
00:45 „Misiunea lui Jesse Stone” (r);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:00 Snooker;
12:00 Ciclism: Turul Franþei ®;

13:00 Ciclism: Turul Valoniei ®;
14:00 Fotbal Liga Americanã MLS ®;
15:30 Ciclism: Turul Franþei ®;
16:30 Ciclism: Clasica San Sebastian (live);
18:30 Curse de maºini (live);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:00 Sãrituri cu schiurile: Marele Premiu
de varã (live);
22:45 Snooker: Openul Mondial ®;
00:55 ªtirile Eurosport;
01:05 Sãrituri cu schiurile – Marele
Premiu de varã ®;
02:30 Snooker: Openul Mondial ®.

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 Brasil, Brasil (doc.);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 Drumul spre glorie;
22:30 Garantat 100%;
23:35 Seri de varã la Mamaia;
01:30 „Pe urmele lui Vittorio de Sica”;
02:25 Telejurnal (r);
03:15 Vorbeºte corect!
03:25 Politicã ºi delicateþuri (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 „La capãtul liniei” (dramã, România,
1982);
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 „Cercul magic” (România, 1975);
21:50  Jocurile Olimpice Rio 2016;
22:10 „Noiembrie, ultimul bal” (dramã,
România, 1989);
00:00 Interviurile Festivalului Internaþional
George Enescu;
01:10 Teatru: „Bani de dus, bani de-ntors”;
03:00 Ferma.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Divã cu greutate” (s, SUA,
2009);

11:00 „Laguna albastrã” (av,SUA, 1980);
13:15 „Jurat de profesie” (comedie, SUA,
1995);
15:00 „Zathura: O aventurã spaþialã” (fant,
SUA, 2005);
17:00 „Vânãtorii de fantome” (comedie,
SUA, 1984);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Prinþul Persiei: Nisipurile timpului”
(fant, SUA, 2009);
22:45 „Tentaþia seducþiei 2" (thriller, SUA,
2000);
00:30 „Prinþul Persiei: Nisipurile timpului”
(r);
02:30 „Zathura: O aventurã spaþialã” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:00 „Albã ca Zãpada” (fant,
SUA, 2001);

11:00 “Un colþ de rai” (anim, SUA, 2010);
13:00 Observator (live);
13:15 „Nord ºi Sud” (mini-s, Anglia, 2004);
14:15 Plasa de stele  - rãzbunarea
vedetelor (r);
16:00 Observator;
17:00 FanTastic Show (r);
19:00 Observator (live);
20:00 În puii mei! (div.);
22:00 Poftiþi pe la noi: Poftiþi de vã iubiþi!
00:30 Insula iubirii (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:45 „Mamã pe fugã” (comedie,
SUA, 2009);
08:30 „Jonglerul” (SUA, 1953);
10:15 „La Bloc” (s);

12:30 „Paravanul de fum” (pol, SUA, 2010);
14:30 „Robertsonii ºi poliþia” (comedie,
SUA, 1994);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Privind în urmã” (dr, SUA, 2010);
20:30 „În pat cu duºmanul” (thriller, SUA,
1991);
22:30 „Colecþionarul de oase” (thriller
acþiune, SUA, 1991);
01:00 „În pat cu Duºmanul” (r);
02:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:00 Snooker: Openul Mon-
dial (r);
12:00 Ciclism;

12:45 Curse de maºini: Super Cursa
Porche (live);
13:30 Curse de maºini: Seria de anduranþã
Blancpain (live);
14:30 Snooker: Openul Mondial (live);
17:30 Sãrituri cu schiurile – Marele premiu
de varã (r);
18:45 Fotbal: C E feminin UEFA U-19;
19:40 ªtirile Eurosport;
19:45  Fotbal Campionatul European
Feminin UEFA U-19 (live);
22:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
00:55  ªtirile Eurosport;
01:00 Fotbal: C E feminin UEFA U-19;
02:30 Snooker: Openul Mondial (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 „Domniºoara Charlot” (f.

burl, SUA, 1915);
09:35 Drumul spre glorie (r);
11:00 „Necazuri de puºtoaicã” (s, SUA-
Canada, 2000);
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 Olimpicii României (lice);
22:10 „Adio, Tovarãºi!” (s, doc, 2011);
23:10 „Pe urmele lui Cezanne” (comedie,
Italia, 2009);
01:00 Exclusiv în România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Mic dejun cu un campion (r);
09:00 „Tatã de vacanþã” (mini-s);
10:00 Documentar 360 de grade;

11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:20 „Tatã de vacanþã” (minis-, Italia,
2006);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Actual pe 2 (live);
18:00 Ora de ºtiri;
19:10 „Prinþesa sãbiilor” (s);
20:10 Teatru: „Cafeneaua”;
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.

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

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 „Amintiri” (romantic, SUA, 1996);
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 „Iarna rãzbunãrii” (s);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
21:30 „Justiþiarul: Zona de rãzboi”
(acþiune, SUA-Canada-Germania, 2008);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (s);
01:00 „Justiþiarul: Zona de rãzboi” (r);
02:45 „Amintiri” (romantic, SUA, 1996).

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

(live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 iUmor (redifuzare);
22:30 Insula iubirii;
00:30 iUmor (r);
02:30 Observator;

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 Apropo Tv (r);
08:00 „Privind în urmã” (dramã,
SUA, 2010);
09:45 „La Bloc” (s);

12:15 „Robertsonii ºi poliþia” (comedie,
SUA, 1994);
14:15 „Laguna albastrã” (aventuri, SUA,
1980);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Banditul din Zhobe” (aventuri,
Anglia, 1959);
20:30 „Rãzbunare cu stil” (comedie, SUA,
2012);
22:15 „Îngropat în trecut” (horror, SUA,
2007);
23:45 „Vinovat ºi victimã” (pol, SUA,
2009);
02:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Sãrituri cu schiurile –
Marele Premiu de varã ®;
11:00 Snooker;

12:30 Fotbal Liga Americanã MLS ®;
14:00 Fotbal CE feminine UEFA U-19 ®;
15:30 Ciclism ®;
16:30 Sãrituri cu schiurile – Marele
Premiu de varã ®;
18:00 Fotbal Liga Americanã MLS ®;
19:30 Ciclism;
20:40 Snooker: Openul Mondial ®;
22:00 Fotbal CE feminin UEFA U-19;
23:00 Fotbal – Liga Americanã MLS;
23:30  Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã;
00:15 Scrimã: CE ®;
01:00 Sãrituri cu schiurile – Marele
Premiu de varã ®;
02:30 Fotbal: Liga Americanã MLS ®.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
09:00 „Adio, Tovarãºi!” (s, doc);
10:00 Gãri de poveste;

11:00 „Necazuri de puºtoaicã” (s);
12:30 Din tainele pãsãrilor (doc.);
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;
21:10 Olimpicii României;
22:10 „Adio, Tovarãºi!” (s);
23:15 „Mereu cu tine” (dramã, SUA,
1956);
01:00 Exclusiv în România (r);
01:50 Vorbeºte corect!

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Cartea cea de toate zilele;
08:20 „Poveºti de istorie” (s);
09:00 „Tatã de vacanþã” (mini-s,

Italia, 2006);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Televiziunea, dragostea mea;
13:20 „Tatã de vacanþã” (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;
19:00 Olimpicii României;
19:10 Dincolo de moarte... IUBIREA!...
20:10 „Adevãruri ascunse” (dramã,
SUA, 1997);
22:00 Telejurnal;
22:30 Olimpicii României;
22:40 „Ultimul rege” (dramã istoricã,
Italia, 2009);
00:10 Poveºti de istorie;
00:40 Televiziunea, dragostea mea;.

Pro TVPro TVPro TVPro TVPro TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
12:00 Lecþii de viaþã;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 „Strãina” (romantic, SUA, 1994);
16:00 Ce spun românii;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 „Iarna rãzbunãrii” (s);;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Las Fierbinþi” (s);
21:30 „Norbit” (comedie, SUA, 2007);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Jane ºi Maura: Detectivi în Bos-
ton” (s, 2010);
01:00 „Norbit” (comedie, SUA, 2007);
02:45 „Strãina” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 Acces direct (r);
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 iUmor (r);
22:30 Insula iubirii;
01:30 Observator (r);
02:30 Observator special (r);
03:00 iUmor (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
07:15 „Banditul din Zhobe”
(aventuri, Anglia, 1959);
08:45 Ce spun românii? (r);
09:45 „La Bloc” (r);

12:15 „Zathura: O aventurã  spaþialã”
(fant, SUA, 2005);
14:15 „Rãzbunare cu stil” (comedie,
SUA, 2012);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Abracadabra” (comedie rom,
SUA, 1958);
20:30 „Regele asasinilor” (acþiune, SUA-
HongK, 1998);
22:45 „Generaþia X” (acþiune, SUA-
HongK, 1999);
01:15 „Regele asasinilor” (r);
03:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:30 Fotbal CE feminin
UEFA U-19 (r);
09:30 Omnisport: Watts (r);

11:15 Sãrituri cu schiurile – Marele
Premiu de Varã (r);
14:30 Scrimã: Camp.European (r);
15:30 Înot: Campionatul European (r);
16:00 Atletism: CE (r);
17:30 Haltere: CE (r);
19:30 Înot: CE (r);
19:55 ªtirile Eurosport;
20:05 Atletism: CE (r);
21:30 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
22:00 Omnisport: Drumul spre aur (r);
22:05 Sporturi de contact: Superkom-
bat (dec.);
23:50 Omnisport: Drumul spre aur (r);
00:00 Motocros: Oprire la boxe;
00:30 Curse de maºini;
02:00 Înot: C.European (r);
02:30 Omnisport: În culisele perfor-
manþei (r);
03:00 Omnisport: Watts.
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406498.
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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Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, 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

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-
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.

Ploieºti, vând casã locuit,
2 camere, cãmarã, baie, bucã-
tãrie, bucãtãrie varã separat +
300 mp teren, apã, gaze, luminã,
construcþie 1950, strada Cle-
menþei Nr. 35 A. Preþ negociabil.
Tel. 0730-110843.

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.
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Vânzãri
case,terenuri

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

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

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

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-

firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.

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

Vând teren în Lipãneºti,
245 mp, deschidere 10 m,
fundaþie de casã construitã, cu
suprafaþã de 75mp, branºament
apã, împrejmuit, între case. Preþ
negociabil. Tel. 0752-120934 ºi
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: 47.000 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.

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)
Se contureazã un final de etapã profesionalã în perioada
18 – 20 Iulie. Fie se încheie un proiect de anvergurã, fie
se schimbã ºefii, colegii sau regimul de muncã. Turnurile
sunt importante ºi cu efecte pe termen lung.
Recomandabil este sã fii prudent vizavi de orice relaþie
ºi sã vorbeºti strictul necesar. Imaginea ta în ochii
celorlalþi poate avea de suferit.

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)
Este nevoie sã-þi revizuieºti unele concepþii despre lume
ºi viaþã, astfel cã vei fi ajutat mult în prima parte a
sãptãmânii în acest sens. Este bine sã fii deschis ºi
pentru a vedea alte faþete ale semenilor sau ale
evenimentelor în care eºti implicat. În perioada 18 –
20, pe cât posibil, evitã luarea deciziilor ºi semnarea
documentelor importante, deoarece existã riscul erorilor
de judecatã.

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)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare, în sensul
cã fie vei fi nevoit sã achiþi facturi, datorii restante, fie va
trebui sã discuþi ºi sã rezolvi chestiuni legate de moºteniri
sau partaje. Pe de altã parte este posibil sã obþii venituri
suplimentare dintr-o colaborare sau cineva din familie
sã-þi ofere un cadou deosebit. Pe 20 ºi 21 Iulie plãnuieºti
cãlãtorii, studii sau dialoguri ºi întâlniri cu persoanele
dragi aflate în strãinãtate.

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)
Relaþiile parteneriale sunt în mare vervã în aceastã
sãptãmânã. Intervalul cuprins între 18 ºi 20 Iulie
rãscoleºte colaborãrile ºi relaþia cu partenerul de viaþã,
astfel cã sunt posibile finaluri neaºteptate sau
reconfigurãri spectaculoase. Fii prudent ºi trateazã totul
cu rãbdare. Este mai bine sã renunþi acum la situaþiile ºi
persoanele nepotrivite. Astfel se creeazã loc pentru
altele mai bune.

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 rãscolesc relaþiile profe-
sionale, astfel cã la serviciu sunt posibile turnuri neaº-
teptate, finaluri ale unor activitãþi ºi situaþii care dureazã
demult ºi care nu mai pot continua la fel ca pânã acum.
Recomandabil este sã laºi ca evenimentele sã-ºi urmeze
cursul, fãrã sã intervii în vreun fel. Uneori este mai bine
sã fii spectator, iar acum este un bun prilej pentru o
astfel de atitudine.

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)
Se contureazã schimbãri importante în relaþiile amoroase
în primele trei zile ale sãptãmânii. Poate fi vorba de
reconfigurarea sau finalizarea unei relaþii cu cineva drag
sau, în cazul relaþiei cu copiii, ceva se schimbã definitiv.
Totul se desfãºoarã în favoarea ta, de aceea fii deschis
la schimbãri. Relaxeazã-te cu un hobby sau cu discuþii
amicale, la o ºuetã cu prietenii apropiaþi.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
La începutul sãptãmânii atenþia ºi eforturile îþi vor fi
atrase de segmental familial. Se închide o etapã
importantã, concretizându-se fie prin rezolvarea unor
demersuri patrimoniale, fie prin finalizarea unor reparaþii
sau curãþenii de anvergurã. Relaþiile cu membrii familiei
ºi cu rudele sunt tensionate, astfel cã discuþii aprinse
pot fi frecvente. Este dificil de ajuns la un consens cu
ceilalþi, de aceea ar fi bine sã eviþi a-þi expune prea
vehement pãrerile.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
În relaþiile cu anturajul apropiat vor interveni schimbãri
în prima parte a sãptãmânii, în urma discuþiilor ºi
evenimentelor în care ai fost implicat, în ultima vreme,
alãturi de aceste persoane. Îþi vei schimba pãrerile
vizavi de unii, iar concepþiile tale vizavi de prietenie,
sprijin umanitar sau comunicare interpersonalã se vor
schimba radical ºi definitiv. Pentru cã emotivitaea ºi
subiectivismul sunt .

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Segmentul financiar va cunoaºte un final de etapã
importantã în perioada 18 – 20 Iulie. Poate fi vorba
despre informaþii clare, ce anunþã faptul cã se vor
schimba salarizarea ºi condiþiile de muncã sau poþi
primi bani, bunuri sau favoruri dinspre locul de muncã,
dar care într-un fel sau altul te nemulþumesc. Tentaþia
cheltuielilor este mare, dar ar fi bine sã þi-o stãpâneºti
serios.

CapriCapriCapriCapriCapricorn (22 dececorn (22 dececorn (22 dececorn (22 dececorn (22 decembrie - 20 ianuarie)mbrie - 20 ianuarie)mbrie - 20 ianuarie)mbrie - 20 ianuarie)mbrie - 20 ianuarie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã energie pentru tine ºi
chef de a te implica în cât mai multe activitãþi. Pentru cã
oboseala îºi va spune cuvântul este bine sã-þi selectezi
prioritãþile ºi sã-þi dozezi atât eforturile, cât ºi debitul
verbal. Ai nevoie de odihnã, relaxare ºi de a-þi îngriji
serios sãnãtatea. Fereºte-te de orice fel de excese!

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)
Prima parte a sãptãmânii te predispune la discreþie,
retragere din forfota cotidianã ºi dialog interior. Sunt
posibile stãri neliniºtitoare, insomnii, evidenþierea unor
afecþiuni osoase, articulare sau digestive. Ocupã-te nu-
mai de treburi uºoare ºi evitã compania oamenilor zgo-
motoºi sau care te solicitã prea mult. Posibil sã fie
nevoie de îngrijiri medicale. Odihneºte-te, relaxeazã-te în
naturã ºi þine cont de sfaturile celor dragi.

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)
Sãptãmâna debuteazã cu tunuri spectaculoase în
relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii, protectorii din segmentul
profesional. Unele relaþii de acest fel se vor finaliza defi-
nitiv, nefiindu-þi prea clar motivul. Sau motivele invocate
sunt greu de crezut sau de acceptat. Misterul ºi iluziile
domnesc în segmentul prietenilor, de aceea fii prudent
ºi totodatã pãstreazã o distanþã faþã de aceste persoane.
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Sute de oameni au þinut sã-l conducã pe „ulti-
mul drum” pe marele actor Radu Beligan. Dupã ce
a fost depus, timp de trei ore, la Teatrul Naþional I.L.
Caragiale, sicriul a fost dus pe traseul Piaþa Uni-
versitãþii – Bd. I. C. Brãtianu – Piaþa Unirii – Bd.
Dimitrie Cantemir - Calea ªerban Vodã – Piaþa Eroii
Revoluþiei – Cimitirul Bellu. Radu Beligan a fost în-
mormântat cu onoruri militare, iar printre cei care
au venit sã îºi ia rãmas bun s-au mai aflat Dorel
Viºan, Cezara Dafinescu, Emilia Popescu, ªtefan
Bãnicã Jr., Horaþiu Malaele, rapsodul Gheorghe
Tudor, Ion Caramitru, Maia Morgenstern, George
Ivaºcu etc.

Radu Beligan s-a nãscut pe 14 decembrie
1918, în comuna Galbeni, judeþul Bacãu. Pe linie
maternã era grec de origine, pe linie paternã, fiind
urmaº al unuia dintre fraþii lui Ion Creangã. A fost
ales membru de onoare al Academiei Române în
2004. Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus in
Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor
încã în activitate pe scena unui teatru.

Radu Beligan a interpretat - în peste ºapte
decenii - roluri celebre, cum ar fi caractere ale dra-
maturgilor literaturii române: Ion Luca Caragiale,
Barbu ªtefãnescu Delavrancea, Camil Petrescu,
Tudor Muºatescu, Mircea ªtefãnescu, Victor Ion
Popa, Victor Eftimiu, Mihail Sebastian, Aurel Baran-
ga, Alexandru Mirodan ºi universale: William Shake-
speare, Carlo Goldoni, Nicolai Vasilievici Gogol,
Anton Cehov, George Bernard Shaw, Maxim Gorki,
Albert Camus, Jules Romain, Eugen Ionescu, Jean
Anouilh, Friedrich Dürrenmatt, Edward Albee, Pe-
ter Shaffer, Patrick Süskind, Neil Simon, Umberto
Eco.

A fost unul dintre discipolii actriþei Lucia Sturdza
Bulandra ºi al scriitorului Eugen Ionescu. Beligan
este privit în general ca unul dintre numele majore
ale teatrului românesc, cu un repertoriu complex,
clasic ºi modern. A jucat alãturi de actori importanþi,
cu reprezentaþii atât în þarã cât ºi în strãinãtate.

În 2013, a doua zi dupã ce ºi-a sãrbãtorit cea
de-a 95-a aniversare, imediat dupã spectacolul
„Egoistul”, jucat ºi regizat de Radu Beligan la Teatrul
Naþional Bucureºti, acesta a
primit titlul de cel mai longe-
viv actor încã în activitate pe
scena unui teatru, din partea
Guinness World Records.

A fost decorat, printre al-
tele, cu Ordinul „Serviciul Cre-
dincios” în grad de Mare Ofi-
þer, Ordinul Drapelul Iugoslav
cu steaua de aur ºi colan ºi
Ordinul Naþional al Legiunii
de Onoare în grad de Ofiþer,
din partea Franþei. Este Doc-
tor Honoris Causa al Univer-
sitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã
„I.L. Caragiale” din Bucureºti.

Radu Beligan a primit,
în anul 2011, o stea pe Aleea
Celebritãþilor - Piaþa Timpului,
spaþiul bucureºtean dedicat
marilor valori ale filmului ºi
scenei româneºti.

În februarie 2014, Radu Beligan a fost inclus
într-un top al celor mai puternice o sutã de perso-
nalitãþi din lume din domeniul divertismentului,
alãturi de actorul român în clasament regãsindu-
se numeroase celebritãþi de toate vârstele, de la
Hollywood, printre care Robert De Niro, Martin
Scorsese, Clint Eastwood, Woody Allen, Judi Dench,
Helen Mirren ºi Angelina Jolie, potrivit site-ului
american Business Insider.

Iatã câteva dintre piesele de teatru ºiIatã câteva dintre piesele de teatru ºiIatã câteva dintre piesele de teatru ºiIatã câteva dintre piesele de teatru ºiIatã câteva dintre piesele de teatru ºi
filme în care a jucat maestrul Beligan:filme în care a jucat maestrul Beligan:filme în care a jucat maestrul Beligan:filme în care a jucat maestrul Beligan:filme în care a jucat maestrul Beligan:

TTTTTeatreatreatreatreatruuuuu:::::
Leon Saint Pe - „Egoistul” de Jean Anouilh, regie

proprie, 2004; Ianke - „Take, Ianke ºi Cadâr” de
Victor Ion Popa, regia Grigore Gonþa, 2001;
Guglielmo - „Numele trandafirului” de Umberto Eco,
regia Grigore Gonþa, 1998; „Azilul de noapte” de
Maxim Gorki, regia Ion Cojar, 1998; „Cotletele” de
Bertrand Blier, regia Gelu Colceag, 1998;
„Moºtenirea” de Titus Popovici, regia Horea
Popescu, Mihai Manolescu, 1989; „Contrabasul”
(one man show) de Patrick Suskind, regia Grigore
Gonþa, 1987; „Poveste din Hollywood” de Neil
Simon, regia Grigore Gonþa, 1984 ºi 1994;  „Ti-
tanic-Vals” de Tudor Muºatescu, regia Mihai
Berechet, 1983; „Filumena Marturano” de
Eduardo De Fillippo, regia Anca Ovanez Doroºenco,
1981; „Caligula” de Albert Camus, regia Horea
Popescu, 1980; „Romulus cel Mare” de Friedrich
Dürrenmatt, regia Sanda Manu, 1977; Richard al
III-lea - „Richard al III-lea” de William Shakespeare,
regia Horea Popescu, 1976; „Viaþa unei femei”
autor ºi regia Aurel Baranga, 1976; „Danton” de
Camil Petrescu, regia Horea Popescu, 1974;
„Prizonierul din Manhattan” de Neil Simon, regia
Mihai Berechet, 1973; „Simfonia pateticã” de Aurel
Baranga, regia Aurel Baranga, 1973; „Jocul de-a
vacanþa” de Mihail Sebastian, regia Mihai Berechet,
1971;  „Cui i-e fricã de Virginia Woolf?” de Edward
Albee, regia Michel Fãgãdãu, 1970; „În valea
cucului” de Mihai Beniuc, regia Sicã Alexandrescu,
1959; „Anii negri” de Aurel Baranga, regia Sicã
Alexandrescu, 1958; „Duºmanii” de Maxim Gorki,
regia Alexandru Finþi, 1958; „Invitaþie la castel” de
Jean Anouilh, regia Sicã Alexandrescu, 1958;
„Furtuna” de William Shakespeare, regia Moni
Ghelerter, 1958; „Bãdãranii” de Carlo Goldoni, re-
gia Sicã Alexandrescu, 1957; „Reþeta fericirii sau
despre ceea ce nu se vorbeºte” de Aurel Baranga,
regia Marietta Sadova, 1957; „Steaua fãrã nume”
de Mihail Sebastian, regia Sicã Alexandrescu,
1956; „Ziariºtii” de Alexandru Mirodan, regia Moni

Ghelerter, 1956; „O scrisoare
pierdutã” de I.L. Caragiale, regia
Sicã Ale-xandrescu, 1956;
„Apus de soare” de Barbu
ªtefãnescu Delavrancea, regia
Marietta Sadova, Mihail Zirra,
1956 ºi 1973; „O chestiune
personalã” de Alexandr Stein,
regia Sicã Alexandrescu, 1955;
„Platon Krecet” de Alexandr
Korneiciuk, regia Alexandru
Finþi, 1954; „Mielul turbat” de
Aurel Baranga, regia Sicã
Alexandrescu, 1954; „Matei
Millo” de Mircea ªte-fãnescu,
regia Sicã Alexan-drescu, 1953;
„Ultima orã” de Mihail
Sebastian, regia Moni Ghelerter,
1953; „Revizorul” de Nikolai
Vasilievici Gogol, regia Sicã
Alexandrescu, 1952;
„Momente” de I.L. Caragiale,
regia Sicã Alexandrescu, 1952;

„D‘ale carnavalului” de I.L. Caragiale, regia Sicã
Alexandrescu, (Sala Studio), 1951” „Trei surori” de
A.P. Cehov, regia Moni Ghelerter, (Sala Comedia),
1950; „Iarba rea” de Aurel Baranga, regia Sicã
Alexandrescu, 1949; „O noapte furtunoasã” de I.L.
Caragiale, regia Sicã Alexandrescu, (Sala Comedia),
1949; „O scrisoare pierdutã” de I.L. Caragiale, re-
gia Sicã Alexandrescu, (Sala Comedia), 1948;
„Confruntarea” de Tur ºi Lev Seinin, regia Moni

Ghelerter, (Sala Studio), 1948; „Romeo ºi Julieta,
actul 6”, „Între filologi”, „Cine rãspunde?” de D.D.
Pãtrãºcanu, regia N.Gh. Kirilov, 1945; „Supeul” de
Jean Claude Brinsville, regia Florentina Enache,
1997; „Amadeus” de Peter Schaffer, regia Dinu
Cernescu, 1982;  „Helen, Tommy ºi Joe” de James
Thurber ºi Elliot Nugent, regia Marietta Sadova,
1948; „Bãieþii de aur” de Neil Simon, regia Ion
Lucian, 1997; „Danaidele” dupã Eschil, regia Silviu
Purcãrete, 1995; „Cui i-e fricã de Virginia Woolf?”
de Edward Albee, regia Mircea Corniºteanu, 1990;
„Transplantarea inimii necunoscute” Alexandru
Mirodan, regia Moni Ghelerter, 1969; „Capul de
rãþoi” de George Ciprian, regia David Esrig; „
Rinocerii” de Eugene Ionesco, regia Lucian
Giurchescu; „ªeful sectorului suflete” de Alexandru
Mirodan, regia Moni Ghelerter; „Procesul domnului

Caragiale” de Mircea ªtefãnescu, regia David Esrig;
„Celebrul 702” de Alexandru Mirodan, regia Moni
Ghelerter; „Un flãcãu din oraºul nostru” de
Konstantin Simonov, regia Vlad Mugur, 1952;
Ruºinea familiei” de Mircea ªtefãnescu, dupã
Ronald Harwood, regia Ion Talianu; „Steaua fãrã
nume”de Mihail Sebastian, regia Soare Z. Soare;
„Nu mai beau” de Gaston de Caillavet ºi Robert de
Flers, regia Soare Z. Soare; „Pensiunea dragostei”
de Alexandru Kiriþescu, regia Soare Z. Soare;

„Sãrmanul Jonathan” de Karl Milloker; „Primã-
vara a venit” de John van Druten, regia Sicã Alexan-
drescu; „Racheta spre lunã” de Clifford Odets, re-
gia Marietta Sadova; „Vis de secãturã” de Mircea
ªtefãnescu, regia W. Siegfried; „Unul cu bani” de
George S. Kaufman, regia Sicã Alexandrescu; „Am
visat paradisul” de Guido Cantini, regia Sicã Ale-
xandrescu; „Sextet” de Gregor Schmitt, regia Sicã
Alexandrescu; „Domniºoara de ciocolatã” de Paul
Gavault, regia Ion ªahighian; „D-ra Butterfly” de Tu-
dor Muºatescu, dupã Tibor Varady, regia Tudor
Muºatesc; „Omul care zâmbeºte” de Luigi Bonelli
ºi Aldo de Benedetti, regia Ion ªahighian; „Frumoasa
aventurã” de Gaston de Caillavet ºi Robert de Flers,
regia Sicã Alexandrescu; „Tinereþe” de Swarkin, regia
Muratov”; „Quadratura cercului” de Valentin Ka-
taiev, regia Victor Ion Popa; „Zile vesele dupã rãzboi”
de Mihail Sadoveanu, regia Victor Ion Pop;
„Jederman” de Hugo von Hoffmanstall, regia Vic-
tor Ion Popa.

FilmografieFilmografieFilmografieFilmografieFilmografie
„O noapte furtunoasã” (1943) - arhivarul de

judecatorie Rica Venturiano; „Visul unei nopþi de
iarnã” (1946) - Milica Dumitrescu; „Rãsunã valea”
(1949) – Niky; Bulevardul “Fluierã Vântu” - scurt
metraj (1950); Lanþul slãbiciunilor (1952); „Vizita”

(1952) - domnul cu scrisoarea; „Arendaºul român”
(1952); „O scrisoare pierdutã” (1953) – Aga-
memnon Dandanache; „Afacerea Protar” (1955) -
profesorul Andronic; „Casa de pe strada noastrã”
(1957) – voce; Momente „Caragiale” – „Tren de
plãcere” (1958) - Mihalache Georgescu; „Douã
lozuri” (1960) – voce; „Directorul nostru” (1960) –
voce; „Bãdãranii” (1960) – Felippetto; „Celebrul
702” (1962) – Cheryl; „Lanterna cu amintiri” (1963);
„Paºi spre lunã” (1964) – Cãlãtorul; „Castelanii
(1966); „ªeful sectorului suflete” (1967) - meteo-
rologul Gore; „Realitatea ilustratã” (Serial TV) (1969);
„Explozia” (1972) - profesorul Luca; „Întoarcerea
lui Magellan” (1974) – profesorul; „Agentul straniu”
(1974); „Când trãieºti mai adevãrat” (1974); „Tatã
de duminicã” (1975) - procurorul Grigore Manta;
„Povestea dragostei” (1976) – povestitor;

„Singurãtatea florilor” (1976) - medicul Ovidiu Pavel;
„Cuibul salamandrelor” (1976) - profesorul Luca;
„Instanþa amânã pronunþarea” (1976); „Premiera”
(1976) - dirijorul Mihai Dan, soþul directoarei”;
„Povestea dragostei” (1977) – povestitor; „Braþele
Afroditei” (1978); „Aurel Vlaicu” (1977) - Ilarie
Chendi; „Iancu Jianu, zapciul” (1980); „Reþeaua
„S” (1980) - colonelul de Securitate, Dumitrescu;
„Iancu Jianu, haiducul” (1981); „Întoarcere la
dragostea dintâi” (1981); „Galax, omul pãpuºã”
(1983); „Horea” (1984); „Trahir” (1993) – Vlad;
„Urmaºii Marelui Anonim” (1997); „Dupã-amiaza
unui torþionar” (2001) – profesorul; „Mãria Sa, Birlic!”
(2010) - el însuºi; „Mari actori romani” (2008) –
voce; „Medalia de onoare” (2010) - Ion I. Ion.

TTTTTeleeleeleeleeleviziuneviziuneviziuneviziuneviziune
„Al matale, Caragiale”, regia Mircea Corniº-

teanu, 2002; „Cui i-e fricã de Virginia Wolf?” de
Edward Albee, regia Olimpia Arghir, 1995; „Ama-
deus” de Peter Shaffer, regia Dinu Cernescu; „Aven-
turã sub pãmânt” de Ion Bãieºu, regia Sergiu
Ionescu, 1982;  „Titanic vals” de Tudor Muºatescu;
„Supeul” de Jean Claude Brinsville.

Radu Beligan este cunoscut ºi în calitate de
regizor de teatru: „Egoistul” de Jean Anouilh, 2004;
„De partea cui eºti?” de Ronald Harwood, 1996;
„O scrisoare pierdutã” de I.L. Caragiale, 1979;
„Poveste din Irkutsk” de Aleksei Arbuzov, 1960;
„Sãlbaticii” de Serghei Mihailovici Mihalkov, 1959;
„Doctor fãrã voie” de J.B.P. Molière (co-regie cu Sicã
Alexandrescu), 1955; „Strãini în noapte” de Eric
Assous, 2007.

O sO sO sO sO stttttea a scenei rea a scenei rea a scenei rea a scenei rea a scenei româneºti a plecat în alt Uomâneºti a plecat în alt Uomâneºti a plecat în alt Uomâneºti a plecat în alt Uomâneºti a plecat în alt Univnivnivnivnivererererersssss

Adio, maestre
Radu Beligan!

Mihail Marinescu
Sursa: wikipedia.org
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Dune!

?
Persoanã care

pliveºte

 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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Dovlecei umpluþi cu carne

?

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

La ºtrand - fantezie

1. ª-TA-P 2. CEARCEAF 3. ZMEIE-A; 4. PLAJÃ-SL; 5. ORI-CCE;
6. ANA-AH-Z 7. G-BRIZÃ; 8. NUDIªTI; 9. RUC-RAC 10. NISIPURI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Mãsura lui Cuza

Ceas

“In Retro”

(abr. latinã)

Parte de vorbire
flexibilã

Spus

Caro!

?

Cotoi

?

??

Camã!

Zeiþe

Bunã dispoziþie

?

?
Suzeta

Face pereche cu
Simona

DICÞIONAR: INR

Bulã la ºcoalã. Profesoara cere elevilor sã
dea exemple de vietãþi:

- Spune tu, Gigel.
- Albinuþã.
- Nu se spune albinuþã, Gigel, ci albinã. Ionel, spune ºi
tu!
- Vrabiuþã.
- Nu se spune vrabiuþã, ci vrabie. Bulã, spune si tu!
- Gãrgãrã!

 La ºcoalã:
- Gigele, ce înseamnã compromisul?
- Doamna învãþãtoare, dacã mama vrea sã meargã la

mare ºi tata la munte, evident cã se merge la mare,
dar tata poate sã îºi ia schiurile cu el.

 Doi copii la grãdiniþã se ceartã:
- Tatãl meu e mai puternic decât al tãu!
- Nu e adevãrat, al meu e mai puternic!
- Mama mea e mai bunã decât a ta!
- ... aºa zice ºi tatãl meu!

 - Ce capitalã are Marea Britanie?
Liniºte. O voce din spate:
- Dar ne-aþi spus sã învãþãm capitale de þãri, nu de
mãri!

 Un copil cãtre altul:
- Eu la cinci luni mergeam singur.
- Bravo þie, fraiere. Eu m-am lãsat cãrat pânã la cinci
ani.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
1-1.2kg dovlecei (4 bucãþi), 600gr carne tocatã (porc/1-1.2kg dovlecei (4 bucãþi), 600gr carne tocatã (porc/1-1.2kg dovlecei (4 bucãþi), 600gr carne tocatã (porc/1-1.2kg dovlecei (4 bucãþi), 600gr carne tocatã (porc/1-1.2kg dovlecei (4 bucãþi), 600gr carne tocatã (porc/

vita/amestec), 2 linguri pasta de tomate, 1 ceapã,  3vita/amestec), 2 linguri pasta de tomate, 1 ceapã,  3vita/amestec), 2 linguri pasta de tomate, 1 ceapã,  3vita/amestec), 2 linguri pasta de tomate, 1 ceapã,  3vita/amestec), 2 linguri pasta de tomate, 1 ceapã,  3
cãþei de usturoi, 1 legãtura de pãtrunjel, 2-3 linguri decãþei de usturoi, 1 legãtura de pãtrunjel, 2-3 linguri decãþei de usturoi, 1 legãtura de pãtrunjel, 2-3 linguri decãþei de usturoi, 1 legãtura de pãtrunjel, 2-3 linguri decãþei de usturoi, 1 legãtura de pãtrunjel, 2-3 linguri de
ulei, sarulei, sarulei, sarulei, sarulei, sare, pipere, pipere, pipere, pipere, piper, cimbr, cimbr, cimbr, cimbr, cimbru dupã gusu dupã gusu dupã gusu dupã gusu dupã gust, 1t, 1t, 1t, 1t, 150gr caºca50gr caºca50gr caºca50gr caºca50gr caºcavvvvvalalalalal

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Se pregãteºte mai întâi umpluturã de carne pentru dovlecei. Se

toacã ceapã mãrunt ºi se pune la cãlit într-o tigaie antiaderenta cu o
lingurã de ulei. Când ceapã devine uºor transparentã, se adauga
carnea tocatã ºi se asezoneazã cu sare, piper ºi cimbru. Se þine pe
foc, amestecând din când în când, pânã scade apa lãsatã de carne.
Mai spre sfârºit se adauga pasta de tomate ºi usturoiul zdrobit. Dupã ce se opreºte focul,
se adauga ºi pãtrunjelul tocat. În timp ce carnea este pe foc, ne ocupãm de dovlecei. Se
spala bine, se taie jumãtãþi, pe lungime, apoi se scoate miezul cu o linguriþã. Dupã ce se
scobesc toþi dovleceii, miezul rezultat în urma acestei operaþiuni se pune într-o tigaie

antiaderenta cu o lingurã de ulei, se asezo-
neazã cu sare ºi piper ºi se cãleºte câteva
minute. Se pune apoi miezul dovleceilor
peste carne ºi se amestecã. Acum avem
totul pregãtit ºi ne putem apuca de asam-
blarea dovleceilor umpluþi cu carne. Se
aºazã jumãtãþile de dovlecei într-o tavã
tapetatã cu hârtie de copt, se umplu cu carne
ºi se presara caºcaval râs deasupra lor. Se
pune apoi tava cu dovlecei umpluþi cu carne
în cuptorul preîncãlzit timp de 25-30 de
minute. Sunt minunaþi calzi, serviþi eventual
cu puþinã smântânã.

Sfânta Evanghelie care s-
a citit la sfânta ºi Dumneze-
iasca Liturghie ne-a înfãþiºat mi-
nunea vindecãrii slãbãnogului
de la Capernaum, pe care l-au
adus la Domnul nostru Iisus
Hristos patru prieteni.

Din relatarea acestei mi-
nuni se pot desprinde multe
învãþãturi creºtineºti, folositoare
pentru viaþa noastrã. Aceastã
minune ne aratã puterea dum-
nezeiascã a Domnului nostru
Iisus Hristos care, ca ºi în alte
dãþi, a tãmãduit boala cu pu-
terea cuvântului sãu dumne-
zeiesc. Din sãvârºirea ei ve-
dem ºi credinþa puternicã a
celui bolnav, precum ºi a celor
patru oameni care l-au adus
pe cel bolnav în faþa lui Iisus,
înfruntând mulâimea oameni-
lor care îl împiedicau sã vinã
cu cel bolnav înaintea Mân-
tuitorului, vãzându-ºi numai de
interesul lor propriu ºi dorinþa
lor personalã de de a-l vedea
pe Iisus ºi de a se bucura de
învãþãtura ºi de darurile sale
dumnezeieºti. Ceea ce ne im-
presioneazã însã în chip deo-
sebit ºi rãmâne pentru noi
creºtinii o pildã grãitoare peste
veacuri este fapta bunã a celor
patru bãrbaþi care l-au adus
cu patul pe cel paralizat pânã
în faþa Mântuitorului Hristos
aflat într-o casã, înconjurat de
mulþimea de oameni din pri-
cina cãrora a trebuit sã des-

copere casa ºi sã-l lase, prin
acoperiº, chiar în faþa Dom-
nului nostru Iisus Hristos. Ceea
ce i-a îndemnat sã-l ducã pe
bolnav înaintea Mântuitorului
ca sã-l facã sãnãtos a fost
iubirea lor faþã de el. Iubirea
de aproapele lor, iubirea de om
a fost aceea care i-a îndemnat

sã intre în slujba celui bolnav.
Iatã pentru ce rãsare ºi mai
puternicã ºi mai grãitoare forþa
celor patru oameni care s-au
lãsat cãlãuziþi de aceastã iubire,
care i-a îndemnat sã devinã
binefãcãtori ai semenului lor.

Învãþãtura creºtinã adusã
în lume de Domnul nostru

Iisus Hristos a arãtat însem-
nãtatea ºi binefacerile iubirii de
oameni. Iubirea de Dumnezeu
ºi de oameni este însuºirea
aleasã a adevãratului creºtin,
este podoaba lui de mare preþ
ºi mãrturia cã el este în legã-
turã permanentã cu Iisus Hris-
tos, modelul ºi idealul vrednic
al acestei iubiri.

Sã iubim pe aproapele
nostru nu numai cu cuvântul,
ci ºi cu fapta, cãci numai fapta
dã valoare iubirii. Iubirea faþã
de aproape dupã legea noas-
trã creºtineascã este fãrã de
margini ºi continuã pentru a
aduce luminã în viaþa noastrã.
Unde este iubire între oameni
acolo este pace, bucurie, feri-
cire, binecuvântare ºi propã-
ºire în viaþa lor. Sã ne zidim,
aºadar, ºi noi viaþa pe temelia
dragostei de Dumnezeu ºi de
oameni, pe temelia pãcii,
dreptãþii, adevãrului pentru a
fi vrednici de iubirea lui Dum-
nezeu pentru noi.

Închei aici cuvântul de în-
vãþãturã cu îndemnul pe care-
l auzim mereu la  Sfânta Li-
turghie: „Sã ne iubim unii pe
alþii ca într-un gând sã mãrtu-
risim pe Tatãl, pe Fiul ºi pe
Sfântul Duh, Treime afântã ºi
nedespãrþitã, în veci de veci.
Amin.

Preot,
 ªtefan Al. Sãvulescu

31 Iulie 2015 – Duminica a VI-a dupã Rusalii

Pe vertical veþi obþine numele a
unsprezece copii întâlniþi la ºtrand

?

O nouã specie de orhidee
a impresionat lumea ºtiinþificã
prin raritate, dar ºi prin înfã-
þiºare. Noua specie, denumitã
Telipogon diabolicu, a fost de-
numitã dupã structura sa re-
productivã, ce se aseamãnã
cu figura unui diavol. Planta
este descrisã ca având petale
,,în formã de gheare”, fapt ce
îi completeazã imaginea demo-
nicã. Peste 30 de orhidee ro-
ºiatice au fost descoperite în-
tr-o micã pãdure, la graniþa din-
tre localitãþile Putumayo ºi Na-
rino, în sudul Columbiei. În ra-
portul despre descoperirea
speciei, cercetãtorii au afirmat
cã este în pericol de extincþie.

,,Specia este cunoscutã
pentru tipul sãu de specimen,

dar ºi pentru faptul cã trãieºte
într-o zonã foarte vulnerabilã,
în apropierea principalului
drum Pasto-Mocoa. Conside-
rãm cã reconstruirea drumului
va avea un impact negativ asu-
pra habitatului plantei’”, a de-
clarat cercetãtorii care au des-
coperit orhideea cu aspect
înfricoºãtor.

Specialiºtii au descoperit
specia în anul 2015, în timp
ce analizau cele peste 3,600
de specii de orhidee existente
în Columbia.

,,Desigur, sute de specii din
þarã au rãmas nedescoperite”,
au declarat cercetãtorii care
au realizat studiul.

O nouã specie de orhidee
a fost descoperitã în Columbia.

Are un aspect înfricoºãtor!

Sursa: Live Science
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Jocurile Olimpice de varã din 2016, sunt
ediþia cu numãrul treizeci ºi unu a Jocurilor
Olimpice de varã, cel mai mare eveniment multi-
sportiv care are loc o datã la patru ani. Jocurile
Olimpice de varã din 2016 sunt cunoscute, în
general, sub numele de Rio 2016, deoarece
evenimentul se va desfãºura în Rio de Janeiro,
Brazilia.

Rio de Janeiro a fost desemnat oraº gazdã
în cadrul celei de-a 121-a Sesiuni a CIO,
desfãºuratã la Copenhaga, Danemarca pe 2
octombrie 2009. Celelalte oraºe finaliste au fost
Madrid, Spania; Tokyo, Japonia ºi Chicago,
Statele Unite ale Americii. Rio este primul oraº
sud-american care va gãzdui Jocurile Olimpice
de varã, al doilea din America Latinã dupã
Ciudad de México în 1968 ºi primul din
Emisfera sudicã dupã 2000.

Jocurile se vor desfãºura în perioada 5—21
august 2016. Peste 10.500 de sportivi de la
205 Comitete Olimpice Naþionale (CON-uri) vor
participa la probele sportive. Vor fi cuprinse 28
de sporturi — inclusiv rugby în ºapte ºi golf, care
au fost adãugate de Comitetul Internaþional
Olimpic în 2009. Probele sportive se vor
desfãºura în 33 de arene rãspândite în 4 regiuni
ale oraºului — Barra, Copacabana, Deodoro ºi
Maracanã, locul de desfãºurare al ceremoniilor
de deschidere ºi închidere, dar ºi al fazelor fi-
nale din turneul de fotbal.

În Rio de Janeiro, Barra da Tijuca gãzduieºte
majoritatea arenelor sportive din cadrul Jocurilor
Olimpice ºi Paralimpice din 2016. Celelalte se
aflã în alte trei zone din oraº: Plaja Copacabana,
Maracanã ºi Deodoro. În Barra da Tijuca se
aflã ºi Satul Olimpic.

Centrul istoric al capitalei braziliene s-a aflat
sub un proiect de revitalizare a þãrmului urban
la scarã largã, denumit Porto Maravilha. Acesta
se întinde pe o suprafaþã de 5 km. Proiectul ºi-
a propus sã dezvolte zona portuarã prin
creºterea atractivitãþii centrului oraºului ºi prin
ridicarea competitivitãþii oraºului Rio în
economia globalã. Renovarea urbanã a cuprins:
700 de km de reþele publice pentru
aprovizionarea cu apã, salubrizare, drenaj,
electricitate, gaz ºi telecomunicaþii; 4 km de
tunele; 70 de km de drumuri; 650 de km2 de
trotuare; 17 km de piste de biciclete; 15.000
de arbori; trei uzine de salubrizare. Ca parte a
acestui proiect, a fost construitã ºi o nouã linie
de tramvai între aeroportul Santos Dumont ºi
Rodoviária Novo Rio, inauguratã în iunie 2016,
cu douã luni întârziere. Pentru securizarea
Jocurilor, este nevoie de peste 200 de km de
garduri de protecþie. Stocarea materialelor se
face în douã depozite. Un depozit de 15.000
de m2 în vestul oraºului Rio este folosit pentru
a asambla ºi a furniza mobila necesarã în Satul
Olimpic. Un al doilea depozit de 90.000 de m2,
localizat în Duque de Caxias, lângã drumurile
ce oferã acces la arene, conþine toate
echipamentele necesare pentru probele sport-
ive.

Satul olimpic va deveni cel mai mare din
istoria olimpicã. Camerele de cazare vor include
80.000 de scaune, 70.000 de mese, 29.000
de saltele, 60.000 de umeraºe, 6.000 de
televizoare ºi 10.000 de telefoane inteligente.

Pentru prima datã în istorie, vor fi transmise
imagini VR (realitate virtualã) de la ceremoniile
de deschidere ºi închidere, dar ºi de la câte o
probã sportivã pe zi. Jocurile Olimpice de la Rio
vor avea o tehnologie robotizatã creatã de Mark
Roberts Motion Control care sã lãrgeascã
unghiul fotografilor, în mai multe arene.

La volei, echipele vor putea cere dovada
video în cazul în care nu sunt mulþumite de
decizia arbitrului. Pe fundul bazinului, înotãtorii
de distanþã vor putea vedea la ce turã au ajuns,
prin intermediul unor ecrane digitale. De bãrcile

de canoe vor fi ataºate dispozitive GPS care vor
putea oferi informaþii precum viteza bãrcilor în
timp real. În spatele þintelor de la tir cu arcul vor
fi ataºaþi senzori care vor afiºa instantaneu
scorurile.

Modelul medaliilor a fost dezvãluit în cadrul
unei ceremonii care a avut pe loc pe 14 iunie
2016 la Arena Future din Rio. Pe faþa medaliei
figureazã zeiþa greacã a victoriei, Nike, cum este
obiceiul dupã Jocurile de la Atena din 2004,
cu Partenonul în planul din spate, însã fiecare
þarã gazdã poate adapta modelul într-un stil

propriu. Designul sugereazã relaþia dintre
puterea sportivilor ºi forþa naturii.

În total, 5.310 medalii au fost produse de
Monetãria Brazilianã, 2.488 de medalii pentru
Jocurile Olimpice (5-21 august) ºi 2.642 pentru
Jocurile Paralimpice (7-18 septembrie). Aurul
folosit pentru medaliile campionilor a fost ex-
tras fãrã folosirea mercurului, iar medaliile de
argint ºi de bronz au cel puþin 30% material
reciclat. În total, au folosite 2,5 tone de minereuri
pentru medaliile ce vor cântãri 500 de grame
fiecare. Durata de producþie a fost în medie de
douã zile pe medalie. O noutate este aceea cã
medaliile decernate la Jocurile Paralimpice au
un aparat care va declanºa un sunet care sã le
permitã persoanelor nevãzãtoare sã ºtie ce
medalie au obþinut (intensitatea va fi mai mare
pentru medaliile de aur ºi mai micã pentru
medaliile de bronz).

Preþurile biletelor au fost anunþate pe 16
septembrie 2014. Acestea sunt comercializate
cu reali brazilieni (BRL). Un total de 7,5 milioane
de bilete vor fi vândute (cu 200.000 mai puþine
decât la Jocurile din 2012, deoarece arenele
au o capacitate mai micã). Preþurile variazã de
la 40 de reali (12 dolari) pânã la 4600 de reali
(1380 de dolari) pentru cele mai scumpe locuri
la ceremonia de deschidere. Aproximativ 3,8
milioane de bilete vor fi disponibile la preþul de
70 de reali (21 de dolari). Evenimentele stradale
precum ciclismul, cursa rutierã sau maratonul
pot fi urmãrite gratuit de-a lungul drumului.

Torþa olimpicã a fost aprins la templul Herei
din Olympia pe 21 aprilie 2016, tradiþionalul start
din faza greceascã a defilãrii. Pe 27 aprilie, torþa
a fost înaintatã organizatorilor brazilieni la
Stadionul Panathinaiko din Atena. O scurtã
oprire a fost fãcutã în Elveþia pentru a vizita sediul
CIO, Muzeul Olimpic dn Lausanne precum ºi
Biroul Naþiunilor Unite de la Geneva.

Defilarea torþei pe pãmânt brazilian a început
pe 3 mai în capitala Brasília. Pânã pe 5 august,
torþa va fi adusã în peste 300 de oraºe din toatã
þara (inclusiv toate cele 26 de capitale de state

ºi districtul federal Brazilia), cu ultima parte a
defilãrii urmând sã aibã loc în Rio de Janeiro.
Punctul culminant va fi aprinderea torþei pe
stadionul Maracanã pe 5 august, la ceremonia
de deschidere.

206 de Comitete Olimpice Naþionale au
reuºit sã califice cel puþin un sportiv. De
asemenea, vor participa ºi douã echipe
independente, Atleþii Olimpici Refugiaþi ºi Atleþii
Olimpici Internaþionali. Fiind þara gazdã, Brazilia
a fost calificatã automat în cadrul unor sporturi,
printre care toate probele de ciclism ºi ºase

locuri în probele de haltere. Debutante la
aceastã ediþie a JO sunt Kosovo ºi Sudanul de
Sud. Kuweitul a primit în octombrie 2015 a
doua interdicþie în decurs de cinci ani din cauza
ingerinþei guvernamentale în Comitetul olimpic
naþional.

România are
97 de sportivi

România va deplasa în total la Rio un lot de
97 de sportivi ºi 7 rezerve, la 15 discipline, cele
mai mari loturi fiind cele de la atletism (23
sportivi) ºi canotaj (18).

Echipa Olimpicã a României:
ATLETISM (23): Elena Daniela Cîrlan, Paula

Claudia Todoran, Marius Viorel Ionescu, Nicolae
Soare (toþi la maraton), Andreea Arsine, Claudia
Nicoleta ªtef, Ana Veronica Rodean (toate la
20 km marº), Marius Cocioran, Narcis ªtefan
Mihãilã (ambii la 50 km marº), Alina Rotaru
(sãritura în lungime), Elena Andreea Panþuroiu,
Cristina Bujin ºi Marian Oprea (toþi la triplusalt),
Claudia Mihaela Bobocea, Florina Pierdevarã
(ambele la 800 m), Bianca Rãzor (400 m),
Andrei Gag (aruncarea greutãþii), Ancuþa
Bobocel (3.000 m obstacole); Sanda Belgyan,
Anamaria Ioniþã, Andrea Miklos ºi Adelina Pas-

tor (ºtafeta femininã 4x400 m), Mihai Donisan
(sãritura în înãlþime).

BOX (1): Mihai Nistor (cat. + 91 kg);
CANOTAJ (18+1): Constantin Adam, Vlad

Dragoº Aicoboae, Marius Vasile Cozmiuc, Toader
Gontaru (patru rame fãrã cârmaci , 4-), George
Alexandru Palamariu, Cristi Pîrghie (doi rame
fãrã cârmaci, 2-), Laura Oprea, Mihaela Petrilã,
Ioana Strungaru, Mãdãlina Bereº, Adelina
Boguº, Andreea Boghian, Roxana Cogianu,
Daniela Druncea ºi Irina Dorneanu (cazul sãu
de dopaj este în curs de cercetare), la opt rame
cu cârmaci, 8+, Iuliana Popa (rezervã), Elena
Lavinia Târlea, Laura Oprea (doi rame fãrã
cârmaci, 2-), Ionela Livia Lehaci, Gianina Beleagã
(dublu vâsle, categorie uºoarã, L2x);

CICLISM (1): Serghei Þvetcov;
GIMNASTICÃ ARTISTICÃ (3+1): Marian

Drãgulescu, Andrei Vasile Muntean ºi Cãtãlina
Ponor (toþi la individual compus), Larisa Iordache
(rezervã);

GIMNASTICÃ RITMICÃ (1): Ana Luiza
Filiorianu (individual compus);

HALTERE (4): Andreea Aanei (cat. +75 kg),
Florina Sorina Hulpan (cat. 69 kg), Dumitru
Captari (cat. 77 kg) ºi Gabriel Sîncrãian (cat. 85
kg);

HANDBAL FEMININ (14+2): portarii Paula
Ungureanu, Ionica Munteanu ºi Denisa Dedu
(rezervã I), extremele stânga Valentina Ardean-
Elisei, Ana Maria Tãnãsie, extrema dreaptã
Laura Chiper, interii stânga Cristina Neagu,
Gabriela Perianu ºi Gabriella Szucs, interii
dreapta Patricia Vizitiu ºi Melinda Geiger, centrii
Aurelia Brãdeanu, Eliza Buceschi, Mãdãlina
Zamfirescu (rezervã II) ºi pivoþii Oana Manea ºi
Florina Chintoan;

ÎNOT (6): Robert Glinþã (100 metri spate),
Norbert Trandafir (50 m liber, ºtafetã 4x100 m
liber), Marius Radu (100 m liber, ºtafetã 4x100
m liber), Alin Coste (ºtafetã 4x100 m liber),
Daniel Macovei (ºtafetã 4x100 m liber), Ana Iulia
Dascãl (100 m liber);JUDO (4+2): Monica
Ungureanu (cat. 48 kg), Andreea Chiþu (cat. 52
kg), Corina Cãprioriu (cat. 57 kg) ºi Daniel Natea
(cat. +100 kg); Mircea Alexandru Croitoru (cat.
+100 kg) ºi Loredana Ohâi (cat. 57 kg) —
parteneri de antrenament;

LUPTE (5): Alin Alexuc Ciurariu (cat. 98 kg),
Ion Iulian Panait (cat. 66 kg) — greco-romane,
Emilia Alina Vuc (cat. 48 kg) — feminin, Ivan
Guidea (cat. 57 kg), Albert Saritov (cat. 97 kg) —
lupte libere;

SCRIMÃ (5+1): Mãlina Cãlugãreanu (floretã
individual), Tiberiu Dolniceanu (sabie individual),
Simona Gherman, Simona Pop, Ana-Maria
Popescu (toate trei spadã individual ºi echipe);
Loredana Dinu (rezervã — spada echipe);

TENIS DE MASÃ (5): Elizabeta Samara,
Daniela Dodean Monteiro (simplu ºi echipe),
Bernadette Cynthia Szocs (echipe), Adrian
Criºan ºi Ovidiu Ionescu (simplu);

TENIS (6): Irina Begu, Monica Niculescu
(simplu ºi dublu), Horia Tecãu ºi Florin Mergea
(dublu), Andreea Mitu ºi Raluca Olaru (dublu);

TIR SPORTIV (1): Alin George Moldoveanu
(10 m puºcã aer comprimat). (D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)

Totul despre Jocurile Olimpice
de Varã de la Rio de Janeiro


